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ΠΡΟΛΟΓΟ
Η Έκθεση του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, που είναι η
δέκατη έκτη που εκδίδεται από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας,
παρουσιάζει το σημαντικό έργο που επιτελέστηκε από το Τπουργείο και τις
Τπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτό κατά τη διάρκεια του 2008. Ειδικότερα
καλύπτονται, μεταξύ άλλων, οι τομείς των Νομικών θεμάτων, της Διεθνούς
Νομικής υνεργασίας, των Εγκληματολογικών Ερευνών, των Αναπτυξιακών
Έργων και Προγραμμάτων, καθώς και τα θέματα που αφορούν τη Γυναίκα
και τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου, την εναρμόνιση της
Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο, την πολιτική και τους προσανατολισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτονται επίσης, οι δραστηριότητες Τπηρεσιών
και Σμημάτων που υπάγονται στο Τπουργείο, περιλαμβανομένης της
Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας, των Υυλακών και του Κρατικού
Αρχείου.
Σο έργο της παρακολούθησης των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Τπουργείου 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.
Η εργασία προώθησης εναρμονιστικών νομοθετικών μέτρων εξακολουθεί και
μετά την ένταξη, αναφορικά με το δημιουργούμενο νέο κεκτημένο.
τις αρμοδιότητες του Τπουργείου εμπίπτουν κυρίως θέματα της
Διακυβερνητικής υνεργασίας των Κρατών-Μελών της Ε.Ε στους τομείς της
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Τποθέσεων, (Κεφ. 24, Justice and Home
Affairs).
Κατά τα άλλα συνεχίστηκε η στενή συνεργασία με τους "φυσικούς εταίρους"
του Τπουργείου (Ανώτατο Δικαστήριο, Νομική Τπηρεσία, Επίτροπο
Νομοθεσίας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικηγόρους) για την
προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, στο γενικότερο τομέα της απονομής της
Δικαιοσύνης, που να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο βαθμό συναίνεσης και
αποδοχής.
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τα πλαίσια αυτά ενδεικτικά αναφέρεται η αναθεώρηση των προνοιών
αναφορικά με τον τόκο επί δικαστικών αποφάσεων, ώστε να ανταποκρίνονται
στο καθεστώς που σήμερα ισχύει για τα επιτόκια, η θεσμοθέτηση δικαιώματος
έφεσης επί όλων των ενδιάμεσων αποφάσεων των Επαρχιακών Δικαστηρίων
στην πολιτική τους δικαιοδοσία, η θέσπιση της αναγκαίας νομικής βάσης για
την παροχή της δυνατότητας στα κυπριακά δικαστήρια να παραπέμπουν
προδικαστικά ζητήματα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε
θέματα δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας στον ποινικό τομέα και η
κατάργηση ως αχρείαστης της διαδικασίας υποβολής αίτησης στο Ανώτατο
Δικαστήριο, προκειμένου να ορισθεί δικαστήριο για την εκδίκαση ποινικών
υποθέσεων, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει εξωεδαφική δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της Δημοκρατίας.
Επίσης, για σκοπούς αποφυγής καθυστερήσεων, αναστάτωσης του
προγραμματισμού του δικαστικού χρόνου και πρόκλησης περιττών εξόδων,
ρυθμίστηκε ώστε, αν σε στάδιο μετά την έγερση της αγωγής η επίδικη αξία
λόγω τόκων υπερβεί τα ανώτατα όρια της κλίμακας δικαιοδοσίας, η υπόθεση
να μην παραπέμπεται σε άλλο δικαστήριο για επανέναρξη της διαδικασίας
αλλά να ολοκληρώνεται στο ίδιο.
’ ό,τι αφορά το αποδεικτικό δίκαιο, καταργήθηκε ως αναχρονιστική η
υποχρεωτική αναζήτηση ενισχυτικής μαρτυρίας για τη μαρτυρία παιδιών σε
ποινικές υποθέσεις, για τα οποία προβλέφθηκε ότι ως μάρτυρες θα
εξετάζονται χωρίς όρκο μέχρι την ηλικία των 14 ετών, καθώς επίσης
καθορίστηκε ως γενικός κανόνας ότι οι σύζυγοι είναι πάντα ικανοί (αλλά όχι
εξαναγκάσιμοι) μάρτυρες κατ’ αλλήλων.
τον τομέα της ποινικής μεταχείρισης, κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για
την εισαγωγή ενός νέου θεσμού στο σωφρονιστικό σύστημα. ύμφωνα με
τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εγκαθιδρύεται υμβούλιο Αποφυλάκισης επ’
Αδεία, το οποίο θα εξετάζει και θα αποφασίζει επί αιτημάτων κρατουμένων για
αποφυλάκιση επ’ αδεία, με σκοπό τη συνέχιση της έκτισης της ποινής εκτός
των Υυλακών υπό όρους και περιορισμούς. το μεταξύ, ψηφίστηκαν άλλες
ρυθμίσεις, που επιτρέπουν την υπό προϋποθέσεις έκτιση του τελευταίου
μέρους της ποινής φυλάκισης εξ ολοκλήρου εκτός των Υυλακών, αντί στην
Ανοιχτή Υυλακή, υπό εποπτεία με ηλεκτρονικά μέσα.
τον τομέα της Διεθνούς υνεργασίας σε θέματα Δημόσιας Σάξης κατά τη
διάρκεια του 2008 υπογράφηκε από τον Τπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Σάξεως και τον Τπουργό Εσωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας της
Αιγύπτου Εκτελεστικό Πρόγραμμα για τα έτη 2009-2010, για προώθηση της
εφαρμογής της υμφωνίας σε Θέματα Ασφάλειας, η οποία υπογράφηκε στη
Λευκωσία το 1994. Επιπρόσθετα συνεχίστηκε η διαπραγμάτευση άλλων
υμφωνιών υνεργασίας όπως με τη ερβία, την Ισημερινό και άλλες χώρες.
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τον τομέα των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Διεθνούς Νομικής υνεργασίας
προωθήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη συνομολόγηση διμερών
συμβάσεων νομικής συνεργασίας σε διάφορους τομείς, στην προσχώρηση
της Κύπρου σε πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις για νομικά θέματα και στην
εφαρμογή τόσο των διμερών συμβάσεων νομικής συνεργασίας όσο και των
πολυμερών που σχετίζονται με νομικά θέματα, για τις οποίες το Τπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή ή έχει σχετική
αρμοδιότητα.
τον τομέα της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών, κύρια προτεραιότητα κατά τη
διάρκεια του 2008, υπήρξε η υλοποίηση του Εθνικού χεδίου Δράσης για την
Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013. Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) προώθησε την υλοποίηση του χεδίου, με
κυριότερες δραστηριότητες κατά το 2008 τη σύσταση και λειτουργία του
Πολιτισμικού Κέντρου Γυναικών, τη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα ―Gender
Budgeting‖ και την έναρξη ενημερωτικής εκστρατείας στην ύπαιθρο με θέμα
«Γυναίκα και Εργασία».
Η Μονάδα Ισότητας, ως Γενική Γραμματεία του ΕΜΔΓ, του παρείχε
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη, καθώς και σημαντική οικονομική
υποστήριξη στις οργανώσεις ή φορείς για την ανάπτυξη προγραμμάτων και
δράσεων που συμβάλλουν στην εμπέδωση της ισότητας.
Η Μονάδα Ισότητας συνέχισε την προσπάθεια για ενσωμάτωση της
διάστασης της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς του
δικαίου, και τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου. Επίσης, συμμετείχε
σε διάφορες διατμηματικές επιτροπές σχετικά με την πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια και της βίας κατά των γυναικών,
καθώς και την προώθηση της ισότητας στην απασχόληση και επαγγελματική
εκπαίδευση. Η Μονάδα Ισότητας εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία σε
Διεθνή και Ευρωπαϊκά υνέδρια και σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του υμβουλίου της Ευρώπης.
Η Μονάδα Ισότητας συμμετείχε στις Επιτροπές Παρακολούθησης των
Διαρθρωτικών Σαμείων της Ε.Ε. με στόχο τη διασφάλιση της ισότητας των
φύλων σε όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, έχοντας παράλληλα την
αρμοδιότητα για την έκδοση των Πιστοποιητικών υμβατότητας με την εθνική
και κοινοτική νομοθεσία και πολιτική για την ισότητα των φύλων για όλα τα
έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε.
τον τομέα των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εγκληματολογικών Ερευνών,
κύρια προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του 2008 ήταν οι εργασίες και
δραστηριότητες του υμβουλίου Εγκληματικότητας, ο συντονισμός και η
παρακολούθηση του Εθνικού χεδίου Δράσης για την Πρόληψη και
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Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας καθώς και η υλοποίηση δράσεων του
Εθνικού χεδίου.
Σο Εθνικό χέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Εγκληματικότητας καλύπτει τη χρονική περίοδο 2006-2010 και έχει εγκριθεί από
το Τπουργικό υμβούλιο το Μάιο του 2006. Σο χέδιο αυτό 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
χολείου, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την Εργασία, την Χυχαγωγία, τη
Νομοθεσία, τη Μεταχείριση και Κοινωνική Επανένταξη Αδικοπραγούντων και
Καταδίκων και στην υλοποίηση της εμπλέκονται τα Τπουργεία Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Σάξεως, Παιδείας και Πολιτισμού, Τγείας, Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, η Νομική Τπηρεσία καθώς και ο Οργανισμός Νεολαίας, η
Ένωση Δήμων και η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου.
Επίσης, η Μονάδα συνέχισε τις εργασίες της στον τομέα της εγκληματικότητας
σε θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων το υμβούλιο Υυλακών και την
επιστημονική έρευνα καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη
της χρήσης και διάδοσης ναρκωτικών.
Για τη γενική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την ανέγερση
σύγχρονων κτιρίων για το Τπουργείο και τα Σμήματα του προωθείται η
υλοποίηση των αναγκαίων αναπτυξιακών έργων που έχουν εγκριθεί στον
Προϋπολογισμό Αναπτύξεως για το έτος 2008 αλλά και στο Μεσοπρόθεσμο
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2008-2010.
Η Αστυνομία έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας 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 Δικαιοσύνης.
Βασικός άξονας ήταν ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η
ενδυνάμωση/σύσφιξη των σχέσεων κοινού – Αστυνομίας. Ο ανθρώπινος
παράγοντας και η ασφάλεια του πολίτη λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη
χάραξη πολιτικής ενάντια στο έγκλημα σε όλες του τις μορφές.
Η Πυροσβεστική Τπηρεσία συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια
της αποστολής της που είναι η διάσωση ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, η
πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών καθώς και η παροχή πάσης φύσεως
ανθρωπιστικής βοήθειας και η πυροπροστασία κτιρίων.
Σο Σμήμα Υυλακών λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του 2008 με την πιστή
εφαρμογή των περί Υυλακών Νόμων και Κανονισμών. Γίνονται συνεχώς
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προσπάθειες από τη διεύθυνση των Υυλακών για λήψη πρόσθετων
αναγκαίων διορθωτικών μέτρων όπου και όταν αυτό επιβάλλεται. Η πολιτική
του Σμήματος Υυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο «ασφάλεια – ανθρωπιστική
μεταχείριση – διαπαιδαγώγηση – αποκατάσταση» των ατόμων που
παραπέμπονται από τα δικαστήρια.
Σο Κρατικό Αρχείο συνέχισε τη διεκπεραίωση της αποστολής του που είναι η
φύλαξη και συντήρηση των δημόσιων αρχείων που παραλαμβάνει από
κυβερνητικά τμήματα και άλλα σώματα που υπόκεινται στον περί Κρατικού
Αρχείου Νόμο. Σα αρχεία διατίθενται για επίσημη χρήση, προς εξυπηρέτηση
όλων των κρατικών υπηρεσιών. Σο Κρατικό Αρχείο παρέχει επίσης
διευκολύνσεις στο κοινό για τη διερεύνηση αρχειακού υλικού.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για το ζήλο και την
αφοσίωση στο καθήκον, στο Γενικό Διευθυντή, και στο υπόλοιπο προσωπικό
του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, στον Αρχηγό, Τπαρχηγό,
Βοηθούς Αρχηγούς, Αξιωματικούς και υπόλοιπο προσωπικό της Αστυνομίας,
στο Διευθυντή, Αξιωματικούς και υπόλοιπο προσωπικό της Πυροσβεστικής
Τπηρεσίας, στους Διευθυντές του Σμήματος Υυλακών, στην Έφορο Κρατικού
Αρχείου και στο υπόλοιπο προσωπικό των Σμημάτων και Τπηρεσιών του
Τπουργείου. Επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους για την αμέριστη συμβολή τους
στην άρτια, άμεση, παραγωγική και αποτελεσματική διεκπεραίωση των
εργασιών και της αποστολής του Τπουργείου.
Ευχαριστώ επίσης όλους για τη συμβολή τους στην ετοιμασία της Έκθεσης
αυτής.

(Λουκάς Λουκά)
Τπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως
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Μιράντα Πολυκάρπου

Διοικητική Λειτουργός Α΄

Υαίδρα Γρηγορίου

Λειτουργός Νομικών Θεμάτων

Φριστίνα Ναζίρη

Διοικητική Λειτουργός

Φρυσάνθη Δημητρίου-Ιωάννου

Διοικητική Λειτουργός

Έλενα Φαραλάμπους

Διοικητική Λειτουργός (μέχρι Οκτώβριο 2008)

Ανθή Παπουτσίδου

Διοικητική Λειτουργός

Νίκη Ανδρέου

Διοικητική Λειτουργός(από Οκτώβριο 2008)

Μελίνα Δημητρίου

Λειτουργός Σύπου και Πληροφοριών

Μαρία Μούντη

Έκτακτη Διοικητική Λειτουργός

Σροοδία Διονυσίου

Έκτακτη Διοικητική Λειτουργός

Περικλής Δημοσθένους

Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός
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Πίνακες

ΠΡΟΩΣΑΜΕΝΟΙ ΣΜΗΜΑΣΨΝ/ΤΠΗΡΕΙΨΝ

ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Ιάκωβος Παπακώστας

Αρχηγός

ΥΤΛΑΚΕ
Μιχάλης Φ’ Δημητρίου

Διευθυντής

Φριστάκης Μαυρής

Αναπληρωτής Διευθυντής

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
Ανδρέας Νικολάου

Διευθυντής

ΚΡΑΣΙΚΟ ΑΡΦΕΙΟ
Ευφροσύνη Παρπαρίνου Έφορος
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(από 19/12/2008)

Εισαγωγή-Διοίκηση

Εισαγωγή

Α.

ΕΙΑΓΨΓΗ

Η Έκθεση αυτή καλύπτει συνοπτικά τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες του
Τπουργείου και των Τπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, καθώς και το έργο
που έχει επιτελεστεί κατά το 2008.
τις δραστηριότητες του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, εκτός
των θεμάτων Δημοσίας 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 Δικαστήριο,
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
αδικοπραγούντων·

-

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 Δικαίου·

-

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

 ο ρόλος συνδέσμου της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και
Παραπόνων κατά της Αστυνομίας με την κυβέρνηση και η εξασφάλιση
των απαιτούμενων εσόδων και υπηρεσιών για τη λειτουργία της Αρχής και
την υλοποίηση των εργασιών της.
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Εισαγωγή

ΔΙΟΙΚΗΗ
Οργανωτική διάρθρωση του Τπουργείου
Οι τομείς δραστηριοτήτων που συνιστούν την κύρια βάση της οργανωτικής
δομής του Τπουργείου ήταν, όπως και στα προηγούμενα χρόνια, οι πιο κάτω:









Διεύθυνση Σομέα Δικαιοσύνης
 Μονάδα Διεθνούς Νομικής υνεργασίας
 Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών
Μονάδα Ισότητας - Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα
της Γυναίκας
Αναπτυξιακά Έργα
Σμήμα Υυλακών
Κρατικό Αρχείο
Αστυνομία
Πυροσβεστική Τπηρεσία

τις σελίδες 7 και 9 περιέχεται κατάσταση σε σχέση με το προσωπικό που
υπηρετεί στο Τπουργείο και στο Κρατικό Αρχείο.
Η οργανωτική δομή του Τπουργείου παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα στη
σελίδα 11.
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΕΨ (31/12/2008)
Τπουργείο
1 Γενικός Διευθυντής
1 Διευθύντρια Σομέα Δικαιοσύνης
2 Πρώτοι Διοικητικοί Λειτουργοί
3 Ανώτεροι Διοικητικοί Λειτουργοί
1 Ανώτερη Λειτουργός Νομικών Θεμάτων
1 Ανώτερος Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου
3 Διοικητικοί Λειτουργοί Α’
1 Πρώτη Γραμματειακή Λειτουργός
1 Λειτουργός Εγκληματολογικών Ερευνών
1 Λειτουργός Νομικών Θεμάτων
4 Διοικητικοί Λειτουργοί
1 Λειτουργός Γραφείου Σύπου και Πληροφοριών (με απόσπαση)
2 Έκτακτοι Διοικητικοί Λειτουργοί
1 Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός
2 Ανώτερες τενογράφοι
3 Γραμματειακοί Λειτουργοί
13 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
1 Έκτακτος Λογιστικός Λειτουργός
5 Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
5 Βοηθοί Γραφείου
ημειώσεις:
(1)το Τπουργείο υπηρετούσαν επίσης, ένας Ανώτερος Τπαστυνόμος, Αξιωματικός παρά τω
Τπουργώ, ένας Τπαστυνόμος, μία Λοχίας, μία Αστυφύλακας και μία Σακτική Ειδική
Αστυφύλακας (Γραφειακά καθήκοντα για θέματα Αστυνομίας).
(2)Στο Υπουργείο είναι επίσης τοποθετημένο και το πιο κάτω προσωπικό που έχει
παραχωρηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της
Αστυνομίας (1 Διοικητικός Λειτουργός και 3 Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί).
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Κρατικό Αρχείο
1

Έφορος Κρατικού Αρχείου

1

Γραμματειακός Λειτουργός (μέχρι 11.8.2008)

6

Λειτουργοί Κρατικού Αρχείου (οι 2 από 3.3.2008)

1

υντηρητής Εγγράφων (ο 2ος αποσπάστηκε στο Τ.Π.Π. από 1.8.2008)

1

Σεχνικός (ο 2ος μέχρι 17.9.2008)

1

Έκτακτος Σεχνικός (μέχρι 1.9.2008)

3

Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί

4

Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί

2

Γενικοί Βοηθοί / Αχθοφόροι – Κλητήρες
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Μονάδα Νομικών Θεμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΙΚΨΝ ΘΕΜΑΣΨΝ
Σο έργο της Μονάδας Νομικών Θεμάτων αφορά, μεταξύ άλλων, στην
παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες
του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, 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 Τπουργείο, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο,
νομοθετικών μέτρων για την απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης και την
ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων.
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
Διακυβερνητικής υνεργασίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Τποθέσεων (Κεφ.24,
Justice & Home Affairs), της Διασυνοριακής Άσκησης του Δικηγορικού
Επαγγέλματος (κάτω από το Κεφ. 2 – Ελεύθερη Διακίνηση 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
λειτουργία των δικαστηρίων και, τέλος, τον εκσυγχρονισμό του δικαίου και την
εναρμόνιση των νομοθεσιών υπό την αρμοδιότητα του Τπουργείου με το
κοινοτικό κεκτημένο.
Σέλος, η Μονάδα απορροφά κοινοτικά κονδύλια μέσα από την προώθηση και
την υλοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος―Progress‖ (2007-2013) σχετικά
με θέματα διακρίσεων και ίσης μεταχείρισης.
Σα κυριότερα νομοσχέδια / κανονισμοί που κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και ψηφίστηκαν, ή ετοιμάστηκαν και προωθήθηκαν, καθώς
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και άλλες εργασίες και μελέτες που αναλήφθηκαν, συνεχίστηκαν
ή
ολοκληρώθηκαν εντός του 2008 στους τομείς αρμοδιοτήτων του Τπουργείου,
έχουν ως ακολούθως:
Ι.

ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΑ

1.

Απονομή της Δικαιοσύνης

1.1. Για σκοπούς αποφυγής καθυστερήσεων, αναστάτωσης του
προγραμματισμού του δικαστικού χρόνου και πρόκλησης περιττών
δικαστικών εξόδων, ρυθμίστηκε με τροποποίηση του περί Δικαστηρίων
Νόμου, ώστε σε περίπτωση που σε στάδιο μεταγενέστερο της καταχώρησης
της αγωγής, η επίδικη αξία της διαφοράς, λόγω τόκων, υπερβεί τα ανώτατα
όρια της κλίμακας δικαιοδοσίας, η υπόθεση να μην παραπέμπεται σε άλλο
δικαστήριο, αρμόδιο καθ’ ύλην, για επανέναρξη της διαδικασίας, αλλά να
ολοκληρώνεται στο ίδιο δικαστήριο.
1.2. Με το ίδιο σκεπτικό, καταργήθηκε η αχρείαστη διαδικασία υποβολής
αίτησης στο Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου να οριστεί δικαστήριο για την
εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει εξωεδαφική
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Δημοκρατίας και καθορίστηκε ως εκδικάζον,
το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο της Επαρχίας Λευκωσίας (δικαστήριο
συνοπτικής διαδικασίας ή Κακουργιοδικείο).
1.3. Εξάλλου, σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών,
αναθεωρήθηκαν οι πρόνοιες του περί Δικαστηρίων Νόμου, αναφορικά με τον
τόκο επί δικαστικών αποφάσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στο καθεστώς
που σήμερα ισχύει για τα επιτόκια. ύμφωνα με τη ρύθμιση, ο δικαστικός
τόκος καθορίστηκε στο 5,5% αλλά θα δύναται να αναθεωρείται με διάταγμα
του Τπουργού Οικονομικών, λαμβάνοντας ως βάση το επιτόκιο προσφοράς
για τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης, όπως αυτό καθορίζεται εκάστοτε
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Σράπεζα. Η ίδια ρύθμιση περιλήφθηκε και στον
περί Αστικών Αδικημάτων Νόμο.
1.4.

Με άλλες τροποποιήσεις του περί Δικαστηρίων Νόμου:

Αναγνωρίστηκε δικαίωμα έφεσης επί όλων των αποφάσεων των
Επαρχιακών Δικαστηρίων στην πολιτική τους δικαιοδοσία,
ανεξάρτητα αν αυτές είναι καθοριστικές ή δηλωτικές για τα
δικαιώματα των διαδίκων, ενδιάμεσες ή τελικές.


Ρυθμίστηκε ώστε, αν το Επαρχιακό δικαστήριο ενώπιον του οποίου
καταχωρήθηκε μία αγωγή είναι κατά τόπο αναρμόδιο, να δύναται,
για διευκόλυνση των διαδίκων, να την παραπέμψει αυτό το ίδιο στο
αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο.
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1.5. Έχουν επίσης εισαχθεί πρόνοιες για την παροχή της δυνατότητας στα
κυπριακά δικαστήρια να παραπέμπουν προδικαστικά ζητήματα στο
Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναφορικά με το κύρος και την
ερμηνεία και των διατάξεων που θεσπίζονται κάτω από τον Σίτλο VI της
υνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή επιπρόσθετα και για τα θέματα
δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας στον ποινικό τομέα (Άρθρο 35
ΕΕ).
1.6. Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για την αναθεώρηση των προνοιών
που αφορούν το αδίκημα της καταφρόνησης δικαστηρίου, με σκοπό την
εναρμόνιση τους με τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, σε Απόφαση του επί ατομικής προσφυγής εναντίον της
Δημοκρατίας.
1.7. Σέλος, σε συνεργασία με το Τπουργείο Εσωτερικών, το οποίο προωθεί
την ενσωμάτωση του συνόλου της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ αναφορικά με το
καθεστώς πολιτικού ασύλου, μελετάται η αναγκαία ρύθμιση για την
εφαρμογή ειδικότερα του άρθρου 15 της Οδηγίας, που αφορά την παροχή
δωρεάν νομικής αρωγής σε αιτητές ασύλου για δικαστικές διαδικασίες.
2.

Καταστολή του Εγκλήματος—Ποινική Μεταχείριση

2.1. Κατατέθηκε νομοσχέδιο για την εισαγωγή ενός νέου θεσμού στο
σωφρονιστικό σύστημα, που ανταποκρίνεται στο σύγχρονο πνεύμα
σωφρονιστικής πολιτικής και τις αντιλήψεις που επικρατούν στον Ευρωπαϊκό
χώρο. ύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, εγκαθιδρύεται υμβούλιο
Αποφυλάκισης επ’ Αδεία, το οποίο θα εξετάζει και θα αποφασίζει με βάση
σειρά προϋποθέσεων και κριτηρίων, επί αιτημάτων κρατουμένων για
αποφυλάκιση επ’ αδεία, με σκοπό τη συνέχιση της έκτισης της ποινής τους
εκτός των Υυλακών, υπό τους όρους και περιορισμούς που θα θέτει το
υμβούλιο.
2.2. το μεταξύ, ψηφίστηκαν άλλες ρυθμίσεις που επιτρέπουν την υπό
προϋποθέσεις έκτιση του τελευταίου μέρους της επιβληθείσας ποινής
φυλάκισης εξ ολοκλήρου εκτός των Υυλακών (αντί της Ανοιχτής Υυλακής),
υπό εποπτεία με ηλεκτρονικά μέσα.
2.3. Με σκοπό την κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας για διακρίβωση
της ικανότητας παιδιών, μαρτύρων σε ποινική διαδικασία, να ορκιστούν,
προωθήθηκε τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, με το οποίο
τίθεται ως κανόνας ότι παιδιά-μάρτυρες ηλικίας κάτω των 14 χρόνων θα
εξετάζονται χωρίς όρκο. Σο ηλικιακό όριο που προτείνεται για το διαχωρισμό
των παιδιών που καταθέτουν με όρκο και αυτών που καταθέτουν ανώμοτα
συνάδει με τον ορισμό του παιδιού στον περί Αδικοπραγούντων Ανηλίκων
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Νόμο καθώς και με την ηλικία ποινικής ευθύνης παιδιού που καθορίστηκε πριν
λίγα χρόνια στα 14.
2.4. Επίσης, με τροποποιήσεις που προωθήθηκαν στον περί Αποδείξεως
Νόμο, καταργείται ως ξεπερασμένη η υποχρεωτική ή με βάση κανόνα
πρακτικής αναζήτηση ενισχυτικής μαρτυρίας για τη μαρτυρία παιδιών σε
ποινική υπόθεση, καθώς επίσης αναθεωρούνται οι πρόνοιες για την
ικανότητα των συζύγων ως μαρτύρων και ορίζεται ως γενικός κανόνας ότι οι
σύζυγοι είναι πάντα ικανοί (αλλά όχι εξαναγκάσιμοι) μάρτυρες κατ’ αλλήλων.
2.5. Εξ άλλου, εκκρεμούν στην Βουλή τροποποιήσεις στην ειδική εσωτερική
νομοθεσία, με τις οποίες επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της
Απόφασης-Πλαισίου του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
Ευρωπαϊκό Ένταλμα ύλληψης, με βάση την πείρα που αποκτήθηκε από τη
μέχρι τώρα εφαρμογή του νόμου.
2.6. Σροποποιήθηκαν οι πρόνοιες του Ποινικού Κώδικα ώστε στη
στοιχειοθέτηση του αδικήματος της αρπαγής ανηλίκου να συμπεριληφθεί και
η μεταφορά εκτός της Δημοκρατίας ανήλικου παιδιού από πρόσωπο που
ασκεί από κοινού την επιμέλεια, χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα, με
σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού που έχει προσλάβει
ανησυχητικές διαστάσεις, κυρίως στις περιπτώσεις μικτών γάμων.
2.7. Κατατέθηκαν νέες τροπολογίες στο νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Βουλή
για τη σφαιρική καταπολέμηση της Σρομοκρατίας, οι οποίες έχουν
υπαγορευθεί κυρίως για σκοπούς εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
3.

Εκσυγχρονισμός του Δικαίου – Άλλα νομοθετήματα

3.1. Προωθήθηκαν και/ή ψηφίστηκαν νέες ρυθμίσεις στην περί Δικηγόρων
Νομοθεσία (Νόμο και Κανονισμούς) και ειδικότερα:


Χηφίστηκε ο Περί Δικηγόρων (Σροποποιητικός) Νόμος του 2008, με τον
οποίο παρέχεται εξουσία στο Πειθαρχικό υμβούλιο να μπορεί να
διατάξει την καταβολή των εξόδων της ενώπιόν του διαδικασίας από
δικηγόρο που καταδικάστηκε για πειθαρχικό αδίκημα ή σε περίπτωση
αθώωσής του από τον παραπονούμενο. Πρόσθετα, με την πιο πάνω
τροποποίηση παρέχεται εξουσία στο υμβούλιο να εισπράττει τα έξοδα
αυτά ως χρηματική ποινή.



Επίσης ψηφίστηκε ο περί Δικηγόρων (Σροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος
του 2008, με τον οποίο σκοπείται μερική εναρμόνιση με την Οδηγία
2006/100/ΕΚ και προσθήκη στη βασική νομοθεσία των επαγγελματικών
τίτλων του δικηγόρου στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.
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Θεσπίστηκαν
οι
περί
Δικηγόρων
(Πειθαρχική
Διαδικασία)
(Σροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2007», με τους οποίους σκοπείται η
κάλυψη κενών που διαπιστώθηκαν στην πειθαρχική διαδικασία και η
βελτίωση της λειτουργίας του Πειθαρχικού υμβουλίου.
Με τις αλλαγές αυτές καθίστανται σαφέστερες οι εξουσίες του
Πειθαρχικού υμβουλίου, ως πειθαρχικού σώματος στην άσκηση
ελέγχου της διαδικασίας που προηγείται της πειθαρχικής δίκης και
παράλληλα περιορίζονται οι εξουσίες του ερευνώντος προσώπου στο
μέτρο που είναι αναγκαίο για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.





Με Απόφαση του Τπουργικού υμβουλίου αυξήθηκε το μηνιαίο
επίδομα που καταβάλλεται σήμερα στους ασκούμενους δικηγόρους,
από €213.58 (₤100) σε €260.00 (₤125).
Σέλος, με άλλο τροποποιητικό νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Βουλή,
σκοπείται η υποχρεωτική ασφάλιση των δικηγόρων έναντι
επαγγελματικής ευθύνης.

3.4. Μετά από υπόδειξη της Τπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης
υνεργατικών Εταιρειών προωθήθηκαν τροποποιήσεις στον περί Αθέμιτης
Κτήσης Περιουσιακού Οφέλους από Αξιωματούχους και Λειτουργούς του
Δημοσίου Νόμο του 2004, με τη διαγραφή και τη διόρθωση συγκεκριμένων
όρων, για να συνάδουν με τα σημερινά δεδομένα.
3.5. ΄ ό,τι αφορά τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο,
εξακολουθεί να εκκρεμεί στη Βουλή τροποποιητικό νομοσχέδιο για αύξηση
του μέγιστου ποσού που κατ’ εξουσιοδότηση του βασικού νόμου μπορεί να
επιβληθεί εξώδικα.
το μεταξύ, προωθήθηκαν και εκδόθηκαν από το
Τπουργικό υμβούλιο τα πιο κάτω Διατάγματα:
(α)
Η ΚΔΠ 210/08 αναφορικά με αναδιατύπωση του Πίνακα ΙΙ του
βασικού νόμου σε σχέση με αδικήματα παράλειψης ανάρτησης
πινακίδων επίδειξης ή δοκιμής ή σήματος μαθητευομένου, και
(β)
Η ΚΔΠ 316/08 για την αύξηση του καθορισμένου εξωδίκου
προστίμου από €8.54 σε €20, σ’ ό,τι αφορά το αδίκημα της παράλειψης
πεζού να υπακούσει σε σήματα τροχαίας όταν διασταυρώνει δρόμο.
3.6. Σέλος, σε συνεργασία με τη Νομική Τπηρεσία μελετώνται τροποποιήσεις
στον περί Παραγραφής Νόμο, σ’ ό,τι αφορά ασάφειες και κενά που
δυσκολεύουν την εφαρμογή του Νόμου, σε σχέση κυρίως με απαιτήσεις
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
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ΙΙ.

ΚΤΠΡΟ – ΕΤΡΨΠΑΙΚΗ ΕΝΨΗ – ΕΡΓΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ

1. Ο κύριoς όγκoς τωv ευθυvώv και της εργασίας τoυ Τπoυργείoυ, στα
πλαίσια της εvταξιακής πoρείας, αφoρά σε:
(α)
Θέματα της υνεργασίας στους Σομείς της Δικαιοσύνης και των
Εσωτερικών Τποθέσεων, (Κεφ.24, Justice & Home Affairs), που στοχεύει
στη δημιουργία ενός πραγματικού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και
δικαιοσύνης, όπου οι πολίτες να επωφελούνται πλήρως από την
ελεύθερη κυκλοφορία που επιτρέπει η υλοποίηση της Ένωσης και,
συγχρόνως, να προστατεύονται από τις απειλές κατά της προσωπικής
τους ασφάλειας και, συγκεκριμένα, θέματα:
o

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 Διακίνηση 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. τα πλαίσια του Τπουργείου, Λειτουργοί της Μονάδας έχουν την ευθύνη
συντονισμού μέρους των εργασιών που προκύπτουν σ’ ό,τι αφορά την
προώθηση και παρακολούθηση του έργου εναρμόνισης, καθώς επίσης την
ευθύνη προώθησης και συντονισμού του Κοινοτικού Προγράμματος για την
Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη (Progress 2007-2013) (στο μέρος
που αφορά το ρατσισμό) με απορρόφηση κοινοτικών πόρων για δράσεις σε
εθνικό επίπεδο.
2.
Μέχρι την ημερομηνία πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είχαν προωθηθεί με γρήγορο ρυθμό και ολοκληρωθεί όλα τα
εναπομένοντα τότε μέτρα/δραστηριότητες στους τομείς της αρμοδιότητας του
Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Σάξεως, για τα οποία είχαν αναληφθεί
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δεσμεύσεις.
Η εργασία εναρμόνισης συνεχίζεται και μετά την Ένταξη,
αναφορικά με το δημιουργούμενο νέο κεκτημένο.
Ειδικότερα, για το υπό εξέταση έτος, αναφέρονται τα ακόλουθα μέτρα:
2.1.

υνεργασία σε τομείς
Τποθέσεων (Κεφ. 24)

της

Δικαιοσύνης

και

των

Εσωτερικών

2.1.1. υντονισμός των εργασιών και κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
των διεθνών συμβάσεων που συνομολόγησε η Κυπριακή Δημοκρατία και που
θεσπίζουν κανόνες περί σύγκρουσης δικαίων στον τομέα των εξωσυμβατικών
ενοχών για τους σκοπούς εφαρμογής του Κανονισμού 864/2007 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις
εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη ΙΙ).
2.1.2. Ετοιμασία και υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεσης
αναφορικά με τα εθνικά μέτρα μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη της
Απόφασης-Πλαισίου σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές
διαδικασίες.
2.1.3. Η Μονάδα Νομικών Θεμάτων, ως εκ του καθορισμού του Τπουργείου
ως αρμοδίας αρχής για την παραλαβή αιτήσεων δωρεάν νομικής αρωγής
από πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε άλλο
κράτος μέλος της Ε.Ε., χειρίστηκε κατά τη διάρκεια του έτους αιτήματα που
διαβιβάστηκαν για νομική αρωγή σε διασυνοριακές υποθέσεις ενώπιον
κυπριακών δικαστηρίων.
2.1.4. Εξ άλλου,
ακολούθως:




ψηφίστηκαν

και/ή

προωθήθηκαν

νομοθετήματα

ως

Κυρώθηκαν οι διμερείς υμφωνίες Κύπρου - Η.Π.Α. σχετικά με την
έκδοση φυγοδίκων και την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικά θέματα·
Χηφίστηκε ο κυρωτικός νόμος της ύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών κατά της Διαφθοράς·
Προωθήθηκαν τροποποιήσεις στον κυρωτικό νόμο της ύμβασης
και του Πρωτοκόλλου προς Καταστολή της Παραχαράξεως και
Κιβδηλείας·



Σροποποιήθηκε ο κυρωτικός νόμος της ύμβασης κατά του
Εγκλήματος μέσω Διαδικτύου·



Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο κυρωτικό του Προαιρετικού
Πρωτοκόλλου της ύμβασης κατά των Βασανιστηρίων και άλλων
μορφών κληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή
Σιμωρίας.
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2.2.

Εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης (Ρατσισμός) – Σομέας Κοινωνικής
Πολιτικής και Απασχόλησης (Κεφ. 13)

2.2.1. Με την επιτυχή έκβαση και ολοκλήρωση των 13 δράσεων του
Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών για Όλους (2007), που υλοποιήθηκε και
συντονίστηκε από τη Μονάδα Νομικών Θεμάτων - ως ο Εθνικός Ενδιάμεσος
Υορέας εφαρμογής του Έτους - υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
η τελική Έκθεση και δόθηκαν διευκρινίσεις επί της ουσιαστικής και οικονομικής
πτυχής του όλου Προγράμματος.
2.2.2. τα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση και
την Κοινωνική Αλληλεγγύη (Progress, 2007-2013) υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του Τπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, ως το «Εθνικό ημείο Επαφής κατά των
Διακρίσεων», δύο αιτήσεις για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 300.000,00
Ευρώ, με σκοπό τη διοργάνωση (εντός του 2008-2009), από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Κύπρου και το Τπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διαφόρων
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού, υπηρεσιών και άλλων φορέων σε
θέματα διακρίσεων και ίσων ευκαιριών.
2.2.3. Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως υποστήριξε επίσης την
προώθηση και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού
Διαλόγου 2008 και συμμετείχε ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες που
οργανώθηκαν από το Τπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. τα πλαίσια αυτού
του Έτους το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως διένειμε τις
τέσσερις εκδόσεις κατά των διακρίσεων, που επιμελήθηκε με
συγχρηματοδότηση της Ε.Ε., στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων
Ευκαιριών για λους (2007).
2.2.4. Τποβλήθηκε προς το νεοσύστατο Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Προστασία των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) πληροφοριακό υλικό
σε θέματα εκπαίδευσης, απασχόλησης, στέγασης, νομοθεσίας και πρόληψης
ρατσιστικής βίας στη χώρα μας, με σκοπό τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας
του κάτω από τη θεματική ενότητα ―Infosheet‖.
2.2.5. Επίσης, οι Λειτουργοί της Μονάδας έδωσαν πληροφόρηση προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ανεξάρτητο Εθνικό ημείο Επαφής στο FRA για
σκοπούς σύνταξης διαφόρων Εκθέσεων για τη χώρα μας, καθώς επίσης
συντόνισαν την υποβολή προς τους εν λόγω Υορείς σχολίων/ ενάσκηση των
αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το Νόμο και τους σχετικούς παρατηρήσεων
επί των τελικών εκθέσεων, με σκοπό τη συμπλήρωση κενών, την ανασκευή
ανακριβειών/εκτιμήσεων και τη διόρθωση λαθών για την όσο το δυνατό
καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της χώρας μας προς τα έξω.

22

Μονάδα Νομικών Θεμάτων

Επίσης, υποβλήθηκαν σχόλια και παρατηρήσεις προς το FRA επί του
Προγράμματος Δράσης του Οργανισμού (έτος 2009).
2.2.6. Λειτουργοί της Μονάδας βοήθησαν στη σύνταξη, από την Επίτροπο
Νομοθεσίας, της 4ης και 5ης υνδυασμένης Περιοδικής Έκθεσης της
Δημοκρατίας για την εφαρμογή του Διεθνούς υμφώνου για τα Οικονομικά,
Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα (CESCR).
2.2.7. Λειτουργοί της Μονάδας ορίστηκαν ως Κυβερνητικοί Εμπειρογνώμονες
στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε. για θέματα μη
διάκρισης και εκπροσωπήθηκε η χώρα μας στις εργασίες της πρώτης
συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
2.2.8. Λειτουργός της Μονάδας συμμετείχε σε ανοικτή συζήτηση για το
ρατσισμό στην Κύπρο, που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν δύο Εκθέσεις της ENAR για το
Ρατσισμό, εκ των οποίων η μία αφορούσε την Κύπρο. Κατά τη συζήτηση
ανασκευάστηκαν λανθασμένες αναφορές για τη χώρα μας.
III.

ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΔΡΙΑ/ΕΜΙΝΑΡΙΑ

Λειτουργοί των Μονάδων Νομικών Θεμάτων και Νομικής / Δικαστικής
υνεργασίας έλαβαν
μέρος
σε συνέδρια / σεμινάρια / εργαστήρια /
συναντήσεις και ομάδες εργασίας που διοργανώθηκαν στα πλαίσια της Ε.Ε.,
του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FRA), του υμβουλίου της
Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας σχετικά με διάφορα νομικά θέματα
συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που αφορούν τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τη διαμεσολάβηση, τη δικαστική νομική συνεργασία κλπ. ε όλα
τα συνέδρια / σεμινάρια / εργαστήρια / συναντήσεις / ομάδες εργασίας
κατατέθηκαν και κυκλοφόρησαν σχετικές εκθέσεις της Κύπρου.
IV.

