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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Έκθεση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, που είναι
η δωδέκατη 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 2004.

Ειδικότερα

καλύπτονται, µεταξύ άλλων, οι τοµείς της Νοµικής Έρευνας, της ∆ιεθνούς
Νοµικής Συνεργασίας, των Εγκληµατολογικών Ερευνών, των Αναπτυξιακών
Έργων και Προγραµµάτων, καθώς και τα θέµατα που αφορούν τη Γυναίκα και
τον εκσυγχρονισµό του Οικογενειακού ∆ικαίου, την εναρµόνιση της Κύπρου µε
το κοινοτικό κεκτηµένο, την πολιτική και τους προσανατολισµούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτονται επίσης, οι δραστηριότητες Υπηρεσιών και
Τµηµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο, περιλαµβανοµένης της Αστυνοµίας,
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Φυλακών, του Κρατικού Αρχείου και του
Ταµείου Επιδoτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων. Πρόσθετα, η
Έκθεση καλύπτει θέµατα Νεολαίας, που υπάγονται στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου.
Το έργο της παρακολούθησης των κλάδων του δικαίου που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες του Υπουργείου και της προώθησης νοµοθετικών ρυθµίσεων
εξακολούθησε να κινείται µε στόχους την πρόληψη της παραβατικής
συµπεριφοράς, την αποτελεσµατική καταστολή του εγκλήµατος και την πάταξη
του σοβαρού εγκλήµατος µε διεθνικό χαρακτήρα, την ποινική µεταχείριση µε
βάση τις σύγχρονες κατευθύνσεις και τάσεις, την εξυγίανση του δηµόσιου βίου,
την ενίσχυση του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης µε στόχο την ταχεία
και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και, τέλος, τον εκσυγχρονισµό του
δικαίου και την εναρµόνιση των νοµοθεσιών υπό την αρµοδιότητά µας µε το
κοινοτικό κεκτηµένο.
Μέχρι την ηµεροµηνία πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση την 1.5.2004, προωθήθηκαν µε γρήγορο ρυθµό και ολοκληρώθηκαν
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όλα τα εναρµονιστικά νοµοθετικά µέτρα που απέµεναν µε βάση τις
αναληφθείσες δεσµεύσεις. Η εργασία εναρµόνισης εξακολουθεί και µετά την
ένταξη, αναφορικά µε το δηµιουργούµενο νέο κεκτηµένο. Στις αρµοδιότητες
του Υπουργείου εµπίπτουν κυρίως θέµατα της ∆ιακυβερνητικής Συνεργασίας
των Κρατών-Μελών της Ε.Ε στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών
Υποθέσεων, (Κεφ. 24, Justice and Home Affairs).
Κατά τα άλλα συνεχίστηκε η στενή συνεργασία µε τους "φυσικούς
εταίρους" του Υπουργείου (Ανώτατο ∆ικαστήριο, Νοµική Υπηρεσία, Επίτροπο
Νοµοθεσίας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών, ∆ικηγόρους) για την
προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων, στο γενικότερο τοµέα της απονοµής της
∆ικαιοσύνης, που να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο βαθµό συναίνεσης και
αποδοχής.
Στα

πλαίσια

αυτά

ενδεικτικά

αναφέρεται

η

ψήφιση

βασικών

τροποποιήσεων στον περί Αποδείξεως Νόµο, µε ρυθµίσεις για την υπό
προϋποθέσεις κατάργηση του κανόνα αποκλεισµού της εξ ακοής µαρτυρίας, η
κατάθεση νοµοσχεδίου για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις µη ενεργού
συµµόρφωσης προς ακυρωτική απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου στα
πλαίσια της αναθεωρητικής του δικαιοδοσίας, η αναδιαµόρφωση της πολιτικής
δικαιοδοσίας στις πρώτες δύο βαθµίδες των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων και η
νοµοθετική

επέκταση

του

θεσµού

της

δωρεάν

νοµικής

αρωγής

σε

διασυνοριακές υποθέσεις.
Στον τοµέα της καταστολής του εγκλήµατος ψηφίστηκαν ειδικοί νόµοι για
το

Ευρωπαϊκό

Ένταλµα

Σύλληψης

και

τις

∆ιαδικασίες

Παράδοσης

Εκζητουµένων µεταξύ των Κρατών-µελών της Ε.Ε., καθώς και για τη Σύσταση
Κοινών Οµάδων Έρευνας, προωθήθηκαν τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα
για την αύξηση του ορίου ηλικίας ποινικού καταλογισµού και για την αύξηση των
προβλεποµένων ποινών για τα αδικήµατα ψευδών παραστάσεων και
αποφασίστηκε

η

ανάθεση

γενικότερης

εµπειρογνώµονα µε Σύµβαση Έργου.

II

αναθεώρησης

του

Κώδικα

σε

Εξ

άλλου,

στα

πλαίσια

της

πολιτικής

για

τη

µεταχείριση

αδικοπραγούντων, ψηφίστηκαν επιεικέστερες ρυθµίσεις αναφορικά µε την
αποκατάσταση καταδίκης, ιδιαίτερα σ’ ό,τι αφορά άτοµα µέχρι 21 ετών, όπου η
αποκατάσταση σε ορισµένες περιπτώσεις είναι άµεση και ενισχύθηκαν οι
διοικητικές υποδοµές για την ευχερέστερη εφαρµογή της υπαλλακτικής ποινής
της κοινοτικής εργασίας.
Επίσης κατατέθηκαν στη Βουλή τροποποιήσεις στη νοµοθεσία για την
εξώδικη ρύθµιση που επιτρέπουν την επιβολή αυξηµένων εξωδίκων προστίµων
για τροχαίες παραβάσεις.
Τέλος, προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν σηµαντικές τροποποιήσεις στην
περί ∆ικηγόρων νοµοθεσία µε σκοπό την ευρωστία του Ταµείου Συντάξεως
∆ικηγόρων.
Στον τοµέα της ∆ιεθνούς Συνεργασίας σε Θέµατα ∆ηµόσιας Τάξης κατά
τη διάρκεια του 2004 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
υπέγραψε δυο συµφωνίες µε άλλες χώρες για συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας
που καλύπτουν κυρίως την τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα, το ξέπλυµα
βρώµικου χρήµατος, τη λαθροµετανάστευση και την παράνοµη διακίνηση
ναρκωτικών.
Στον τοµέα των αρµοδιοτήτων της Μονάδας ∆ιεθνούς Νοµικής
Συνεργασίας προωθήθηκε η συνοµολόγηση διµερών συµβάσεων νοµικής
συνεργασίας και η προσχώρηση σε άλλες Πολυµερείς Συµβάσεις για νοµικά
θέµατα.

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως συνέχισε να

λειτουργεί ως Κεντρική Αρχή για την εφαρµογή των διµερών συµβάσεων
Νοµικής

Συνεργασίας,

και

των

Πολυµερών

∆ιεθνών

Συµβάσεων

που

σχετίζονται µε νοµικά θέµατα.
Στον τοµέα της ισότητας ανδρών και γυναικών και του εκσυγχρονισµού
του Οικογενειακού ∆ικαίου, προωθήθηκαν νοµοθετήµατα που κατοχυρώνουν τα
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δικαιώµατα των γυναικών σε διάφορους τοµείς αλλά και προγράµµατα που
στοχεύουν στην ενθάρρυνση των γυναικών να αναµειχθούν ενεργότερα στην
πολιτική, στην πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών, στη
διαφώτιση του κοινωνικού συνόλου

και ευαισθητοποίηση του κρατικού

µηχανισµού σε θέµατα ισότητας, στην παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων
και ιδιαίτερα της εναρµόνισης και εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου και την
ενίσχυση των γυναικείων και άλλων Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων (NGOs).
Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, ως το αρµόδιο
συµβουλευτικό όργανο για όλα τα θέµατα που αφορούν τη γυναίκα, συµβάλλει
στη διαµόρφωση και προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής στα πλαίσια της
στενής και αρµονικής συνεργασίας µε τις γυναικείες και άλλες Μη-Κυβερνητικές
Οργανώσεις αλλά και τις κρατικές υπηρεσίες που συµµετέχουν σ’ αυτό.
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως αναλαµβάνει τη
γραµµατειακή

και

επιστηµονική

υποστήριξη

του

Εθνικού

Μηχανισµού

(Γραµµατεία) καθώς και το συντονισµό και παρακολούθηση της κυβερνητικής
πολιτικής στα θέµατα ισότητας.
Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών συνέχισε τις εργασίες της στον
τοµέα της εγκληµατικότητας, σε θέµατα που αφορούν, µεταξύ άλλων, την
έρευνα, διαµόρφωση αντεγκληµατικής και σωφρονιστικής πολιτικής και
παρακολούθηση της, καθώς και σε θέµατα που σχετίζονται µε την πρόληψη της
χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών. Η Μονάδα ανέλαβε επίσης τη διοικητική και
επιστηµονική υποστήριξη του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας (Γραµµατεία)
που συστάθηκε µε Απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.

Σκοπός του

Συµβουλίου Εγκληµατικότητας είναι η διαµόρφωση εθνικής αντεγκληµατικής
πολιτικής και ο συντονισµός όλων των υπηρεσιών/φορέων που σχετίζονται µε
την πρόληψη και αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας.
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Στα πλαίσια του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας εκπονήθηκε Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη της Εγκληµατικότητας και τη Μεταχείριση
Αδικοπραγούντων και Κρατουµένων.
Σχετικά

µε

το

Αναπτυξιακό

Πρόγραµµα,

τα

θέµατα

τα

οποία

απασχόλησαν το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως είναι η
ανέγερση νέου κτιρίου του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, η ανέγερση νέου κτιρίου για
το

Επαρχιακό

∆ικαστήριο

Λευκωσίας,

η

επέκταση

των

Επαρχιακών

∆ικαστηρίων Λεµεσού, Λάρνακας και Πάφου και η στέγαση του Κρατικού
Αρχείου.
Οι προσπάθειες της Αστυνοµίας, για εµπέδωση του Νόµου και της
Τάξης, ώστε όλοι οι πολίτες της ∆ηµοκρατίας να ζουν και να εργάζονται σε
συνθήκες ευνοµίας και ασφάλειας, συνεχίστηκαν στη διάρκεια του έτους 2004.
Η συνεχής και στενή συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως, η δηµιουργία νέων τµηµάτων και η εποικοδοµητική
συνεργασία µεταξύ τους, έχουν αναβαθµίσει σηµαντικά τις υπηρεσίες της
Αστυνοµίας για τη διατήρηση του νόµου και της τάξης, τη διαφύλαξη της
ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήµατος και τη σύλληψη και
προσαγωγή των παρανοµούντων ενώπιον της δικαιοσύνης.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της και να
εκτελεί τα καθήκοντά της που είναι η διάσωση ζωής και περιουσίας, η
κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή πάσης φύσεως ανθρωπιστικής βοήθειας και
η πυροπροστασία κτιρίων.
Το Τµήµα Φυλακών λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του 2004 µε την
πιστή εφαρµογή των περί Φυλακών Νόµων και Κανονισµών. Γίνονται συνεχώς
προσπάθειες από τη διεύθυνση των Φυλακών για αναθεώρηση και λήψη
πρόσθετων µέτρων όπου και όταν αυτό επιβάλλεται. Η πολιτική του Τµήµατος
Φυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο «ασφάλεια – ανθρωπιστική µεταχείριση –
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διαπαιδαγώγηση – αποκατάσταση» των ατόµων που παραπέµπονται σ’ αυτό
από τα δικαστήρια.
Το Κρατικό Αρχείο συνέχισε κανονικά τις εργασίες του για τη συντήρηση
των υπό τη φύλαξή του αρχείων, την παροχή των συνήθων διευκολύνσεων για
τη διερεύνηση αρχειακών συλλογών και το συντονισµό και την επίβλεψη των
ενδοκυβερνητικών διαδικασιών για επιλογή και διάθεση των αρχείων.
Το Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων έχει
αρµοδιότητα την καταβολή επιδοµάτων ενοικίων στους πρόσφυγες και
παθόντες καθώς και στους επαναπατρισθέντες.
Μετά από διεργασίες αρκετών χρόνων, εγκρίθηκε από το Υπουργείο
Οικονοµικών η νέα Οργανωτική ∆οµή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως, η ενεργοποίηση της οποίας τέθηκε σε ισχύ από 1.1.2004.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω την εκτίµησή µου για το ζήλο και
την αφοσίωση στο καθήκον, στους Γενικούς ∆ιευθυντές, και στο υπόλοιπο
προσωπικό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, στους Αρχηγό,
Υπαρχηγό, 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, στον Επιβλέποντα Λειτουργό του Ταµείου
Επιδοτήσεως Ενοικίων και στο υπόλοιπο προσωπικό των Τµηµάτων και
Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επιθυµώ να ευχαριστήσω όλους για την αµέριστη
συµβολή

τους

στην

άρτια,

άµεση,

παραγωγική

και

αποτελεσµατική

διεκπεραίωση των εργασιών και της αποστολής του Υπουργείου.

VI

Ευχαριστώ επίσης όλους για τη συµβολή τους στην ετοιµασία της
Έκθεσης αυτής.

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

VII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σελίδα

Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

1-6

Β.

ΜΟΝΑ∆Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

7 – 18

Γ.

ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

19 – 26

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆.

ΜΟΝΑ∆Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

27 – 38

ΕΡΕΥΝΩΝ
Ε.

ΜΟΝΑ∆Α ΙΣΟΤΗΤΑΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ

39 – 52

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ
ΣΤ.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

53 – 60

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Ζ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

61 – 62

Η.

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

63 – 64

Θ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ

65 – 76

ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ
Ι.

ΦΥΛΑΚΕΣ

77 – 92

Κ.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

93 – 122

Λ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

123 – 192

Μ.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

193 – 204

Ν.

ΝΕΟΛΑΙΑ

205 – 208

VIII

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

∆ώρος Θεοδώρου
∆ρ. Λάζαρος Σ. Σαββίδης

Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως
Γενικός ∆ιευθυντής µέχρι 30.11.2004

Ανδρέας Τρυφωνίδης

Γενικός ∆ιευθυντής από 1.12.2004

Μαριάννα Σανταµά-Πατσαλίδου

∆ιευθύντρια Τοµέα ∆ικαιοσύνης

Σπύρος Ευσταθίου

Κωνσταντίνος Χατζηπαύλου

Πρώτος ∆ιοικητικός Λειτουργός µέχρι
27.9.2004
Ανώτερη ∆ιοικητική Λειτουργός από
1.3.2004
Ανώτερη Λειτουργός Νοµικών Ερευνών
από 1.8.2004
Ανώτερη Επιθεωρήτρια Λογαριασµών
µέχρι 23.1.2004
Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασµών από
21.6.2004
∆ιοικητικός Λειτουργός Α’

Μάλβω Κολέττα

∆ιοικητική Λειτουργός Α’

Αγάθη Ζακχαίου

∆ιοικητική Λειτουργός Α΄

Γιόλα Ζαπίτη

Πρώτη Γραµµατειακή Λειτουργός

Αντρούλα Μπουλαράν

Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών

Ιωάννα Αναστασιάδου

∆ιοικητική Λειτουργός

Μάριος Παπαχριστοδούλου

∆ιοικητικός Λειτουργός

Λίνα Τσιακλίδου

∆ιοικητική Λειτουργός

Μαρία Μούντη

Έκτακτη ∆ιοικητική Λειτουργός

Τροοδία ∆ιονυσίου

Έκτακτη ∆ιοικητική Λειτουργός

∆ηµήτρης Ραπτόπουλος

Εκτακτος ∆ιοικητικός Λειτουργός από
21.5.2004
Γραµµατειακή Λειτουργός

Μάρω Βαρναβίδου
Αικατερίνη Ανδρέου
Αικατερίνη Ρωσσίδου
Γιώργος Γιωργαλλίδης

Βέρα Γεωργίου

IX

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Τάσος Παναγιώτου

Αρχηγός

ΦΥΛΑΚΕΣ
Πανίκος Κυριάκου

∆ιευθυντής µέχρι 1.11.2004

∆ρ. Μιχάλης Χ’ ∆ηµητρίου

Αναπληρωτής ∆ιευθυντής από
22.11.2004

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γιώργος Ν. Χατζηγεωργίου

∆ιευθυντής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Κυριάκος Θεοδότου

Πρόεδρος Οργανισµού Νεολαίας
Κύπρου

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ευφροσύνη Παρπαρίνου

Έφορος

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ
Ανδρέας Μηνάς

Επιβλέπων Λειτουργός

X

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 2004.
Στις δραστηριότητες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, εκτός
των θεµάτων ∆ηµοσίας Tάξεως και Πυροσβεστικής, περιλαµβάνονται επίσης:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

-

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

Μονάδα Νοµικών Θεµάτων

-

Μονάδα ∆ιεθνούς Νοµικής Συνεργασίας

-

Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών

-

Μονάδα Ισότητας - Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της
Γυναίκας

-

Αναπτυξιακά Έργα για σκοπούς Στέγασης των ∆ικαστηρίων

-

Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων

-

Τµήµα Φυλακών

-

Κρατικό Αρχείο

-

Αστυνοµία

-

Πυροσβεστική Υπηρεσία

-

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

που υπηρετεί στο Υπουργείο, στο Κρατικό Αρχείο και στο Ταµείο Επιδοτήσεως
Ενοικίων.
Η οργανωτική δοµή του Υπουργείου παρουσιάζεται στο οργανόγραµµα
στη σελίδα 7.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
31.12.2004
Υπουργείο:
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
3
1
1
1
9
1
7
5
42

Γενικός ∆ιευθυντής
∆ιευθύντρια Τοµέα ∆ικαιοσύνης
Ανώτερη ∆ιοικητική Λειτουργός
Ανώτερη Λειτουργός Νοµικών Ερευνών
Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασµών
∆ιοικητικοί Λειτουργοί Α’
Πρώτη Γραµµατειακή Λειτουργός
Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών
∆ιοικητικοί Λειτουργοί
Εκτακτη Λειτουργός Νοµικών Ερευνών από 17.5.2004
Έκτακτοι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί
Γραµµατειακή Λειτουργός
Ανώτερη Στενογράφος
Στενογράφος
Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί
Εκτακτη Λογιστική Λειτουργός
Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί
Βοηθοί Γραφείου

Σηµ.:

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

1 Λογιστικός Λειτουργός
1 Στενογράφος
1 Βοηθός Γραµµατειακός Λειτουργός
1 Έκτακτος Βοηθός Γραµµατειακός Λειτουργός
1 Βοηθός Γραφείου
5

4

Κρατικό Αρχείο:
1

Έφορος Κρατικού Αρχείου

1

Ανώτερος Γραµµατειακός Λειτουργός

4

Λειτουργοί Κρατικού Αρχείου

1

Συντηρητής Εγγράφων

1

Τεχνικός

2

Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί

4

Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί

3

Βοηθοί Γραφείου

3

Ωροµίσθιοι Εργάτες

20
Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων Εκτοπισθέντων και Παθόντων:
1

Επιβλέπων Λειτουργός

1

Λειτουργός Επιδότησης

1

Λογιστικός Λειτουργός (µέχρι 30.6.2004)

3

Έκτακτοι Ερευνητές

4

Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί

1

Έκτακτος Βοηθός Γραµµατειακός Λειτουργός

11
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Υπουργός

Γενικός ∆ιευθυντής

Λογιστή
Μονάδα Ευρωπαϊκής

Αρχείο

Ενωσης

∆ιεύθυνση Τοµέα ∆ικαιοσύνης

Μονάδα Νοµικών
Θεµάτων

Μονάδα ∆ιεθνούς
Νοµικής Συνεργασίας

∆ιεύθ

Μονάδα
Ισότητας

Κρατικό Αρχείο
Τµήµα Φυλακών

Θέµατα
Αστυνoµίας
Πυροσβεστ

Β.

ΜΟΝΑ∆Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το έργο της Μονάδας Νοµικών Θεµάτων αφορά, µεταξύ άλλων, στην
παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, και ειδικότερα των νοµοθεσιών
γύρω από την απονοµή της δικαιοσύνης, του δικονοµικού δικαίου, ποινικού
δικαίου, νοµοθετηµάτων για τη µεταχείριση αδικοπραγούντων, κλάδων του
αστικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και νοµοθεσιών για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τη µελέτη και υποβολή εισηγήσεων για την αναθεώρηση και τον
εκσυγχρονισµό τους και την ετοιµασία σχετικών νοµοσχεδίων.
Παράλληλα, η Μονάδα συµµετέχει στις εργασίες επιτροπών, που
συγκροτούνται για ειδικά νοµικά θέµατα και συµβάλλει στη µελέτη και
προώθηση από το Υπουργείο, σε συνεργασία µε το Ανώτατο ∆ικαστήριο,
νοµοθετικών µέτρων για την απρόσκοπτη απονοµή της ∆ικαιοσύνης και την
οµαλή λειτουργία των ∆ικαστηρίων.
Επίσης, η Μονάδα συµβάλλει στο έργο της προώθησης των αναγκαίων
νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων ή και τροποποιήσεων στην υφιστάµενη
νοµοθεσία µε σκοπό την εναρµόνιση του δικαίου µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε
θέµατα της ∆ιακυβερνητικής Συνεργασίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων
(Κεφ.24, Justice & Home Affairs), της ∆ιασυνοριακής Άσκησης του ∆ικηγορικού
Επαγγέλµατος (κάτω από το Κεφ. 2 – Ελεύθερη ∆ιακίνηση Προσώπων) και του
Ρατσισµού (Κεφ. 13 – Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση).
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι εργασίες της Μονάδας Νοµικών
Θεµάτων επικεντρώθηκαν στην προώθηση νοµοθετηµάτων και ρυθµίσεων για
την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά µε την πρόληψη της
παραβατικής συµπεριφοράς, την αποτελεσµατική καταστολή του εγκλήµατος
και την πάταξη του σοβαρού εγκλήµατος µε διεθνικό χαρακτήρα, την ποινική
µεταχείριση µε βάση τις σύγχρονες κατευθύνσεις και τάσεις, την ενίσχυση του
συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης µε στόχο την ταχεία και απρόσκοπτη
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λειτουργία των δικαστηρίων και, τέλος, τον εκσυγχρονισµό του δικαίου και την
εναρµόνιση των νοµοθεσιών υπό την αρµοδιότητα του Υπουργείου µε το
κοινοτικό κεκτηµένο.
Τα κυριότερα νοµοσχέδια/κανονισµοί που κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και ψηφίστηκαν, ή ετοιµάστηκαν και προωθήθηκαν, καθώς και
άλλες εργασίες και µελέτες που αναλήφθηκαν, συνεχίστηκαν ή ολοκληρώθηκαν
εντός του 2004 στους τοµείς αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, έχουν ως
ακολούθως:
Ι.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

1.

Απονοµή της ∆ικαιοσύνης
1.1.

Mε σκοπό να θεσπιστούν βασικές τροποποιήσεις στην ισχύουσα

περί Αποδείξεως νοµοθεσία, ιδιαίτερα στο ζωτικό τοµέα των κανόνων για την
εξ ακοής

µαρτυρία, ώστε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες απαιτήσεις της

δικαστηριακής διαδικασίας, χωρίς να παραβλάπτεται η προστασία των
ατοµικών ελευθεριών, η Κυβέρνηση µε πρόταση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµοσίας Τάξεως, στήριξε ενεργά και καταλυτικά τις διεργασίες για
εξεύρεση κοινά αποδεκτών ρυθµίσεων, υιοθετώντας το νοµοσχέδιο για την
Απόδειξη του 2002 που εκκρεµούσε στη Βουλή, όπως είχε στο µεταξύ
διαµορφωθεί, µε αποτέλεσµα να γίνει κατορθωτή η ψήφισή του.
Οι ρυθµίσεις για την υπό προϋποθέσεις κατάργηση του κανόνα
αποκλεισµού της εξ ακοής µαρτυρίας συνιστούν νέο εργαλείο στα χέρια της
∆ικαιοσύνης και αναµένεται να συµβάλουν στην αποτελεσµατικότερη απονοµή
της.
1.2.

Κατατέθηκε στη Βουλή νοµοσχέδιο που ρυθµίζει τη δυνατότητα

επιβολής κυρώσεων σε όργανο, αρχή ή πρόσωπο, το ποίο παραβιάζει τη
συνταγµατική υποχρέωση σε ενεργό συµµόρφωση προς ακυρωτική
απόφαση που εκδίδεται στα πλαίσια της αναθεωρητικής δικαιοδοσίας του
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.

8

Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνεται στις εξαγγελίες του Προγράµµατος
∆ιακυβέρνησης και εντάσσεται στους στόχους της Κυβέρνησης για ενίσχυση
του Κράτους – ∆ικαίου.
1.3.

Κατατέθηκε

στη

Βουλή

και

ψηφίστηκε

τροποποίηση

του

περί

∆ικαστηρίων Νόµου για την επέκταση της καθ’ ύλην πολιτικής δικαιοδοσίας
του Ανώτερου Επαρχιακού ∆ικαστή και του Επαρχιακού ∆ικαστή, µε στόχο την
ευχερέστερη και οµαλότερη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων.
1.4.

Με τροποποιήσεις στον περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµο, προνοήθηκε

δικαίωµα εφέσεως κατά αποφάσεως δικαστηρίου µε την οποία διατάσσεται (ή
απορρίπτεται) η κράτηση κατασχεθέντων αντικειµένων, µε το σκεπτικό ότι
πρόκειται για αυτοτελή πρωτόδικη απόφαση, που άπτεται συνταγµατικών
δικαιωµάτων του ατόµου, µεταξύ των οποίων και του δικαιώµατος ιδιοκτησίας
και χρήσης κινητής περιουσίας.
1.5.

Σε συνεργασία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών εξετάζονται

τρόποι αναθεώρησης των προνοιών αναφορικά µε τον τόκο επί δικαστικών
αποφάσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στο καθεστώς που σήµερα ισχύει για
τα

επιτόκια,

χωρίς

να

επιβαρύνεται

δυσανάλογα

η

εργασία

των

πρωτοκολλητείων.
1.6.

Με σκοπό την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συµβουλίου της

Ε.Ε., που αφορά στη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί
διασυνοριακών υποθέσεων, µέσω της θέσπισης κοινών κανόνων για το
ευεργέτηµα πενίας, θεσπίστηκε σειρά τροποποιήσεων στον περί Νοµικής
Αρωγής Νόµο, µε τις οποίες ρυθµίστηκε η παροχή δωρεάν νοµικής αρωγής
σε διασυνοριακές διαφορές.
2.

Καταστολή του Εγκλήµατος – Ποινική Μεταχείριση

2.1.

Με κατάλληλη τροποποίηση του άρθρου 336 του Ποινικού Κώδικα

συµπεριελήφθησαν

και

οι

πιστωτικές

κάρτες

στις

πρόνοιες

που

στοιχειοθετούν τα αδικήµατα πλαστογραφίας, µε σκοπό την πλήρη
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εναρµόνιση µε την Απόφαση – Πλαίσιο του Συµβουλίου της Ε.Ε. ηµεροµηνίας
28.5.2001, που αφορά στην καταπολέµηση της απάτης και της πλαστογραφίας
των µέσων πληρωµής, πλην των µετρητών.
2.2.

Εξ άλλου, προωθήθηκαν άλλες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα, µε

σκοπό την αύξηση του ορίου ηλικίας ποινικού καταλογισµού, καθώς επίσης
την

αύξηση

των

προβλεποµένων

ποινών

για

τα

αδικήµατα

που

περιλαµβάνονται στο µέρος του Ποινικού Κώδικα κάτω από τον τίτλο «Ψευδείς
Παραστάσεις».
2.3.

Με στόχο την ευρύτερη αναθεώρηση του Ποινικού Κώδικα και για

λόγους επιτάχυνσης της όλης εργασίας, έχουν ετοιµασθεί τα αναγκαία έγγραφα
για την ανάθεση του έργου σε ειδικό εµπειρογνώµονα. Τα µέρη του Ποινικού
Κώδικα, που αποφασίστηκε ότι κατά προτεραιότητα χρήζουν µελέτης µε σκοπό
την αναθεώρηση, αφορούν στα αδικήµατα κατά της περιουσίας, τα αδικήµατα
εναντίον των ηθών και οι διατάξεις για παράνοµες συναθροίσεις.
2.4.

Σε συνεργασία µε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών και τη Νοµική

Υπηρεσία τυγχάνουν επεξεργασίας σειρά διατάξεων για τα δικαιώµατα των
συλλαµβανοµένων προσώπων, µε βάση νοµοσχέδιο που κατέθεσε το
Υπουργείο στη Βουλή.
2.5.

Προωθήθηκε νοµοσχέδιο µε το οποίο εισάγεται και ρυθµίζεται η ποινή

της περιοδικής φυλάκισης κατά τα Σαββατοκύριακα.

Η φιλοσοφία της

ποινής αυτής είναι παραπλήσια της ποινής φυλάκισης µε αναστολή, δίνει,
δηλαδή, περισσότερη έµφαση, εφ’ όσον οι περιστάσεις είναι κατάλληλες, στο να
µην αποκοπεί ο αδικοπραγήσας από το κοινωνικό περιβάλλον και την εργασία
του, παρά το γεγονός ότι για το αδίκηµα θα άρµοζε ποινή φυλάκισης.
Παράλληλα, η ποινή έχει συνδεθεί µε τη µεταχείριση αναφορικά µε αδικήµατα
βίας στα γήπεδα, µε στόχο να κρατήσει αδικοπραγούντες αυτής της κατηγορίας
µακριά από τους αθλητικούς χώρους.
2.6.

Με τροποποιήσεις στον περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόµο,

εισήχθησαν επιεικέστερες ρυθµίσεις της εξάλειψης καταδίκης, ιδιαίτερα σ’
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ό,τι αφορά νεαρά άτοµα για τα οποία, όταν πρόκειται για ελάσσονα αδικήµατα,
για τα οποία επιβλήθηκε χρηµατική ποινή µέχρι ωρισµένου ύψους, ή βραχεία
ποινή φυλάκισης, η αποκατάσταση προνοείται να είναι άµεση.
2.7.

Κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν σε Νόµους δύο εναρµονιστικά νοµοσχέδια

µε σκοπό την ενσωµάτωση στην εσωτερική νοµοθεσία των ΑποφάσεωνΠλαισίων του Συµβουλίου της Ε.Ε. που αφορούν το Ευρωπαϊκό Ένταλµα
Σύλληψης και τις ∆ιαδικασίες Παράδοσης Εκζητουµένων µεταξύ των Κρατών
Μελών καθώς επίσης και τη Σύσταση Κοινών Οµάδων Έρευνας.
3.
3.1.

Εκσυγχρονισµός του ∆ικαίου – Άλλα νοµοθετήµατα
Σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς, µελετήθηκε το

ισχύον νοµοθετικό καθεστώς αναφορικά µε την ποινή της ισόβιας φυλάκισης,
µε στόχο να προωθηθούν ρυθµίσεις, εντός των πλαισίων των συνταγµατικών
διατάξεων και χωρίς την ανάγκη συνταγµατικών τροποποιήσεων, που να
ανταποκρίνονται καλύτερα στη σύγχρονη σωφρονιστική πολιτική.
Το Υπουργείο έχει διατυπώσει τις προτάσεις που κατ’ αρχήν επιλέγει σε
σχετικό τροποποιητικό νοµοσχέδιο, η τελική µορφή των ρυθµίσεων όµως,
νοµοθετικών και/ή διοικητικών, θα οριστικοποιηθεί σε συνεννόηση και µε τη
συµβουλή του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.
3.2. Κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν από τη Βουλή τροποποιήσεις στον περί
∆ικηγόρων νόµο αναφορικά µε τη διατύπωση του ορισµού “εισφορέας” στο
Ταµείο Συντάξεως ∆ικηγόρων, τους όρους και τον τρόπο υπολογισµού
παροχής συντάξεων και χορηγηµάτων σε δικαιούχους του Ταµείου, καθώς και
για την αύξηση των τελών εγγραφής στο Μητρώο ∆ικηγόρων και έκδοσης της
ετήσιας άδειας άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος.
Παράλληλα ψηφίστηκαν και οι τροποποιητικοί Κανονισµοί αναφορικά µε
τις συντάξεις και τα χορηγήµατα που παραχωρούνται σε δικηγόρους από το
Ταµείο τους καθώς και τροποποιητικοί Κανονισµοί για την αναθεώρηση των
δικηγορικών τελών (δικηγοροσήµων) και επέκταση της νοµικής ύλης σε σχέση
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µε την οποία αυτά καταβάλλονται, µε σκοπό την ευρωστία του Ταµείου
Συντάξεων ∆ικηγόρων.
3.3.

Κατατέθηκε στη Βουλή, όπου και εκκρεµεί, τροποποιητικό νοµοσχέδιο

του περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµου, µε σκοπό την αύξηση
του µέγιστου ποσού που κατ’ εξουσιοδότηση του βασικού Νόµου µπορεί να
επιβληθεί εξώδικα, από £50 σε £100, µε προοπτική όταν ψηφισθεί σε Νόµο, να
προωθηθεί η έκδοση ∆ιατάγµατος για αύξηση του καθορισµένου προστίµου
που µπορεί να επιβληθεί εξώδικα σ’ ό,τι αφορά, κυρίως, τροχαία αδικήµατα
(ζώνη ασφάλειας, όριο ταχύτητας, χρήση τηλεφώνου, παράνοµη στάθµευση σε
διάβαση πεζών).
Στο µεταξύ, προωθήθηκε και εκδόθηκε ∆ιάταγµα του Υπουργικού
Συµβουλίου δυνάµει του περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµου µε
αναπροσαρµογές στο περιεχόµενο των Πινάκων Αδικηµάτων, σε σχέση µε
αδικήµατα της αρµοδιότητας των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του
Τµήµατος ∆ασών.
3.4.

Ετοιµάστηκαν τροποποιητικό νοµοσχέδιο και τροποποιητικοί Κανονισµοί

µε τις αναγκαίες ρυθµίσεις για τη µεταφορά του Ταµείου Επιδότησης Ενοκίων
από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως στο Υπουργείο
Οικονοµικών ή το Υπουργείο Εσωτερικών, εν αναµονή λήψης οριστικής
απόφασης ως προς το πού θα υπαχθεί.
ΙΙ.

ΚΥΠΡΟΣ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΡΓΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

1.

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

πλαίσια της εvταξιακής πoρείας, αφoρά σε:
(α)

Θέµατα

της Συνεργασίας στους Τοµείς της

Εσωτερικών Υποθέσεων,

∆ικαιοσύνης και των

(Κεφ.24, Justice & Home Affairs), που

στοχεύει στη δηµιουργία ενός πραγµατικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας
και δικαιοσύνης, όπου οι πολίτες να επωφελούνται πλήρως από την
ελεύθερη κυκλοφορία που επιτρέπει η υλοποίηση της Ένωσης και,
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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, σε εθνικό επίπεδο, του Κοινοτικού Προγράµµατος ενάντια στο
Ρατσισµό.
2.

Μέχρι την ηµεροµηνία πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή

Ένωση προωθήθηκαν µε γρήγορο ρυθµό και ολοκληρώθηκαν όλα τα
εναποµένοντα

µέτρα/δραστηριότητες

στους

τοµείς

της

αρµοδιότητας

του

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

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

•

Κύρωση σε Νόµους της Σύµβασης της Ε.Ε. για την Αµοιβαία ∆ικαστική
Συνδροµή επί Ποινικών Υποθέσεων µεταξύ των Κρατών-µελών, των
Συµβάσεων

της

Ε.Ε.

για

την

Έκδοση

Φυγοδίκων

και

για

την

Απλουστευµένη ∆ιαδικασία Έκδοσης µεταξύ των Κρατών-Μελών και της
Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης για τη ∆ιαφθορά στο Αστικό
∆ίκαιο.
•

Θέσπιση εσωτερικής νοµοθεσίας για το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης και
τις

∆ιαδικασίες Παράδοσης Εκζητουµένων µεταξύ των Κρατών-µελών,

καθώς και για τη Σύσταση Κοινών Οµάδων Έρευνας, όπως επίσης και
τροποποιήσεις

στον

Ποινικό

Κώδικα

για

ενσωµάτωση

κοινοτικού

κεκτηµένου και στον περί Νοµικής Αρωγής Νόµο για την παροχή δωρεάν
νοµικής αρωγής σε διασυνοριακές υποθέσεις.
•

Εγκριση από το Υπουργικό Συµβούλιο και υπογραφή από τον Υπουργό
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως (Οκτώβριο 2004) 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 σε
βάρος των οικονοµικών τους συµφερόντων.

2.2. Εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης (Ρατσισµός). Τοµέας
Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης (Κεφ. 13)
•

Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράµµατος κατά των ∆ιακρίσεων και
µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώθηκε από
την Αστυνοµία τον Μάϊο 2004

Ενηµερωτική Ηµερίδα προς το

σκοπό ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης/εκπαίδευσης µελών της
Αστυνοµίας επί του κοινοτικού κεκτηµένου σε θέµατα Ρατσισµού.
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•

Λειτουργός της Μονάδας συνέβαλε στην ενηµέρωση/διαφώτιση
αρµοδίων φορέων σε θέµατα διακρίσεων ειδικότερα σε σχέση µε το
Κοινοτικό Πρόγραµµα ∆ράσης κατά των ∆ιακρίσεων, στα πλαίσια
Ενηµερωτικής Ηµερίδας(Μάιος 2004) που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό
Εργατικό Ινστιτούτο Κύπρου.

•

Λειτουργός της Μονάδας συνέβαλε ουσιαστικά στον καταρτισµό και
την προώθηση του Προγράµµατος της Εθνικής Εκστρατείας
∆ιαφώτισης κατά των ∆ιακρίσεων.

•

Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως εγκαινίασε στην
Πλατεία

Ελευθερίας

Ενηµερωτική

(Σεπτέµβριος

Εκστρατεία

για

2004)την
την

Πανευρωπαϊκή

Καταπολέµηση

των

∆ιακρίσεων.
•

∆ιευρύνθηκαν οι αρµοδιότητες της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως κατά
τρόπον ώστε να αποτελεί το θεσµοθετηµένο ανεξάρτητο και ενιαίο
φορέα

σε

θέµατα

∆ιακρίσεων

και

Ισότητας,

για

εξέταση

(αυτεπάγγελτη ή µετά από υποβολή παραπόνου) καταγγελιών
εναντίον πράξεων/δράσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Προς
το σκοπό αυτό ψηφίστηκαν από τη Βουλή δυο νοµοσχέδια. Ένα που
διευρύνει τις αρµοδιότητες της Επιτρόπου και άλλο που θεσµοθετεί
κα/ή

καθορίζει

τις

αρµοδιότητες/εξουσίες

του

νέου

αυτού

φορέα/µηχανισµού.
•

Ψηφίστηκε νέα νοµοθεσία αναφορικά µε την ίση µεταχείριση
προσώπων άσχετα από φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.

•

Ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε προς την Ε.Ε. αναλυτική κατάσταση
µεταφοράς του κοινοτικού κεκτηµένου που διέπει την εφαρµογή
της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων, ανεξάρτητα από
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή.
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•

Ετοιµάστηκαν και υποβλήθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Καταπολέµησης των ∆ιακρίσεων (EUMC)
και τον Οργανισµό ΟΕSE Ενηµερωτικές Εκθέσεις σχετικά:
(α)

µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διακρίσεις µετά την
υιοθέτηση των δυο οδηγιών και την µεταφορά τους στην εθνική
νοµοθεσία, και

(β)

τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις για ευαισθητοποίηση και
ενηµέρωση του κοινού και όλων των αρµοδίων φορέων κατά των
διακρίσεων.