ΔΙΟΡΓΑΝΨΗ ΕΜΙΝΑΡΙΨΝ

Διοργανώθηκε (στις 18/4/2008) από το Γραφείο Σεχνικής Βοήθειας και
Ανταλλαγής Πληροφοριών της Ε.Ε. (Technical Assistance Information
Exchange Office - TAIEX), σε συνεργασία με το Τπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Σάξεως, τη Νομική Τπηρεσία της Δημοκρατίας, το Ανώτατο
Δικαστήριο και τον Παγκύπριο Δικηγορικό ύλλογο, εμινάριο σχετικά με τα
νομικά επαγγέλματα και τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (Οδηγία
2006/123/ΕΚ).
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V.

ΑΛΛΕ ΕΡΓΑΙΕ

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 των περί Σουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων 1991 –
1998, Τπουργική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο Τπουργός Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Σάξεως, εξετάζει ιεραρχικές προσφυγές, που υποβάλλονται κατά αποφάσεων του Κηδεμόνα Σ/Κ περιουσιών, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, για την
παραχώρηση Σ/Κ κλήρων και υποστατικών σε πρόσφυγες δικαιούχους.
Η Γραμματεία της Τπουργικούς Επιτροπής και η επιμέλεια των προσχεδίων Αποφάσεων εκτελείται από το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως.
Λειτουργός της Μονάδας Νομικών Θεμάτων συνέβαλε, για δωδέκατη κατά
συνέχεια χρονιά στο Πρόγραμμα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό τη βασική κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων επί ευρωπαϊκών θεμάτων, παρέχοντας διαλέξεις στους τομείς της Δικαιοσύνης και των
Εσωτερικών Τποθέσων.
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ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΘΝΟΤ ΝΟΜΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
Η ρύθμιση νομικών ζητημάτων και η απονομή της δικαιοσύνης, λόγω της
αυξημένης διασυνοριακής διακίνησης ανθρώπων και αγαθών και του
διαρκώς μεταβαλλόμενου διεθνούς γίγνεσθαι, απαιτεί την ενδυνάμωση της
συνεργασίας με τις άλλες χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς, τόσο στον
τομέα του αστικού όσο και του ποινικού δικαίου.
Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, αναγνωρίζοντας τη
σημασία που προσλαμβάνει η εν λόγω συνεργασία και των αυξημένων
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
προχώρησε το Δεκέμβριο του 1999, στη σύσταση της Μονάδας Διεθνούς
Νομικής υνεργασίας με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών και
διεθνών σχέσεων.
Η εν λόγω Μονάδα αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς που αφορούν:
τη συνομολόγηση διμερών συμβάσεων νομικής/δικαστικής συνεργασίας,
-

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

-

την εφαρμογή τόσο των διμερών συμβάσεων νομικής συνεργασίας όσο
και των πολυμερών διεθνών συμβάσεων που σχετίζονται με νομικά
θέματα και για τις οποίες το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως
έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή ή έχει σχετική αρμοδιότητα.

Κατάλογοι των συνομολογηθεισών μέχρι 31.12.2008 διμερών συμβάσεων και
των πολυμερών στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κύπρος σύμφωνα με τις
οποίες το Τπουργείο έχει καθοριστεί ως Κεντρική Αρχή, ή έχει σχετική
αρμοδιότητα, παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα, του
Κεφαλαίου Γ της Έκθεσης.
Αναλυτικά η Μονάδα κατά το υπό επισκόπηση έτος ασχολήθηκε με τα
ακόλουθα:
Ι.

ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ

A.

Διεθνές επίπεδο



Προωθήθηκαν ζητήματα που αφορούν στον καταρτισμό και στην
περαιτέρω προώθηση κυρωτικών νομοσχεδίων διεθνών συμβάσεων, στην
έναρξη της ισχύος κυρωτικών νόμων και στην τροποποίηση υφιστάμενων
κυρωτικών νόμων.
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Επιπρόσθετα προωθήθηκαν διάφορες ενέργειες που αφορούν στην
εφαρμογή Κανονισμών του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
συγκεκριμένα των Κανονισμών:
(α) 1393/2007, περί Επιδόσεως και Κοινοποιήσεως στα κράτη-μέλη
Δικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εμπορικές Τποθέσεις,
ο οποίος κατάργησε τον 1348/2000 και ρυθμίζει το ίδιο θέμα,
(β) 44/2001 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία, την Αναγνώριση και την Εκτέλεση
Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Τποθέσεις,
(γ) 1206/2001 για τη υνεργασία μεταξύ των Δικαστηρίων των κρατώνμελών κατά τη Διεξαγωγή Αποδείξεων σε Αστικές ή Eμπορικές
Τποθέσεις
(δ) 2201/2003 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Αναγνώριση και Εκτέλεση
Αποφάσεων σε Γαμικές Διαφορές και Διαφορές Γονικής Μέριμνας ο
οποίος καταργεί τον Κανονισμό ΕΚ αρ.1347/2000.
(ε)



Σην Απόφαση πλαίσιο που προνοεί για την αναγνώριση και εκτέλεση
Αποφάσεων άλλων κρατών μελών οι οποίες επιβάλλουν χρηματικές
ποινές και για άλλα συναφή θέματα, η οποία ενσωματώθηκε στην
εσωτερική έννομη τάξη με το νόμο 179(Ι)2007.

H Μονάδα ανέλαβε επίσης το συντονισμό της παραγωγής ντοκιμαντέρ με
θέμα τη «Δικαστική υνεργασία στην Ευρώπη» που έγινε με πρωτοβουλία
του Εφετείου Παρισιού και της Ένωσης Δικαστών Γαλλίας και
χρηματοδοτήθηκε από τη Eurojust.
Σο ντοκιμαντέρ, το οποίο κάλυψε τέσσερις χώρες οι οποίες εμπλέκονταν
στην ίδια υπόθεση, το οποίο αφορούσε στην εκτέλεση αιτήματος της
Γαλλίας για νομική αρωγή σε συγκεκριμένη ποινική υπόθεση και στην
εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.



Η Τπεύθυνη της Μονάδας συμμετείχε στις εργασίες δύο διαφορετικών
Ομάδων Εμπειρογνωμόνων που συνέστησε το υμβούλιο της Ε.Ε. για την
αξιολόγηση της Ελλάδας και της Μάλτας σχετικά με την εφαρμογή της
Απόφασης-Πλαίσιο για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ύλληψης.



Προωθήθηκε επίσης από τη Μονάδα η λήψη Απόφασης από το
Τπουργικό υμβούλιο αναφορικά με την αποκέντρωση της υπηρεσίας που
εκδίδει το Πιστοποιητικό Apostille, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ύμβασης
της Φάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης νομιμοποίησης
αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων. Με βάση την εν λόγω Απόφαση, η
συγκεκριμένη υπηρεσία θα παρέχεται εντός του 2009 σε όλες τις
Επαρχιακές Διοικήσεις.
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Β.
Διμερές επίπεδο
Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην προτεινόμενη συνομολόγηση
Διμερών υμφωνιών υνεργασίας σε θέματα Αστικού και Ποινικού Δικαίου με
τις Η.Π.Α., την Κίνα και το Ισραήλ, προσχέδια των οποίων προωθήθηκαν στις
εν λόγω χώρες και εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση.
Προωθήθηκε επίσης η συνομολόγηση Μνημονίου υνεργασίας μεταξύ των
Τπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως της Κύπρου και Δικαιοσύνης
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο υπεγράφη στη Μόσχα το Νοέμβριο του
2008.
Γ.
Παρακολούθηση/Εφαρμογή Διεθνών υμβάσεων
Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του και ενεργώντας ως Κεντρική Αρχή, με βάση σχετικές
υμβάσεις, χειρίστηκε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αιτήσεων προς και από την
Κύπρο, οι οποίες αφορούν στην:
Επίδοση δικογράφων
Διεκπεραιώθηκαν 7500 αιτήσεις
Δικαστική υνδρομή
Λήφθηκαν από διάφορες χώρες συνολικά 140 αιτήματα δικαστικής
συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις και υποβλήθηκαν αντίστοιχα 52 αιτήματα
σε διάφορες χώρες για εκτέλεση. Σα αιτήματα αφορούν στη λήψη μαρτυρίας,
στην έκδοση διαταγμάτων για παγοποίηση ή αποκάλυψη τραπεζικών
λογαριασμών, πληροφορίες για εταιρείες κλπ.
Έκδοση Υυγόδικων
Παραλήφθηκαν και προωθήθηκαν 13 αιτήσεις και υποβλήθηκαν 2 αιτήσεις
για εκτέλεση από τρίτες χώρες.
Ευρωπαϊκά Εντάλματα ύλληψης
(α) Εκδόθηκαν από τις Κυπριακές Αρχές και προωθήθηκαν για εκτέλεση 18
εντάλματα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
(β) Παραλήφθηκαν συνολικά 40 Ευρωπαϊκά Εντάλματα ύλληψης που
εξέδωσαν διάφορα κράτη μέλη της Ε.Ε. και προωθήθηκαν για εκτέλεση
στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μεταφορά Καταδίκων
Παραλήφθηκαν 27 αιτήσεις από τις οποίες οι 9 ολοκληρώθηκαν με τη
μεταφορά καταδίκων από ή προς την Κύπρο.
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Επιστροφή Απαχθέντων Παιδιών
(που μετακινήθηκαν προς ή εκτός Κύπρου)
Προωθήθηκαν 21 αιτήσεις από και προς την Κύπρο.
Αναγνώριση Δικαστικών Διαταγμάτων Διατροφής (25 αιτήσεις)
Αναγνώριση Δικαστικών Αποφάσεων Διαιτησίας (4 αιτήσεις)
Αναγνώριση Δικαστικών Αποφάσεων (πλην διαταγμάτων διατροφής και διαιτησίας) (8 αιτήσεις)
Apostille (Πιστοποίηση Εγγράφων 420.000)
Λήψη Μαρτυρίας σε Αστικές και Εμπορικές Τποθέσεις (8 αιτήσεις)
Δ.

υμμετοχή σε συνέδρια και επιτροπές διεθνών οργανισμών για νομικά
θέματα

Λειτουργοί της Μονάδας συμμετείχαν στις εργασίες των ακόλουθων
Επιτροπών/υνεδρίων/Διασκέψεων:


υναντήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τόσο σε Αστικές, όσο και Ποινικές Τποθέσεις που αναφέρονται
πιο κάτω:
1.
2.
3.
4.



Βρυξέλλες
Βρυξέλλες
Βρυξέλλες
Βρυξέλλες

26/2/2008
7/3/2008
19/6/2008
18/9/20085. Παρίσι

4-5/12/2008

υναντήσεις των Ομάδων Εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Εντάλματος ύλληψης από την Ελλάδα και τη
Μάλτα, οι οποίες έγιναν:
1.
2.

Αθήνα-Θεσσαλονίκη 14-17/1/2008
Βαλέτα
7-4/4/2008



54η και 55η υνάντηση της Επιτροπής του υμβουλίου της Ευρώπης (PCOC) για την παρακολούθηση των υμβάσεων για Ποινικά Θέματα.
(τρασβούργο 28-30 Απριλίου 2008 και 4-7 Νοεμβρίου 2008).



εμινάριο που οργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης με
θέμα:
«Σεμινάριο για την Ασφάλεια των Διαβαθμισμένων Εγγράφων και το Ανώτατο Δικαστήριο για Θέματα Διοικητικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου»
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

Κατάλογος χωρών με τις οποίες η Κύπρος συνήψε Διμερείς υμφωνίες
Νομικής/Δικαστικής υνεργασίας μέχρι 31.12.2008.
1.

Σσεχοσλοβακία

Κυρ. Νόμος 68/82

2.

Ουγγαρία

Κυρ. Νόμος 7/83

3.

Βουλγαρία

Κυρ. Νόμος 18/84

4.

Ελλάδα

Κυρ. Νόμος 55/84

5.

υρία

Κυρ. Νόμος 160/86

6.

οβιετική 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 Υυγοδίκων

11.

Ιορδανία

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

12.

Λίβανος

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

13.

Η.Π.Α.

Κυρ. Νόμος 9(ΙΙΙ)/97 για Έκδοση Υυγοδίκων
Κυρ. Νόμος 20(ΙΙΙ)/2002 για Αμοιβαία Νομική
υνδρομή σε Ποινικά Θέματα

14.

Πολωνία

Κυρ. Νόμος 10(ΙΙΙ)/97

15.

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

16.

Λιβύη

Κυρ. Νόμος 25(ΙΙΙ)/2002 για Έκδοση Υυγοδίκων
Κυρ. Νόμος 26(ΙΙΙ)/2002 για Μεταφορά Καταδίκων

17.

Λιβύη

Κυρ. Νόμος 32(ΙΙΙ)/2005 για Νομική υνεργασία σε
Ποινικά Θέματα

18.

Ουκρανία

Κυρ. Νόμος 8(ΙΙΙ)/2005 για Νομική υνεργασία σε
Αστικά Θέματα

19.

Μνημόνιο υνεργασίας μεταξύ των Τπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Σάξεως της Κύπρου—Δικαιοσύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το οποίο
υπεγράφη στις 19.11.2008

20.

Η.Π.Α.

Κυρ. Νόμος 7(ΙΙΙ)/2008 για Αμοιβαία Δικαστική υνδρομή σε Ποινικά Θέματα (θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2009)

21.

Η.Π.Α.

Κυρ. Νόμος 8(ΙΙΙ)/2008 για Έκδοση Υυγοδίκων
(θα τεθεί σε ισχύ εντός του 2009)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος Πολυμερών Διεθνών υμβάσεων τις οποίες επικύρωσε η Κύπρος
και για την εφαρμογή των οποίων ορίστηκε ως Κεντρική Αρχή ή έχει σχετική
αρμοδιότητα το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, μέχρι
31.12.2008:
1.

Ευρωπαϊκή ύμβαση περί Παροχής Πληροφοριών επί του Κρατούντος εν τη
Αλλοδαπή Δικαίου, Κυρ. Νόμος 5/69.

2.

Ευρωπαϊκή ύμβαση περί Σιμωρίας Αδικημάτων Σροχαίας, Κυρ. Νόμος 13/69.

3.

Ευρωπαϊκή ύμβαση περί Εκδόσεως Υυγοδίκων, Κυρ. Νόμος 95/70.

4.

ύμβαση της Φάγης περί Καταργήσεως της Τποχρεώσεως προς Νομιμοποίησιν
Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων, Κυρ. Νόμος 50/72.

5.

Ευρωπαϊκή ύμβαση περί του Διεθνώς Εγκύρου των Ποινικών Αποφάσεων, Κυρ.
Νόμος 9/74.

6.

ύμβαση των Ηνωμένων Εθνών επί της Διεκδικήσεως Διατροφής εν τη
Αλλοδαπή, Κυρ. Νόμος 50/78.

7.

ύμβαση της Φάγης περί της εν τη Αλλοδαπή Επιδόσεως Δικαστικών και Ετέρων
Εγγράφων εις Αστικάς και Εμπορικάς Τποθέσεις, Κυρ. Νόμος 40/82.

8.

ύμβαση περί της Αναγννωρίσεως Διαζυγίων και Νομίμων Φωρισμών, Κυρ.
Νόμος 63/82.

9.

ύμβαση της Φάγης δια την Λήψιν Μαρτυρικής Αποδείξεως εν τη Αλλοδαπή εις
Αστικάς και Εμπορικάς Τποθέσεις, Κυρ. Νόμος 67/82.

10. ύμβαση της Φάγης για την Αναγνώριση Διαζυγίων και Νομίμων Φωρισμών,
Κυρ. Νόμος 63/1982.
11. Ευρωπαϊκή ύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων, Κυρ. Νόμος 14/86.
12. Ευρωπαϊκή ύμβαση περί Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως Αποφάσεων
Αφορωσών εις Κηδεμονίαν, Ανηλίκων και εις Αποκατάστασιν Κηδεμονίας
Ανηλίκων, Κυρ. Νόμος 36/86.
13. ύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (Βιέννη 88) εναντίον της Παράνομης Διακίνησης
Ναρκωτικών και Χυχοτρόπων Ουσιών, Κυρ. Νόμος 49/90.
14. ύμβαση της Φάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών,
Κυρ. Νόμος 11(ΙΙΙ)/94.
15. Ευρωπαϊκή ύμβαση για τη υγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και Δήμευση των
Προϊόντων του Εγκλήματος, Κυρ. Νόμος 18(ΙΙΙ)/95.
16. Ευρωπαϊκή υμφωνία για την Παράνομη Διακίνηση μέσω Θαλάσσης προς
εφαρμογή της ύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Παράνομης
Διακίνησης Ναρκωτικών Υαρμάκων και Χυχοτρόπων Ουσιών, Κυρ. Νόμος 13
(ΙΙΙ)/1999.
17. Ευρωπαϊκή ύμβαση για Αμοιβαία υνδρομή σε Ποινικά Θέματα και Πρόσθετο
Πρωτόκολλο, Κυρ. Νόμος 2(ΙΙΙ)/2000.
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18. ύμβαση της Φάγης περί Πολιτικής Δικονομίας, Κυρ. Νόμος 3(ΙΙΙ)/2000.
19. ύμβαση της Φάγης για Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, Κυρ. Νόμος 4(ΙΙΙ)/2000.
20. Διεθνής ύμβαση για την Καταστολή της Βομβιστικής Σρομοκρατίας, Κυρ. Νόμος 19(ΙΙΙ)/2000.
21. Ευρωπαϊκή ύμβαση για τη Μεταφορά Ποινικών Διαδικασιών, Κυρ. Νόμος 20
(ΙΙΙ)/2000.
22. Ευρωπαϊκή ύμβαση για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς, Κυρ. Νόμος 23
(ΙΙΙ)/2000.
23. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή ύμβαση για Μεταφορά Καταδίκων,
Κυρ. Νόμος 12(ΙΙΙ)/2001.
24. ύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Φρηματοδότησης της Σρομοκρατίας,
Κυρ. Νόμος 29(ΙΙΙ)/2001.
25. Ευρωπαϊκή ύμβαση Αστικού Δικαίου για τη Διαφθορά, Κυρ. Νόμος 7(ΙΙΙ)/2004.
26. ύμβαση για Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αναγνώριση, Επιβολή και υνεργασία σε σχέση με γονική ευθύνη και μέτρα για την προστασία παιδιών,
Κυρ. Νόμος 24(ΙΙΙ)/2004.
27. ύμβαση του υμβουλίου της Ευρώπης για τη υγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση
και Δήμευση προϊόντων του εγκλήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Κυρ. Νόμος 51(ΙΙΙ)/2007.
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΨΝ ΕΡΕYΝΨΝ
Πέραν από την παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με την
εγκληματικότητα και τα ναρκωτικά, οι σημαντικότερες αρμοδιότητες της
Μονάδας επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
1. Διεξαγωγή μελετών / ερευνών για διαμόρφωση αντεγκληματικής πολιτικής.
2. Τποβολή εισηγήσεων / εκθέσεων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την
πρόληψη, τον έλεγχο της εγκληματικότητας και τη μεταχείριση
αδικοπραγούντων (ποινές, οργάνωση και λειτουργία ιδρυμάτων και άλλων
θεσμών κοινωνικής άμυνας και θεραπευτικών μέτρων των
αδικοπραγούντων).
3. υμμετοχή στις εργασίες επιτροπών που συγκροτούνται για θέματα
εγκληματολογικά, σωφρονιστικά, ναρκωτικών και κοινωνικής πολιτικής.
4. Παρακολούθηση και προώθηση της υλοποίησης της Εθνικής τρατηγικής
και των χεδίων Δράσης του Αντιναρκωτικού υμβουλίου για τα θέματα
που αφορούν το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως.
5. Διοργάνωση εμιναρίων / Ημερίδων και συμμετοχή σε διάφορα εμινάρια /
υνέδρια.
6. υμμετοχή και συνεργασία με διάφορες Τπηρεσίες και Υορείς (Τπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού, Οργανισμός Νεολαίας κλπ) για την εφαρμογή
προληπτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πρόληψη της νεανικής
παραβατικότητας.
7. Μέλος της υντονιστικής Επιτροπής Αγωγής Τγείας και Πολιτότητας για
θέματα που αφορούν τη Νεανική Παραβατικότητα.
8. Γραμματέας και Μέλος του υμβουλίου Υυλακών και των ειδικών κλιμακίων
που συστήνονται για τη διερεύνηση παραπόνων των καταδίκων.
9. Επίσης, η Μονάδα έχει αναλάβει:





Σην επιστημονική, γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του
υμβουλίου Εγκληματικότητας και των Επιτροπών του·
Σην παρακολούθηση, συντονισμό και αξιολόγηση της υλοποίησης του
Εθνικού χεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Εγκληματικότητας·
Σην υλοποίηση δράσεων του Εθνικού χεδίου Δράσης για την Πρόληψη
και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας που αφορούν τη Μονάδα
Εγκληματολογικών Ερευνών.
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1.

ΑΝΣΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

1.1.

υμβούλιο Εγκληματικότητας

τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Σάξεως για διαμόρφωση αντεγκληματικής πολιτικής, έχει συσταθεί με
Απόφαση του Τπουργικού υμβουλίου (Αρ. 57.457, ημερ. 24.2.2003)
υμβούλιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας. Σο
υμβούλιο Εγκληματικότητας άρχισε τη λειτουργία του στις 15 Δεκεμβρίου
2003.
Κυριότερος σκοπός της σύστασης του υμβουλίου 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 υμβούλιο έχει ευρείες αρμοδιότητες οι
οποίες αφορούν στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη της
εγκληματικότητας.
Κύρια αποστολή του υμβουλίου Εγκληματικότητας είναι:








Η μέτρηση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εθνικής Αντεγκληματικής Πολιτικής.
Ο συντονισμός δράσεων, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή τους.
Η προώθηση και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.
Η συγκέντρωση, η οργάνωση και η διάχυση πληροφοριών, γνώσης και
εμπειριών.
Η εξασφάλιση της συνεργασίας και ενεργού ανάμιξης των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, των τοπικών Αρχών και των Εθελοντικών
Οργανώσεων.
Η επιμόρφωση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων
φορέων (κράτος και ιδιώτες).

Πρόεδρος του υμβουλίου Εγκληματικότητας είναι ο Τπουργός Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Σάξεως και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γενικός Διευθυντής του
Τπουργείου.
Σο υμβούλιο εκπροσωπείται από τα Τπουργεία Τγείας,
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Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, την
Αστυνομία, τη Νομική Τπηρεσία, το Ανώτατο Δικαστήριο, την Ένωση Δήμων,
την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, το Παγκύπριο
υντονιστικό υμβούλιο Εθελοντισμού και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η
σύνθεση του υμβουλίου φαίνεται στο Παράρτημα Ι.
Με τη λήξη της θητείας του υμβουλίου Εγκληματικότητας το Δεκέμβριο του
2006, το Τπουργικό υμβούλιο ανανέωσε τη θητεία του και για τα επόμενα
τρία χρόνια (2006 – 2009).
τα πλαίσια των εργασιών του υμβουλίου εκπονήθηκε Εθνικό χέδιο Δράσης
για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας το οποίο καλύπτει τη
χρονική περίοδο 2006 – 2010 και το οποίο έχει εγκριθεί από το Τπουργικό
υμβούλιο τον Μάιο του 2006.
Σο Εθνικό χέδιο στηρίζεται σε τρεις άξονες:




στη μείωση των εγκληματογόνων παραγόντων
στη μείωση της υποτροπής, και
στη μείωση των ευκαιριών για διάπραξη αδικημάτων

Έχουν καταγραφεί 86 δράσεις οι οποίες αφορούν το θεσμό της Οικογένειας
και του χολείου, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την Εργασία, την
Χυχαγωγία, τη Νομοθεσία, τη Μεταχείριση και την Κοινωνική Επανένταξη
Αδικοπραγούντων και Κρατουμένων. λες οι ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί
προνοούν τη συνεταιρικότητα και την ενεργοποίηση όλων των αρμοδίων
υπηρεσιών και φορέων.
Για τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του υμβουλίου καθώς και
την προώθηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού χεδίου για την
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας συστάθηκαν οι ακόλουθες
Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

Επιτροπή για την Πρωτογενή και Δευτερογενή Πρόληψη της
Εγκληματικότητας.
Επιτροπή για την Σριτογενή Πρόληψη της Εγκληματικότητας.
Επιτροπή αναφορικά με την Κοινωνική Επανένταξη των
Αποφυλακισθέντων.
Ομάδα Εργασίας για το σχεδιασμό, προώθηση και εφαρμογή
προγραμμάτων πρόληψης της Βίας και Νεανικής παραβατικότητας.
Εκτελεστικές Ομάδες Εργασίας για την προώθηση/ υλοποίηση των
δράσεων/ προγραμμάτων του Εθνικού χεδίου Δράσης.
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1.1.2. Τλοποίηση του Εθνικού χεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας για το έτος 2008
Μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης και υλοποίησης του Εθνικού χεδίου Δράσης έχει ετοιμαστεί Έκθεση Προόδου για την περίοδο 2006-2008 αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού χεδίου, με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται κατά καιρούς από όλες τις εμπλεκόμενες Τπηρεσίες.
1.1.2.1. Κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν και αφορούν το Τπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως
Κοινωνική Επανένταξη Αποφυλακισθέντων
υστάθηκε Επιτροπή, υπό το συντονισμό της Μονάδας Εγκληματολογικών
Ερευνών, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι του Σμήματος Υυλακών, των Τπηρεσιών Χυχικής Τγείας, των Τπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Οργανισμού Νεολαίας, του Αντιναρκωτικού υμβουλίου και του Παγκύπριου υντονιστικού υμβουλίου Εθελοντισμού.
Πρωταρχικός στόχος της Επιτροπής είναι η εξεύρεση μηχανισμού για συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων φορέων, ώστε να παρέχεται η κατάλληλη στήριξη στους αποφυλακισθέντες. τα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν τα υφιστάμενα προγράμματα που προσφέρονται για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων.
τη συνέχεια, ετοιμάστηκε και εκδόθηκε Οδηγός Κοινωνικής Επανένταξης
καΕνσωμάτωσης των Αποφυλακιζομένων. Ο Οδηγός περιέχει χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τα προγράμματα / μέτρα που μπορούν να προσφερθούν στους αποφυλακιζόμενους από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια / στήριξη
(οικονομική, επαγγελματική, συμβουλευτική, ψυχολογική). Επίσης, έχει αρχίσει
η διεξαγωγή μελέτης αναφορικά με τη διαπίστωση των αναγκών των αποφυλακιζομένων η οποία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2009.
Ξεχωριστή κράτηση Ανηλίκων Καταδίκων
υστάθηκε Ειδική Τπηρεσιακή Επιτροπή υπό το συντονισμό της Moνάδας Εγκληματολογικών Ερευνών του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του Σμήματος Υυλακών, των ι Τπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. τόχος της Επιτροπής ήταν η μελέτη του ενδεχόμενου δημιουργίας ξεχωριστού χώρου κράτησης ανηλίκων καταδίκων στις Υυλακές και η διασφάλιση της ξεχωριστής διαμονής των ανήλικων κάτω των 18,σύμφωνα και
με τις σύγχρονες προσεγγίσεις αλλά και βάση των οδηγιών που περιλαμβάνο
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νονται στους Κανονισμούς των Υυλακών του υμβουλίου της Ευρώπης.
Η Επιτροπή, αφού πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων και αφού μελέτησε
τα στατιστικά στοιχεία των Υυλακών για τα τελευταία χρόνια, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ο αριθμός των ανηλίκων καταδίκων κάτω των 18 ετών, οι
οποίοι οποιαδήποτε χρονική στιγμή βρίσκονται στις Υυλακές, είναι πολύ
μικρός (5-10 το χρόνο) για να δικαιολογεί τη δημιουργία ξεχωριστών Υυλακών
για τους ανήλικους. Ψς εκ τούτου, υπέβαλε εισήγηση προς το υμβούλιο
Εγκληματικότητας όπως διαμορφωθεί εντός του χώρου των Υυλακών
ξεχωριστή Πτέρυγα για τους ανήλικους.
Σελικά αποφασίστηκε από το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως
όπως η Πτέρυγα 9 χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση ανήλικων και νεαρών
κατάδικων, αφού διαμορφωθεί κατάλληλα από το Σμήμα Δημοσίων Έργων
ώστε να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός των ανηλίκων από τους νεαρούς. Έχει
γίνει ήδη ο σχεδιασμός και αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού. Σο
υμβόλαιο θα προβλέπει χρονοδιάγραμμα 12 μηνών για την υλοποίηση του
έργου από την ημέρα της κατακύρωσης της προσφοράς.
Προληπτικό πρόγραμμα «ΑΡΕΣΗ»
Σο υμβούλιο Εγκληματικότητας συνέχισε τη συνεργασία του με το
Παρατηρητήριο για τα Παιδιά για την εφαρμογή του προληπτικού
προγράμματος «Εκπαίδευση χαρακτήρων - Αρετή». Πρόκειται για ένα
επιστημονικό πρόγραμμα πρόληψης το οποίο στοχεύει στη συναισθηματική,
ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Μέσα στο 2008 εκπαιδεύτηκαν συνολικά 205 μαθητές Δημοτικών και
Γυμνασίων από 12 ειδικούς εκπαιδευτές. Σο Πρόγραμμα έχει ήδη εφαρμοστεί
και το 2007 σε 240 μαθητές Δημοτικού (τ΄ τάξης) και Γυμνασίου.
ΑΣΤΝΟΜΙΑ


Σο Ειδικό Γραφείο της Αστυνομίας για τους νεαρούς παραβάτες, το οποίο
συστάθηκε το 2007, πραγματοποίησε σειρά εκπαιδεύσεων στην
Αστυνομική Ακαδημία σχετικά με το χειρισμό ανηλίκων ως παραβάτες
τροχαίας, σε ποινικές υποθέσεις κλπ.



Σο Ειδικό Γραφείο της Αστυνομίας για τη Βία στην Οικογένεια, σε
συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2007
διαφωτιστική εκστρατεία η οποία συνεχίστηκε μέχρι το Μάιο του 2008
σχετικά με τη βία στην οικογένεια, για ενημέρωση, διαφώτιση και
ευαισθητοποίηση του κοινού και κυρίως των ευάλωτων πληθυσμιακών
ομάδων υψηλού κινδύνου (γυναίκες και παιδιά). Μεταξύ των στόχων της
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εκστρατείας ήταν η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των Αστυνομικών και
άλλων επαγγελματιών για αποτελεσματικότερο χειρισμό τέτοιων
περιστατικών. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, αριθμός εκπαιδεύσεων στην
Αστυνομική Ακαδημία σχετικά με το θέμα της βίας στην οικογένεια και το
χειρισμό ανηλίκων σε τέτοιες υποθέσεις.
 Ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται
από το 2003, επεκτάθηκε μέχρι το 2008 σε 37 Δήμους / Κοινότητες /
υνοικισμούς με 45 Αστυνομικούς της Γειτονιάς καλύπτοντας 273.000
κατοίκους.
 Ολοκληρώθηκε η μηχανογράφηση Προγράμματος Ανάλυσης Εγκλήματος
και προωθείται η μηχανογράφηση καταγγελιών που αφορούν την
εγκληματικότητα.
 Πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες για διαφώτιση της
νεολαίας στην Οδική Ασφάλεια σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Επίσης,
πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις, πρακτική εξάσκηση στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής, διοργάνωση διαφωτιστικών τηλεοπτικών και
ραδιοφωνικών εκστρατειών και άλλα. υγκεκριμένα, το 2008
πραγματοποιήθηκαν 1344 διαλέξεις Οδικής Ασφάλειας τις οποίες
παρακολούθησαν 113,689 μαθητές.
ΣΜΗΜΑ ΥΤΛΑΚΨΝ
 το πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού των Υυλακών
περιλήφθηκαν εξειδικευμένα προγράμματα σχετικά με τη μεταχείριση
κρατουμένων και έχουν προσληφθεί 20 έκτακτοι δεσμοφύλακες με στόχο
τη λειτουργία επί μονίμου βάσεως της χολής Δεσμοφυλάκων. Κατά τη
περίοδο του 2008, μέλη του προσωπικού εκπαιδεύτηκαν τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό.
 Σα δώδεκα μέλη του προσωπικού που ορίστηκαν το 2007 ως Καθοδηγητές
έτυχαν ειδικής εκπαίδευσης. Κύρια εργασία των Καθοδηγητών είναι η
παρακολούθηση, η καθοδήγηση και επιτήρηση των νεοεισερχομένων, των
νεαρών και των υπό αποφυλάκιση κατάδικων.


Δημιουργήθηκε νέο επισκεπτήριο ανοικτής και κλειστής επίσκεψης σε
υφιστάμενο κτίριο της Κλειστής Υυλακής.



Σο Σμήμα Υυλακών σε συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)
διοργάνωσε για τους κατάδικους μαθήματα ταχύρυθμης εκπαίδευσης στα
επαγγέλματα του υδραυλικού, συγκολλητή, πελεκάνου και επιπλοποιού. Σα
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μαθήματα αυτά παρακολούθησαν και δεσμοφύλακες με την προοπτική να
γίνουν οι ίδιοι εκπαιδευτές. Επίσης, το Σμήμα Υυλακών σε συνεργασία με την
Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού διοργάνωσε δύο προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης κρατουμένων στα επαγγέλματα του οικοδόμου
και του μαγείρου. Από το Νοέμβριο 2007 μέχρι το Μάρτιο 2008
παρακολούθησαν τα πιο πάνω προγράμματα 11 κατάδικοι (3 άτομα για το
πρόγραμμα του οικοδόμου και 8 άτομα το πρόγραμμα του μαγείρου),
ηλικίας από 26-35 ετών. Οι κατάδικοι μετά το τέλος των προγραμμάτων
παρακάθισαν σε γραπτές εξετάσεις, συμμετείχαν σε εργασίες και
αξιολογήθηκαν οι τεχνικές τους δεξιότητες.
1.1.2.2. Κυριότερες δράσεις
Τπηρεσίες / Υορείς

που

υλοποιήθηκαν

και

αφορούν

άλλες

ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΤΗΜΕΡΙΑ


Δημιουργήθηκε Κέντρο Οικογενειακής Καθοδήγησης στη Λεμεσό σε
συνεργασία με εθελοντική οργάνωση. κοπός του Κέντρου είναι η
εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων αναφορικά με το γονικό
τους ρόλο, οικογενειακό προγραμματισμό, διαχείριση και επίλυση
συγκρούσεων, επικοινωνία, απόκτηση κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων
και πολυθεματικής εντατικής βραχυπρόθεσμης θεραπείας ατόμων,
ομάδων και οικογενειών.



Έχουν αξιολογηθεί τα προγράμματα προληπτικής υπηρεσίας προς τις
οικογένειες και έχουν προσληφθεί 5 ψυχολόγοι οι οποίοι απασχολούνται
στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας των Τπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.



Πραγματοποιήθηκαν σειρές επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους
Λειτουργούς των Τπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που ασχολούνται με
προγράμματα στήριξης της οικογένειας και παιδικής προστασίας. Σην
επιμόρφωση ανέλαβαν εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και την Ελλάδα.



Έχει διεξαχθεί ενδοτμηματική αξιολόγηση της λειτουργίας των Επιτροπών
Μεταχείρισης Ανήλικων Παραβατών και έχουν υποβληθεί εισηγήσεις στην
Αστυνομία, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της
Επιτροπής.



τα πλαίσια της αποκέντρωσης των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών
εκπονήθηκε μελέτη με θέμα «Καλύτερη Γεωγραφική Σοποθέτηση των
Γραφείων των Τπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» με βάση την οποία
προγραμματίζεται η λειτουργία των Σοπικών Γραφείων εντός του 2009.
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ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ


Έχει εκπαιδευτεί ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών και ψυχολόγων σε
θέματα Αγωγής Τγείας και Πολιτότητας στα πλαίσια της ενδοϋπηρεσιακής
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης.



Έχουν προωθηθεί διάφορα επιστημονικά προληπτικά προγράμματα σε
χολικές Μονάδες (τηρίζομαι στα πόδια μου, Επικοινωνία στην Οικογένεια
κλπ).



Σο μάθημα «Αγωγή Τγείας» από το επτέμβριο του 2008 προσφέρεται ως
επιλογή στο Σμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου για
την επιμόρφωση υποψηφίων εκπαιδευτικών.



Εκδόθηκαν διάφορα εκπαιδευτικά εγχειρίδια για όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο) σχετικά με το Πρόγραμμα Αγωγής
Τγείας και Πολιτότητας.



υστάθηκε Επιστημονική Επιτροπή για τη διαμόρφωση νέων αναλυτικών
προγραμμάτων με στόχο τον εκσυγχρονισμό της δομής και του
περιεχομένου της εκπαίδευσης και την αποφόρτιση της ύλης.



Ενισχύθηκε η Τπηρεσία Εκπαιδευτικής Χυχολογίας με τέσσερις (4)
έκτακτους εκπαιδευτικούς Χυχολόγους και προκηρύχθηκαν ακόμη δυο
θέσεις.



Πραγματοποιούνται διάφορες βελτιώσεις σε σχολικά κτίρια και έχουν
λειτουργήσει αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης σε 4 Λύκεια.



Εκδόθηκαν 2 βιβλιάρια επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας για το Γυμνάσιο
μέχρι το Λύκειο, με στόχο την ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ των
δυο αυτών θεσμών.



Θεσμοθετήθηκε η καινοτομία των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας
(ΖΕΠ) με Απόφαση του Τπουργικού υμβουλίου και υπάρχει πολιτική
απόφαση για επέκταση τους από τρεις (3) σε οκτώ (8). Μέσα στα πλαίσια
των ΖΕΠ λειτούργησαν πολλά προληπτικά προγράμματα και δράσεις.
Επιμορφώθηκαν, επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί των ΖΕΠ σε θέματα
πρόληψης.



Πραγματοποιούνται διάφορες αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες
στα πλαίσια των απογευματινών λεσχών και των προγραμμάτων
απογευματινής απασχόλησης.
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ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΤΠΡΟΤ


Σο Κέντρο Πρωτογενούς Πρόληψης «Μικρή Άρκτος», του Οργανισμού
Νεολαίας, εφάρμοσε προγράμματα και βιωματικά εργαστήρια καθολικής
πρόληψης σε ομάδες μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Επίσης,
εφαρμόστηκαν προγράμματα και στο πεδίο της Κοινότητας καθώς και
αποσπασματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού
πληθυσμού.



υνέχισαν τη λειτουργία τους το Πολυκέντρο Νεολαίας στη Λευκωσία και τα
Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αγρό και
στα Κάτω Πολεμίδια.



Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για το Πολυκέντρο Νεολαίας Πάφου το
οποίο αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα.



Σα Κέντρα Νεότητας ανέπτυξαν διάφορες δραστηριότητες με στόχο την
υγιή απασχόληση των νέων κατά τον ελεύθερο τους χρόνο.



Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για την πληροφόρηση και ενημέρωση
των νέων με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του Οργανισμού
Νεολαίας.

ΑΡΦΗ ΡΑΔΙΟΣΗΛΕΟΡΑΗ ΚΤΠΡΟΤ


Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκε εκστρατεία
ενημέρωσης / πληροφόρησης των πολιτών και των οργανωμένων
συνόλων σχετικά με τους τρόπους προστασίας των παιδιών από επιβλαβή
ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα.

ΕΝΨΗ ΔΗΜΨΝ


2.

Αρκετοί Δήμοι και Κοινότητες έχουν εντάξει μέσα στις προτεραιότητες τους
το θέμα του κατάλληλου φωτισμού με σκοπό τη μείωση των ευκαιριών για
διάπραξη αδικημάτων και έχουν προβεί σε αναβάθμιση του φωτισμού σε
δρόμους, πάρκα, γειτονιές κλπ.
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΥΤΛΑΚΨΝ

Σο υμβούλιο Υυλακών λειτουργεί με βάση τον περί Υυλακών Νόμο του 1996
και 1997 όπως έχει τροποποιηθεί. Πρόκειται για ένα σώμα, με ρόλο
συμβουλευτικό προς τον Τπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως σε
σχέση με την εξασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων και συμφερόντων
των κρατουμένων και την ομαλή λειτουργία των Υυλακών, σε συνεργασία με
το Διευθυντή Υυλακών.
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Σο υμβούλιο είναι ένας θεσμός που για χρόνια λειτουργεί και διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρμογής του Νόμου και
των Κανονισμών των Υυλακών. Σα μέλη του υμβουλίου διορίζονται από το
Τπουργικό υμβούλιο, η δε θητεία τους είναι τριετής.
Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των μελών του υμβουλίου 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.
Σα μέλη του υμβουλίου Υυλακών έχουν δικαίωμα να εισέρχονται ελεύθερα
στις Υυλακές καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και να επισκέπτονται όποιον
κατάδικο επιθυμούν και να συνομιλούν μαζί του.
τα πλαίσια του υμβουλίου Υυλακών λειτουργούν και ειδικά κλιμάκια τα
οποία, εκτός από τη διερεύνηση των παραπόνων, ασκούν και αυτόβουλα τις
αρμοδιότητες τους εξετάζοντας διάφορα θέματα που αφορούν τις Υυλακές.
Η θητεία του υμβουλίου Υυλακών είναι τριετής και το παρόν υμβούλιο έχει
διοριστεί από το Τπουργικό υμβούλιο για την χρονική περίοδο 2006 - 2009. ε
μια προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργικότητας, αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας του υμβουλίου Υυλακών, για το διορισμό των μελών του
λήφθηκαν υπόψη η επαγγελματική ιδιότητα και συμμετοχή του καθενός σε
διάφορες κοινωνικές ομάδες, το ενδιαφέρον για τα κοινά και η επιθυμία
προσφοράς στους κρατουμένους. Πρόεδρος του υμβουλίου είναι ο Γενικός
Διευθυντής του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως.
Κατά το 2008, η ολομέλεια του υμβουλίου εξέτασε σημαντικό αριθμό
αιτημάτων/ παραπόνων που υποβλήθηκαν σ’ αυτό από κρατουμένους,
γραπτά ή προφορικά. Οι κρατούμενοι αποτείνονταν στο υμβούλιο Υυλακών
κυρίως για θέματα που αφορούσαν τις συνθήκες διαβίωσης τους στις
φυλακές, τις άδειες εξόδου και άλλα θέματα.
3.

ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ

Εθνική τρατηγική για τα Ναρκωτικά
Η Μονάδα έχει οριστεί ως ύνδεσμος μεταξύ του Τπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Σάξεως και του Αντιναρκωτικού υμβουλίου καθώς και μεταξύ του
Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως και του Εθνικού Κέντρου
Σεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου. Ψς εκ τούτου
συμμετέχει στη Διυπουργική Επιτροπή του Αντιναρκωτικού υμβουλίου και έχει
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μεταξύ άλλων και την ευθύνη της παρακολούθησης της υλοποίησης της
Εθνικής τρατηγικής και των χεδίων Δράσης του Αντιναρκωτικού υμβουλίου
για τα θέματα που αφορούν το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως.
Μέσα στα πλαίσια αυτά η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών ετοίμασε δυο
εξαμηνιαίες εκθέσεις αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων της Εθνικής
τρατηγικής για τα Ναρκωτικά που αφορούν το Τπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Σάξεως και συνέβαλε στις εργασίες του Αντιναρκωτικού υμβουλίου
σχετικά με την εκπόνηση της νέας Εθνικής τρατηγικής για τα Ναρκωτικά 2009
– 2012 σε συνεργασία με την Τπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της
Αστυνομίας και το Σμήμα Υυλακών.
4.

ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ

Η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών συμμετείχε σε συνεδριάσεις της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληματικότητα και την Καταπολέμηση
των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών σχετικά με το Εθνικό χέδιο
Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας καθώς και
σε συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
σχετικά με το θεσμό της κοινοτικής εργασίας.
5.

ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΟΣΗΣΑ Ψ ΣΡΟΠΟΤ
ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών συμμετέχει στο δίκτυο συνεργασίας
για την διεξαγωγή έρευνας με θέμα την ανάπτυξη της Πολιτότητας ως Σρόπου
Αντιμετώπισης της Νεανικής Παραβατικότητας. Ανάδοχος Υορέας της εν
λόγω έρευνας είναι ο ύνδεσμος Κοινωνιολόγων Κύπρου. Σο Τπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως έχει οριστεί, μαζί με το Τπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, ως ένας από τους
τελικούς χρήστες της έρευνας, ενώ ο κύριος ρόλος του θα είναι η παροχή
πληροφοριών και εισηγήσεων αναφορικά με όλα τα θέματα που θα
εξεταστούν από την παρούσα έρευνα.
τα πλαίσια της ενημέρωσης των τελικών χρηστών για την πορεία
υλοποίησης της έρευνας, έχει πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο συνάντηση στο
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κατά την οποία έγινε παρουσίαση και ανάλυση των
προκαταρκτικών ευρημάτων της έρευνας και ανταλλάγηκαν απόψεις και
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να διδάσκεται το μάθημα της
Πολιτικής Αγωγής στα σχολεία.
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6. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ
Κατά το 2008, η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών παρακολούθησε τα πιο
κάτω σεμινάρια, συνέδρια:
(α)

Δημοσιογραφική Διάσκεψη αναφορικά με τα Προγράμματα του τομέα
Πρόληψης του Οργανισμού Νεολαίας: Γραμμή 1410, «Μικρή Άρκτος» και
υμβουλευτικές Τπηρεσίες « ΠΡΟΣΑΗ», 9 επτεμβρίου στη Λευκωσία

(β)

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ετήσιας Έκθεσης του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Σοξικομανίας
(EMCDDA), που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Σεκμηρίωσης και
Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΣΠΝ), στις 7 Νοεμβρίου
στη Λευκωσία.

(γ)

Παρουσίαση της Αξιολόγησης της Εθνικής τρατηγικής για τα
Ναρκωτικά 2004 – 2008, η οποία έγινε από Γερμανούς Εμπειρογνώμονες,
στις 14 Νοεμβρίου στη Λευκωσία.

(δ)

υνέδριο με θέμα «Χυχοκοινωνικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων» που
διοργάνωσε το Κέντρο Πρόληψης «Μικρή Άρκτος» Λεμεσού στις 21
Νοεμβρίου στην Ακτή του Κυβερνήτη.

(ε)

Παρακολούθηση του εμιναρίου με θέμα «Νυχτερινή Διασκέδαση: τάση
και Ασφαλείς Πρακτικές», το οποίο διοργάνωσε το Αντιναρκωτικό
υμβούλιο Κύπρου σε συνεργασία με τον Παγκύπριο ύνδεσμο Κέντρων
Αναψύχεις, στις 18 Δεκεμβρίου στη Δημοσιογραφική Εστία.

7.

ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΕΤΡΨΠΑΩΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ

τα πλαίσια της πολιτικής για ενεργότερη παρουσία και συμμετοχή της
Κύπρου σε διεθνή συνέδρια για θέματα Ναρκωτικών και Εγκληματικότητας η
Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών εκπροσώπησε το Τπουργείο στην 57η
υνάντηση της Επιτροπής για τα Προβλήματα της Εγκληματικότητας του
υμβουλίου της Ευρώπης (CDPC), η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2 – 6
Ιουνίου στο τρασβούργο και συμμετείχε στην 61η και 62η υνάντηση των
Μονίμων
Αντιπροσώπων
της
Ομάδας
Πομπιτού,
οι
οποίες
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 16 – 17 Απριλίου στο τρασβούργο και μεταξύ 25
– 26 Νοεμβρίου στη Βαρσοβία αντίστοιχα.
8.

ΕΚΔΗΛΨΕΙ ΓΙΑ ΣΑ ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Μέσα στο 2008 ο Τπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως προσκλήθηκε
να απευθύνει χαιρετισμό ή να είναι ο κύριος ομιλητής στις πιο κάτω
εκδηλώσεις / σεμινάρια:
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Μνημόσυνο για τα θύματα από τα ναρκωτικά που οργάνωσε ο
ύνδεσμος υγγενών και Υίλων Εξαρτημένων Ατόμων Κύπρου, 13
Ιανουαρίου.



Εκδήλωση του Λυκείου Άγιου Γεωργίου Κοντού Λάρνακας με θέμα:
«Νεανική Παραβατικότητα», 1 Υεβρουαρίου.



4ο Παγκύπριο υνέδριο «Από Νέο σε Νέο» του υνδέσμου ΚΕΝΘΕΑ
Λευκωσίας με θέμα «Εγώ, Εμείς, ο εξαρτημένος και οι άλλοι», 22
Μαρτίου.



Εκδήλωση των Λαϊκών Οργανώσεων Ακακίου με θέμα: «Ναρκωτικά –
Ουσίες Εξάρτησης - Πρόληψη», 11 Μαΐου.



Δημοσιογραφική Διάσκεψη «Αχιλλέα Καϊμακλίου», με θέμα «Ναι στην
εξάρτηση από τον Αθλητισμό, χι στην εξάρτηση από τα ναρκωτικά»,
30 Μαΐου.



Εκδήλωση του Κοινοτικού υμβουλίου Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου με θέμα
τα ναρκωτικά, 30 Μαΐου.



Μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα Κατά των Ναρκωτικών και της
Παράνομης Διακίνησης τους, 26 Ιουνίου.



Εκδήλωση του Κέντρου Απασχόλησης Νέων «Δημιουργία» με θέμα
«Σραγουδώ και χορεύω για τη ζωή και ενάντια στα ναρκωτικά», 4 Ιουλίου.



Εκδήλωση ΠΟΕΙΔΨΝΙΑ 2008 με θέμα «Ναι στον Αθλητισμό, όχι στα
ναρκωτικά και τις άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες», 2 Αυγούστου.



38Ο Υεστιβάλ Σσακιστής Ελιάς του Αθλητικού Μορφωτικού υλλόγου
«ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ» Σσερίου με θέμα τα ναρκωτικά, 5 επτεμβρίου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι

ΜΕΛΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΕΓΚΛΗMAΣΙΚΟΣΗΣΑ

Έλενα Κλεόπα

Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας
Νομική Τπηρεσία

Γιαννάκης Φαραλάμπους

Ανώτερος Τπαστυνόμος,
Βοηθός Διευθυντής (Ε) Σμήμα Γ΄
Αρχηγείο Αστυνομίας

Μιχάλης Φ’’ Δημητρίου

Διευθυντής Υυλακών
Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως

Ανδρούλα Μπουλαράν

Λειτουργός Εγκληματολογικών Ερευνών
Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως

Λειτουργός Ευημερίας
αββούλα Παπαμιλτιάδους Τπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Τπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Μιχάλης Παπαδόπουλος

Ανώτερος Εκπαιδευτικός Χυχολόγος
Τπηρεσία Εκπαιδευτικής Χυχολογίας
Τπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Κώστας Κοιρανίδης

Ανώτερος Κλινικός Χυχολόγος
Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας
Τπουργείο Τγείας

Νικόλας άντης

Επαρχιακός Δικαστής
Ανώτατο Δικαστήριο

Ανδρέας Καπαρδής

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νέμος Κουτσοκούμνης

Αντιπρόεδρος Διοικητικού υμβουλίου
Οργανισμός Νεολαίας Kύπρου

Νεόφυτος Επαμεινώνδας

Διευθυντής Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Φρίστος Φ’’ Γιάγκου

Αν. Γραμματέας Ένωσης Δήμων

ταύρος Ολύμπιος

Πρόεδρος Παγκυπρίου υντονιστικού υμβουλίου
Εθελοντισμού

Γραμματεία

Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών, Τ.Δ.Δ.Σ.
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Μονάδα Ισότητας-Πρόλογος

ΜΟΝΑΔΑ ΙΟΣΗΣΑ
ΘΕΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΥΟΡΟΤΝ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ
Η Κυβερνητική πολιτική στα θέματα που αφορούν τη γυναίκα διαμορφώνεται
με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών υμβάσεων, ιδιαίτερα της ύμβασης των
Η.Ε. για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας,
Διεθνών υστάσεων, Προγραμμάτων Δράσης, περιλαμβανομένου του
Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης Γυναικών του
Πεκίνου (1995), του Κοινοτικού Κεκτημένου και Ευρωπαϊκών πολιτικών στον
τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών. Η Κυβερνητική πολιτική έχει δυο
βασικούς στόχους:
(α)

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

(β)

την εμπέδωση της αρχής ισότητας και των ίσων ευκαιριών στην πράξη,
που προϋποθέτει μεταξύ άλλων αλλαγή νοοτροπίας, προώθηση ειδικών
προγραμμάτων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις γυναίκες στους
πολλαπλούς τους ρόλους, καθώς και ενσωμάτωση της αρχής της
ισότητας σ’ όλα τα προγράμματα και τις πολιτικές.

1.

Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

1.1. Βασικό όργανο στη διαμόρφωση και προώθηση της πολιτικής αυτής
αποτελεί ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), ο
οποίος τελεί υπό την προεδρία και αιγίδα του Τπουργού Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Σάξεως. Ο ΕΜΔΓ αποτελείται από τρία συλλογικά σώματα, το
υμβούλιο, την Εθνική Επιτροπή, τη Διυπουργική Επιτροπή καθώς και τη Γενική
Γραμματεία.
1.2. Σο υμβούλιο του ΕΜΔΓ αποτελείται σήμερα από δεκαέξι οργανώσεις μέλη. το υμβούλιο συμμετέχουν γυναικείες, κομματικές, συνδικαλιστικές,
επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις, καθώς και δύο Σουρκοκυπριακές
γυναικείες οργανώσεις.
1.3. Η Εθνική Επιτροπή του ΕΜΔΓ αποτελείται από 61 οργανώσεις – μέλη,
στις οποίες περιλαμβάνονται κομματικές οργανώσεις, οργανώσεις κατά της
βίας και εκμετάλλευσης γυναικών, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αντιρατσιστικές,
αγροτικές, συνδικαλιστικές, οργανώσεις για την ειρήνη, για τους
εκτοπισμένους, για την οικογένεια και το παιδί, κ.ά.
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1.4. Η Διυπουργική Επιτροπή του ΕΜΔΓ αποτελείται από τους Αρμόδιους
Λειτουργούς όλων των Τπουργείων και του Γραφείου Προγραμματισμού για
τα Δικαιώματα της Γυναίκας.
1.5. Σο υμβούλιο του ΕΜΔΓ συστήνει Τπεπιτροπές, οι οποίες μελετούν και
προωθούν εξειδικευμένα θέματα που άπτονται του τομέα της ισότητας των
φύλων. ε αυτές μπορούν να μετέχουν αρμόδιοι φορείς και οργανώσεις ή μημέλη του υμβουλίου του ΕΜΔΓ. Κατά τη διάρκεια του 2008
δραστηριοποιήθηκαν ιδιαίτερα η Τπεπιτροπή Οικονομικών, η Τπεπιτροπή
Δικοινοτικών Προγραμμάτων και η Τπεπιτροπή Εργασίας και Διευκολύνσεων
προς τους Εργαζόμενους Γονείς.
1.6. Η Γενική Γραμματεία προετοιμάζει τις συνεδριάσεις όλων των οργάνων
του ΕΜΔΓ και προωθεί την υλοποίηση των λαμβανόμενων αποφάσεων.
1.7. Βασική προτεραιότητα του ΕΜΔΓ για το 2008 υπήρξε η προώθηση της
υλοποίησης του Εθνικού χεδίου Δράσης για την Ισότητα των Υύλων (ΕΔΙ), η
δημοσιοποίηση και η ενημέρωση όλων των αρμόδιων φορέων για το χέδιο.
2.

Μονάδα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών

2.1. Η Μονάδα Ισότητας του Τπουργείου αποτελεί την αρμόδια κυβερνητική
υπηρεσία που συντονίζει θέματα ισότητας των φύλων. Κατά το 2008 η
Μονάδα προώθησε το νομοθετικό εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου,
την επιχορήγηση οργανώσεων, τις διεθνείς σχέσεις, την ενσωμάτωση της
ισότητας σ’ όλες τις κυβερνητικές πολιτικές (gender mainstreaming),
εκτελώντας ταυτόχρονα χρέη Γενικής Γραμματείας του ΕΜΔΓ και παρέχοντάς
του γραμματειακή, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη.
2.2. Η Μονάδα Ισότητας στελεχώνεται από μία Ανώτερη Διοικητική
Λειτουργό, η οποία τελεί ταυτόχρονα και χρέη Γενικής Γραμματέως του ΕΜΔΓ
και από δύο Διοικητικούς Λειτουργούς.
3.

Προϋπολογισμός Μονάδας Ισότητας / Εθνικού Μηχανισμού για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας

3.1. Ο Προϋπολογισμός του ΕΜΔΓ / Μονάδας Ισότητας ανήλθε στα
€979.029. Ο προϋπολογισμός περιλάμβανε κονδύλι ύψους περίπου €115.000
για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Μονάδας Ισότητας, καθώς και
κονδύλι ύψους €525.000 για επιχορηγήσεις γυναικείων και άλλων
οργανώσεων από τον ΕΜΔΓ. Επίσης, ποσό ύψους €340.000 αφορούσε την
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με θέμα «Ισότητα στην Σοπική
Αυτοδιοίκηση».
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3.2. Σο κονδύλι των επιχορηγήσεων κάλυψε δύο κατηγορίες χορηγιών: τις
ετήσιες χορηγίες προς τις οργανώσεις - μέλη του υμβουλίου και της Εθνικής
Επιτροπής του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ύψους
€345.000, και τις επιχορηγήσεις οργανώσεων και άλλων φορέων για
υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων όπως συνέδρια, επιμορφωτικά και
ενημερωτικά σεμινάρια, εργαστήρια, κλπ. που αφορούν την ισότητα των
φύλων, ύψους περίπου €155.000. Επιπρόσθετα, περιλάμβανε το ποσό των
€25.000 για την κάλυψη εξόδων σύστασης και λειτουργίας του Πολιτισμικού
Κέντρου Γυναικών.
4.

Έκδοση Πιστοποιητικών υμβατότητας με τις Εθνικές και Κοινοτικές
Νομοθεσίες και Πολιτικές για την Ισότητα των Δύο Υύλων

4.1. Η Μονάδα Ισότητας έχει αναλάβει με Απόφαση του Τπουργικού
υμβουλίου το 2005, την αρμοδιότητα για έκδοση Πιστοποιητικών
υμβατότητας με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πολιτική για την
ισότητα των δύο φύλων, για όλα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα
Σαμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μονάδα Ισότητας εκδίδει τα Πιστοποιητικά
υμβατότητας για όλα τα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, με
τη βοήθεια εξειδικευμένου υμβούλου στα θέματα ισότητας των φύλων.
ημειώνεται ότι την αρμοδιότητα αυτή είχε και για την Προγραμματική Περίοδο
2004-2006, κατά την οποία εκδόθηκαν πέραν των 70 Πιστοποιητικών.
5.

Ιστοσελίδα Μονάδας Ισότητας / ΕΜΔΓ

5.1. Η Μονάδα Ισότητας αναβαθμίζει και εμπλουτίζει συστηματικά τον
ιστοχώρο της, ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια της ιστοσελίδας του
Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως - www.mjpo.gov.cy. Ο
χώρος περιλαμβάνει τις σχετικές Νομοθεσίες, Μελέτες, Εκθέσεις Προόδου,
Κανονισμούς και Έντυπα επιχορηγήσεων. Περιλαμβάνει επίσης έρευνες σε
θέματα ισότητας των φύλων και άλλο χρήσιμο πληροφοριακό υλικό, με στόχο
την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και την άμεση επικοινωνία και
εξυπηρέτηση του κοινού.
6.

Εκδόσεις Μονάδας Ισότητας

6.1. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των
γυναικών για τα θέματα της ισότητας των φύλων, μέσω των εκδόσεων, οι
οποίες διανέμονται δωρεάν. Κατά το 2008, η Μονάδα Ισότητας/ ΕΜΔΓ
εξέδωσε τα ακόλουθα:


«Εθνικό χέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, 2007-2013»



«ύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής
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Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (Ν. 78/85) και το Προαιρετικό της
Πρωτόκολλο (Ν.Ι.(ΙΙΙ)/2002)», στα Ελληνικά και στα Αγγλικά


«Κύπρος, Σρίτη, Σέταρτη και Πέμπτη Περιοδική Έκθεση (1993-2003) για την
Εφαρμογή της ύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε
Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας»



Πρακτικά και Πορίσματα υνεδρίου του Εθνικού Μηχανισμού για τα
Δικαιώματα της Γυναίκας με θέμα: «Εθνικό χέδιο Δράσης για την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών – Ισότητα στην Απασχόληση και Επαγγελματική
Εκπαίδευση» που έγινε στις 2 Νοεμβρίου 2007.

7.

Νομοθετικός Εκσυγχρονισμός και υνεργασία με Κοινοβουλευτικές
Επιτροπές

7.1. το νομοθετικό τομέα συνεχίστηκε η προσπάθεια για ενσωμάτωση της
ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς του δικαίου και τον
εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου.
7.2. Η Μονάδα Ισότητας προώθησε σε συνεργασία με τη Νομική Τπηρεσία,
την ετοιμασία νομοσχεδίου με τίτλο «O περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και
Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Τπηρεσίες και στην Παροχή αυτών)
Νόμος του 2007», με στόχο την ενσωμάτωση της σχετικής Ευρωπαϊκής
Οδηγίας 2004/113/ΕΚ, στο εθνικό δίκαιο. Σο Νομοσχέδιο εγκρίθηκε με
απόφαση του Τπουργικού υμβουλίου ημερομηνίας 5.12.2007 και το 2008
ψηφίστηκε σε Νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. κοπός του Νόμου
είναι η επέκταση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών που μέχρι σήμερα περιοριζόταν στον τομέα της απασχόλησης και
στα επαγγελματικά σχέδια συντάξεων, στην πρόσβαση σε αγαθά και
υπηρεσίες και στην παροχή αυτών, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα.
7.3. Η Μονάδα Ισότητας προώθησε στο Τπουργικό υμβούλιο και κατόπιν
στη Βουλή τροποποιητικό Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που Σροποποιεί τον
περί Σέκνων (υγγένεια και Νομική Τπόσταση) Νόμο», με στόχο την πλήρη
συμμόρφωση της Δημοκρατίας με την απόφαση του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ατομική προσφυγή που
στρεφόταν κατά της Κύπρου (Υοινικαρίδου Vs Κύπρου). ύμφωνα με την
τροποποίηση αυτή, υπό προϋποθέσεις, το δικαίωμα του τέκνου να ζητήσει
δικαστική αναγνώριση πατρότητας δεν παραγράφεται τρία χρόνια μετά την
ενηλικίωσή του, αλλά τρία χρόνια αφ’ ότου τα γεγονότα που μπορούν να
οδηγήσουν στην ταυτότητα του υποτιθέμενου πατέρα περιέλθουν για πρώτη
φορά σε γνώση του τέκνου [Ν. 69(Ι)/2008].
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7. 4. Η Μονάδα Ισότητας συμμετείχε στις συνεδριάσεις Κοινοβουλευτικών
Επιτροπών κατά τη συζήτηση νομοθετικών μέτρων στον τομέα του
Οικογενειακού και Εργατικού Δικαίου, καθώς και άλλων μέτρων πολιτικής που
αφορούν την ισότητα, μεταξύ των οποίων τα ακόλουθα:
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Νομοθετικά μέτρα για αντιμετώπιση προβλημάτων των διαζευγμένων ατόμων,
περιλαμβανομένων τροποποιητικών νομοσχεδίων του «Περί χέσεων Γονέων
και Σέκνων Νόμου» και του «Περί Ρυθμίσεων των Περιουσιακών χέσεων των
υζύγων Νόμου», που τελικά ψηφίστηκαν στους νόμους Ν.68(Ι)/08 και Ν.67
(Ι)/08 αντίστοιχα. ύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων αυτών, τα διατάγματα
διατροφής μεταξύ άλλων αυξάνονται αυτόματα ανά διετία κατά 10% και
υπάρχει δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων αποκοπής / ανάληψής τους από
το μισθό του υπόχρεου ή από τον τραπεζικό του λογαριασμό.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Προτάσεις Νόμου για τροποποίηση των «Περί Σέκνων και Περί Τιοθεσίας
Νόμων».
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Τροποποιητικό νομοσχέδιο του «Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και
Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου»·
-

Συμπεράσματα και καλές πρακτικές που έχουν εξαχθεί από την Κοινοτική
Πρωτοβουλία Equal και τρόποι προώθησής τους·

-

Ανάγκη συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων
και προώθηση συγκεκριμένων δράσεων από την κυπριακή πολιτεία·

-

Οικονομική στήριξη κρατών μελών για δημιουργία υποδομών που είναι
απαραίτητες για τη συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής
ζωής των γυναικών, όπως οι υποδομές φροντίδας για παιδιά και
ηλικιωμένους από τα Διαρθρωτικά Σαμεία και άλλα χρηματοδοτικά μέσα
της Ε.Ε.·

-

Έκθεση του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου για τη
Φαρτογράφηση των Πραγματικοτήτων της ωματεμπορίας Γυναικών και
της εξουαλικής τους Εκμετάλλευσης στην Κύπρο·

-

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο του «Περί Προστασίας της Μητρότητας
Νόμου» (κοινή συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων)·

-

Τροποποιητικό Νομοσχέδιο του «Περί Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στα Επαγγελματικά χέδια Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμου» (κοινή
συνεδρία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων·
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-

Παρουσίαση και υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για
την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013·

-

Ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον καταρτισμό καταλόγου δράσεων
για ευαισθητοποίηση της κοινωνίας όσον αφορά την πάταξη της
ενδοοικογενειακής βίας και υλοποίηση μέχρι το τέλος του 2008·

-

Ανταλλαγή απόψεων για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης εφαρμογής της
νομοθεσίας και λήψη μέτρων για την πάταξη της ενδοοικογενειακής βίας.

8.

Βία κατά των Γυναικών / εξουαλική Εκμετάλλευση

8.1. Η σημαντική συμβολή του Τπουργείου στην πρόληψη και
καταπολέμηση του προβλήματος της βίας στην οικογένεια επεκτείνεται στα
πλαίσια της υμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια, στην οποία
η εκπρόσωπος του Τπουργείου κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου.
Μεταξύ των δράσεων της υμβουλευτικής Επιτροπής εντός του 2008,
περιλαμβάνονται:
(α)

η ετοιμασία Εθνικού χεδίου Δράσης για την Ενδοοικογενειακή Βία και η
υποβολή της στην αρμόδια Τπουργό, με στόχο την έγκρισή του από το
Τπουργικό υμβούλιο, και

(β)

η ετοιμασία νέου εγχειριδίου Διατμηματικών Διαδικασιών για χειρισμό
περιστατικών βίας στην οικογένεια.

8.2. ημαντική επίσης υπήρξε η συμβολή της Γενικής Γραμματέως του ΕΜΔΓ
στα πλαίσια της Πολυθεματικής υντονιστικής Ομάδας για θέματα Εμπορίας
Ατόμων, η οποία συστάθηκε με βάση το άρθρο 47 του «Περί Καταπολέμησης
της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των
Θυμάτων Νόμου του 2007» [Ν. 87(Ι)/2007].
Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν την Πολυθεματική υντονιστική
Ομάδα περιλαμβάνονται:
(α)
(β)
(γ)
(δ)

ενημερωτική εκστρατεία για σεξουαλική εκμετάλλευση
αναθεώρηση της πολιτικής για τους αλλοδαπούς που εισέρχονται στη
Δημοκρατία ως καλλιτέχνες / καλλιτέχνιδες
δίωξη και καταστολή, και
τροποποίηση Νομοθεσίας.

8.2. Παράλληλα, το Τπουργείο μέσω του ΕΜΔΓ, επιχορήγησε ΜηΚυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα της πρόληψης και
αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης,
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όπως το ύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην
Οικογένεια (Λευκωσία) και την Οργάνωση Προστασίας Θυμάτων εξουαλικής
Βίας και Εκμετάλλευσης «τίγμα» (Λεμεσός), για την υλοποίηση δικών τους
προγραμμάτων που απευθύνονται κυρίως στα θύματα βίας. Μεταξύ αυτών
περιλαμβάνεται και το θεραπευτικό πρόγραμμα στήριξης θυτών του
υνδέσμου για τη Βία στην Οικογένεια.
9.

Γυναίκες και Άνδρες σε Θέσεις Λήψης Αποφάσεων

9.1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί ειδικό ιστοχώρο με τον τίτλο «website on
women and men in decision-making», στα πλαίσια του οποίου διατηρείται
βάση δεδομένων με στοιχεία και δείκτες για γυναίκες και άνδρες σε θέσεις
λήψης αποφάσεων στον πολιτικό, δημόσιο, δικαστικό, κοινωνικό και
οικονομικό τομέα. Με βάση τα δεδομένα κάθε χρονιάς, εκδίδεται η ετήσια
έρευνα με θέμα: «Women and men in decision-making; analysis of the
situation and trends‖, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά και συγκριτικά στοιχεία
για το κάθε κράτος - μέλος.
9.2. Σο υμβούλιο της Ευρώπης πραγματοποιεί ανά διετία έρευνα για την
πρόοδο σχετικά με την εφαρμογή της ύστασης για την Ισόρροπη υμμετοχή
Ανδρών και Γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων της πολιτικής και
δημόσιας ζωής.
Με βάση τα στοιχεία που συλλέγει, επί τη βάσει
ερωτηματολογίων, δημιούργησε επίσης τράπεζα δεδομένων.
9.3. Η Μονάδα Ισότητας συλλέγει στοιχεία και πληροφορίες για τη
συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων στην Κύπρο, τα οποία
αποστέλλει στην Ε.Ε. και το υμβούλιο της Ευρώπης, συνεισφέροντας έτσι
στην ανανέωση / επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων αλλά και στη
διεξαγωγή σχετικών ερευνών.
10.

Εθνικό χέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

10.1. Σο πρώτο Εθνικό χέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών
(ΕΔΙ), εγκρίθηκε από το Τπουργικό υμβούλιο, με την απόφασή του με
αριθμό 65.941 και ημερομηνία 29 Αυγούστου 2007. Σο ΕΔΙ, το οποίο είναι το
αποτέλεσμα μακρών διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
αποτελεί το ενιαίο πλαίσιο πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την
προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς και
στοχεύει στην αποτελεσματική, σφαιρική και συστηματική προσέγγιση και
προώθηση των θεμάτων ισότητας.
10.2. Σο ΕΔΙ περιλαμβάνει έξι βασικούς άξονες προτεραιότητας,
προτεινόμενες δράσεις και τους αρμόδιους φορείς για υλοποίηση (φορείς του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Τπουργεία, Γραφείο Προγραμματισμού,
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Ημικρατικούς Οργανισμούς, φορείς της Σοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, ΜΚΟ κ.ά.). Οι έξι άξονες προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:
1. Προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και
Επαγγελματική Εκπαίδευση
2. Προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην Εκπαίδευση, την
Επιστήμη και την Έρευνα
3. Προώθηση της Ίσης υμμετοχής και Εκπροσώπησης Ανδρών και
Γυναικών στον Πολιτικό, Κοινωνικό και Οικονομικό Σομέα
4. Καταπολέμηση όλων των Μορφών
περιλαμβανομένης της ωματεμπορίας

Βίας

κατά

των

Γυναικών,

5. Προώθηση της Ίσης Πρόσβασης και της Ίσης Εφαρμογής των
Κοινωνικών Δικαιωμάτων για Άνδρες και Γυναίκες
6. Αλλαγή Κοινωνικών τερεοτύπων και διαμόρφωση μιας υλλογικής
Κοινωνικής υνείδησης προς φελος και των Γυναικών.
10.3. Σο Τπουργικό υμβούλιο με την ίδια απόφαση, καλεί όλα τα
συναρμόδια Τπουργεία / φορείς δημοσίου δικαίου να προωθήσουν την
υλοποίηση δράσεων / μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, στα
πλαίσια του δικού τους προϋπολογισμού και / ή ευρωπαϊκών
χρηματοδοτήσεων.
10.4. Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας κατά το 2008,
προώθησε και υλοποίησε σειρά δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους και
στις προτεραιότητες του ΕΔΙ, αφού αυτός ήταν και ο πρωταρχικός του
στόχος για τη χρονιά και πραγματοποιήθηκαν ειδικές συνεδριάσεις του
υμβουλίου με θέμα την προώθηση και υλοποίηση του ΕΔΙ. Επιπρόσθετα,
όλες οι Τπεπιτροπές του ΕΜΔΓ εκπόνησαν σχέδια δράσης για το 2008 – 2009
με τους άξονες προτεραιότητάς τους και τις δράσεις που θα υλοποιήσουν για
αυτήν την περίοδο.
10.5. Κατά το 2008 συνήλθε η Διυπουργική Επιτροπή του Εθνικού
Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, με σκοπό το συντονισμό όλων
των Τπουργείων και την προώθηση της υλοποίησης των δράσεων του ΕΔΙ
που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των διαφόρων Τπουργείων, Σμημάτων
τους, ή Ημικρατικών Οργανισμών που υπάγονται σε αυτά.
11.

Δράσεις ΕΜΔΓ για την Τλοποίηση του ΕΔΙ

Οι δράσεις που υλοποίησε ο ΕΜΔΓ κατά το 2008, είχαν ως πρωταρχικό στόχο
την προώθηση και υλοποίηση των δράσεων που εμπίπτουν στο Εθνικό χέδιο
Δράσης. υγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
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Ίδρυση και λειτουργία του Πολιτισμικού Κέντρου Γυναικών
Σο Πολιτισμικό Κέντρο Γυναικών ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΕΜΔΓ, μέσω
της Τπεπιτροπής Δικοινοτικών Προγραμμάτων και έχει ως στόχο την
προώθηση της ειρήνης, της συνεργασίας, της αλληλοκατανόησης και της
φιλίας μεταξύ των γυναικών της Κύπρου από κάθε κοινότητα, και την
προαγωγή της ισότητας των φύλων στην κυπριακή κοινωνία.
Σο Κέντρο
στεγάζεται στη Λαϊκή Γειτονιά, και τα έξοδα σύστασης και λειτουργίας του
καλύφθηκαν πλήρως από το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως /
ΕΜΔΓ, το οποίο θα συνεχίσει να το στηρίζει οικονομικά. Σα εγκαίνια του
Κέντρου τελέστηκαν στις 29 επτεμβρίου 2008, από τον Τπουργό Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Σάξεως Δρα Κύπρο Φρυσοστομίδη.
υνέδριο με θέμα Gender Budgeting
Σο υνέδριο διοργανώθηκε από τον ΕΜΔΓ μέσω της Τπεπιτροπής
Οικονομικών του ΕΜΔΓ, στις 7 Νοεμβρίου 2008. τόχος του συνεδρίου ήταν η
ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα της ενσωμάτωσης της διάστασης
του φύλου στους κρατικούς προϋπολογισμούς αλλά και για τους τρόπους με
τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί. Σο συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του
Τπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως και Προέδρου του ΕΜΔΓ, Δρα
Κύπρου Φρυσοστομίδη ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό. Ομιλητές ήταν η κα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Βουλευτής, Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής Οικονομικών και υντονίστρια της Τπεπιτροπής Οικονομικών του
ΕΜΔΓ, ο Οικονομικός Διευθυντής του Τπουργείου Οικονομικών και η κα
Ευγενία Σσουμάνη, Γενική Γραμματέας Ισότητας Ελλάδας. Κύρια ομιλήτρια
ήταν η κα Sheila Quinn, Ιρλανδή Εμπειρογνώμονας του υμβουλίου της
Ευρώπης σε θέματα Gender Budgeting. το συνέδριο συμμετείχαν δημόσιοι
λειτουργοί αρμόδιοι για θέματα προϋπολογισμών, καθώς και εκπρόσωποι
ΜΚΟ.
Εκστρατεία στην ύπαιθρο για ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των
εργαζομένων
Μέσω της Τπεπιτροπής για την Εργασία και Διευκολύνσεων προς
Εργαζόμενους Γονείς, ο ΕΜΔΓ ξεκίνησε εκστρατεία στην ύπαιθρο για
ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων, τη
συμφιλίωση επαγγελματικών – οικογενειακών υποχρεώσεων, τις νομοθεσίες,
πολιτικές, καλές πρακτικές, αλλά και για τη διερεύνηση των παροχών και
διευκολύνσεων προς εργαζόμενους γονείς σε κάθε κοινότητα.
Σο πρώτο
σεμινάριο με θέμα «υμφιλίωση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής»
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Ιδαλίου, στο Δάλι, στις 10
Δεκεμβρίου 2008. την εκδήλωση αναγνώστηκε χαιρετισμός του Τπουργού
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως και διανεμήθηκε σχετικό ενημερωτικό υλικό.
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12.

υνεργασία / Επιχορήγηση Οργανώσεων / Προγραμμάτων

12.1. Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, αναγνωρίζοντας τον
πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις
στον τομέα της ισότητας, τις επιχορηγεί και τις ενισχύει από σχετικό κονδύλι.
Για ένατη χρονιά προωθήθηκε η καταβολή ετήσιας χορηγίας προς τις
Οργανώσεις - Μέλη του υμβουλίου του Εθνικού Μηχανισμού, αλλά και προς
άλλες δομές / φορείς που προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες στον τομέα
της Ισότητας.
12.2. Παράλληλα, το Τπουργείο μέσω της Μονάδας Ισότητας, ικανοποίησε
σειρά αιτημάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων, για
επιχορήγηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και διαφωτιστικών προγραμμάτων
αλλά και προγραμμάτων που παρέχουν άμεση βοήθεια και στήριξη σε
γυναίκες. Προτεραιότητα κατά το 2008 υπήρξε η επιχορήγηση δράσεων που
εμπίπτουν στους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΔΙ.
12.3. Οι χορηγίες καταβάλλονται προς τις γυναικείες οργανώσεις από το
κονδύλι του ΕΜΔΓ σύμφωνα με τους κανονισμούς επιχορηγήσεων που έχουν
θεσπιστεί.
Για την καταβολή ετήσιας χορηγίας απαιτείται η υποβολή
ελεγμένων λογαριασμών της οργάνωσης και ετήσιου προγραμματισμού /
σχεδίου δράσης, ενώ το ποσό της χορηγίας δύναται να ανέλθει μέχρι τα
€17.056. Για την καταβολή χορηγίας για υλοποίηση εξειδικευμένων
προγραμμάτων απαιτείται η υποβολή αιτήματος στο ειδικό έντυπο χορηγιών
και το ποσό της χορηγίας μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο 50% του κόστους
του προγράμματος, εκτός από ειδικές περιπτώσεις.
12.4. υγκεκριμένα, κατά το 2008 ικανοποιήθηκαν 34 αιτήματα οργανώσεων
και άλλων φορέων για την επιχορήγηση δράσεων και προγραμμάτων, μεταξύ
των οποίων:


Πρόγραμμα «Γραμμή Ενημέρωσης Γυναικών», οσιαλιστική Γυναικεία
Κίνηση



Εκδήλωση με την ευκαιρία της 8ης Μαρτίου, ΠΟΓΟ



Εκστρατεία με την ευκαιρία της 8ης Μαρτίου και Έκδοση της Νομοθεσίας
που αφορά τους Εργαζομένους, ΠΕΟ



Διήμερες Δικοινοτικές Εκδηλώσεις, ΠΕΟ



Εκδήλωση με θέμα:
Περιβαλλοντιστών



Εκδήλωση Ομίλου Γυναικών Ελεύθερης Κυθρέας



Εκδηλώσεις στα πλαίσια της Εβδομάδας για την Πολλαπλή κλήρυνση,
ύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή κλήρυνση Λάρνακας

«Γυναίκα

Γενεσιουργός»,
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εμινάριο με θέμα: «ωματεμπορία Γυναικών με σκοπό τη εξουαλική
Εκμετάλλευση», Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Υύλου



Έκθεση Αφισών με θέμα: «Βία Εναντίον των Γυναικών: 365 Διεθνής Έκθεση
Αφίσας» Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Υύλου



υνέδριο με θέμα: «Γυναίκα και Αναπηρία», ΓΟΕΚ



Πρόγραμμα Παιδικής Κατασκήνωσης για τα Παιδιά Μονογονεϊκών
Οικογενειών, Παγκύπριος ύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και
Υίλων



Πρόγραμμα «Αγάπη Φωρίς Πόνο»,
Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια



Εκδήλωση προς τιμή της Κύπριας Αγρότισσας, Παναγροτικός ύνδεσμος
Κύπρου



Υεστιβάλ Κύπριας Αγρότισσας, ΓΟΔΗΤ



υμπόσιο με θέμα: «Γυναίκα και χώρος εργασίας, Εργοδότηση γυναικών /
αλλοδαπών και εκπαίδευση», Επιτροπή Γυναικών Λάιονς



Έκδοση Οδηγού για τη Μεθοδολογία Αξιολόγησης Επαγγελμάτων, ΔΕΟΚ



Βιωματικά Εργαστήρια σε 12 Κοινότητες με θέμα: «Η Γυναίκα της ύγχρονης
Κυπριακής Κοινωνίας και οι Ρόλοι της» υμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού
υμλέγματος Κούρη – Ξυλούρικου



εμινάρια για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε διάφορες
κοινότητες και απομακρυσμένες περιοχές, Διαπολιτισμική Ένωση Γυναικών
«Αστάρτη» σε συνεργασία με Κοινοτικές Αρχές



εμινάριο με θέμα: «Σρόποι Αντιμετώπισης του τρες και της
Ενδοοικογενειακής Βίας», Παγκύπρια Κίνηση Ίσα Δικαιώματα – Ίσες
Ευθύνες
εμινάριο με θέμα «Αναπηρία και Γυναίκα», Οργάνωση «Πρόσβαση»



13.

ύνδεσμος

Πρόληψης

και

Έρευνες-Μελέτες

13.1. τα πλαίσια της πολιτικής για ανάπτυξη της έρευνας σε τομείς που
άπτονται της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών, επιχορηγήθηκαν από το
Τπουργείο έρευνες που διεξήχθησαν από διάφορους φορείς. Ειδικότερα,
επιχορηγήθηκαν τα ακόλουθα:




Εκπόνηση Έρευνας με θέμα: «Η Γυναίκα της Τπαίθρου στα Κέντρα Λήψης
Αποφάσεων», ΠΟΑ Αγροτική
Έκδοση Έρευνας με θέμα: «Υύλο και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», Άντρη
Ανδρονίκου
Εκπόνηση Έρευνας με θέμα: «Διάγνωση αναγκών σε επιμόρφωση /
εκπαίδευση γυναικών μεταναστριών στην Κύπρο», Ερευνητικό Κέντρο
Ισότητας Υύλου
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13.2. Οι έρευνες που επιχορηγούνται από τον ΕΜΔΓ καθώς και άλλες έρευνες
που αφορούν την γυναίκα, καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τπουργείου
για εύκολη πρόσβαση και ενημέρωση του κοινού.
14.