•

Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις
για χρηµατοδότηση δύο άλλων ενηµερωτικών ηµερίδων στην Κύπρο µε
σκοπό την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και εργαζοµένων ως προς
τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, όπως πηγάζουν από τις
πολιτικές και το κεκτηµένο της Ένωσης, καθώς επίσης την ανταλλαγή
εµπειριών µεταξύ των διαφόρων Αρχών ∆ιακρίσεων ως προς την
αποτελεσµατική εφαρµογή των νέων νοµοθεσιών που εισήχθηκαν στον
τοµέα αυτό.

•

Προωθήθηκε η διαφώτιση του κοινού µέσα από ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές εκποµπές, άρθρα στον τύπο και εκδόσεις.

3.

Λειτουργός της Μονάδας Νοµικών Ερευνών συνέβαλε, για όγδοη 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.
4.

Ετοιµάστηκαν και καταχωρήθηκαν στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο σε

Αστικές και Εµπορικές Υποθέσεις πληροφοριακά δελτία για ενηµέρωση του
απλού πολίτη σε θέµατα διακρίσεων, διασυνοριακής άσκησης του δικηγορικού
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επαγγέλµατος, οργάνωσης της ∆ικαιοσύνης, νοµικών επαγγελµάτων, παροχής
νοµικής αρωγής, επίδοσης και κοινοποίησης δικογράφων και γονικής µέριµνας.
III

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1.

Λειτουργοί της Μονάδας έλαβαν µέρος σε συνέδρια/σεµινάρια/

συναντήσεις/ οµάδες εργασίας που διοργανώθηκαν στα πλαίσια της Ε.Ε. για όλες
τις υπό ένταξη χώρες, σε θέµατα όπως ο Ρατσισµός, Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και
∆ικαστική Νοµική Συνεργασία. Σε όλα τα συνέδρια/σεµινάρια/συναντήσεις/οµάδες
εργασίας κατατέθηκαν και κυκλοφόρησαν σχετικές εκθέσεις της Κύπρου.
2.

Εξ άλλου, Λειτουργός της Μονάδας µετέχει µαζί µε το Βοηθό Γενικό

Εισαγγελέα (αρχηγό αποστολής) στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Νοµικής Συνεργασίας του Συµβουλίου της Ευρώπης (CDCJ

steering

committee).
ΙV

ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.

Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά Αποφάσεων του Κηδεµόνα
Τ/Κ Περιουσιών
∆υνάµει των προνοιών του άρθρου 10 των περί Τουρκοκυπριακών

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

Υπουργικής Επιτροπής και η επιµέλεια των

προσχεδίων Αποφάσεων εκτελείται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως.
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2.

Εθνικό Πρόγραµµα ∆ράσης σε Θέµατα Ρατσισµού
Η Μονάδα συνέβαλε στην παρακολούθηση του Εθνικού Προγράµµατος

∆ράσης σε θέµατα Ρατσισµού, προώθησε πρόσθετα µέτρα κατά των
διακρίσεων και συνεισέφερε στον καταρτισµό από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων νέων Εθνικών Σχεδίων ∆ράσης για την Εξάλειψη των
∆ιακρίσεων στον τοµέα της Απασχόλησης και του Κοινωνικού Αποκλεισµού.
•

Ετοιµάστηκε αναθεωρηµένη ειδική έκδοση για το Ρατσισµό που
επιµελήθηκε Λειτουργός της Μονάδας, η οποία θα προωθηθεί προς το
Κυβερνητικό

Τυπογραφείο

κυκλοφορήσει

ευρέως,

για

σε

εκτύπωση.
κυβερνητικές

Στη

συνέχεια

υπηρεσίες,

θα

διεθνείς

οργανισµούς, σχολεία µέσης εκπαίδευσης και σε κάθε ενδιαφερόµενο
πρόσωπο.

Στην εν λόγω έκδοση ενσωµατώθηκαν οι εξελίξεις σε

νοµοθεσίες/δραστηριότητες επί θεµάτων Ρατσισµού γενικά.
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Γ.

MΟΝΑ∆Α ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ρύθµιση νοµικών θεµάτων και η απονοµή της δικαιοσύνης είναι θέµατα
που απαιτούν συνεχώς αυξανόµενη συνεργασία µε άλλες χώρες τόσο στον
τοµέα του αστικού όσο και του ποινικού δικαίου, λόγω της αυξηµένης
διασυνοριακής διακίνησης ανθρώπων και αγαθών.
Η Μονάδα ∆ιεθνούς Νοµικής Συνεργασίας που συστάθηκε το ∆εκέµβριο
1999 ειδικά για διευκόλυνση, επιτάχυνση και βελτίωση της διεθνούς αυτής
συνεργασίας, ιδιαίτερα ενόψει και της ενταξιακής µας πορείας προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, συνέχισε τη λειτουργία της σε ότι αφορά τις ακόλουθες
αρµοδιότητες του Υπουργείου:
-

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

31.12.2004

διµερών

συµβάσεων και των πολυµερών στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κύπρος
επίσης µέχρι 31.12.2004 και σύµφωνα µε τις οποίες το Υπουργείο είναι
Κεντρική Αρχή ή έχει σχετική αρµοδιότητα, παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα Ι
και ΙΙ αντίστοιχα του παρόντος Κεφαλαίου Γ της Έκθεσης.
Αναλυτικά κατά το υπό επισκόπηση έτος η Μονάδα ασχολήθηκε µε τα
ακόλουθα:
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Ι.

∆ιεθνής Νοµική Συνεργασία

1.

∆ιεθνείς Συµβάσεις

1.1.

∆ιµερείς Συµβάσεις

1.1.1. Άρχισαν/συνεχίστηκαν/ολοκληρώθηκαν

οι

διαβουλεύσεις

για

συνοµολόγηση των ακολούθων Συµβάσεων µε τις χώρες που παραθέτονται
αντίστοιχα:
-

Νοµική Συνεργασία
σε Ποινικά Θέµατα:

Λιβύη

Νοµική Συνεργασία
σε Αστικα Θέµατα:

Ουκρανία

1.1.2. Mεταξύ 5 – 10 Σεπτεµβρίου 2004 αντιπροσωπεία υπό τον Υπουργό
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µετέβη στο Κίεβο της Ουκρανίας για την
υπογραφή της συµφωνίας νοµικής συνεργασίας µεταξύ των δυο χωρών.
1.2.

Παρακολούθηση/Εφαρµογή ∆ιεθνών Συµβάσεων

1.2.1. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως χειρίστηκε αυξηµένο
αριθµό αιτήσεων προς και από την Κύπρο, µέσα στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων του και ως Κεντρική Αρχή µε βάση σχετικές Συµβάσεις για:
-

επίδοση δικογράφων, (περί τις 6000 αιτήσεις)

-

λήψη µαρτυρίας, (περί τις 7000 αιτήσεις)

-

έκδοση φυγοδίκων, (30 αιτήσεις)

-

µεταφορά καταδίκων, (9 αιτήσεις)

-

επιστροφή απαχθέντων παιδιών που µετακινήθηκαν προς ή εκτός
Κύπρου, (30 αιτήσεις)

-

αναγνώριση δικαστικών διαταγµάτων διατροφής
(15 αιτήσεις)
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-

αναγνώριση δικαστικών διαταγµάτων υιοθεσίας ανηλίκων
(10 αιτήσεις)

-

αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων διαιτησίας (5 αιτήσεις)

-

αναγνώριση

δικαστικών

αποφάσεων

(πλην

διαταγµάτων

διατροφής υιοθεσίας και διαιτησίας) (10 αιτήσεις)
2.

πιστοποίηση εγγράφων, (120.000)

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

Επιτροπών/Συνεδρίων/∆ιασκέψων:
-

Στη

Συνάντηση

του

Ευρωπαϊκού

∆ικαστικού

∆ικτύου

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στη Χάγη στις 10 – 11 Μαρτίου
2004
-

Στις Συναντήσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου για
εµπορικές και αστικές υποθέσεις που έγιναν στις Βρυξέλλες στις
15 – 16 Ιανουαρίου, 4 Μαρτίου, 29 Ιουνίου, 13 Ιουλίου και 12
Νοεµβρίου, 2004.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος χωρών µε τις οποίες η Κύπρος συνήψε ∆ιµερείς Συµφωνίες
Νοµικής/∆ικαστικής Συνεργασίας µέχρι 31.12.2004.
1.

Τσεχοσλοβακία, Κυρ. Νόµος 68/82

2.

Ουγγαρία, Κυρ. Νόµος 7/83

3.

Βουλγαρία, Κυρ. Νόµος 18/84

4.

Ελλάδα, Κυρ. Νόµος 55/84

5.

Συρία, Κυρ. Νόµος 160/86

6.

Σοβιετική Ένωση, Κυρ. Νόµος 172/86

7.

Γιουγκοσλαβία, Κυρ. Νόµος 179/86

8.

Αίγυπτος, Κυρ. Νόµος 32(ΙΙΙ)92

9.

Κίνα, Κυρ. Νόµος 19(ΙΙΙ)/95

10.

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

11.

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

12.

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

13.

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

14.

Πολωνία, Κυρ. Νόµος 10(ΙΙΙ)/97

15.

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

16.

Λιβύη - Κυρ. Νόµος 25(ΙΙΙ)/2002 για Έκδοση Φυγοδίκων
- Κυρ. Νόµος 26(ΙΙΙ)/2002 για Μεταφορά Καταδίκων
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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
31.12.2004.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

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

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

20.

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

21.

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

22.

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά της Χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας, Κυρ. Νόµος 29(ΙΙΙ)/2001.
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23.

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

ΜΟΝΑ∆Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕYΝΩΝ

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

διεξαγωγή µελετών / ερευνών για διαµόρφωση εγκληµατολογικής /
σωφρονιστικής πολιτικής και παρακολούθησή της.

(β)

υποβολή εισηγήσεων πάνω σε θέµατα που σχετίζονται µε την
πρόληψη και τον έλεγχο της εγκληµατικότητας, τη µεταχείριση
αδικοπραγούντων (ποινές, οργάνωση και λειτουργία ιδρυµάτων
και άλλων θεσµών κοινωνικής άµυνας και θεραπευτικών µέτρων
των αδικοπραγούντων).

(γ)

συντονισµό

διαφόρων

κυβερνητικών

υπηρεσιών

οι

οποίες

ασχολούνται και σχετίζονται µε θέµατα εγκληµατικότητας.
(δ)

διοργάνωση συνεδρίων και συµµετοχή σε σεµινάρια / συνέδρια.

(ε)

χειρισµό θεµάτων που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά.

(στ)

συµµετοχή στις εργασίες επιτροπών, που συγκροτούνται για
ειδικά εγκληµατολογικά θέµατα, καθώς και θέµατα που άπτονται
κοινωνικής πολιτικής.

Επίσης η Λειτουργός της Μονάδας είναι µέλος του Αντιναρκωτικού
Συµβουλίου και Γραµµατέας του Συµβουλίου Φυλακών.

Επιπρόσθετα η

Μονάδα έχει αναλάβει τη γραµµατειακή, διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη
του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας.
1.

Αντεγκληµατική Πολιτική
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)
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Συµβούλιο για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας.

Το

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

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

•

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση Εθνικής Αντεγκληµατικής Πολιτικής.

•

Ο συντονισµός δράσεων, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή τους.

•

Η διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας.
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•

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

•

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

•

Η

επιµόρφωση,

η

κατάρτιση

και

η

εκπαίδευση

όλων

των

εµπλεκοµένων φορέων (κράτος και ιδιώτες).
Πρόεδρος του Συµβουλίου είναι ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου. Τα
υπόλοιπα µέλη του Συµβουλίου φαίνονται στο Παράρτηµα Ι και εκπροσωπούν
τα Υπουργεία/Υπηρεσίες, την Αστυνοµία, τη Νοµική Υπηρεσία, το Ανώτατο
∆ικαστήριο, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, τον
Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου, το Παγκύπριο Συµβούλιο Ευηµερίας και το
Πανεπιστήµιο Κύπρου.
Για τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Συµβουλίου
συστάθηκαν δυο (2) Επιτροπές, οι οποίες, αφού µελέτησαν την κατάσταση που
επικρατεί στην Κύπρο και στις διάφορες χώρες της Ευρώπης αναφορικά µε τα
µέτρα/προγράµµατα και θεσµούς για την πρόληψη, και αντιµετώπιση της
εγκληµατικότητας, διατύπωσαν εµπεριστατωµένη µελέτη µε εισηγήσεις.
Οι

εισηγήσεις

αυτές

µέτρα/προγράµµατα/παρεµβάσεις

που

αφορούν
απευθύνονται

προληπτικά
προς

το

γενικό

πληθυσµό, τις οµάδες υψηλού κινδύνου καθώς και µέτρα αντιµετώπισης του
φαινοµένου, της εγκληµατικότητας τα οποία καλύπτουν όλο το φάσµα της
Ποινικής ∆ικαιοσύνης.
Με βάση τις εργασίες των δύο Επιτροπών του Συµβουλίου εκπονήθηκε
Εθνικό

Σχέδιο

∆ράσης

για

την

Πρόληψη

και

Αντιµετώπιση

Εγκληµατικότητας το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 2005 – 2009.
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της

Το Εθνικό Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις άξονες:
•

τη µείωση των εγκληµατογόνων παραγόντων

•

τη µείωση της υποτροπής και

•

τη µείωση των ευκαιριών για διάπραξη αδικηµάτων

Οι δράσεις που έχουν καταγραφεί αφορούν το θεσµό της Οικογένειας και
του Σχολείου, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, την Εργασία, την Ψυχαγωγία, τη
Νοµοθεσία, τη Μεταχείριση και την Κοινωνική Επανένταξη Αδικοπραγούντων
και Κρατουµένων.
Ολες οι ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί προνοούν τη συνεταιρικότητα και
την ενεργοποίηση όλων των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων.
2.

Εγκληµατολογικές Ερευνες
Το 2004 έχουν διεξαχθεί 2 έρευνες ως ακολούθως:

1)

Έρευνα για τη Νεανική Παραβατικότητα
Στην έρευνα αυτή τέθηκαν τρεις βασικοί στόχοι:
α)

Μέτρηση και υπολογισµός των παραµέτρων της παραβατικής
συµπεριφοράς στην Κύπρο στην ηλικιακή οµάδα 14 – 21 ετών
(αυτοοµολογουµένη

παραβατικότητα

ή

µη

καταγραµµένη

παραβατικότητα).
β)

Εντοπισµός των αιτιών της παραβατικής συµπεριφοράς.

γ)

∆ιεξαγωγή συµπερασµάτων και εισηγήσεις για την αντιµετώπιση
της νεανικής παραβατικότητας.
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2)

Υποτροπή στις Φυλακές
Στόχος της Έρευνας αυτής ήταν:
(α)

η σκιαγράφηση και ανάλυση του φαινοµένου της υποτροπής στις
φυλακές και

β)

η διεξαγωγή συµπερασµάτων και εισηγήσεις αναφορικά µε τη
µείωση του φαινοµένου της υποτροπής.

Σηµειώνεται ότι τα πορίσµατα των πιο πάνω ερευνών λήφθηκαν υπόψη
στη διαµόρφωση του Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της
Εγκληµατικότητας.
3.

∆ιοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεµιναρίων
Στα πλαίσια των προσπαθειών των Υπουργείων για εκπαίδευση,

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των κρατικών και ιδιωτικών φορέων καθώς
και κοινωνικών συνόλων που µπορούν να συµβάλουν στην επανένταξη των
κρατουµένων στην ελεύθερη κοινωνία, διοργανώθηκε στις 19 Φεβρουαρίου
Ηµερίδα µε θέµα:

«Κοινωνική Επανένταξη και Ενσωµάτωση των

Κρατουµένων». Εισηγητής της ηµερίδας ήταν ο Βρετανός Εµπειρογνώµονας
σε θέµατα φυλακών κ. John May.
Την ηµερίδα παρακολουθήσαν 100 σύνεδροι, λειτουργοί του Τµήµατος
Φυλακών, της Αστυνοµίας, του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας,
της Υπηρεσίας Ψυχικής Υγείας, της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως, του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού, του Οργανισµού Νεολαίας,µέλη του ΕΘΝΟΠΑ∆, του
Συµβουλίου Φυλακών, του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας, του Συνδέσµου
“Φίλοι των Φυλακισµένων” και του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών,
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4.

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

1996 και 1997 όπως έχει τροποποιηθεί.

Πρόκειται για ένα σώµα, µε ρόλο

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

µια

προσπάθεια

βελτίωσης

της

λειτουργικότητας,

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του Συµβουλίου Φυλακών, για το
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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. Επίσης διορίστηκε ως
Πρόεδρος του Συµβουλίου ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµοσίας Τάξεως και µειώθηκε ο αριθµός των µελών από 15 µέλη σε 12.
Κατά

το 2004,

η

ολοµέλεια

του Συµβουλίου

εξέτασε

διάφορα

αιτήµατα/παράπονα που υποβλήθηκαν σ’ αυτό από κρατουµένους, γραπτά ή
προφορικά. Οι κρατούµενοι αποτείνονταν στο Συµβούλιο Φυλακών για θέµατα
που αφορούσαν κυρίως προβλήµατα που σχετίζονταν µε την οικογένεια τους,
τις συνθήκες διαβίωσης τους στις φυλακές, τις άδειες εξόδων και άλλα θέµατα
πρακτικής φύσεως.
5.

Ναρκωτικά

5.1.

Αντιναρκωτικό Συµβούλιο
Η Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών εκπροσωπεί το Υπουργείο

και είναι µέλος του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου, µε Απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου (Αρ. Απόφ. 53.152 ηµερ. 7.2.2001, Αρ. Απ. 59281 ηµερ.
21.1.2004).
Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο συστάθηκε και λειτουργεί µε βάση τον
«Περί Προλήψεως της Χρήσης και ∆ιάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων
Εξαρτησιογόνων Ουσιών» (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συµβουλίου και Ταµείου)
Νόµο του 2000 [Ν.128(Ι)/2000].
Το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό της
εθνικής πολιτικής για την πρόληψη της διάδοσης και χρήσης ναρκωτικών
καθώς και το συντονισµό και παρακολούθηση όλων των προληπτικών
αντιναρκωτικών ενεργειών περιλαµβανοµένης της εποπτείας του Εθνικού
Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά.
Επίσης, απαρτίζεται από εκπροσώπους των Υπουργείων Υγείας,
Εσωτερικών, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, Παιδείας και Πολιτισµού,
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Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου, της
Αστυνοµίας, της Εκκλησίας της Κύπρου, δύο εθελοντικών Οργανώσεων καθώς
και δύο αριστίνδην µέλη. Πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου είναι ο
Υπουργός Υγείας.
Στα πλαίσια του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου έχουν συσταθεί τρεις
Μόνιµες Επιστηµονικές Υπεπιτροπές, Πρωτογενούς, ∆ευτερογενούς
Τριτογενούς Πρόληψης και Ad hoc

και

Επιτροπές (Επιτροπή Νοµοθεσίας,

Επιτροπή Προώθησης ΄Εργων Εναρµόνισης, Επιτροπή για τη ∆ιαµόρφωση
Εθνικής

Στρατηγικής,

Επιτροπή

για

την

Καταγραφή

και

Αξιολόγηση

Θεραπευτικών ∆οµών).
Η Επιτροπή Νοµοθεσίας προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, στο Αντιναρκωτικό Συµβούλιο
και έχει ως αποστολή να µελετήσει την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα ναρκωτικά
µε απώτερο στόχο την υποβολή εισηγήσεων προς το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο
για το ενδεχόµενο βελτίωσης/τροποποίησης της και εναρµόνισης της µε τις
Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς πολιτικές.

Επίσης η Επιτροπή έχει ως στόχο να

εντοπιστούν τα προβλήµατα/κενά που υπάρχουν όσον αφορά την εφαρµογή
της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
Η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει τη µελέτη του Νόµου που προνοεί την
Περίθαλψη Τοξικοµανών Ανηλίκων και Καταδικασθέντων Προσώπων σε
Κέντρα Αποτοξίνωσης και Απεξάρτησης (Ν. 57(Ι) του 2002) και οι εισηγήσεις
της έχουν υποβληθεί από το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο στο Υπουργείο Υγείας
για τη σχετική προώθηση.
Επίσης έχει µελετήσει τον περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων
Ουσιών Νόµο του 1997 και έχει ετοιµάσει προσχέδιο εισηγήσεων για διάφορες
τροποποιήσεις.
Σηµειώνεται επίσης ότι στα πλαίσια του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου έχει
ετοιµαστεί το προσχέδιο Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδίου ∆ράσης για τα
Ναρκωτικά 2004-2008, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο.

34

6.

Συµµετοχή της Κύπρου σε ∆ιεθνή Συνέδρια

6.1.

Οµάδα Ποµπιτού
Στα πλαίσια της πολιτικής για ενεργότερη παρουσία και συµµετοχή της

Κύπρου σε διεθνή συνέδρια που ασχολούνται µε θέµατα Ναρκωτικών και
Εγκληµατικότητας η Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών εκπροσώπησε το
Υπουργείο στην Οµάδα Ποµπιτού η οποία πραγµατοποιεί δυο συναντήσεις
κάθε χρόνο. Το 2004 η Οµάδα Ποµπιτού πραγµατοποίησε τις συναντήσεις της
το Φεβρουάριο και το Νοέµβριο.
6.2.

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

από τη συµµετοχή της Κύπρου στην πιο πάνω Επιτροπή του Συµβουλίου της
Ευρώπης (CDPC) στην οποία εκπροσωπείται η Κύπρος από το Γενικό
∆ιευθυντή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.

Η Επιτροπή

αυτή πραγµατοποίησε τη συνάντηση στις 16 – 19 Μαρτίου 2004.
Συµµετοχή σε Σεµινάρια στην Κύπρο

7.

Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών συµµετείχε στα ακόλουθα
σεµινάρια:
•

“Workshop on therapeutic efforts in the criminal justice system”. 27-30
Σεπτεµβρίου 2004

•

Twining Project “Demand Reduction Programmes”, 3-7 Μαίου 2004

•

Ηµερίδα σχετικά µε τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης
και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά µε όλους τους φορείς πρόληψης
θεραπείας και χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, 16 Μαρτίου 2004
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•

Seminar on Translation of the National Drugs Strategy into Actions Plans
to control the supply and to reduce the demand of drugs, each with a
specific component of international action, 8-11 Μαίου 2004

•

A Training seminar on Communication, 9 Φεβρουαρίου 2004

•

Working group on the review and elaboration of the National Drug
Strategy, 19-23 Ιανουαρίου 2004.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΛΗMAΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έλενα Κλεόπα
Σωτήρης Χαραλάµπους

Ανώτερη ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας
Νοµική Υπηρεσία
Βοηθός Αρχηγός (Ε)
Αρχηγείο Αστυνοµίας

Μιχάλης Χ’ ∆ηµητρίου

Ανώτερος Υπαστυνόµος
Αρχηγείο Αστυνοµίας

Πανίκος Κυριάκου
(µέχρι 1.11.2004)

∆ιευθυντής Φυλακών
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως
Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως
Ανώτερη Λειτουργός Ευηµερίας
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Ανώτερος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Έκτακτος Ψυχίατρος
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Επαρχιακός ∆ικαστής
Ανώτατο ∆ικαστήριο
Καθηγητής, Τµήµα Κοινωνικών και
Πολιτικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Κύπρου
Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οργανισµός Νεολαίας Kύπρου
∆ιευθυντής
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Γραµµατέας
Ένωση ∆ήµων
Πρόεδρος Παγκύπριου Συµβουλίου
Ευηµερίας

Ανδρούλα Μπουλαράν
Τούλα Μιχαηλίδου

Μιχάλης Παπαδόπουλος
Λούης Καριόλου
Νικόλας Σάντης
Ανδρέας Καπαρδής
Γιάγκος Γιαγκουλλής
Νεόφυτος Σ. Επαµεινώνδας
Άθως Γερµανός
Σταύρος Ολύµπιος
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E.

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

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

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

(β)

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

ειδικών

προγραµµάτων

που

αλλαγή νοοτροπίας
υποστηρίζουν

και

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

Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας

1.

Βασικό όργανο στη διαµόρφωση και προώθηση της πολιτικής αυτής

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

Μια από τις σηµαντικότερες αλλαγές στη σύνθεση του Εθνικού

Μηχανισµού

ήταν

η

συµµετοχή

δυο

Τουρκοκυπριακών

γυναικείων

Οργανώσεων, του Women΄s Research Centre και του Patriotic Unity
Movement, στο Συµβούλιο του ΕΜ∆Γ ύστερα από σχετική πρόσκληση που
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απεύθυνε ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως σ’ όλες τις
Τουρκοκυπριακές Γυναικείες Οργανώσεις και απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου.
3.

Το Συµβούλιο του ΕΜ∆Γ αποφάσισε τη σύσταση των υπεπιτροπών

Παιδείας, Εργασίας, Συµµετοχής στην Πολιτική, Βίας κατά των Γυναικών,
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και ∆ικοινοτικών Προγραµµάτων.
4.

Η ενδυνάµωση του ρόλου του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα

της Γυναίκας τέθηκε ως βασική προϋπόθεση για την προώθηση της
Κυβερνητικής

πολιτικής,

αλλά

και

των

Ευρωπαϊκών

πολιτικών

και

προγραµµάτων, στον τοµέα της ισότητας.
5.

Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας αναβαθµίστηκε

µε αύξηση του κονδυλίου του, από £300.000 σε £565.000, από το οποίο
επιχορηγούνται οι Γυναικείες Οργανώσεις και άλλοι φορείς που προωθούν την
ισότητα ανδρών και γυναικών, για υλοποίηση αξιόλογων πρωτοβουλιών και
προγραµµάτων που προωθούν.

Οι µόνιµες ετήσιες χορηγίες προς τις

οργανώσεις-µέλη του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα
της Γυναίκας ανέρχονται στις πέντε χιλιάδες λίρες, ενώ ένα πολύ σηµαντικό
κονδύλι διατίθεται για τη χρηµατοδότηση συγκεκριµένων προγραµµάτων
πρακτικής φύσεως, κατόπιν αιτήσεως.
6.

Επιπλέον,

η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και

∆ηµοσίας Τάξεως προωθεί, µεταξύ άλλων, το Νοµοθετικό Εκσυγχρονισµό, τη
∆ιαφώτιση, την υλοποίηση ΕυρωπαϊκώνΠρογραµµάτων, την Επιχορήγηση
Οργανώσεων, τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, την Ενσωµάτωση της Ισότητας σ’ όλες τις
Κυβερνητικές Πολιτικές (gender mainstreaming). Παράλληλα αποτελεί τη Γενική
Γραµµατεία του ΕΜ∆Γ παρέχοντάς του διοικητική και επιστηµονική υποστήριξη.
Υπάγεται απευθείας στο Γενικό ∆ιευθυντή και ενισχύθηκε από το Μάϊο µε ένα
έκτακτο διοικητικό λειτουργό.
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2.

Συνεργασία/Επιχορήγηση Οργανώσεων

1.

Το

Υπουργείο

αναγνωρίζοντας

τον

πολύ

σηµαντικό

ρόλο

που

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

Παράλληλα, το Υπουργείο µέσω της Μονάδας Ισότητας, ικανοποίησε

σειρά

αιτηµάτων εκ µέρους Μη- Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων

φορέων,

για επιχορήγηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και διαφωτιστικών

προγραµµάτων αλλά και προγραµµάτων που παρέχουν άµεση βοήθεια και
στήριξη σε γυναίκες.
Συγκεκριµένα ικανοποιήθηκαν πέραν των 58 αιτηµάτων οργανώσεων και
άλλων φορέων, ύψους £190.000, για την προώθηση νέων προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών περιλαµβανοµένων:
-

Συµβουλευτικού Κέντρου για τη Γυναίκα και την Οικογένεια
(ΠΟΓΟ)

-

Μηχανισµού Ελέγχου της Εφαρµογής του Νοµοθετικού Πλαισίου
για την Ισότητα στην Εργασία (ΠΕΟ)

-

Ερευνας για τη Θέση της Γυναίκας στη Σύγχρονη Κυπριακή
Επιχείρηση (ΟΕΒ)

-

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

-

Εργαστηρίου για την Αγρότισσα (Γυναικείος Οµιλος Πρωτοπορία)

-

Ερευνας για την επίδραση του Στρες στην Υγεία της Γυναίκας
(Παγκύπρια Κίνηση Ισα ∆ικαιώµατα – Ισες Ευθύνες)
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-

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

-

∆ηµιουργίας Τράπεζας Πληροφοριών για Θέµατα που αφορούν τη
Γυναίκα (ΓΟ∆ΗΣΥ)

Παράλληλα ενισχύθηκαν υπάρχοντες θεσµοί/Μηχανισµοί που προωθούν
την ισότητα όπως το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου, το Μεσογειακό
Ινστιτούτο Ισότητας, ο Σύνδεσµος για τη Βία στην Οικογένεια, ο Σύνδεσµος
Οικογενειακού Προγραµµατισµού κ.α.
3.

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

νοµοθετικών διακρίσεων και ενσωµάτωση και κατοχύρωση της ισότητας
ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς του δικαίου και για εκσυγχρονισµό
του Οικογενειακού ∆ικαίου. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής η Μονάδα
Ισότητας συνέβαλε στην προώθηση των ακόλουθων νοµοθετικών µέτρων:
(α)

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

(β)

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

µε

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

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

Συµµετοχή σε συνεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών
Νοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διάφορα
θέµατα περιλαµβανοµένων προτάσεων Νόµου για τροποποίηση
του Περί Γάµου Νόµου και του περί Βίας στην Οικογένεια Νόµου,
που

κατέληξε

στη

ψήφιση

του

Τροποποιητικού

Νόµου

212(Ι)/2004.
4.

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

Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε µορφής ∆ιάκρισης σε
Βάρος της Γυναίκας, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, µέσω
της Μονάδας Ισότητας, ετοίµασε το προσχέδιο της 3ης, 4ης και 5ης περιοδικής
Έκθεσης σύµφωνα µε άρθρο 18 της Σύµβασης. Στη συνέχεια, Επιτροπή υπό
την Επίτροπο Νοµοθεσίας, αποτελούµενη από εκπροσώπους των Υπουργείων
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως (Μονάδα Ισότητας) και Εξωτερικών
επεξεργάστηκε περαιτέρω το προσχέδιο της Έκθεσης και ετοίµασε το τελικό
κείµενο το οποίο υποβλήθηκε το Φεβρουάριο του 2004, στην αρµόδια
Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών, για εξέταση.
5.

∆ιεθνείς Σχέσεις: Πεκίνο + 10
Με τη συµπλήρωση 10 χρόνων από την Παγκόσµια ∆ιάσκεψη του

Πεκίνου και την υιοθέτηση του Προγράµµατος ∆ράσης για τη Γυναίκα, η
Κύπρος, µαζί µε όλα τα Κράτη – Μέλη των Ηνωµένων Εθνών, κλήθηκε και
ετοίµασε Έκθεση Αξιολόγησης της προόδου που σηµειώθηκε την τελευταία
δεκαετία, σ’ ότι αφορά την εφαρµογή του Προγράµµατος ∆ράσης στη χώρα
µας,

επισηµαίνοντας

ταυτόχρονα

τα

παρεµποδίζουν την πλήρη εφαρµογή του.
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υπάρχοντα

προβλήµατα

που

2.

Η Έκθεση ετοιµάστηκε από τη Γενική Γραµµατέα σε συνεργασία µε το

Πανεπιστήµιο Κύπρου και υποβλήθηκε στη Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.

Κυβερνητική

∆ηµοκρατίας

στη

αντιπροσωπεία
Γενεύη,

υπό

συµµετείχε

τον
στην

Πρέσβη

της

Ευρωπαϊκή

Κυπριακής
Περιφερειακή

Προπαρασκευαστική Σύνοδο «Πεκίνο + 10», που πραγµατοποιήθηκε στη
Γενεύη µεταξύ 14 και 15 ∆εκεµβρίου, 2004.
4.

Στην αντιπροσωπεία µετείχε η Γενική Γραµµατέας του ΕΜ∆Γ, η

Πρόεδρος της ΚΟΓΕΕ και η Πρόεδρος της Τουρκοκυπριακής οργάνωσης
Women΄s Research Centre.
Ευρωπαϊκά Θέµατα

6.

(α)

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

(β)

Συµµετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης για την Κοινοτική
Πρωτοβουλία EQUAL.

(γ)

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

(δ)

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

7.

Ευρωπαϊκές Επιτροπές Ισότητας
•

Συµµετοχή Γενικής Γραµµατέας στην Οµάδα Υψηλού Επιπέδου της Ε.Ε.
για την Ενσωµάτωση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών σ’ όλες τις
Πολιτικές (Συναντήσεις ∆ουβλίνο, 9.1.2004 και Αµστερνταµ 5.11.2004).
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•

Συµµετοχή στη Συµβουλευτική Επιτροπή της Ε.Ε. για Ισες Ευκαιρίες
Ανδρών και Γυναικών (Βρυξέλλες).

8. Ευρωπαϊκές ∆ιασκέψεις και Υπουργικές Συναντήσεις
Συµµετοχή στις πιο κάτω ευρωπαϊκές συναντήσεις µε αντιπροσωπείες
υπό το Γενικό ∆ιευθυντή, Αναπληρωτή Πρόεδρο ΕΜ∆Γ:
1.

Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη µε θέµα “Γυναίκες και Άνδρες στη ∆ιευρυµένη
Ευρώπη” που πραγµατοποιήθηκε στη Μάλτα µεταξύ 1 και 3 Απριλίου,
2004.

2.

Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και Υπουργική Συνάντηση υπό την Ιρλανδική
προεδρία

µε

θέµα

“Νέοι

Ορίζοντες

για

την

Iσότητα”

που

πραγµατοποιήθηκε στο Λίµερικ, µεταξύ 6 και 7 Μαίου, 2004.
3.

Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη και Υπουργική Συνάντηση υπό την Ολλανδική
προεδρία µε θέµα “∆ιαφορετικότητα και Συµµετοχή: Προοπτική της
Ισότητας” που πραγµατοποιήθηκε στο Ρότερνταµ, µεταξύ 5 και 7
Ιουλίου, 2004.

9.

Ευρωπαϊκα Προγράµµατα για την Ισότητα
Ο

Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, υπέβαλε,

πρόταση µε τίτλο “Women in the business World – Enhancement of Female
Entrepreneurship” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κοινοτικού
Πλαισίου Στρατηγικής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, η οποία εγκρίθηκε
από Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2.

Για την υποβολή της Πρότασης αλλά και την περαιτέρω υλοποίηση της

συνεργάζονται στενά ο Εθνικός Μηχανισµός ως ο γενικός συντονιστής, και η
ΚΟΓΕΕ ενεργώντας µέσω του Γραφείο Euro-Pro Consultants.
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3.

Για την ενθάρρυνση της συµµετοχής και ενηµέρωση των γυναικείων

Οργανώσεων για τα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα που προωθούν την Ισότητα,
ετοιµάστηκε από τον Εθνικό Μηχανισµό σε συνεργασία µε ευρωπαίους
ειδικούς, ενηµερωτικό βιβλιάριο, στα ελληνικά και αγγλικά, µε τίτλο “Γυναίκες και
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα”.
Επίσης ο Εθνικός Μηχανισµός επιχορηγεί το ανεξάρτητο συµβουλευτικό

4.

γραφείο “Euro-Pro Consultants” για να παρέχει καθοδήγηση και βοήθεια στις
γυναικείες οργανώσεις αναφορικά µε την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
Συµβούλιο της Ευρώπης

10.
•

Συµµετοχή της Γενικής Γραµµατέας του ΕΜ∆Γ στις δυο συναντήσεις της
“∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών του
Συµβουλίου της Ευρώπης” που πραγµατοποιήθηκαν στο Στρασβούργο
µεταξύ 16 και 18.6.2004 και µεταξύ 24 και 26.11.2004. Ως Πρόεδρος της
Επιτροπής αυτής προήδρευσε και των δυο συνεδριάσεων του Bureau
που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 19 - 20.2.2004 και 6 -7.10.2004.

•

Συµµετοχή του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου στο Συνέδριο
Ευρωπαίων Υπουργών, υπεύθυνων για την πρόληψη της βίας στην
καθηµερινή ζωή, που πραγµατοποιήθηκε στο Οσλο της Νορβηγίας από
τις 7 – 9 Νοεµβρίου 2004.

11.

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

εξασφαλίστηκε

ο

αναγκαίος

τεχνολογικός

εξοπλισµός

για

τη

λήψη

οπτικογραφηµένης µαρτυρίας και εγκαταστάθηκε σε κατάλληλα διαµορφωµένες
αίθουσες της Αστυνοµίας σε κάθε επαρχία.
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2.

Η

ουσιαστική

συµβολή

του

Υπουργείου

στην

πρόληψη

και

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

Η

Επιτροπή αυτή προωθεί και συντονίζει µεταξύ άλλων ερευνητικά, εκπαιδευτικά
προγράµµατα αλλά και τη διατµηµατική συνεργασία στο χειρισµό περιστατικών
βίας.
3.

Παράλληλα,

το

Υπουργείο

επιχορήγησε

και

υποστήριξε

Μη-

Κυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται στον τοµέα αυτό περιλαµβανοµένων
Προγραµµάτων και της λειτουργίας του καταφυγίου κακοποιηµένων γυναικών
του Συνδέσµου για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στην Οικογένεια,
του Παρατηρητηρίου Ισότητας και του Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης
Γυναικών “ΑΠΑΝΕΜΙ”.
4.

Ουσιαστικός

είναι

ο

ρόλος

του

ΕΜ∆Γ

στην

εκπαίδευση

και

ευαισθητοποίηση του Αστυνοµικού Σώµατος σε θέµατα ισότητας και χειρισµού
περιστατικών βίας κατά των γυναικών όπως είναι η επιχορήγηση εκπαιδευτικού
σεµιναρίου στην Αστυνοµική Ακαδηµία, µε Ελλαδίτες ειδικούς τον Οκτώβριο του
2004.
12.

Συµµετοχή των Γυναικών στην Πολιτική Ζωή
Στα πλαίσια της προσπάθειας του Συµβουλίου της Ευρώπης για

συλλογή στοιχείων/πληροφοριών για τη συµµετοχή των γυναικών στην πολιτική
ζωή στα Κράτη-Μέλη του και τη δηµιουργία σχετικής τράπεζας πληροφοριών, η
Μονάδα Ισότητας σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου διεξήγαγε σχετική
έρευνα, τα αποτελέσµατα της οποίας στάληκαν στο Συµβούλιο της Ευρώπης.
2.

Η έρευνα και τα αποτελέσµατά της παρουσιάστηκαν από το Γενικό

∆ιευθυντή και τη Γενική Γραµµατέα στα πλαίσια διαφόρων σεµιναρίων και
εκδηλώσεων στα οποία διανεµήθηκε σχετικό υλικό.
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3.

Η Μονάδα Ισότητας µετάφρασε επίσης στα ελληνικά, τη Σύσταση του

Συµβουλίου της Ευρώπης για την Ισόρροπη Συµµετοχή Γυναικών και Ανδρών
στην Πολιτική και ∆ηµόσια Ζωή [(Σύσταση Αρ. (3003)3] µε στόχο την έκδοση
της και ευρεία διανοµή της.
Συνεργασία µε Μ.Μ.Ε.

13.

Με στόχο την προβολή του έργου και της δράσης γυναικών και των
θεµάτων ισότητας, ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας
συνέχισε τη συνεργασία του µε το «Ράδιο Αθηνά» στα πλαίσια ειδικής
εβδοµαδιαίας εκποµπής και διαφωτιστικής εκστρατείας για αντιµετώπιση της
βίας στην οικογένεια.

Επίσης, επιχορηγήθηκαν εβδοµαδιαίες εκποµπές και

καθηµερινά πεντάλεπτα ένθετα στο ΚΑΝΑΛΙ 6, καθώς και ένθετα αφιερωµένα
στη Γυναίκα στα πλαίσια του ραδιοµακαζίνου του ΑΣΤΡΑ.
Εκδόσεις

14.
•

Η Μονάδα Ισότητας προέβη στην έκδοση της “Έκθεσης Πεκίνο + 10” την
οποία διανέµει δωρεάν σε κυβερνητικούς φορείς και το ευρύ κοινό.

•

Eτοιµάστηκε και διανεµήθηκε ενηµερωτικό βιβλιάριο, στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα, µε όλα τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα που ενδιαφέρουν
τις γυναίκες και γυναικείες οργανώσεις.

15.

∆ιατµηµατική Συνεργασία
(α)

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

(β)

Συµµετοχή στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων για την ετοιµασία
Σχεδίου ∆ράσης για την Καταπολέµηση της Εµπορίας Προσώπων
και της Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης Ανηλίκων.
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(γ)

Συµµετοχή στη διατµηµατική οµάδα για την προστασία των
θυµάτων σεξουαλικής εκµετάλλευσης υπό την προεδρία των
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας.

(δ)

Συµµετοχή

στην

Κεντρική

Επιτροπή

παρακολούθησης

της

Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.
(ε)

Συµµετοχή στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην
Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση.

(στ)

Συµµετοχή στη Συµβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην
Οικογένεια (Αντιπροεδρία).

Συµµετοχή σε Εκδηλώσεις στην Κύπρο

16.

Ο Υπουργός, ο Γενικός ∆ιευθυντής και η Γενική Γραµµατέας συµµετείχαν
σε σειρά σεµιναρίων και άλλων εκδηλώσεων των Γυναικείων Οργανώσεων.
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες:
•

Εκδήλωση της Κ.Ο.Γ.Ε.Ε. για τη βράβευση της «Καλύτερης Γυναίκας
Επιχειρηµατία 2003-2004», Λευκωσία, 4 Φεβρουαρίου.

•

Τελετή

έναρξης

8ης

Παγκύπριας

Συνδιάσκεψης

του

Τµήµατος

Εργαζοµένων Γυναικών ΣΕΚ, Λευκωσία, 10 Φεβρουαρίου.
•

Εκδήλωση της Γ.Ο.∆.Η.Κ. στα πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας της
Γυναίκας, Λευκωσία, 5 Μαρτίου.

•

Εκδήλωση της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης µε την Ευκαιρία της
Ηµέρας της Γυναίκας, Λευκωσία, 6 Μαρτίου.

•

Εκδήλωση του Γυναικείου Κινήµατος της ΠΟΓΟ µε θέµα: «Ισότητα –
Νοµοθεσία – Πρακτική Εφαρµογή», Λεµεσός, 9 Μαρτίου.
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•

Εκδήλωση της Πνευµατικής Αδελφότητας Ελληνίδων Κύπρου στα
πλαίσια της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας, Λευκωσία, 10 Μαρτίου.

•

Εκδήλωση του ∆ήµου Στροβόλου µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας
Ηµέρας της Γυναίκας, Λευκωσία, 11 Μαρτίου.

•

∆ιεθνές Συνέδριο της Οργάνωσης «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα», Λεµεσός,
26 Μαρτίου.

•

Πρωτοµαγιάτικη εκδήλωση της ∆ΕΟΚ µε θέµα: «Το έλλειµµα από τη µη
συµµετοχή της Γυναίκας στην πολιτική και το συνδικαλισµό» Λευκωσία, 1
Μαίου.

•

Επίσηµη έναρξη του Κέντρου Πληροφόρησης και Στήριξης Γυναικών
«ΑΠΑΝΕΜΙ», Λεµεσός, 3 Ιουλίου.

•

Προολυµπιακή εκδήλωση της Οργάνωσης «Γυναίκες Χωρίς Σύνορα» και
της Επιτροπής «Αθλητισµός και Γυναίκα» του ΚΟΑ, Λευκωσία, 5 Ιουλίου.

•

Εκδήλωση της ΠΕΟ µε θέµα:
ισότητα

µέσα

από

τις

«Η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την

συλλογικές

συµβάσεις»,

Λευκωσία,

27

Σεπτεµβρίου.
•

∆ηµοσιογραφική ∆ιάσκεψη ΟΕΒ για παρουσίαση αποτελεσµάτων της
Παγκύπριας Έρευνας για τη Σύγχρονη Κυπριακή Επιχείρηση (Τρίτη, 28
Σεπτ. 2004)

•

Συνέδριο του ∆ιεθνούς Σοροπτιµιστικού Οµίλου Λευκωσία – Κύπρος µε
θέµα: «Η Γυναίκα θεµελιωτής της Ειρήνης», Σάββατο, 2 Οκτωβρίου.

•

∆ιάσκεψη τύπου µε την ευκαιρία απονοµής διπλωµάτων σε όσους
συµµετείχαν στο σεµινάριο µε θέµα:
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«Ευαισθητοποίηση Κυπρίων

Αστυνοµικών σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων και βίας κατά των
γυναικών», (Αστυνοµική Ακαδηµία, Λευκωσία, 29 Οκτωβρίου).
•

Εξαγγελία της ανάληψης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Women in
the Business World-Enhancement of Female Entrepreneurship” και της
λειτουργίας

του

Γραφείου

Euro-Pro

Consultants

της

Κ.Ο.Γ.Ε.Ε.,

Λευκωσία, 16 Νοεµβρίου.
•

Σεµινάριο της ∆ΕΟΚ µε θέµα:

Προώθηση Ισων Ευκαιριών µεταξύ

Ανδρών και Γυναικών στο πλαίσιο της Παγκοσµιοποίησης και της
∆ιεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ο Ρόλος των Συνδικαλιστριών)
(10 ∆εκεµβρίου, 2004).
•

Εκδήλωση ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ιεθνούς Οργάνωσης για την
προώθηση των Γυναικών της Ευρώπης προς τιµή της Γυναίκας της
Ευρώπης 2004 (13 ∆εκεµβρίου 2004).
Εκπαίδευση προσωπικού

17.
•

Παρακολούθηση διήµερου εκπαιδευτικού προγράµµατος στις Βρυξέλλες
µε

θέµα:

«Χρηµατοδοτήσεις

και

∆ιαρθρωτικά

Ταµεία»

που

διοργανώθηκε από ιδιωτικό εκπαιδευτικό Ινστιτούτο.
•

«Εκπαιδευτικά σεµινάρια στο Κέντρο Ερευνών Θεµάτων Ισότητας
(ΚΕΘΙ)» της Ελλάδας, από 22 µέχρι 23 Νοεµβρίου 2004.

•

Σεµινάριο για την εκπαίδευση των Επιθεωρητών Ισότητας των Φύλων
στην Απασχόληση και Επαγγελµατική Εκπαίδευση, που οργάνωσε το
Τµήµα Εργασίας, 29.11.2004.

•

Ηµερίδα µε θέµα «Κοινωνική Επανένταξη και Ενσωµάτωση των
Κρατουµένων», στις 19.2.2004.
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•

Σεµινάριο µε θέµα «Strengthening EU Policy Capacity Building and
Administrative Capacity in Cyprus”, Γραφείο Συντονιστή Εναρµόνισης,
26.2.2004.

•

Σεµινάριο για τα «Καθήκοντα/Αρµοδιότητες του Γραµµατέα Συµβουλίου
Προσφορών» στις 30.3.2004, στη Γραµµατεία Συµβουλίου Προσφορών.

•

«∆ιαχείριση Συµφορών και Σχεδίαση Πολιτικής Άµυνας», από 3.3.2004
µέχρι 5.3.2004, που οργανώθηκε από τη δύναµη Πολιτικής Άµυνας σε
συνεργασία µε το ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Άµυνας (ICDO) και τη
βοήθεια του Οµοσπονδιακού Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της
Ελβετίας.

18.

Ευρωπαϊκή αναγνώριση
Η Γενική Γραµµατέας του ΕΜ∆Γ επανεξελέγηκε µε οµόφωνη απόφαση

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

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Κατά τη διάρκεια του 2004 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως υπέγραψε δυο συµφωνίες µε άλλες χώρες για συνεργασία σε θέµατα
ασφάλειας που καλύπτουν κυρίως την τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα,
το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, τη λαθροµετανάστευση, την παράνοµη
διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για τις συµφωνίες για συνεργασία µε την

Εσθονία και τη Σλοβακία.

Η Συµφωνία µε τη Σλοβακία αντικαθιστά και

εκσυγχρονίζει υφιστάµενη, τη Συµφωνία µε τη Τσέχικη και Σλοβάκικη
Οµόσπονδη ∆ηµοκρατία που υιοθετήθηκε και από τις δυο χώρες (Τσεχία και
Σλοβακία) µετά τη διάλυση της Οµοσπονδίας.
Κατά το 2004 υπογράφηκε επίσης Μνηµόνιο Κατανόησης µε την Αυστρία
(από κοινού µε το Υπουργείο Εσωτερικών) που προνοεί για συνεργασία σε
θέµατα παροχής τεχνικής βοήθειας προς την Κύπρο ειδικά για εναρµόνιση µε
το κεκτηµένο Σιένγκεν.
Το

2004

διαπραγµατεύτηκε

το

Υπουργείο

∆ικαιοσύνης

και

∆ηµοσίας

Τάξεως

και ολοκλήρωσε κείµενα Συµφωνίας µε τη Γαλλία και τη

Λετονία. Οι Συµφωνίες αυτές αναµένεται να υπογραφούν το 2005.
Κατάλογος των Συµφωνιών που υπέγραψε η Κύπρος µε άλλες χώρες για
συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι.
Μέχρι το τέλος της υπό επισκόπηση περιόδου το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµοσίας Τάξεως βρισκόταν σε διάφορα στάδια της διαπραγµάτευσης
συµφωνιών συνεργασίας µε την Αυστρία, Ουκρανία, Ισπανία, Μεξικό, Νότιο
Αφρική, Ινδία, Αρµενία, Σερβία και Μαυροβούνιο και Ουζπεκιστάν.

Το

Υπουργείο

∆ικαιοσύνης

και

∆ηµοσίας

Τάξεως

έχει

επίσης

συµφωνήσει κείµενο νέας συµφωνίας για αντικατάσταση και εκσυγχρονισµό
υφιστάµενης µε την Πολωνία καθώς επίσης και µε την Τσεχία (αντικατάσταση
της υφιστάµενης µε τη Τσεχική και Σλοβακική Οµόσπονδη ∆ηµοκρατία που
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υιοθετήθηκε από τις δυο χώρες µετά τη συµφωνία για διάλυση της
Οµοσπονδίας).
Η Συµφωνία µε την Πολωνία αναµένεται να υπογραφεί εντός του 2005.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ:
Α/Α

1.

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

4.4.1989

28.2.1992 (Ε.Ε.
2684 ∆.Π. Αρ. 6)

14.5.1991

28.2.1992 (Ε.Ε.
2684 ∆.Π. Αρ. 7)

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

Συµφωνία για συνεργασία µεταξύ
του Υπουργείου Εσωτερικών της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας της
Κύπρου και του Υπουργείου
Εσωτερικών της ∆ηµοκρατίας της
Πολωνίας.

26.10.1992

31.12.1992 (Ε.Ε.
2762 ∆.Π. Αρ. 16)

3.

Συµφωνία για συνεργασία µεταξύ
του Υπουργείου Εσωτερικών της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου Εσωτερικών της
Τσεχικής και Σλοβακικής
Οµόσπονδης ∆ηµοκρατίας.

7.12.1992

26.2.1993 (Ε.Ε.
2777 ∆.Π. Αρ.1)

11.12.1993

30.9.1994 (Ε.Ε.
2912 ∆.Π. Αρ. 21)

(Ισχύει τόσο µε τη ∆ηµοκρατία της
Τσεχίας (Συµφωνία 9.10.1998) όσο
και µε τη ∆ηµοκρατία της Σλοβακίας
(Συµφωνία στις 26.2.1999). (Η
Συµφωνία µε τη Σλοβενία
αντικαταστάθηκε µε νέα, α.α. 22)
4.

Συµφωνία µεταξύ του Υ∆∆Τ της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και του
Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως της
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Α/Α

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας για
Συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

5.

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)

6.

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)

7.

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)

8.

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)

9.

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)

10.

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)

11.

Συµφωνία για συνεργασία µεταξύ

16.11.1999

3.12.1999 (Ε.Ε.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

Α/Α

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
του Υ∆∆Τ της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής
Οµοσπονδίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆
3370 ∆.Π. Αρ. 16)

12.

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)

13.

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)

14.

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)

15.

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)

16.

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)
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Α/Α

17.

18.

19.

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
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.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

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.
Συµφωνία του Υ∆∆Τ της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξεως της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας για Συνεργασία των
Πυροσβεστικών Σωµάτων των δυο
χωρών σε θέµατα αρµοδιότητάς
τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

19.7.2002

20.2.2004 (Ε.Ε.
3812 Ν. 5(ΙΙΙ)/2004)

4.12.2002

4.7.2003 (Ε.Ε.
3732 Ν.
28(ΙΙΙ)/2003)

4.6.2003

16.7.2004(Ε.Ε.
3884 Ν.
49(ΙΙΙ)/2004)

20.

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)

21.

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)

22.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της
Εσθονίας για Συνεργασία στην
Καταπολέµηση του Οργανωµένου
και άλλων µορφών Εγκλήµατος
Συµφωνία της Κυβέρνησης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και της
Κυβέρνησης της ∆ηµοκρατίας της
Σλοβακίας για Συνεργασία στην
Καταπολέµηση του Οργανωµένου

8.1.2004

26.3.2004 (Ε.Ε.
3827 Ν.
13(ΙΙΙ)/2004)

23.

26.2.2004
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Α/Α

∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Εγκλήµατος, της Τροµοκρατίας, της
Παράνοµης ∆ιακίνησης Ναρκωτικών
και Ψυχοτρόπων και άλλων
Ουσιών.

24.

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

B.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

8.10.2004

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

1.

Κύπρος – Γαλλία (Αναµένεται να υπογραφεί το 2005)

2.

Κύπρος – Λετονία (Αναµένεται να υπογραφεί το 2005)

3.

Κύπρος – Πολωνία* (Αναµένεται να υπογραφεί το 2005)

4.

Κύπρος – Ισπανία

5.

Κύπρος – Μεξικό

6.

Κύπρος – Νότιος Αφρική

7.

Κύπρος – Ουκρανία

8.

Κύπρος – Ινδία

9.

Κύπρος – Αρµενία

10. Κύπρος – Σερβία – Μαυροβούνιο
11. Κύπρος – Τσεχία
12. Κύπρος – Αυστρία
13. Κύπρος – Ουζµπεκιστάν
* Αντικατάσταση υφιστάµενης.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆
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Ζ.

(α)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανέγερση νέου κτιρίου του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου

Αναµένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες περί τα µέσα του 2005.
(β)

Ανέγερση νέου κτιρίου για το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας

Έχει διοριστεί Κριτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων του
αρχιτεκτονικού διαγωνισµού. Παράλληλα, έχει συσταθεί Τεχνική Επιτροπή, η
οποία ετοιµάζει τους Ορους Προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισµού. Η
προκήρυξη αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το β΄ εξάµηνο του 2005.
(γ)

Επέκταση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού

Έχει συµπληρωθεί η ανέγερση του νέου κτιρίου και αναµένεται η έναρξη
λειτουργίας του εντός Απριλίου 2005. Επίσης, βρίσκεται στο στάδιο
διαδικασίας προκήρυξης προσφορών η δηµιουργία υπόγειου χώρου
στάθµευσης.
(δ)

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας

Έχουν συµπληρωθεί, εντός του 2004, οι εργασίες ανέγερσης νέου ορόφου και
οι µετατροπές στο υφιστάµενο κτίριο.
(ε)

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου

Βρίσκεται στα αρχικά στάδια η διαδικασία για σχεδιασµό προσθήκης α’ ορόφου.
Εν των µεταξύ, άρχισε η διαδικασία προκήρυξης προσφορών για επισκευή
διπλανής οικίας, η οποία θα χρησιµοποιηθεί για γραφεία των ∆ικαστών.
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2.

Άλλες ∆ραστηριότητες

2.1.

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

του 1994 οι εξουσίες του Υπουργικού Συµβουλίου για εξέταση ενστάσεων
εναντίον σκοπούµενων απαλλοτριώσεων, εξέτασε αριθµό ενστάσεων εναντίον
100 περίπου σκοπούµενων απαλλοτριώσεων εντός του 2004.
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Η.
Ι.

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΚΤΕΣ

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

Επίσης

ως το αρµόδιο

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

δηµόσιων

οργανισµών

που

ασχολούνται

µε

το

θέµα

των

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

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ

1.

Εισαγωγή
Με βάση τον περί Ενοικίασης Ακινήτων για Κατοικία Προσφύγων

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

Η καταβολή επιδόµατος ενοικίου, µετά από απόφαση του

Υπουργικού

Συµβουλίου,

επεκτάθηκε

και

συµπεριέλαβε

και

τους

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

καθορισµός

ενοικίου

µεταβιβάστηκε

στα

∆ικαστήρια

Ελέγχου

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

το

σκοπό

αυτό

ιδρύθηκε

το

Ταµείο

Επιδότησης

Ενοικίων

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

αιτήσεων

από

µικτές

Επαρχιακές

Επιτροπές,

καταργήθηκε

και

αντικαταστάθηκε από ένα απλοποιηµένο σύστηµα.
Με το σύστηµα αυτό, ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
διορίζει Λειτουργούς Επιδότησης, σύµφωνα µε το άρθρο 24(1) του Νόµου
23/83, οι οποίοι έχουν καθήκον και υποχρέωση να αποφασίζουν κατά τρόπο
αντικειµενικό το ύψος του επιδόµατος, το οποίο θα καταβάλλεται.
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Οι Λειτουργοί Επιδότησης καθορίζουν το επίδοµα ενοικίου σύµφωνα µε
κριτήρια που περιέχονται στους περί Παροχής Επιδοµάτων σε Εκτοπισθέντες
και Παθόντες Κανονισµούς του 1997 έως 2002.
2.

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

περιοδικών

αναθεωρήσεων

των

στοιχείων

Επιδότησης

Ενοικίων

για

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

Aπό την 1.1.2003 έχουν τεθεί σε εφαρµογή οι νέοι

Τροποποιητικοί Κανονισµοί που προβλέπουν τα ακόλουθα:
α)

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

β)

αύξηση στο "ετήσιο καθαρό εισόδηµα" κατά 10%.

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

Οι πόροι του Ταµείου

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

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

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

β)

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

γ)

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

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

στον ΠΙΝΑΚΑ 1 Επιδόµατος

Ενοικίου των σχετικών Κανονισµών.
3.

Κατάσταση του Ταµείου στο τέλος του 2004
Η πραγµατική δαπάνη λειτουργίας κατά το 2004 ανήλθε στα £2.486.712

σε σχέση µε £2.523.539 το 2003.

Ποσό £2.436.479 δαπανήθηκε για την

παροχή επιδόµατος σε δικαιούχους ενοικιαστές, ενώ το υπόλοιπο ποσό
£50.233 σε γενικά διοικητικά έξοδα. Τα αντίστοιχα ποσά για το έτος 2003 ήταν
£2.468.850 για επιδόµατα και £54.689 για γενικά διοικητικά έξοδα.
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4.

Στατιστικά Σχεδίου Επιδοτήσεως Ενοικίων
α)

Κατά τη διάρκεια του έτους 2004 επιδοτήθηκαν συνολικά 3857
οικογένειες σε σύγκριση µε 3825 κατά το 2003, δηλαδή
σηµειώθηκε αύξηση στον αριθµό των δικαιούχων κατά 32
οικογένειες ή ποσοστό αύξησης 1% περίπου.

β)

Ο αριθµός οικογενειών που ελάµβαναν επίδοµα ενοικίου το
∆εκέµβριο του 2004 ήταν 2923 σε σύγκριση µε 2878 το
∆εκέµβριο του 2003, δηλαδή σηµειώθηκε αύξηση στον αριθµό
των επιδοτουµένων κατά 45 οικογένειες ή ποσοστό 2%
περίπου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
(Κανονισµός 2)
Ετήσιο

Ετήσιο

Ετήσιο

Ετήσιο

Ετήσιο

Αριθµός

Καθαρό

Καθαρό

Καθαρό

Καθαρό

Καθαρό

µελών

Εισόδηµα

Εισόδηµα

Εισόδηµα

Εισόδηµα

Εισόδηµα

οικογένειας

και ύψος

και ύψος

και ύψος

και ύψος

και ύψος

επιδόµατος

επιδόµατος

επιδόµατος

επιδόµατος

επιδόµατος

£

£

£

£

£

6.600

7.300

7.800

8.500

9.000

67

59

50

42

34

6.600

7.300

7.800

8.500

9.000

67

59

50

42

34

6.600

7.300

9.100

10.200

81

71

50

41

6.800

7.700

8.800

9.800

10.800

95

83

71

60

47

7.200

8.100

9.200

10.100

11.200

95

83

71

60

47

7.700

8.800

9.800

10.800

11.800

108

96

82

68

55

7.800

8.900

9.900

10.900

12.000

108

96

82

68

55

8.000

9.000

10.000

11.000

12.100

108

96

82

68

55

8.100

9.200

10.100

11.200

12.200

108

96

82

68

55

8.500

9.500

10.500

11.600

12.400

108

96

82

68

55

1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

8.000
61
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία επιδοτουµένων και µέσου όρου
επιδόµατος ενοικίου κατά τη διάρκεια του έτους

´ Ετος 2004
Αριθµός Επιδοτηθέντων

Μέσος όρος
Επιδόµατος Ενοικίου

Επιδοτηθέντες καθ’ όλη

3857

65,07

646

62,73

1.409

63,91

τη διάρκεια του έτους
Επιδοτηθέντες µε
µόνιµο τερµατισµό
επιδότησης
Επιδοτηθέντες µε
προσωρινό τερµατισµό
επιδότησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3:
Στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε το ενοίκιο που πληρώνει ο επιδοτούµενος και το ύψος του επιδόµατος κατά τη
διάρκεια του έτους 2004
ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β

Ενοίκιο που πληρώνεται:
529552.00
Μέση τιµή ενοικίου: 137,30
Ποσό που
Αριθµός
πληρώνεται
επιδοτούµενων

Επίδοµα ενοικίου: 248943,00
Μέση τιµή επιδόµατος: 64,54

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

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

9
16
21
46
121
254
250
153
435
251
343
1958
3857

Εγκριθέν ποσό

Επιδοτoύµενοι: 1671

Γυναίκες Επιδοτούµενοι: 2186

Επίδοµα που πληρώνεται σε σχέση µε το
ενοίκιο
Αριθµός
επιδοτούµενων

28
5
6
116
454
316
2395
128
245
164

Σύνολο

Αρ. Εκτοπισθέντων 1974: 3795 Αρ. Εκτοπισθέντων 1963: 28

ΠΙΝΑΚΑΣ 3Γ

Αρ. Παθόντων: 19

Επίδοµα που πληρώνεται
σε
σχέση µε το ενοίκιο

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

3857
Αρ. Ειδική Βεβαίωση: 13

Αριθµός
επιδοτούµενων

%
%
%
%
%
%
%

Σύνολο
Αρ. Άλλοι Λόγοι: 2 Άνδρες

252
483
721
617
656
632
496

3857

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία σύµφωνα µε την οικονοµική κατάσταση των επιδοτούµενων για το έτος 2004
Καθαρό Εισόδηµα
0
501
1001
1501
2001
2501
3001
3501
4001
4501
5001
5501
6001

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

Αριθµός Επιδοτουµένων
1.343
2
20
203
185
123
100
136
84
156
139
155
1.211

Μέσος όρος
πληρωνόµενου ενοικίου
122,45
157,50
101,70
90,55
100,36
110,79
135,35
125,57
144,17
154,47
152,71
160,50
164,54

Μέσος όρος
επιδόµατος ενοικίου
66,31
67,00
63,60
64,17
65,55
66,88
71,00
68,56
72,93
72,53
74,96
73,68
57,31

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Στατιστικά Στοιχεία Επιδοτουµένων κατά έτος και Ποσό που δαπανήθηκε
από της λειτουργίας του Ταµείου µέχρι σήµερα
Έτος
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

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

Ποσά που
∆απανήθηκαν
406.000
571.000
610.000
546.000
463.000
432.000
476.000
630.000
650.000
800.000
900.000
904.000
900.000
1.100.000
1.110.000
1.185.000
1.190.000
1.400.000
1.645.000
1.690.000
1.945.000
2.222.000
2.240.670
2.468.850
2.486.712
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε την οικογενειακή κατάσταση των επιδοτουµένων, πραγµατικό ενοίκιο,
Επίδοµα ενοικίου και µέσος όρος τούτων για το έτος 2004

Αριθµός
Εξαρτωµένων
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Συνολικό/

Αριθµός
Επιδοτουµένων
2477
568
427
263
82
34
4
1
1
3857

Μέσος όρος
Ενοικίου που
πληρώνεται

Ενοίκιο που
Πληρώνεται

119,82
144,27
164,14
170,51
181,74
204,37
190,21
160,00
220,00
135,98

2.184.750,00
735.322,00
618,636,00
427.647,00
132.669,00
67.032,00
8.940,00
1.920,00
2.420,00
4.179.336,00

Μέσος Όρος
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Επίδοµα
Ενοικίου
1.145.790,00
302.779,00
252.379,00
201.915,00
58.490,00
31.114,00
4.932,00
1.296,00
1.188,00
1.999.883,00

Μέσος όρος
Επιδόµατος
Ενοικίου
62,84
59,40
66,96
80,51
80,12
94,86
104,94
108,00
108,00
65,07

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Στατιστικά στοιχεία σύµφωνα µε το είδος κατοικίας των επιδοτουµένων κατά τη διάρκεια του έτους 2004
Είδος Κατοικίας
Επαρχία: Λευκωσία
Βοηθητικά
∆ιαµέρισµα
∆ιάφορα
Κατοικία
Συγκατοίκηση
Επαρχία:Αµ/στου
Βοηθητικά
∆ιαµέρισµα
Κατοικία
Συγκατοίκηση
Επαρχία:Λάρνακα
Βοηθητικά
∆ιαµέρισµα
∆ιάφορα
Κατοικία
Συγκατοίκηση
Επαρχία:Λεµεσός
Βοηθητικά
∆ιαµέρισµα
∆ιάφορα
Κατοικία
Συγκατοίκηση
Επαρχία:Πάφος
Βοηθητικά
∆ιαµέρισµα
Κατοικία
Σύνολο-Μέσος ΄Ορος

Αριθµός
Επιδοτουµένω
ν

Ποσό
Ενοικίου

Μέσος ΄Ορος
Ενοικίου που
πληρώνεται

Ποσό
Επιδόµατος
Ενοικίου

Μέσος ΄Ορος
Επιδοτούµενου
Ενοικίου

73
303
79
123
789

63.943,00
312.584,00
41.758,00
136.713,00
543.998,00

124,40
169,06
96,22
171,11
120,54

31.980,00
114.915,00
27.936,00
51.456,00
296.950,00

62,22
62,15
64,37
64,40
65,80

9
60
17
2

6.600,00
53.907,00
18.950,00
360,00

124,53
127,14
138,32
90,00

3.063,00
23.672,00
8.510,00
160,00

57,79
55,83
62,12
40,00

15
177
22
63
19

10.642,00
166.590,00
8.850,00
60.454,00
10.597,00

107,49
148,34
75,00
133,75
92,96

5.685,00
65.378,00
7.906,00
29.689,00
6.934,00

57,42
58,22
67,00
65,68
60,82

17
138
4
198
2

16.797,00
162.017,00
3.461,00
230.227,00
2.100,00

116,65
167,55
150,48
160,66
140,00

9.421,00
57.492,00
1.411,00
95.617,00
1.110,00

65,42
59,45
61,35
66,73
74,00

3
31
33
2.178

4.160,00
39.655,00
37.788,00
1.932.751,00

160,00
191,57
175,76
887,40

1.762,00
12.564,00
12.756,00
866.568,00

67,77
60,70
59,33
397,87
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Θ2.

Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου για Στέγαση Επαναπατριζοµένων
Κυπρίων
Το Υπουργικό Συµβούλιο

αποφάσισε στις 29.8.1996 (αρ. Απόφασης

44.756) την επιδότηση ενοικίου για τον πρώτο χρόνο επανεγκατάστασης των
επαναπατριζοµένων στην Κύπρο, που ισχύει για όλους ανεξαίρετα τους
επαναπατριζοµένους, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι εκτοπισµένοι. Το ύψος του
επιδόµατος ενοικίου είναι το ίδιο, όπως καθορίζεται στην πρώτη κατηγορία του
εκάστοτε πίνακα Επιδόµατος Ενοικίου που ισχύει για τους πρόσφυγες και
παθόντες ενοικιαστές.
Για το 2004 επιδοτήθηκαν συνολικά 260 οικογένειες και δαπανήθηκε το
ποσό των £130.265 σε σχέση µε 158 οικογένειες και ποσό £138.837 το 2003.
Από της εφαρµογής του σχεδίου αυτού, δηλ. από 1.1.1998, έχουν επιδοτηθεί
συνολικά 751 οικογένειες και δαπανήθηκε το ποσό των £558.630.
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Ι.

1.

ΦΥΛΑΚΕΣ

Αποστολή του Τµήµατος Φυλακών

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

καταγωγής,

πολιτικών

ή

άλλων

πεποιθήσεων

των

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

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

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

3.

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

Η αποστολή και οι επιδιώξεις του Τµήµατος πραγµατοποιούνται µέσα στους
εγκεκριµένους από την Κυβέρνηση ειδικούς χώρους των Φυλακών οι οποίοι
ανάλογα µε τις συνθήκες και τα µέτρα ασφάλειας που

επικρατούν

σ’ αυτούς, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
(α) Την Κλειστή Φυλακή, η οποία περιλαµβάνει τους εντός των τειχών
χώρους διαµονής, εργασίας και διακίνησης των κρατουµένων και στους
οποίους επικρατούν συνθήκες αυξηµένης ασφάλειας.
(β) Την Ανοικτή Φυλακή, η οποία περιλαµβάνει τους εκτός των τειχών, αλλά
εντός της ευρύτερης περιοχής των Φυλακών χώρους διαµονής, εργασίας
και διακίνησης των κρατουµένων και στους οποίους επικρατούν
συνθήκες µειωµένης ασφάλειας.
(γ) Το

Κέντρο

Καθοδήγησης,

Εξωιδρυµατικής

Απασχόλησης

και

Αποκατάστασης Κρατουµένων το οποίο περιλαµβάνει τους ειδικούς
χώρους διαµονής των κρατουµένων οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της ηµέρας
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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

4.

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

Προγράµµατα

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

από

ένα

µήνα

και

επιθυµούν

να

τυγχάνουν

των

ευεργετηµάτων που τους παρέχονται µε βάση το άρθρο 12 του περί
Φυλακών Νόµου καθώς και του επιδόµατος φιλοπονίας, απασχολούνται
στην εργασία στην οποία κατατάσσονται από την Επιτροπή Κατάταξης,
εκτός αν δεν µπορούν να απασχοληθούν για λόγους υγείας, ύστερα από
εισήγηση του ιατρικού λειτουργού ή για άλλους λόγους ύστερα από
απόφαση του ∆ιευθυντή.
Για την επιλογή της εργασίας που θα καταταγεί ένας κρατούµενος,
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε η εργασία αυτή να
συνάδει µε την ειδικότητα, την ικανότητα και την προτίµηση του
κρατουµένου, σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες απασχόλησής του στη
Φυλακή και τις ευκαιρίες απασχόλησης του στην ελεύθερη κοινωνία µετά
την αποφυλάκισή του.
Μέσα στο 2004 οι κρατούµενοι, µε την καθοδήγηση των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Τµήµατος και των εκπαιδευτών τους είχαν αναλάβει την
εκτέλεση των πιο κάτω έργων, ολικής δαπάνης £236.000.=.
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Τα έργα αυτά είναι:

-

-

Συντήρηση πτερύγων και κυβερνητικής κατοικίας (Χόστελ παλαιό)

-

Κατασκευή οχετών όµβριων νερών στα Εργαστήρια Φυλακών

Επίπλωση νέων αιθουσών Μηχανήµατος Φρουραρχείου
-

Επίπλωση Σχολής ∆εσµοφυλάκων και καφενείου

-

∆ιεκπεραίωση

εργασιών

Κυβερνητικού

Τυπογραφείου

από

τα

Βιβλιοδετεία Φυλακών
-

Κατασκευή νέων εργαστηρίων, ιατρείου, γραφείου προσωπικού και
αίθουσα γυµναστικής στην πτέρυγα Γυναικών

-

Κατασκευή νέας αίθουσας µηχανήµατος ελέγχου κρατουµένων, νέου
γραφείου και αίθουσας προσωπικού στα Εργαστήρια Κλειστής
Φυλακής

-

Κατασκευή κτιρίου στέγασης Σκύλων

-

Κατασκευή, σκυβαλλοδοχείων (κλουβιά), σιδερένια κρεβάτια, κάγκελα
εργαστηρίων

-

Μόνωση ταρατσών πτερύγων κλειστής Φυλακής

-

Ηλεκτρικές

εγκαταστάσεις,

εγκαταστάσεις,
συντήρηση,

έλεγχος

εγκαταστάσεις
επιθεώρηση

και

φωτισµού,

ηλεκτρονικών
προληπτική

µηχανολογικές
συσκευών,

συντήρηση

και
των

εγκαταστάσεων του Τµήµατος από την οµάδα συντήρησης.
(β) Εκπαίδευση – Μόρφωση
Η διαµόρφωση των προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης που
προσφέρονται από το Τµήµα Φυλακών στηρίζεται κατά κύριο λόγο στα
ενδιαφέροντα των ιδίων των κρατουµένων.
Η ένταξη ενός κρατουµένου, σε ένα ή περισσότερα από τα προγράµµατα
αυτά, είναι εθελοντική.
Για το σκοπό αυτό έχει αποσπασθεί από το Υπουργείο Παιδείας στις
Φυλακές ειδικός δάσκαλος ο οποίος, µε τη συνεργασία και άλλου διδακτικού
προσωπικού από τη δηµοτική και τεχνική εκπαίδευση καθορίζει το
ηµερήσιο πρόγραµµα, συντονίζει τη διδασκαλία των διαφόρων µαθηµάτων
και φροντίζει για τη διοργάνωση διαφόρων άλλων εκδηλώσεων, όπως
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διαλέξεων προβολών κλπ. Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του ιδιωτικού
τοµέα στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων της Φυλακής µε
την αφιλοκερδή προσφορά του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού.
(γ) ∆ηµιουργική Ψυχαγωγία
Μέσα στο 2004 διοργανώθηκαν από το Τµήµα Φυλακών διάφορες
αθλητικές

εκδηλώσεις

που

περιελάµβαναν

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 άλλους καλλιτέχνες για ψυχαγωγία των
κρατουµένων,

εκπαιδευτικές

και

ψυχαγωγικές

εκδροµές

των

κρατουµένων της Ανοικτής Φυλακής και των γυναικών κρατουµένων,
καθώς

και

συµµετοχή

σε

εκθέσεις

µε

έργα

κρατουµένων

για

φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Όλες αυτές οι εκδηλώσεις αποτελούν µέρος των προγραµµάτων
δηµιουργικής ψυχαγωγίας και απασχόλησης των κρατουµένων και µέρος
της όλης σωφρονιστικής διαδικασίας που ακολουθείται στις Φυλακές.
4.2.

Υπηρεσίες

(α) Ιατρικές Υπηρεσίες
Οι ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τις Φυλακές αποτελούν
επέκταση των Ιατρικών Υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας και αποσκοπούν
βασικά στη διατήρηση της σωµατικής και ψυχικής υγείας των
κρατουµένων σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά και στην πρόληψη της
εκδήλωσης

ή

µετάδοσης

µολυσµατικών

ασθενειών

µεταξύ

των

κρατουµένων καθώς επίσης και του προσωπικού.
Αυτό επιτυγχάνεται:
- µε την κατ’ αρχήν ιατρική εξέταση κάθε νέου κρατουµένου για να
διαπιστωθεί:
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(i)

αν

είναι

φορέας

οποιασδήποτε

µολυσµατικής

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

την

αν πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια ή αναπηρία
οποία

ιατροφαρµακευτική

χρειάζεται

ειδική

περίθαλψη,

θεραπεία,

ξεχωριστή

ιδιαίτερη

µεταχείριση

ή

απαλλαγή από την εργασία.