Επισκέψεις Τπουργού σε Οργανώσεις

14.1. τα πλαίσια της πολιτικής για ενίσχυση της συνεργασίας με τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις και ένδειξη εκτίμησης για το έργο που επιτελούν, ο
Τπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως και Πρόεδρος του Εθνικού
Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, πραγματοποίησε επίσκεψη στην
Οργάνωση Προστασίας Θυμάτων εξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης
«ΣΙΓΜΑ» (Λεμεσός, 20.06.2008).
14.2. Κατά την επίσκεψη ο κ. Τπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις της
οργάνωσης, ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες που προσφέρει, επέδωσε
χρηματική επιταγή και διαβεβαίωσε για την περαιτέρω στήριξη της οργάνωσης
από το Τπουργείο.
15.

Διατμηματική υνεργασία

15.1. τα πλαίσια της πολιτικής για ενσωμάτωση της ισότητας στις διάφορες
πολιτικές, Λειτουργοί της Μονάδας Ισότητας συμμετείχαν σε διάφορες
επιτροπές/ συναντήσεις μεταξύ των οποίων και οι ακόλουθες:








υμβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια (Αντιπροεδρία)
Πολυθεματική υντονιστική Ομάδα για Θέματα Εμπορίας Ατόμων
Διατμηματική ομάδα για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής
εκμετάλλευσης υπό την προεδρία των Τπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Κεντρική Επιτροπή παρακολούθησης της ύμβασης για τα Δικαιώματα του
Παιδιού
Επιτροπή Ισότητας των Υύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική υνοχή» 2007-2013
Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 2007-2013.

15.2. Επίσης, η Μονάδα Ισότητας συνεισέφερε στη:





διαμόρφωση του τρατηγικού χεδίου Ανάπτυξης 2007-2013
διαμόρφωση του Εθνικού τρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την
Πολιτική υνοχής
ετοιμασία εκθέσεων προόδου για υλοποίηση της τρατηγικής της
Λισσαβόνας
αναθεώρηση του εγχειριδίου διατμηματικών διαδικασιών για το χειρισμό
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16.

περιπτώσεων
προσώπων.

εμπορίας

και

σεξουαλικής

εκμετάλλευσης

ενήλικων

Εκδηλώσεις Άλλων Υορέων

16.1. Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας υποστηρίζει τη
διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων από μέρους των γυναικείων
οργανώσεων και άλλων φορέων τις οποίες και επιχορηγεί. Μέσα στο 2008
διοργανώθηκαν μεταξύ άλλων οι πιο κάτω εκδηλώσεις στις οποίες ο
Τπουργός ή η Γενική Γραμματέας προσκλήθηκαν να απευθύνουν χαιρετισμό
ή ως κύριοι ομιλητές:


Εκδήλωση της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών για την
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, 8.3.2008



Εκδήλωση της οσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης για την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της έρευνας για τη βία στην οικογένεια, 19.3.2008



Εκδήλωση του Γυναικείου Ομίλου Πρωτοπορία με την ευκαιρία της
παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, 22.3.2008



Εκδήλωση του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών με την ευκαιρία
της παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, 12.3.2008



Έναρξη προγράμματος κατάρτισης στα ζητήματα
επαγγελμάτων που διοργανώνει η Π.Ε.Ο., 14.4.2008



υνέδριο του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Υύλου με
θέμα: "Περιπτώσεις βίας στις σχέσεις-ραντεβού: στρατηγικές πρόληψης
του φαινομένου και στήριξη των θυμάτων", 27.6.2008



1ο Παγκύπριο υνέδριο της ΓΟΕΚ, 1.6.2008



Ημερίδα με θέμα: "Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ισότητας Ανδρών και Γυναικών και
η Εφαρμογή τους στην Κύπρο-Προοπτικές", Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας
Διοίκησης, 11.7.2008



Δικοινοτική εκδήλωση της ΠΟΓΟ Λευκωσίας, 19.09.2008



Ημερίδα του Δήμου Λεμεσού με θέμα: «Μέτρα Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Φάρτη για την Ισότητα των Υύλων στις Σοπικές Κοινωνίες», 27.9.08



Ημερίδα Παγκύπριας Κίνησης Ίσα Δικαιώματα – Ίσες Ευθύνες με θέμα
«τρες και Βία κατά των Γυναικών», 22.11.2008



Ημερίδα ΓΟΔΗΚ με θέμα «Ο ρόλος της Οικογένειας και των Εργαζόμενων
Γονιών στη ύγχρονη Κυπριακή Κοινωνία», 22.11.2008



Εκδήλωση του Οργανισμού Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών
Λάρνακας Αμμοχώστου με θέμα «Η Ανάγκη Προώθησης του Χηφίσματος
του ΟΗΕ αρ. 1325 που αφορά τη υμμετοχή των Γυναικών στις Διαδικασίες
Επίλυσης υγκρούσεων και στην Προώθηση της Ειρήνης και Ασφάλειας»,
3.12.2008.
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17.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

17.1. Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας συμμετείχε ως
εταίρος σε τρεις Αναπτυξιακές υμπράξεις που υλοποίησαν προγράμματα για
την ισότητα των φύλων στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal:
(ι) Αναπτυξιακή ύμπραξη «ΕΛΑΝΗ» για την υλοποίηση του προγράμματος
«Ανοικτές Πόρτες» που αφορά στη συμφιλίωση επαγγελματικών και
οικογενειακών υποθέσεων (υντονιστής Εταίρος: Παρατηρητήριο
Ισότητας Κύπρου).
(ιι) Αναπτυξιακή ύμπραξη «ΠΑΝΔΨΡΑ» για την υλοποίηση του
προγράμματος «Μετατρέποντας τη συμφιλίωση οικογένειας και
εργασίας από κόστος σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων.
Ενίσχυση κινήτρων για όλους τους αποφασίζοντες σε επιχειρήσεις,
συντεχνίες, οργανισμούς» (υντονιστής Εταίρος: .Ε.Κ).
(ιιι) Αναπτυξιακή ύμπραξη «ΔΙΠΑ» για την υλοποίηση του προγράμματος
«Προώθηση Ανέργων μέσω της Εξειδικευμένης Κατάρτισης και της
Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» (υντονιστής Εταίρος: Ο.Ε.Β.).
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal έληξε επίσημα το Δεκέμβριο του 2008.
17.2. τα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Progress η Προϊστάμενη
της Μονάδας Ισότητας ορίστηκε ως Λειτουργός-ύνδεσμος για τα θέματα
ισότητας των φύλων.
17.3. Διοικητικός Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας ορίστηκε επίσης ως
εκπρόσωπος του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, στην
Επιτροπή για Εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης DAPHNE III
(2007-2013) για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος
παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων
κινδύνου, στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη Δικαιώματα και
Δικαιοσύνη».
18.

Ευρωπαϊκά Θέματα

18.1. Η Μονάδα Ισότητας παρακολουθεί τα θέματα ισότητας που
προωθούνται στα πλαίσια των διαφόρων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για τα οποία εκφράζει απόψεις και τοποθετήσεις. Θέματα που κυριάρχησαν
των συζητήσεων αφορούσαν τη διαμόρφωση δεικτών για την
παρακολούθηση της προόδου στην υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης
του Πεκίνου, στους τομείς «Κορίτσι – Παιδί» και «Γυναίκες και Κέντρα Λήψης
Αποφάσεων» (λοβενική Προεδρία) και «Γυναίκα και Ένοπλες υγκρούσεις» και
υμφιλίωση εργασίας, ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής» (Γαλλική Προεδρία).
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19.

Ευρωπαϊκές Διασκέψεις και Τπουργικές υναντήσεις

19.1. τα πλαίσια της λοβένικης Προεδρίας πραγματοποιήθηκε Ευρωπαϊκή
Διάσκεψη και Άτυπο υμβούλιο Τπουργών για την Ισότητα των Υύλων που
ασχολήθηκαν με την αύξηση της συμμετοχής στην πολιτική και την εξάλειψη
των κοινωνικών στερεοτύπων (Πορντό, 29-31 Ιανουαρίου 2008).
Σον
Τπουργό εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας του ΕΜΔΓ ενώ στην Κυπριακή
Αντιπροσωπεία μετείχαν επίσης λειτουργός της Μονάδας Ισότητας και η
Νάνα Αχιλλέως, εκπρόσωπος της ΠΑΤΔΤ στον ΕΜΔΓ.
19.2. Επίσης στα πλαίσια της Γαλλικής Προεδρίας πραγματοποιήθηκε
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη και Άτυπο υμβούλιο Τπουργών για την Ισότητα των
Υύλων που ασχολήθηκαν με την επαγγελματική ισότητα, τις μισθολογικές
διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και τις καλές πρακτικές για προώθηση
της ισότητας στο χώρο των επιχειρήσεων (Λίλλη, 13 και 14 Νοεμβρίου 2008).
Σον Τπουργό εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας του ΕΜΔΓ.
20.

Ευρωπαϊκές Επιτροπές

20.1. υμβούλιο της Ευρώπης


Η Γενική Γραμματέας του ΕΜΔΓ συμμετείχε στις δύο συναντήσεις της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, που
πραγματοποιήθηκαν στο τρασβούργο μεταξύ 30.6 - 2.7.2008, και 26 –
28.11.2008.

20.2. Ευρωπαϊκή Ένωση






Η Γενική Γραμματέας του ΕΜΔΓ συμμετείχε στις συναντήσεις της Επιτροπής
Ανωτέρου Eπιπέδου για την Ενσωμάτωση της Ισότητας σ’ όλες τις
Πολιτικές, που πραγματοποιήθηκαν από τη λοβενική Προεδρία στη
Λουμπλιάνα στις 10-11.1.2008 και από τη Γαλλική Προεδρία στο Παρίσι στις
11-12.9.2008.
Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας συμμετείχε στη συνάντηση του
EUROMED, με θέμα «Ενδυνάμωση του Ρόλου των Γυναικών στην
Κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 13 Οκτωβρίου
2008.
Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας συμμετείχε στη συνάντηση του
Προγράμματος DAPHNE στις Βρυξέλλες, στις 6.5.2008.

21. Διεθνής υνεργασία
21.1. τα πλαίσια της Διεθνούς υνεργασίας η Μονάδα Ισότητας συνέβαλε
στη συμπλήρωση των ακόλουθων Ερωτηματολογίων, συλλέγοντας
πληροφορίες από όλα τα αρμόδια Τπουργεία και από ΜΚΟ:
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(α) Ερωτηματολόγιο λοβενικής Προεδρίας με θέμα το «Κορίτσι - Παιδί»
(β) Ερωτηματολόγιο Γαλλικής Προεδρίας με θέμα «Γυναίκα και Ένοπλες
υγκρούσεις»
(γ) Ερωτηματολόγιο του υμβουλίου της Ευρώπης για συμμετοχή γυναικών
στην πολιτική και δημόσια ζωή
(δ) Ερωτηματολόγιο του Euro-Mediterranean Partnership – EUROMED με
θέμα: ―Strengthening the Role of Women in Society”
(ε) Ερωτηματολόγιο με θέμα: «Gender equality and childcare‖ του ECORYS
Research & Consulting, που διενεργήθηκε με στόχο τη διερεύνηση του
αντίκτυπου των επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, στην αγορά εργασίας
(στ) Ερωτηματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για θέματα βίας κατά των
γυναικών.
22. Διεθνείς υμβάσεις
Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση οργανώσεων και
κοινωνικού συνόλου για τη ύμβαση των Η.Ε. για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής
Διακρίσεων σε Βάρος τη,κς Γυναίκας και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο.
Ετοιμάστηκαν νέες εκδόσεις στα ελληνικά και αγγλικά που διανέμονται δωρεάν
στο κοινό και στα πλαίσια εκδηλώσεων μαζί με την 3η, 4η και 5η Περιοδική
Έκθεση της Κύπρου για την Εφαρμογή της πιο πάνω ύμβασης, η οποία
επίσης εκδόθηκε από τη Μονάδα Ισότητας.
22.1. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση οργανώσεων και
κοινωνικού συνόλου για τη ύμβαση των Η.Ε. για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής
Διακρίσεων σε Βάρος της Γυναίκας και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο.
Ετοιμάστηκαν νέες εκδόσεις στα ελληνικά και αγγλικά που διανέμονται δωρεάν
στο κοινό και στα πλαίσια εκδηλώσεων μαζί με την 3η, 4η και 5η Περιοδική
Έκθεση της Κύπρου για την Εφαρμογή της πιο πάνω ύμβασης, η οποία
επίσης εκδόθηκε από τη Μονάδα Ισότητας.
23.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

23.1. Μετά
από
σχετική
εισήγηση
της
Μονάδας
Ισότητας,
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέμα «Πολιτικές Ισότητας – Η
Ανάπτυξη των Δημόσιων Πολιτικών Ισότητας των Δύο Υύλων σε Ευρωπαϊκό
και Εθνικό Επίπεδο».
Σα σεμινάρια προσφέρθηκαν από την
ΚυπριακήΑκαδημία Δημόσιας Διοίκησης προς όλους τους δημόσιους
λειτουργούς, λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και
εκπροσώπους ΜΚΟ, σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού υνταγματικού
Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Σσάτσου και το HAUS Finnish
Institute of Public Management Ltd.
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Σα εκπαιδευτικά αυτά σεμινάρια διήρκησαν ένα χρόνο, από τον Ιούνιο του
2007 μέχρι τον Ιούνιο του 2008.
23.2. Ο κύκλος των σεμιναρίων έληξε με τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα
«Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ισότητας Ανδρών και Γυναικών και η Εφαρμογή τους
στην Κύπρο – Προοπτικές (11.7.08), στο οποίο απηύθυναν χαιρετισμό οι
Τπουργοί Οικονομικών και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, ενώ η Γενική
Γραμματέας του ΕΜΔΓ ήταν μία από τους εισηγητές.
24.

Εκπαίδευση Προσωπικού Μονάδας Ισότητας

24.1. Οι Λειτουργοί της Μονάδας Ισότητας παρακολούθησαν τα εξής
εκπαιδευτικά προγράμματα:




Διαχείριση Διαβαθμισμένων Πληροφοριών – Υυσική και Ηλεκτρονική
Ασφάλεια
Πρόγραμμα κατάρτισης στα ζητήματα αξιολόγησης επαγγελμάτων που
διοργάνωσε η Π.Ε.Ο
Πολιτικές Ισότητας – Η Ανάπτυξη των Δημοσίων Πολιτικών Ισότητας των
Υύλων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο.
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ΔΙΕΘΝΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ
Κατά τη διάρκεια του 2008 υπογράφηκε από τον Τπουργό Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Σάξεως και τον Τπουργό Εσωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας
της Αιγύπτου Εκτελεστικό Πρόγραμμα για τα έτη 2009-2010, για προώθηση
της εφαρμογής της υμφωνίας σε Θέματα Ασφάλειας, που υπογράφηκε στη
Λευκωσία το 1994.
Σο 2008 το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως συνέχισε και
ολοκλήρωσε τη διαπραγμάτευση υμφωνίας με τη Νότιο Αφρική. Η υμφωνία
αυτή
αναμένεται να υπογραφεί εντός του 2009.
Ήδη ο Τπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως απεφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Όπατο
Αρμοστή της Κύπρου στην Πρετόρια, να υπογράψει τη υμφωνία. Κατά την
υπό επισκόπηση περίοδο ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις υμφωνιών
με τη ερβία και το Ουζμπεκιστάν. Οι δύο υμφωνίες αυτές αναμένεται να
υπογραφούν εντός του έτους 2009.
Ο κατάλογος των υμφωνιών που υπέγραψε η Κύπρος με άλλες χώρες για
συνεργασία σε θέματα ασφάλειας παρατίθεται στο Παράρτημα Ι (Μέρος Α).
Μέχρι το τέλος της υπό επισκόπηση περιόδου το Τπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Σάξεως βρισκόταν σε διάφορα στάδια της διαπραγμάτευσης
συμφωνιών συνεργασίας με τη υρία, Βενεζουέλα, Ισημερινό και Κροατία.
Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως έχει επίσης συμφωνήσει
κείμενο νέας συμφωνίας για αντικατάσταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης
με την Σσεχία (αντικατάσταση της υφιστάμενης με την Σσεχική και λοβακική
Ομόσπονδη Δημοκρατία που υιοθετήθηκε από τις δυο χώρες μετά τη
συμφωνία για διάλυση της Ομοσπονδίας).
Κατά το υπό επισκόπηση έτος το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Σάξεως άρχισε ή συνέχισε τη διαπραγμάτευση υμφωνιών για την αμοιβαία
προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών με την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη
Γαλλία, τη λοβακία και τη Νότιο Αφρική. το Παράρτημα Ι (Μέρος Β)
παρατίθεται κατάλογος των υπό διαπραγμάτευση υμφωνιών.
τις
υμφωνίες για την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών
ακολουθούνται πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποφασίστηκε όπως
στο μέλλον οι υμφωνίες αυτές τυγχάνουν χειρισμού από την Εθνική Αρχή
Ασφάλειας του Τπουργείου Άμυνας.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I
ΜΕΡΟ Α’

ΤΜΥΨΝΙΕ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΑΛΛΕ ΦΨΡΕ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ
Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗNΙΑ
ΤΠΟΓΡΑΥΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΣΗΝ ΕΕΔ

υμφωνία μεταξύ των Τπουργείων Εσωτερικών της υριακής
Αραβικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στους
τομείς του Εγκλήματος και της Παράνομης Διακίνησης και του
Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών.

4.4.1989

28.2.1992
Ε.Ε. 2684
Δ.Π. Αρ. 6

Πρωτόκολλο υνεργασίας στον τομέα Ασφάλειας μεταξύ των
Τπουργείων Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
υριακής Αραβικής Δημοκρατίας.

14.5.1991

28.2.1992
Ε.Ε. 2684
Δ.Π. Αρ. 7

2.

υμφωνία για συνεργασία μεταξύ του Τπουργείου Εσωτερικών
της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τπουργείου Εσωτερικών
της Σσεχικής και λοβακικής Ομόσπονδης Δημοκρατίας.
(Ισχύει με τη Δημοκρατία της Τσεχίας (Συμφωνία 9.10.1998).

7.12.1992

26.2.1993
Ε.Ε. 2777
Δ.Π. Αρ.1

3.

υμφωνία μεταξύ του ΤΔΔΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Τπουργείου Δημοσίας Σάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για
υνεργασία σε θέματα ασφάλειας.

11.12.1993

30.9.1994
Ε.Ε. 2912
Δ.Π. Αρ. 21

4.

υμφωνία μεταξύ του ΤΔΔΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Τπουργείου Εσωτερικών της Αραβικής Δημοκρατίας
της Αιγύπτου για θέματα ασφάλειας.

7.6.1994

22.7.1994
Ε.Ε. 2896
Δ.Π. Αρ. 16

5.

υμφωνία μεταξύ του ΤΔΔΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Τπουργείου Ασφάλειας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για
συνεργασία σε θέματα ασφάλειας.

18.10.1994

11.11.1994
Ε.Ε. 2922
Δ.Π. Αρ. 24

6.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
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
Δ.Π. Αρ. 2

7.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στην
καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος.

7.6.1995

21.7.1995
Ε.Ε. 2490
Δ.Π. Αρ. 6

8.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για συνεργασία στην
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης

13.6.1996

28.6.1996
Ε.Ε. 3071
Δ.Π. Αρ. 6

9.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας 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
Δ.Π. Αρ. 15

1.

ΔΙΜΕΡΕΙ ΤΜΥΨΝΙΕ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ
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Α/Α

ΔΙΜΕΡΕΙ ΤΜΥΨΝΙΕ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΓΡΑΥΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΣΗΝ ΕΕΔ

10.

υμφωνία για συνεργασία μεταξύ του ΤΔΔΣ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Τπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας.

16.11.1999

3.12.1999
Ε.Ε. 3370
Δ.Π. Αρ. 16

11.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας για
συνεργασία στην καταπολέμηση της Παράνομης διακίνησης
ναρκωτικών φαρμάκων και Χυχοτρόπων ουσιών.
υμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Μεγάλης
οσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής Αραβικής Σζαμαχιρίας για
συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και
διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών
και του οργανωμένου εγκλήματος.

16.11.2000

1.12.2000
Ε.Ε. 3453
Δ.Π. Αρ. 18

15.3.2001

5.4.2002
Ε.Ε. 3653
Δ.Π. Αρ. 7

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
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.
υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ιταλίας για
συνεργασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
και άλλων μορφών εγκλήματος.
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας
του Ιράν για συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.
υμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία στην καταπολέμηση
της παράνομης χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων
και ψυχοτρόπων ουσιών και του οργανωμένου εγκλήματος.
υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της λοβενίας για
συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας της
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου
εγκλήματος.
υμφωνία του ΤΔΔΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Τπουργείου Δημόσιας Σάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για
υνεργασία των Πυροσβεστικών ωμάτων των δυο χωρών σε
θέματα αρμοδιότητάς τους.

8.3.2002

22.11.2002
Ε.Ε. 3655
Ν. 34(ΙΙΙ)/2002

28.6.2002

27.6.2003
Ε.Ε. 3370
Ν.22(ΙΙΙ)/2003

3.7.2002

23.8.2002
Ε.Ε. 3631
Δ.Π. Αρ. 14

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

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

υμφωνία για υνεργασία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Γραφείου (Ευρωπόλ).

4.7.2003

3.10.2003
Ε.Ε. 375
Ν. 36(ΙΙΙ)/2003

20.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας
και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για
Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος,
της Σρομοκρατίας, της Παράνομης Μετανάστευσης, της Εμπορίας Προσώπων και της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών
Ουσιών.

2.12.2003

16.7.2004
Ε.Ε. 3884
Ν. 48(ΙΙΙ)/2004
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Α/Α

ΔΙΜΕΡΕΙ ΤΜΥΨΝΙΕ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΥΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΓΡΑΥΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΙΕΤΗ
ΣΗΝ ΕΕΔ

21.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της
Εσθονίας για υνεργασία στην Καταπολέμηση του
Οργανωμένου και άλλων μορφών Εγκλήματος.

8.1.2004

26.3.2004
Ε.Ε. 3827
Ν. 13(ΙΙΙ)/2004

22.

υμφωνία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της λοβακίας για
υνεργασία στην Καταπολέμηση του Οργανωμένου
Εγκλήματος, της Σρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης
Ναρκωτικών και Χυχοτρόπων και άλλων Ουσιών.

26.2.2004

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

23.

Μνημόνιο Κατανόησης Κύπρου – Αυστρίας για θέματα
αρμοδιότητας των Τπουργείων Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Σάξεως και Εσωτερικών (Τπογραφή μαζί με το Τπουργείο
Εσωτερικών).

8.10.2004

24.

υμφωνία υνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Πολωνίας για υνεργασία στην
Καταπολέμηση του Οργανωμένου και άλλων Μορφών
Εγκλήματος.

18.2.2005

11.11.2005
Ε.Ε. 4049
Ν. 34(ΙΙΙ)/2005

25.

υμφωνία υνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής
Δημοκρατίας για υνεργασία σε Θέματα Εσωτερικής
Ασφάλειας.

4.3.2005

23.12.2005
Ε.Ε. 4060
Ν. 49(ΙΙΙ)/2005

26.

υμφωνία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για τη
υνεργασία στην Καταπολέμηση της Σρομοκρατίας, της
Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, Χυχοτρόπων Ουσιών
και Προδρόμων τους και του Οργανωμένου Εγκλήματος.

11.4.2005

23.122.2005
Ε.Ε. 4060
Ν. 48/2005

27.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Τπουργικού υμβουλίου της Ουκρανίας
για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος.

16.2.2006

4073Ε.Ε.
Ν.20(ΙΙΙ) του 2006
7.7.2006

28.

υμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Βασιλείου της Ισπανίας για υνεργασία στην καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος.

30.4.2007

Ε.Ε. 4097
Ν.41(ΙΙΙ)/2007

29.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της
Αρμενίας για συνεργασία στην καταπολέμηση του
οργανωμένου και άλλων μορφών εγκλήματος.

23.11.2006

Ε.Ε. 4097
Ν. 42(ΙΙΙ)/2007
7.12.2007

30.

υμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ινδίας για την
καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.

25.5.2007

Ε.Ε. 4097
Ν.43(ΙΙΙ)/2007
7.12.2007
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ΜΕΡΟ Β

B.

ΤΜΥΨΝΙΕ ΤΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ

(Ι)

υμφωνίες σε θέματα ασφάλειας

1.

Κύπρος – Μεξικό

2.

Κύπρος – Νότιος Αφρική

3.

Κύπρος – ερβία

4.

Κύπρος – Σσεχία *

5.

Κύπρος – Αυστρία

6.

Κύπρος – Ουζμπεκιστάν

7.

Κύπρος – υρία

8.

Κύπρος – Βενεζουέλα

9.

Κύπρος – Ισημερινός

* Αντικατάσταση υφιστάμενης.

10. Κύπρος – ερβία
11. Κύπρος - Κροατία
(ΙΙ)

υμφωνίες για αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

1. Κύπρος – Γαλλία
2. Κύπρος – Πολωνία
3. Κύπρος – Βουλγαρία
4. Κύπρος – λοβακία
5. Κύπρος – Νότιος Αφρική
Αρμοδιότητα στο μέλλον για τις υμφωνίες για αμοιβαία προστασία
διαβαθμισμένων πληροφοριών, θα έχει η Εθνική Αρχή Ασφάλειας του
Τπουργείου Άμυνας.
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ΝΟΜΟΦΕΔΙΑ ΣΟΤ Τ.Δ.Δ.Σ. ΠΟΤ ΚΑΣΑΣEΘΗΚΑΝ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΨΝ
ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΨΝ ΓΙΑ ΧΗΥΙΗ

Α/Α

Σίτλος

Ημερομηνία αποστολής στη
Βουλή των αντιπροσώπων
13.09.2004

1.

O περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές
Τποθέσεις Νόμος του 2004.

2.

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

12.1.2006

3.

Ο περί Επιθετικών πλων (Απαγόρευση)
(Σροποποιητικός) Νόμος του 2005.

30.1.2006

4.

O περί Καταπολέμησης της Σρομοκρατίας
Νόμος του 2007.

8.1.2007

5.

Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Ανακριτικών Εξουσιών (Μυστικοί Ανακριτές) Νόμος του 2007
ΑΠΟΤΡΘΗΚΕ ΣΙ 7/5/2008

28.8.2007
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Αναπτυξιακά Έργα

Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΑ ΣΑΞΕΨ
____________________________
Α.

ΑΣΤΝΟΜΙΑ

A.1.

Έργα που έχουν υλοποιηθεί

Μέσα στα πλαίσια του στόχου που έχει τεθεί για αποκέντρωση και καλύτερη
αστυνόμευση και εξυπηρέτηση του κοινού έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα
έργα:
(α)
Αστυνομικός ταθμός στο Πέρα Φωριό
Οι οικοδομικές εργασίες είχαν αρχίσει από τον Ιούλιο 2006 και το έργο έχει
ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουλίου του 2008, έναντι συνολικής δαπάνης
€1.600.000 (συμπ. Φ.Π.Α.).
(β)

Ετοιμασία Γενικού Φωροταξικού χεδίου για τις νέες κτιριακές
εγκαταστάσεις και αξιοποίηση του χώρου του Αρχηγείου Αστυνομίας
Έχουν συμπληρωθεί οι εργασίες αποτύπωσης των υφιστάμενων κτιρίων και η
συλλογή των στεγαστικών αναγκών για τα νέα κτίρια στο χώρο του Αρχηγείου
Αστυνομίας. Η μελέτη του σχεδίου έχει ολοκληρωθεί περί το τέλος του 2008 και
έχει διαβιβαστεί στο Σμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για έγκριση.
Α.2.

Έργα που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης

Αναμένεται η ολοκλήρωση άλλων σημαντικών έργων της Αστυνομίας ως
ακολούθως:
(α)

Ανέγερση Ορόφου και Κρατητηρίων στον Αστυνομικό ταθμό Αγίας
Νάπας
Οι οικοδομικές εργασίες για ανέγερση επιπρόσθετου ορόφου και
κρατητηρίων στον Αστυνομικό ταθμό Αγίας Νάπας αναμένεται να
ολοκληρωθούν στις αρχές του 2009, έναντι συνολικής δαπάνης €1.200.000
(συμπ.Υ.Π.Α.).
(β)

Ανέγερση νέου Αστυνομικού και Πυροσβεστικού ταθμού στην Πόλη
Φρυσοχούς
Η υλοποίηση του έργου έχει αρχίσει περί τα μέσα Απριλίου 2008 και το έργο
αναμένεται να ολοκληρωθεί το Υεβρουάριο του 2010, έναντι εκτίμησης
συνολικής δαπάνης €8.000.000 (συμπ.Υ.Π.Α.).
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(γ)
Aστυνομική Διεύθυνση Πάφου (A’ Υάση)
Η πρώτη φάση της ανέγερσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου θα
υλοποιηθεί με την ανέγερση των Περιφερειακών Αστυνομικών Κρατητηρίων
Πάφου και του Κεντρικού Αστυνομικού ταθμού.
Η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών έχει αρχίσει το Μάιο του 2008 και το
έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Νοέμβριο του 2009, έναντι εκτίμησης
συνολικής δαπάνης €7.000.000 (συμπ.Υ.Π.Α.).
(δ)
Περιφερειακά Αστυνομικά Κρατητήρια Λευκωσίας
Σα Περιφερειακά Αστυνομικά Κρατητήρια Λευκωσίας θα ανεγερθούν στο
χώρο του Αστυνομικού ταθμού Λακατάμειας-Ορεινής και θα περιλαμβάνουν
38 κελιά. Οι οικοδομικές εργασίες έχουν αρχίσει το Νοέμβριο του 2008 και
αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2010, έναντι εκτίμησης
συνολικής δαπάνης €5.037.000 (συμπ.Υ.Π.Α.).
(ε)
Ανέγερση νέων Οπλαποθηκών Αρχηγείου Αστυνομίας
Για την ανέγερση νέων Οπλαποθηκών του Αρχηγείου Αστυνομίας οι
οικοδομικές εργασίες έχουν αρχίσει περί τα μέσα Δεκεμβρίου του 2008 και
αναμένεται να ολοκληρωθούν το επτέμβριο του 2009, έναντι εκτίμησης
συνολικής δαπάνης €3.100.000 (συμπ.Υ.Π.Α.).
Α.3.

Έργα για τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και προκηρύχθηκαν
ή θα προκηρυχθούν οι σχετικές προσφορές

(α)

Ανέγερση κτιρίου για τις ανάγκες της Μονάδας Αεροπορικών
Επιχειρήσεων στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Η υλοποίηση της Α΄ φάσης του έργου θα προωθηθεί με ενιαία σύμβαση
τύπου Μελέτη-Κατασκευή (Design & Build). Οι κατασκευαστικές εργασίες
αναμένεται να αρχίσουν τον Ιούνιο του 2009 και να ολοκληρωθούν το
Υεβρουάριο του 2011, με προκαταρκτική εκτίμηση δαπάνης €12.650.000
(συμπ. Υ.Π.Α.).
Α.4.

Έργα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης

(α)

Δημιουργία κτιρίου Κράτησης Λαθρομεταναστών στη Μεννόγια (Α΄
Υάση)
Για επίλυση του πολύ σοβαρού προβλήματος εξεύρεσης χώρων κράτησης
των λαθρομεταναστών που συλλαμβάνονται από την Αστυνομία μέχρι την
στιγμή της απέλασης τους, έχει αποφασιστεί η ανέγερση κτιρίου Κράτησης
Λαθρομεταναστών στην περιοχή Μεννόγιας στην Επαρχία Λάρνακας.
Έχει αποφασιστεί να προωθηθεί ως Α΄ Υάση η ανέγερση κτιρίου με μεταλλική
κατασκευή η οποία μπορεί να υλοποιηθεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.
Οι αρχιτεκτονικές μελέτες του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο
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Σου 2009. Η προκήρυξη προσφορών αναμένεται να γίνει την περίοδο
24.8.2009-4.11.2009, η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το Νοέμβριο
του 2009 και η ολοκλήρωση του έργου το επτέμβριο του 2010, με
προκαταρκτική εκτίμηση δαπάνης €6.095.000 (συμπ.Υ.Π.Α.).
(β)

Δημιουργία κτιρίου Κράτησης Λαθρομεταναστών στη Μεννόγια
(Β΄ Υάση)
Η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών του κυρίως κτιρίου για κράτηση των
λαθρομεταναστών διακόπηκε για την προώθηση των μελετών της Α΄ Υάσης
του έργου. Η επανέναρξη τους αναμένεται το επτέμβριο του 2009. Η
προκήρυξη και κατακύρωση των προσφορών αναμένεται να γίνει το δεύτερο
εξάμηνο του 2010, η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το Δεκέμβριο
του 2010 και η ολοκλήρωση των εργασιών το Δεκέμβριο του 2013, με
προκαταρκτική εκτίμηση δαπάνης €20.000.000 (συμπ.Υ.Π.Α.).
(γ)
Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου- (Β΄ Υάση)
Η ετοιμασία των αρχιτεκτονικών μελετών της δεύτερης φάσης της ανέγερσης
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου έχει αρχίσει και αναμένεται να
ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2009. Οι οικοδομικές εργασίες αναμένεται να
αρχίσουν το Μάιο του 2010 και το έργο να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2013.
Επίσης, αναμένεται να γίνει τμηματική παράδοση των χώρων στάθμευσης του
κοινού μέχρι το Μάιο του 2011, με προκαταρκτική εκτίμηση δαπάνης
€13.100.000 (συμπ.Υ.Π.Α.).
Β.

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

Β.1. Έργα που έχουν υλοποιηθεί
(α)
Ανέγερση Β’ φάσης του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας
Σο 2007 άρχισε η ανέγερση της Β’ φάσης του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής
Τπηρεσίας, του οποίου οι οικοδομικές εργασίες ολοκληρώθηκαν περί το τέλος
του 2008, έναντι συνολικής δαπάνης €1.900.000 (συμπ. Υ.Π.Α.). Σο έργο
περιλαμβάνει, γραφεία, αποθηκευτικούς χώρους, αμαξοστάσιο και
βοηθητικούς χώρους.
Β.2.
(α)

Έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης
Ανέγερση νέου Αστυνομικού και Πυροσβεστικού ταθμού στην Πόλη
Φρυσοχούς
Σο Υεβρουάριο του 2008 άρχισαν οι εργασίες για την ανέγερση του
Πυροσβεστικού ταθμού Πόλης Φρυσοχούς. Σο Έργο θα πραγματοποιηθεί
περί τα μέσα Απριλίου 2008 και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το
Υεβρουάριο του 2010, έναντι εκτίμησης συνολικής δαπάνης €8.000.000 (συμπ.
Υ.Π.Α.). Σο έργο έχει περιληφθεί στον Προϋπολογισμό της Αστυνομίας ως
ενιαίο έργο με τον Αστυνομικό ταθμό Πόλης Φρυσοχούς.
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(β)
Επέκταση αμαξοστασίου Πυροσβεστικού ταθμού Ορόκλινης
Έγινε επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού τον Δεκέμβριο του 2008 και
αναμένεται η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών το Μάρτιο του 2009 και
η ολοκλήρωση τους το Μάρτιο του 2010, έναντι εκτίμησης συνολικής
δαπάνης €862.500 (συμπ.Υ.Π.Α.).
Γ.

ΣΜΗΜΑ ΥΤΛΑΚΨΝ

Μέσα στα πλαίσια της γενικής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων
για αντιμετώπιση του προβλήματος του υπερπληθυσμού στο Σμήμα
Υυλακών, είχαν εγκριθεί στον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως για το 2008 αλλά
και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2009 - 2011 τα πιο κάτω
έργα, τα οποία αφορούν την ανακαίνιση, αναβάθμιση, αναπαλαίωση και
ανέγερση κτιρίων:
Γ.1.

Έργα που έχουν υλοποιηθεί

(α)
Προέκταση του Δυτικού ορόφου της Πτέρυγας 5
Οι οικοδομικές εργασίες για την προέκταση του Δυτικού ορόφου της
Πτέρυγας 5 άρχισαν το Μάρτιο 2007 και ολοκληρώθηκαν περί το τέλος του
2008, έναντι συνολικής δαπάνης €800.000 (συμπ.Υ.Π.Α.). Αναμένεται να τεθεί σε
λειτουργία στις αρχές Μαρτίου 2009. το δυναμικό της χωρητικότητας των
Υυλακών θα προστεθούν 23 νέα κελιά, χωρητικότητας 46 ατόμων, με έπιπλα
αντιβανδαλικού τύπου, ηλεκτρικές συρόμενες θύρες, κεντρικό σύστημα
κλιματισμού και θέρμανσης και με τους απαιτούμενους χώρους υγιεινής.
(β)
Ηλεκτρονικά υστήματα Ασφαλείας
Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Ηλεκτρονικού υστήματος Ασφάλειας
στις Πτέρυγες 5 και 8, έναντι συνολικής δαπάνης €805.000.
Γ.2.

Έργα που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης

(α)

Ανακαίνιση/αναβάθμιση του συγκροτήματος των Πτερύγων 1 και 2
της Κλειστής Υυλακής
Η γενική ανακαίνιση/αναβάθμιση και ανέγερση πρόσθετων κελιών στο
συγκρότημα των Πτερύγων 1 και 2 της Κλειστής Υυλακής άρχισε το Μάρτιο
του 2007 και η Α΄ Υάση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του
2009. Με την ολοκλήρωση και της Β΄ Υάσης του έργου, η οποία αναμένεται
να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2011, έναντι εκτίμησης συνολικής δαπάνης
€5.100.000 (συμπ.Υ.Π.Α.), θα δημιουργηθούν 40 νέα κελιά, θα ανακαινισθούν
130 υφιστάμενα κελιά και θα δημιουργηθούν νέοι χώροι υγιεινής. τα πλαίσια
της γενικής ανακαίνισης των Πτερύγων θα εγκατασταθούν νέα συστήματα
θέρμανσης και κλιματισμού, σύστημα πυρασφάλειας και ηλεκτρικές
συρόμενες θύρες ασφαλείας.
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(β)
Επέκταση της Ανοικτής Υυλακής
Η επέκταση της Ανοικτής Υυλακής αναμένεται να αρχίσει τον Ιούλιο του 2009.
Σο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 14 μήνες, έναντι εκτίμησης συνολικής
δαπάνης €1.035.000 (συμπ. Υ.Π.Α.). Θα δημιουργηθούν 50 νέα κελιά, νέα
είσοδος και γραφεία για το Προσωπικό.
(γ)
Aναπαλαίωση της Πτέρυγας 9
Με την αναπαλαίωση της Πτέρυγας 9 θα λειτουργήσουν 24 κελιά,
χωρητικότητας 40 ατόμων, πλήρως εξοπλισμένα. Με την ανέγερση των
πρόσθετων αναγκαίων χώρων η Πτέρυγα θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση
των ανηλίκων και νεαρών κρατουμένων. Η προκήρυξη προσφορών
αναμένεται το Μάιο του 2009 και η αποπεράτωση των εργασιών
αναπαλαίωσης της Πτέρυγας 9 και ανέγερσης των πρόσθετων αναγκαίων
χώρων αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2010, έναντι εκτίμησης
συνολικής δαπάνης €3.600.000 (συμπ.Υ.Π.Α.).
(δ)
Ηλεκτρονικά υστήματα Ασφαλείας
Αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου 2009 η εγκατάσταση
Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης στην Πτέρυγα 3 και στη νέα πύλη,
έναντι εκτίμησης συνολικής δαπάνης €166.750 (συμπ.Υ.Π.Α.).
(ε)
Εγκατάσταση νέας περίφραξης ασφάλειας
Εντός του 2009 αναμένεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της νέας
περίφραξης η οποία θα στοιχίσει περίπου €632.000 (συμπ. Υ.Π.Α.) και θα
βελτιώσει ουσιαστικά τα επίπεδα ασφάλειας των Υυλακών.
(στ) Εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων
Σο σύστημα απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων αναμένεται να
εγκατασταθεί εντός του 2009. Σο Σμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Τπηρεσιών
ανέλαβε την ετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων για την προκήρυξη του
σχετικού διαγωνισμού.
(ζ)
Εγκατάσταση Αψίδας ανίχνευσης ναρκωτικών και εκρηκτικών στην
είσοδο της Κλειστής Υυλακής
Για σκοπούς ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που αφορούν τη διακίνηση
ναρκωτικών εντός των Υυλακών αναμένεται να εγκατασταθεί εντός του 2009
αψίδα ανίχνευσης ναρκωτικών και εκρηκτικών στην είσοδο της Κλειστής
Υυλακής, έναντι εκτίμησης συνολικής δαπάνης €160.000 (συμπ.Υ.Π.Α.). Σο έργο
ανέλαβε να υλοποιήσει το Σμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Τπηρεσιών.
Γ.3.