-

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

(β) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Οι προσφερθείσες υπηρεσίες ψυχικής υγείας στα πλαίσια
προσφοράς υπηρεσιών από το Τµήµα Φυλακών για το έτος 2004
ήταν οι ακόλουθες:
(i)

ψυχιατρικές παρεµβάσεις σε κρατουµένους (140 περίπου

τον

µήνα)

που

θεραπευτικές

περιλάµβαναν,

παρεµβάσεις,

ψυχιατρικές

θεραπείες,

εκτιµήσεις,

γνωµατεύσεις

για

δικανικούς σκοπούς, σύγκληση Ιατροσυµβουλίων κλπ.
(ii)

Ψυχολογικές παρεµβάσεις από κλινικούς ψυχολόγους που

περιλαµβάνουν,
ψυχολογικές

γνωµατεύσεις

δοκιµασίες,

για

δικανικούς

αξιολογήσεις

και

σκοπούς

θεραπευτικές

παρεµβάσεις.
(iii)

Παρεµβάσεις

περιλάµβαναν,

στα

συναντήσεις

θέµατα
µε

Τοξικοεξαρτήσης

κρατουµένους

που

ενηµερωτικής

φύσης, αξιολόγηση, παρεµβάσεις συµβουλευτικού περιεχοµένου,
διενέργεια ερευνητικού έργου κλπ.
(iv)

Νοσηλευτικές παρεµβάσεις από ανώτερο νοσηλευτικό

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

Εργοθεραπευτικές παρεµβάσεις από εργοθεραπεύτρια η
οποία αξιολόγησε τις ανάγκες χώρων γραφείου και
οµαδικών

συναντήσεων

προετοιµασία

των

και

αναγκαίων

αναγκαίων

υλικών

και

εργοθεραπευτικών

παρεµβάσεων και αξιολογητικών εντύπων κλπ.
(γ) Υπηρεσίες Επαγγελµατικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Ο κατάδικος, και ιδιαίτερα ο βαρυποινίτης κατάδικος είναι φυσικό να
αντιµετωπίζει προβλήµατα προσαρµογής του, στην ελεύθερη κοινωνία
λόγω της µακρόχρονης παραµονής του στη φυλακή και της αποκοπής
του από την αγορά εργασίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Γι’ αυτό πριν από την αποφυλάκισή τους χρειάζεται µια περίοδος
προσαρµογής στις συνθήκες της ελεύθερης κοινωνίας και κάποια
βοήθεια για να µπορέσει να αντιµετωπίσει τις πρώτες του δυσκολίες.
Η διαδικασία της σταδιακής αυτής προσαρµογής του κρατουµένου περνά
από διάφορα στάδια και ανάλογα µε την περίπτωση περιλαµβάνει:
(i)

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

(ii)

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

οικογενειακών

προβληµάτων,

ενίσχυσης

και

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

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

άδειες εξόδου, και να ζει κάτω από συνθήκες

µειωµένης ασφάλειας.
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(iv)

ένταξη

του

κρατουµένου

στο

Κέντρο

Εξωιδρυµατικής

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

Ασφάλεια και Πειθαρχία

Η υπόσταση µιας Φυλακής βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ασφάλεια, την καλή
οργάνωση, την πειθαρχία και την τάξη που επικρατούν σ’αυτήν.
Γι’ αυτό και η λήψη προληπτικών αλλά και κατασταλτικών µέτρων για την
αντιµετώπιση των καταστάσεων αυτών αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των
Φυλακών.
Εκτός λοιπόν από τη συνεχή βελτίωση και τεχνολογική αναβάθµιση των
συστηµάτων ασφάλειας, µέσα στο 2004 δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και στην
αποφασιστική εφαρµογή των κανονισµών που διέπουν τη λειτουργία της
Φυλακής.
Η τεχνολογική αναβάθµιση των συστηµάτων ασφαλείας έχει τροχιοδροµηθεί
από το Τµήµα, παράλληλα µε την αναβάθµιση των κτιριακών εγκαταστάσεων
που εµπίπτουν στον τοµέα της ασφάλειας.
Η λειτουργία της νέας Κεντρικής Εισόδου µε σύγχρονα συστήµατα ελέγχου των
ηλεκτρικών θυρών, ορθής διακίνησης τόσο των κρατουµένων αλλά και των
επισκεπτών, η χρήση τελευταίου τύπου αψίδων ανίχνευσης µεταλλικών
αντικειµένων για έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των εισερχοµένων στο Τµήµα έχει
αναβαθµίσει την ασφάλεια του χώρου, καθώς επίσης και το ενδιαφέρον του
προσωπικού που εργάζεται στο χώρο αυτό που φαίνεται από το ζήλο που
επιδεικνύεται από όλους τους χειριστές των συστηµάτων.
Επίσης µετά την αγορά και λειτουργία σύγχρονων ακτινοδιαγνωστικών
συσκευών

για

ανίχνευση

ναρκωτικών,

εκρηκτικών,

αποσκευών

και

χειραποσκευών γίνεται πιο αποτελεσµατικά ο έλεγχος όλων των ειδών ένδυσης
και άλλων αντικειµένων που γινόταν προηγουµένως χειρονακτικά.
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Όσον αφορά την καταπολέµηση χρήσης ναρκωτικών ουσιών, το Τµήµα σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη εφαρµόσει τον ουρολογικό έλεγχο
µε στιγµιαία εξέταση στους κατάδικους της Κλειστής Φυλακής, της Ανοικτής
Φυλακής και του Κέντρου Εξωϊδρυµατικής Απασχόλησης. Έχουν αγοραστεί δυο
σκύλοι που εκπαιδεύονται από το Τµήµα Σκύλων στην Αστυνοµία µαζί µε δύο
µέλη του προσωπικού του Τµήµατος και σύντοµα θα ενταχθούν στον
επιχειρησιακό τοµέα του Τµήµατος.
Το Τµήµα έχει εξοπλισθεί µε σύγχρονο οπλισµό για χρήση κατά τις συνοδείες
και στους Πύργους Σκοπιάς, καθώς επίσης και µε σύγχρονα σκοπευτικά για τον
πιο πάνω οπλισµό.
Η συστηµατική εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα Ναρκωτικών χρήσης /
µεταφοράς / φύλαξης οπλισµού, σε µέτρα ασφάλειας και βολής έχουν αυξήσει
σε σηµαντικό βαθµό τα επίπεδα ασφάλειας.
Η δηµιουργία δύο νέων Πύργων (σκοπιά) µε αλεξίσφαιρα γυαλιά µε µεταλλική
βεράντα για καλύτερο έλεγχο τόσο του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου έχει
αναβαθµίσει την περιµετρική ασφάλεια.
Μετά τη λειτουργία της Σχολής ∆εσµοφυλάκων έχουν τροχιοδροµηθεί ειδικά
προγράµµατα επιµόρφωσης του υφιστάµενου προσωπικού τα οποία ήδη
εφαρµόζονται στα θέµατα ασφάλειας και λειτουργίας των Φυλακών.
Τα νεοπροσληφθέντα µόνιµα και έκτακτα µέλη του προσωπικού έχουν
παρακολουθήσει προγράµµατα εκπαίδευσης σε θέµατα ασφάλειας, κανονισµών
αντιµετώπισης των κρατούµενων, ψυχολογίας κ.α. Τα αποτελέσµατα δε, είναι
πολύ ενθαρρυντικά µετά και την τοποθέτηση τους στους χώρους εργασίας.
Σκοπός δε του Τµήµατος είναι η συνέχιση της επιµόρφωσης

µε την

προϋπόθεση ότι θα δοθούν και οι αναγκαίες θέσεις για αποδέσµευση αριθµού
µελών του προσωπικού στη Σχολή χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια και η
οµαλή λειτουργία του Τµήµατος.

Η δηµιουργία σύγχρονου αποµονωτηρίου

στις νέες εγκαταστάσεις ήταν µια επιτακτική ανάγκη που έχει τελικά επιτευχθεί.
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6.

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Είναι γνωστό ότι οι Φυλακές τα τελευταία χρόνια αντιµετωπίζουν οξύ πρόβληµα
υπερπληθυσµού. Το πρόβληµα αυτό, εκτός των άλλων, δηµιουργεί και
πολλαπλά άλλα συναφή προβλήµατα µε τη λειτουργία των Φυλακών, τα οποία
θα αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά µε την ολοκλήρωση του στεγαστικού
προγράµµατος για τις Φυλακές µέρος του οποίου έχει ολοκληρωθεί µε την
ανακαίνιση και λειτουργία των Πτερύγων 5 και 8 και την έναρξη εργασιών για
ανακαίνιση της Πτέρυγας 9.
Με τη λειτουργία των Πτερύγων 5 και 8 καθώς και των δύο νέων µαγειρείων,
νέων εργαστηρίων, νέου επισκεπτηρίου και νέου πλυντηρίου, καθώς και ενός
νέου βιβλιοδετείου, έχουν βελτιωθεί σηµαντικά και αναβαθµίστηκαν πάρα πολύ
οι συνθήκες κράτησης των κρατουµένων.
Εντός του 2004 έχουν αποπερατωθεί οι εργασίες και έχουν τεθεί σε λειτουργία
τα νέα κτίρια στην Πτέρυγα Γυναικών που περιλαµβάνουν νέο γραφείο
προσωπικού, ιατρείο, εργαστήριο ραπτικής, εργαστήριο βιβλιοδετείου και
κεραµικής

και

αίθουσα

γυµναστικής

τα

οποία

θα

αναβαθµίσουν

την

επαγγελµατική εκπαίδευση, διδασκαλία, άθληση και παροχή ιατρικής φροντίδας
των γυναικών κρατούµένων.
Έχουν επίσης αρχίσει από το Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων οι εργασίες για
κατασκευή του Φυλακίου στην είσοδο οχηµάτων / πεζών καθώς επίσης και
αίθουσα αναµονής επισκεπτών.
Έχουν συµπληρωθεί επίσης οι ακόλουθες εργασίες:
1. Στελέχωση Εξωτερικής Νεκρής Ζώνης και τοποθέτηση αγκαθωτού
πλέγµατος.
2. ∆ιόρθωση γραφείων Έπαυλης
3. Εγκατάσταση φωτιστικών περιµετρικά των φυλακών (Εξωτερική Νεκρή
Ζώνη).
4. ∆ιαµόρφωση εξωτερικού χώρου
οχετού.
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στην κεντρική είσοδο και κατασκευή

5. Τοποθέτηση

Ηλεκτρογεννήτριας

για

τις

εγκαταστάσεις

του

συγκροτήµατος Πτερύγων 5 και 8.
7.

Στελέχωση του Τµήµατος Φυλακών

Μέσα στο 2004 έχουν πληρωθεί 15 κενές µόνιµες θέσεις δεσµοφυλάκων. Για
την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών του Τµήµατος, για τη λειτουργία του
Συγκροτήµατος των Πτερύγων 5 και 8, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την
πρόσληψη και απασχόληση 87 έκτακτων δεσµοφυλάκων από 24/5/2004 και 27
εκτάκτων δεσµοφυλάκων από 1/8/2004 µέχρι την πλήρωση των µονίµων
θέσεων των οποίων η διαδικασία πρόσληψης έχει αρχίσει και αναµένεται να
ολοκληρωθεί σύντοµα.
Με Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του 2003 έχουν δηµιουργηθεί οι πιο κάτω
νέες θέσεις από τις οποίες ορισµένες έχουν πληρωθεί εντός του 2004 και οι
υπόλοιπες αναµένεται να πληρωθούν σύντοµα:
-

δύο θέσεις Ανώτερων Λειτουργών Φυλακών

-

δύο θέσεις Επιθεωρητών

-

έντεκα θέσεις Αρχιδεσµοφυλάκων

-

πενήντα πέντε νέες θέσεις ∆εσµοφυλάκων

-

τριάντα δυο θέσεις άλλων κατηγοριών προσωπικού

Η δηµιουργία και πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα βοηθήσει στη σωστή
οργάνωση και διοίκηση των Φυλακών, την πειθαρχία και µεθόδευση του
προσωπικού, την ευηµερία, απασχόληση, πειθαρχία, αναµόρφωση και
εκπαίδευση των καταδίκων καθώς και για την πληρέστερη εφαρµογή της
σχετικής περί Φυλακών Νοµοθεσίας.
8.

Εκπαίδευση προσωπικού

Το Τµήµα Φυλακών σε συνεργασία µε την Αστυνοµική Ακαδηµία και τη ΜΜΑ∆
έχει διευθετήσει τη συµµετοχή µελών του Τµήµατος Φυλακών στο πρόγραµµα
εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ώστε να είναι έτοιµοι για να εκπαιδεύσουν το
Προσωπικό του Τµήµατος εφόσον εγκριθούν και απαραίτητες 30 επιπρόσθετες
µόνιµες θέσεις δεσµοφυλάκων που χρειάζονται για να γίνει δυνατή η απόσπαση
από τα συνήθη καθήκοντα, του προσωπικού που θα εκπαιδεύεται.
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Έχει ετοιµαστεί σχετικό προσχέδιο µε τα θέµατα εκπαίδευσης του προσωπικού
που θα καταρτιστούν σε ολοκληρωµένο πρόγραµµα µε την πλήρη λειτουργία
της Σχολής ∆εσµοφυλάκων επί µονίµου βάσεως για να µπορέσει το Τµήµα να
επιτύχει στην αποστολή του και να υιοθετηθούν οι σχετικές οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν ήδη δηµιουργηθεί και εξοπλιστεί δύο αίθουσες εκπαίδευσης και έχουν
τύχει εκπαίδευσης οι

νεοεισερχόµενοι µόνιµοι και έκτακτοι προσληφθέντες

∆εσµοφύλακες και οι προαχθέντες Αρχιδεσµοφύλακες.
Η διεύθυνση του Τµήµατος Φυλακών µέσα στα πλαίσια συνεχούς µόρφωσης
επιµόρφωσης, καθώς και αναβάθµισης, έχει στείλει αρκετά από τα µέλη του
προσωπικού Φυλακών σε πολλά σεµινάρια και εργαστήρια, όπως στην
Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου, στην Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
καθώς και σε ιδιωτικούς οργανισµούς. Άγγλος εµπειρογνώµονας έχει
επισκεφθεί πρόσφατα τις Φυλακές όπου έχει ετοιµάσει προσχέδιο µε θέµατα
που θα περιλαµβάνονται στο αναλυτικό πρόγραµµα Εκπαίδευσης. Τέσσερα
µέλη του Προσωπικού, δύο άντρες και δύο γυναίκες συµµετείχαν σε
εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ουαλία για θέµατα Φυλακών.
Μέλη

του

προσωπικού

Φυλακών

έχουν

εκπαιδευθεί

επίσης

στους

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, όπου εφαρµόζοντας τις γνώσεις που απέκτησαν
κάνουν πιο απλή και πιο παραγωγική την εργασία τους. Από τα µαθήµατα
εκπαίδευσης δεν εξέλειπαν και αυτά της αγγειοπλαστικής και βιβλιοδεσίας όπου
λειτουργοί της Κυπριακής Χειροτεχνίας και του Κυβερνητικού Τυπογραφείου
παραχώρησαν µαθήµατα σε γυναικεία µέλη του Προσωπικού. Η διεύθυνση του
Τµήµατος Φυλακών σε συνεργασία µε το Κέντρο Παραγωγικότητας οργάνωσε
και προγραµµάτισε µαθήµατα Ραπτικής σε γυναικεία µέλη του Προσωπικού
Φυλακών, µε σκοπό να διδάξουν στις κρατούµενες, µαθήµατα ραπτικής για να
τις βοηθήσουν να επανενταχθούν και αποκατασταθούν µετά την απόλυση τους,
στην ελεύθερη κοινωνία.
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9.

Στατιστικά στοιχεία

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

τις εισδοχές και τις απολύσεις κρατουµένων στις Φυλακές το 2004
(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

-

τους υπότροπους κρατουµένους (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

-

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

-

τον αριθµό των κρατουµένων που παρακολούθησαν εκπαιδευτικά
µαθήµατα (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Εισδοχές καταδίκων - Υποδίκων κατά το 2004
ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ε/κύπριοι

Τ/κύπριοι

Αλλοδαποί

Ε/κύπριες

Τ/κύπριες

Αλλοδαπές

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑ∆ΙΚΟΙ

533

25

721

29

-

77

1385

ΥΠΟ∆ΙΚΟΙ

364

36

521

23

1

60

1005

ΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

897

61

1242

52

1

137

2390

Απολύσεις καταδίκων κατά το 2004
ΑΝ∆ΡΕΣ
21+
21-

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
21+
21-

1095

93

121

ΣΥΝΟΛΟ

4

1313

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

ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ

ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑ∆ΙΚΩΝ

ΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΡΜΟΣ
ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 21
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

1997

750

75

10

70

9,3

5

0,7

1998

817

262

32,1

258

31,6

4

0,5

1999

1155

328

28,4

325

28,1

3

0,3

2000

1150

347

30,2

344

29,9

3

0,3

2001

1318

407

30,9

403

30,6

4

0,3

2002

1254

423

33,73

416

33,17

7

0,6

2003

1313

311

23,69

305

23,23

6

0,46

2004

1385

243

17,55

237

17,11

6

0,43
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ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κατάδικοι που εργάζονταν καθηµερινά στα Εργαστήρια Φυλακών
κατά τη διάρκεια του 2004

1.

Καθαριστές Εργαστηρίων

1

2.

Βαφείο

6

3.

Σιδηρουργείο

11

4.

Βιβλιοδετείο

23

5.

Ξυλουργείο

6

6.

Οικοδόµοι

17

7.

Κουρείο

4

8

Ηλεκτρολόγοι

2

9.

Καθαριστές

10.

Έπαυλη

10

11.

Μαγειρείο

80

12.

Κηπουροί

4

13.

Πλυντήριο

9

14.

Εργάτες

4

15.

∆ιάφορα

30

150
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Μαθήµατα που παρακολούθησαν οι κατάδικοι
κατά τη διάρκεια του 2004

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ∆ΙΚΟΙ

1.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

16

2.

Αγγλικά χαµηλού επιπέδου

16

3.

Αγγλικά προχωρηµένου επιπέδου

9

4.

Ελληνικά (Αλλοδαποί)

17

5.

Ελληνικά (Αναλφάβητοι)

2

6.

Χειροτεχνία (για Γυναίκες)

12

7.

Ψυχολογία

9

8.

Μαγειρική

14

9.

Πρώτες Βοήθειες

6

10.

Εργαστήρια Χαλκογραφίας

19

11.

Ζωγραφική (για Γυναίκες)

11

12.

Κοπτική Ραπτική (για Γυναίκες)

9

13.

Θρησκευτική Κατήχηση

35

14.

Αγγλικά (για Γυναίκες)

8
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Κ.

1.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η Εκθεση αυτή αναφέρεται στις δραστηριότητες του Κρατικού Αρχείου
για το έτος 2004.
Προσθήκες

2.

Κατά το 2004 το Κρατικό Αρχείο παρέλαβε από κυβερνητικά τµήµατα
αρχεία που καταλαµβάνουν 636,61 µέτρα µήκους ραφιών.
περιγραφή των παραλαβών φαίνεται στο Παράρτηµα Ι.

Πλήρης

Τα εν λόγω

αρχεία κυµαίνονται χρονολογικά µεταξύ των ετών 1883 και 2002.
Αποθήκευση ∆ηµόσιων Αρχείων

3.

Η ποσότητα των αρχείων που τώρα φυλάσσονται στο αρχειοφυλάκιο
ανέρχεται σε 5.090,26 µέτρα µήκους ραφιών.

4.

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

Το Σεπτέµβριο του 1996 τοποθετήθηκαν πρόσθετα

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

525

τµ

στη

Λεωφόρο

Κέννεντυ

70,

Λευκωσία,

που

χρησιµοποιείται ως τρίτο αρχειοφυλάκιο.
Το Μάιο του 2002 τοποθετήθηκαν πρόσθετα ράφια στο εν λόγω
αρχειοφυλάκιο, µε δυνατότητα αποθήκευσης περαιτέρω 1.023 µµ
ραφιών. Το Μάρτιο-Μάιο 2003 τοποθετήθηκαν πρόσθετα ράφια στο ίδιο
αρχειοφυλάκιο, µε δυνατότητα αποθήκευσης περαιτέρω 1.188 µµ
ραφιών, αυξάνοντας έτσι τη συνολική δυνατότητα αποθήκευσης στα
6060 µµ ραφιών.
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Το Νοέµβριο του 2004 το Υπουργείο Οικονοµικών ενέκρινε την ενοικίαση
πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου µε εµβαδό 350 τµ στην οδό Ιθάκης
82Α στην περιοχή Μακεδονίτισσας.
Αναγνωστήριο

5.

Ο αριθµός των επισκέψεων των ερευνητών που χρησιµοποίησαν το
αναγνωστήριο ανήλθε στις 514.

Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονται

δηµόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι δηµόσιοι υπάλληλοι, τραπεζικοί
υπάλληλοι, φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κύπρου, µεταπτυχιακού και
διδακτορικού επιπέδου, δάσκαλοι, καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης,
καθηγητές

Πανεπιστηµίων

και

ιδιωτικών

σχολών,

συνταξιούχοι

εκπαιδευτικοί, δηµοτικοί υπάλληλοι, ∆ιευθυντές κυβερνητικών τµηµάτων,
ιδιωτικοί

υπάλληλοι,

∆ικαστηρίου,

ερευνητές,

δικαστής,

ιατροί,

πρώην

Πρόεδρος

αρχαιολόγοι,

Ανωτάτου

δηµοσιογράφοι,

κοινοβουλευτικοί συνεργάτες και ιδιώτες. 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 3.468 και 2 αντιστοίχως. Συγκριτικός πίνακας µε στοιχεία του
αναγνωστηρίου για τα έτη 2003 και 2004 φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙ.
6.

Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς για τα πληρωτέα τέλη, τα έσοδα του
Αναγνωστηρίου ανήλθαν σε £2.795,60, από τις οποίες οι £1.766,60
εισπράχθηκαν για φωτοτυπίες, οι £4.00 για πιστοποιήσεις και οι
£1.025,00 για τέλη δηµοσίευσης.
Εκδοτική Υπηρεσία

7.

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

8.

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.

9.

Τον Ιανουάριο του 2004 άρχισε η συνεργασία του Κρατικού Αρχείου µε
τους Ηµικρατικούς Οργανισµούς ΑΗΚ και ΡΙΚ µε σκοπό την εφαρµογή
του προγράµµατος ∆ιαχείρισης των αρχείων τους.
Προσωρινή Επιστροφή Αρχείων

10.

Επιστράφηκαν προσωρινά 620 αρχεία στα τµήµατα από τα οποία
µεταφέρθηκαν, µε βάση το άρθρο 7(5).

Τα 327 αρχεία έχουν ήδη

επιστραφεί στο Κρατικό Αρχείο ενώ 293 αναµένονται.

Επίσης

επιστράφηκαν στο Κρατικό Αρχείο 3 επιτάξεις (3 αρχεία) από τις
επιτάξεις του 2003.
∆ωρεά Αρχείων

11.

Το Νοέµβριο του 2004 το Κρατικό Αρχείο δώρισε στην Κυπριακή
Βιβλιοθήκη 57 τόµους της Επίσηµης Εφηµερίδας της Αγγλοκρατίας.
Φωτοαναπαραγωγική Υπηρεσία

12.

Για

τις

ανάγκες

των

ερευνητών

φωτοαντίγραφα.
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εκδόθηκαν

γύρω

στα

8.560

13.

Κατά το 2004, φωτοτυπήθηκαν σε δύο αντίγραφα 17 µητρώα του
∆ηµοτικού Σχολείου Ριζοκαρπάσου, τα οποία παραδόθηκαν στο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.
Εργαστήριο Συντήρησης

14.

Κατά το 2004, το εργαστήριο συντήρησης εµπλουτίστηκε µε χαρτί
συντήρησης, κιβώτια συντήρησης και άλλα υλικά.

Εχουν συντηρηθεί

511 φάκελοι της Αρχιγραµµατείας (SA1/1476-1986).

Το σύνολο του

αποθηκευτικού χώρου που καλύπτουν οι εν λόγω φάκελοι είναι 0,71 µµ
ραφιών. Επίσης έχουν συντηρηθεί 1.360 φύλλα από τη συλλογή του
Κτηµατολογίου (LRS1), 1.184 φύλλα από τη συλλογή του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (MLSI 4, MLSI 5). Για το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών

συντηρήθηκε

η

Εφηµερίδα “Κυπριακός

Φύλακας” 1912 (106 φύλλα), η εφηµερίδα “Ενωσης” 1910 (106 φύλλα)
και η Εφηµερίδα “Ενωσης” 1917 (101 φύλλα).

Για την Κυπριακή

Βιβλιοθήκη συντηρήθηκαν 28 βιβλία από τα οποία τα 16 παραδόθηκαν
αφού εισπράχθηκε το ποσό των £300 ως έξοδα συντήρησης. Για τη
συλλογή του Υπουργείου Εξωτερικών (εισερχόµενη και εξερχόµενη
αλληλογραφία) ετοιµάστηκαν 70 τόµοι για βιβλιοδεσία.
Μηχανογράφηση

15.

Εχει ολοκληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών υποδοµής για την
εγκατάσταση στο Κρατικό Αρχείο του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης
Γραφείου (πλην συστήµατος αυτόµατης πυρόσβεσης, αύξησης του
ηλεκτρικού φορτίου και προµήθειας δυο πυροσβεστήρων). Εχει επίσης
παραληφθεί το µεγαλύτερο µέρος των µηχανηµάτων και λογισµικών που
θα εγκατασταθούν για χρήση του προσωπικού µετά την έναρξη της
εφαρµογής του συστήµατος ενώ έχει παραληφθεί και εγκατασταθεί το
µεγαλύτερο µέρος των µηχανηµάτων και λογισµικών (πλην σαρωτών
κυρίως) για το τµήµα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer room + UPS
room)
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16.

Το Κρατικό Αρχείο είχε σηµαντικό ρόλο, ως ένα από τα τρία Κατά τους 9

τελευταίους µήνες του έτους, σε εντατικές συναντήσεις ετοιµάστηκαν
οι ανάγκες της κυβέρνησης υπό µορφή εγγράφου λειτουργικών
απαιτήσε κυβερνητικά τµήµατα που συµµετείχαν στην οµάδα
σχεδιασµού της διαδυκτιακής έκδοσης του ΣΑΓ, στο σχεδιασµό της
πιο πάνω νέας έκδοσης. ων (περίπου εκατό σελίδες) ενώ άρχισε και
ο έλεγχος της πρώτης έκδοσης του external design document που
προέκυψε ως αποτέλεσµα του εγγράφου λειτουργικών απαιτήσεων.
17.

Με βάση τις ανάγκες του Κρατικού Αρχείου, παραλήφθηκαν 24 Η/Υ, 1
συσκευή προβολής, 1 έγχρωµος εκτυπωτής Α4, 13 εκτυπωτές Α4, 1
εκτυπωτής Α3, ορισµένα από τα οποία δεν έχουν εγκατασταθεί ακόµα.

18.

Κατά τον Ιούνιο του 2004 αποφασίστηκε ότι η ιστοσελίδα του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως θα αναπτυσσόταν από
ιδιωτική εταιρεία.

Το Σεπτέµβριο του 2004 δύο Λειτουργοί Κρατικού

Αρχείου έτυχαν εκπαίδευσης στην εν λόγω ιδιωτική εταιρεία για τη
διαδικασία ενηµέρωσης της ιστοσελίδας ενώ έγινε παρουσίαση και
έλεγχος της τελικής µορφής της ιστοσελίδας.

Αναµένεται ότι κατά το

πρώτο εξάµηνο του 2005 η ιστοσελίδα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως καθώς και η σελίδα του Κρατικού Αρχείου, που
συµπεριλαµβάνεται, θα λειτουργήσουν, ενισχύοντας τη δυνατότητα
επικοινωνίας και ενηµέρωσης των κυπρίων και άλλων ευρωπαίων
πολιτών/ερευνητών.
Εκπαίδευση - Επισκέψεις
19.

Τον Ιανουάριο του 2004, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων επισκέφθηκε το Κρατικό Αρχείο συνοδευόµενη από Γενικό
∆ιευθυντή και τον Πρώτο ∆ιοικητικό Λειτουργό του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως.

20.

Τον Ιανουάριο του 2004, παρακολούθησαν διάλεξη και ξεναγήθηκαν στο
Κρατικό Αρχείο, Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί από επαρχιακά
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γραφεία των Επαρχιών Πάφου στα πλαίσια του επιµορφωτικού
προγράµµατος µε θέµα “Οργάνωση και Λειτουργία Αρχείου” που
διοργάνωσε το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού.
21.

Τον Ιανουάριο του 2004 επισκέφθηκαν και παρακολούθησαν διάλεξη για
το Κρατικό Αρχείο µαθητές του Οµίλου Ιστορίας του Λυκείου Αγίου
Γεωργίου Λάρνακας.
Προσωπικό - Επιµόρφωση

22.

Το Φεβρουάριο του 2004, προσωπικό του Τµήµατος παρακολούθησε την
Ηµερίδα για ενηµέρωση του Γενικού Γραµµατειακού Προσωπικού στο
Ενιαίο Θεµατικό Σύστηµα Ταξινόµησης που διοργάνωσε το Τµήµα
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού.

23.

Το

Μάρτιο

του

παρακολούθησε

2004,
το

το

προσωπικό

πρόγραµµα

Βασικής

του

Κρατικού

Κατάρτισης

σε

Αρχείου
θέµατα

Ευρωπαϊκής Ενωσης από τον Τµηµατάρχη Εθνικής Αρχής Ασφαλείας
του Υπουργείου Αµυνας.
24.

Τον Απρίλιο του 2004, προσωπικό του Τµήµατος παρακολούθησε το
Πρόγραµµα Βασικής Κατάρτισης σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ενωσης για το
Γενικό Γραµµατειακό Προσωπικό (ΓΓΠ) του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως.

25.

Το Σεπτέµβριο του 2004,

Λειτουργοί του Κρατικού Αρχείου, έτυχαν

εκπαίδευσης από ιδιωτική εταιρεία για την ιστοσελίδα του Κρατικού
Αρχείου.
26.

Το

Νοέµβριο

του

2004,

µέλος

του

Γραµµατειακού

Προσωπικού

παρακολούθησε την Ηµερίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων µε στόχο
την παρουσίαση της Συνταγµατικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
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Στέγαση

27.

Κατά το 2004, η Οµάδα ∆ιεύθυνσης Εργου του νέου κτιρίου του Κρατικού
Αρχείου είχε τακτικές συναντήσεις µε τους Μελετητές για την ετοιµασία
των τελικών σχεδίων.
Προβολή

29.

Κατά το 2004, το Κρατικό Αρχείο ετοίµασε ενηµερωτικό υλικό,
σελιδοδείκτες, ντοσιέ και άλλα που διανεµήθηκαν στη ∆ηµόσια Υπηρεσία
και στο ερευνητικό κοινό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΡΑΦΙΩΝ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ:

47 Box files Νόµων (2000-2001)

2,00

281 φάκελοι (1974)

8,63

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Ε∆ΑΜ):

2 φάκελοι Ποινικών Υποθέσεων (1993)

0,12

5 µητρώα Ποινικών Υποθέσεων (1992-1993)

0,24

ΕΠΑΡΧΙΑKΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (Ε∆ΛΑ):

Πολιτικές Αγωγές (1886-1988, 1892, 1903, 1915, 1921,
1923-1924, 1928-1933, 1937, 1940-1954)

20,30

71 µητρώα Πολιτικών Αγωγών (1886-1980)

4,16

8 φάκελοι Ποινικών Υποθέσεων (1993)

1,08

10 µητρώα Ποινικών Υποθέσεων

0,48

ΕΠΑΡΧΙΑKΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Ε∆ΛΕ):

560 φάκελοι Ποινικών Υποθέσεων (1964, 1968-1992)

26,20

54 µητρώα Ποινικών Υποθέσεων (1990-1992)

1,50

136 φάκελοι (1963-2003)

2,18

13914 φάκελοι ∆ιαχειρίσεων (1952-1993)

88,08
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΡΑΦΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ:
2,11

52 φάκελοι (1971, 1973-1982, 1984-1986)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ANR):
9,75
651 φάκελοι (1981-1986)

0,20

3 φάκελοι (1976, 1980) Μελλοντική µεταφορά 2004

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ (ΜJ):
0,24
Αρχείο Ποινικού ανακριτή (1990-2001)
2,80
58 φάκελοι (1990-2003)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
24,65
673 φάκελοι (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
1,35
33 φάκελοι (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
Μελλοντική µεταφορά 2003 και 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:

35132 Εξερχόµενη αλληλογραφία (2001-2002)
56556 Εισερχόµενη αλληλογραφία (2001-2002)

}
}

36,49
21,94

656 φάκελοι (1968-1969)
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ:
28,66
928 φάκελοι (1959-1961)

.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΡΑΦΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:

995 φάκελοι (1959-1960)

7,60

7 φάκελοι (1959) Μελλοντική µεταφορά 2003

0,10

162 φάκελοι (1959) Μελλοντική µεταφορά 2004

4,16

1 φάκελος Σχολής Αστυνοµίας και Χωροφυλακής

0,10

10 φάκελοι Υπουργείου Προεδρίας (1980)

0,20

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:

504 φάκελοι (1972-1974)

13,77

ΥΠΟΥΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ε):

17 µητρώα ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζοκαρπάσου (1911-2000)

0,62

56 φάκελοι ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζοκαρπάσου (1938-1981)

1,45

1067 Προσωπικοί Φάκελοι Εκπαιδευτικών Ιδιωτικών Σχολείων
(1959-1993)

4,10

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ:

145 φάκελοι (1971-1999)

2,91

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (PB):
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1338 φάκελοι (1986-1990)

44,00

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ:

7 φάκελοι (1970, 1974) Μελλοντική µεταφορά 2003

0,20

32 φάκελοι (1971-1972) Μελλοντική µεταφορά 2004

0,80

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΡΑΦΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ:
17,78
997 φάκελοι (1935-1994)
0,36
8 φάκελοι (1936-1971) Μελλοντική µεταφορά 2004

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ:
148,96
41,489 φάκελοι (ΒΝ1) (1928-1947)
ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΩΝ (Τ∆):

22 φάκελοι (1899-1923, 1929-1963, 1950, 1960)

0,66

2730 φάκελοι (θεµατικό σύστηµα αρχειοθέτησης)

52,23

3 box files Συµφωνίες πώλησης/διάθεσης αιγών (1939-1949)

0,31

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (RCS):

26 φάκελοι (1986-1995)

1,14
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ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ:
0,31
8 φάκελοι (1977-1993) Μελλοντική µεταφορά 2003
ΤΜΗΜΑ

ΕΦΟΡΟΥ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΠΙΣΗΜΟΥ
0,42

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:
7 φάκελοι (1947-1970) Μελλοντική µεταφορά 2004
ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ:

4 µητρώα (1977-1993)

0,20

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

297 φάκελοι (1934, 1936-1954, 1956, 1958)
Μελλοντική µεταφορά 2000

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11,44

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΡΑΦΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ:
51 φάκελοι Ατυχηµάτων (1956-1977)
363 φάκελοι (1953-1988)

6,13

}
}
}

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

131 φάκελοι (1947-1970)

2,29

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

6 φάκελοι (1970)

0,24

218 φάκελοι (1981-1994)

5,67

104

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ:

7 µητρώα (1930-1939)

3,50

3 µητρώα (1887, 1893, 1898)

0,32

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ:

2 φάκελοι (1975) Μελλοντική µεταφορά 2004

0,12

ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ:

178 φάκελοι (1970-1994)

ΤΑΜΕΙΟ

4,88

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΣ

ΕΝΟΙΚΙΩΝ
1,14

ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ:
138 φάκελοι (1979-1991)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:

0,62

69 φάκελοι (1989-1994)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ
ΡΑΦΙΩΝ

(1990-1999)

0,20

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:

5 φάκελοι
2 µητρώα

}
}
}

6 φάκελοι (1992)

0,30

19 φάκελοι (1935-1955)

0,10

4 βιβλία (1948)

0,10
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92 φάκελοι και µητρώα (1883-1960)

3,22

111 φάκελοι (1934-1971)

1,66

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

840 φάκελοι (1950-1963)
15 φάκελοι (1956-1958)
2 φάκελοι (1943-1946)
3 φάκελοι (1958-1960)
30 φάκελοι (1943-1959)
3 φάκελοι (1958-1959)
99 φάκελοι (1955-1960)

3,74

ΕΝΤΥΠΑ V:

296 έντυπα

5,40

ΣΥΝΟΛΟ

636,61
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2003

2004

Αριθµός ερευνητών

74

101

Αριθµός επισκέψεων

520

514

3.381

3.468

Αριθµός µικροταινιών που ερευνήθηκαν

26

2

Αριθµός αρχείων για κινηµατογράφηση

---

---

Αριθµός τηλεφωνικών αιτηµάτων

4

3

Αριθµός ταχυδροµικών αιτηµάτων

---

---

18.173

8.560

445

---

---

---

Αριθµός αρχείων που ερευνήθηκαν

Αριθµός φωτοτυπιών

Αριθµός ανατυπώσεων µικροταινιών

Παρουσίαση φακέλων ως τεκµήρια στο ∆ικαστήριο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

A/A

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Αριθµός
Κιβωτίων

Απο
Χώρ

1

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Ε29/3-2254

54

6,40

2
3

Ε30/1-17
ΒΝ1/16001-18630

3
39

0,36
4,63

ΒΝ2/9481-15330

45

5,34

5

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης
Τµήµα ∆ηµοσίων Εργων

6
7
8
9
10
11

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
Τµήµα ∆ασών
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα

LRS1/13221-13795
Τ∆1/1307-2530
V3/762-800
V6/146-180
V7/88-91
V12/35-37

23
99
4
5
1
1

2,73
11,7
0,48
0,60
0,12
0,12

A/A

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Αριθµός
Κιβωτίων

Απο
Χώρ

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα
Εντυπα

V18/167-179
V19/168-173
V21/890-917
V30/856-879
V34/2002-2055
V39/530-537
V40/1580-1591
V42/25-31
V53/1270-1313
V54/158-164

3
1
11
7
2
1
2
1
5
1

0,36
0,12
1,32
0,84
0,24
0,12
0,24
0,12
0,60
0,12

4
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241 Χάρτες

22
23

Φωτογραφικό Εκθεσιακό Υλικό
(Φωτογραφίες και Αρνητικά)
Αρχεία από ιδιώτες
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ΓΤΠ29/1-19

21

ΚΑ1/1-874

14

1,68

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

1

Προεδρικό Μέγαρο

Μ

47

2000-2001

2

Προεδρικό Μέγαρο

Μ

281

1974

3
4

Ανώτατο ∆ικαστήριο
Επαρχιακό ∆ικαστήριο Αµµοχώστου

Κ
Μ

2

1993

5

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Αµµοχώστου

Μ

5

1992-1993

6

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας

Μ

7

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας

Μ
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1886-1888,
1892,
1903,1915,
1921,
1923-1924,
1928-1933,
1937,
1940-1954

71

1886-1980

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

8

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας

Μ

8

1993

9

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λάρνακας

Μ

10

1993

10

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας

Μ

560

11

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας

Μ

54

1964,
1968-1992
1990-1992

12

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας

Μ

136

1963-2003

13

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας

Μ

13914

1952-1993

14

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας

Κ

104233

1990-1992

15
16
17

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου
Στρατιωτικό ∆ικαστήριο
Υπουργείο Αµυνας

Κ
Κ
Μ

2050
52

18
19

Υπουργείο Αµυνας
Υπουργείο Αµυνας

Κ
Κ

30
503

111

1996-1998
1991-1992
1971,
1973-1982,
1984-1986
1971-1979
1998-2003

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

20

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος

Μ

651

1981-1986

21

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος

Μ

3

1976, 1980

22

Κ

904

Κ

12

1975,
1980-1986
1971-1975

24

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

Μ

25

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Μ

26

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Κ

27

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και
Τουρισµού

Μ

673

28

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και
Τουρισµού

Μ

33

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

K

862

Κ

38

Κ

115

1975-1993

Μ

35132

2001-2002

23

Α/Α

29
30
31
32

Προέλευση

Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και
Τουρισµού
Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και
Τουρισµού
Υπουργείο Εµπορίου Βιοµηχανίας και
Τουρισµού
Υπουργείο Εξωτερικών

112

Α

1990-2001

58

1990-2003
2000

Χρονολογική
Περίοδος

Α

33

Υπουργείο Εξωτερικών

Μ

56556

2001-2002

34

Υπουργείο Εξωτερικών

Μ

656

1968-1969

35

Υπουργείο Εξωτερικών

Κ

36

Υπουργείο Εξωτερικών

Κ

6

2002

37

Υπουργείο Εξωτερικών

Κ

61

1999-2000

38

Υπουργείο Εξωτερικών

Κ

39

Υπουργείο Εξωτερικών

Κ

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

1992-2002

1996-2001,
2004

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

40

Υπουργείο Εξωτερικών

Κ

41

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Μ

928

1959-1961

Κ

182

1961

Κ

77

1997,
1999-2002

44

Υπουργείο Εσωτερικών

Μ

995

1959-1960

45

Υπουργείο Εσωτερικών

Μ

7

1959

46

Υπουργείο Εσωτερικών

Μ

162

1959

47

Υπουργείο Εσωτερικών

Μ

1

48
49
50
51
52

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Οικονοµικών

Μ
Κ
Κ
Κ
Μ

10
646
10
15
504

42
43
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2002-2003

1980
1960
1959
1959
1972-1974

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

53
54

Υπουργείο Οικονοµικών
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ
Μ

852
17

1972-1974
1911-2000

55

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Μ

56

1938-1981

56

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Μ

1067

1959-1993

57

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

2001

58

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

1990-2001

59

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

1975-2001

60

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

2001

61

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

160

2001-2003

62

Υπουργείο Υγείας

Μ

145

1971-1999

114

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

63

Υπουργείο Υγείας

Κ

4

64

Υπουργείο Υγείας

Κ

86

1994, 1999,
2001
1997-2002

65

Γραφείο Προγραµµατισµού

Μ

1338

1986-1990

66
67
68

Γραφείο Προγραµµατισµού
Γραφείο Προγραµµατισµού
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Κ
Κ
Κ

430
352

1986-1990
2002-2004
1988-2002

69

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Κ

341

1962-2000

70
71
72

Επαρχιακό Γραφείο Αναδασµού Λάρνακας
Επαρχιακό Γραφείο Αναδασµού Λάρνακας
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και Πολιτισµού
Λεµεσού
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και Πολιτισµού
Λεµεσού
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και Πολιτισµού
Λεµεσού
Τµήµα Αναδασµού

Κ
Κ
Κ

5
4
494

1976-1993
1986-1995
1953-1998

73
74
75
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Κ

1991-1998

Κ

40

1991-2000

Μ

7

1970, 1974

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

76

Τµήµα Αναδασµού

Μ

32

1971-1972

77
78
79

Τµήµα Αναδασµού
Τµήµα Αναδασµού
Τµήµα Αρχαιοτήτων

K
K
Μ

7
15
997

1970
1971
1935-1993

80

Τµήµα Αρχαιοτήτων

Μ

8

1936-1971

81
82
83

Κ
Κ
Μ

149
6
41489

1969-1993
1936-1947
1928-1947

84

Τµήµα Αρχαιοτήτων
Τµήµα Αρχαιοτήτων
Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης
Τµήµα ∆ασών

Μ

1899-1923
1929-1963
1950, 1960

85

Τµήµα ∆ασών

Μ

7
13
2
2730

86

Τµήµα ∆ασών

Μ

3

1939-1949

87

Τµήµα ∆ασών

Κ

20

1966-1968

116

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

88

Τµήµα ∆ασών

Κ

762

89
90

Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού
Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας

Κ
Μ

140
26

1993-1998
1986-1995

91

Τµήµα Εσωτερικών Προσόδων

Μ

8

1977-1993

92

Μ

7

1947-1970

Κ

1

1974

94
95
96

Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου
Παραλήπτη
Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου
Παραλήπτη
Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Φυλακών

Κ
Κ
Μ

40
4

1998
1992-1994
1977-1993

97
98

Εκπαιδευτική Υπηρεσία
Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας

Κ
Κ

25

1997-1998
2003-2004

99

Νοµική Υπηρεσία

Μ

297

1934,
1936-1954,
1956, 1958

93

117

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

100

Υπηρεσία Μεταλλείων

Μ

51

1956-1977

101

Υπηρεσία Μεταλλείων

Μ

363

1953-1988

102
103

Υπηρεσία Μεταλλείων
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Κ
Μ

163
131

1960-1979
1947-1970

104
105

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες

Κ
Μ

81
6

1966-1995
1970

106

Φαρµακευτικές Υπηρεσίες

Μ

218

1981-1994

107

Φαρµακευτικές Υπηρεσίες

Κ

257

1981-1993

108

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας

Μ

7

1930-1939

109

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λάρνακας

Μ

3

1887, 1893,
1898

110

Γενικό Χηµείο του Κράτους

Μ

2

1975

111

Γενικό Χηµείο του Κράτους

Κ

4

1975

118

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

112

Γενικό Χηµείο του Κράτους

Κ

114

1996-1997

113
114

Γενικό Χηµείο του Κράτους
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

K
Μ

40
178

1993-1998
1970-1994

115

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Κ

76

1970-1994

116
117
118

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ
Κ
Κ

21
1
79

1991-1999
1990-1994
1994-2002

119

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ

115

1962-2001

120
121

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ
Κ

52
19

122
123
124

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ
Κ
Κ

50
100
3457

125

Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Κ

119

1980-2001

1983-2003
1999-2000

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

4

Χρονολογική
Περίοδος

126

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Κ

127
128

Επαρχιακό Τελωνείο Λεµεσού
Επαρχιακό Τελωνείο Πάφου

Κ
Κ

129

Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών
Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων
Συµβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
Συµβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

Κ

Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων
Λάρνακας/Αµµοχώστου
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων
Λάρνακας/Αµµοχώστου
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων
Λάρνακας/Αµµοχώστου
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων
Λάρνακας/Αµµοχώστου
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων
Λάρνακας/Αµµοχώστου
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας

Μ

138

1979-1991

Κ

1533

1979-1991

130
131
132
133
134
135
136
137
138

120

1994-2000
1992-2002
33

Κ
Κ
Κ

2003-2004
1989-1993
2003
2003

Κ

1980-1991

Κ

1979-1989

Κ

129

1979-1980

Μ

69

1989-1994

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

1003

1993-1998
1993-2000
1989-1994

139
140
141
142

Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας

Κ
Κ
Κ
Κ

143
144
145
146

Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας
Ταµείο Επιδότησης Ενοικίων Λευκωσίας
Αστυνοµία

Κ
Κ
Κ
Μ

147

Αστυνοµία

Μ

5 φακ.
2 µητρώα
6

148

Αστυνοµία

Μ

19

1935-1955

149

Αστυνοµία

Μ

4

1948

150

Αστυνοµία

Μ

92

1883-1960

151

Αστυνοµία

Μ

111

1934-1971

121

2002-2003
1995-1999
1990-1999
1992

Α

Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

152
153

Αστυνοµία
Αστυνοµία

Μ
Μ

840
15

1950-1963
1956-1958

154

Αστυνοµία

Μ

2

1943-1946

155

Αστυνοµία

Μ

3

1958-1960

156

Αστυνοµία

Μ

30

1943-1959

157

Αστυνοµία

Μ

3

1958-1959

158

Αστυνοµία

Μ

99

1955-1960

159

Αστυνοµία

Κ

44577

1967-2003

Σηµ.: *

Μ = Μεταφορά
Κ = Καταστροφή
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Α

Λ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ KΥΠΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ – ∆ΟΜΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1.