Άλλα έργα

(α)
Δημιουργία του Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου
Για τη δημιουργία του Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου, τον Ιανουάριο του
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2008, είχε προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ετοιμασία του κτιριολογικού
προγράμματος, της μελέτης, της επίβλεψης της κατασκευής και της
οικονομικής διαχείρισης του Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου. Οι προσφορές
που έχουν υποβληθεί αξιολογούνται από το υμβούλιο Προσφορών του
Τπουργείου υγκοινωνιών και Έργων. Σο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε
περίοδο 54 μηνών από την ημερομηνία κατακύρωσης και υπογραφή της
σύμβασης, έναντι προκαταρκτικής εκτίμησης δαπάνης €9.900.000 (συμπ.
Υ.Π.Α.). Σο Πολυδύναμο Ιατρικό Κέντρο θα περιλαμβάνει δύο ανεξάρτητες
ιατρικές μονάδες ως ακολούθως:
i.

τη μία μονάδα θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλεία
στους ψυχασθενείς κρατούμενους.
ii. τη δεύτερη μονάδα θα παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
νοσηλεία στους κρατούμενους χρήστες ναρκωτικών ουσιών.
(β)
Γενικό Φωροταξικό χέδιο
Σο Σμήμα Δημοσίων Έργων ανέλαβε την ετοιμασία εγγράφων για προκήρυξη
διαγωνισμού που αφορά την πρόσληψη εξειδικευμένων μελετητών για την
ετοιμασία γενικού χωροταξικού σχεδίου με σκοπό την επέκταση/αναβάθμιση
των Υυλακών λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κτιριακή δομή.
Η
αναβάθμιση αφορά την ανέγερση νέων πτερύγων για δημιουργία
πρόσθετων χώρων κράτησης, νέας πτέρυγας υψίστης ασφαλείας, γραφείου
παραλαβών και απολύσεων και ενιαίου μαγειρείου.
(γ)
Αναπαλαίωση Διατηρητέων κτιρίων
i. Με σκοπό την αναβάθμιση της Πτέρυγας 3 των Γυναικών, αποφασίστηκε η
αναπαλαίωση υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου για δημιουργία Ανοικτής
Υυλακής, Επισκεπτηρίου και Κέντρου Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και
Αποκατάστασης Γυναικών Κρατουμένων. Ο σχεδιασμός για την αναγκαία
διαμόρφωση του κτιρίου έχει ανατεθεί στο Σμήμα Δημοσίων Έργων.
ii. τον προγραμματισμό επέκτασης των κτιριακών του εγκαταστάσεων το
Σμήμα Υυλακών έχει περιλάβει την αναπαλαίωση της υφιστάμενης
διατηρητέας κατοικίας στο χώρο της Ανοικτής Υυλακής για σκοπούς
επέκτασης του Κέντρου Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης
Κρατουμένων, ούτως ώστε να παρέχεται η ευχέρεια ένταξης μεγαλύτερου
αριθμού κρατουμένων.
Δ.

ΚΡΑΣΙΚΟ ΑΡΦΕΙΟ

Η ανέγερση του κτιρίου του Κρατικού Αρχείου κατάλληλα διαμορφωμένου
σύμφωνα με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η δημιουργία κατάλληλων
συνθηκών για τη λειτουργία ενός σύγχρονου Κρατικού Αρχείου, έχει περιληφθεί
στα έργα προτεραιότητας του Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως
για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2009-2011.
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Ε.

ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ

Σα ακόλουθα αναπτυξιακά έργα της Δικαστικής Εξουσίας έχουν προωθηθεί
ως ακολούθως:
E.1.

Έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης

(a)
Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο
Λεμεσού
Σο έργο παρουσιάζει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του καθότι η
αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης του σύμφωνα με το συμβόλαιο ήταν ο
Δεκέμβριος του 2007. Σο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2009.
E.2.

Έργα που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης

(α)
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου
Ο σχεδιασμός προσθήκης πρώτου ορόφου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου
βρίσκεται σε αρχικό στάδιο μελέτης. Έχουν εγκριθεί τα αρχικά προσχέδια και τον
Υεβρουάριο του 2009 θα αρχίσει η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών του
έργου. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για το έργο αναμένεται τον
Νοέμβριο του 2010 και ολοκλήρωση τους τον Απρίλιο του 2012.
(β)
Νέο κτίριο για το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
Έχει διοριστεί Κριτική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προτάσεις του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και ήδη συνέστησε Σεχνική Επιτροπή η οποία έχει
ολοκληρώσει την ετοιμασία των ρων Προκήρυξης του Διαγωνισμού.
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί, αφού προηγηθεί η
μεταστέγαση των υφιστάμενων υποστατικών της Ειρηνευτικής Δύναμης και
διεξαχθεί Ανασκαφική Έρευνα από το Σμήμα Αρχαιοτήτων στο τεμάχιο όπου
αναμένεται να ανεγερθεί το προτεινόμενο έργο. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση
καθότι την προκήρυξη των προσφορών για μεταστέγαση των υφιστάμενων
υποστατικών της Ειρηνευτικής Δύναμης την ανέλαβε η Ειρηνευτική Δύναμη και
στη σχετική προκήρυξη των προσφορών δεν υπήρξε κανένας ενδιαφερόμενος.
Ψς εκ τούτου, το Σμήμα Δημοσίων Έργων έχει αναλάβει να ετοιμάσει έγγραφα
προσφορών και αναμένεται να γίνει προκήρυξη προσφορών για μεταστέγαση
των υφιστάμενων υποστατικών της Ειρηνευτικής Δύναμης στις αρχές Μαρτίου
2009.
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Άλλες Δραστηριότητες
ΕΚΣΕ
Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως 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 Τπουργείο
για την τήρηση της δημόσιας τάξης, έχει δεσμευτεί να εκπροσωπεί την Κύπρο
σε διεθνείς συναντήσεις.
To Yπουργείο έλαβε μέρος στην πρώτη ανεπίσημη συνάντηση ευρωπαϊκών
κρατών που οργανώθηκε από τη Γαλλική Διυπουργική Αποστολή Αγώνα
ενάντια στις έκτες (MILS), τον Ιούνιο 2001 και στο δεύτερο ευρωπαϊκό
σεμινάριο δημόσιων οργανισμών που ασχολούνται με το θέμα των
εκταριστικών Κινημάτων το οποίο διοργανώθηκε το 2003 από το «Βελγικό
Ομοσπονδιακό Κέντρο Πληροφόρησης και Παροχής υμβουλών 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 υνέλευσης του υμβουλίου της
Ευρώπης αναφορικά με τις παράνομες δραστηριότητες των σεκτών.
Σο Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, προτίθεται να συμμετέχει
στις πιο πάνω συναντήσεις σε συνεργασία με το Τπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού.
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ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΨΕΙ
Εξέταση ενστάσεων εναντίον σκοπούμενων απαλλοτριώσεων
Η Τπουργική Επιτροπή, (η οποία αποτελείται από τους Τπουργούς
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως (ως Πρόεδρο), Οικονομικών, Εσωτερικών,
υγκοινωνιών και Έργων και Παιδείας και Πολιτισμού - ως αναπληρωτή για τις
περιπτώσεις που μέλος της Τπουργικής Επιτροπής τυγχάνει να είναι και ο
αρμόδιος Τπουργός), στην οποία έχουν εκχωρηθεί από το επτέμβριο του
1994 οι εξουσίες του Τπουργικού υμβουλίου για εξέταση ενστάσεων εναντίον
σκοπούμενων απαλλοτριώσεων και λήψη απόφασης για την έκδοση ή όχι
διαταγμάτων απαλλοτρίωσης, εξέτασε εντός του 2008 αριθμό ενστάσεων
εναντίον 50 περίπου σκοπούμενων απαλλοτριώσεων.
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ΥΤΛΑΚΕ
1. Αποστολή του Σμήματος Υυλακών
Η πολιτική του Σμήματος Υυλακών στηρίζεται στην ασφάλεια, ανθρωπιστική
μεταχείριση, διαπαιδαγώγηση και αποκατάσταση των κρατουμένων.
Η
αποστολή του καλύπτει:








2.

Σην ασφαλή κράτηση ατόμων που παραπέμπονται από τα δικαστήρια·
Ση διασφάλιση συνθηκών κράτησης που να κατοχυρώνουν το σεβασμό
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας·
Σην ίση μεταχείριση των κρατουμένων χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή
διάκριση ένεκα φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή
κοινωνικής καταγωγής, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων των
κρατουμένων·
Σην 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·
Σην καθοδήγηση και υποβοήθηση των κρατουμένων για ένα νέο ξεκίνημα
στη ζωή τους μετά την αποφυλάκισή τους.
Βασικές Επιδιώξεις του Σμήματος Υυλακών:

Οι βασικές επιδιώξεις του Σμήματος Υυλακών για την εκπλήρωση της
αποστολής του είναι:






Η τήρηση της πειθαρχίας και τάξης μέσα στο χώρο των Υυλακών με το
σεβασμό και την πιστή εφαρμογή των περί Υυλακών Νόμων και
Κανονισμών·
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, μετά την αποφυλάκισή τους·
Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που παρέχονται
στο Σμήμα για την επέκταση και βελτίωση των κτιριακών του
εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των σωφρονιστικών προγραμμάτων,
και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και εκπαίδευσης του
προσωπικού.

3. Κλειστή Υυλακή - Ανοικτή Υυλακή - Κέντρο Καθοδήγησης,
Εξωιδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων.
Η αποστολή και οι επιδιώξεις του Σμήματος υλοποιούνται
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χώρους των Υυλακών όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στους περί Υυλακών
Νόμους. Ανάλογα με τις συνθήκες και τα μέτρα ασφάλειας που
εφαρμόζονται στον κάθε ειδικό χώρο κράτησης οι Υυλακές χωρίζονται σε
τρεις κατηγορίες:






4.

την Κλειστή Υυλακή, η οποία περιλαμβάνει τους εντός των τειχών
χώρους διαμονής, εργασίας και διακίνησης των κρατουμένων, όπου
επικρατούν συνθήκες αυξημένης ασφάλειας·
την Ανοικτή Υυλακή, η οποία περιλαμβάνει τους εκτός των τειχών, αλλά
εντός της ευρύτερης περιοχής των Υυλακών χώρους διαμονής, εργασίας
και διακίνησης των κρατουμένων όπου επικρατούν συνθήκες μειωμένης
ασφάλειας·
το Κέντρο Καθοδήγησης, Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης και
Αποκατάστασης Κρατουμένων το οποίο περιλαμβάνει τους ειδικούς
χώρους διαμονής των κρατουμένων οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της
ημέρας εργάζονται εκτός της Υυλακής, στην ελεύθερη κοινωνία και μετά
την εργασία τους επιστρέφουν στη Υυλακή για διανυκτέρευση. τους
χώρους αυτούς επικρατούν συνθήκες ημιελευθερίας.
Προγράμματα και Τπηρεσίες

Μέσα στα πλαίσια της σωφρονιστικής πολιτικής του Σμήματος Υυλακών
διοργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα για τους κρατούμενους, με
σκοπό τη βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου, την ανάπτυξη των
επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και την ενίσχυση των αντιστάσεων τους στις
προκλήσεις που τους οδήγησαν στη Υυλακή.
4.1.

Προγράμματα

4.1.1. Απασχόληση σε Εργασία
λοι 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 των περί Υυλακών Νόμων καθώς και του
επιδόματος φιλοπονίας, απασχολούνται σε εργασία στην οποία
κατατάσσονται από την Επιτροπή Κατάταξης, εκτός εάν δεν μπορούν να
απασχοληθούν για λόγους υγείας, κατόπιν εισήγησης του ιατρικού
λειτουργού ή για άλλους λόγους κατόπιν απόφασης του Διευθυντή.
Για την επιλογή της εργασίας στην οποία κατατάσσεται ένας κρατούμενος,
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εργασία αυτή να συνάδει με
την ειδικότητα, την ικανότητα και την προτίμηση του κρατουμένου, σε
συνάρτηση με τις δυνατότητες απασχόλησής του στη Υυλακή και τις
ευκαιρίες απασχόλησης του στην ελεύθερη κοινωνία μετά την αποφυλάκισή
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Μέσα στο 2008 οι κρατούμενοι, με την καθοδήγηση του προσωπικού των
Υυλακών που στελεχώνουν τις Σεχνικές Τπηρεσίες του Σμήματος και των
εκπαιδευτών είχαν αναλάβει την εκτέλεση των έργων που φαίνονται πιο κάτω,
συνολικής δαπάνης €540.000,00:
-

υντήρηση Πτερύγων: υδραυλικά, ηλεκτρικά, ελαιοχρωματισμό·
Διεκπεραίωση εργασιών Κυβερνητικού Συπογραφείου από τα Βιβλιοδετεία
Υυλακών·
Επιδιόρθωση στέγης και άλλων χώρων του Θεάτρου·
Κατασκευή στεγασμένου χώρου στάθμευσης·
Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις,
έλεγχος
φωτισμού,
μηχανολογικές
εγκαταστάσεις, συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών, επιθεώρηση και
προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων·
Επιδιόρθωση στέγης και άλλων χώρων στην Πτέρυγα 3 (Γυναικών).

4.1.2. Εκπαίδευση – Μόρφωση
Σα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που προσφέρονται από το
Σμήμα Υυλακών στηρίζονται κατά κύριο λόγο στα ενδιαφέροντα των ιδίων
των κρατουμένων καθότι η ένταξη ενός κρατουμένου, σε ένα ή περισσότερα
από τα προγράμματα αυτά, είναι εθελοντική.
Για το σκοπό αυτό έχει αποσπασθεί από το Τπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού στις Υυλακές δάσκαλος ο οποίος, με τη συνεργασία και άλλου
διδακτικού προσωπικού από τη δημοτική και τεχνική εκπαίδευση, καταρτίζει το
ημερήσιο πρόγραμμα, συντονίζει τη διδασκαλία των μαθημάτων και φροντίζει
για τη διοργάνωση επιμορφωτικών εκδηλώσεων, όπως διαλέξεις και
προβολές. Παράλληλα και σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού άρχισε η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
στα επαγγέλματα οικοδόμου και μάγειρα. Επιπρόσθετα υλοποιείται
πρόγραμμα Σεχνικής Επαγγελματικής Εξειδίκευσης Τδραυλικού, διάρκειας 240
ωρών από το Τπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. ημαντική είναι και η
συμβολή ιδιωτικών φορέων στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων της Υυλακής με την αφιλοκερδή παραχώρηση του
αναγκαίου διδακτικού προσωπικού.
4.1.3. Δημιουργική Χυχαγωγία
Εντός του
2008
διοργανώθηκαν από το Σμήμα Υυλακών διάφορες
εκδηλώσεις που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ποδοσφαιρικούς αγώνες
μεταξύ κρατουμένων, μεταξύ της ποδοσφαιρικής ομάδας των κρατουμένων
και ομάδων εκτός των Υυλακών και συμμετοχή κρατουμένων σε διάφορες
αθλητικές εκδηλώσεις, μουσικές παραστάσεις εντός των Υυλακών από
μουσικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες για ψυχαγωγία των κρατουμένων.

97

Φυλακές

Διοργανώθηκαν εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές για κρατούμενους
της Ανοικτής Υυλακής και των γυναικών κρατουμένων. Σο Σμήμα Υυλακών
συμμετείχε σε εκθέσεις με έργα κρατουμένων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Για την υγιή απασχόληση και άθληση των κρατουμένων, οι αίθουσες
γυμναστικής στην Κλειστή και την Ανοικτή Υυλακή και στην Πτέρυγα Γυναικών
είναι εξοπλισμένα με όργανα γυμναστικής και λειτούργησαν καθ΄ όλη τη
διάρκεια του 2008 υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη γυμναστών του
Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).
Η ορχήστρα Υυλακών αποτελούμενη από κρατουμένους, ψυχαγώγησε κατά
το 2008 τόσο της κρατουμένους όσο και άτομα που διαμένουν σε ευαγή και
φιλανθρωπικά Ιδρύματα.
Οι πιο πάνω εκδηλώσεις αποτελούν μέρος των προγραμμάτων δημιουργικής
και υγιούς ψυχαγωγίας και απασχόλησης των κρατουμένων στα πλαίσια της
σωφρονιστικής πολιτικής των Υυλακών.
4.2.

Τπηρεσίες

4.2.1. Ιατρικές Τπηρεσίες
Οι ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται στους κρατούμενους αποτελούν
επέκταση των Ιατρικών Τπηρεσιών της Δημοκρατίας με βασικό σκοπό τη
διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των κρατουμένων αλλά και την
πρόληψη της εκδήλωσης ή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών μεταξύ των
κρατουμένων και του προσωπικού.
Παρατίθεται πιο κάτω το πρόγραμμα ιατρικής παρακολούθησης των
κρατουμένων:
(α)

Κατ’ αρχήν ιατρική εξέταση κάθε νέου κρατουμένου για να διαπιστωθεί
κατά πόσον:
(i) είναι φορέας οποιασδήποτε μολυσματικής ασθένειας (AIDS,
Ηπατίτιδας,
σύφιλη κλπ) με τη συγκατάθεση του ιδίου του
κρατουμένου,
ή
(ii) πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια ή αναπηρία για την οποία
χρειάζεται ειδική θεραπεία, ιδιαίτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
ξεχωριστή μεταχείριση ή απαλλαγή από την εργασία.

(β)

Διοργανώνονται διαλέξεις στους κρατουμένους και το προσωπικό
μέσα στα πλαίσια ενημερωτικού προγράμματος για τους τρόπους
προστασίας και πρόληψης που αφορά τη μετάδοση μολυσματικών
ασθενειών.
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Με βάση τις εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και της αρμόδιας
Επιτροπής του υμβουλίου της Ευρώπης και σε συνεργασία με το Τπουργείο
Τγείας, το οποίο έχει και την ευθύνη για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
των κρατουμένων στις Υυλακές, εξασφαλίστηκε απόσπαση σε καθημερινή
βάση Ιατρικού Λειτουργού Γενικής Ιατρικής. Ευθύνη του Ιατρικού Λειτουργού
είναι η εξέταση των κρατουμένων και ο έλεγχος της σωματικής και ψυχικής
τους υγείας. Εντός του 2008 το Σμήμα Υυλακών επισκέπτονταν επίσης οι πιο
κάτω ιατροί: Οδοντίατρος δυο φορές την εβδομάδα, Δερματολόγος μια
φορά το μήνα, Επισκέπτρια Τγείας δύο φορές την εβδομάδα, και
Διατροφολόγος μια φορά τον μήνα.
Σο Ιατρείο στελεχώνεται σε 24ώρη βάση με το αναγκαίο προσωπικό το οποίο
προέρχεται είτε από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό των Υυλακών, είτε
από προσοντούχο νοσηλευτικό προσωπικό των Ιατρικών Τπηρεσιών του
Τπουργείου Τγείας (τρεις Νοσηλευτές Γενικής Παθολογίας), για τη χορήγηση
της Ιατροφαρμακευτικής αγωγής που συνταγογραφούν ο Ιατρικός
Λειτουργός και ο Χυχίατρος.
4.2.2. Τπηρεσίες Χυχικής Τγείας
Σο 2008 η πολυθεματική ομάδα του Σμήματος Υυλακών αποτελείτο από: 1
ψυχίατρο (τέσσερις ημέρες την εβδομάδα), 1 κλινικό ψυχολόγο σε καθημερινή
βάση, 1 ψυχολόγο τρεις φορές την εβδομάδα, 2 εργοθεραπευτές (και οι δύο
μαζί καλύτπουν παρουσία ενός εργοθεραπευτή σε καθημερινή βάση).
Επίσης υπηρετούσαν ένας ανώτερος νοσηλευτικός λειτουργός ψυχικής
υγείας, και τρεις νοσηλευτές ψυχικής υγείας.
Παρατίθενται πιο κάτω οι υπηρεσίες της πολυθεματικής ομάδας:








Χυχιατρικές παρεμβάσεις σε κρατουμένους που περιλάμβαναν ψυχιατρικές
εκτιμήσεις, θεραπευτικές παρεμβάσεις, θεραπείες, γνωματεύσεις για
δικανικούς σκοπούς, σύγκληση Ιατροσυμβουλίων κλπ·
Χυχολογικές παρεμβάσεις από κλινικούς ψυχολόγους που περιλαμβάνουν
γνωματεύσεις για δικανικούς σκοπούς, ψυχολογικές δοκιμασίες,
αξιολογήσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις·
Νοσηλευτικές παρεμβάσεις από ανώτερο νοσηλευτικό λειτουργό, όπως
συμβουλευτική κρατουμένων, λήψη ιστορικών, προετοιμασία συναντήσεων
του ψυχιάτρου με κρατουμένους·
Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις.

4.2.3. Τπηρεσίες Επαγγελματικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης:
Ο κρατούμενος, και ιδιαίτερα ο βαρυποινίτης κρατούμενος, είναι αναμενόμενο
να αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής του στην ελεύθερη κοινωνία,
ένεκα της μακρόχρονης παραμονής του στη φυλακή και της απουσίας του
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από την ελεύθερη αγορά εργασίας. υνεπώς πριν την αποφυλάκισή του
χρειάζεται χρονική περίοδος προσαρμογής στις συνθήκες της ελεύθερης
κοινωνίας και παροχή βοήθειας ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της
μεταβατικής περιόδου.
Η διαδικασία της σταδιακής προσαρμογής του κρατουμένου περνά από
διάφορα στάδια και ανάλογα με την περίπτωση περιλαμβάνει:
(i)

επισκέψεις προς τον κρατούμενο από μέλη της οικογένειας και του
κοινωνικού και επαγγελματικού του περιβάλλοντος·
(ii) παροχή στον κρατούμενο, μετά την έκτιση του αναγκαίου μέρους της
ποινής, αδειών εξόδου για σκοπούς επίλυσης οικογενειακών
προβλημάτων, ενίσχυσης και ενδυνάμωσης οικογενειακών δεσμών,
επανασύνδεσής του με τον κοινωνικό περίγυρο, για σκοπούς
προκαταρκτικών επαφών για εξασφάλιση εργασίας·
(iii) την ένταξη του κρατουμένου στην Ανοικτή Υυλακή, γεγονός που του
επιτρέπει να δέχεται περισσότερες επισκέψεις, να εξασφαλίζει
περισσότερες άδειες εξόδου, και να ζει σε συνθήκες μειωμένης
ασφάλειας·
(iv) την ένταξη του κρατουμένου στο Κέντρο Εξωϊδρυματικής
Απασχόλησης, γεγονός που του επιτρέπει να εργάζεται στην ελεύθερη
αγορά εκτός των Υυλακών, να αμείβεται όπως και κάθε άλλος
εργαζόμενος και γενικότερα να ζει κάτω από συνθήκες ημιελευθερίας.
5.

Ασφάλεια και Πειθαρχία

Η υπόσταση μιας Υυλακής βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ασφάλεια, την
καλή οργάνωση, την πειθαρχία και την τάξη. Γι’ αυτό και η λήψη προληπτικών
αλλά και κατασταλτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των καταστάσεων
αυτών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των Υυλακών.
Παράλληλα με την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν
στον τομέα της ασφάλειας, προωθείται και η τεχνολογική αναβάθμιση των
συστημάτων ασφαλείας.
Η λειτουργία της νέας Κεντρικής Εισόδου με σύγχρονα συστήματα ελέγχου
των ηλεκτρικών θυρών, για την ασφαλή διακίνηση των κρατουμένων αλλά
και των επισκεπτών, η χρήση τελευταίου τύπου αψίδων ανίχνευσης μεταλλικών
αντικειμένων για έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των εισερχομένων στο Σμήμα,
παρέχει αναβαθμισμένη ασφάλεια στους χώρους.
Με την εγκατάσταση σύγχρονων ακτινοδιαγνωστικών συσκευών για
ανίχνευση ναρκωτικών / εκρηκτικών και αποσκευών / χειραποσκευών γίνεται
πιο αποτελεσματικά ο έλεγχος όλων των ειδών ένδυσης και άλλων
αντικειμένων.
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5.1 Ναρκωτικά
Ο εγκατεστημένος ανιχνευτής ναρκωτικών και εκρηκτικών ουσιών έχει τη
δυνατότητα ανίχνευσης ακόμα και των πιο μικρών ποσοτήτων παράνομων
ουσιών. Παράλληλα, με την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της
σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη διαδικασία διαπίστωσης χρήσης
ελεγχόμενου φαρμάκου, τοξικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών,
εφαρμόζεται, σε συνεργασία με το Τπουργείο Τγείας, ο έλεγχος ούρων με
στιγμιαίες εξετάσεις στους κρατούμενους του Κέντρου Εξωϊδρυματικής
Απασχόλησης, της Ανοικτής Υυλακής και της Κλειστής Υυλακής.
Περαιτέρω, τρεις ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι για ανίχνευση ναρκωτικών
ουσιών είναι ενταγμένοι στον επιχειρησιακό τομέα του Σμήματος.
5.2 Σηλεφωνικές υνδιαλέξεις
’ όλες τις πτέρυγες υπάρχουν εγκατεστημένοι τηλεφωνικοί θάλαμοι με σκοπό
την καλύτερη εξυπηρέτηση των κρατουμένων. Ο έλεγχος των τηλεφωνικών
συνδιαλέξεων έχει αναβαθμιστεί με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών
μέσων.
5.3 Παράνομα Κινητά Σηλέφωνα
Για την ανεύρεση παράνομων κινητών τηλεφώνων εντός του χώρου των
Υυλακών, το Σμήμα είναι εφοδιασμένο με ανιχνευτή κινητών τηλεφώνων. Σα
αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, όμως για την οριστική επίλυση του
προβλήματος έχει εξασφαλιστεί έγκριση από το Γραφείο Προγραμματισμού
για εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων. Σο
θέμα βρίσκεται στο στάδιο μελέτης από την Ηλεκτρομηχανολογική Τπηρεσία.
5.4 Αντικατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Παρακολούθησης
Για την αναβάθμιση της ασφάλειας στους χώρους των Υυλακών έχει ήδη
ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης του υφιστάμενου Κλειστού
Κυκλώματος Παρακολούθησης με σύγχρονο εξοπλισμό και έχει τεθεί σε
λειτουργία.
5.5 Λειτουργία
Υυλακή

Κλειστού

Κυκλώματος

Παρακολούθησης

στην

Ανοικτή

Για αποτροπή αποδράσεων από την Ανοικτή Υυλακή και αύξηση των μέτρων
ασφάλειας του χώρου λειτουργεί Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης.
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5.6 Γραφείο Κρίσεως
Για αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης έχει συσταθεί Γραφείο
Κρίσεως στο Κέντρο Ελέγχου των Υυλακών.

5.7 Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού υστήματος Ασφαλείας στις Πτέρυγες 5 και 8.
Σο 2008 έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Νέου Ηλεκτρονικού υστήματος
Ασφαλείας στις Πτέρυγες 5 και 8 της Κλειστής Υυλακής και αναμένεται η
εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και αναλυτικού
συστήματος στην Πτέρυγα 3 (Γυναικών) αρχές του 2009.

5.8.

Αναλυτικό σύστημα

Σο νέο Ηλεκτρονικό ύστημα Ασφαλείας (Analytic), το οποίο έχει τη
δυνατότητα εντοπισμού οποιασδήποτε κίνησης εντός της Νεκρής Ζώνης της
παλιάς Κλειστής Υυλακής, έχει εγκατασταθεί σε όλη την Νεκρή Ζώνη,
ολόκληρης της Υυλακή.

5.9.

ύστημα ανίχνευσης κραδασμών

Σο σύστημα αυτό αποτελείται από δύο μικροφωνικά καλώδια τα οποία έχουν
τοποθετηθεί περιμετρικά στο ύψος του περιτοιχίσματος των Πτερύγων 5 και 8
της Κλειστής Υυλακής και αναμένεται εντός του 2009 να τοποθετηθεί και στην
υπόλοιπη Υυλακή.

6. Κτιριακές εγκαταστάσεις
Οι Υυλακές τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα
υπερπληθυσμού. Σο πρόβλημα αυτό, που επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των
Υυλακών, θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την ολοκλήρωση του
προγράμματος αναβάθμισης των κτιρίων των Υυλακών.
Με τη λειτουργία της Πτέρυγας 8, των δύο νέων Μαγειρείων για τις Πτέρυγες 5
και 8 και για την Ανοικτή Υυλακή, του νέου Επισκεπτηρίου, των Νέων
Εργαστηρίων και του Νέου Πλυντηρίου, πέραν από την αντιμετώπιση του
προβλήματος του υπερπληθυσμού, έχει βελτιωθεί ο σωστός διαχωρισμός των
κρατουμένων και έχουν αναβαθμισθεί οι συνθήκες κράτησης, απασχόλησης
και σίτισης των κρατουμένων.
Μέσα στα πλαίσια της γενικής αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων
στο Σμήμα Υυλακών, έχουν εγκριθεί στον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως για το
2008 αλλά και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο μέχρι το 2010, έργα
τα οποία αφορούν ανακαίνιση, αναβάθμιση, αναπαλαίωση και ανέγερση
κτιρίων όπως φαίνονται στο Κεφάλαιο Ζ της παρούσας Έκθεσης.
102

Φυλακές

7.

τελέχωση του Σμήματος Υυλακών:

Για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του Σμήματος αλλά και για τη
σωστή λειτουργία του γενικότερα, το Τπουργικό υμβούλιο ενέκρινε την
πρόσληψη και απασχόληση 128 έκτακτων δεσμοφυλάκων για το 2008 ως
ακολούθως:








8.

76 Δεσμοφυλάκων έναντι ισάριθμων κενών μόνιμων θέσεων
Δεσμοφύλακα και Αρχιδεσμοφύλακα·
32 Δεσμοφυλάκων έναντι ισάριθμων θέσεων που είχαν εγκριθεί για
πρόσληψη πολιτικού προσωπικού·
20 Δεσμοφυλάκων έναντι πρόσθετων αναγκών, για αντικατάσταση
των 16 εκπαιδευόμενων Δεσμοφυλάκων και των 4 εκπαιδευτών
μελών του προσωπικού του Σμήματος Υυλακών, με βάση το
αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης·
Σον Απρίλιο του 2008 έχουν εγκριθεί ακόμη 15 θέσεις εκτάκτων
Δεσμοφυλάκων για τη λειτουργία του Δυτικού μέρους του πρώτου
ορόφου της Πτέρυγας 5·
Η μελέτη από το Σμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού έχει
συμπληρωθεί και αναμένεται η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων
Αρχιδεσμοφύλακα και Δεσμοφύλακα.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Η χολή Δεσμοφυλάκων άρχισε τη συνεχή λειτουργία της από 1.6.2007, μετά
την έγκριση και πρόσληψη 20 νέων πρόσθετων θέσεων εκτάκτων
Δεσμοφυλάκων για αντικατάσταση των μελών του Προσωπικού που
αποσπάται από τα συνήθη καθήκοντα του για σκοπούς εκπαίδευσης.
τις δύο αίθουσες εκπαίδευσης της χολής έχουν πραγματοποιηθεί κατά το
έτος 2008 τα πιο κάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:





Πρόγραμμα εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων Δεσμοφυλάκων
Πρόγραμμα
εκπαίδευσης
«Καθοδηγητών»
το
οποί ο
παρακολούθησαν μόνιμα μέλη του Προσωπικού
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης χειρισμού αλλοδαπών κρατουμένων
Πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα την συμπεριφορά στους χώρους
εργασίας

Μέλη του Προσωπικού Υυλακών συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά προγράμματα,
σεμινάρια και εργαστήρια που διοργανώθηκαν από την Αστυνομική
Ακαδημία Κύπρου, την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το Κέντρο
Παραγωγικότητας και Ιδιωτικούς Οργανισμούς.
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Πέραν από την εκπαίδευση στην Κύπρο, μέλη του Προσωπικού συμμετείχαν
σε εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια στο εξωτερικό.
9.

τατιστικά στοιχεία

τους Πίνακες που ακολουθούν περιέχονται στατιστικά στοιχεία σε
σχέση με:





τις εισδοχές και τις απολύσεις κρατουμένων στις Υυλακές το 2008
(Πίνακας 1)
τους υπότροπους κρατουμένους (Πίνακας 2)
τον αριθμό των κρατουμένων που απασχολούνται σε κάθε
εργαστήριο των Υυλακών (Πίνακας 3)
τον αριθμό των κρατουμένων που παρακολούθησαν εκπαιδευτικά
μαθήματα (Πίνακας 4)
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ΠΙΝΑΚΑ 1
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1150

1318

1254

1313

1385

1187

1336

1281

1255

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ΕΣΟ

106

133

186

208

237

243

311

423

407

347

10,59

14,52

15,56

19,97

17,55

23,69

33,73

30,9

30,2

ΟΛΙΚΟ
ΟΛΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ
ΑΡΙΘΡΜΟ
ΚΑΣΑΔΙΚΨΝ ΤΠΟΣΡΟΠΨΝ ΑΝΑΛΟΓΙΕ

129

184

206

232

237

305

416

403

344

ΑΡΙΘΜΟ

10,28

14,36

15,41

19,55

17,11

23,23

33,17

30,6

29,9

ΑΝΑΛΟΓΙΕ

ΑΝΨ ΣΨΝ 21

ΤΠΟΣΡΟΠΟΙ

4

2

2

5

6

6

7

4

3

ΑΡΙΘΜΟ

0,31

0,16

0,14

0,42

0,43

0,46

0,6

0,3

0,3

ΑΝΑΛΟΓΙΕ

ΚΑΣΨ ΣΨΝ 21
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ΠΙΝΑΚΑ 2

υγκριτικός πίνακας υπότροπων καταδίκων σε σχέση με τον ολικό
αριθμό των νέων καταδίκων, τα εννέα τελευταία χρόνια
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ΠΙΝΑΚΑ 3

Εργασία Καταδίκων στα Εργαστήρια Υυλακών
κατά τη διάρκεια του 2008
1.

Καθαρισμός Εργαστηρίων

2.

Βαφείο

12

3.
1.
4.

ιδηρουργείο
Καθαριστές
Βιβλιοδετεία Εργαστηρίων
(τρία)

16
6
66

5.
2.
6.

Ξυλουργείο
Βαφείο
Οικοδομικές Εργασίες

18
12
14

7.
3.
8
4.
13.

Κουρεία (δύο)
ιδηρουργείο
Ηλεκτρολογικές Εργασίες
Βιβλιοδετεία
Πλυντήριο (τρία)

167
6
66
12

5.

Ξυλουργείο

18

6.

Οικοδομικές Εργασίες

14

7.
8
Α/Α
13.
1.

6

ΠΙΝΑΚΑ 4

Μαθήματα που παρακολούθησαν οι κατάδικοι
Κουρεία (δύο)
7
κατά τη διάρκεια του 2008
Ηλεκτρολογικές Εργασίες
ΜΑΘΗΜΑΣΑ
Πλυντήριο
Αγγλικά χαμηλού επιπέδου

6
ΜΑΘΗΣΕ
12
16

2.

Αγγλικά προχωρημένου επιπέδου

3.

Ελληνικά (για αλλοδαπούς)

11

4.

Ελληνικά (για αναλφάβητους)

1

5.

Φειροτεχνία (για γυναίκες)

7

6.

Χυχολογία

19

7.

Μαγειρική

14

8.

Εργαστήρια Φαλκογραφίας

14

9.

Ζωγραφική (για άνδρες)

9

10.

Κοπτική- Ραπτική (για γυναίκες)

-

11.

Χηφιδωτό (Φειροτεχνία)

5

12.

Τδραυλικές Εγκαταστάσεις

12

13.

Σουρκική γλώσσα

10

14.

Ρωσική γλώσσα

13

15.

Ηλεκτρονικοί Τπολογιστές

17
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Κρατικό Αρχείο

ΚΡΑΣΙΚΟ ΑΡΦΕΙΟ
Σο Κρατικό Αρχείο συνέχισε τη διεκπεραίωση της αποστολής του που είναι η
φύλαξη και συντήρηση των δημόσιων αρχείων που παραλαμβάνει από
κυβερνητικά τμήματα και άλλα σώματα που υπόκεινται στον περί Κρατικού
Αρχείου Νόμο. Σα αρχεία διατίθενται για επίσημη χρήση, προς εξυπηρέτηση
όλων των κρατικών υπηρεσιών.
Σο Κρατικό Αρχείο παρέχει επίσης
διευκολύνσεις στο κοινό για τη διερεύνηση αρχειακού υλικού.
Προσθήκες
Κατά το 2008 το Κρατικό Αρχείο παρέλαβε από κυβερνητικά τμήματα αρχεία
που καταλαμβάνουν 581,36 μέτρα μήκους ραφιών. Πλήρης περιγραφή των
παραλαβών φαίνεται στο Παράρτημα Ι. Σα εν λόγω αρχεία κυμαίνονται
χρονολογικά μεταξύ των ετών1888-2008.
Αποθήκευση Αρχείων - Αρχειοφυλάκεια
Η ποσότητα των αρχείων που τώρα φυλάσσονται στα Αρχειοφυλάκεια
ανέρχεται σε 7.825,06 μέτρα μήκους ραφιών. Σο Κρατικό Αρχείο φυλάσσει τις
αρχειακές συλλογές του σε 5 Αρχειοφυλάκεια στη Λευκωσία. Σο Δεκέμβριο του
2008 άρχισε η τοποθέτηση κινητών ραφιών σε ένα μέρος του αρχειοφυλακείου,
στην οδό Λαοδικείας στο τρόβολο, η οποία θα ολοκληρωθεί στις αρχές του
2009. Σο Υεβρουάριο του 2008 αφαιρέθηκε μέρος των μεταλλικών ραφιών στο
αρχειοφυλάκειο της οδού Γρίβα Διγενή και στη θέση τους τοποθετήθηκαν
κινητά ράφια.
τέγαση
Η προσφοροδότηση για την ανέγερση του κτηρίου του Κρατικού Αρχείου
αναβλήθηκε κατά το 2008.
Ο πρώην ιδιοκτήτης του τεμαχίου που
απαλλοτριώθηκε παλαιότερα για τους σκοπούς της ανέγερσης του νέου
κτηρίου, κατέθεσε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, με την οποία ζήτησε
την επιστροφή του τεμαχίου.
Εξάλλου κατά τις συζητήσεις μεταξύ του
Τπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως και του Γραφείου
Προγραμματισμού για αντιμετώπιση της προσφυγής του ιδιώτη, προκρίθηκε
ως καλύτερη η λύση του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω της αγοράς του εν
λόγω τεμαχίου από την Κυπριακή Δημοκρατία με ιδιωτική συμφωνία πώλησης.
τις 17/1/2008 με Απόφαση του Τπουργικού υμβουλίου (Αρ. 66.709)
ακυρώθηκε η προηγούμενη Απόφαση (Αρ. 44.981) ημερ. 15/10/96, που
αφορούσε την απαλλοτρίωση του πιο πάνω τεμαχίου και εγκρίθηκε η πώληση
του από τον ιδιώτη στο Κράτος για το ποσό των €598.011 επιπλέον του αρχικού
ποσού της απαλλοτρίωσης, το οποίο ήταν €856.009. ύμφωνα με το ισχύον

111

Κρατικό Αρχείο

χρονοδιάγραμμα η προσφοροδότηση του έργου προγραμματίζεται το Μάιο
του 2009. Κατά το 2008, η Ομάδα Διεύθυνσης Έργου συνέχισε τις συναντήσεις
με τους Μελετητές του έργου.
Αναγνωστήριο
Ο αριθμός των επισκέψεων των ερευνητών που χρησιμοποίησαν το
αναγνωστήριο ανήλθε στις 662. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται φοιτητές,
εκπαιδευτικοί, ερευνητές, δημόσιοι υπάλληλοι, δήμοι, τραπεζικοί, ιατροί,
αρχαιολόγοι και άλλοι πολίτες. Ο αριθμός των αρχείων καθώς και των
μικροταινιών που παρουσιάστηκαν στο αναγνωστήριο, σύμφωνα με το
άρθρο 8(1) του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου του 1991, ανήλθε σε 3025 και 74
αντιστοίχως. υγκριτικός πίνακας με στοιχεία του αναγνωστηρίου για τα έτη
2007 και 2008 φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ.
ύμφωνα με τους Κανονισμούς για τα πληρωτέα τέλη, τα έσοδα του
Αναγνωστηρίου ανήλθαν σε €2810,44 από τα οποία €2107,66 εισπράχθηκαν
για φωτοτυπίες και τα €702,78 για ανατυπώσεις μικροταινιών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2008 χρησιμοποιήθηκαν στο Αναγνωστήριο τα νέα
έντυπα αιτήσεων φωτοτύπησης αρχείων με την ένδειξη των τελών σε ευρώ. Η
μετάβαση στην αλλαγή του νομίσματος ήταν καθ’ όλα ομαλή και όλες οι
πληρωμές πλέον γίνονται με ευρώ.
Σον Ιανουάριο του 2008, έγινε κινηματογράφηση στο χώρο του
Αναγνωστηρίου από το ΡΙΚ.
κοπός της κινηματογράφησης ήταν η
δημιουργία ντοκιμαντέρ για την ίδρυση, τη λειτουργία και γενικά την ιστορία του
Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.
Εκδοτική Τπηρεσία
Η εργασία που έγινε στο Κρατικό Αρχείο περιλαμβάνει την ταξινόμηση,
καταλογοποίηση, εγκυτίωση και τοποθέτηση στα ράφια του αρχειακού υλικού
που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Επιλογή και Διάθεση Αρχείων
ε συνεργασία με τον Σμηματικό 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.
ύμφωνα με το άρθρο 6(5) του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου καταστράφηκαν
αρχεία ως ακατάλληλα για μόνιμη διαφύλαξη. τοιχεία της μεταφοράς και της
καταστροφής των αρχείων καθώς και ο αποθηκευτικός χώρος των τμημάτων
που αποδεσμεύτηκε φαίνονται στο Παράρτημα IV.
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Προσωρινή Επιστροφή Αρχείων
Επιστράφηκαν προσωρινά 814 αρχεία στα τμήματα από τα οποία
μεταφέρθηκαν, με βάση το άρθρο 7(5). Σα 610 αρχεία έχουν ήδη επιστραφεί
στο Κρατικό Αρχείο, 203 αναμένονται ενώ έγινε και 1 άκυρη επίταξη. Επίσης
επιστράφηκαν στο Κρατικό Αρχείο 174 αρχεία από τις επιτάξεις του 2007, 27
αρχεία από τις επιτάξεις του 2006, 3 αρχεία από τις επιτάξεις του 2005 καθώς και
1 αρχείο από τις επιτάξεις του 2004.

Υωτοαναπαραγωγική Τπηρεσία
Για τις ανάγκες των ερευνητών εκδόθηκαν γύρω στα 6055 φωτοαντίγραφα και
2067 ανατυπώσεις μικροταινιών.
Εργαστήριο υντήρησης
Κατά το 2008, το Εργαστήριο υντήρησης εμπλουτίστηκε με κιβώτια
συντήρησης και άλλα υλικά. Επίσης έχουν κατασκευαστεί με κατάλληλα υλικά
συντήρησης 2330 καλύμματα φακέλων, 695 θήκες, 23 προστατευτικοί φάκελοι
και 1760 πλαστικά προστατευτικά για σκοπούς προληπτικής συντήρησης των
αρχείων.
Έχουν επίσης κατασκευαστεί 524 αρχειακά κιβώτια Νο.1, χωρίς οξύτητα καθώς
και 26 κιβώτια Νο.2. Περαιτέρω κατασκευάστηκαν 3505 πρόχειρα αρχειακά
κιβώτια ενώ έχουν δοθεί 1880 για να κατασκευαστούν από τα ίδια τα
κυβερνητικά τμήματα. λα τα πιο πάνω πρόχειρα αρχειακά κιβώτια έχουν
παραδοθεί στα διάφορα Τπουργεία, τμήματα και υπηρεσίες για φύλαξη των
αρχειακών τους συλλογών και ασφαλή μεταφορά τους στο Κρατικό Αρχείο.
Έχουν συντηρηθεί 4 φάκελοι της Αρχιγραμματείας, σύνολο 402 φύλλα. Επίσης
συντηρήθηκαν 2 σχέδια από το φάκελο SA1/3187/1901 και 1 αφίσα από το
φάκελο SA1/1196/1940.
Επίσης έχουν συντηρηθεί 3 μητρώα της Αρχιγραμματείας, SA9/5 ―Subject
Index 1884‖, SA9/6 ―Subject Index 1885‖ και SA9/12 ―Subject Index 1888‖.
Έχουν συντηρηθεί 148 φύλλα από τη συλλογή του Kτηματολογίου (LRS1).
Επίσης έχουν επιπεδοποιηθεί 119 χάρτες από τη συλλογή του Κτηματολογίου
(LRS4/2).
Έχει συντηρηθεί ένα Μητρώο του υμβουλίου Εγγραφής
Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών (ΑΠΜ1/1). Έχουν συντηρηθεί 6
Μητρώα του Τπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Attendance Statistics,
E19/1 (1884-1894), E19/2 (1907-1912), E19/7 (1928-1929), E19/10 (1931-1932),
E19/13 (1934-1935) και Ε19/15 (1936-1937).
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Μηχανογράφηση - Αυτοματοποίηση Γραφείου
υνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες στο Εργαστήριο
Χηφιοποίησης για ψηφιοποίηση αρχειακών συλλογών, μέσω μεγάλου
επαγγελματικού σαρωτή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης
εύθραυστων αρχείων χωρίς την πρόκληση οποιασδήποτε καταπόνησης ή
έκθεση σε βλαπτική ακτινοβολία ή θερμότητα, καθώς και στο Εργαστήριο
Μικροφωτογράφησης μέσω του καινούριου εξοπλισμού που αποκτήθηκε
πρόσφατα. τοιχεία της ψηφιοποίησης και μικροφωτογράφησης των αρχείων
φαίνονται στο Παράρτημα V.
Σο Υεβρουάριο του 2008 παραλήφθηκε ένα ψηφιακό σύστημα ανάγνωσης
και εκτύπωσης μικροταινιών για χρήση από τους ερευνητές του
αναγνωστηρίου.
Εφαρμόστηκε σε πλήρη κλίμακα και με επιτυχία το ύστημα Αυτοματοποίησης
Γραφείου (ΑΓ) στο Κρατικό Αρχείο κατά την οποία οι διοικητικές εργασίες
πραγματοποιούνται πλέον μέσω ηλεκτρονικών αρχείων, με ταυτόχρονη
αντικατάσταση του χειρογραφικού / παραδοσιακού συστήματος διοικητικής
λειτουργίας του Κρατικού Αρχείου (Paperless Office).
Εντός του 2009 αναμένεται η πλήρης εφαρμογή του ΑΓ στο Κρατικό Αρχείο
που θα περιλαμβάνει την έναρξη μεταφοράς και διαφύλαξης των πρώτων
ηλεκτρονικών αρχείων των τμημάτων που είναι συνδεδεμένα με το ΑΓ.
Εκπαίδευση - Επισκέψεις
Από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, η Έφορος Κρατικού Αρχείου
έδωσε διαλέξεις σε Προϊσταμένους, Διευθυντές Κλάδων, Λειτουργούς και στο
Γραμματειακό Προσωπικό των Τπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών,
Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Σάξεως, Εξωτερικών, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Σουρισμού, υγκοινωνιών και Έργων και των Σμημάτων τους
καθώς και στο αντίστοιχο προσωπικό της Προεδρίας και της ΚΤΠ. Οι διαλέξεις
έγιναν στα πλαίσια του Εργαστηρίου με θέμα ―Διαχείριση Διαβαθμισμένων
Πληροφοριών:
Υυσική
και
Ηλεκτρονική
Ασφάλεια‖,
το
οποίο
συνδιοργανώθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το
Σμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, την Εθνική Αρχή Ασφάλειας και
το Κρατικό Αρχείο.
Σο Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2008 η Έφορος Κρατικού Αρχείου έδωσε
διαλέξεις στην Αγγλική χολή σε μαθητές του Σμήματος Ελληνικών και του
Σμήματος Αρχαίων, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την ύπαρξη του
Κρατικού Αρχείου και τη δυνατότητά τους για πρόσβαση στις πρωτότυπες
πηγές.
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Σον Απρίλιο του 2008, το Κρατικό Αρχείο έλαβε μέρος σε διήμερο υμπόσιο με
τίτλο ―Λευκωσία, Ανθρώπων Μνήμες - Η ιστορία της πόλης μου‖. Σο εν λόγω
υμπόσιο διοργανώθηκε από το Σμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο και
την εφημερίδα
―Υιλελεύθερος‖ και πραγματοποιήθηκε στο χώρο του
Λεβέντειου Μουσείου.
Σο Κρατικό Αρχείο συμμετείχε στο Δ’ Διεθνές Κυπρολογικό υνέδριο που
διοργανώθηκε στη Λευκωσία, με ομιλία με θέμα ―Η Ίδρυση Αγροτικής
Σράπεζας στην Κύπρο το 1906 και τα αίτια αποτυχίας ενός μακροχρόνιου
αιτήματος‖.
Σο Κρατικό Αρχείο έλαβε επίσης μέρος στο υμπόσιο ―Λεμεσός:
Αναπολώντας τα παρελθόντα‖, με ομιλία με θέμα ―Λεμεσός: Η πιο
προικισμένη από τη φύση πόλη της Κύπρου - Μια βρετανική έκθεση για τη
Λεμεσό, 1878‖.
Προσωπικό - Επιμόρφωση
Σο επτέμβριο του 2008 δύο Λειτουργοί του Κρατικού Αρχείου,
παρακολούθησαν, ως υπότροφοι της Κυπριακής Δημοκρατίας,
επιμορφωτικό πρόγραμμα στον τομέα της ―Διαχείρισης Αρχείων‖ στο
βρετανικό Δημόσιο Αρχείο
στο Λονδίνο και στο Εδιμβούργο.
Προβολή
Σο Κρατικό Αρχείο, σε συνεργασία με το Κυβερνητικό Συπογραφείο,
εμπλούτισε το Ημερολόγιο 2009, που διανέμεται σ’ όλους τους δημόσιους
υπαλλήλους, με γκραβούρες από το περιοδικό έντυπο ―The Illustrated London
News‖, που απεικονίζουν διάφορες εικόνες από τη Λάρνακα του 1878, που
φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο. Μερικές από τις γκραβούρες φαίνονται
στο Παράρτημα VI.
τις 24 Νοεμβρίου του 2008, το Κρατικό Αρχείο διοργάνωσε εκδήλωση στην
οποία παρουσιάστηκε η επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του, με
τίτλο ―Κύπρος η Νήσος, 1879 – Οργάνωση και Διοίκηση‖ / ―Cyprus the Island,
1879 – Organisation αnd Administration‖.
την εκδήλωση έγινε, επίσης, έκθεση πρωτότυπου αρχειακού υλικού από
συλλογές που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο.
Σο Κρατικό Αρχείο εξέδωσε επίσης έντυπο αφιερωμένο στην κατεχόμενη
εκπαίδευση, με τίτλο ―Ριζοκάρπασο, Κατεχόμενη Εκπαίδευση‖.
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΡΦΕΙΨΝ ΠΟΤ ΜΕΣΑΥΕΡΘΗΚΑΝ ΣΟ ΚΡΑΣΙΚΟ ΑΡΦΕΙΟ
ΑΠΟ ΔΙΑΥΟΡΕ ΠΗΓΕ ΚΑΣΑ ΣΟ 2008

Κ ρατικό Α ρχείο-Π αρα ρτήμ ατα

ΜΕΣΡΑ
ΜΗΚΟΤ
ΡΑΥΙΨΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (ΠΜ):
4 έγγραφα (1960)
ΕΠΑΡΦΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑ (ΕΔΛΑ):
31 μητρώα Ποινικών Τποθέσεων (1994-1996)
16 φάκελοι Ποινικών Τποθέσεων (1994-1996)
ΕΠΑΡΦΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΑΜΜΟΦΨΣΟΤ (ΕΔΑΜ):
15 μητρώα Ποινικών Τποθέσεων (1994-1996)
6 φάκελοι Ποινικών Τποθέσεων (1995-1996)
ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΥΟΡΨΝ (ΔΕΔ):
154 φάκελοι Εργατικών Διαφορών (1993-1994)
ΣΡΑΣΙΨΣΙΚΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ:
9 μητρώα Τποθέσεων τρατιωτικού Δικαστηρίου (1992-1997)
67 φάκελοι Τποθέσεων τρατιωτικού Δικαστηρίου (1985, 1992-1997)
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ
30 έντυπα
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ (PSC):
207 φάκελοι (1990-2000) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
67 φάκελοι (2000-2005) (θεματικό σύστημα αρχειοθέτησης)
EΠΑΡΦΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΕΤΚΨΙΑ (DON):
1059 φάκελοι Επαρχιακού Επόπτη (1950-2003)
267 φάκελοι υμβουλίου Βελτιώσεως Λευκωσίας (1964-2002)
EΠΑΡΦΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΛΑΡΝΑΚΑ (DOLA):
18 μητρώα γεννήσεων (1896, 1911-1920)
23 μητρώα αποβιωσάντων (1897-1938)
128 μητρώα ενόρκων δηλώσεων (1928-1980)
3 διάφορα μητρώα (1932-1986)
2 μητρώα εισερχόμενης αλληλογραφίας (1985-1988)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΜΤΝΑ:
33 φάκελοι (1968-1970, 1972-1977, 1980-1989) (υλλογή Ε.Υ.)
101 φάκελοι (1961-1994) (Μελλοντική μεταφορά 2007)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΨΡΓΙΑ ΥΤΙΚΨΝ ΠΟΡΨΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ (ANR):
736 φάκελοι (1990)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ:
112 φάκελοι (1961-2001) (αριθμητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
105 φάκελοι (1956-2000) (Μελλοντική μεταφορά 2007)
134 φάκελοι (1956-2001) (Μελλοντική μεταφορά 2008)
155 φάκελοι (1962-2005) (Διεθνών υμφωνιών)
}
235 φάκελοι (1976-1999) (Κυπριακά Πρότυπα CYS)
34 φάκελοι (1990-1999) (Κυπριακά Πρότυπα CYS EN) }
2 φάκελοι (1994) (Κυπριακά Πρότυπα CYS HD)
22 φάκελοι (1992-1996) (Κυπριακά Πρότυπα CYS ISO) }

116

0,12
1,04
0,62
0,52
0,41
2,18
0,30
0,51
0,31
3,84
5,72
22,46
22,46
2,03
2,65
0,12
0,12
0,92
3,95
19,95
4,47
3,53
4,16
2,40
0,95
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΞΨΣΕΡΙΚΨΝ:
526 φάκελοι (1968-1969) (διοικητικοί)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΑΥΑΛΙΕΨΝ (MLSI):
12 box files } αρχεία πρώην Τπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
60 φάκελοι } Ασφαλίσεων, κ. Φρ. Σαλιαδώρου (2003-2006)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ:
1288 φάκελοι (1985, 1987) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
15 φάκελοι (1985, 1987) (Μελλοντική μεταφορά 2007)
1899 φάκελοι (1977, 1979, 1981-1987) (Μελλοντική μεταφορά 2008)
}
2 φάκελοι
}
170 έντυπα
} (2006-2008) (αρχεία για την εισαγωγή του ευρώ)
7 αφίσες
}
6 cd
}
62 κασέτες
1 ευρωμετρητή }
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ (Ε):
1319 φάκελοι (1968) (Μελλοντική μεταφορά 2008)
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΨΝ:
960 φάκελοι (1962-1963) (διοικητικοί)
ΑΝΨΣΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΞΙΚ):
166 φάκελοι (1968-1998) (παλαιό θεματικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΑΡΦΗΓΕΙΟ ΑΣΤΝΟΜΙΑ:
(Δημόσια αρχεία που κρατούνταν από ιδιώτη και κατασχέθηκαν από
ΣΑΕ) (1964-1974)
1228 φάκελοι (1888-1950) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΥΡΟΤΡΑ:
95 box files (1963-1966) (αρχεία ΓΕΕΥ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΤΚΨΙΑ:
416 φάκελοι (1962-1970) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΓΕΝΙΚΟ ΦΗΜΕΙΟ:
31 φάκελοι (1988-2000) (Μελλοντική μεταφορά 2008)
ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ (ΓΣΠ):
639 φάκελοι (1962-2003) (αριθμητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΔΙΕΘΝΕ ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΤΠΡΟΤ:
303 φάκελοι (διοικητικοί)
}
1 cd
}
3 κασέτες
}
4 photo albums
} (1988-2008)
7 φάκελοι με φωτογραφίες }
1 τιμητική πλακέτα
}
12 φωτογραφίες με πλαίσιο }
ΕΠΑΡΦΙΑΚΟ ΓΕΨΡΓΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΑΜΜΟΦΨΣΟΤ:
19 φάκελοι (1974-1977, 1979, 1982, 1983) (διοικητικοί)
ΕΠΑΡΦΙΑΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΛΕΜΕΟΤ:
56 Διάφορα αρχεία (1953-1990)
ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΥΕΙΟ:
3 φάκελοι (1992-1996) (Μελλοντική μεταφορά 2007)
1 φάκελος (1987-1998) (Μελλοντική μεταφορά 2008)
Κ ρατικό Α ρχείο-Π αρα ρτήμ ατα
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11,96

2,22
14,10
0,51
34,00
1,50

33,70
16,20
4,47

0,31
7,00
5,70
11,85
1,04
16,53

11,95

0,41
1,30
0,14
0,14
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ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ:
391 φάκελοι (1968-1969) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
94 φάκελοι (1968) (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΜΟΤ:
5 φάκελοι (1975) (Μελλοντική μεταφορά 2007)
2 φάκελοι (1975) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης) (τοποθετήθηκε σε
υπάρχον κιβώτιο)
ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΕΨ ΤΔΑΣΨΝ:
795 φάκελοι (1965-1970) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
2 φάκελοι (1899) (Μελλοντική μεταφορά 2002)
}
375 φάκελοι (1888-1950) (Μελλοντική μεταφορά 2005)
}
283 φάκελοι (1888-1950) (Μελλοντική μεταφορά 2005)
}
152 φάκελοι (1899-1950) (υμπληρωματικός κατάλογος) }
302 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2008) }
1 φάκελος (Μελλοντική μεταφορά 2010)}
19 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2015) }
ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ (ΒΝ):
36102 προσωπικοί φάκελοι (1968-1971)
ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ:
311 φάκελοι (1961-1962) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (RCS):
727 φάκελοι (1974-1998)
ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΨΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ:
189 φάκελοι (1961-1965, 1967-1979) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΑΙΑ:
254 φάκελοι (1961-1964, 1966-1974, 1976-1982) (χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης)
ΣΜΗΜΑ ΕΥΟΡΟΤ ΕΣΑΙΡΕΙΨΝ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΟΤ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ:
3 φάκελοι (1988-1998) (Μελλοντική μεταφορά 2008)
ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ:
23 φάκελοι (1966, 1975) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΣΜΗΜΑ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΕΤΗΜΕΡΙΑ:
2482 φάκελοι (1959-2004) (θεματικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΑΡΦΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ. ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΛΕΤΚΨΙΑ-ΚΕΡΤΝΕΙΑ-ΜΟΡΥΟΤ:
147 φάκελοι (1955-1999) (αριθμητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ:
168 φάκελοι (1971-1999) (αριθμητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
15 φάκελοι (1993-1997) (Μελλοντική μεταφορά 2007)
ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ:
232 φάκελοι (1997-2000) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΕΝΣΤΠΑ V:
451 έντυπα

15,58
3,50
Κ ρατικό Α ρχείο-Π αρα ρτήμ ατα

0,20
32,75
15,18
11,33
12,50

83,73
9,26
40,04
5,19

5,93
0,20
1,14
64,55
6,11
6,66
0,62
3,30
5,28
581,36

ΤΝΟΛΟ
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ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΑΓΝΨΣΗΡΙΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ

2007

2008

Αριθμός ερευνητών

116

123

Αριθμός επισκέψεων

732

662

Αριθμός αρχείων που ερευνήθηκαν

3297

3025

Αριθμός μικροταινιών που ερευνήθηκαν

33

74

Αριθμός αρχείων
για κινηματογράφηση

------

------

Αριθμός τηλεφωνικών αιτημάτων

4

------

Αριθμός ταχυδρομικών αιτημάτων

-------

------

Αριθμός φωτοτυπιών

5647

6055

Αριθμός ανατυπώσεων
μικροταινιών

144

2067

Παρουσίαση φακέλων
ως τεκμήρια στο Δικαστήριο

------

------

119

120
DOLA5/1-3

Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου - Ληξιαρχικά
βιβλία Γεννήσεων
Τπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Σουρισμού - Κυπριακά Πρότυπα CYS
Τπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Σουρισμού - Κυπριακά Πρότυπα CYS EN
Τπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Σουρισμού - Κυπριακά Πρότυπα CYS HD
Τπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Σουρισμού
- Κυπριακά Πρότυπα CYS ISO

16.

15.

14.

13.

12.

CYS/
1-300
CYS EN/
74-60601
CYS HD/
1000-1039
CYS ISO/
31-10013

ΕΔΠ1/1-6

PSC2/3463-12624

ΔΕΔ1/1179-1336

11.

9.

8.

7.

6.

DOLA3/1-33

ΕΔΑΜ1/47-54

Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου - Ποινικές Τποθέσεις

5.

Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας

ΕΔΛΑ2/300-328

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας
- Μητρώα Ποινικών Υποθέσεων

4.

10.

ΕΔΛΑ1/251-266

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας - Ποινικές Τποθέσεις

3.

DOLA2/4-5

ΠΜ2/1-4

Προεδρικό Μέγαρο - Έγγραφα από Τπουργείο
Εξωτερικών της Ρωσσικής Ομοσπονδίας

2.

ΕΔΑΜ2/51-64

ΠΜ1/2

Προεδρικό Μέγαρο—Διάφορα Έγγραφα

1.

Επαρχιακό Δικαστήριο Αμμοχώστου
- Μητρώα Ποινικών Υποθέσεων
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
- Υποθέσεις Εργατικών Διαφορών
Επιτροπή Δημόσιας Τπηρεσίας
- Προσωπικοί φάκελοι Δημοσίων Υπαλλήλων
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας

Κώδικας
Σάξης

Προέλευση/Σίτλος Σάξης

Α/Α

1

1

6

1
7
μεγάλα κιβώτια
1

35

22

5

3

10

6

1

Αριθμός
Κιβωτίων

0,95

0,17

0,12

2,03

0,12

4,15

2,61

0,60

0,36

1,19

0,72

0,12

Αποθηκευτικός
Φώρος σε μέτρα
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Σοποθετήθηκαν σε
προστατευτικά καλύμματα

.

Σοποθετήθηκε σε
υπάρχον κιβώτιο

Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ

Κρατικό Αρχείο

121

31.

30.

28
LRS4/2

Σμήμα Κτηματολογίου και Φωρομετρίας - Φάρτες

1

LRS1/1646017554

PS2/1

Σμήμα Σαχυδρομικών Τπηρεσιών - ―Postal Services - Album‖

28.

67

8

PS1/3041-3258

Σμήμα Σαχυδρομικών Τπηρεσιών - Υάκελοι Αλληλογραφίας

27.

1

PS3/1-14

PWD3/265
χάρτες

Σμήμα Δημοσίων Έργων - Αρχιτεκτονικά χέδια

26.

29.

ΣΔΔΠ3/1-3

Σμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Μητρώα

25.

1

7

43

3

137

32
65

Σμήμα Σαχυδρομικών Τπηρεσιών “Postal Services - Registers and Order books”
Σμήμα Κτηματολογίου και Φωρομετρίας
- Φάκελοι Aλληλογραφίας

ΣΔΔΠ2/1-4

Σμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού - Βιβλία
Αποτελεσμάτων Κυβερνητικής εξέτασης ημερομισθίων

24.

Σμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - Προσωπικοί
ΒΝ2/26981-32570
φάκελοι αιτητών για απόκτηση Βρετανικής υπηκοότητας

22.
ΣΔΔΠ1/1-20

ΒΝ1/191436191490

Σμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης - Προσωπικοί
φάκελοι αιτητών για απόκτηση Βρετανικής υπηκοότητας

21.

Σμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
- Βιβλία Αποτελεσμάτων Κυβερνητικών εξετάσεων

ΑνΑΔ1/415-934

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
- Φάκελοι Σχεδίου Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

20.

23.

ΤΠΕ2/56-287
ΤΠΕ3/1-433

Τπουργείο Εσωτερικών
Τπουργείο Εσωτερικών

18.
19.

3,32

0,96

0,12

7,93

0,12

0,14

0,83

5,10

0,35

16,44

3,79
7,71

0,92
1,30

12 box files
11 κιβώτια

MLSI 6/1-74

Τπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

17.

Αποθηκευτικός
Φώρος
σε μέτρα

Αριθμός
Κιβωτίων

Σίτλος Σάξης

Α/Α

Κώδικας
Σάξης
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1 δέσμη 115 χάρτες
1 ρολό 115 χάρτες

Περισσότερες πληροφορίες
θα δοθούν μετά την
ολοκλήρωση της κωδικοποίησης
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UC/17-38 κιβώτια
LS/53-63 κιβώτια
SS/1-15 κιβώτια

V53/1376-1409
ΛΚ1/1-85
ΜΣ1/1-12

Σμήμα Υυλακών - UC: Personal files

Σμήμα Υυλακών - LS: Personal files

Σμήμα Υυλακών - SS: Personal files Pre 1960

Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα

Έντυπα

Αρχεία από ιδιώτες. Δωρεά

Αρχεία από ιδιώτες.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

V40/1648-1708

V39/550-566

V34/2180-2334

V32/11-13

V30/1001-1017

V21/992-1044

V18/208-213

V13/100-103

V6/191-197

V3/844-867

Κώδικας

Σίτλος Σάξης

Α/Α

1

1

3

7

1

7

1

2

16

2

1

2

2

15

11

22

0,12

0,12

0,36

0,84

0,12

0,84

0,12

0,24

1,92

0,24

0,12

0,24

0,24

1,78

1,30

2,61

Αριθμός ΑποθηκευτιΚιβωτίων
κός
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Α/Α
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Σίτλος Σάξης

Κώδικας Σάξης

Secretariat Archives: Subject Index 1892
Census: 1881,1891,1901,1911
Secretariat Archives: Minute Papers
Αρχεία Ανδρέα, Γεωργίου και
Ορθόδοξου Κάρυου
ΑΛΛΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου Ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων
Secretariat Archives
Occupation: Documents 1879
Secretariat Archives: Minute Papers

8.

Secretariat Archives: Minute Papers

9.
10.

Postal Services – Album
Προεδρικό Μέγαρο - Διάφορα Έγγραφα
Υάκελος Σμήματος Αρχείου
Πληθυσμού και Μετανάστευσης

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

SA9/19
V7/1
SA1/1874/1907
EOKA3/1 - 44,
47 - 67

ύνολο
Υωτογραφιών
197
258
1
566

ΕΔΠ1/1

196

SAO3/12

1

SA1/1039/1937
SA1/767/1919
SAO3/648
PS2/1
ΠΜ1/2

10
1
2
24
3

Αρ. φακ. 492845

2

Έκδοση: Κύπρος η Νήσος, 1879, Οργάνωση και Διοίκηση
SAO3/6, 8, 12, 14, 32, 42, 49, 53, 55, 57, 70, 88,
89, 90Β, 90D, 96, 97Α, 116, 118, 129, 139, 141,
144Α, 145, 146, 148, 152Α, 155, 278, 282, 287,
Secretariat Archives
291A, 314, 318, 325, 330, 343, 353A, 364, 367,
Occupation:
370, 385Α, 399, 404Α, 407, 413, 768, 791, 925,
Documents 1879
1013, 1063C, 1076, 1085, 1086, 1105, 1114, 1134,
1137, 1160, 1165, 1174, 1229, 1234, 1262, 1269,
1283, 1302, 1328Β, 1361Α, 1368
Secretariat Archives
SAO2/315
Occupation: Documents 1878
The Illustrated London News, Σόμος
A.M.8
L XXIII, 1878
Gazette, 1878–1884
V21/2
Cyprus Laws (Ordinances
V27/1
1878–1883 and Laws 1883–1889)
Έκδοση: Ριζοκάρπασο, κατεχόμενη εκπαίδευση
Secretariat Archives: Minute Papers
SA1/1567, 1568, 1569, 1570, 1571
Μητρώα τατιστικών τοιχείων Δασκάλων
και Υοιτητών: τατιστικές
E19/1
Υοίτησης Μαθητών – Δασκάλων –
Προσωπικού 1884 -1894
Τπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
- Μητρώα Δημοτικού Σχολείου
Ε30/1-17
Ριζοκαρπάσου
ΤΝΟΛΟ

265

1
8
4
1
28
2

994
2564
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Αριθμός
Μικροταινιών

Σίτλος Σάξης

Κώδικας Σάξης

Secretariat Archives
31

Occupation:

ύνολο
Υωτογραφιών

563
SAO3/1218-1303

Documents 1879
577

32

DITTO

SAO3/1304-1386

33

DITTO

SAO3/1387-1422

188

SA1/1-70

561

1

Secretariat Archives:
Minute Papers

2

DITTO

SA1/71-129

577

3

DITTO

SA1/130-185

558

4

DITTO

SA1/186-255

568

5

DITTO

SA1/256-328

565

6

DITTO

SA1/329-397

562

7

DITTO

SA1/398-460

563

8

DITTO

SA1/461-543

564

9

DITTO

SA1/544-644

566

10

DITTO

SA1/645-770

561

11

DITTO

SA1/771-900

556
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Αριθμός

ύνολο

Σίτλος Σάξης

Κώδικας Σάξης

12

Secretariat Archives:

SA1/901-986

581

13

DITTO

SA1/987-1051

566

14

DITTO

SA1/1052-1102

566

15

DITTO

SA1/1103-1164

563

16

DITTO

SA1/1165-1227

568

17

DITTO

SA1/1228-1300

561

18

DITTO

SA1/1301-1366

556

19

DITTO

SA1/1367-1446

574

20

DITTO

SA1/1447-1508

566

21

DITTO

SA1/1509-1598

561

22

DITTO

SA1/1599-1686

537

23

DITTO

SA1/1687-1766

566

24

DITTO

SA1/1767-1843

567

25

DITTO

SA1/1844-1882

555

26

DITTO

SA1/1883-1956

578

27

DITTO

SA1/1957-2033

570

28

DITTO

SA1/2034-2100

570

29

DITTO

SA1/2101-2168

577

Μικροταινιών
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Αστυνομία Κύπρου

Αστυνομία

ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ
Οργάνωση
Η Ανώτατη Ηγεσία της Αστυνομίας υπό τον Αρχηγό της Αστυνομίας
υποστηρίζεται από τον Τπαρχηγό και τέσσερις Βοηθούς Αρχηγούς. O
ρόλος και αποστολή της Αστυνομίας είναι η δημιουργία και διεύρυνση νέων
προοπτικών, η λειτουργικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα
της Αστυνομίας (Παράρτημα Α’).
Γενική Ανασκόπηση
Η Αστυνομία Κύπρου το 2008 έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μείωση των
τροχαίων δυστυχημάτων και θυμάτων, στην καταπολέμηση των ναρκωτικών,
τη λαθρομετανάστευση και γενικότερα στην ασφάλεια των πολιτών.
Πιο κάτω παρατίθενται σε πίνακες τα σημαντικότερα επιτεύγματα για το 2008:


Μείωση τροχαίων δυστυχημάτων –
τα θανατηφόρα δυστυχήματα
μειώθηκαν σε 79 από 88 και οι
νεκροί μειώθηκαν στους 82 σε
σύγκριση με 89 την προηγούμενη
χρονιά:

Νεκροί σε Θανατηυόρα Δσστστήματα
κ α τά έ το ς
90
80

89
82

70
60
50
40
2007

88

79

9.2%

Καταγράφεται επίσης αισθητή μείωση του αριθμού των λαθρομεταναστών
που εισήλθαν στην Κύπρο. Σαυτόχρονη μείωση καταγράφεται και στην
παράνομη παραμονή αλλοδαπών, όπως αυτά φαίνονται στους πίνακες
που ακολουθούν:

10.2%



2008

7770

7051
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Η Αστυνομία Κύπρου έχει εκπληρώσει ένα μεγάλο πεδίο δραστηριοτήτων
και υπηρεσιών στην κυπριακή κοινωνία σε καθημερινή βάση. Αυτές οι
υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
Διερεύνηση
αδικημάτων
και
προσαγωγή
των
παρανομούντων
ενώπιον της δικαιοσύνης.
 Παροχή ασφάλειας στην κοινωνία &
ετοιμασία προγραμμάτων πρόληψης
εγκλήματος.
 Τποστήριξη στη δικαστική διαδικασία.
 Προαγωγή της οδικής ασφάλειας &
βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς.
 Ανταπόκριση σε τηλεφωνήματα για
βοήθεια σε περιπτώσεις προσωπικής ή
δημόσιας ασφάλειας.

2027

1853

8.6%



τρατηγικό χέδιο
τα τέλη του 2007, η Αστυνομία Κύπρου εκπόνησε το τρατηγικό της χέδιο
για την επόμενη τετραετία (2008-2011). κοπός του τρατηγικού χεδιασμού
είναι η βελτίωση της εικόνας της Αστυνομίας, η ενδυνάμωση των σχέσεων της
με τους πολίτες, η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών, η ανάπτυξη
νέων δραστηριοτήτων, η βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών της και η
ενίσχυση της αποδοτικότητας της.
χέσεις Αστυνομίας – Κοινού (Κοινοτική Αστυνόμευση)
Μεταξύ των προτεραιοτήτων της Αστυνομίας περιλαμβάνεται και η
εξυπηρέτηση του κοινού, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο των ενεργειών
για ασφαλέστερη ζωή.
Για το σκοπό αυτό, εντός του 2008, ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
επεκτάθηκε σε 18 νέες περιοχές , όπου υπηρετούν 45 Αστυνομικοί της
Γειτονιάς, και καλύπτει συνολικά 37 Δήμους / Κοινότητες με 273.000
κατοίκους.
Ανθρώπινο Δυναμικό
Αριθμητική δύναμη

Οι οργανικές θέσεις στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική για το έτος
2008 ήταν ως ακολούθως:
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Οργανικές Θέσεις Αστυνομίας για το 2008

Οργανικές

υμπληρωμένες

Αρχηγός

1

1

Τπαρχηγός

1

1

Βοηθοί Αρχηγοί

4

4

Ανώτεροι Αστυνόμοι

14

10

Αστυνόμοι Α’ και Β’

29

33

Ανώτεροι Τπαστυνόμοι

62

88 (27 Μαχητές)

Τπαστυνόμοι

182

240 (68 Μαχητές)

Λοχίες

556

607 (53 Μαχητές)

Αστυφύλακες

3.267

3.266

Σακτικοί

89

89

Ειδικοί Αστυφύλακες
Εξειδικευμένες θέσεις
ΤΝΟΛΟ

902
101
5.208

894
87
5.320

Οργανικές Θέσεις Πυροσβεστικής για το 2008

Εγκεκριμένες

Πραγματικές

Αρχηγός

-

-

Τπαρχηγός

-

-

Βοηθοί Αρχηγοί

-

-

Ανώτεροι Αστυνόμοι

1

1

Αστυνόμοι Α’ και Β’

3

3

Ανώτεροι Τπαστυνόμοι

9

9

Ανώτεροι Τπαστυνόμοι (Μ)

2

1

Τπαστυνόμοι

31

31

Τπαστυνόμοι Μαχητές

1

1

Λοχίες

72

72

Λοχίες Μαχητές

5

5

Αστυφύλακες

528

528

ΤΝΟΛΟ

652

651

Έκτακτοι Πυροσβέστες

-
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Προσλήψεις

Σο 2008 προσλήφθηκαν στην Αστυνομία Κύπρου 399 άτομα, όπως φαίνεται
στον πιο κάτω πίνακα:
Αστυνομία
Άνδρες
86
Γυναίκες
49
ύνολο
135

Πυροσβεστική
4
4

Ε/Α
135
124
259
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Εξειδικευμένοι
1
1

ύνολο
226
173
399
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Αφυπηρετήσεις

Κατά το 2008 αφυπηρέτησαν από τις τάξεις της Αστυνομίας συνολικά 181
μέλη, ως ακολούθως:
Βαθμός
Βοηθός Αρχηγός
Ανώτερος Αστυνόμος
Αστυνόμος Α΄
Αστυνόμος Β΄
Ανώτερος Τπαστυνόμος
Τπαστυνόμος
Λοχίας
Αστυνομικός
Σακτικός Ειδικός Αστυφύλακας
Ειδικός Αστυφύλακας

Αριθμός
2
3
5
3
12
6
60
65
9
16

Σμήμα Α΄- Διοίκηση
Σο Σμήμα Α΄ ασχολείται με διοικητικής φύσεως θέματα και προσδιορίζει την
πολιτική και στρατηγική που εφαρμόζει η Αστυνομία, έχοντας παράλληλα την
ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του ώματος. το
Σμήμα Α’ υπάγονται το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού, το Γραφείο Αξιωματικού
παρά τω Τπαρχηγώ, το Γραφείο Σύπου και Δημοσίων χέσεων, το Γραφείο
Επιχειρήσεων, το Γραφείο Προσωπικού, το Αρχείο, το Λογιστήριο, το Γραφείο
Οικήσεως και Ευημερίας, το Γραφείο Ασφάλειας Αρχηγείου, η Υιλαρμονική
Αστυνομίας, το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων, το Μουσείο Αστυνομίας και το
Επιτελείο τρατηγικού χεδιασμού.
Μέσω του Γραφείου Σύπου, η Αστυνομία Κύπρου το 2008 εξέδωσε 2036
Αστυνομικά Δελτία και 1008 Ανακοινώσεις ενώ σε καθημερινή βάση
ενημερώνονταν τα ΜΜΕ για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων της
Αστυνομίας.
Σο Γραφείο Επιχειρήσεων του Σμήματος ασχολήθηκε με την εκπόνηση και το
χειρισμό των χεδίων Ενέργειας του Αρχηγείου της Αστυνομίας.
Εξέδωσε
διαταγές επιχειρήσεων που αφορούσαν αφίξεις επισήμων, συνέδρια,
διασκέψεις καθώς και αθλητικές συναντήσεις υψηλού κινδύνου. Επιπλέον, ο
υπεύθυνος του γραφείου εκτέλεσε χρέη Αξιωματικού υνδέσμου μεταξύ
Αρχηγείου Αστυνομίας, Ειρηνευτικής Δύναμης των Η.Ε. και ξένων Πρεσβειών
στην Κύπρο, καθώς και με εκπροσώπους των Κυβερνητικών Σμημάτων/
Τπηρεσιών. Ανάμεσα στα άλλα καθήκοντα του γραφείου ήταν και ο
χειρισμός των διακινήσεων από και προς τις κατεχόμενες περιοχές από τα
σημεία διέλευσης Αγίου Δομετίου, Λήδρα Πάλας, Αστρομερίτη-Ζώδιας,
Περγάμου και τροβιλιών. Οι διακινήσεις προσώπων και οχημάτων μέσω των
σημείων διέλευσης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Διακινήσεις προσώπων
Ε/Κ