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

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

τη διατήρηση του νόµου και της τάξης

•

τη διαφύλαξη της ειρήνης

•

την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήµατος

•

τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανοµούντων ενώπιον της
∆ικαιοσύνης

2.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ

Οι οργανικές θέσεις στην Αστυνοµία, εξαιρουµένης της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, ήταν 4,313 και οι υφιστάµενες 4,165 σε ενεργό υπηρεσία,
κατανεµηµένες αντίστοιχα στους ακόλουθους βαθµούς, ενώ 122 µέλη διαφόρων
βαθµών, βρίσκονταν κατά την 31/12/2004 µε προαφυπηρετική άδεια.
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά οι οργανικές και οι
υφιστάµενες θέσεις:
Βαθµίδες Αστυνοµίας

Οργανικές
Θέσεις

Υφιστάµενες
Θέσεις

Προαφυπηρετική άδεια

Αρχηγός

1

1

0

Υπαρχηγός

1

1

0

Βοηθοί Αρχηγοί

4

4

3

14

8

3

29

30

13

62

45

6

Υπαστυνόµοι

209

209

10

Λοχίες

619

598

23

3,280

3,200

64

94

69

__

4,313

4,165
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Ανώτεροι Αστυνόµοι
Αστυνόµοι
(συνδ.)

Α

και

Β

Ανώτεροι Υπαστυνόµοι

Αστυφύλακες
Εξειδικευµένες θέσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Πέραν των πιο πάνω οργανικών θέσεων, κατά την 31.12.2004 υπηρετούσαν
στην Αστυνοµία 131 Τακτικοί και 640 Έκτακτοι Ειδικοί Αστυφύλακες. Από τους
Ειδικούς Αστυφύλακες που είχαν κατά καιρούς προσληφθεί, µε απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου 197 κατανεµήθηκαν ως ακολούθως:
ΑΗΚ

37

ΑΤΗΚ

40

Κυπριακά ∆ιυλιστήρια

15

Χρηµατιστήριο Αξιών

6

Υπουργείο Εξωτερικών

14

Υπουργείο Οικονοµικών

13

Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας

72
----------

Σύνολο

197

Οι ανάγκες της Υπηρεσίας σε ανθρώπινο δυναµικό, που οφείλονται σε µια
σειρά δεδοµένων, όπως προέκυψε και από την επιστηµονική µελέτη που
διενεργήθηκε τον προηγούµενο χρόνο, µε θέµα «Οι Ανάγκες της Αστυνοµίας
σε Ανθρώπινο ∆υναµικό» (Κουλέντης Χ., Χρυσοστόµου Ζ.), συνέχισαν και
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κατά το 2004 να επηρεάζουν την αστυνόµευση στην Κύπρο. Η µεγάλη αύξηση
του πληθυσµού, η αύξηση της εγκληµατικότητας, των τροχαίων δυστυχηµάτων,
της λαθροµετανάστευσης, των ναρκωτικών και άλλων παραγόντων επιβάλλουν
την εφαρµογή στρατηγικού σχεδίου στο οποίο επιβάλλεται να εµπλέκονται όλοι
οι κοινωνικοί φορείς µε στόχο την πρόληψη της εγκληµατικότητας. Παράλληλα,
η Αστυνοµία πρέπει να απαλλαγεί από τα καθήκοντα µη αστυνοµικής φύσεως.
Παράλληλα, η αναµενόµενη αύξηση της λαθροµετανάστευσης, σε συνδυασµό
µε τις υποχρεώσεις της Κύπρου για προστασία των εξωτερικών συνόρων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πηγάζουν από τη Συνθήκη του Schengen,
δηµιουργούν την ανάγκη για πρόσθετο απαιτούµενο ανθρώπινο δυναµικό.
Το προσωπικό της Αστυνοµίας είναι κατανεµηµένο σε Τµήµατα του Αρχηγείου
Αστυνοµίας, Μονάδες και Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Επαρχιών. Την οµαλή
λειτουργία των υπό αναφορά Τµηµάτων /Μονάδων και ∆ιευθύνσεων Επαρχιών
επιβλέπουν οι 4 Βοηθοί Αρχηγοί. (Παράρτηµα Α’ - Οργανόγραµµα
Αστυνοµίας).
4.∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Τµήµατα Αρχηγείου Αστυνοµίας
•

Τµήµα Α -∆ιοίκηση

•

Τµήµα Β –Τροχαία, Μεταφορές

•

Τµήµα Γ -Τµήµα Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων

•

Τµήµα ∆ -Τµήµα Επιστηµονικής και Τεχνικής Υποστήριξης

•

Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης

•

∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης-∆ιεθνούς Αστυνοµικής

•

Συνεργασίας(∆.Ε.Ε.&∆.Α.Σ.)

•

Υπηρεσία Εγκληµατολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.)

•

Υπηρεσία Επιθεωρήσεων & Ελέγχου (Υ.Ε. & Ε.)

Μονάδες Αστυνοµίας
•

Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.)

•

Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου (Α.Α.Κ.)

•

Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.)
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•

Μηχανοκίνητη Μονάδα Άµεσης ∆ράσης (Μ.Μ.Α.∆.)

•

Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία (Λ. & Ν.Α.)

•

Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α & Μ.)

•

Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.)

•

Πυροσβεστική Υπηρεσία (Παράρτηµα Η’ - Πυροσβεστική Υπηρεσία)

Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Επαρχιών
•

Λευκωσίας

•

Λεµεσού

•

Λάρνακας
• Αµµοχώστου
• Πάφου
•

Μόρφου

•

Κερύνειας (∆ε λειτουργεί λόγω της Τουρκικής Εισβολής και της
συνεχιζόµενης κατοχής)

5.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004

Συστάθηκαν και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Τµήµατος Γ΄ τα ακόλουθα
νέα Γραφεία:
•

Γραφείο

Καταπολέµησης

Αδικηµάτων

Κλοπής

Πνευµατικής

Ιδιοκτησίας και Παράνοµων Στοιχηµάτων
•

Γραφείο

Καταπολέµησης

των

∆ιακρίσεων,

Ρατσισµού

και

Ξενοφοβίας
•
6.

Γραφείο Καταπολέµησης Εµπορίας Προσώπων
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι προσπάθειες για αναβάθµιση της Αστυνοµίας κατά τρόπο που να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας, συνεχίστηκαν και
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κατά τη διάρκεια του 2004. Η ανάπτυξη και αναβάθµιση των επαγγελµατικών
γνώσεων και ικανοτήτων των µελών της Αστυνοµίας, είναι οι κυριότεροι
παράγοντες που βοηθούν στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και
αποδοτικότητας.
6.1

Εκπαιδευτική Πολιτική

Η εκπαιδευτική πολιτική της Αστυνοµίας καθορίζεται από την Ανωτάτη
∆ιοικητική Αρχή. Ο Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης που συµµετέχει στην Αρχή,
εποπτεύει την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η οποία κατά κύριο λόγο
εφαρµόζεται από την Αστυνοµική Ακαδηµία. Ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας έχει την ευθύνη της οργάνωσης και απρόσκοπτης λειτουργίας των
τριών Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
Η Ανωτάτη ∆ιοικητική Αρχή και η ∆ιεύθυνση της Αστυνοµικής Ακαδηµίας
καταβάλλουν

προσπάθειες

για

συνεχή

αναβάθµιση

της

παρεχόµενης

εκπαίδευσης και επιµόρφωσης όλων των µελών της Αστυνοµίας. Μέσα στα
πλαίσια αυτά συνεργάζονται στενά µε τα Πανεπιστήµια Κύπρου, Αθηνών και
Πειραιά καθώς επίσης και µε άλλα αστυνοµικά κολέγια του εξωτερικού και µε
την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία (CEPOL).
6.2

Εκπαίδευση Προσωπικού στο Εξωτερικό

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια του 2004, οι αποστολές µελών διάφορων
βαθµών, σε χώρες του εξωτερικού, όπως Η.Π.Α, Ηνωµένο Βασίλειο, Ισραήλ,
Ελλάδα, Γαλλία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παρακολούθηση
εκπαιδευτικών σειρών µαθηµάτων ή εξειδικευµένων σεµιναρίων ή και
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης,
κατά τη διάρκεια του 2004, συντόνισε και επίβλεψε την παρακολούθηση στο
εξωτερικό 43 εκπαιδεύσεων, στα οποία συµµετείχαν 81 µέλη,

ενώ η

∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής ’Ενωσης και ∆ιεθνούς Συνεργασίας συντόνισε και
επίβλεψε την παρακολούθηση σεµιναρίων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλού, σε 212 περιπτώσεις που αφορούν
252 άτοµα.
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ΜΕΡΟΣ Β’
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ / ΜΟΝΑ∆ΩΝ / ΕΠΑΡΧΙΩΝ /
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7.

ΤΜΗΜΑ Α - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

7.1

Γραµµή του Πολίτη (1460)

Κατά τη διάρκεια του 2004 η γραµµή του Πολίτη (1460), η οποία λειτουργεί
πάνω σε 24ωρη βάση στο ΚΕΜ Αρχηγείου, ανταποκρίθηκε σε 8,306 κλήσεις
πολιτών.
Στη µεγάλη πλειοψηφία των θεµάτων που απασχόλησαν τη Γραµµή του Πολίτη
(1460) συµπεριλαµβάνονταν υποθέσεις Τροχαίας, Αλλοδαπών, Πορνείας και
Κυβείας.
7.2 Πειθαρχία
Κατά τη διάρκεια του 2004, διατάχθηκαν 117 πειθαρχικές διώξεις

εναντίον

µελών της Αστυνοµίας και επεβλήθηκαν οι πιο κάτω ποινές:
•

Επίπληξη σε πέντε (5) περιπτώσεις

•

Αυστηρή Επίπληξη σε δεκαέξι (16) περιπτώσεις

•

Χρηµατική Ποινή σε εικοσιπέντε (25) περιπτώσεις

•

Εξαναγκασµός σε παραίτηση σε µία (1) περίπτωση

Σε είκοσι δύο (22) περιπτώσεις διατάχθηκε “µη πειθαρχική δίωξη/αναστολή”,
σε τρεις (3) περιπτώσεις επιβλήθηκε αθωωτική απόφαση και σαράντα πέντε
(45) περιπτώσεις βρίσκονται υπό εκδίκαση / διερεύνηση.
7.3 Γραφείο Επιχειρήσεων
Οι δραστηριότητες του Γραφείου Επιχειρήσεων
συνοψίζονται ως ακολούθως:
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κατά το έτος 2004

•

∆ιεκπεραίωση

και

διακίνηση

Εµπιστευτικής

και

Απόρρητης

Αλληλογραφίας που διαβιβάζεται στο Αρχηγείο Αστυνοµίας.
•

’Εκδοση ∆ιαταγών Επιχειρήσεων που αφορούν ασφάλεια ξένων
επισήµων που φτάνουν Κύπρο.

•

Ασφάλεια Συνεδρίων και ∆ιασκέψεων.

•

Ασφάλεια αθλητικών συναντήσεων υψηλού κινδύνου.

•

Ενεργεί ως Σύνδεσµος µεταξύ της Αστυνοµίας και της Εθνικής Φρουράς
/ Ειρηνευτικής ∆ύναµης των Ηνωµένων Εθνών / ξένων Πρεσβειών και
διαφόρων Κυβερνητικών Τµηµάτων.

7.5

Μουσείο Αστυνοµίας

Στις 10 ∆εκεµβρίου 2004 πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Μουσείου της
Αστυνοµίας.
Στο Μουσείο εκτίθεται µια σηµαντική συλλογή από Αστυνοµικό εξοπλισµό,
οπλισµό, στολές και εξάρτυση, υπηρεσιακά έγγραφα και µητρώα καθώς και
µουσικά όργανα της φιλαρµονικής της Αστυνοµίας.

Βρίσκονται επίσης

εκθέµατα που έχουν σχέση µε διαβόητους εγκληµατίες και εγκλήµατα του
παρελθόντος που συγκλόνισαν την κοινή γνώµη.
Υπάρχει επίσης σειρά εκθεµάτων που αφορούν σηµαντικές περιόδους της
ιστορίας της Κύπρου όπως η περίοδος του Β’ Παγκοσµίου πολέµου και του
απελευθερωτικού αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959.
8.

ΤΜΗΜΑ Β - ΤΡΟΧΑΙΑ

8.1 Τροχαίο Πρόβληµα
Το Τµήµα Τροχαίας Αρχηγείου σε συνεργασία µε τους Επαρχιακούς Κλάδους
Τροχαίας, συνέχισαν και κατά το υπό επισκόπηση έτος την προσπάθεια τους
για πρόληψη και µείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων, ιδιαίτερα των
θανατηφόρων. Παράλληλα συνέχισαν την προσπάθεια τους για την εφαρµογή
των νόµων και κανονισµών της τροχαίας και τον τροχονοµικό έλεγχο πάνω σε
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24ώρη καθηµερινή βάση, τόσο µέσα στις πόλεις όσο και στους υπεραστικούς
δρόµους και αυτοκινητόδροµους.
Συνολικά κατά τη διάρκεια του 2004, ο αριθµός των τροχαίων δυστυχηµάτων
που αναφέρθηκαν στην Αστυνοµία ήταν 3,284 σε σύγκριση µε 3,777 το 2003
και 3,748 το 2002. Σηµειώθηκε δηλαδή µείωση κατά
ποσοστό

493 δυστυχήµατα ή

15% σε σύγκριση µε το 2003 και µείωση κατά 464 δυστυχήµατα ή

ποσοστό 14% σε σύγκριση µε το 2002.
Τα τροχαία δυστυχήµατα κατά το 2004 στοίχισαν τη ζωή σε 117 πρόσωπα και
άλλα 3,176 τραυµατίστηκαν, έναντι 97 προσώπων που έχασαν τη ζωή τους και
3,412 που τραυµατίστηκαν το 2003. Σε σύγκριση µε τον προηγούµενο χρόνο, οι
νεκροί από τροχαία δυστυχήµατα αυξήθηκαν κατά 20 πρόσωπα ή ποσοστό
17%, ενώ ο αριθµός των προσώπων που τραυµατίστηκαν µειώθηκε κατά 236 ή
ποσοστό 7,43%. (Παράρτηµα ∆’ -Πίνακας Τροχαίων ∆υστυχηµάτων20002004.)
Το τροχαίο πρόβληµα απασχολεί πολύ σοβαρά την Αστυνοµία και εξακολουθεί
να παραµένει ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα µε οικονοµικές και εθνικές
προεκτάσεις και τούτο, παρά τις καταβαλλόµενες προσπάθειες για πρόληψη
και µείωση των πολυάριθµων τροχαίων δυστυχηµάτων. (Παράρτηµα Ε’ Πίνακας θανατηφόρων δυστυχηµάτων 2000-2004).
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Τµήµα Τροχαίας έθεσε σε
εφαρµογή τις πρόνοιες του Στρατηγικού Σχεδίου για πρόληψη /µείωση των
τροχαίων δυστυχηµάτων 2002-2005, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
•

Πλήρη κινητοποίηση των δυνάµεων της Τροχαίας και εµπλοκή
προσωπικού από τους σταθµούς πόλεων και υπαίθρου.

•

Εντατικοποίηση του τροχονοµικού ελέγχου, µε ιδιαίτερη έµφαση σε
συγκεκριµένες παραβάσεις που αποδεδειγµένα συµβάλλουν στην
πρόκληση δυστυχηµάτων.

•

Επέκταση του τροχονοµικού ελέγχου ώστε να καλύπτει µεγάλο µέρος
του οδικού δικτύου και µε τρόπο που να είναι χρονικά και τοπικά
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απρόβλεπτος. Κατά τη διάρκεια του 2004 έγιναν συνολικά 132,180
καταγγελίες για παραβάσεις των νόµων και κανονισµών της Τροχαίας.
Σε σύγκριση µε το 2003, παρατηρήθηκε

αύξηση κατά 16,829

καταγγελίες ή ποσοστό 12,73%.
•

Μέσω της Αστυνόµευσης και της ∆ιαφώτισης καθορίζονται ποσοτικοί
στόχοι για αύξηση των ποσοστών χρήσης ζώνης ασφαλείας και
προστατευτικού κράνους και µείωση του ποσοστού των πεζών
θυµάτων.

•

Αύξηση των προκαταρκτικών ελέγχων για εντοπισµό /καταγγελία των
προσώπων που οδηγούν κάτω από την επήρεια οινοπνεύµατος. Κατά
τη διάρκεια του ίδιου χρόνου διενεργήθηκαν συνολικά 39,066 έλεγχοι
άλκοτεστ µε αποτέλεσµα να καταγγελθούν 1,059 οδηγοί. Σε σύγκριση
µε το 2003, παρατηρήθηκε µείωση των ελέγχων κατά 596 ή ποσοστό
1,53% και µείωση των καταγγελιών κατά 373 ή ποσοστό 35,22%.

•

Έντονη Αστυνοµική παρουσία και τροχονοµικός έλεγχος στα επικίνδυνα
σηµεία του οδικού δικτύου.

•

∆ιαφωτιστικές εκστρατείες µέσω των Μ.Μ.Ε σε Σχολεία, Στρατόπεδα,
οργανωµένα σύνολα και στο διαδίκτυο.

Το Τµήµα Τροχαίας σε συνεργασία µε τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας,
διοργάνωσε µε επιτυχία το 2004 εκστρατείες πρόληψης και µείωσης των
δυστυχηµάτων
Πρωτοχρονιάς,

κατά

τις

εορταστικές

Θεοφανίων,

περιόδους

των

Καθαράς

∆ευτέρας,

κοινού

θέµατα

Χριστουγέννων,
Πάσχα

και

∆εκαπενταύγουστου.
Η

ενηµέρωση

/διαφώτιση

του

σε

Οδικής

Ασφάλειας

πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλο αριθµό διαλέξεων τόσο από το εξειδικευµένο
κλιµάκιο του Τµήµατος Τροχαίας του Αρχηγείου, όσο και από τα Επαρχιακά
κλιµάκια Οδικής Ασφάλειας. Τις διαλέξεις παρακολούθησαν 43,376 πρόσωπα
µεταξύ των οποίων εθνοφρουροί, µαθητές ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
και οµάδες οργανωµένων κοινωνικών συνόλων. Στόχος των διαλέξεων αυτών
ήταν η εµπέδωση της οδικής συνείδησης.
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Επιπρόσθετα, από τις 18/10/04 άρχισε τη λειτουργία του το Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο δέχεται καθηµερινά για εκπαίδευση παιδιά
προδηµοτικής, δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης καθώς και άλλα οργανωµένα
σύνολα.
8.2

Εκστρατείες

Κατά τη διάρκεια του έτους διοργανώθηκαν οι πιο κάτω Εκστρατείες:

Ιανουάριος: Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης
Φεβρουάριος: Εκστρατεία ελέγχου οδηγών µοτοσικλετών / µοτοποδηλάτων
για χρήση προστατευτικού κράνους
Μάρτιος:

Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης στα πίσω καθίσµατα

Απρίλιος:

Εκστρατεία ελέγχου ορίου ταχύτητας

Μάιος:

Εκστρατεία ελέγχου για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την
οδήγηση

Ιούνιος:

Eκστρατεία ελέγχου οδηγών µοτοσικλετιστών/µοτοποδηλάτων
για χρήση προστατευτικού κράνους.

Ιούλιος:

Εκστρατεία ελέγχου χρήσης ζώνης στα πίσω καθίσµατα

Αύγουστος:

Εκστρατεία ελέγχου ορίου ταχύτητας

Σεπτέµβριος: Εκστρατεία ελέγχου οδηγών µηχανοκινήτων οχηµάτων για
οδήγηση κάτω από την επήρεια οινοπνεύµατος.
Οκτώβριος:

Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης ασφαλείας

Νοέµβριος:

Εκστρατεία ελέγχου για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την
οδήγηση

∆εκέµβριος: Εκστρατεία ελέγχου οδηγών µηχανοκίνητων οχηµάτων για
οδήγηση κάτω από την επήρεια οινοπνεύµατος.
Επιπρόσθετα, διοργανώθηκαν εκστρατείες για καταστολή της ηχορύπανσης για
έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων και για
αλλοδαπούς.
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οδήγηση οχηµάτων από

Στη συνεχιζόµενη προσπάθεια για εµπέδωση της οδικής ασφάλειας ανάµεσα
στους µαθητές του Γυµνασίου, η Αστυνοµία σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισµού διοργάνωσε όπως και κάθε χρόνο, παγκύπριο
διαγωνισµό για τη συγγραφή έκθεσης ιδεών ανάµεσα στους µαθητές της Α΄
τάξης Γυµνασίου, µε θέµα την οδική ασφάλεια και η Αστυνοµία βράβευσε τις
τρεις καλύτερες εκθέσεις µε χρηµατικά βραβεία.
9.

ΤΜΗΜΑ Γ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΑΕ)

Το Τµήµα Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων του Αρχηγείου Αστυνοµίας, βρίσκεται
σε στενή συνεργασία µε τα Επαρχιακά Τ.Α.Ε.

Επιλαµβάνεται σοβαρών και

περίπλοκων υποθέσεων, που χρειάζονται εκτεταµένες εξετάσεις σε περιοχές
πέραν της µιας Επαρχίας που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και είναι δύσκολο ή
υπάρχει σκοπιµότητα αποφυγής της εξέτασής τους από τα Επαρχιακά Τ.Α.Ε.,
(π.χ. περίπλοκες υποθέσεις φόνων, παραποίηση λογαριασµών, κ.λ.π). Μεταξύ
των υποθέσεων που διερευνήθηκαν από το Τµήµα Γ

κατά το 2004

περιλαµβάνονται και οι πιο κάτω:

•

Υποθέσεις παράνοµων πωλήσεων και µεταβιβάσεων Τ/Κ περιουσιών
(πλαστογραφία, κυκλοφορία πλαστών εγγράφων κ.λ.π).

•

Υποθέσεις

παράνοµης

εξασφάλισης

∆ελτίου

Ταυτότητας,

∆ιαβατηρίου κ.λ.π. από Τ/Κύπριους.
•

Υποθέσεις κλοπής από ∆ηµόσιο Λειτουργό.

•

Υποθέσεις

παράνοµης

εισόδου

αλλοδαπών

στην

Κυπριακή

∆ηµοκρατία.
•

Υποθέσεις δεκασµού δηµοσίου λειτουργού.

•

Υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας.

•

Υποθέσεις πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστών εγγράφων,
κλοπής κ.λ.π (υποθέσεις Ιεράς Αρχιεπισκοπής).
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•

Παρέµβαση σε έρευνα που γίνεται µε σκοπό την έναρξη δικαστικής
διαδικασίας

9.1

•

Παράνοµη κατοχή έργων λαϊκής τέχνης

•

Υποθέσεις εικονικού γάµου

•

Ανακρίσεις αλλοδαπών για θέµατα τροµοκρατίας

•

Υποθέσεις ατασθαλιών στο ∆ήµο Παραλιµνίου

Γραφείο ∆ιερεύνησης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Γ.∆.Ο.Ε.)

Το Γραφείο ∆ιερεύνησης Οικονοµικού Εγκλήµατος ασχολήθηκε µε τη
διερεύνηση τετρακόσιων πενήντα οκτώ (458) υποθέσεων που αφορούσαν τα
ακόλουθα θέµατα/αδικήµατα:
•

∆ιερεύνηση

οικονοµικής

φύσεως

αδικηµάτων

που

παρουσιάζουν

ιδιαιτερότητες.
•

∆ιερεύνηση αιτηµάτων ξένων χωρών για δικαστική συνδροµή.

•

Παροχή πληροφοριών που ζητούνται µέσω της ∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής
’Ενωσης και ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας (∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.) και
αφορούν µηνύµατα της Ιnterpol και αλληλογραφία από άλλες Υπηρεσίες
σχετικά µε αδικήµατα οικονοµικής φύσεως ή ύποπτες συναλλαγές.

•

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

•

Καταγγελίες για αδικήµατα µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Μέσα στα πλαίσια παροχής νοµικής συνδροµής σε ξένες χώρες, επισκέφθηκαν
και είχαν συνεργασία µε ανακριτές του Γραφείου ∆ιερεύνησης Οικονοµικού
Εγκλήµατος αποστολές από άλλες χώρες,.
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9.2

Εγκληµατολογικό Αρχείο

Το Εγκληµατολογικό Αρχείο κατά το 2004 εξέδωσε 15,766 πιστοποιητικά
ποινικού µητρώου και συνέχισε την προσθήκη στη βάση δεδοµένων
προσώπων που καταδικάστηκαν από ποινικά ∆ικαστήρια. Επίσης, συνέχισε
την επιµέλεια της έκδοσης και κυκλοφορίας της Εφηµερίδας της Αστυνοµίας.
Πρόσθετα συνέχισε την ενηµέρωση και συµπλήρωση του συστήµατος του
Τρόπου

∆ράσης

Εγκληµατιών

και

των

φωτογραφικών

βιβλίων

των

καταδικασθέντων προσώπων.
Το Αρχείο Πυροβόλων ’Οπλων λειτούργησε µέχρι τον Απρίλιο 2004. Σύµφωνα
µε την εφαρµογή του Περί Πυροβόλων και µη Πυροβόλων ’Οπλων Νόµου,
113(1)2004, που τέθηκε σε εφαρµογή από 1/5/2004, η διαδικασία για άδειες
εισαγωγής εγγραφής και µεταβίβασης γίνεται από τα Γραφεία Πυροβόλων
’Οπλων των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων.
Κλάδος Αστυνοµικών Σκύλων

9.3

Ο Κλάδος Αστυνοµικών Σκύλων κατά το 2004, διέθετε παγκύπρια σαράντα
επτά (47) σκύλους, εκπαιδευµένους στην ανεύρεση εκρηκτικών υλών,
ναρκωτικών, καθήκοντα ασφαλείας και ιχνηλασίας. Οι αστυνοµικοί σκύλοι
χρησιµοποιήθηκαν για προληπτικούς σκοπούς, καθώς και για την εξιχνίαση
διάφορων εγκληµάτων σε 5,384 περιπτώσεις, µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
Επίσης, µε την καθοδήγηση Ειδικού εκπαιδευτή από τη Μάλτα, εκπαιδεύτηκαν
κατά το 2004 τρεις (3) σκύλοι οι οποίοι και έλαβαν µέρος σε διάφορες
εκδηλώσεις της Αστυνοµίας.
Κλάδος Πυροτεχνουργών

9.4

Ο Κλάδος Πυροτεχνουργών κατά το 2004 προέβηκε µεταξύ άλλων και στις πιο
κάτω δραστηριότητες:
•

38 εξετάσεις σκηνών εκρήξεων

•

60 εξετάσεις άλλων ποινικών υποθέσεων

•

581 εξετάσεις τεκµηρίων

•

48 περιπτώσεις καταστροφής εκρηκτικών αντικειµένων
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•

96 περιπτώσεις εξέτασης υπόπτων αντικειµένων

•

133 έρευνες σε διάφορους χώρους

•

11 περιπτώσεις αδρανοποίησης εκρηκτικών αντικειµένων

•

13 περιπτώσεις ελέγχου αποθηκών λατοµείου

•

109 περιπτώσεις ελέγχου αδειούχων προσώπων µεταφοράς και χρήσης
εκρηκτικών υλών υψηλής ισχύος

•

83 περιπτώσεις ελέγχου κατασκευαστών φυσιγγίων και πώλησης
κυνηγετικών ειδών

Επίσης, εκπρόσωποι του Κλάδου Πυροτεχνουργών έδωσαν 68 διαλέξεις σε
σχολεία και άλλα κοινωνικά σύνολα κατά την εκστρατεία που διοργάνωσε η
Αστυνοµία ενάντια στη χρήση κροτίδων.
Μέλη του Κλάδου Πυροτεχνουργών έλαβαν µέρος σε πολλές ασκήσεις και
επιδείξεις µέσα στα πλαίσια της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή ’Ενωση,
σε εκδηλώσεις σύσφιξης των σχέσεων Αστυνοµίας και Κοινού και ασκήσεις που
αφορούσαν την ασφάλεια των Λιµανιών / Αεροδροµίων.

Συνεργάστηκαν

επίσης µε ειδικούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς για εξεύρεση
τρόπων ασφαλούς καταστροφής αντιαρµατικών ναρκών.
9.5

Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών

Το Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών, κατά το 2004, συνεχίζοντας και
εντατικοποιώντας τις προσπάθειες για συλλογή πληροφοριών, συνέλεξε όγκο
πληροφοριών, οι οποίες αφού έτυχαν της σχετικής ανάλυσης και επεξεργασίας,
διαβιβάστηκαν στις αρµόδιες υπηρεσίες για να τύχουν αξιοποίησης τόσο για το
σοβαρό έγκληµα όσο και για υποθέσεις ναρκωτικών και παράνοµης παραµονής
και εργοδότησης λαθροµεταναστών κ.α.
9.6

Γραφείο Χειρισµού Θεµάτων Πρόληψης/ Καταπολέµησης της Βίας
στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων

Το Γραφείο Χειρισµού Θεµάτων Πρόληψης/ Καταπολέµησης της Βίας στην
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, σε συνεργασία µε άλλες Υπηρεσίες,
συνέχισε την πολύτιµη προσπάθεια του για αντιµετώπιση περιστατικών της
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ενδοοικογενειακής βίας. Η στήριξη του θεσµού της οικογένειας και η πάταξη
κάθε

µορφής

βίας,

αποτελεί

πρωταρχικό

µέτρο

πρόληψης

της

εγκληµατικότητας.
Το Γραφείο, ανάµεσα σε άλλα, συνέχισε την παρακολούθηση των περιστατικών
βίας στην οικογένεια και συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του 2004, µελετήθηκε
το περιεχόµενο 125 ποινικών φακέλων.
Παράλληλα, οργανώθηκαν, σε συνεργασία µε την Αστυνοµική Ακαδηµία,
εκπαιδευτικά σεµινάρια για ορθό χειρισµό υποθέσεων βίας στην οικογένεια και
ευαισθητοποίησης των µελών της Αστυνοµίας.

Μέλη του Γραφείου είχαν

επικοινωνία µε θύµατα και δράστες, σε πολλές υποθέσεις και κατέβαλαν κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε να προωθηθούν οι εφαρµογές της σχετικής
Νοµοθεσίας.
Καινοτοµία αποτέλεσε για την Αστυνοµία, η εγκατάσταση συστηµάτων για τη
λήψη οπτικογραφηµένων καταθέσεων, σε όλες τις Επαρχιακές ∆ιευθύνσεις,
από µάρτυρες που «χρήζουν βοηθείας», σύµφωνα µε τις πρόνοιες της
νοµοθεσίας, που προβλέπει για την Προστασία Μαρτύρων και Συναφών
Θεµάτων, Ν. 95(Ι)/2001, περιλαµβανοµένων και θυµάτων βίας στην οικογένεια.
Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποιήθηκε

εκπαίδευση µε θέµα τον τεχνικό

χειρισµό µηχανηµάτων λήψης οπτικογραφηµένων καταθέσεων.

Το Γραφείο

Χειρισµού Θεµάτων Πρόληψης/ Καταπολέµησης της Βίας στην Οικογένεια και
Κακοποίησης Ανηλίκων, ασχολήθηκε κατά το 2004 µε τροποποιητικές
νοµοθετικές ρυθµίσεις για καλύτερη αντιµετώπιση της βίας στην οικογένεια και
τελικά επιτεύχθηκε η τροποποίηση του Νόµου 119(1)/2000 µε το Νόµο
212(1)/2004.
Κατά το 2004 λήφθηκε επίσης η πρώτη οπτικογραφηµένη κατάθεση θύµατος, η
οποία έγινε αποδεκτή από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας και κατέληξε σε
καταδίκη του κατηγορούµενου.
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9.7 Σύσταση και Λειτουργία Νέων Γραφείων στο Τµήµα Γ
Συστάθηκαν επίσης και λειτούργησαν, υπό την εποπτεία του Τµήµατος Γ τα
ακόλουθα νέα Γραφεία:
9.7.1

Γραφείο Καταπολέµησης Αδικηµάτων Κλοπής Πνευµατικής

Ιδιοκτησίας και Παρανόµων Στοιχηµάτων, µε αρµοδιότητες συλλογής,
επεξεργασίας, ανάλυσης και αξιοποίησης πληροφοριών καθώς και συντονισµό
των δραστηριοτήτων όλων των ∆ιευθύνσεων / Υπηρεσιών για οργανωµένη και
προγραµµατισµένη δραστηριότητα για πάταξη των αδικηµάτων αυτών.
9.7.2 Γραφείο

Καταπολέµησης

των

∆ιακρίσεων,

Ξενοφοβίας

και

Ρατσισµού. Αρµοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι:
•

Να συντονίζει, παρακολουθεί, συµβουλεύει σε θέµατα διακρίσεων,
ξενοφοβίας και ρατσισµού.

•

Να παρακολουθεί τη διερεύνηση παραπόνων σχετικά µε αδικήµατα
τέτοιας φύσεως.

•

Να συνεργάζεται µε Αξιωµατικούς Συνδέσµους κάθε Επαρχίας.

•

Να µεριµνά για τη συνεργασία και ενεργεί ως Σύνδεσµος µε άλλες
οργανώσεις και οργανισµούς.

Κύρια αποστολή του Γραφείου αυτού είναι η προώθηση προληπτικών και
κατασταλτικών διαδικασιών για την καταπολέµηση των διακρίσεων, του
ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
9.7.3 Γραφείο Καταπολέµησης Εµπορίας Προσώπων. Η Αστυνοµία, για
σκοπούς πρόληψης και πάταξης του φαινόµενου της εµπορίας προσώπων,
συνεργάζεται στενά µε άλλες Υπηρεσίες, τόσο της Κύπρου όσο και µε οµόλογες
Υπηρεσίες ξένων κρατών. Αρµοδιότητες του Γραφείου αυτού είναι:
•

Η συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά µε την
εµπορία προσώπων (σωµατεµπόριο, εκπόρνευση και άλλα συναφή
αδικήµατα)

•

Ο συντονισµός ενεργειών όλων των Επαρχιακών ∆ιευθύνσεων και
άλλων Υπηρεσιών

•

Η οργάνωση και συµµετοχή σε επιχειρήσεις
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•

Η τήρηση στατιστικών στοιχείων

•

Η δηµιουργία και συντήρηση βάσης δεδοµένων

•

Η

παρακολούθηση

υποθέσεων

που

εκκρεµούν

ενώπιον

του

∆ικαστηρίου
•

Η εκπόνηση µελετών

•

Οι

έρευνες στο διαδίκτυο σχετικά µε τη διακίνηση παιδικού

πορνογραφικού υλικού
•

Ο καταρτισµός σχεδίου δράσης

•

Η συνεργασία µε ξένες Υπηρεσίες στην καταπολέµηση του
φαινοµένου της εµπορίας προσώπων.

9.8 Κατάσταση Εγκλήµατος
Τα αδικήµατα σοβαρής µορφής που καταγγέλθηκαν το 2004 ανέρχονται σε
7,643, παρουσιάζοντας αύξηση 4,97%, σε σύγκριση µε το 2003 (7,281) και
αύξηση 60,10% σε σύγκριση µε το 2002 (4,774). Το ποσοστό ανίχνευσης, ενώ
το 2003 ανερχόταν σε 42,41% το 2004 αυξήθηκε στο 45,44%. (Παράρτηµα Β’
- Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήµατος κατά Επαρχία κατά το 2004)
Οι υποθέσεις φόνων έχουν παραµείνει στα ίδια επίπεδα σε 14 υποθέσεις όπως
και το 2003.
Οι υποθέσεις διαρρήξεων του έτους 2004, παρουσιάζουν αύξηση σε σύγκριση
µε τον αριθµό υποθέσεων διαρρήξεων του προηγούµενου έτους. Το 2004
καταγγέλθηκαν 3,329 υποθέσεις διαρρήξεων, ενώ το 2003 ήταν 3,160, δηλ.
ποσοστό αύξησης 5,35%. Οι υποθέσεις κλοπών µειώθηκαν σε 1,140 κατά το
2004 σε σύγκριση µε 1,506 το 2003, δηλ. ποσοστό µείωσης 32,11%.
Παράλληλα οι υποθέσεις ληστειών, αυξήθηκαν από 69 το 2003 σε 104 το 2004,
δηλ. ποσοστό αύξησης 50,72%.
Οι αναφερόµενες υποθέσεις βιασµών έχουν επίσης αυξηθεί από 33 το 2003, σε
41 το 2004, δηλ. ποσοστό αύξησης 24,24% και το ποσοστό ανίχνευσης τους
παραµένει ψηλό (78,05%).
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Ο αριθµός των αδικηµάτων απόπειρας καταστροφής περιουσίας µε εκρηκτικές
ύλες, παρουσιάζει αύξηση σε σύγκριση µε το 2003. Ενώ το 2003 αναφέρθηκαν
34 υποθέσεις, το 2004 αναφέρθηκαν 47, δηλ. ποσοστό αύξησης 38,24%.
Σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε στα άλλα σοβαρά αδικήµατα. Ενώ το 2003
διαπράχθηκαν 1,804 το 2004 είχαµε 2,307, δηλ. ποσοστό αύξησης 27,88%.
Τα κυριότερα από τα αδικήµατα σοβαρής µορφής που απασχόλησαν την
Αστυνοµία κατά το 2004, σε σύγκριση µε εκείνα των προηγούµενων χρόνων,
ήταν κατά κατηγορία τα πιο κάτω:
-Α-

Αδικήµατα εναντίον
προσώπων

2002

2003

2004

Φόνοι

2

14

14

Απόπειρες Φόνου

8

12

15

Οδυνηρές Βλάβες

94

113

132

Τραυµατισµοί

18

27

42

ΣΥΝΟΛΟ

122

166

203

-ΒΑδικήµατα κατά περιουσίας

2002

2003

2004

∆ιαρρήξεις

1,230

3,160

3,329

Κλοπές

948

1,506

1,140

Εµπρησµοί /Απόπειρες

104

193

130

Απόπειρα καταστροφής
περιουσίας µε εκρηκτικές ύλες.

23

34

47

ΣΥΝΟΛΟ

2,305

4,893

4,646

-ΓΑδικήµατα κατά ηθικής

2002

2003

2004

ΣΥΝΟΛΟ

35

82

135

-∆Αδικήµατα ναρκωτικών

2002

2003

2004

ΣΥΝΟΛΟ

436

475

515

140

-ΕΑδικήµατα από ανήλικους

2002

2003

2004

ΣΥΝΟΛΟ

395

371

310

Η αισθητή και οφθαλµοφανής συγκριτική διαφορά που καταγράφεται στις
στατιστικές των προηγούµενων ετών µε το έτος 2004, τόσο σε αριθµό
καταγγελθέντων υποθέσεων/εγκληµάτων όσο και σε ποσοστά εξιχνίασης,
οφείλεται αποκλειστικά στην τακτική της µη στατιστικής καταγραφής των
ανεξιχνίαστων υποθέσεων που εφαρµοζόταν στο παρελθόν. Υποθέσεις που εκ
πρώτης όψεως θα παρέµεναν ανεξιχνίαστες ή που δύσκολα θα µπορούσαν να
εντοπιστούν οι δράστες, απλά καταγράφονταν στα Ηµερολόγια των Τµηµάτων
/Σταθµών αλλά όχι στα Επίσηµα Μητρώα, µέσω των οποίων καταρτίζονται οι
στατιστικές του εγκλήµατος.
10. ΤΜΗΜΑ ∆ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Το Τµήµα ∆, Επιστηµονικής και Τεχνικής Υποστήριξης, είναι επιφορτισµένο µε
την εκπόνηση σχεδίων και την υλοποίηση προγραµµάτων για την τεχνολογική
αναβάθµιση της Αστυνοµίας. Το 2004 το Τµήµα ∆, συνέχισε την εφαρµογή των
προγραµµάτων για ανανέωση, αναδιάρθρωση και γενικά τον εκσυγχρονισµό και
αναβάθµιση των τηλεπικοινωνιών, του µηχανοκίνητου στόλου, των πλωτών και
πτητικών µέσων της Αστυνοµίας, την παροχή τεχνικής υποστήριξης στη
Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία και την εγκατάσταση του Συστήµατος
Παράκτιας Ραδιοεπισήµανσης (Radar).
10.1 Κεντρικές Αποθήκες
Οι Κεντρικές Αποθήκες είχαν την ευθύνη για την εξασφάλιση των ειδών
ένδυσης, υπόδησης, εξάρτυσης και γενικού εξοπλισµού για το Αστυνοµικό
Σώµα, σε παγκύπρια κλίµακα.

Επίσης είχαν την ευθύνη για την αγορά,

αποθήκευση, συντήρηση, έκδοση όλων των όπλων και πυροµαχικών της
Αστυνοµίας, την προµήθεια επίπλων και σκευών, γραφειακού εξοπλισµού,
προγραµµατισµού και εκτύπωσης όλων των Αστυνοµικών Εντύπων.
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10.2 Κλάδος Προσφορών
Ο Κλάδος Προσφορών του Τµήµατος ∆ είχε την ευθύνη για την προκήρυξη
προσφορών για όλους τους εξοπλισµούς που αγόρασε η Αστυνοµία, κατά τη
διάρκεια του 2004. Ο Κλάδος Προσφορών είναι αρµόδιος για τη διεξαγωγή
εργασιών σύµφωνα µε τον Περί Προσφορών του ∆ηµοσίου Νόµο και
Κανονισµούς και παράλληλα τον έλεγχο και τον συντονισµό της διεξαγωγής των
εργασιών από την προκήρυξη, µέχρι και την κατακύρωση µιας προσφοράς.
Κατά το έτος 2004 προκηρύχθηκαν συνολικά ενενήντα επτά (97) προσφορές
που αφορούν την προµήθεια εξοπλισµών καθώς και Υπηρεσιών για κάλυψη
των αναγκών της Αστυνοµίας.
10.3 Μηχανουργείο
Το Μηχανουργείο έχει την ευθύνη συντήρησης του Μηχανοκίνητου Στόλου της
Αστυνοµίας και οι εργασίες που γίνονται στο Μηχανουργείο είναι:
•

Συντήρηση ρουτίνας (service)

•

Επισκευές µηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων κλπ.

•

Αλλαγές συµπλεκτών αντλιών νερού ραδιατέρ κλπ.

•

Ηλεκτρολογικές εργασίες

•

Αντικατάσταση, επιδιόρθωση και ζύγισµα ελαστικών

•

Επιδιορθώσεις αµαξώµατος (ισιώµατα)

•

Μηχανικές εξετάσεις οχηµάτων που ενεπλάκησαν σε δυστυχήµατα

•

’Αλλες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η µηχανική κατάσταση του
οχήµατος, αν υπάρχει µετατροπή στον κυβισµό της µηχανής, στο
αµάξωµα ή στο εξώστ.

10.4
Ο

Κλάδος Τηλεπικοινωνιών

Κλάδος

εγκατάσταση
ηλεκτρονικών

Τηλεπικοινωνιών

είναι

επιφορτισµένος

µε

τη

συντήρηση,

και επιδιόρθωση όλου του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και
µέσων

της

Αστυνοµίας

και

Πυροσβεστικής.

Για

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση όλων των αναγκών του, ο Κλάδος είναι
διαχωρισµένος σε τέσσερις εξειδικευµένες οµάδες ως ακολούθως:
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•

Οµάδα Ασύρµατου ∆ικτύου και Συσκευών Ανίχνευσης Αλκοόλης

•

Οµάδα Τηλεφωνικού ∆ικτύου

•

Οµάδα Ηλεκτρονικών Μέσων

•

Οµάδα Γενικών Εγκαταστάσεων Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισµού

Εκτός από τις πιο πάνω Οµάδες, λειτουργούν στον Κλάδο Τηλεπικοινωνιών και
τα ακόλουθα γραφεία:

10.5

•

Αρχείο Κλάδου Τηλεπικοινωνιών

•

Αποθήκη Υλικών και Αρχείο συσκευών Ασυρµάτων

Κλάδος Ραδιοεπισήµανσης

Ο Κλάδος Ραδιοεπισήµανσης άρχισε τις εργασίες του Ιούνιο του 2004 µε την
εγκατάσταση του παράκτιου συστήµατος ραδιοεπισήµανσης το οποίο επιτηρεί
τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου και η επιχειρησιακή του δραστηριότητα είναι
ουσιαστικά η καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης και της εµπορίας
ναρκωτικών.
10.6 Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνοµίας (Α.Π.Α.)
Κατά το έτος 2004 η Α.Π.Α. συνέχισε τις πολύπλευρες δραστηριότητες και
προσφορά της µε τα τρία Πτητικά Μέσα που διαθέτει, τα Ελικόπτερα Β412SP
«ΑΠΟΛΛΩΝ», B412ΕΡ «AKΡITAΣ» και το Αεροπλάνο ΒΝ-2Τ «ΕΡΜΗΣ».
Η ζώνη ευθύνης επιτήρησης και ελέγχου της Α.Π.Α. είναι ολόκληρο το έδαφος
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ο θαλάσσιος και εναέριος χώρος της που
εκτείνεται δώδεκα (12) ναυτικά µίλια από τις ακτές της και σε προέκταση για
σκοπούς έρευνας και διάσωσης σε ολόκληρη την περιοχή πληροφοριών
πτήσεων (F.I.R) Λευκωσίας. ∆ιενεργούνται περιπολίες από αέρος, πάνω από
χώρους και σηµεία ζωτικής σηµασίας όπως ηλεκτροπαραγωγικούς σταθµούς,
υδατοφράκτες, διυλιστήρια, τουριστικές και δασικές περιοχές.

Συνεργάζεται

στενά µε το Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης (ΚΣΕ∆). Η Α.Π.Α. µε
τα εξειδικευµένα καθήκοντα που εκτελεί, συµβάλλει θετικά στη συνέχιση της

143

προβολής και της αναγνώρισης της διεθνούς οντότητας της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας.
Λευκωσίας,

Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η εµπλοκή της Α.Π.Α. στο F.I.R
σε

επεισόδια

που

αφορούν

θέµατα

έρευνας,

διάσωσης,

λαθρεµπορίου, λαθροµετανάστευσης και καταπολέµησης της τροµοκρατίας.
Επίσης, η ΑΠΑ συµµετείχε σε διακρατική Άσκηση Κύπρου-Ελλάδας-ΙταλίαςΙσπανίας-Γαλλίας για την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης (Επιχείρηση
Nettuno της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης).
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Τ.Μ. & Α.)

11.

Το Tµήµα Μελετών και Ανάπτυξης, έχει την ευθύνη για την προώθηση και
εφαρµογή διαδικασιών και µεθόδων που συµβάλλουν στην παραπέρα βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της Αστυνοµίας. Κατά το 2004,
συνέχισε

την

υλοποίηση

των

στρατηγικών

του

στόχων,

οι

περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, τη µηχανογράφηση της Αστυνοµίας,

οποίοι
την

εκπόνηση µελετών και τον προγραµµατισµό για την ανάπτυξη και αναβάθµιση
της Αστυνοµίας.
Βασική ευθύνη και αρµοδιότητα του Τµήµατος είναι οι Μελέτες και ο
Προγραµµατισµός. Επίσης είναι υπεύθυνο για τα ακόλουθα θέµατα:
•

Μηχανογράφηση /Ανάπτυξη της Αστυνοµίας

•

Θέµατα σχετιζόµενα µε την εισαγωγή νέων µεθόδων και διαδικασιών
που

αποσκοπούν

στη

βελτίωση

της

αποδοτικότητας

/αποτελεσµατικότητας της Αστυνοµίας.
•

Μελέτες /Έρευνες, Προγραµµατισµός και Σχεδίαση.

•

Στατιστικές (Προσωπικό, έγκληµα, τροχαία, ναρκωτικά, αλλοδαποί,
κ.λ.π.)

•

Ετοιµασία και έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Αστυνοµίας.
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11.1

Κλάδος Μηχανογράφησης

Σ’ ότι αφορά τη Μηχανογράφηση, το Τµήµα Μελετών και Ανάπτυξης προωθεί
την υλοποίηση στρατηγικής Μελέτης για ολοκληρωτική Μηχανογράφηση της
Αστυνοµίας, που προβλέπει µεταξύ άλλων την αναβάθµιση και γεωγραφική
επέκταση του Συστήµατος του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Η πρώτη
φάση του Στρατηγικού Σχεδίου Μηχανογράφησης της Αστυνοµίας περατώθηκε
τέλος Ιουνίου 2004.

Επίσης, δηµιουργείται η απαραίτητη υποδοµή για τη

λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Πληροφόρησης (National Schengen
Information System-NSIS).
Μέσα στο 2004, ο Κλάδος Μηχανογράφησης συνέβαλε στα πιο κάτω θέµατα:
•

∆ηµιουργία Ιστοσελίδας της Αστυνοµίας

•

Προµήθεια συστήµατος καταγραφής εξώδικων κλήσεων.

•

Παράλληλα, τροχιοδρόµησε τη διαδικασία απόκτησης και λειτουργίας του
συστήµατος καταγραφής βαθµών ποινής η οποία αναµένεται να
περατωθεί εντός του πρώτου εξαµήνου 2005.

•

Επιπρόσθετα,

εξασφάλισε

και

έθεσε

σε

πλήρη

λειτουργία

τον

απαιτούµενο εξοπλισµό για τη λειτουργία του Συστήµατος EURODAC,
για το δακτυλοσκοπικό έλεγχο των αιτητών ασύλου.

Πέραν τούτου, ο Κλάδος Μηχανογράφησης συνέχισε την παροχή υποστήριξης
µέσω των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, σε όλα τα Τµήµατα, Υπηρεσίες και
Σταθµούς της Αστυνοµίας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις µέλη του έχουν
συνδράµει στην εξιχνίαση σοβαρών εγκληµάτων τα οποία διαπράχθηκαν µε τη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή µέσω του διαδικτύου.
11.2 Γραφείο Στατιστικής
Το Γραφείο Στατιστικής της Αστυνοµίας, που επίσης λειτουργεί στο Τµήµα
Μελετών και Ανάπτυξης συνέχισε τη συλλογή, τήρηση σχετικής βάσης
δεδοµένων και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που
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αφορούν το έγκληµα, τα τροχαία δυστυχήµατα, τα ναρκωτικά, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τη βία στην οικογένεια, τη νεανική παραβατικότητα κ.λ.π. Το
Γραφείο είναι επίσης υπεύθυνο για την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τη
Λαθροµετανάστευση στα πλαίσια της συµµετοχής της Αστυνοµίας στις
Υπηρεσίες

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

(EUROSTAT

και

CIREFI).

Οι

δραστηριότητες του πιο πάνω Γραφείου έχουν αυξηθεί σηµαντικά µε σκοπό την
υποβοήθηση της Αστυνοµίας στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων για
την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος.
11.3

Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών

Το Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών ασχολείται µε την καταχώρηση
στοιχείων άφιξης και αναχώρησης αλλοδαπών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή του Αρχηγείου Αστυνοµίας.

Παράλληλα, συνεργάζεται και

εξυπηρετεί τα Τµήµατα / Υπηρεσίες της Αστυνοµίας που έχουν σχέση µε την
αφιξοαναχώρηση αλλοδαπών, καταζητούµενα πρόσωπα, τροµοκρατία κ.α.
Κατά τη διάρκεια του 2004, το Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών
καταχώρησε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 312,935 αφίξεις και 307,244
αναχωρήσεις.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
12.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Α.Κ.)

12.1

Εκπαίδευση του προσωπικού στο εσωτερικό

Η Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου (Α.Α.Κ.) διανύοντας το δέκατο πέµπτο έτος
της λειτουργίας της, συνεχίζει την εκπαίδευση και επιµόρφωση των µελών της
Αστυνοµίας, µε στόχο την ανάπτυξη των επιχειρησιακών και διοικητικών
/διευθυντικών ικανοτήτων τους. Ιδιαίτερη σηµασία δίδεται στο πρόγραµµα της
βασικής εκπαίδευσης των ∆οκίµων Αστυφυλάκων, όπου εφαρµόζεται το
σύστηµα θεωρητικής εκπαίδευσης στην Αστυνοµική Ακαδηµία και πρακτικής
εξάσκησης στο χώρο της εργασίας.
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Ο ∆ιευθυντής της Α.Α.Κ. έχει την ευθύνη της οργάνωσης και απρόσκοπτης
λειτουργίας των τριών Σχολών: Σχολής Λοχιών και Αστυφυλάκων, Σχολής
Αξιωµατικών και Σχολής Ξένων Γλωσσών. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα
της Αστυνοµικής Ακαδηµίας έχουν εκσυγχρονιστεί και αναβαθµιστεί. Η βασική
εκπαίδευση των υπό δοκιµασία Αστυνοµικών, έχει συνολική διάρκεια τριών
ακαδηµαϊκών ετών που περιλαµβάνουν την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση και την
εξειδικευµένη εκπαίδευση (χειρισµό όπλων, σωµατικές ασκήσεις,
προσώπων/ οχηµάτων κ.λ.π) στη Μ.Α.Α.∆.
συνεχίζεται

έρευνα

Στη συνέχεια, η εκπαίδευση
εκπαιδευόµενων ∆οκίµων

στο χώρο της εργασίας των

Αστυφυλάκων, στα Τµήµατα / ∆ιευθύνσεις / Μονάδες.
12.2 Γραφείο Προσλήψεων
Κατά το έτος 2004, έγιναν στην Αστυνοµία 203 νέες προσλήψεις για
αναπλήρωση κενών θέσεων. Συγκεκριµένα προσλήφθηκαν 195 νέα µέλη για
την εκτέλεση Αστυνοµικών καθηκόντων (136 άνδρες και 59 γυναίκες) και 8 νέα
µέλη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (6 άνδρες και 2 γυναίκες). Επίσης, 119 νέα
µέλη προσλήφθηκαν ως Ειδικοί Αστυφύλακες (64 άνδρες και 55 γυναίκες), εκ
των οποίων οι 83 για την Αστυνοµία και 36 για την Πολιτική Αεροπορία.
12.3

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα

Κατά τη διάρκεια του 2004, διοργανώθηκαν στην Αστυνοµική Ακαδηµία
συνολικά

59

Εκπαιδευτικά

Προγράµµατα

και

Σεµινάρια

τα

οποία

παρακολούθησαν 2,158 µέλη της Αστυνοµίας και 74 από άλλες Υπηρεσίες. Στη
Σχολή Αξιωµατικών πραγµατοποιήθηκαν 20 προγράµµατα, 36 στη Σχολή
Λοχιών και Αστυφυλάκων και τρία στη Σχολή Ξένων Γλωσσών. Σ’ αυτά, εκτός
από µέλη της Αστυνοµίας, έδωσαν διαλέξεις Καθηγητές Πανεπιστηµίων ξένων
χωρών,

του

Πανεπιστηµίου

Κύπρου,

άλλων

ανώτερων

εκπαιδευτικών

ιδρυµάτων της Κύπρου, Ανώτεροι Κρατικοί Λειτουργοί και άλλοι Επιστήµονες
από το δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.
Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η εκµάθηση και η παραπέρα
βελτίωση της γνώσης ξένων γλωσσών. Για το λόγο αυτό, διοργανώνονται στην
Ακαδηµία, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες, προγράµµατα εκµάθησης ξένων
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γλωσσών. Μέσα στα πλαίσια αυτά συνεχίζεται η ενσωµάτωση του µαθήµατος
της αγγλικής στο πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης δοκίµων αστυφυλάκων.
Παράλληλα, διοργανώνονται στην Αστυνοµική Ακαδηµία, ανάλογα µε τις
εκάστοτε ανάγκες, προγράµµατα εκµάθησης άλλων ξένων γλωσσών όπως
ρωσικής, αραβικής, τουρκικής, γαλλικής, ισπανικής.
13.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Υ.ΚΑ.Ν.)

13.1 Πρόβληµα των Ναρκωτικών
Η αυξητική τάση που χαρακτηρίζει την εξάπλωση των ναρκωτικών στη χώρα
µας τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να παρουσιάζεται και το έτος 2004. Όπως
προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Καταπολέµησης
Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.), παρατηρείται σηµαντική αύξηση τόσο στις υποθέσεις
ναρκωτικών που καταγγέλθηκαν, όσο και στα πρόσωπα που ενέχονται σε
αυτές. Τα ποσοστά αύξησης τα τελευταία δύο χρόνια αντικατοπτρίζουν την
ανερχόµενη ζήτηση ναρκωτικών από τους Κύπριους χρήστες. (Παράρτηµα Στ’
- Αριθµός υποθέσεων και ενεχόµενων προσώπων-ποσότητες ναρκωτικών
που κατασχέθηκαν κατά τα έτη 2000-2004).
Χαρακτηριστική

παρουσιάζεται

η

αύξηση

των

ποσοτήτων

συνθετικών

ναρκωτικών που κατασχέθηκαν, όπως χάπια ΜDMA (ecstasy), γεγονός που
αποδεικνύει την αυξητική τάση χρήσης των ουσιών αυτών, κυρίως από τη
νεολαία σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης, σηµαντική αύξηση παρατηρείται και
στην ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε το 2004 σε σύγκριση µε τα
προηγούµενα χρόνια.
Ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός των τελευταίων 1-2 χρόνων, αποτελεί η ελεύθερη
διακίνηση πολιτών µέσω των οδοφραγµάτων, εξ αιτίας της οποίας αυξήθηκε
σηµαντικά η διοχέτευση ναρκωτικών από τα κατεχόµενα προς τις ελεύθερες
περιοχές. Τεκµηριωµένα πλέον, τα κατεχόµενα αποτελούν τη σηµαντικότερη
πηγή προέλευσης ναρκωτικών αφού από τις κατασχέσεις του 2004 σχεδόν όλη
η ποσότητα ηρωίνης και οπίου πέραν του 55%, της συνολικής ποσότητας
δισκίων ECSTASY, καθώς και σηµαντική ποσότητα κάνναβης, αποδεδειγµένα
είχαν προέλευση τα κατεχόµενα.

Επίσης, ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη
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αποτελεί το γεγονός ότι κατά το έτος 2004 παρουσιάστηκαν οι πρώτοι θάνατοι
Κυπρίων που όπως έχει αποδειχθεί προήλθαν από τη χρήση ναρκωτικών.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα
Ναρκωτικά (Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν. Κύπρου) κατά το έτος 2004 προκλήθηκαν 13 θάνατοι
από τα ναρκωτικά.
(Παράρτηµα Ζ’ - Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόµενα πρόσωπα κατά
την περίοδο 2000-2004).
Οι ποσότητες των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν κατά το υπό ανασκόπηση
έτος, οι οποίες προορίζονταν σχεδόν όλες για διάθεση τους στην Κύπρο σε
σχέση µε το 2003 παρουσιάζονται σηµαντικά αυξηµένες, για όλα σχεδόν τα
είδη ναρκωτικών. Οι σηµαντικότερες κατασχέσεις αφορούν κυρίως κάνναβη,
κοκαΐνη, ηρωίνη και δισκία MDMA (Ecstasy).
Τα συµπεράσµατα και οι εκτιµήσεις της Υ.ΚΑ.Ν., που πηγάζουν από τα
στατιστικά στοιχεία, τις πληροφορίες και τις εµπειρίες, συνοψίζονται ως
ακολούθως:
•

Η κάνναβη και τα παράγωγα της παραµένουν ως οι πρώτες ουσίες
χρήσης στον τόπο µας.

•

Αύξηση της χρήσης συνθετικών ναρκωτικών (Ecstasy) από νεαρά άτοµα.

•

Μείωση της ηλικίας ατόµων που έρχονται σε πρώτη επαφή /δοκιµή
παράνοµων ουσιών εξάρτησης.

•

Αύξηση των ενεχοµένων Κυπρίων σε υποθέσεις ναρκωτικών.

•

Αύξηση της χρήσης των λεγοµένων «σκληρών ναρκωτικών», όπως η
ηρωίνη και η κοκαΐνη από νεαρούς Κυπρίους.

13.2 ∆ράση Υπηρεσίας Καταπολέµησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.)
Η Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για αντιµετώπιση του φαινοµένου. Εφαρµόζει την πολιτική του Κράτους, που
καθορίζεται από το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο, το οποίο µε τη σειρά του
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βασίζεται στην πολιτική που καθόρισαν τα

Ηνωµένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή

Ένωση και άλλοι ∆ιεθνείς Οργανισµοί και η οποία υιοθετήθηκε από την Κύπρο.
Προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, συνεργάζεται στενά µε όλες τις
αρµόδιες Υπηρεσίες, κρατικές και µη και στηρίζει ενεργά το έργο του
Αντιναρκωτικού Συµβουλίου, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των
ναρκωτικών στον τόπο µας, τόσο στον τοµέα της µείωσης της ζήτησης όσο και
της µείωσης της προσφοράς, όπως καθορίζεται στην εθνική στρατηγική και τα
σχέδια δράσης που καλύπτουν την περίοδο 2004-2008, καθώς και τα σχέδια
δράσης που εκπονήθηκαν από το Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου (Α.Σ.Κ).
Η Υ.ΚΑ.Ν. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αντιµετώπιση
του προβλήµατος των ναρκωτικών, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.
Στον τοµέα της πρόληψης, η Υ.ΚΑ.Ν. οργάνωσε και ανέπτυξε διάφορες
δραστηριότητες µε κύριο στόχο την εξάλειψη των συνθηκών εκείνων που
προάγουν τη ζήτηση των Ναρκωτικών και προωθούν την ανάπτυξη αµυντικών
µηχανισµών, εκ µέρους των πολιτών και ειδικά των νέων, ενάντια στις αρνητικές
επιδράσεις και παράγοντες που προωθούν τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
Το επιστηµονικό προσωπικό της Υπηρεσίας Καταπολέµησης Ναρκωτικών και
η πολύχρονη άµεση εµπλοκή της µε άτοµα που έχουν σχέση µε τα ναρκωτικά,
δίνει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία, εκτός από την ποιοτική αναβάθµιση των
προληπτικών προγραµµάτων, να εµπλακεί πιο δοµηµένα στο τοµέα της
επικεντρωµένης πρόληψης.
Μελετήθηκαν και αναλύθηκαν τα στατιστικά στοιχεία και δεδοµένα των
προηγούµενων χρόνων, µε βάση τα οποία εντοπίστηκαν ευάλωτες περιοχές
“υψηλού κινδύνου”,

πραγµατοποιήθηκαν προγράµµατα ενηµέρωσης και

διαφώτισης που απευθύνονταν σε άτοµα/οµάδες που διαµένουν στις περιοχές
αυτές.
Για

ενηµέρωση

/διαφώτιση

του κοινού διοργανώθηκαν

167 διαλέξεις,

εργαστήρια και συζητήσεις, τα οποία παρακολούθησαν 7,585 άτοµα όλων των
ηλικιών. Για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού
συνόλου, εκδόθηκε ενηµερωτικό υλικό µε αντιναρκωτικά µηνύµατα και προβολή
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της ανοικτής τηλεφωνικής γραµµής 1498, για άµεση ανταπόκριση και βοήθεια
που λειτουργεί στην Υ.ΚΑ.Ν. πάνω σε 24ώρη βάση.

Με την ευκαιρία της

Παγκόσµιας Ηµέρας κατά των Ναρκωτικών, την 25η Ιουνίου, η Υ.ΚΑ.Ν ανέπτυξε
σηµαντική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια όλης της εβδοµάδας από 25 Ιουνίου2 Ιουλίου 2004. Κατά την εβδοµάδα αυτή, πραγµατοποιήθηκε δηµοσιογραφική
διάσκεψη, δηµοσιεύθηκαν διάφορα άρθρα στον ηµερήσιο Τύπο, προβλήθηκε
από τα διάφορα Μ.Μ.Ε. ειδικό φιλµάκι, µε σκοπό τη διαφήµιση της παγκόσµιας
ηµέρας κατά των ναρκωτικών και δόθηκαν συνεντεύξεις σε όλους σχεδόν τους
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς.
Η προσφορά αυτή της Υ.ΚΑ.Ν είχε σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη στενότερων
σχέσεων και επικοινωνίας µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες που ασχολούνται µε το
θέµα των ναρκωτικών, κρατικές και µη και συµβάλει επίσης στην εδραίωση της
εµπιστοσύνης του κοινού προς την Αστυνοµία.
14.

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α ΑΜΕΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (Μ.Μ.Α.∆.)

Η Μηχανοκίνητη Μονάδα ’Αµεσης ∆ράσης ως Κέντρο Εκπαίδευσης, τόσο των
µελών

της,

όσο

∆ιευθύνσεων/Τµηµάτων

και
και

των

µελών

Μονάδων

των

καθώς

και

άλλων

Αστυνοµικών

των

Νεοσυλλέκτων

Αστυνοµικών, κατόρθωσε να διατηρήσει σε ψηλά επίπεδα την επιχειρησιακή
ικανότητα και την ετοιµότητα της Αστυνοµίας. Ο χειρισµός πυροβόλων όπλων
και οπλοµηχανηµάτων, η διεξαγωγή βολών, η προστασία προσωπικοτήτων, η
ασφάλεια και προστασία εγκαταστάσεων, ο χειρισµός εκρηκτικών υλών, ο
τρόπος διεξαγωγής ερευνών κ.λ.π. ήταν µερικά από τα θέµατα της
εκπαίδευσης.
Για τη διατήρηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων των Στελεχών της, 49 µέλη της
Μ.Μ.Α.∆. παρακολούθησαν πρόγραµµα εκπαίδευσης Καταδύσεων Αυτοδυτών
/Ναυαγοσωστικής, από εκπαιδευτές του Ειδικού Κέντρου Εκπαίδευσης της
Μονάδας και 8 µέλη παρακολούθησαν διάφορες εκπαιδεύσεις τόσο στην Κύπρο
όσο και στο Εξωτερικό.

Το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης πραγµατοποίησε τα

πιο κάτω προγράµµατα εκπαίδευσης:
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•

Πρόγραµµα βασικής εκπαίδευσης στη Μ.Μ.Α.∆. σε 165 Νεοσύλλεκτους
Αστυφύλακες διάρκειας 5 εβδοµάδων

•

Εβδοµαδιαία εκπαίδευση σε 47 Νεοεισαχθέντες

Νεοσύλλεκτους

Αστυφύλακες στη Μ.Μ.Α.∆.
•

Ταχύρυθµη εκπαίδευση σε 677 µέλη της Αστυνοµίας, διάρκειας µίας ή
δύο εβδοµάδων

•

∆ιαλέξεις µε θέµατα «∆ιεθνείς Συµβάσεις για την καταστολή της βίας σε
αεροσκάφη» και «χρήση χειροπέδων» σε 424 Αεροσυνοδούς και
Πιλότους των Κυπριακών Αερογραµµών

•

Εκπαίδευση σε 17 Μόνιµους Υπαξιωµατικούς της Στρατονοµίας σε
θέµατα «Προστασίας Προσωπικοτήτων».

Κατά το έτος 2004, η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άµεσης ∆ράσης, µε βάση την
αποστολή της και ανταποκρινόµενη στις ευθύνες και τα καθήκοντα της,
συνέχισε µε επιτυχία τις προσπάθειες της για την πρόληψη και αντιµετώπιση
οργανωµένων πράξεων βίας και τροµοκρατίας, για την παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών, όπως διάσωση και βοήθεια προσώπων που κινδύνευαν από
θεοµηνίες, αεροπορικά, ναυτικά ή χερσαία ατυχήµατα καθώς και την εκτέλεση
ειδικών καθηκόντων, τα οποία καθορίζονται κατά καιρούς από τον Αρχηγό
Αστυνοµίας,
Στα πλαίσια των
µηχανοκίνητες

καθηκόντων της, η Μ.Μ.Α.∆., διεξήγαγε µεταξύ άλλων,

περιπολίες,

έρευνες

σε

ύποπτους

χώρους

και

σκηνές

εγκληµάτων, εξασφάλιση ζωτικών χώρων µε στατικούς φρουρούς, µετέφερε
υπόδικους /κατάδικους από τους χώρους κράτησης τους στο ∆ικαστήριο ή στο
Νοσοκοµείο ή για ανάκριση, ανέλαβε την προστασία προσωπικοτήτων,
εγκατέστησε οδοφράγµατα, κ.λ.π.
Αστυνοµικές

∆ιευθύνσεις

στην

Σε 539 περιπτώσεις ενίσχυσε τις

αστυνόµευση

των

περιοχών

τους,

µε

προληπτικές µηχανοκίνητες περιπολίες και συµµετείχε ενεργά στην τήρηση του
νόµου και της τάξης κατά την διάρκεια 81 ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών
συναντήσεων. Τέλος, συµµετείχε σε εκτεταµένες έρευνες για την ανεύρεση
ελλειπόντων προσώπων, καθώς και σε έρευνες για ανεύρεση τεκµηρίων,
σχετικά µε εγκληµατικές ενέργειες.
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15. ΛΙΜΕΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Λ.&Ν.Α.)
Η Μονάδα Αστυνοµεύει τη θαλάσσια περιοχή της ελεύθερης Κύπρου,
αρχίζοντας ανατολικά από την περιοχή ∆ερύνειας και προχωρώντας ∆υτικά
επεκτείνεται µέχρι την περιοχή Πωµού.

Η συνολική έκταση της περιοχής

φθάνει τα 2,388 τετραγωνικά ναυτικά µίλια, (199ν.µ. ακτογραµµή Χ 12ν.µ.
χωρικά ύδατα). Ελέγχει εγκαταστάσεις ζωτικής σηµασίας που λειτουργούν σε
όλο το µήκος της ακτογραµµής των 199ν.µ., κυριότερες των οποίων είναι το
παλαιό και νέο λιµάνι Λεµεσού, τα λιµάνια Λάρνακας και Πάφου, τα µικρά
λιµάνια Αγίας Νάπας, Ζυγίου και Λατσιού, οι µαρίνες Λάρνακας και Αγίου
Ραφαήλ.

Επιπρόσθετα

περιλαµβάνονται

οι

εγκαταστάσεις

της

Αρχής

Ηλεκτρισµού Κύπρου (Α.Η.Κ) και τα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου.
Η αστυνόµευση των περιοχών αυτών επιτυγχάνεται µε τις προγραµµατισµένες
και έκτακτες περιπολίες, που διεξάγει καθηµερινά κάθε Επαρχία. Κυριότεροι
σκοποί των περιπολιών αυτών είναι:
•

Η πάταξη του λαθρεµπορίου και ιδιαίτερα όπλων και ναρκωτικών

•

Η πρόληψη παράνοµης εισόδου λαθροµεταναστών στο έδαφος της
∆ηµοκρατίας

•

Η παρεµπόδιση της παράνοµης αλιείας και παράνοµης υποβρύχιας
αρχαιοκαπηλίας

•

Η ασφάλεια της θαλάσσιας περιοχής αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου

•

Η προστασία της ζωής και περιουσίας στη θάλασσα

•

Η παροχή βοήθειας σε πρόσωπα ή σκάφη που κινδυνεύουν στη
θάλασσα

Για επίτευξη των πιο πάνω στόχων, τα µέλη της Λ.Ν.&Α. εργάστηκαν εντατικά
καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μονάδας, κατά τη διάρκεια του
έτους, εντοπίστηκαν 2 σκάφη που µετέφεραν συνολικά 34 λαθροµετανάστες,
µε προορισµό

τις ακτές της ∆ηµοκρατίας.
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Εντοπίστηκε επίσης µια ξύλινη

βάρκα που εγκαταλήφθηκε στην περιοχή Αγ. Θεοδώρου και όπως πιστεύεται
χρησιµοποιήθηκε για τη µεταφορά αγνώστου αριθµού λαθροµεταναστών. Η
οµάδα αυτοδυτών της Μονάδας έλαβε µέρος σε αρκετές επιχειρήσεις για
ανεύρεση

ελλειπόντων

προσώπων,

υποβρύχιο

έλεγχο

των

λιµανιών,

υποβρύχιο έλεγχο για επιδιορθώσεις των ακάτων, καθώς και σε εκπαιδευτικές
καταδύσεις.
Συµµετείχε επίσης στις Επιχειρήσεις NETTUNO και TRITON II.
Κατά τη διάρκεια του 2004 λειτούργησε

ο Νέος Ναυτικός Σταθµός στο

Παραλίµνι. Ο Ναυτικός Στόλος ενισχύθηκε µε δύο νέα υπερσύγχρονα σκάφη
τύπου FPB-JET, µεγαλύτερα σε µέγεθος και δυνατότητες από τα προηγούµενα.
Στην αριθµητική δύναµη της Μονάδας προστέθηκαν 10 εξειδικευµένα και 31 µη
εξειδικευµένα µέλη.

Συµµετείχε επίσης στις Επιχειρήσεις NETTUNO και

TRITON II. Η λειτουργία του συστήµατος Ραδιοεπισήµανσης αναµένεται να
βοηθήσει σε µεγάλο βαθµό τις επιχειρήσεις της Μονάδας.
Η Λ.&Ν.Α. Αστυνοµία προέβηκε σε 311 καταγγελίες που αφορούσαν
παραβάσεις του Νόµου περί Αλιείας, ταχύπλοων σκαφών, προστασία
λουοµένων, λαθροµεταναστών και ∆ιεθνών Συµβάσεων που αφορούν στη
διαχείριση του θαλάσσιου χώρου.
16.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (Υ.Α.& Μ.)