Σ/Κ

ΤΝΟΛΟ

708.656

1.298.325

2.006.981

Διακινήσεις οχημάτων
Οχήματα Ε/Κ Οχήματα Σ/Κ
200.107

468.063

ΤΝΟΛΟ
668.170

Δεν επιτράπηκε η είσοδος στις ελεύθερες περιοχές σε 159 Σούρκους, εκ
Σουρκίας.
ε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες της Αστυνομίας το Γραφείο
Οικήσεως ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση
των εργασιών για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και με τη
συντήρηση των υφιστάμενων.
Η Υιλαρμονική για ακόμη μια χρονιά είχε την ευθύνη της μουσικής επένδυσης
κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων. Παρευρέθηκε στις
πιο κάτω εκδηλώσεις: εορτές, δημόσιες εμφανίσεις, συναυλίες,
διαπιστευτήρια, λιτανείες, κηδείες, εγκαίνια-αποκαλυπτήρια, επισκέψεις
σχολείων στη Υιλαρμονική και ορχήστρες.
Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων (Κ.Ε.Μ.)
Σα μέλη του Κέντρου Ελέγχου Μηνυμάτων, τα οποία στελεχώνουν τη Γραμμή
του
Πολίτη, συνέχισαν και φέτος να εξυπηρετούν το κοινό και να
προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες.
Κατά τη διάρκεια του 2008,
ανταποκρίθηκαν σε 15.000 περίπου τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών. Οι κλήσεις
αυτές αφορούσαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων μεταξύ των οποίων και
περιπτώσεις μη Αστυνομικής φύσεως όπου οι ενδιαφερόμενοι
συμβουλεύτηκαν να αποταθούν σε άλλα Σμήματα / Τπηρεσίες του Κράτους.
τη μεγάλη πλειοψηφία των θεμάτων που απασχόλησαν τη Γραμμή του
Πολίτη περιλαμβάνονταν υποθέσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων
παράνομους αλλοδαπούς, οχληρία, ανησυχία/ μέθη, τροχαία προβλήματα,
ωράριο καταστημάτων, βία στην οικογένεια, εγκαταλελειμμένα οχήματα κ.ά.
Σμήμα Β΄- Σροχαία
Σο Σμήμα Β΄ έχει ως κύρια αποστολή του την εφαρμογή του Νόμου και των
Κανονισμών για τη Σροχαία, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον
καθημερινό τροχονομικό έλεγχο σε εικοσιτετράωρη βάση στους
αυτοκινητόδρομους, σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους Σροχαίας,
με σκοπό την πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Για το
σκοπό αυτό δραστηριοποιείται στους τομείς ελέγχου τροχαίας, Οδικής
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Ασφάλειας, διαφώτισης και κυκλοφοριακής αγωγής, ετοιμασίας τατιστικών
τοιχείων και τήρησης αρχείου προηγούμενων τροχαίων αδικημάτων. ε
συνεργασία με την Ηγεσία της Αστυνομίας καθορίζει την πολιτική για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του τροχαίου προβλήματος.
Σο Σμήμα Β’ συγκροτείται από το Αρχείο, το Γραφείο τατιστικής και
Διαφώτισης, το Γραφείο Μελετών, το Γραφείο Οδικής Ασφάλειας, το Γραφείο
Προηγούμενων Καταδίκων Σροχαίας, τη χολή Οδηγών, τους Ουλαμούς
Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, τον
Κλάδο Υωτοεπισήμανσης, το Γραφείο Αξιωματικού Ελέγχου και Πειθαρχίας
και τον Αυτοκινητολιμένα.
Με βάση τα τελικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια του 2008 τα τροχαία
δυστυχήματα ανήλθαν στα 2.129 σε σύγκριση με το 2007 και το 2006, όπου
καταγράφηκαν 2.282 και 2.673 αντίστοιχα. Παράλληλα, τα θύματα (νεκροί και
τραυματίες)μειώθηκαν κατά το 2008 σε 2.034 σε αντίθεση με το 2007, όπου
είχαμε 2.208 (Παράρτημα Β΄). Αποτέλεσμα των τροχαίων αυτών
δυστυχημάτων κατά το 2008, ήταν να χάσουν τη ζωή τους 82 πρόσωπα και
να τραυματιστούν άλλα 1.952, έναντι των 89 προσώπων που έχασαν τη ζωή
τους και των 2.119 που τραυματίστηκαν το 2007. ε σύγκριση με τον
προηγούμενο χρόνο οι νεκροί από τροχαία δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 7
πρόσωπα ενώ ο αριθμός των προσώπων που τραυματίστηκαν μειώθηκε
κατά 167.
Κατά το 2008, το Σμήμα Β’ Αρχηγείου σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς
Κλάδους Σροχαίας, προέβη συνολικά σε 235.358 καταγγελίες για παραβάσεις
των νόμων και κανονισμών για την Σροχαία. Παράλληλα, διενήργησε
συνολικά 143.848 ελέγχους αλκοόλ κατά τους οποίους 8.490 οδηγοί
υπερέβηκαν το όριο που προνοείται και καταγγέλθηκαν για το αδίκημα της
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης.
ε σύγκριση με το 2007,
παρατηρήθηκε αύξηση των έλεγχων κατά 27.664 ή ποσοστό 23,81% και
αύξηση των καταγγελιών κατά 871 ή ποσοστό 7,25%. Πέραν από τις
καταγγελίες εκδόθηκαν 17.139 αστυνομικές προειδοποιήσεις, σε παραβάτες
των νόμων και κανονισμών της τροχαίας, σε σύγκριση με 1.796 που
εκδόθηκαν το 2007.
Επίσης, το Σμήμα Β΄ και τα Επαρχιακά Κλιμάκια Σροχαίας, πραγματοποίησαν
1040 διαλέξεις με θέμα την Οδική Ασφάλεια σε μαθητές όλων των βαθμίδων
της εκπαίδευσης, σε διάφορους ημικρατικούς / ιδιωτικούς οργανισμούς, σε
εθνοφρουρούς και σε άλλα οργανωμένα κοινωνικά σύνολα.
Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, κατά
το μήνα Νοέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε το 10ο ετήσιο σεμινάριο
Οδικής Ασφάλειας με θέμα «Οδική Ασφάλεια στις πόλεις». Σο σεμινάριο
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διοργανώθηκε από το Σμήμα Β΄ σε συνεργασία με το Τπουργείο
υγκοινωνιών και Έργων και το Τπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Επιπρόσθετα, τα μέλη του Σμήματος Β’ παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες τόσο
στους πολίτες όσο και σε οργανωμένα σύνολα. Παρείχαν Α΄ Βοήθειες σε
θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, συνόδευσαν ασθενοφόρα οχήματα από
τις σκηνές δυστυχημάτων ή το ελικοδρόμιο στο νοσοκομείο και διευκόλυναν
την τροχαία κίνηση κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Ραδιομαραθωνίου.
Επιπρόσθετα, πρόσφεραν βοήθεια σε οδηγούς των οποίων τα οχήματα
ακινητοποιήθηκαν στο οδικό δίκτυο λόγω μηχανικής βλάβης και
καθοδήγησαν οδηγούς για εντοπισμό του προορισμού τους.
Για ακόμη μια χρονιά, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής φιλοξενούσε
καθημερινά παιδιά της προδημοτικής και μαθητές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άτομα από άλλα οργανωμένα
σύνολα. Κατά τη διάρκεια του 2008 επισκέφθηκαν το Πάρκο 24.256 άτομα.
Ο Κλάδος Σροχαίας διοργάνωσε εκστρατείες για σκοπούς πρόληψης και
μείωσης των δυστυχημάτων κατά τις εορταστικές περιόδους των
Φριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανίων, Καθαράς Δευτέρας, Πάσχα και
Δεκαπενταυγούστου.
Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια του τρατηγικού χεδίου και σε συνδυασμό με
τις Πανευρωπαϊκές Εκστρατείες του TISPOL διοργανώθηκαν οι εκστρατείες:
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Κατά τη διάρκεια του 2008, στη χολή Οδηγών, διεξήχθησαν συνολικά 103
εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων σε διάφορες κατηγορίες οχημάτων, τις
οποίες παρακολουθήσαν 352 μέλη της Αστυνομίας. Από αυτά πέτυχαν 345,
και τους εκδόθηκε υπηρεσιακή άδεια οδηγού. Σο 2007 πραγματοποιήθηκαν 78
εκπαιδεύσεις, τις οποίες παρακολούθησαν 276 μέλη από τα οποία πέτυχαν τα
272.
Επιπλέον, τη χρονιά αυτή πραγματοποιήθηκε μια εκπαιδευτική σειρά για
δικυκλιστές τις οποίες παρακολούθησαν 13 τρατονόμοι.
Σο Γραφείο Προηγουμένων Καταδικών το 2008 καταχώρησε στον Ηλεκτρονικό
Τπολογιστή 24.589 Καταδίκες Δικαστηρίου για τροχαίες παραβάσεις.
Παράλληλα, καταχώρησε 2.804 Καταδίκες Δικαστηρίου που αφορούσαν σε
στέρηση της Άδειας Οδήγησης, ενώ άλλες 4.476 Καταδίκες Δικαστηρίου
αφορούσαν σε αδικήματα οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνευματωδών
ποτών, και πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης.
το εν λόγω γραφείο έχουν αποταθεί 3.605 άτομα για απόκτηση
Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου. Σο σχετικό πιστοποιητικό εκδόθηκε
σε 3.239 άτομα ενώ στα υπόλοιπα 106 άτομα δεν εκδόθηκε καθ’ ότι είχαν
καταδικαστεί για τροχαίο ή ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου Περί
Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού. Εκδόθηκε σε 260 άτομα πιστοποιητικό
αξιοπιστίας, σε 25 άτομα πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα με σκοπό τη
λειτουργία γραφείων ενοικίασης μηχανοκίνητων δικύκλων ή τρίκυκλων
οχημάτων, και σε άλλα 333 άτομα έγινε έλεγχος για έκδοση πιστοποιητικού
καλού χαρακτήρα.
Σμήμα Γ΄- Έγκλημα, εισαγγελία
Σο Σμήμα Γ΄ αναλαμβάνει την εξέταση ορισμένων σοβαρών/περίπλοκων
υποθέσεων, που επηρεάζουν περισσότερες από μια Επαρχίες.
Σο Σμήμα Γ΄ συγκροτείται από το Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών, το
Γραφείο Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, το Αρχείο πυροβόλων
και μη πυροβόλων όπλων, το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος,
τον Κλάδο Αστυνομικών κύλων, τον Κλάδο Πυροτεχνουργών, το Γραφείο
Πρόληψης Εγκλήματος, το Γραφείο υλλογής Πληροφοριών, το Γραφείο
Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων,
την Εισαγγελία, το Γραφείο
Καταπολέμησης Διακρίσεων, Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, το Εθνικό Γραφείο
υλλογής Πληροφοριών για το Φουλιγκανισμό, το Γραφείο Φειρισμού
θεμάτων Πρόληψης/Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και
Κακοποίησης
Ανηλίκων,
το
Γραφείο
Αντιμετώπισης
Νεανικής
Παραβατικότητας, το Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής
Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων τοιχημάτων, το Γραφείο
Καταπολέμησης Σρομοκρατίας, και το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού
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Εγκλήματος, το Σμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων – Επιχειρήσεις, το Αρχείο και
τατιστικές οβαρών εγκλημάτων, το Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήματος και το
Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Κατάσταση εγκλήματος
Σα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν το 2008 ανήλθαν σε
7.342 παρουσιάζοντας μείωση 2,9% σε σύγκριση με το 2007 (7.564) και
μείωση 7,7% σε σύγκριση με το 2006 (7.955) (Παράρτημα Γ’). Σο ποσοστό
ανίχνευσης, το 2007 ανερχόταν στο 52,6% ενώ το 2008 στο 59,4%.
Οι υποθέσεις φόνων έχουν μειωθεί από 14 το 2006 σε 11 το 2007 και σε 9 το
2008. ημαντική ήταν και η μείωση στα αδικήματα κατά περιουσίας. Κατά το
υπό επισκόπηση έτος, η κατηγορία «απόπειρες καταστροφής περιουσίας με
εκρηκτικές ύλες» παρουσιάζει μείωση από 40 υποθέσεις το 2007 σε 32 το 2008,
οι διαρρήξεις μειώθηκαν από 3.068 υποθέσεις το 2006 σε 2.650 το 2007 και σε
2.590 το 2008. Μείωση παρουσιάζεται επίσης κατά το 2008 και στις κλοπές
από 1.673 υποθέσεις σε 1.406. Αύξηση παρουσιάζουν σε διάφορα άλλα
σοβαρά αδικήματα, όπου το 2007 είχαμε 2.042 ενώ το 2008 οι υποθέσεις
αυτές ανήλθαν στις 2.213 υποθέσεις. Ανησυχητικά έχουν αυξηθεί και τα
κρούσματα βιασμών από 20 υποθέσεις το 2007 σε 35 το 2008. Αναλυτικότερα:
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Κατά το 2008, το Σμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Σ.Α.Ε.) Αρχηγείου ανέλαβε
τη διερεύνηση 139 υποθέσεων και συνέχισε τη διερεύνηση αριθμού άλλων
υποθέσεων, οι οποίες εκκρεμούσαν από το προηγούμενο έτος. Πιο κάτω
παρατίθενται οι πιο σημαντικές:





















Διάρρηξη αίθουσας τεκμηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και
κλοπή τεκμηρίων
Διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος ΗΛΙΟ
Παραποίηση ενοικιαστηρίων εγγράφων μηχανοκίνητων οχημάτων
σχετικά με καταγγελίες της Σροχαίας
Εμπλοκή μελών της Αστυνομίας σε παράνομες δραστηριότητες
Κλοπιμαία οχήματα στην Αγγλία που εισήχθησαν στην Κυπριακή
Δημοκρατία
Τποθέσεις Μαστρωπείας, αποζείν από κέρδη πορνείας κ.ά.
Παράνομες πωλήσεις και μεταβιβάσεις Ελληνοκυπριακών περιουσιών στις
κατεχόμενες περιοχές
Δεκασμός Δημοσίου Λειτουργού, κλοπή, πλαστογραφία
Κακόβουλη ζημιά σε δέντρα
Κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων
Τποθέσεις ηλεκτρονικού τζόγου
Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις
Θαλάσσιο θανατηφόρο ατύχημα στο Παραλίμνι
Πλαστογραφία πληρεξουσίων εγγράφων
Πληροφορία για τρομοκρατικές ενέργειες
Έκδοση πλαστών Κυπριακών διαβατηρίων
Έκδοση πλαστών Κυπριακών Δελτίων Σαυτότητας
Παράνομη πώληση Σουρκοκυπριακών περιουσιών από Ελληνοκύπριους
στις ελεύθερες περιοχές
Διακίνηση λαθρομεταναστών μέσω κατεχόμενων
Παράνομη εισαγωγή, κατοχή και εμπορία αδασμολόγητων τσιγάρων και
καπνικών προϊόντων.

Σο 2008 το Αρχείο Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων εξέδωσε διάφορες
συναφείς άδειες ως ακολούθως:






6 Άδειες Οπλουργού
2 Άδειες Πεδίου Φρωματοσφαίρισης
285 Πιστοποιητικά υλλεκτικών πλων
275 Εγγραφές συλλεκτικού πλου
53 Ειδικές Άδειες Μεταφοράς όπλου τύπου Α1

Από τις 4 Αυγούστου του 2008 έχει τεθεί σε εφαρμογή το Μηχανογραφημένο
ύστημα Έκδοσης Αδειών / Πιστοποιητικών για τα Πυροβόλα και μη
Πυροβόλα πλα.
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Κατά το έτος 2008, το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος
παρέλαβε προς διερεύνηση 342 ποινικές υποθέσεις, οι οποίες αναλύονται ως
ακολούθως:
ΤΠΟΘΕΕΙ ΠΟΤ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΘΕΕΨΝ

ΤΠΟΘΕΕΙ ΔΙΕΡΕΤΝΗΘΗΚΑΝ /
ΕΚΣΕΛΕΣΗΚΑΝ

Μηνύματα μέσω Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.. (Interpol – Europol) και DLO (Drug
Liaison Officer) διαφόρων χωρών για παροχή πληροφοριών σχετικά με οικονομικής φύσεως αδικήματα ή ύποπτες συναλλαγές
Αιτήματα παροχής Νομικής υνδρομής σε ξένες χώρες
Ποινικές Τποθέσεις
ύνολο

223

208

63
55
341

40
23
271

Ακόμη, κατά το 2008 συμπληρώθηκαν οι εξετάσεις για ποινική δίωξη σχετικά
με 15 σοβαρές υποθέσεις, ενώ άλλες 15 σοβαρές υποθέσεις βρίσκονται στο
στάδιο διερεύνησης.
τα πλαίσια των προσπαθειών για πρόληψη του εγκλήματος και ενημέρωσης
των πολιτών, μέλη του Γραφείου παρουσιάστηκαν σε τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές εκπομπές με θέμα τις απάτες που γίνονται μέσω διαδικτύου και
τις επιστολές εξαπάτησης, τύπου Νιγηριανής Μαφίας. Ακόμη, στα πλαίσια
παροχής Νομικής υνδρομής σε ξένες χώρες, κατά το 2008, σε 7 περιπτώσεις
αποστολές από άλλες χώρες επισκέφθηκαν την Κύπρο και είχαν συνεργασία
με ανακριτές του Γραφείου. Για σκοπούς διερεύνησης υποθέσεων ανακριτές
του γραφείου επισκέφθηκαν σε 2 περιπτώσεις το εξωτερικό, σε συνεργασία με
τις Αρχές άλλων χωρών και εξασφάλισαν σχετική μαρτυρία. Ακόμη, το
Γραφείο είχε στενή συνεργασία με τη ΜΟ.Κ.Α.. σχετικά με θέματα που
αφορούν υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις.
Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος
Κατά το 2008, ο Κλάδος Αστυνομικών κύλων του Αρχηγείου ανταποκρίθηκε
σε 1.852 κλήσεις για ανεύρεση εκρηκτικών υλών και για σκοπούς πρόληψης
σε άλλες 2.854 περιπτώσεις. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν για ιχνηλασία
(ανεύρεση ελλείποντος προσώπου) σε 7 περιπτώσεις, ενώ για την ανεύρεση
ναρκωτικών σε 115 περιπτώσεις και για σκοπούς πρόληψης σε 4.495
περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, ο Κλάδος εκτέλεσε τα ακόλουθα:
(α) καθήκοντα ασφαλείας στα γήπεδα: 5 περιπτώσεις για την
καταστολή οχλαγωγιών
(β) επιδείξεις: 9 περιπτώσεις με πολύ θετικά σχόλια
(γ) διαλέξεις και επισκέψεις: 17 διαλέξεις σε σπουδαστές της Α.Α.Κ. και
σε μαθητές γυμνασίων
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Ο Κλάδος Πυροτεχνουργών έχει λάβει ενεργά μέρος στην εκστρατεία κατά
της χρήσης κροτίδων με διαλέξεις σε διάφορα κοινωνικά σύνολα και
οργανωμένους φορείς καθώς και με παρουσία στα Μ.Μ.Ε. σε συνεργασία με
το Γραφείο Σύπου του Αρχηγείου. Επίσης, έλαβε μέρος σε πολλές ασκήσεις
και επιδείξεις μέσα στα πλαίσια της ένταξής μας στην Ε.Ε., των εκδηλώσεων
σύσφιξης των σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού και ασκήσεις που αφορούσαν
την ασφάλεια των λιμανιών και των αεροδρομίων. Οι δραστηριότητες του
Κλάδου παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ο Κλάδος έχει εμπλακεί ενεργά και στο πανευρωπαϊκό σχέδιο/ πρόγραμμα
που αφορά την ασφάλεια των εκρηκτικών και έχει υλοποιήσει τις υποχρεώσεις
του. Ψς κλάδος έχει προγραμματίσει τις μελλοντικές υποχρεώσεις για τις
εκρηκτικές ύλες που υιοθέτησε μέσα στα χρονικά πλαίσια που τέθηκαν από
την Ε.Ε.
Κατά την αναφερόμενη χρονιά το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος
δραστηριοποιήθηκε σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του και ειδικά
στη διαφώτιση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της περιουσίας του,
για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Κοινοτική
Αστυνόμευση και για θέματα ασφάλειας κτιρίων που στεγάζονται Κρατικές
Τπηρεσίες, Τπουργεία, Οργανισμοί Κοινής Ψφελείας, Αστυνομικές Τπηρεσίες
και Σμήματα. υγκεκριμένα, ασχολήθηκε με δραστηριότητες που αφορούν
στη διαφώτιση του κοινού για τη λήψη μέτρων προστασίας της περιουσίας
του. υνεργάστηκε με τα Μ.Μ.Ε., προχώρησε στην έκδοση και τη διανομή
διαφωτιστικών / ενημερωτικών φυλλαδίων και συνέβαλε στην αναβάθμιση
της ιστοσελίδας της Αστυνομίας, σε ό,τι αφορά το Γραφείο Πρόληψης
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Επιπρόσθετα, και μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, τα μέλη του
Γραφείου πραγματοποίησαν επισκέψεις και ελέγχους σε Αστυνομικούς
ταθμούς που λειτουργεί η Κοινοτική Αστυνόμευση, στοχεύοντας στην
καλύτερη δυνατή προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες σε θέματα
διαφώτισης και πρόληψης του εγκλήματος.
Επιπλέον, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τα 5χρονα του
θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης με στόχο την αναδρομή της πορείας
της Κοινοτικής Αστυνόμευσης από την εφαρμογή του θεσμού μέχρι σήμερα,
και έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των μελλοντικών στόχων.
Κατά τη διάρκεια του 2008, το Γραφείο υλλογής Πληροφοριών (Γ..Π.)
συνέλεξε ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών, οι οποίες αφού έτυχαν της
σχετικής αξιολόγησης και επεξεργασίας και αφού ενημερώθηκε ο Βοηθός
Αρχηγός (Ε), διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για σκοπούς
εκμετάλλευσης.
Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν αναφέρονται σε
εγκλήματα όπως:

















εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν
προγραμματιζόμενες εγκληματικές ενέργειες
παράνομη κατοχή οπλισμού
παράνομη παραμονή/εργοδότηση αλλοδαπών
κατασκευή και πώληση παράνομων ψηφιακών δίσκων
παράνομα στοιχήματα
πλαστά χαρτονομίσματα
πλαστογραφίες
ναρκωτικά
πορνεία/εξώθηση γυναικών στην πορνεία
κυβεία/παράνομες μηχανές παιγνίου
διακίνηση λαθρομεταναστών
παράνομη κατοχή και εμπορία κροτίδων
λαθροθηρία
λαθρεμπόριο
διαρρήξεις/κλοπές

Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν ανευρέθηκαν σε διάφορες περιοχές
όπλα, φυσίγγια, πυρίτιδα κ.ά. Μερικά από τα ευρήματα παρατίθενται πιο
κάτω:





13 μπουκάλια πυρίτιδα
2 πλάκες ΣΝΣ
5 IGNITERS4
ταχύκαυστα
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2 κομμάτια βραδήκαυστου πυραγωγού σχοινιού
2 κυλινδρικά κομμάτια πυροτεχνικής σύνθεσης
2 κροτίδες
5 ηλεκτρικά σπίρτα
4 πιστόλια διαφόρων τύπων
20 φυσίγγια BERETTA
1 τυφέκιο THOMSON

Επιπρόσθετα, μετά από πληροφορίες σε 27 περιπτώσεις παγκύπρια έγινε
έρευνα σε υποστατικά / οχήματα / άτομα, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ότι
γινόταν χρήση ή και διακίνηση ναρκωτικών.
Κατά τον ίδιο χρόνο τα μέλη του Γ..Π. ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση
πληροφοριών που αφορούσαν κλοπές, παράνομα ιπποδρομιακά και
ποδοσφαιρικά στοιχήματα, διαρρήξεις, πλαστογραφία και κυκλοφορία
πλαστών
εγγράφων
(δελτί α
ταυτότητας
και
δι αβατήρι α),
λαθρομετανάστευση, μαστροπεία / αποζείν από κέρδη πορνείας,
λαθρεμπόριο από τα κατεχόμενα, παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών,
παράνομη παραμονή αλλοδαπών, ληστεία, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων χειρίστηκαν
συνολικά 51 υποθέσεις. υγκεκριμένα, οι 35 υποθέσεις αφορούσαν τον Περί
της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της
Προστασίας των θυμάτων Νόμο, ενώ οι άλλες 16 αφορούσαν υποθέσεις για
αδικήματα κατά των ηθών υπό τον Ποινικό Κώδικα Κεφ. 154 (Μαστροπείας,
Αποζείν από κέρδη πορνείας, Άσεμνες Πράξεις, Διατήρηση Οίκου Ανοχής και
άλλα συναφή αδικήματα).
Για ακόμη μια χρονιά έγιναν
καταγγελίες σχετικά με αδικήματα
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκων
προσώπων, για υποθέσεις
μαστροπείας,
διατήρησης Οίκου
Ανοχής, αποζείν από κέρδη Πορνείας
και άλλα συναφή αδικήματα (κατά
Επαρχία), ως ακολούθως:
Επιπλέον, στη διάρκεια του έτους
προέκυψαν 11 υποθέσεις για
αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, από τις οποίες οι 6 είναι
υπό εκδίκαση και οι υπόλοιπες 5 υπό εξέταση.
το χέδιο Δράσης της Ε.Ε. που προνοεί μεταξύ άλλων για βέλτιστες
πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη
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της εμπορίας προσώπων η Αστυνομία Κύπρου παρέχει σχετικές
πληροφορίες. Ακόμη, η Κυπριακή Αστυνομία, κατά το 2008, συνεργάστηκε
στενά με τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και συνέδραμε σε υπόθεση εμπορίας
προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση που διερευνούσαν οι
Γαλλικές Αρχές σε συνεργασία και με άλλες 3 Ευρωπαϊκές χώρες και με τη
συμμετοχή της Eurojust (European Union’s Judicial Cooperation Unit).
Κατά το έτος 2008 διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Αρχηγείου συνολικά 4.952
υποθέσεις για μελέτη της δικογραφίας. Από το σύνολο των υποθέσεων
αυτών, η Εισαγγελία Αρχηγείου απέστειλε στη Νομική Τπηρεσία τις 3.372 για
να αποφανθεί ο Γενικός Εισαγγελέας κατά πόσο η εξασφαλισθείσα μαρτυρία
είναι ικανοποιητική ώστε να δικαιολογείται η προώθηση των υποθέσεων
ενώπιον των Δικαστηρίων ή για να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες
συγκαταθέσεις για υνοπτική Δίκη ή για τη μη αναγκαιότητα διεξαγωγής
προανάκρισης για τις υποθέσεις που προορίζονταν να εκδικασθούν από το
Κακουργιοδικείο.
Οι υπόλοιπες 1580 υποθέσεις αφού έτυχαν μελέτης από το προσωπικό της
Εισαγγελίας Αρχηγείου επιστράφηκαν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις με
ανάλογες οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό τους.
Σα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Διακρίσεων, Ρατσισμού και
Ξενοφοβίας κατά το 2008 ασχολήθηκαν με την ετοιμασία Αστυνομικής
Διάταξης, μαθημάτων, καθώς και με απαντητικές εκθέσεις της Αστυνομίας σε
εποπτικά επί του θέματος ώματα (RAXEN – EUMC, ECRI, CPT, κ.λπ.).
Παράλληλα, το Γραφείο συμμετείχε σε συνεδριάσεις και συσκέψεις με θέμα την
Αξιολόγηση της Αστυνομίας από τους διάφορους προαναφερόμενους
εποπτικούς Οργανισμούς σε θέματα ρατσισμού, διακρίσεων και ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
Σο Γραφείο υλλογής Πληροφοριών για το Φουλιγκανισμό έχει ως κύρια
αποστολή του την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς
χώρους. Επιπρόσθετα, στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά στην ευρύτερη
προσπάθεια, που καταβάλλεται από διάφορους αρμόδιους φορείς, για
καταστολή του φαινομένου του χουλιγκανισμού και γενικότερα της βίαιης
συμπεριφοράς οπαδών στα γήπεδα και σε άλλους αθλητικούς χώρους, τόσο
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Για την υπερωριακή απασχόληση παγκύπρια, ασχολήθηκαν 17.550 μέλη της
Αστυνομίας για την αστυνόμευση 259 ποδοσφαιρικών αγώνων, 99
καλαθοσφαιρικών και 70 αγώνων πετόσφαιρας και δαπανήθηκε το ποσό
των €1.923.820,60. υνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για διάφορες
παραβάσεις του νόμου, 114 πρόσωπα σε αντίθεση με 80 που συνελήφθησαν
το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 14,25%. Ο αριθμός των συλλήψεων μπορεί
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να παρουσιάζει αυξητική τάση, πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι για πρώτη
φορά το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα διεξήχθη σε 3 γύρους και έγιναν 36
επιπρόσθετοι ποδοσφαιρικοί αγώνες σε σχέση με την περσινή χρονιά. Οι
πλείστες συλλήψεις αφορούσαν μεμονωμένα επεισόδια και όχι οργανωμένες
πράξεις χουλιγκανισμού οι οποίες πράξεις όμως άρχισαν να έχουν αυξητική
τάση σε σχέση με τα προηγούμενα τρία χρόνια.
Κατά το 2008, μελετήθηκε από τα μέλη του Γραφείου Φειρισμού Θεμάτων
Πρόληψης/Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης
Ανηλίκων, το περιεχόμενο 308 ποινικών φακέλων που αφορούσαν αδικήματα
βίας στην οικογένεια και σύμφωνα με την υπάρχουσα σ΄ αυτούς μαρτυρία
και με επιπρόσθετα στοιχεία που αντλήθηκαν από άλλες πηγές, έγιναν οι
ανάλογες εισηγήσεις για την παραπέρα πορεία των υποθέσεων.
Επιπρόσθετα, το Γραφείο συνεργάστηκε με τους εξεταστές των υποθέσεων,
με Οικογενειακούς υμβούλους ή
Λειτουργούς των Τπηρεσιών Κοινωνικής
Ευημερίας, με άλλους συναρμόδιους κρατικούς και μη λειτουργούς, καθώς
επίσης και με θύματα για την πιο σύντομη και αποτελεσματική διεκπεραίωση
των περιστατικών.
Σα περιστατικά Βίας στην Οικογένεια, κατά το 2008 μειώθηκαν σε 749 σε σχέση
με τα 949 που ήταν το 2007 (Παράρτημα Δ’).
ύμφωνα με το Ηλεκτρονικό Αρχείο κατά το 2008 καταγράφηκαν 955
περιστατικά βίας στην οικογένεια και σε 410 από αυτά δόθηκε αριθμός
ποινικού μητρώου. Επίσης, τα μέλη του γραφείου έλαβαν 30
οπτικογραφημένες καταθέσεις σε συνεργασία με τους εξεταστές των σχετικών
υποθέσεων. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 75 συναντήσεις με τα θύματα αλλά
και με τους δράστες. Μάλιστα υπήρξαν και περιπτώσεις όπου το Γραφείο
λειτούργησε ως πρώτο σημείο αναφοράς είτε ενδοαστυνομικά είτε και
γενικότερα.
Κατά το έτος 2008 μελετήθηκε από μέλη του Γραφείου Αντιμετώπισης
Νεανικής Παραβατικότητας το περιεχόμενο 296 ποινικών φακέλων, οι οποίοι
καταχωρήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Αρχείο του Γραφείου που αφορούσαν
νεαρούς και ανήλικους παραβάτες. Τποβλήθηκαν σχετικές εισηγήσεις για τον
περαιτέρω χειρισμό των υποθέσεων αυτών. Παράλληλα, τα μέλη του
Γραφείου διοργάνωσαν διαλέξεις και τετραήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια σ’
ό,τι αφορά τη νεανική παραβατικότητα, τη βία στην οικογένεια και την
αντιμετώπιση τους.
Σο Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας
και Παράνομων τοιχημάτων συνέχισε και κατά το 2008 να συλλέγει,
επεξεργάζεται, αναλύει και αξιοποιεί πληροφορίες που έχουν σχέση με
τα αδικήματα που αφορούν τη σχετική Νομοθεσία, καθώς επίσης και τον
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περιορισμό/ μείωση της κυκλοφορίας αντιγραφών εντύπων και ηλεκτρονικών
ψηφιακών δίσκων.
Σο Γραφείο Καταπολέμησης Σρομοκρατίας κατά το έτος 2008, ασχολήθηκε
μεταξύ άλλων και με τα ακόλουθα ζητήματα:


Καθημερινή παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν την
Σρομοκρατία σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, και ετοιμασία
Καθημερινού Δελτίου Αναφοράς για ενημέρωση της Ηγεσίας της
Αστυνομίας.



Καταχώρηση στοιχείων για τρομοκρατικές επιθέσεις, τρομοκράτες,
τρομοκρατικές οργανώσεις και σχετικές πληροφορίες στη Βάση
Δεδομένων του Γραφείου.



Παρακολούθηση ιστοσελίδων για την τρομοκρατία στο διαδίκτυο.



Φειρισμός του συστήματος ασφαλούς επικοινωνίας της Ομάδας P.W.G.T.
(Police Working Group on Terrorism)



Διοργάνωση του 58ου υνεδρίου για την Ομάδα Αστυνομικής υνεργασίας
για την Σρομοκρατία που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στη Λευκωσία.



Εφαρμογή των κυρώσεων των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και
των κοινών θέσεων της Ε.Ε.
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Σο 2008 καταγγέλθηκαν ή / και διαβιβάστηκαν από την Interpol στο Γραφείο
Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για διερεύνηση 124 υποθέσεις
από τις οποίες οι 81 αφορούσαν παιδική πορνογραφία. Οι τεχνικοί του
γραφείου παρέλαβαν, επίσης, 578 συνολικά τεκμήρια από τα οποία τα 417
έτυχαν φυσικής εξέτασης, ενώ τα 161 έτυχαν δικανικής εξέτασης.
Σμήμα Δ΄- Επιστημονική και Σεχνική Τποστήριξη
Σο Σμήμα Δ΄ είναι αρμόδιο Σμήμα για την εφαρμογή της πολιτικής και των
μέτρων που αφορούν την εκπόνηση σχεδίων και την υλοποίηση
προγραμμάτων για την τεχνολογική αναβάθμιση της Αστυνομίας.
Παράλληλα, έχει την ευθύνη για την παροχή Επιστημονικής και Σεχνικής
Τποστήριξης και εποπτεία συντήρησης/λειτουργικότητας των Πλωτών και
Πτητικών Μέσων και του Σεχνικού εξοπλισμού και μέσων άλλων Σμημάτων και
Τπηρεσιών της Αστυνομίας. υγκροτείται από τον Κλάδο Σηλεπικοινωνιών, το
Μηχανουργείο, το Γραφείο Μεταφορών και τον Κλάδο Δημοσίων
υμβάσεων .
Κατά το 2008, η Ομάδα Ασύρματου Δικτύου και υσκευών Ανίχνευσης
Αλκοόλης, του Κλάδου Σηλεπικοινωνιών, ανέλαβε επιδιόρθωση / συντήρηση
380 συσκευών ασυρμάτων με τα παρελκόμενα τους, εξαμηνιαία συντήρηση
100 συσκευών αναμετάδοσης, συντήρηση / επιδιόρθωση 229 συσκευών
ανίχνευσης αλκοόλης (προκαταρκτικού / τελικού ελέγχου), εξέταση 10
τεκμηρίων /
παρουσιάσεις ενώπιον Δικαστηρίου,
εγκατάσταση
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 240 σε νέα οχήματα.
Κατά τον ίδιο χρόνο, η Ομάδα Σηλεφωνικού Δικτύου και Σηλεομοιοτυπικών
υσκευών εκτέλεσε τις πιο κάτω εργασίες:
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Σην ίδια περίοδο η Ομάδα Ηλεκτρονικών Μέσων και υστημάτων Ασφαλείας
διενήργησε τα πιο κάτω:

Κατά το έτος 2008 μέλη του Μηχανουργείου Αστυνομίας διενήργησαν
συντηρήσεις ρουτίνας καθώς και άλλες επιδιορθώσεις σε κιβώτια ταχυτήτων
σε 3.843 περιπτώσεις αστυνομικών οχημάτων ενώ σε άλλες 216 περιπτώσεις
επιδιόρθωσαν αμαξώματα λόγω δυστυχημάτων ή κακόβουλων ζημιών.
Σο Γραφείο Μεταφορών διαχειρίστηκε το Μηχανοκίνητο στόλο της
Αστυνομίας ο οποίος αποτελείται σήμερα από 1.167 ενεργά οχήματα
διάφορων τύπων. Κατά τη διάρκεια του 2008, έχουν κατακυρωθεί προσφορές
και αγοράστηκαν 100 δίκυκλα διαφόρων τύπων. Περαιτέρω κατακυρώθηκε
προσφορά και αγοράστηκαν 124 τετράτροχα οχήματα διαφόρων τύπων.
Ακόμη, στη διάρκεια του έτους, ακινητοποιήθηκαν 164 οχήματα διαφόρων
τύπων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα. Η συνολική αξία των πιο πάνω
αγορών ανήλθε στα €2.714.935,00, ενώ για το μηχανοκίνητο στόλο και τις
ακάτους καταναλώθηκαν καύσιμα συνολικής αξίας €2.991.000,00.
τη διάρκεια του 2008, ο Κλάδος Δημοσίων υμβάσεων μερίμνησε για την
προκήρυξη 91 διαγωνισμών που αφορούν την προμήθεια διαφόρων
εξοπλισμών καθώς και υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών
της
Αστυνομίας. Παράλληλα, προκηρύχθηκαν με υνοπτικές Διαδικασίες 165
διαγωνισμοί για αγορές εξοπλισμού και υπηρεσιών.
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Σμήμα Μελετών και Ανάπτυξης
Σο Σμήμα Μελετών και Ανάπτυξης ασχολείται με Μελέτες, με την προώθηση
νέων μεθόδων και διαδικασιών που αποσκοπούν να συμβάλουν στη
βελτίωση της αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας, με τη
Μηχανογράφηση και τη Μηχανογραφική Τποστήριξη, με την ετοιμασία και
έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Αστυνομίας και άλλων εκδόσεων, καθώς
και τατιστικές αναφορές, σε ό,τι αφορά το έγκλημα, την τροχαία, τα
ναρκωτικά, τους αλλοδαπούς κ.λπ.
Σο Σμήμα Μελετών δομείται από τον Κλάδο Μηχανογράφησης, το Γραφείο
Μελετών, το Γραφείο τατιστικής και το Αρχείο.
Σο Σμήμα Μελετών και Ανάπτυξης συνέχισε και κατά το 2008 να παρέχει
υπηρεσίες υποστήριξης σε ολόκληρη την Αστυνομία με ιδιαίτερη έμφαση
στην ασφάλεια του υστήματος, αλλά και στη δημιουργία νέων δεδομένων
στη Μηχανογράφηση της Αστυνομίας Κύπρου.
Επίσης, κατά το 2008 ο Κλάδος Μηχανογράφησης έδωσε έμφαση στην
επέκταση των υφιστάμενων και δημοσίευση νέων μηχανογραφημένων
προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές
ανάγκες της Αστυνομίας. Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές σύνδεσης του Εθνικού
υστήματος Πληροφοριών Schengen (N.S.I.S.) με το Κεντρικό ύστημα
Πληροφοριών Schengen (C.S.I.S.) και τα υπόλοιπα 29 κράτη μέλη που
συμμετέχουν στο Schengen. Να σημειωθεί δε ότι η Κύπρος, η οποία
εστιάστηκε στο S.I.S. ΙΙ, είναι η πρώτη χώρα που προχώρησε με επιτυχία στις
δοκιμές του συστήματος. Επιπλέον, ασχολήθηκε με την προώθηση έργου
απλοποίησης διαδικασιών χειρισμού αλληλογραφίας.
Σο Γραφείο τατιστικής, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της Αστυνομίας
για πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος, συνέχισε τη συλλογή και τήρηση
σχετικής βάσης δεδομένων και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και
πληροφοριών
που αφορούν στο έγκλημα, τροχαία δυστυχήματα,
ναρκωτικά, ανθρώπινα δικαιώματα, βία στην οικογένεια, νεανική
παραβατικότητα κλπ. Σαυτόχρονα, ασχολήθηκε με τη συλλογή και
επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.
Αρκετά σημαντικό ήταν και το έργο του Αρχείου του Σμήματος, όπου
ανάμεσα στα άλλα έχει την ευθύνη για τη διευθέτηση αποστολής μελών της
Αστυνομίας σε Εκπαιδεύσεις/υνέδρια στο Εξωτερικό. υγκεκριμένα κατά το
2008, διευθετήθηκε η εκπροσώπηση σε 52 συνέδρια και 66 εκπαιδεύσεις τόσο
σε Ευρωπαϊκές χώρες, όσο και στις Η.Π.Α. αλλά και τρίτες χώρες. Πέραν των
πιο πάνω από το Αρχείο του Σμήματος γίνεται ο συντονισμός του
Προϋπολογισμού της Αστυνομίας.
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Σο Γραφείο Μελετών επιμελήθηκε την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το
2008, προχώρησε στην αναθεώρηση και έκδοση του Φάρτη Δικαιωμάτων του
Πολίτη ολοκλήρωσε τη συγγραφή και έκδοση του Φάρτη Δικαιωμάτων του
Εφήβου. Προχώρησε επίσης και στην έκδοση Φάρτη Δικαιωμάτων του
Παιδιού.
Επιπλέον,
ασχολήθηκε
με
την
απάντηση
διαφόρων
ερωτηματολογίων που διαβιβάστηκαν από το εξωτερικό αλλά και με την
ετοιμασία αναφορών προς το Τπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Σάξεως
για διάφορα θέματα.
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διεθνούς
(Δ.Ε.Ε.&Δ.Α..)