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει εντάξει στις προτεραιότητες
της, την καταστολή της παράνοµης παραµονής και εργοδότησης αλλοδαπών
ως επίσης και την καταπολέµηση της λαθροµετανάστευσης. Η υπηρεσία
εστιάζει την προσοχή της στην έγκαιρη επισήµανση των λαθροµεταναστών που
έχουν προορισµό τους την Κύπρο. Για να πετύχει το στόχο της συλλέγει και
αξιοποιεί πληροφορίες για µετανάστες µε βάση τις οποίες οργανώνει
επιχειρήσεις για εντοπισµό και σύλληψη τους. Κατά το 2004, η ΥΑΜ εντόπισε
2,559 λαθροµετανάστες σε σύγκριση µε 3,796 το 2003, δηλαδή 1,237
πρόσωπα λιγότερα, ποσοστό 32,6% χαµηλότερο.
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Ασκεί έλεγχο των αλλοδαπών κατά την είσοδο τους στο έδαφος της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας και κατά την παραµονή τους.
Η Υπηρεσία Αλλοδαπών µερίµνησε για τον έλεγχο διαβατηρίων 7,399,385
επιβατών, οι οποίοι διακινήθηκαν µέσω των νόµιµων Αεροδροµίων και
Λιµανιών της ελεύθερης Κύπρου.
Συγκρίνοντας τις αφιξοαναχωρήσεις του 2003 µε αυτές του 2004 παρατηρήθηκε
ότι αφίχθηκαν ή αναχώρησαν από την Κύπρο 41,255 περισσότεροι επιβάτες
από την αντίστοιχη περίοδο του 2003, δηλαδή παρατηρείται µια αύξηση της
τάξης του 0,56%. Αναλυτική κατάσταση των αφιξοαναχωρήσεων για τα πέντε
τελευταία χρόνια φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΤΟΣ

2004

2003

2002

2001

2000

ΑΦΙΞΕΙΣ

3,698,648

3,687,927

3,355,841 3,662,966

3,613,305

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

3,700,737

3,670,203

3,344,554 3,647,265

3,611,586

ΟΛΙΚΟ

7,399,385

7,358,130

6,700,395 7,310,231

7,224,891

Αναλυτικά οι κυριότερες δραστηριότητες της Υπηρεσίας είναι:
•

Ο έλεγχος των διαβατηρίων των προσώπων που φτάνουν στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία και αυτών που αναχωρούν.

•

Παραλαβή αιτήσεων για Άδεια Εισόδου (Visa-M58).

•

Εγγραφή και έλεγχος των αλλοδαπών.

•

Παραλαβή αιτήσεων που υποβάλλονται αναφορικά µε Αλλοδαπούς και
που αφορούν άδειες παραµονής, εργασίας, φοίτησης, µόνιµης διαµονής,
πολιτογραφήσεις.

•

Έλεγχος αλλοδαπών για εντοπισµό, καταγγελία, σύλληψη και απέλαση
των παρανόµων.

•

Παραλαβή αιτήσεων για Πολιτικό Άσυλο.
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•

Επισήµανση λαθροµεταναστών.

•

Τήρηση, έλεγχος και ενηµέρωση του καταλόγου Απαγορευµένων
Προσώπων (STOP-LIST).

Το προσωπικό της Υπηρεσίας, τυγχάνει συνεχούς εκπαίδευσης/επιµόρφωσης,
ειδικότερα όσον αφορά την εναρµόνιση µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο και τη
Σύµβαση Schengen.
Το 2004 η Υ.Α.&Μ. εξέδωσε 35,379 δελτία εγγραφής αλλοδαπών και εισέπραξε
το ποσό των £591,400. Προέβηκε σε έλεγχο αλλοδαπών στους χώρους
διαµονής και απασχόλησης τους και κατάγγειλε 2,125 αλλοδαπούς που
βρίσκονταν στην Κύπρο χωρίς άδεια παραµονής (OVERSTAYS). Άλλοι 2,081
αλλοδαποί απελάθηκαν και 209 αναχώρησαν µετά από υπόδειξη, ενώ 9,242
αιτήθηκαν Πολιτικό Άσυλο. Τέλος η Υπηρεσία, δεν επέτρεψε την είσοδο στην
Κύπρο σε 2,555 υπηκόους διαφόρων χωρών.
17.

ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (Μ.Π.Φ.)

Η αποστολή της Μονάδας Προεδρικής Φρουράς είναι η ασφάλεια της Α.Ε. του
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και της οικογένειας του, η φρούρηση του
Προεδρικού Μεγάρου, της Προεδρικής Κατοικίας, της θερινής Προεδρικής
Κατοικίας Τροόδους και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, που
πιθανόν να της ανατεθούν.
Κατά το έτος 2004, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση των Μελών της
Μονάδας σε θέµατα Ασφάλειας Προσωπικοτήτων. Κατά το υπό επισκόπηση
έτος, η Μονάδα εξέδωσε 116 Τµηµατικές ∆ιαταγές Επιχειρήσεων που
αφορούσαν τις ∆ιακινήσεις και την Ασφάλεια του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ)

Συστάθηκε στο Αρχηγείο Αστυνοµίας ξεχωριστή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση µε την
ονοµασία ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & ∆ιεθνούς Αστυνοµικής
Συνεργασίας (∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.). Η ∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ. υπάγεται διοικητικά και
επιχειρησιακά στον Αρχηγό Αστυνοµίας, µέσω Β/Αρχηγού, αρµόδιου για θέµατα
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συντονίζει και ελέγχει όλες τις ενέργειες και
δραστηριότητες της Αστυνοµίας, που έχουν σχέση µε την Ευρωπαϊκή πορεία
της Κύπρου.
Τα θέµατα πολιτικής που εµπίπτουν στον τοµέα δικαιοσύνης και εσωτερικών
υποθέσεων τυγχάνουν χειρισµού από τη ∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.

όπως επίσης τα

θέµατα του κεκτηµένου Schengen, και του προϋπολογισµού εναρµόνισης.
Περαιτέρω στις αρµοδιότητες της, υπάγονται και αποσπάσεις µελών της
Υπηρεσίας στο εξωτερικό (∆ιπλωµατικές Αποστολές, Αξιωµατικοί Σύνδεσµοι και
Αστυνοµικές Αποστολές), καθώς και συµµετοχή

στις Οµάδες Εργασίας του

Συµβουλίου Ευρωπαϊκής ’Ενωσης.
Τα πιο κάτω Γραφεία, που αποτελούν µέρος της νεοσυσταθείσας ∆ιεύθυνσης
∆.Ε.Ε.&∆.Α.Σ. έχουν συµβάλει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας και
αποδοτικότητας του Αστυνοµικού Σώµατος.
18.1

Γραφείο Ευρωπαϊκής ’Ενωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων

Βασική αποστολή του Γραφείου Ευρωπαϊκής ’Ενωσης, είναι ο συντονισµός, η
παρακολούθηση και εφαρµογή από την Κυπριακή Αστυνοµία, των προνοιών
του Ευρωπαϊκού Κεκτηµένου.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, έχει την ευθύνη

προώθησης των διαδικασιών για υλοποίηση του Κεκτηµένου, που σχετίζεται µε
τους τοµείς της Αστυνοµικής Συνεργασίας, του ελέγχου των εξωτερικών
συνόρων, του οργανωµένου εγκλήµατος, της καταπολέµησης των ναρκωτικών,
της διαφθοράς και απάτης, της µετανάστευσης / ασύλου,
Συµφωνία Schengen.
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καθώς και µε τη

Κατά τη διάρκεια του 2004 ετοιµάστηκαν εκθέσεις και αναφορές σχετικά µε την
εναρµόνιση της Αστυνοµίας Κύπρου µε το Κεκτηµένο. Υποβλήθηκαν εισηγήσεις
όσον αφορά την υιοθέτηση αποφάσεων, οδηγιών, κανονισµών και συστάσεων
της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης.
Με βάση το Κεκτηµένο Schengen συντονίστηκαν οι εργασίες στα επίσηµα
λιµάνια και αεροδρόµια της Κύπρου, όσον αφορά τη διαµόρφωση του ελέγχου
των επιβατών, την εγκατάσταση καινούργιων θυρίδων διαβατηριακού ελέγχου
και την εξασφάλιση του απαιτούµενου εξοπλισµού ασφάλειας.
18.2

Γραφείο Νοµικής Συνεργασίας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων

Το Γραφείο Νοµικής Συνεργασίας, χειρίζεται νοµικά και άλλα θέµατα της
∆ιεύθυνσης της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης και ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας.
Κατά το 2004, ετοιµάστηκαν µελέτες νοµικού περιεχοµένου, σχετικά µε την
εναρµόνιση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας µε την Κοινοτική έννοµη τάξη
(Κοινοτικό Κεκτηµένο). ∆ιεξήγαγε νοµικές έρευνες, σε θέµατα που άπτονται
των αρµοδιοτήτων της Αστυνοµίας και υπέβαλε εισηγήσεις. Συµµετείχε στην
εκπόνηση, υλοποίηση και υπογραφή ∆ιµερών Συµφωνιών, µεταξύ Κύπρου και
άλλων χωρών, σε συνεργασία µε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως και άλλες εµπλεκόµενες Υπηρεσίες.
τροποποιήσεις

της

Κυπριακής

Υπέβαλε επίσης εισηγήσεις για

Νοµοθεσίας

και

συµµετείχε

σε

νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές για σύνταξη νοµοσχεδίων, µε σκοπό την
εναρµόνιση

των συµβάσεων µε την Κυπριακή Νοµοθεσία, σε θέµατα που

αφορούν τη Νοµοθεσία.
Το Γραφείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, χειρίστηκε θέµατα που αφορούν την
Αστυνοµία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Μέσα στα πλαίσια αυτά, υλοποίησε
διάφορα προγράµµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης.

Συνεργάστηκε µε

∆ιεθνείς και Εθνικούς Οργανισµούς, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, τον
Εθνικό Οργανισµό Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ.λ.π, για θέµατα σχετικά µε την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και θεµελιωδών ελευθεριών. Για το σκοπό αυτό,
ετοίµασε Εγχειρίδια σχετικά µε τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα.
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18.3

Γραφείο Καταπολέµησης της Τροµοκρατίας

Το Γραφείο Καταπολέµησης της Τροµοκρατίας, αναλαµβάνει το συντονισµό των
ενεργειών που γίνονται από πλευράς Αστυνοµίας, για αντιµετώπιση και πάταξη
της διεθνούς τροµοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, κατά το 2004
επεξεργάστηκε και ανέλυσε µεγάλο όγκο πληροφοριών που σχετίζονται µε την
τροµοκρατία, ενώ παράλληλα

εκπροσώπησε την

Αστυνοµία σε διάφορες

συναντήσεις, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, µε αντικείµενο
συζήτησης την τροµοκρατία.

Να σηµειωθεί ότι τον Οκτώβριο του 2004, η

Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης,
αξιολόγησε τις αντιτροµοκρατικές δοµές της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η
’Εκθεση µε τα αποτελέσµατα της Επιτροπής, σχετικά µε την αξιολόγηση
αναµένεται να σταλεί µέσα στο 2005.
18.4

Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισµό

Το Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισµό, κατά το
2004, επιλήφθηκε όλων των θεµάτων που έχουν σχέση µε τα µέτρα πρόληψης
και καταπολέµησης της βίας στα γήπεδα. Μέσα στα πλαίσια αυτά,
συνεργάστηκε στενά µε άλλους φορείς και αρχές, για πρόληψη φαινοµένων
χουλιγκανισµού σε ποδοσφαιρικούς αγώνες σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.
∆ιοργανώθηκαν επιµορφωτικά σεµινάρια, όσον αφορά τη βία στα γήπεδα και
τους τρόπους αστυνόµευσης, µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ανέλαβε τον
συντονισµό των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων, για τον οµοιόµορφο τρόπο
αστυνόµευσης ποδοσφαιρικών αγώνων.
18.5

Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Συνεργασίας (INTERPOL)

Η επικοινωνία µε τη Γενική Γραµµατεία της INTERPOL και τις υπόλοιπες 181
χώρες, γίνεται µε το νέο σύστηµα ΙGCS-24/7, µέσω του διαδικτύου και µε
τηλεοµοιοτυπική συσκευή.
Το 2004 παραλήφθηκαν συνολικά 25,870 µηνύµατα από τη Γενική Γραµµατεία
και από άλλες χώρες µέλη της INTERPOL και παράλληλα στάληκαν από το
Εθνικό µας Γραφείο 2,118 µηνύµατα. Την ίδια περίοδο ανοίχτηκαν 879 φάκελοι
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για νέες υποθέσεις και παραλήφθηκαν 2,500 ∆ιεθνείς Αγγελίες (Notices) από
τη Γενική Γραµµατεία .
Με διευθετήσεις του Γραφείου INTERPOL Λευκωσίας, τέσσερις αποστολές µε
Κύπριους Αστυνοµικούς, µετέβηκαν σε άλλες χώρες–µέλη της INTERPOL, για
διενέργεια εξετάσεων και συνεργασία µε τις τοπικές Αστυνοµικές Αρχές.
της INTERPOL,

Επίσης, εννέα αποστολές από άλλες χώρες µέλη
επισκέφτηκαν την Κύπρο για τον ίδιο σκοπό.

Από το Μάρτιο του 2004, τα αιτήµατα δικαστικής αρωγής µε τα οποία ζητείται η
κάθοδος ξένων ανακριτών στην Κύπρο, τυγχάνουν χειρισµού από το Γραφείο
Αστυνοµικής Συνεργασίας της ∆ΕΕ & ∆ΑΣ.
Κατά τη διάρκεια του 2004, εννέα αλλοδαποί φυγόδικοι συνελήφθηκαν στην
Κύπρο και εκδόθηκαν σε διάφορες χώρες, ενώ µία φυγόδικος εκδόθηκε στην
Κύπρο από την Ελλάδα.

Εκκρεµεί η έκδοση τεσσάρων φυγόδικων που

καταζητούνται από άλλες χώρες µέλη και η έκδοση δύο φυγόδικων που
καταζητούνται από τις Κυπριακές Αρχές.
Σηµειώνεται ότι στη Γενική Γραµµατεία της Interpol, η οποία εδρεύει στην
πόλη στη Λυών της Γαλλίας, υπηρετεί
Κυπριακής Αστυνοµίας.

Αξιωµατικός Σύνδεσµος µέλος της

Κατά το 2004, Κύπριοι εκπρόσωποι συµµετείχαν σε

εννέα Συνέδρια – Σεµινάρια που διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραµµατεία της
INTERPOL.
18.6

Γραφείο Ευρωπαϊκής Αστυνοµίας (ΕUROPOL)

Στόχος του Εθνικού Γραφείου Ευρωπαϊκής Αστυνοµίας κατά το 2004, ήταν η
πλήρης και οµαλή ένταξη στη Σύµβαση της Europol.
προγράµµατος “Europol Enlargement Project”,

Μέσα στα πλαίσια του

η Κύπρος κέρδισε χρυσό

µετάλλιο, αφού εκπλήρωσε πρώτη τις υποχρεώσεις της.
Η Κύπρος έγινε πλήρες µέλος της Europol την 1/9/2004, εφαρµόζοντας όλες τις
βασικές

πρόνοιες

καταπολέµηση

του

της

Συµφωνίας

διεθνούς

που

οργανωµένου
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αφορούν

την

πρόληψη

και

εγκλήµατος,

ειδικότερα

της

τροµοκρατίας, της εµπορίας ανθρώπων, της λαθροµετανάστευσης, της
διακίνησης ναρκωτικών και γενικότερα όλων των σοβαρών µορφών της
διεθνούς εγκληµατικότητας.
Κατά τη διάρκεια του 2004, λήφθηκαν από την Europol 1,491 µηνύµατα και
διαβιβάστηκαν στις αρµόδιες υπηρεσίες, για ανάλογες ενέργειες ή και
ενηµέρωση, ενώ από µέρους µας αποστάληκαν 682 µηνύµατα. Μέσα στο 2004
παραλήφθηκε και εγκαταστάθηκε νέος τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός που
επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία µε την Europol.
Σε 189 περιπτώσεις υποβλήθηκαν αιτήµατα άλλων χωρών, µέσω της Europol,
για διενέργεια εξετάσεων στην

Κύπρο, ενώ παράλληλα σε 51 περιπτώσεις

ζητήθηκε από την Κυπριακή Αστυνοµία η συνδροµή άλλων χωρών στην
εξέταση υποθέσεων, που αφορούσαν τα αδικήµατα της πλαστογραφίας /
παραχάραξης του Ευρώ, παράνοµης µετανάστευσης, των ναρκωτικών και άλλα
σοβαρά εγκλήµατα.
18.7

Γραφείο Αστυνοµικής Συνεργασίας

Το Γραφείο Αστυνοµικής Συνεργασίας, είναι ο σύνδεσµος µεταξύ Αστυνοµίας
και Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξης, στην εκτέλεση αιτηµάτων
δικαστικής αρωγής και αναλαµβάνει το συντονιστικό ρόλο για την εκτέλεση
τους.
Κατά το 2004, παραλήφθηκαν 120 αιτήµατα δικαστικής αρωγής.

Σε 16

περιπτώσεις αφίχθηκαν στην Κύπρο ανακριτές από αντίστοιχες χώρες του
εξωτερικού, για διενέργεια εξετάσεων αναφορικά µε διερευνώµενες υποθέσεις.
Την ίδια περίοδο αποστάληκαν από την Κυπριακή Αστυνοµία 12 αιτήµατα
νοµικής αρωγής.
Από το Γραφείο αυτό συντονίστηκαν όλα τα θέµατα που άπτονται της
συµµετοχής

της

Κυπριακής

Αστυνοµίας

Αποστολές.
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στις

Ευρωπαϊκές

Αστυνοµικές

18.8

Γραφείο SIRENE

Η σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Γραφείου Sirene αποτελεί συµβατική
υποχρέωση όλων των κρατών-µελών. Το Γραφείο αυτό αποτελεί την κεντρική
αρχή που θα προβαίνει στην ανταλλαγή συµπληρωµατικών πληροφοριών στο
Εθνικό Σύστηµα Πληροφοριών Schengen καθώς και την ανταλλαγή και
χειρισµό αιτηµάτων µεταξύ των χωρών µελών, για συνδροµή σε διερευνώµενες
υποθέσεις. Η Επιχειρησιακή του λειτουργία αναµένεται να αρχίσει το 2007 µε
την εγκατάσταση στην Κύπρο του Εθνικού Συστήµατος Schengen.
18.9
Με

Early Warning System
το

Σύστηµα

αυτό

ανταλλάσσονται

πληροφορίες

σχετικά

µε

τη

λαθροµετανάστευση. Εικοσιεννέα κράτη, η Europol, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέονται
µε το σύστηµα αυτό, στέλλοντας µηνύµατα από και προς την Κύπρο.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΥΠ.ΕΓ.Ε)

19.
Η

Υπηρεσία

Εγκληµατολογικών

Ερευνών

µετατράπηκε

σε

ανεξάρτητη

υπηρεσία και ο ∆ιευθυντής της είναι υπόλογος στον Αρχηγό Αστυνοµίας µέσω
του Βοηθού Αρχηγού (Ε΄).

Αποστολή της είναι η επιστηµονική εξέταση

τεκµηρίων, σκηνών εγκληµάτων και η παρουσίαση µαρτυρίας ενώπιον των
∆ικαστηρίων. Με τη βοήθεια των επτά Εργαστηρίων που την αποτελούν, το
κάθε Εργαστήριο µε τη δική του αποστολή, συνέβαλε στην εξιχνίαση πολλών
και σοβαρών εγκληµάτων.
Τα Εργαστήρια αυτά είναι:
19.1

Εγκληµατολογικό /Βαλλιστικό Εργαστήριο

Εξέτασε 429 πυροβόλα όπλα καθώς και άλλα συναφή τεκµήρια µε αποτέλεσµα
60 περιπτώσεις που αφορούσαν πυροβόλα όπλα να συνδεθούν µε σκηνές
εγκληµάτων, 26 υποθέσεις ιχνών εργαλείων και 849 χαρτονοµίσµατα για τα
οποία υπήρχε υποψία ότι ήταν πλαστά.
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19.2

Φωτογραφικό Εργαστήριο

Επισκέφθηκε και φωτογράφησε 326 σκηνές εγκληµάτων και 195 περιπτώσεις
αστυνοµικών δραστηριοτήτων. Επίσης µέλη της Υπηρεσίας επισκέφθηκαν και
βιντεογράφησαν

114

σκηνές

εγκληµάτων

και

διάφορες

αστυνοµικές

δραστηριότητες.
19.3

Κλάδος ∆ακτυλοσκοπίας

Επισκέφτηκε και εξέτασε δακτυλοσκοπικά 215 σκηνές εγκληµάτων. Από τις
5,275 δακτυλοσκοπικές υποθέσεις που παρέλαβε από τις Επαρχίες, στις 3,741
δε βρέθηκαν αποτυπώµατα, ενώ στις υπόλοιπες 1,749 βρέθηκαν 4,325
λανθάνοντα αποτυπώµατα. Ελέγχθηκαν 3,487 λανθάνοντα αποτυπώµατα στο
Αυτόµατο Σύστηµα Αναγνώρισης ∆ακτυλικών Αποτυπωµάτων (Α.Σ.Α.∆.Α.),
από τα οποία διαπιστώθηκε ότι σε 87 υποθέσεις τα λανθάνοντα αποτυπώµατα
ανήκαν σε υπόπτους. Συνολικά παραλήφθηκαν 8,672 έντυπα δακτυλικών
αποτυπωµάτων υπόπτων από τις Επαρχίες, 8,297 από την Αρχή Πολιτικού
Ασύλου και την Υ.Α. & Μ. και 602 έντυπα από την Interpol.
19.4

Εργαστήριο Γραφολογίας

Εξέτασε συνολικά 13,522 τεκµήρια που αφορούν 580 υποθέσεις. Σε 31 από τις
υποθέσεις αυτές το Εργαστήριο Γραφολογίας δεν εξέφρασε οποιαδήποτε
γνώµη.

Προσέφερε επίσης µε την έγκριση του Αρχηγού Αστυνοµίας,

επιστηµονική γνώµη σε υποθέσεις πολιτικής φύσεως.

Το προσωπικό του

Εργαστηρίου αυτού παρουσιάστηκε ενώπιον των Κυπριακών ∆ικαστηρίων σε
223 περιπτώσεις.
19.5
Η

Εργαστήριο εξέτασης εντύπων και εκτυπώσεων Ασφαλείας

αύξηση

των

εγκληµάτων

πλαστογραφίας

/

παραποίησης

εντύπων

(διαβατηρίων, ταξιδιωτικών εγγράφων, πιστωτικών καρτών, θεωρήσεων,
σφραγίδων και άλλων εγγράφων, καθώς και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής
’Ενωσης για τα πιο κάτω επέβαλαν τη δηµιουργία του Εργαστηρίου αυτού:
•

πιο ασφαλή έλεγχο διαβατηρίων / ταξιδιωτικών εγγράφων

•

ανάγκη τήρησης στατιστικών και συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών
µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης
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•

η κατακόρυφη αύξηση υποθέσεων πλαστογραφίας

ταξιδιωτικών

εγγράφων λόγω της λαθοµετανάστευσης
•

συµµετοχή στις Οµάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης για
διασφάλιση των συνόρων και πλαστά έγγραφα

•

παράνοµη είσοδος στη δηµοκρατία από τα κατεχόµενα µεγάλου
αριθµού προσώπων µε πλαστά /πλαστογραφηµένα ∆ιαβατήρια /
Ταξιδιωτικά ’Εγγραφα

Κατά το 2004, εξέτασε 594 τεκµήρια που αφορούν 193 υποθέσεις και
πρόσφερε µαρτυρία ενώπιον των ∆ικαστηρίων σε 143 περιπτώσεις. Συµµετείχε
στις Οµάδες Εργασίας εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης για πλαστά
/ πλαστογραφηµένα έγγραφα, απάντησε σε ερωτηµατολόγια της Ευρωπαϊκής
’Ενωσης σχετικά µε την αυθεντικότητα / πλαστότητα

διαβατηρίων /

ταξιδιωτικών εγγράφων.
19.6

Εργαστήριο ∆ιερεύνησης

Εξέτασε 2,648 τεκµήρια σε 233 δακτυλοσκοπικές υποθέσεις.
19.7

∆ικανικό Εργαστήριο

Εξέτασε συνολικά 167 τεκµήρια σε 94 υποθέσεις.
20.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ (Υ.Ε.& E.)

Αποστολή της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και Ελέγχου είναι:
•

Η διεξαγωγή, µε ή χωρίς προειδοποίηση, τακτικού ελέγχου των
Αστυνοµικών Τµηµάτων, των Υπηρεσιών και των Σταθµών.

•

Η παρακολούθηση κατά πόσο η εκτέλεση των Αστυνοµικών καθηκόντων
γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και το πρόγραµµα του Αρχηγού
Αστυνοµίας.
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•

Η

διενέργεια

έκτακτου

/αιφνιδιαστικού

ελέγχου

οπουδήποτε

και

οποτεδήποτε, για εξακρίβωση του βαθµού ετοιµότητας, επαγρύπνησης
και επάρκειας.
Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου µέσα στα πλαίσια των καθηκόντων και
δραστηριοτήτων

της

για

καλύτερη

λειτουργία

και

αποδοτικότητα

της

Αστυνοµίας, πραγµατοποίησε κατά το επισκόπηση έτος, 142 απροειδοποίητους
ελέγχους / επιθεωρήσεις και καταστροφές εγγράφων σε διάφορα Τµήµατα /
Μονάδες / Υπηρεσίες / ∆ιευθύνσεις.
21.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κατά το 2004 η Υπηρεσία Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων, συνέχισε να
εργάζεται εντατικά για την προαγωγή καλών σχέσεων µεταξύ Αστυνοµίας και
Κοινού, καθώς και για την έγκαιρη ενηµέρωση του κοινού µέσω του Τύπου, των
Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθµών πάνω σε αστυνοµικά θέµατα.
Οργανώθηκαν εκδηλώσεις και έγιναν επίσης δηµοσιογραφικές διασκέψεις,
απαντήθηκαν ερωτηµατολόγια των ΜΜΕ,

παραχωρήθηκαν συνεντεύξεις σε

ειδικά ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράµµατα και δηλώσεις στα ΜΜΕ του
εσωτερικού και εξωτερικού. Εκδόθηκαν συνολικά 2,622 αστυνοµικά δελτία, για
τις πλέον σηµαντικές υποθέσεις που απασχόλησαν την Αστυνοµία και 1,189
αστυνοµικές ανακοινώσεις για θέµατα, µεταξύ των οποίων εκστρατείες
διαφόρων Τµηµάτων της Αστυνοµίας, κατάσταση δρόµων λόγω καιρικών
συνθηκών, διακινήσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στα οδοφράγµατα,
αναζητούµενα και ελλείποντα πρόσωπα, διαψεύσεις καθώς και δηµοσιοποίηση
διαφόρων άλλων δραστηριοτήτων.
Καθηµερινή ήταν εξάλλου η παρουσία της Αστυνοµίας µέσω του Γραφείου
Τύπου, στις πρωινές ενηµερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές,
µέσω των οποίων οι τηλεθεατές και ακροατές ενηµερώνονται διαρκώς για τα
σηµαντικά θέµατα από το Αστυνοµικό ∆ελτίο, για την κατάσταση του οδικού
δικτύου και γενικά για τις σηµαντικές δραστηριότητες της Αστυνοµίας.
Επιπλέον, δόθηκε µεγάλος αριθµός συνεντεύξεων για εξειδικευµένα θέµατα,
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που αφορούν την οδική ασφάλεια, την κυβεία, τα ναρκωτικά, τις κροτίδες, την
πορνεία κ.λ.π.
Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία ασχολήθηκε µε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων
που αφορούν κυρίως την παροχή βοήθειας για εκδηλώσεις που διοργάνωσαν
διάφορα Τµήµατα, Μονάδες και Υπηρεσίες της Αστυνοµίας, την τήρηση
αρχείων µε βιντεοταινίες και φωτογραφίες που αφορούν εκδηλώσεις της
Αστυνοµίας και την παρουσίαση διαλέξεων στην Αστυνοµική Ακαδηµία, για
θέµατα σχέσεων Αστυνοµίας-Κοινού-ΜΜΕ.

Επίσης, το προσωπικό της

Υπηρεσίας, ετοίµασε την ύλη για την έκδοση του περιοδικού “Αστυνοµικά
Χρονικά”.

Μεταξύ των εκδηλώσεων που οργανώθηκαν κατά το 2004 είναι:
•

τα εκατοντάχρονα ζωής και προσφοράς της φιλαρµονικής

•

απόδοση τιµών σε πολίτες για τη βοήθεια που προσέφεραν στην
εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων

•

η εντυπωσιακή παρουσία της Αστυνοµίας στη ∆ιεθνή Κρατική ’Εκθεση

•

η ένταξη των δύο νέων αστυνοµικών ακάτων στη Λ. & Ν.Α.

•

τα εγκαίνια του µουσείου της Αστυνοµίας από τον Πρόεδρο της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Μέσα στα πλαίσια της αναβάθµισης των σχέσεων και επικοινωνίας της
Αστυνοµίας µε το κοινό, η Υπηρεσία Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων σε
συνεργασία µε όλα τα Τµήµατα / Μονάδες / Υπηρεσιες / ∆ιευθύνσεις, έχει
προβεί στην αναβάθµιση και εµπλουτισµό της ιστοσελίδας της Αστυνοµίας
στην οποία καταχωρούνται καθηµερινά όλα τα Αστυνοµικά δελτία και
ανακοινώσεις ούτως ώστε ο κάθε πολίτης να µπορεί ανά πάσα στιγµή, να
ενηµερώνεται για όλα τα θέµατα που αφορούν την Αστυνοµία.
Η Υπηρεσία σε συνεργασία µε το Τµήµα Β’ του Αρχηγείου Αστυνοµίας, είχε την
ευθύνη και την εποπτεία του περιπτέρου της Αστυνοµίας στο χώρο της
∆ιεθνούς Κρατικής Έκθεσης. Μέσα από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων
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των Τµηµάτων της Αστυνοµίας, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
Έκθεσης, προβλήθηκε το σηµαντικό έργο που επιτελεί η Αστυνοµία.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
22. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Το έργο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λευκωσίας παρουσιάζει αρκετές
ιδιαιτερότητες αφού η Λευκωσία ως η πρωτεύουσα του Κράτους, στεγάζει όλες
τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Υπουργεία καθώς και άλλους ζωτικούς χώρους
ντόπιων και ξένων συµφερόντων.
Ενεκα της κατάστασης στο Ιράκ, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας
επιφορτίστηκε µε πρόσθετα καθήκοντα και αυξήθηκαν τα µέτρα ασφάλειας
ξένων διπλωµατικών αποστολών καθώς και των κυβερνητικών και ηµικρατικών
εγκαταστάσεων. Οι εκδηλώσεις για διεκδίκηση αιτηµάτων, ποδοσφαιρικές ή
άλλες αθλητικές συναντήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α. όπου καλείται η
Αστυνοµική
φαινόµενο.

∆ιεύθυνση

Λευκωσίας

να

αστυνοµεύσει

είναι

καθηµερινό

Παράλληλα, είναι επιφορτισµένη µε τον έλεγχο χιλιάδων

Ελληνοκυπρίων

και

Τουρκοκυπρίων,

που

διακινούνται

µέσω

των

Οδοφραγµάτων Λήδρα Πάλλας και Αγίου ∆οµετίου.
Οι υποθέσεις σοβαρής φύσεως που καταγγέλθηκαν στην Επαρχία Λευκωσίας
κατά το 2004, ανέρχονται σε 1,919 σε σύγκριση µε 1,794 κατά το 2003. Από τις
1,919 υποθέσεις έχουν εξιχνιασθεί οι 911, δηλαδή ποσοστό ανίχνευσης
47,47%, σε σύγκριση µε 40,41% του προηγούµενου χρόνου.
23. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
Το 2004 παρατηρήθηκε αύξηση των καταγγελθέντων πραγµατικών σοβαρών
εγκληµάτων και ταυτόχρονα µειώθηκε το ποσοστό εξιχνίασης

σοβαρών

εγκληµάτων. Κατά το ίδιο έτος παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις υποθέσεις
εµπρησµών αυτοκινήτων όσο και σε υποθέσεις απόπειρας καταστροφής
περιουσίας µε εκρηκτικές ύλες. Αξιοσηµείωτη είναι η µείωση που παρατηρήθηκε
στις υποθέσεις οικονοµικού εγκλήµατος (πλαστογραφίες επιταγών, κ.λ.π).
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Ένα θέµα που απασχολεί πολύ την Επαρχία Λεµεσού είναι το κυκλοφοριακό
πρόβληµα. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλλονται για απάµβλυνση του
προβλήµατος και µείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων. Επίσης έχοντας υπόψη
ότι η επιτυχία της Αστυνοµίας στηρίζεται στη συνεργασία και υποστήριξη του
κοινού καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ανάπτυξη αρµονικών
σχέσεων µε το κοινό της πόλης και επαρχίας Λεµεσού.
24.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το πολύπλευρο έργο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας έγινε ακόµη πιο
δύσκολο µε την έλλειψη προσωπικού και συγκεκριµένα του εξειδικευµένου
προσωπικού, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο µε τις συνεχείς νοµοθετικές αλλαγές
µέσα στα πλαίσια εναρµόνισης µας µε το Κοινοτικό Κεκτηµένο.
Η ∆ιεύθυνση δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις ιδιαιτερότητες της πόλης και Επαρχίας
Λάρνακας, όπως είναι η Γραµµή Αντιπαράταξης, οι Αγγλικές Βάσεις ∆εκέλειας,
η Μαρίνα, το Λιµάνι, ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Λάρνακας καθώς και το ειδικό
καθεστώς που επικρατεί στο µικτό χωριό της Πύλας. Η λειτουργία του
Οδοφράγµατος της Πύλας από τις 24.4.2003 αποτελεί άλλο ένα ζωτικό θέµα για
την Λάρνακα, η στελέχωση του οποίου γίνεται σε 24ώρη βάση από προσωπικό
της ∆ιεύθυνσης.
25. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΦΟΥ
Η Πάφος ως ένας από τους καλύτερους τουριστικούς προορισµούς της
Κύπρου, κάθε χρόνο δέχεται µεγάλο αριθµό ξένων και ντόπιων περιηγητών. Ως
εκ τούτου µέληµα της ∆ιεύθυνσης, για το έτος 2004, ήταν η πάταξη της
ηχορύπανσης, η πρόληψη και η καταστολή των επεισοδίων βίας, τα αδικήµατα
κλοπών

και

διαρρήξεων

καθώς

και

των

άλλων

παρανοµιών

που

παρατηρούνται στις τουριστικές περιοχές, ώστε να εµπεδωθεί στους τουρίστες
το αίσθηµα ασφάλειας.
Η Πάφος παρουσιάζει το µεγαλύτερο οικοδοµικό οργασµό, πέραν της
γεωργικής της παράδοσης, µε αποτέλεσµα να προσελκύει και το µεγαλύτερο
αριθµό αλλοδαπών παράνοµων και νόµιµων για σκοπούς εργασίας. Οι
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συνέπειες αυτής της πολυάριθµης καθόδου αλλοδαπών σε συνδυασµό µε 12
και

πλέον

χιλιάδες

Ελληνοπόντιους

που

ζουν

µόνιµα

στην

Πάφο

αντικατοπτρίζονται στον τοµέα του εγκλήµατος και ιδιαίτερα στις κλοπές και
διαρρήξεις, η συχνότητα των οποίων προβληµατίζει ιδιαίτερα τη ∆ιεύθυνση. Η
συχνότητα των τροχαίων δυστυχηµάτων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων,
συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
Επαρχία Πάφου. Για αντιµετώπιση του προβλήµατος καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια, σε συνεργασία µε το Τµήµα Τροχαίας του Αρχηγείου, µε ιδιαίτερη
έµφαση στον τοµέα της πρόληψης, τόσο µε εκστρατείες διαφώτισης όσο και µε
την αύξηση της παρουσίας της Αστυνοµίας στους δρόµους.
Ένα άλλο σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η ∆ιεύθυνση αυτή και κατ’
επέκταση η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, είναι η λαθροµετανάστευση. Το πρόβληµα
είναι µεγαλύτερο στην Πάφο, ένεκα των πολλών χιλιοµέτρων ακτογραµµής που
έχει. Με τη στενή συνεργασία µε όλα τα εµπλεκόµενα Τµήµατα /Υπηρεσίες και
την αυξηµένη επαγρύπνηση των µελών της Αστυνοµίας, καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια για να αντιµετωπιστεί η κατάσταση.
Η απουσία του σοβαρού και οργανωµένου εγκλήµατος στην Πάφο, δεν
εφησυχάζει τη ∆ιεύθυνση αλλά απεναντίας την επιφορτίζει µε περισσότερη
ευθύνη, ώστε η κατάσταση αυτή να διατηρηθεί και στο µέλλον.

Αρκετός

προβληµατισµός υπάρχει στον τοµέα των κλοπών και διαρρήξεων.
Οι σχέσεις Αστυνοµίας και Κοινού βρίσκονται σε πολύ ψηλά επίπεδα.
26. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Οι δραστηριότητες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου ήταν αυξηµένες
και κατά το έτος 2004, λόγω διαφόρων προβληµάτων που αντιµετώπισε, όπως
η αύξηση του πληθυσµού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, άφιξη και διαµονή
πέραν του 40% του τουριστικού ρεύµατος που φθάνει στην Κύπρο, περιπολική
κάλυψη

της

παραλιακής

περιοχής

για

πρόληψη

της

καθόδου

των

λαθροµεταναστών καθώς και την κάλυψη διαφόρων εκδηλώσεων στο
οδόφραγµα της ∆ερύνειας.
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Παρόλα τα προβλήµατα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για αποτελεσµατική
αστυνόµευση και µε σκοπό την πρόληψη και καταστολή κάθε παρανοµίας
κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, λήφθηκαν διάφορα µέτρα ένα από τα οποία
ήταν η παρουσία ένστολων Αστυνοµικών στην τουριστική περιοχή κατά τις
νυκτερινές ώρες. Το πιο πάνω µέτρο έφερε καλά αποτελέσµατα και στόχος
είναι η συνέχιση του και τη νέα καλοκαιρινή περίοδο.
Οι δραστηριότητες της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου κατά το 2004,
επικεντρώθηκαν κυρίως:
•

Στο πρόβληµα της τροχαίας, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
τροχοφόρων και της τροχαίας κίνησης, λόγω της ραγδαίας τουριστικής
ανάπτυξης των περιοχών Αγίας Νάπας και Πρωταρά-Παραλιµνίου.

Το

πρόβληµα γίνεται οξύτερο λόγω του γεγονότος ότι ανήλικοι οδηγοί
παραβιάζουν κατάφορα τους Νόµους και Κανονισµούς της Τροχαίας,
οδηγώντας µηχανοκίνητα οχήµατα, κυρίως µοτοσικλέτες.
•

Στην παράνοµη απασχόληση, που κατά τη διάρκεια της

θερινής

περιόδου παρουσιάζει αυξητικά ποσοστά, κυρίως από αλλοδαπούς
φοιτητές που αναζητούν εργασία.
•

Στο πρόβληµα της λαθροµετανάστευσης, για το οποίο η ∆ιεύθυνση
συνεργάζεται µε τη Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία για αποτροπή της.

•

Στο πρόβληµα των µη αστυνοµικής φύσεως καθηκόντων τα οποία η
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αµµοχώστου καλείται να επιτελέσει.

27. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΦΟΥ
Κατά το έτος 2004, η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου πέτυχε να ανταποκριθεί
ικανοποιητικά στο πολυσύνθετο έργο που κλήθηκε να επιτελέσει. Οι συνέπειες
της τουρκικής εισβολής εξακολουθούν µέχρι σήµερα να επηρεάζουν την οµαλή
λειτουργία της ∆ιεύθυνσης, αφού κατά µήκος της λεγόµενης «νεκρής ζώνης»,
εντοπίζονται συχνά κρούσµατα λαθροθηρίας και εισόδου στις ελεύθερες
περιοχές, αυτόµολων/ αθίγγανων και παράνοµων αλλοδαπών.
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Το σοβαρό έγκληµα στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου δε βρίσκεται σε
ανησυχητικά επίπεδα. Παρουσίασε µικρή µείωση σε σχέση µε τον περσινό
χρόνο.

Το έτος 2004 διαπράχθηκαν 55 σοβαρά εγκλήµατα από τα οποία

εξιχνιάσθηκαν τα 29, δηλαδή ποσοστό ανίχνευσης 52,2%, το οποίο θεωρείται
πολύ ικανοποιητικό.

Τα περισσότερα αδικήµατα που απασχόλησαν την

Επαρχία όπως και τα προηγούµενα χρόνια ήταν οι διαρρήξεις.

Μικρή αύξηση

παρατηρήθηκε και στις καταγγελθείσες υποθέσεις βίας στην οικογένεια, κατά το
2004, λόγω του ότι κακοποιηµένα πρόσωπα καταφεύγουν για καταγγελία στην
Αστυνοµία µε µεγαλύτερη ασφάλεια απ’ ότι προηγουµένως. Η αύξηση που
παρατηρείται τα τελευταία τρία χρόνια σε τέτοιες υποθέσεις, οφείλεται κυρίως
στη σοβαρότητα και τον επαγγελµατισµό που επιδεικνύει η Αστυνοµία στον
τρόπο χειρισµού τους. ’Ολοι οι Σταθµοί και το Τµήµα Ανιχνεύσεως Εγκληµάτων
(Τ.Α.Ε.) είναι στελεχωµένα µε εκπαιδευµένο προσωπικό σε θέµατα χειρισµού
τέτοιων υποθέσεων.
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ΜΕΡΟΣ Γ’
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
29.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Αστυνοµία βρίσκεται πάντα σε κατάσταση εγρήγορσης, έτοιµη να βοηθήσει
και να στηρίξει τον πολίτη που χρειάζεται βοήθεια. Το 2004 ήταν για την
Αστυνοµία, ακόµη µια χρονιά προσφοράς κοινωνικού έργου.

Σε πολλές περιπτώσεις, µέλη της Αστυνοµίας, πρόσφεραν Πρώτες Βοήθειες,
ανέλαβαν την µεταφορά ασθενών και τραυµατιών και

βοήθησαν σε

κατασβέσεις πυρκαγιών και διάσωσαν άτοµα που κινδύνευαν. Παράλληλα
χειρίστηκαν αρκετές περιπτώσεις στις οποίες το κοινό ζήτησε τη βοήθεια ή την
επέµβαση τους, για απεγκλωβισµό οχηµάτων από χιονισµένους δρόµους, για
µεταφορά τροφίµων σε χωριά που αποκλείστηκαν λόγω χιονοπτώσεων,
παροχή βοήθειας σε τουρίστες που τα οχήµατα τους ακινητοποιήθηκαν για
διάφορους λόγους και για συµβιβασµό σε αστικής φύσεως υποθέσεις.
Συµµετείχαν σε κοινωνικές εκδηλώσεις, δεντροφυτεύσεις και κατά τη διάρκεια
του 2004 σε διάφορες ηµεροµηνίες, µέλη της Αστυνοµίας πρόσφεραν
εθελοντικά αίµα, µετά από έκκληση της Τράπεζας Αίµατος του Γενικού
Νοσοκοµείου Λευκωσίας, για κάλυψη αναγκών της Τράπεζας Αίµατος και για
αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών.
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Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές ∆ραστηριότητες της Αστυνοµίας
Λ/ΣΙΑ

Λ/ΣΟΣ

Λ/ΚΑ

ΠΑΦΟΣ

ΑΜΜ/ΣΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

100

442

35

75

27

21

700

799

623

300

85

132

68

2,007

641

625

80

174

23

91

1,634

Επέµβαση σε

Υποθέσεις

Υποθέσεις

Υποθέσεις

Υποθέσεις

Υποθέσεις

Υποθέσεις

Υποθέσεις

αστικής φύσης

4,560

10,458

892

444

3,022

428

19,804

διαφορών,

’Ωρες

’Ωρες

’Ωρες

’Ωρες

’Ωρες

’Ωρες

’Ωρες

κ.λ.π

8,025

13,248

1,532

991

14,505

1,111

39,412

133

247

32

14

38

23

487

47

80

21

23

9

7
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Παροχή
Α΄Βοηθειών,
∆ιασώσεις
Ανθρωπιστική
και άλλη
βοήθεια προς
το κοινό
Συνδροµή
προς Πυροσβ.
για κατάσβεση
πυρκαγιών

Βοήθεια σε
άτοµα που
κινδύνευσαν
Υποθέσεις
ελλειπόντων
προσώπων.

Εθελοντική προσφορά αίµατος από µέλη Αστυνοµίας
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ

81

76

33

ΠΑΦΟΣ
30

ΑΜΜ/ΣΤΟΣ ΜΟΡΦΟΥ
7

5

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2004, πρόσφεραν αίµα 25 µέλη του
Τµήµατος Γ’, 45 µέλη της Μ.Μ.Α.∆., 12 µέλη της Λιµενικής και Ναυτικής
Αστυνοµίας και 224 σπουδαστές της Αστυνοµικής Ακαδηµίας. Σε ειδική τελετή
της 22ης Εβδοµάδας Αιµοδοσίας που έγινε στην Αστυνοµική Ακαδηµία, στις
19.5.04 απονεµήθηκαν διπλώµατα σε νέους Αστυνοµικούς εθελοντές αιµοδότες
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και ακολούθησε εθελοντική αιµοδοσία κατά την οποία αιµοδότησαν 75 µέλη της
Αστυνοµίας.
Πέραν των πιο πάνω κοινωνικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων της
Αστυνοµίας, η Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνοµίας παρέσχε συνδροµή ή
βοήθεια τόσο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όσο και στο κοινό, ως ακολούθως:
•

Παροχή

πρώτων

βοηθειών,

µεταφορά

ιατρικού

προσωπικού

/νοσηλευτών και ασθενών /τραυµατιών σε 4 περιπτώσεις
•

Συνδροµή προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση
πυρκαγιών σε 5 περιπτώσεις

•

Βοήθεια σε άτοµα που κινδύνεψαν σε 4 περιπτώσεις

•

Μεταφορά προσωπικοτήτων σε 4 περιπτώσεις

•

Έρευνα για ελλείποντα πρόσωπα σε 5 περιπτώσεις

•

Έρευνα για ύποπτα πλοία/ λαθροµετανάστες σε 22 περιπτώσεις

30. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Η Κοινοτική Αστυνόµευση είναι µια σύγχρονη µορφή Αστυνόµευσης και
κοινωνικού ελέγχου, όπου δίνεται η δυνατότητα στο κοινωνικό σύνολο να
συµβάλει στην Αστυνόµευση και αύξηση της αίσθησης της ασφάλειας στην
κοινότητα του. Στόχος της εφαρµογής του πιο πάνω θεσµού, είναι όπως
αναληφθεί ευθύνη από τον πολίτη, τα ευρύτερα κοινωνικά σύνολα και
παράγοντες της κοινότητας, για τη δηµιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας. Σε
συνεργασία µε τις ∆ηµοτικές Αρχές, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, µη Κυβερνητικούς
Οργανισµούς και άλλα κοινωνικά σύνολα, η Αστυνοµία λειτουργεί διάφορα
προγράµµατα πρόληψης της παραβατικότητας όπως η οδική ασφάλεια, η
πρόληψη της διάδοσης και χρήσης ναρκωτικών, η πρόληψη της βίας στην
οικογένεια, η πρόληψη της βίας στα γήπεδα κ.λ.π.
Μέσα στα πλαίσια της Κοινοτικής Αστυνόµευσης που τέθηκε σε λειτουργία τον
προηγούµενο χρόνο, ο θεσµός του Αστυνοµικού της Γειτονιάς συνεχίζει να
υφίσταται. Ετοιµάστηκε ήδη ολοκληρωµένη µελέτη για σταδιακή επέκταση του
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θεσµού αυτού κατά τα επόµενα πέντε χρόνια µε σκοπό να καλύψει όλες τις
ελεύθερες περιοχές της Κύπρου.
∆ύο µέλη της συντονιστικής οµάδας έλαβαν µέρος σε δύο ξεχωριστά σεµινάρια
στο εξωτερικό για θέµατα σχετικά µε την Κοινοτική Αστυνόµευση.
Κύρια χαρακτηριστικά του πλαισίου λειτουργίας του θεσµού του Αστυνοµικού
της Γειτονιάς είναι:
•

Η προστασία της γειτονιάς από την εγκληµατικότητα, µέσα από µια
σειρά ενεργειών και κυρίως προληπτικών δράσεων.

•

Η εµπέδωση του αισθήµατος ασφάλειας των κατοίκων, µε την
καθηµερινή «επώνυµη» παρουσία του Αστυνοµικού στη γειτονιά και το
έντονο ενδιαφέρον του για τον έλεγχο της εγκληµατικότητας.

•

Η προσέγγιση των πολιτών και η δηµιουργία αµοιβαίων σχέσεων
εµπιστοσύνης και συνεργασίας, µέσα από τη συνεχή επαφή και
επικοινωνία µε τους Αστυνοµικούς, αλλά και µέσα από το τρόπο
αναγνώρισης και διευθέτησης των προβληµάτων τους.

•

Η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και φορέων της γειτονιάς προς την
κατεύθυνση της ενεργούς συµµετοχής των Αστυνοµικών, στη διαχείριση
των προβληµάτων τους και στην πάταξη της τοπικής εγκληµατικότητας.

Η ανάγκη για αποκέντρωση του συστήµατος Αστυνόµευσης µε τη δηµιουργία
νέων Αστυνοµικών Σταθµών παραµένει, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο κατά τρόπο και
σε βαθµό που να υποβοηθείται η εφαρµογή του προγράµµατος για Κοινοτική
Αστυνόµευση. Έτσι θα αυξηθούν οι δυνατότητες της Αστυνοµίας, για καλύτερη
και πιο αποτελεσµατική αστυνόµευση.
31. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως µαζί µε τον Αρχηγό της
Αστυνοµίας,

πραγµατοποίησαν

διάφορες

επισκέψεις

σε

Αστυνοµικές

∆ιευθύνσεις /Τµήµατα και Μονάδες της Αστυνοµίας για σκοπούς γνωριµίας,
επιθεώρησης και συζήτησης προβληµάτων.
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Επιπρόσθετα, ο Υπαρχηγός Αστυνοµίας µαζί µε τους Βοηθούς Αρχηγούς,
πραγµατοποίησαν σειρά επισκέψεων /επιθεωρήσεων σε διάφορες Αστυνοµικές
∆ιευθύνσεις, Μονάδες και Σταθµούς, µε σκοπό την εξακρίβωση του βαθµού
ετοιµότητας, επαγρύπνησης και άµεσης ανταπόκρισης των µελών του Σώµατος,
καθώς επίσης και την επί τόπου επίλυση καίριων προβληµάτων.
Με τις διάφορες εκδηλώσεις της η Αστυνοµία βοήθησε πολύ στην ενδυνάµωση
των σχέσεων της µε το κοινό. Μεταξύ των εκδηλώσεων αυτών ήταν:
•

Η εκδήλωση στο Αρχηγείο Αστυνοµίας κατά την οποία ο Αρχηγός
Αστυνοµίας τίµησε πολίτες για τη βοήθεια τους στην εξιχνίαση σοβαρών
υποθέσεων.

•

Η εκδήλωση για το κοινό στο γήπεδο της Αστυνοµίας – η πρώτη επίσηµη
φιλανθρωπική εκδήλωση της Αστυνοµίας, όπου τα έσοδα δόθηκαν για
τις ανάγκες των απόρων παιδιών των Ελληνοποντίων που διαµένουν
στην Κύπρο.

•

Η δεύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση για το διαγωνισµό πιλότας που
διοργάνωσε η Αστυνοµία Κύπρου, όπου τα έσοδα δόθηκαν για σκοπούς
του νεοσυσταθέντος συνδέσµου συγγενών και φίλων εξαρτηµένων
ατόµων.

•

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ανέδειξαν για ακόµη µια φορά τον
ανθρώπινο χαρακτήρα της Αστυνοµίας.
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Μ.

1.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εισαγωγή
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. Οι
Πυροσβέστες εκπαιδεύονται στη Σχολή Πυροσβεστικής, στο αντικείµενο
της πυρόσβεσης και διάσωσης.
H αποστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η διάσωση ζωής και
περιουσίας, η κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
και η Πυροπροστασία Κτιρίων.
Η Πυροσβεστική

Υπηρεσία

έχει

δικό

της

Τµηµατικό

Προϋπολογισµό, ξεχωριστό από την Αστυνοµία.
2.

Αριθµητική ∆ύναµη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Η αριθµητική δύναµη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο τέλος του
2004 ήταν

652 Πυροσβέστες και 112 Έκτακτοι Πυροσβέστες óπως

φαίνεται στον πιο κάτω Πίνακα:ΒΑΘΜΟΣ

Εγκεκριµένες Θέσεις

Πραγµατικές Θέσεις

Ανώτερος Αστυνόµος

1

1

Αστυνόµοι Α΄ και Β΄

3

3

Ανώτεροι

9

9

Υπαστυνόµοι

33

33

Λοχίες

73

73

Πυροσβέστες

533

527

ΟΛΙΚΟ

652

646

Υπαστυνόµοι

Έκτακτοι
Πυροσβέστες

112

3.

Πυροσβεστική Κάλυψη
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της στις ευρύτερες
αστικές περιοχές των πόλεων Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και
Αµµοχώστου µε 24ώρη επάνδρωση δέκα Πυροσβεστικών Σταθµών.
Για την κάλυψη της υπαίθρου, και για σκοπούς έγκαιρης ανταπόκρισης η
Πυροσβεστική Υπηρεσία δηµιούργησε 16 Πυροσβεστικούς Σταθµούς
Υπαίθρου σε στρατηγικές περιοχές στην Ύπαιθρο που επανδρώνονται
µε Εκτάκτους Πυροσβέστες. Οι Έκτακτοι Πυροσβέστες εξαιρούνται από
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 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, βάσει των
απαιτήσεων των Κανονισµών του ∆ιεθνή Οργανισµού Πολιτικής
Αεροπορίας (ICAO).
Οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων καλύπτονται από τους
Πυροσβεστικούς Σταθµούς των Βάσεων, αλλά όπου αδυνατούν ή
όταν χρειαστούν βοήθεια ανταποκρίνεται και η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Κύπρου µε βάση το Σχέδιο "Αµοιβαίας Βοήθειας".
Η συνεχής και εντατική εκπαίδευση των ανδρών της Ε.Μ.Α.Κ.
προσφέρει σοβαρή βοήθεια προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σ’
όλους ανεξαίρετα τους τοµείς δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον τοµέα
των επιχειρήσεων.
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4.

(1)

Τµήµα Πυροπροστασίας

Αρµοδιότητες και Ευθύνες
Το

Τµήµα

Πυροπροστασίας

δραστηριοτήτων

και

έχει

την

αρχιτεκτονικών

σχεδίων

επιθεωρήσεων

υφιστάµενων

καλύπτει

ένα

ευρύ

ευθύνη

της

µελέτης

νέοανεγειρόµενων

φάσµα
των

οικοδοµών,

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,

Επάρχους)

µε

διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Τµήµα Πολεοδοµίας και
Οικήσεως,

Τµήµα

∆ηµοσίων

Ηλεκτροµηχανολογικών
Κυπριακό

Υπηρεσιών,

Οργανισµό

Τουρισµού

΄Εργων,
Γραφείο
κ.α)

και

Τµήµα
Ευηµερίας,
εξετάζει

αρχιτεκτονικά σχέδια 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 σε κυβερνητικούς υπαλλήλους.
Το 2004 το Τµήµα Πυροπροστασίας διεκπεραίωσε 6513
συνολικά υποθέσεις.
(2)

Εβδοµάδα Πυροπροστασίας
Για

όγδοη

συνεχή

χρονιά

διοργανώθηκε

η

"Εβδοµάδα

Πυροπροστασίας" η οποία και φέτος έχει διεξαχθεί πριν την
καλοκαιρινή περίοδο γιατί τέθηκε σαν ιδιαίτερος στόχος η
διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ότι αφορά τους
κινδύνους από τις πυρκαγιές στην ύπαιθρο.
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Η Εβδοµάδα Πυροπροστασίας πραγµατοποιήθηκε από τις 3 8 Μαΐου 2004 και περιελάµβανε διαλέξεις, συµβουλές στο κοινό
για θέµατα πυροπροστασίας και τη διανοµή διαφωτιστικού
υλικού στην ύπαιθρο, στα σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία,
ιδιωτικές πολυκατοικίες και στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.
Όπως

και

πέρσι

έτσι

και

φέτος

την

‘‘Εβδοµάδα

Πυροπροστασίας’’ στήριξε οικονοµικά η Λαϊκή Ασφαλιστική.
5.

Ανταποκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Κατά τη διάρκεια του 2004 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε
παγκύπρια σε 11,621 κλήσεις για παροχή βοήθειας προς το κοινό ως εξής :
(α) Σε 6,040 Πυρκαγιές (52 % των ανταποκρίσεων),
(β)

Σε

5,437

Ειδικές

Εξυπηρετήσεις

που

αφορούσαν

παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας (46,5 % των ανταποκρίσεων),

(γ) Σε 144 Ανταποκρίσεις ασθενοφόρων (1,5 % των ανταποκρίσεων)

6.

Ζηµιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές
Οι ζηµιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές υπολογίσθηκαν σε περίπου
£4.400.856.=

7.

∆ιασωθέντα άτοµα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κατά τη διάρκεια του 2004 διασώθηκαν 2684 άτοµα από τροχαία
δυστυχήµατα, ανελκυστήρες, φρεάτια, κρηµνούς και άλλα.

8.

Καµένη έκταση
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Η πραγµατική καµένη έκταση σε άγρια βλάστηση έχει υπολογισθεί σε
περίπου 4.5 τ.χλµ.
9.

Μισθωµένα ελικόπτερα πυρόσβεσης
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Εσωτερικών προχώρησε και το 2004 στην ενοικίαση δύο
Ελικοπτέρων Πυρόσβεσης αφού αποδείχθηκε η αναγκαιότητα της
συνεργασίας των εναέριων µέσων µε τα επίγεια µέσα πυρόσβεσης.
Τα

δύο

Ρωσικά

πυροσβεστικά

ελικόπτερα

πυρόσβεσης

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 95 περιπτώσεις
µεγάλων πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα δάση εκτελώντας 1326 βολές
και ρίχνοντας 6630 τόνους νερό περίπου, που έπαιρναν από διάφορα
φράγµατα, δεξαµενές και τη θάλασσα.
10. Αλλά εναέρια µέσα πυρόσβεσης
Σηµαντική από κάθε άποψη 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 κρίνεται πολύ
ικανοποιητική.
11.

Εκπαίδευση
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση των
µελών της. Η τεχνολογική πρόοδος, τα νέα υλικά στη βιοµηχανία, µεταξύ
των οποίων οι επικίνδυνες

χηµικές

ουσίες,

ο

γοργός

ρυθµός

ανοικοδόµησης, η αυξανόµενη ροή τουριστών και αρκετοί άλλοι
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παράγοντες επέβαλαν την ποιοτική αναβάθµιση στην εκπαίδευση των
πυροσβεστών η οποία και συνεχίζεται.
Κατά τη διάρκεια του 2004 διοργανώθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδεύσεις:(α)

Στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Εκπαίδευση στη Σχολή Πυροσβεστικής

∆ιάρκεια

Αριθµός

Εκπαίδευσης

Εκπαιδευοµένων

1. Τρεις σειρές µαθηµάτων Μονιµοποίησης

4 εβδοµάδες

45

2. Μία σειρά Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων

8 εβδοµάδες

10

3. ∆ύο σειρές Εκπαίδευσης Αναπνευστικών

3 εβδοµάδες

17

4. ∆ύο σειρές επανεκπαίδευσης προσωπικού

2 εβδοµάδες

31

5. ∆έκα σειρές εκπαίδευσης οδηγών Κατηγ. Β΄

4 εβδοµάδες

28

6. Τρεις σειρές για PHΤLS

∆ιήµερο

58

Συσκευών

σεµινάριο
7. Τρεις σειρές εκπαίδευσης οδηγών

1 εβδοµάδα

12

Μονοήµερο

13

Λεωφορείου
8. Τρεις εξετάσεις για απόκτηση υπηρεσιακής
άδειας ∆ & Β

(β)

Εκπαιδεύσεις µελών στο Εξωτερικό
Έντεκα µέλη της Yπηρεσίας µετεκπαιδεύτηκαν σε διάφορα
εκπαιδευτικά κέντρα εξωτερικού, όπως Αµερική, Ηνωµένο Βασίλειο,
Γερµανία, Ελλάδα, Ιταλία.

(γ)

Εκπαιδεύσεις Μελών άλλων υπηρεσιών
Επιπρόσθετα στη Σχολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
στους Πυροσβεστικούς Σταθµούς, εκπαιδεύτηκαν 360 άτοµα
άλλων

Υπηρεσιών,

όπως

της

Πολιτικής

Άµυνας,

Εθνικής

Φρουράς, της Αστυνοµίας, του Τµήµατος ∆ασών, των Φυλακών
σε θέµατα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.
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12.

Αναπτυξιακά Έργα
(α)

Ανέγερση Β΄ Φάσης Αρχηγείου Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
Το έργο διαλαµβάνει αποθηκευτικούς χώρους για
αποθήκευση

του

Πυροσβεστικού

εξοπλισµού,

γραφεία που έχουν άµεση σχέση µε τις αποθήκες,
αµαξοστάσιο, αντλίες καυσίµων και βοηθητικούς
χώρους.
Σηµειώνεται ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια και οι
αναγκαίες

µελέτες

έχουν

ολοκληρωθεί

από

τα

∆ηµόσια έργα.
Στο µνηµόνιο του Προϋπολογισµού για το 2005,
υπάρχει πρόνοια για £50.000.
(β)

Ανέγερση

δεύτερου

Πυροσβεστικού

Σταθµού

του

Σταθµού

στην Πάφο
Για

τη

δηµιουργία

εν

λόγω

απαλλοτριώθηκε συγκεκριµένο τεµάχιο στην περιοχή
«Τάφοι των Βασιλέων».
Στο µνηµόνιο του Προϋπολογισµού του 2005 υπάρχει
πρόνοια £50.000 για το εν λόγω έργο.
Σηµ.:

Για τα πιο κάτω αναπτυξιακά έργα δεν υπάρχει

οποιαδήποτε πρόνοια στον Προϋπολογισµό του 2005.
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(γ)

Ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθµού στην Πόλη
Χρυσοχούς
Παρ΄

όλο

που

ενέργειες

για

δηµιουργία

Πυροσβεστικού Σταθµού στην περιοχή άρχισαν από
το 1996, εντούτοις µέχρι σήµερα το έργο εξακολουθεί
να εκκρεµεί.
(δ)

Εγκαταστάσεις Ε.Μ.Α.Κ. στην Κοφίνου
Για την δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για
την Ε.Μ.Α.Κ., απαλλοτριώθηκε συγκεκριµένη έκταση
60 περίπου στρεµµάτων στην περιοχή της Κοφίνου.

(ε)

Ανέγερση Νέου Πυροσβεστικού Σταθµού στη
Λάρνακα για την αντικατάσταση του Σταθµού στη
Λεωφόρο Ι. Κρανιδιώτη
Ο

νέος

Σταθµός

προτείνεται

ν΄

ανεγερθεί

σε

συγκεκριµένο χώρο που έχει εγκριθεί για το σκοπό
αυτό, απέναντι από τον υφιστάµενο Σταθµό.

(στ)

Κατεδάφιση και ανέγερση νέου Πυροσβεστικού Σταθµού
στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ στην Λεµεσό

(ζ)

Ανέγερση Λιµενικού Πυροσβεστικού Σταθµού στη Λεµεσό
Για τη δηµιουργία του Σταθµού παραχωρήθηκε συγκεκριµένος
χώρος

από

την

Αρχή

Λιµένων

και

αρχιτεκτονικά σχέδια από ιδιώτη µελετητή.
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έχουν

ετοιµαστεί

(η)

Ανέγερση Εργαστηρίων στο χώρο του παλιού Αρχηγείου
παρά τις Κεντρικές Φυλακές

(θ)

Ανέγερση Πυροσβεστικής Ακαδηµίας στην Μοσφιλωτή
Έχουν καταβληθεί προσπάθειες για εξεύρεση συγκεκριµένης
έκτασης γης παρά την Μοσφιλωτή, η έκβαση όµως του
αποτελέσµατος βρίσκεται σε στασιµότητα.

(ι)

Ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθµού στο Πέρα Χωριό Νήσου
Έχει τροχιοδροµηθεί η διαδικασία εξεύρεσης

κατάλληλου

χώρου για ανέγερση νέου Σταθµού.
(κ)

Ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθµού στις Πλάτρες
Έχουν καταβληθεί ενέργειες για εξεύρεση κατάλληλου χώρου
για ανέγερση µόνιµα επανδρωµένου Πυροσβεστικού Σταθµού.

13.

Οχήµατα - ∆ιανυθέντα χιλιόµετρα και κατανάλωση καυσίµων
Κατά το έτος 2004 τα πυροσβεστικά και

άλλα οχήµατα

κάλυψαν συνολικά 1,075,147 χιλιόµετρα, εργάστηκαν 14,022
ώρες για άντληση νερού και άλλες ειδικές εξυπηρετήσεις και
κατανάλωσαν 272.552 λίτρα βενζίνης / πετρελαίου, για την
κατάσβεση πυρκαγιών και για άλλες εξυπηρετήσεις.
14.

Συνεργείο Επισκευή /Συντήρησης Οχηµάτων
Το

Συνεργείο

Επισκευής

/Συντήρησης

Οχηµάτων

της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασχολήθηκε πάνω σε συνεχή βάση
µέσα στο 2004 µε επισκευές/ συντηρήσεις πυροσβεστικών
οχηµάτων και άλλης εξάρτυσης.
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15.

Επισκέψεις / Επιθεωρήσεις
3.5.04

Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης της Εβδοµάδας
Πυροπροστασίας που έγινε στους χώρους της LAIKI
SPORTING CLUB.

19.5.04

Ο Βοηθός Αρχηγός (Εκπ.) επισκέφθηκε τον Πυρ.
Σταθµό Λευκωσίας Αρ. 3.

29.7.04

Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και ο
Βοηθός Αρχηγός (Υ) επισκέφθηκαν το Αρχηγείο και
παρευρέθηκαν

στην

µεταχειρισµένων

τελετή

οχηµάτων

παράδοσης

της

Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας στις κοινότητες Πολυστύπου, Αρόδων και
Νέου Χωριού Πάφου.
2.11.04

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος Ελλάδας κ.
Χρ. Σµέτης παρακάθισε σε συνοµιλίες µε τον ∆ιευθυντή
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Αρχηγείο Π.Υ. και
αµέσως µετά επισκέφθηκε την Ε.Μ.Α.Κ.

3.11.04

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώµατος Ελλάδας
επισκέφθηκε τον Πυρ. Σταθµό Λεµεσού.

26.11.04

Ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας

Τάξεως

επισκέφθηκε

το

Αρχηγείο

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
31.12.04

Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ο
Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου και ο Βοηθός
Αρχηγός (Υ)

παρευρέθηκαν στην εκδήλωση για το

κόψιµο

βασιλόπιτας

της

που

προσωπικό του Αρχηγείου Π.Υ.
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διοργάνωσε

το

16.

Αιµοδοσία
Κατά τη διάρκεια του 2004,

185 αιµοδότες µέλη της Πυροσβεστικής

Υπηρεσίας πρόσφεραν αίµα στις Τράπεζες αίµατος των Νοσοκοµείων κάθε
Επαρχίας.
17.

Συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες
(Αστυνοµία, Τµήµα ∆ασών, Ταµείο Θήρας, Πολιτική Άµυνα,
Επαρχιακές ∆ιοικήσεις και Εθνική Φρουρά)
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεργάστηκε πλήρως µε την Αστυνοµία, το
Τµήµα ∆ασών, το Ταµείο Θήρας, την Πολιτική Άµυνα, τις Επαρχιακές
∆ιοικήσεις καθώς και την Εθνική Φρουρά για την αντιµετώπιση των
πυρκαγιών στην ύπαιθρο.
Σηµαντική ήταν επίσης η συµβολή εθελοντικών οµάδων, όπως
Κυνηγετικών Συλλόγων, Οργανώσεων Περιβαλλοντιστών, ∆ηµαρχείων
και Χωρητικών Αρχών προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις
πυρκαγιές της υπαίθρου και στις πληµµύρες κατά τη διάρκεια του
χειµώνα.

18.

Γενικά Σχόλια
Ο αριθµός των κλήσεων για βοήθεια του κοινού κατά το 2004 ήταν
µειωµένος σε σύγκριση µε το 2003, µε αποτέλεσµα το 2004 να έχουµε
µείωση στις ζηµιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές που
υπολογίζονται στα £4,400.856 σε σύγκριση µε £5.959.042 το 2003.
Το ίδιο ισχύει και µε τη µείωση της πραγµατικής καµένης έκτασης σε
άγρια βλάστηση. Το 2003 η πραγµατική καµένη έκταση σε άγρια
βλάστηση υπολογίσθηκε στα 7 τ.χλµ ενώ το 2004 περιορίστηκε στα 4,5
τ.χλµ. Τούτο οφείλεται αφενός µεν στην ευαισθητοποίηση του κοινού και
αφετέρου στην πολιτική που εφαρµόζει η Υπηρεσία για άµεση αποστολή
βοήθειας σε οποιαδήποτε κλήση ιδιαίτερα στις πυρκαγιές υπαίθρου.
Επιπρόσθετα η άµεση κινητοποίηση της Ε.Μ.Α.Κ. σε σοβαρά επεισόδια
υποβοήθησε τον περιορισµό εξάπλωσης των πυρκαγιών.
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Οι σχέσεις του κοινού µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκονται σε
πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και αυτό αποδεικνύει την επάρκεια και
αποτελεσµατικότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις κλήσεις που
δέχεται για βοήθεια προς το κοινό. Βέβαια η εκτίµηση αυτή δεν µας
εφησυχάζει και όχι µόνο θα συνεχίσουµε αλλά και θα εντείνουµε τις
προσπάθειες µας ώστε οι υπηρεσίες και η επαφή µας µε το κοινό ν'
αναβαθµιστούν ακόµα περισσότερο.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αποτελεί µια από τις ζωτικές και ουσιώδεις
Υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και πρέπει να συµβαδίζει µε τις
τεχνολογικές εξελίξεις που αναπτύσσονται µε ραγδαίους ρυθµούς στον
τόπο µας, όπως είναι η οικοδοµική και τουριστική βιοµηχανία, τα λιµάνια,
τα αεροδρόµια, η χρήση επεξεργασία

και

διακίνηση

επικίνδυνων

χηµικών ουσιών κ.α.. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ανέγερση
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας και εγκαταστάσεων της ΕΜΑΚ, ώστε οι
πυροσβέστες µας να εκπαιδεύονται κάτω από πραγµατικές συνθήκες,
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στον τοµέα των επιχειρήσεων.
Ένας άλλος τοµέας που επηρεάζει την διοικητική και επιχειρησιακή
επάρκεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι η καθυστέρηση στην
δηµιουργία νέων Πυροσβεστικών Σταθµών σε στρατηγικές περιοχές και η
αύξηση του προσωπικού σ' όλους ανεξαίρετα τους Πυροσβεστικούς
Σταθµούς και Τµήµατα.
Το

2004

η

Πυροσβεστική

Υπηρεσία

εξοπλίστηκε

µε

βαρέα

πυροσβεστικά οχήµατα υψηλής τεχνολογίας και µε την υλοποίηση
ολόκληρου του εξοπλιστικού προγράµµατος θα καταστήσουν την
Υπηρεσία εφάµιλλη αυτών των Ευρωπαϊκών χωρών.
Η

υλοποίηση

της

πολιτικής

απόφασης

της

Κυβέρνησης

αυτονόµηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προωθείται.

204

για

Ν.
1.

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 του ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού διορίζεται για τριετή θητεία από

2.

το Υπουργικό Συµβούλιο και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο
και πέντε µέλη, στα οποία περιλαµβάνεται ανά ένας εκπρόσωπος κάθε
οργάνωσης νεολαίας των κοµµάτων, που διαθέτουν Κοινοβουλευτική Οµάδα
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η υποψηφιότητα του οποίου υποδεικνύεται
από την οικεία οργάνωση, µέσω του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως, ως αρµόδιου Υπουργού για θέµατα Νεολαίας.
3.

Ο Οργανισµός έχει κυρίως συµβουλευτικές αρµοδιότητες, αναλαµβάνει

όµως την υλοποίηση προγραµµάτων για θέµατα νεολαίας, µετά από έγκριση
του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση
ετήσιων Προϋπολογισµών του Οργανισµού ή µε άλλη ειδική απόφαση.

Ως

συµβουλευτικό σώµα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού υποβάλλει,
µέσω του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως προς το Υπουργικό
Συµβούλιο, εισηγήσεις σχετικά µε τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης και
εξειδικευµένης πολιτικής σε θέµατα νεολαίας, για την προαγωγή των σκοπών
του Οργανισµού, που είναι:
-

η πρόοδος και η ευηµερία των νέων της Κύπρου, ανεξάρτητα από εθνική
καταγωγή ή θρησκεία,

-

η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για
συµµετοχή και ανάληψη ευθύνης στην κοινωνική, οικονοµική και
πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητάς τους και του τόπου
γενικότερα,

-

η δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου, και
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-

4.

η άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων που
απασχολούν τη νεολαία.
Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως έχει εξουσία, να εκδίδει

και να παρέχει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού οδηγίες γενικής
φύσεως ως προς την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, που κρίνονται αναγκαίες
για το γενικό συµφέρον της ∆ηµοκρατίας. Ο Υπουργός έχει, επίσης, εξουσία να
ζητά και το Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στον Υπουργό εκθέσεις,
λογαριασµούς και οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται µε τα περιουσιακά
στοιχεία του Οργανισµού και τις δραστηριότητές του.
5.

Μέσα

στα

πλαίσια του Οργανισµού λειτουργούν

τα

πιο

κάτω

Συµβουλευτικά Σώµατα υπό την προεδρία του Προέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, τα οποία αναλαµβάνουν µελέτες σε θέµατα της αρµοδιότητας τους
και υποβάλλουν εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, για
εξέταση και περαιτέρω προώθηση:
-

Η Πολιτική Επιτροπή, στην οποία µετέχει αντιπρόσωπος κάθε µιας
Οργάνωσης Νεολαίας των Κοµµάτων που διαθέτουν Κοινοβουλευτική
Οµάδα.

-

Το Συνδικαλιστικό Σώµα, στο οποίο µετέχουν εργατικές, αγροτικές και
επιστηµονικές
οµοσπονδίες

οργανώσεις
και

οργανώσεις

αποδεδειγµένη δράση.
Συνδικαλιστική

Νεολαίας,
µε

καθώς

και

παγκύπριο

σπουδαστικές
χαρακτήρα

και

Το Συνδικαλιστικό Σώµα απαρτίζεται από τη

Επιτροπή

και

τη

Σπουδαστική

Επιτροπή,

που

υποβάλλουν, η κάθε µια ξεχωριστά, τις εισηγήσεις τους προς το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού.

Όταν στη Συνδικαλιστική

Επιτροπή εξετάζονται θέµατα, που αφορούν τους άνεργους επιστήµονες,
λαµβάνουν µέρος στη σύσκεψη και δυο εκπρόσωποι της Σπουδαστικής
Επιτροπής.

Πρόεδρος των Επιτροπών αυτών είναι και πάλιν ο

Πρόεδρος τους Οργανισµού Νεολαίας.
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- Το Γενικό Συµβουλευτικό Σώµα, στο οποίο µετέχουν δύο εκπρόσωποι
κάθε µιας από τις Οργανώσεις νεολαίας, όπως και κάθε Οργάνωσης,
που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε τα θέµατα νεολαίας.
Τα Συµβουλευτικά αυτά Σώµατα συνέρχονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και
τουλάχιστον ως εξής:
-

Η Πολιτική Επιτροπή κάθε µήνα.

-

Η Συνδικαλιστική και η Σπουδαστική Επιτροπή κάθε τρεις µήνες.

-

Το Συνδικαλιστικό Σώµα, όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό του, ή
αν το ζητήσουν γραπτώς τα δύο τρίτα τουλάχιστον των µελών κάθε µιας
από τις Επιτροπές που το απαρτίζουν.
-

Το Γενικό Συµβουλευτικό Σώµα δύο φορές το χρόνο.
Προϋπολογισµός Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου

Ο προϋπολογισµός του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου εγκρίθηκε από τη Βουλή
των Αντιπροσώπων στο τέλος Φεβρουαρίου 2004, γεγονός που σηµατοδότησε
και την επίσηµη έναρξη των δραστηριοτήτων για το 2004.
Ο προϋπολογισµός του έτους 2004 ήταν αυξηµένος.
Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκε αυξηµένος κατά ΛΚ310.586(ποσοστό αύξησης
11,06%) ανεβάζοντας το συνολικό του ύψος σε ΛΚ3.117.583 σε σχέση µε
ΛΚ2.806.997 κατά το 2003.
Οι δαπάνες της υπηρεσίας για το 2004 ανήλθαν στις ΛΚ2.561.605 σε σύγκριση
µε ΛΚ1.777.084 κατά το 2003.
Ο βαθµός υλοποίησης του προϋπολογισµού για το 2004 ανήλθε περίπου στο
82%.
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∆ραστηριότητες του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου
Οι δραστηριότητες του Οργανισµού Νεολαίας για το 2004 περιλαµβάνονται
στην Ετήσια Έκθεση του Οργανισµού.
Σε συντοµία, ολόκληρη η δράση του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου για το 2004
µπορεί να αποτυπωθεί σε 4 τοµείς:
-

Στα θέµατα πολιτικής όπου καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου
σχεδιάστηκαν ή 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

Κέντρα

Πληροφόρησης Νέων όπου µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών κάθε
νέος µπορεί να πληροφορηθεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή για όλα
τα σύγχρονα θέµατα που τον αφορούν και τις Παιγνιοθήκες, όπου
υπάρχουν επιλεγµένα παιγνίδια. Σ` αυτές παιδιά ηλικίας 4-12 χρόνων και
παιδιά/έφηβοι µε ειδικές ανάγκες, µπορούν να παίξουν ατοµικά ή σε
οµάδες, µε τη συµµετοχή ειδικά εκπαιδευµένων ατόµων αλλά και των
γονιών τους ή εθελοντών.
-

Στις διεθνείς σχέσεις, στα πλαίσια των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, µε
την ανάπτυξη της συνεργασίας µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλων και την ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα νεολαίας.
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