Αστυνομικής υνεργασίας

Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.. είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την εφαρμογή του
κοινοτικού κεκτημένου από την Αστυνομία Κύπρου. υγκεκριμένα, το
προσωπικό της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.. χειρίζεται όλα τα θέματα πολιτικής που
εμπίπτουν στον τομέα «Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Τποθέσεων», καθώς
επίσης θέματα που απορρέουν από τη μελλοντική εφαρμογή του κεκτημένου
Schengen. Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης υπάγονται και οι
αποσπάσεις μελών της Τπηρεσίας στο εξωτερικό (Αξιωματικοί ύνδεσμοι και
συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Αστυνομικές Αποστολές). Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α..
αποτελείται σήμερα από δύο Τποδιευθύνσεις, την Τποδιεύθυνση Δ.Ε.Ε. και την
Τποδιεύθυνση Δ.Α..
υγκροτείται από το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών χέσεων, το
Γραφείο Νομικής υνεργασίας, το Γραφείο Αστυνομικής υνεργασίας, το
Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Εθνικό Γραφείο Europol, το Εθνικό
Γραφείο Interpol, το Γραφείο
Sirene, το Εθνικό Γραφείο Πληροφόρησης
Schengen N.S.I.S και το Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού.
πως κάθε χρόνο έτσι και στη διάρκεια του 2008 μέλη της Διεύθυνσης μαζί με
άλλα μέλη της Αστυνομίας συμμετείχαν σε διάφορες ομάδες εργασίας και
Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων του υμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αντιπροσωπεύοντας την Αστυνομία της Κύπρου. υμμετείχαν σε διπλωματικές
αποστολές ως αξιωματικοί σύνδεσμοι με την Interpol και την Europol και σε
ευρωπαϊκές αστυνομικές αποστολές.
Σο Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών χέσεων, κατά τη διάρκεια του
2008, προχώρησε στην ετοιμασία εκθέσεων και αναφορών σχετικά με την
εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, υπέβαλε εισηγήσεις σχετικά με
Αποφάσεις, Οδηγίες, Κανονισμούς και υστάσεις της Ε.Ε. Σο υντονιστικό
Γραφείο Ομάδων Εργασίας ασχολήθηκε με την ετοιμασία διαλέξεων και
παρουσιάσεων για θέματα Schengen στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου,
την ετοιμασία αναφορών για ενημέρωση του Τπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Σάξεως, το συντονισμό θεμάτων εκπαιδεύσεων και
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επανεκπαιδεύσεων της Εθνικής Ακαδημίας F.B.I. Αμερικής. υνέβαλε στην
ετοιμασία της μελέτης για τη «Δημιουργία Κέντρου Ερευνών για εντοπισμό και
αξιοποίηση κονδυλίων που προσφέρονται από την Ε.Ε., Διεθνείς
Οργανισμούς ή άλλες χώρες», μέσα στα πλαίσια του τρατηγικού χεδιασμού
της Αστυνομίας. Ασχολήθηκε επίσης με την ετοιμασία υλικού και
το
συντονισμό εκπροσώπων της Αστυνομίας για την εφαρμογή συγκεκριμένων
αποφάσεων του υμβουλίου της Ε.Ε. που αφορούν στη διασυνοριακή
αστυνομική συνεργασία, αλλά και με αριθμό άλλων εργασιών.
Σο Γραφείο Νομικής υνεργασίας προέβη σε νομική ανάλυση/ επεξεργασία
αποφάσεων/οδηγιών κανονισμών του υμβουλίου της Ε.Ε. για σκοπούς
εναρμόνισης της Αστυνομίας Κύπρου με τις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Μελετήθηκαν επίσης Προσχέδια
Χηφισμάτων/Αποφάσεων που υποβλήθηκαν στις αντιπροσωπείες των
Κρατών Μελών που συμμετέχουν στις Ομάδες Εργασίας του υμβουλίου της
Ε.Ε. και υποβλήθηκαν παρατηρήσεις.
Κατά το 2008 το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχολήθηκε με την
παρακολούθηση υλοποίησης συστάσεων του υμβουλίου της Ε.Ε., σχετικά με
τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την παραλαβή και μελέτη επίσημων εκθέσεων
που εκπονούνται από αρμόδιους οργανισμούς σε σχέση με τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την Αστυνομία. Προέβη στην ετοιμασία υλικού για εκπαιδευτικά
σεμινάρια στην Αστυνομική Ακαδημία, μελέτη εγχειριδίων και ετοιμασία
σημειωμάτων και εκθέσεων με εισηγήσεις που απορρέουν από τα εγχειρίδια
για ενημέρωση και εφαρμογή, Κώδικα Ανακριτών με βάση τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα.
Κατά το 2008 το Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού έχει
μεριμνήσει για τη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας σε 696 συνέδρια,
συναντήσεις, εκπαιδεύσεις, προγράμματα / πρωτοβουλίες, επιτροπές, ομάδες
εργασίας ή αποστολές στο εξωτερικό.
Από τον Ιούλιο του 2008, το Γραφείο έχει συνδεθεί με τα υστήματα Κράτησης
αεροπορικών εισιτηρίων Amadeus και Mysabre, τα οποία επιτρέπουν την
απευθείας εξυπηρέτηση σε ότι αφορά την κράτηση εισιτηρίων.
τη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, παραλήφθηκαν 32.595 μηνύματα
από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL, ως επίσης και από άλλες χώρες μέλη.
Παράλληλα, από το Γραφείο INTERPOL Λευκωσίας στάλθηκαν 1.819
μηνύματα για εισερχόμενες και εξερχόμενες υποθέσεις.
Για την ίδια περίοδο ανοίχτηκαν 358 νέες υποθέσεις, με τις οποίες ζητήθηκαν
πληροφορίες από άλλες χώρες μέλη της INTERPOL, όπως επίσης και 633
υποθέσεις για αιτήματα άλλων χωρών προς την Κύπρο καθώς και 14
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υποθέσεις που αφορούσαν ναρκωτικά.
Από το σύνολο των 1005
υποθέσεων που ανοίχτηκαν δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποθέσεις που
αφορούν θέματα γενικής φύσεως.
Επιπρόσθετα, το Γραφείο της INTERPOL το 2008 έχει παραλάβει και
καταχωρήσει στη βάση δεδομένων της INTERPOL 700 κλεμμένα ή χαμένα
Κυπριακά διαβατήρια, αλλά και 273 κλεμμένα αυτοκίνητα. Παράλληλα, κατά
την ίδια περίοδο, έχει ελέγξει στη βάση δεδομένων της INTERPOL 500 αιτήσεις,
για απόκτηση του καθεστώτος «του επί μακρόν διαμένοντος» στη
Δημοκρατία.
Κατά την ίδια περίοδο συνελήφθησαν στο εξωτερικό και εκδόθηκαν στην
Κύπρο 5 φυγόδικοι, οι οποίοι καταζητούνταν από τις Αστυνομικές Αρχές της
Κύπρου. Επίσης, 9 φυγόδικοι εντοπίστηκαν στην Κύπρο και εκδόθηκαν στις
αιτήτριες χώρες.
Σο Γραφείο της Interpol αποτελεί το ύνδεσμο μεταξύ Αστυνομίας και
ΤΔ.&Δ.Σ., στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής αρωγής και αναλαμβάνει το
συντονιστικό ρόλο για την εκτέλεσή τους. Σο 2008, παραλήφθηκαν 108
αιτήματα δικαστικής αρωγής και 38 συμπληρωματικά σε ήδη υπάρχουσες
υποθέσεις. ε 13 περιπτώσεις αφίχθησαν στην Κύπρο ανακριτές από τις
αντίστοιχες χώρες για διενέργεια εξετάσεων αναφορικά με τις διερευνόμενες
υποθέσεις. Κατά την ίδια περίοδο υποβλήθηκαν από το Εθνικό Γραφείο
Interpol, 46 αιτήματα νομικής αρωγής. ε 22 περιπτώσεις μετέβησαν στο
εξωτερικό Κύπριοι ανακριτές για διενέργεια εξετάσεων αναφορικά με τις
διερευνόμενες υποθέσεις.
Κατά τακτά χρονικά διαστήματα παραλαμβάνονται στο Γραφείο της Interpol
διάφορες θέσεις που προκηρύσσονται είτε από το υμβούλιο της Ε.Ε., είτε τον
Ο.Η.Ε. Οι Ευρωπαϊκές Αστυνομικές Αποστολές έχουν δημιουργηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποβοηθήσουν, με Ευρωπαϊκά κυρίως πρότυπα,
τις χώρες με μεταπολεμικές καταστάσεις και αυξημένες ανάγκες
αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος που
μαστίζει τις χώρες αυτές. Από τις 24/03/2008 και για διάρκεια ενός χρόνου
έχει τοποθετηθεί ένα άτομο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Σο Γραφείο της Interpol
βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη της Αστυνομίας που
υπηρετούν στο εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου παραλήφθηκαν 5.319 μηνύματα από την
EUROPOL και παράλληλα έχουν αποσταλεί από το Εθνικό Γραφείο EUROPOL
1.391 μηνύματα. Ανοίχθηκαν 278 υποθέσεις, με τις οποίες ζητούνται εξετάσεις
στην Κύπρο από άλλες χώρες ή την EUROPOL και παράλληλα έχουν ανοιχθεί
201 υποθέσεις, με τις οποίες η Κυπριακή Αστυνομία ζήτησε εξετάσεις από
άλλες χώρες ή την EUROPOL.
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τον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα πιο πάνω ποσοστά μηνυμάτων και
υποθέσεων που χειρίστηκε το γραφείο για τα έτη 2004 - 2008:
Παράλληλα έχουν διευθετηθεί σε
συνεργασία με το Γραφείο
Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων
Εξωτερικού της Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.. οι
συμμετοχές σε 71 συναντήσεις/
εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό,
κατόπιν προσκλήσεων από την
EUROPOL. Παράλληλα οι
Αστυνομικοί ύνδεσμοι της
Κυπριακής Αστυνομίας στη Φάγη
σ υ μμετεί χαν σ ε 25 άλλ ες
συναντήσεις για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η συμμετοχή τους.
Σο προσωπικό του Γραφείου Sirene, συνέχισε την παράδοση μαθημάτων στις
βασικές σειρές Δοκίμων Αστυνομικών στην Αστυνομική Ακαδημία. κοπός
των μαθημάτων είναι η ενημέρωση των μελών της Αστυνομίας για το ρόλο,
τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του SIS και του Γραφείου Sirene.
Επίσης, στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας Αστυνομίας και Σμήματος
Σελωνείων, ζητήθηκε από το Γραφείο SIRENE να ετοιμάσει διαλέξεις σχετικά με
τη ύμβαση Shengen, όσον αφορά τα Άρθρα 39, 41, 92, 95, 99, 100, 101, το
ύστημα Πληροφοριών Shengen και το ρόλο του Γραφείου SIRENE, ως επίσης
και με το Εγχειρίδιο άρθρου 40 της ύμβασης Shengen.
Διεύθυνση Διαχείρισης Τλικού και Εφοδίων
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Τλικού και Εφοδίων συστάθηκε περί τα μέσα του
2008. Αμέσως μετά τη στελέχωσή της στεγάστηκε σε ενοικιαζόμενες
εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Ζώνη Λακατάμειας, εκτός του Σμήματος
Οπλισμού/Πυρομαχικών, που παρέμεινε στο χώρο που στεγαζόταν
προηγουμένως.
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Τλικού και Εφοδίων έχει την ευθύνη για την
εξασφάλιση των ειδών ένδυσης, υπόδησης, εξάρτυσης και γενικού
εξοπλισμού για την Αστυνομία. Επίσης, έχει την ευθύνη για την αγορά,
αποθήκευση, συντήρηση έκδοση όλων των όπλων και πυρομαχικών της
Αστυνομίας, την προμήθεια επίπλων και σκευών, γραφειακού εξοπλισμού,
προγραμματισμό και εκτύπωση όλων των Αστυνομικών Εντύπων.
ε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις μέλη της Διεύθυνσης συμμετείχαν σε
αξιολογήσεις προσφορών, σε ελέγχους και παραλαβές υλικών.
Σο
εργαστήριο των όπλων προέβη σε επιδιορθώσεις/ συντηρήσεις όπλων και
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διενήργησε τον ετήσιο τεχνικό και φυσικό έλεγχο των όπλων των Επαρχιών/
Σμημάτων/ Μονάδων. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη συντήρηση όπλων που
εκτίθενται στο Μουσείο Αστυνομίας.
Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων
Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων συστάθηκε μετά από απόφαση του
Αρχηγού Αστυνομίας στις 6 Ιουνίου 2008 με σκοπό την αναβάθμιση των
Διεθνών Αερολιμένων και την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Κύπρου που
πηγάζουν από τις Διεθνείς υμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
Ασφάλειας Αεροδρομίων. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων
περιλαμβάνει και τα δύο αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, τα οποία θα
λειτουργούν ανεξάρτητα.
Η οργανωτική δομή των δύο Αεροδρομίων περιλαμβάνει τα τμήματα:





Τπηρεσία Ελέγχου Προσώπων και Αποσκευών
Ουλαμό Σαχείας Επέμβασης
Κλιμάκιο Εξωτερικής Ασφάλειας
Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού

Η Τπηρεσία Ελέγχου Προσώπων και Αποσκευών στελεχώνει το Κεντρικό
ημείο
Ελέγχου
Αναχωρούντων
Επιβατών
και
Αποσκευών,
ακτινοδιαγνωστικών αψίδων και ακτινοδιαγνωστικών μηχανών, των ημείων
Αναχώρησης Επιβατών για διενέργεια διπλού ελέγχου επιβατών και
αποσκευών, κατόπιν αιτήματος της αεροπορικής εταιρείας, του ημείου
Ελέγχου Τπερμεγέθων Αποσκευών και του υστήματος Ελέγχου Αποσκευών
(100% ΗΒS), καθώς και εμπλοκή κατά τη διαδικασία του φυσικού ελέγχου
ύποπτων αποσκευών.
Ο Ουλαμός Σαχείας Επέμβασης διενήργησε μηχανοκίνητες περιπολίες για
κάλυψη του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, του δίαυλου, του Πύργου
Ελέγχου, των αποθηκών καυσίμων, της περιμετρικής περίφραξης καθώς και
της εκτός της περίφραξης περιοχής πλησίον του Αεροδρομίου. Επιπλέον,
ασχολήθηκε με την πρόληψη, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, τη
φρούρηση των αεροσκαφών υψηλού κινδύνου και τη φρούρηση των
Αρχηγών Κρατών και άλλων επισήμων κατά τις αφιξο-αναχωρήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μέλη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων
έτυχαν εκπαίδευσης στο Εξωτερικό, στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και
στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου από μέλη της Πολιτικής
Αεροπορίας. Σα μέλη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων
εκπαιδεύτηκαν επίσης σε θέματα Αεροπορικής Ασφάλειας, στο Πρόγραμμα
Μεταβατικής Διευκόλυνσης για περιπτώσεις Ραδιοβιολογικού Ατυχήματος ή
άλλου Ραδιοβιολογικού υμβάντος σε εξειδικευμένα θέματα της Ε.Ε., κ.α.
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Τπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Τ.Α.&Μ.)
H Τπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει ως αρμοδιότητα την
εφαρμογή των Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμων και
Κανονισμών, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τις υποχρεώσεις που πηγάζουν
από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβερνητική πολιτική για
την ανάπτυξη του τουρισμού.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, ασκεί έλεγχο των αλλοδαπών κατά την είσοδο και
παραμονή τους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το διαβατηριακό
έλεγχο των αφιξο-αναχωρούντων προσώπων από και προς τη Δημοκρατία,
την εγγραφή και έλεγχο των Αλλοδαπών, την εξέταση των αιτήσεων που
υποβάλλονται σχετικά με αλλοδαπούς και αφορούν άδειες εισόδου,
παραμονής, εργασίας, φοίτησης, μόνιμης διαμονής κλπ. Επίσης ασχολείται
με θέματα που αφορούν ημεδαπούς Κύπριους, την εξέταση της γνησιότητας
πολιτικών γάμων μεταξύ Κυπρίων και Αλλοδαπών και με την υποβολή
αναφορών για αλλοδαπούς προς το Σμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης, όπου επιβάλλεται. Η τήρηση, ο έλεγχος και η ενημέρωση του
καταλόγου απαγορευμένων προσώπων (STOP LIST), αποτελεί επίσης μέρος
της αποστολής που έχει να επιτελέσει η Τπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης μέσα
από τις διάφορες δραστηριότητες της, για την
καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της παράνομης εργοδότησης.

ε ό,τι αφορά τους αιτητές ασύλου, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει
αλλοδαπούς – υπηκόους τρίτων χωρών που είτε εισήλθαν στην Κύπρο
παράνομα μέσω των κατεχόμενων περιοχών, είτε νόμιμα μέσω των περιοχών
που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

154

Αστυνομία

Παρατίθενται πιο κάτω τα στατιστικά στοιχεία για τους αιτητές ασύλου που
καταγράφονται από την Αστυνομία για τα έτη 2006, 2007 και 2008.
Για το έτος 2006, παρατηρείται μείωση του συνολικού αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων ασύλου. Κατά
το έτος το 2007 παρουσιάστηκε αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου από αλλοδαπούς που εισήλθαν στην Κύπρο παράνομα μέσω
των κατεχόμενων ενώ για το έτος
2008 οι αιτήσεις αυτές μειώθηκαν.
Οι κυριότερες χώρες προέλευσης και ο αριθμός των αιτητών ασύλου για το
έτος 2008, παρουσιάζονται στον πίνακα πιο κάτω:
Πέραν των πιο πάνω, μέσα στα πλαίσια του τρατηγικού χεδιασμού της Αστυνομίας Κύπρου 2008 – 2011 τέθηκε
ως προτεραιότητα της Τπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης η καταπολέμηση της παράνομης εργοδότησης, η οποία αποτελεί πόλο έλξης των
λαθρομεταναστών.
ημειώνεται ωστόσο, ότι παρόλο που οι ποινές που επιβάλλονται τα τελευταία έτη από τα δικαστήρια τόσο στους εργοδότες όσο και στους αλλοδαπούς
έχουν αυξηθεί και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και ποινές φυλάκισης, το
φαινόμενο της παράνομης εργοδότησης συνεχίζει να υφίσταται.
υμπερασματικά, η Κύπρος παρά τη μικρή της έκταση και τον περιορισμένο
πληθυσμό της, φιλοξενεί συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., πολύ μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι ουσιαστικά καταφθάνουν στην
Κύπρο για σκοπούς εργοδότησης.
Οι αιτίες και τα κύρια κριτήρια που ωθούν τους λαθρομετανάστες να επιλέξουν τη Κύπρο ως χώρα τελικού προορισμού, είναι μεταξύ άλλων η ευκολία
πρόσβασης στην Κύπρο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η εύκολη πρόσβαση μέσω των κατεχόμενων περιοχών, οι ευκαιρίες παράνομης απασχόλησης, το υψηλό βιοτικό επίπεδο, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαδικασίες ασύλου και άλλα.
Μία άλλη κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών που φτάνουν στην Κύπρο είναι
οι φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν κατά κύριο λόγο, σε ιδιωτικά κολλέγια και πανεπιστήμια της Κύπρου.
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ε συνέχεια των πιο πάνω αναφέρεται ότι, η Τπηρεσία Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης δραστηριοποιείται επιχειρησιακά στον τομέα των απελάσεων
όπου κατά τα τελευταία χρόνια, διευθετήθηκε η απέλαση μεγάλου αριθμού
παράνομων αλλοδαπών (Παράρτημα E’).
τον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των αλλοδαπών που απελάθηκαν
κατά τα τελευταία τέσσερα έτη:

Τπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Τ.ΚΑ.Ν.)
Αποστολή της Τπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών είναι η προστασία
της κοινωνίας από τα ναρκωτικά και τις ψυχοτρόπες ουσίες.
Η Τπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών εφαρμόζει την πολιτική του
Κράτους που καθορίζεται από το Αντιναρκωτικό υμβούλιο Κύπρου (Α..Κ.)
μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής που καθορίζουν τα Ηνωμένα
Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί. Για την επίτευξη
του σκοπού της, η Τ.ΚΑ.Ν εργάζεται σε δύο τομείς, τη μείωση της ζήτησης και
τη μείωση της προσφοράς σύμφωνα με την εθνική στρατηγική και τα σχεδία
δράσης που καλύπτουν την περίοδο 2004-2008.
Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής προϋποθέτει στενή συνεργασία με τις
αρμόδιες Τπηρεσίες, κρατικές και μη, και στήριξη του έργου του
Αντιναρκωτικού υμβουλίου.
Για ακόμη μια χρονιά δόθηκε μεγάλη σημασία στην πρόληψη και την
προστασία του κοινωνικού συνόλου, ειδικότερα της νεολαίας, από τις
εξαρτησιογόνες ουσίες. Για το σκοπό αυτό διοργανώθηκαν 207 διαλέξεις,
εργαστήρια και συζητήσεις σε σχολεία, στρατόπεδα και διάφορα
οργανωμένα σύνολα, τα οποία παρακολούθησαν 9.677 άτομα διαφόρων
ηλικιών. Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού
συνόλου διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις και εκδόθηκε/διανεμήθηκε
ενημερωτικό υλικό με αντιναρκωτικά μηνύματα.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών, στις 26
Ιουνίου, η Τπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών ανέπτυξε σημαντική
δραστηριότητα, προβάλλοντας το θέμα των ναρκωτικών μέσω των Μ.Μ.Ε.,
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όπως η πραγματοποίηση δημοσιογραφικής διάσκεψης, δημοσίευση
άρθρων, προβολή σχετικής ταινίας με σκοπό τη διαφώτιση για την
παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και συνεντεύξεις σε όλους σχεδόν
τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
Παράλληλα, στο Αρχηγείο της Τπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών
συνέχισε να λειτουργεί σε 24ωρη βάση η Ανοικτή Σηλεφωνική Γραμμή Άμεσης
Ανταπόκρισης και Βοήθειας (τηλ. 1498), μέσω της οποίας παρέχεται η
δυνατότητα στο κοινό να αποταθεί ανώνυμα ή επώνυμα είτε για να διαβιβάσει
πληροφορίες, είτε για να ζητήσει βοήθεια και συμβουλές σε θέματα που
αφορούν εξαρτησιογόνες ουσίες.
Ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού συνέχισε τη λειτουργία του για δεύτερη
συνεχή χρονιά στην Τ.ΚΑ.Ν., όπου παρέχονται συμβουλές και βοήθεια ή και
παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον εάν χρειάζεται, σε συλληφθέντες
κυρίως νεαρούς χρήστες ή και σε πρόσωπα που απευθύνονται στην
Τπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών για βοήθεια, τα οποία στη συνέχεια
παραπέμπονται σε θεραπευτικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια του ιδίου χρόνου, οι
Κοινωνικοί Λειτουργοί της Τπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών.
επιλήφθηκαν 171 περιπτώσεων και πραγματοποιήθηκαν 262 προσωπικές
συναντήσεις/ συνεντεύξεις, ενώ παρέπεμψαν 153 πρόσωπα σε άλλες
Τπηρεσίες, όπως στα Κέντρα Πρόληψης «ΠΕΡΕΑ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΑ», στη
Μονάδα Αποτοξίνωσης «ΑΝΨΗ», στο Θεραπευτικό Κέντρο «ΠΤΞΙΔΑ», στο
υμβουλευτικό Κέντρο «ΣΟΞΟΣΗ», για να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη
βοήθεια.
Ο τομέας μείωσης της προσφοράς βασίζεται στους δύο πιο κάτω άξονες:
 Καταπολέμηση της επιτόπιας παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας,
διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών
(Επιχειρησιακή Δράση).
 Ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για πάταξη του λαθρεμπορίου, της
παράνομης διακίνησης και προμήθειας ναρκωτικών διεθνώς (Διεθνής
υνεργασία).
Η Επιχειρησιακή Δράση περιλάμβανε κατά το 2008, έλεγχο, παρακολούθηση
και έρευνα υπόπτων χώρων όπου συχνάζουν άτομα που σχετίζονται με
ψυχοτρόπες ουσίες ή ενδεχομένως γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών.
Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες οι οποίες αφού έτυχαν
αξιολόγησης, ανάλυσης και διερεύνησης αξιοποιήθηκαν για την εκτέλεση
επιχειρήσεων τη σύλληψη υπόπτων και την κατάσχεση ναρκωτικών.
Διερευνήθηκαν 781 ποινικές υποθέσεις ναρκωτικών και η καταγγελία και
ποινική δίωξη των κατηγορουμένων (Παράρτημα τ’).
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σον αφορά τη Διεθνή υνεργασία, η Κύπρος έχει υιοθετήσει όλες τις
Διεθνείς υμβάσεις για τα ναρκωτικά και η Νομοθεσία έχει τροποποιηθεί ώστε
να συνάδει με τις πρόνοιες των υμβάσεων αυτών, για την υλοποίηση των
οποίων η Κυπριακή Αστυνομία συνεργάζεται στενά με τα Ηνωμένα Έθνη, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το υμβούλιο της Ευρώπης, την INTERPOL, την EUROPOL
και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και τις υπηρεσίες ξένων χωρών
που έχουν εγκαταστήσει μόνιμα Αξιωματικούς στην Κύπρο.
Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι των Διεθνών και
Διμερών υμβάσεων που έχει υιοθετήσει, και κυρίως έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η Τ.ΚΑ.Ν. έλαβε επίσης μέρος σε διάφορα συνέδρια και συμμετείχε
σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με τα
ναρκωτικά, όπως η Ομάδα του Δουβλίνου (Dublin Group) και η Οριζόντια
Ομάδα (Ηorizontal Drug Group) λαμβάνοντας μέρος στις συναντήσεις των
Ομάδων αυτών που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. Επισημαίνεται ότι η
Κύπρος από τις αρχές του 2006 ανέλαβε την Προεδρία της Ομάδας του
Δουβλίνου (Dublin Group) για την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής, μέχρι το
τέλος του 2008.
Σέλος, με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της, η
Τπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών υιοθέτησε βραχυπρόθεσμα και
μεσοπρόθεσμα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα
ναρκωτικών και άλλα συναφή θέματα, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο
εξωτερικό. Με βάση το πρόγραμμα, ήδη αρκετός αριθμός μελών της Τ.ΚΑ.Ν.
έτυχε σχετικής εκπαίδευσης.
Τπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών
Η αποστολή της Τπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών συνίσταται στην
επιστημονική εξέταση τεκμηρίων και σκηνών εγκλημάτων και στην
παρουσίαση μαρτυρίας ενώπιον του Δικαστηρίου.
την Τπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών υπάγονται το Εγκληματολογικό
Εργαστήριο, ο Κλάδος Δακτυλοσκόπησης, το Υωτογραφικό Εργαστήριο, το
Δικανικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο Διερεύνησης, το Γραφείο Διαβίβασης
Σεκμηρίων, το Εργαστήριο Γραφολογία και, το Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων
και Εκτυπώσεων Ασφαλείας.
Σα μέλη του Γραφείου Διαβίβασης Σεκμηρίων παραλαμβάνουν και
διαβιβάζουν τα τεκμήρια όλων των υποθέσεων για επιστημονικές εξετάσεις
στα διάφορα εργαστήρια της Τπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών ή και σε
άλλες υπηρεσίες ή κυβερνητικά εργαστήρια όπως το Γενικό Φημείο του
Κράτους και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, για επιστημονική
εξέταση.
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Παράλληλα, έχουν την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και παράδοση των
τεκμηρίων στους ανακριτές. Από το Γραφείο διαβιβάστηκαν στο Κυβερνητικό
Φημείο για εξέταση 3.114 τεκμήρια που αφορούσαν 1.235 υποθέσεις. τις
Κτηνιατρικές Τπηρεσίες διαβιβάστηκαν 40 υποθέσεις και 28 υποθέσεις στο
Ιστοπαθολογικό Σμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Μικρός αριθμός
υποθέσεων διαβιβάστηκε στο Σμήμα Δημοσίων Έργων, στο ύνδεσμο
Σοξοβολίας, στο Σμήμα Σηλεπικοινωνιών Αρχηγείου, και στο Σμήμα Μελετών
και Ανάπτυξης Αρχηγείου, ενώ παράλληλα διαβιβάστηκαν 16.916 τεκμήρια
που αφορούσαν 3.237 υποθέσεις στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
για εξέταση με τη μέθοδο DNA.
Σο προσωπικό του Εγκληματολογικού Εργαστηρίου είναι υπεύθυνο για τη
βαλλιστική εξέταση πυροβόλων όπλων και την εξέταση πυρομαχικών/
καλύκων/βολίδων κ.λπ.
Επιπλέον, διενεργεί σύγκριση ιχνών εργαλείων
σκηνής εγκλήματος/δυστυχήματος με εργαλεία που πιθανόν να
χρησιμοποιήθηκαν
στη διάπραξη του
εγκλήματος/δυστυχήματος.
Πραγματοποιεί εξέταση τεμαχίων τεκμηρίων, εξετάζει κέρματα και
χαρτονομίσματα, καθώς και αριθμούς που απαλείφθηκαν ή αλλοιώθηκαν
από μεταλλική ή άλλη επιφάνεια όπλων.
Σο Εγκληματολογικό Εργαστήριο, το 2008 μεταξύ των άλλων τεκμηρίων,
παρέλαβε και τα εξής:

Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες του Εγκληματολογικού Εργαστηρίου
επισκέφθηκαν για εξετάσεις 32 σκηνές σοβαρών εγκλημάτων ενώ κλήθηκαν
ενώπιον δικαστηρίου σε 140 ποινικές διαδικασίες.
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Σο προσωπικό του Εργαστηρίου Διερεύνησης επισκέπτεται όλες τις ιδιαίτερα
σοβαρές σκηνές εγκλημάτων σε όλη την Κύπρο, για σκοπούς εξερεύνησης,
εντοπισμού, σήμανσης και συσκευασίας τεκμηρίων. Επιπρόσθετα, διενεργεί
δακτυλοσκοπική εξέταση τόσο της σκηνής όσο και των εντοπιζόμενων
τεκμηρίων, αλλά και εξειδικευμένη δακτυλοσκοπική εξέταση τεκμηρίων σε
παγκύπρια βάση. Σα μέλη του Εργαστηρίου Διερεύνησης το 2008 εξέτασαν
4.312 τεκμήρια σε 198 δακτυλοσκοπικές υποθέσεις με τη χρήση χημικών
μέσων και πηγών φωτισμού.
Κατά τον ίδιο χρόνο επισκέφθηκαν και
εξέτασαν 112 σκηνές σοβαρών υποθέσεων, όπως φόνους, εμπρησμούς,
ληστείες, εκρήξεις βομβών, κ.τ.λ. και συνέλεξαν 1.149 τεκμήρια.
Σο Υωτογραφικό Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη φωτογράφηση ή/και
βιντεογράφηση
σκηνών
εγκλημάτων,
εργατικών
ατυχημάτων
ή
οποιασδήποτε άλλης αστυνομικής δραστηριότητας, αστυνομικών τεκμηρίων
στις σκηνές ή στο Εργαστήριο, καθώς και φωτογράφηση μελών της
Αστυνομίας για σκοπούς έκδοσης αστυνομικών δελτίων ταυτότητας. το
εργαστήριο εμφανίζονται όλες τις ταινίες της Αστυνομίας και εκτυπώνονται
φωτογραφίες σε παγκύπρια βάση ενώ παράλληλα ασχολούνται με την
ανάλυση, επεξεργασία και ενίσχυση εικόνας που μπορεί να προέρχεται από
βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Σο φωτογραφικό εργαστήριο ετοιμάζει επίσης σκίτσα προσώπων με τη
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, και μελλοντικά θα διενεργεί ψηφιακή
αρχειοθέτηση και εντοπισμό προσώπων με βάση τη φωτογραφία τους ή τα
προσωπικά τους δεδομένα.
Σο Εργαστήριο Γραφολογίας είναι υπεύθυνο για την εξέταση χειρογράφων
εγγράφων, των οποίων αμφισβητείται η ταυτότητα του ατόμου που τα
έγραψε ή τα υπέγραψε, επανεμφάνιση σβησμένης γραφής ή γραφής που
καλύφθηκε με διορθωτικό υγρό, με τη χρήση ειδικών φωτισμών και
εξειδικευμένης φωτογράφησης, καθώς και διαχωρισμό διαφορετικών τύπων
μελανιών σε γραφή / υπογραφή, με τη χρήση ειδικής συσκευής. Επίσης,
ασχολείται με την εμφάνιση αποτυπωμάτων γραφής (Indentations), με τη
χρήση συστήματος ηλεκτροστατικής ανίχνευσης εγγράφων, και την εξέταση
δακτυλογραφημένων εγγράφων, με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένης
γραφομηχανής που χρησιμοποιήθηκε ή εκτυπωμένων εγγράφων για
προσδιορισμό του τρόπου εκτύπωσης ή αναπαραγωγής τους.
Σα μέλη του Εργαστηρίου, εντός του 2008, εξέτασαν 12.904 τεκμήρια που
σχετίζονται με 422 υποθέσεις πλαστογραφίας. Οι υποθέσεις αφορούσαν
κυρίως Επιταγές, υμβόλαια, Δελτία Πώλησης και Σιμολόγια. Σα μέλη του
εργαστηρίου κλητεύθηκαν για μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου σε 201
υποθέσεις. Σα μέλη του Εργαστηρίου Γραφολογίας, πέραν από τα συνήθη
καθήκοντα τους εργάστηκαν και ως φωτογράφοι σε διάφορες σκηνές
εγκλήματος, σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και σε άλλες εκδηλώσεις.
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Σο Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας είναι
υπεύθυνο για την εξέταση τεκμηρίων των οποίων αμφισβητείται η γνησιότητα
όπως Διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα, θεωρήσεις εισόδου
(Ευρωπαϊκή θεώρηση τύπου SCHENGEN και θεωρήσεις άλλων χωρών),
σφραγίδες εισόδου / εξόδου από το έδαφος της Δημοκρατίας, ανάγλυφες
σφραγίδες ή αποτυπώματα σφραγίδων μελάνης, εκτυπώσεις ασφαλείας
(ανάγλυφη, λιθογραφική, μεταξοτυπία κλπ.), Πιστωτικές Κάρτες, Σαξιδιωτικές
επιταγές, Σαυτότητες, Ομολογίες, Λαχεία κλπ.
Σα μέλη του Εργαστηρίου, εντός του 2008, εξέτασαν συνολικά 1065 τεκμήρια
για 238 υποθέσεις πλαστογραφίας, οι περισσότερες από τις οποίες
αφορούσαν Σαξιδιωτικά Έγγραφα και περιλάμβαναν Διαβατήρια και Δελτία
Σαυτότητας. Επιπρόσθετα, εξετάσθηκαν ανεπίσημα 73 υποθέσεις που
αφορούσαν Διαβατήρια, Σαυτότητες και άλλα Έντυπα Ασφαλείας, διαφόρων
χωρών.
ε 66 περιπτώσεις το Εργαστήριο ετοίμασε και απέστειλε φωτογραφικό υλικό
προς την Europol Κύπρου σχετικά με υποθέσεις πλαστογραφίας Ευρωπαϊκών
Σαξιδιωτικών Εγγράφων. Ακόμη, το προσωπικό του Εργαστηρίου κλητεύθηκε
για μαρτυρία ενώπιον Δικαστηρίου σε 84 υποθέσεις. Κατά το ίδιο έτος το
Εργαστήριο ενημέρωνε το σύστημα F.A.D.O. (False & Authentic Documents
Online), με διάφορα Έντυπα Ασφαλείας.
Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης, γι’ αυτό και
διοργανώθηκαν στις εγκαταστάσεις της Τπηρεσίας Εγκληματολογικών
Ερευνών και της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου εκπαιδεύσεις που
αφορούσαν την αναγνώριση πλαστών και πλαστογραφημένων εντύπων
ασφαλείας τις οποίες παρακολούθησαν μέλη της Τπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης που ασχολούνται με το Διαβατηριακό έλεγχο, καθώς και
Λειτουργοί Σελωνείου.
Σο Δικανικό Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για εξετάσεις ινών, ξεσμάτων
μπογιάς, θραυσμάτων γυαλιού και άλλων μικροϊχνών, ανίχνευση τριχών,
βιολογικών υγρών (αίμα, σπέρμα), διαχωρισμό ανθρώπινου/ζωικού αίματος,
διαχωρισμό ανθρώπινης/ζωικής τρίχας, και χημική επανεμφάνιση των
εργοστασιακών αρχικών αριθμών του σκελετού ή της μηχανής
μηχανοκίνητων οχημάτων.
Παράλληλα, τα μέλη του επισκέφθηκαν σοβαρές σκηνές εγκλημάτων για
εξειδικευμένες δειγματοληψίες, και παροχή συμβουλών προς όλα τα μέλη της
Αστυνομίας αναφορικά με δειγματοληψίες και συσκευασία τεκμηρίων.
Περαιτέρω, ασχολήθηκαν με την ετοιμασία ειδικών κιβωτίων (sampling kits)
μιας χρήσης, για σκοπούς δειγματοληψίας από υπόπτους και σκηνές
εγκλημάτων, κυρίως σε περιπτώσεις εκρήξεων.
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Παράλληλα, το προσωπικό του Δικανικού Εργαστηρίου ασχολήθηκε με
θέματα που άπτονται των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Εργαστηρίων της Δικανικής Επιστήμης European Network of Forensic
Science Institutes της ομάδας ENFSI Competence Assurance Project Group
(CAP) και των Ομάδων Εργασίας του εν λόγω Οργανισμού από την
Τπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.
Ασχολήθηκε με τη μετάφραση των τεχνικών ορολογιών που αφορούν σε
διάφορους τομείς της Δικανικής Επιστήμης, εργασία η οποία ανατέθηκε στο
Εργαστήριο από την Ομάδα ENFSI. τόχος είναι η δημιουργία ενός
σύγχρονου αξιόπιστου ηλεκτρονικού λεξικού που να περιέχει μεταφρασμένες
τις τεχνικές ορολογίες σε διάφορες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Προχώρησε επίσης
στην καταχώρηση όλων των δικανικών όρων της βάσης Multilingual στην
ηλεκτρονική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΑΣΕ (Inter – Agency Teminology
Exchange for EU).
Εκτός από τις εργαστηριακές αναλύσεις, τα δύο μέλη του επιστημονικού
προσωπικού ασχολήθηκαν με το συντονισμό και υλοποίηση των
απαιτούμενων εργασιών μέσα στα πλαίσια της διαπίστευσης των
Εργαστηρίων της Τπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, με βάση το διεθνές
πρότυπο ΙSO 17025. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Δικανικό Εργαστήριο μαζί με
ακόμη δύο Εργαστήρια, τα οποία ήταν τα πρώτα που είχαν επίσημα
διαπιστευτεί από το Εθνικό ύστημα Διαπίστευσης, πέτυχαν στην αξιολόγηση
της ετήσιας επιτήρησης που διεξάχθηκε το Νοέμβρίο από τον εν λόγω φορέα.
Ο Κλάδος Δακτυλοσκόπησης φέρει την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου των
αποτυπωμάτων που παραλαμβάνονται από τις Επαρχίες, τη μόνιμη
καταχώριση τους στο σύστημα και τη σύγκριση τους με τα λανθάνοντα
αποτυπώματα, που ανευρίσκονται στις σκηνές εγκλημάτων.
τον Κλάδο έχει εγκατασταθεί το Αυτοματοποιημένο ύστημα Αναγνώρισης
Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (ΑΑΔΑ), με υποσταθμούς στις Επαρχίες
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Μέσω των
υποσταθμών αυτών αποστέλλονται στο Αρχηγείο Αστυνομίας τόσο τα
δακτυλικά αποτυπώματα υπόπτων για σκοπούς σύγκρισης και
καταχώρησης.
Η Τπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών το 2008 παρέλαβε και εξέτασε
διάφορα τεκμήρια σε σχέση με τις υποθέσεις που απασχόλησαν την
Αστυνομία.
Παραλήφθηκαν επίσης 6.808 έντυπα δακτυλικών και παλαμικών
αποτυπωμάτων από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, την Αστυνομία των
Βρετανικών Βάσεων, την Τπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και 325
από την INTERPOL – EUROPOL, τα οποία αφού έτυχαν επεξεργασίας,
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καταχωρήθηκαν στο σύστημα Α..Α.Δ.Α. Επιπλέον, 79 έντυπα δακτυλικών
αποτυπωμάτων έχουν σαρωθεί και σταλεί στην EURODAC (European
Dactyloscopie). Σα μέλη του Εργαστηρίου Δακτυλοσκοπίας παρουσιάστηκαν
επίσης ως μάρτυρες κατηγορίας ενώπιον Δικαστηρίου σε 74 υποθέσεις.
Κατά το έτος 2008 τα μέλη του Εργαστηρίου Δακτυλοσκοπίας παρέλαβαν
από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών και την Αστυνομία των
Βρετανικών Βάσεων 667 υποθέσεις που αφορούσαν δακτυλοσκοπική εξέταση
σκηνών εγκλημάτων, οι οποίες περιείχαν 1.618 λανθάνοντα αποτυπώματα. Σα
αποτυπώματα αφού καταχωρήθηκαν και έγινε η σχετική επεξεργασία,
αναγνωρίστηκαν 186 ύποπτοι και 134 πρόσωπα με ελεύθερη διακίνηση
(ένοικοι). Παράλληλα κατά το 2008, τα μέλη του εργαστηρίου
δραστηριοποιήθηκαν στα πιο κάτω:











6 έλεγχοι φωτογραφικού εξοπλισμού (ειδικά καθήκοντα προστασίας
προσωπικοτήτων)
14 φωτογραφήσεις εκδηλώσεων περιλαμβανομένων ποδοσφαιρικών
αγώνων
15 βιντεογραφήσεις εκδηλώσεων
39 δακτυλογραφήσεις αλλοδαπών για σκοπούς εργοδότησης στο
εξωτερικό
252 δακτυλογραφήσεις νέων Αστυφυλάκων
586 δακτυλογραφήσεις και φωτογραφήσεις καταδίκων στις Κεντρικές
Υυλακές
76 βιβλιάρια με φωτογραφίες από σκηνές σοβαρού εγκλήματος
19 φωτογραφήσεις σκηνών σοβαρού εγκλήματος
13 βιντεογραφήσεις σκηνών σοβαρού εγκλήματος
71 εξετάσεις σκηνών σοβαρού εγκλήματος

Τπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
Αποστολή της Τπηρεσίας Επιθεωρήσεων και Ελέγχου είναι η διεξαγωγή, με ή
χωρίς προειδοποίηση, τακτικών ελέγχων των Αστυνομικών Σμημάτων /
Διευθύνσεων / Μονάδων και Τπηρεσιών για εξακρίβωση του βαθμού
ετοιμότητας, επαγρύπνησης και επάρκειας, και κατά πόσο η εκτέλεση των
Αστυνομικών καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρόγραμμα
του Αρχηγού Αστυνομίας.
Η Τπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου το 2008 πραγματοποίησε
απροειδοποίητα 88 ελέγχους / επιθεωρήσεις σε Σμήματα, Διευθύνσεις,
Μονάδες και Τπηρεσίες.
Επιπρόσθετα, διενήργησε 89 επιθεωρήσεις / ελέγχους σε διάφορα Σμήματα,
Διευθύνσεις, Μονάδες και Τπηρεσίες αναφορικά με την καταστροφή
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εγγράφων μετά από έγκριση από την Σμηματικό Λειτουργό Αρχείου,
σύμφωνα με την Α.Δ. 1/45. Επίσης, συνέλεξε αριθμό σοβαρών Ποινικών
Τποθέσεων ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος, που αφορούν τον
Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955-59, τις οποίες απέστειλε για συντήρηση και
φύλαξη στο Κρατικό Αρχείο.
Παράλληλα, η Τπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου ασχολήθηκε με το Θεσμό
του Μυστικού Επισκέπτη, διενεργώντας 136 τηλεφωνικές κλήσεις σε
Αστυνομικούς ταθμούς/Σμήματα, ως επίσης και 11 επεισόδια για έλεγχο της
ετοιμότητας και ανταπόκρισης των μελών της Αστυνομίας προς το κοινό.
Κεντρική Τπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Τ.Π.)
Η Κεντρική Τπηρεσία Πληροφοριών είναι απευθείας υπόλογη στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας για θέματα που σχετίζονται με τη συλλογή, την αξιολόγηση
και εκμετάλλευση πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια του Κράτους.
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.)
Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου το 2008 είχε ακόμη ένα έτος εποικοδομητικής
παρουσίας στον τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης. Ο προγραμματισμός
και εποπτεία της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών της Αστυνομίας
είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, με
στόχο να τα καταστήσει ικανά να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και
αποδοτικά στα καθήκοντά τους. Για το λόγο αυτό η Αστυνομική Ακαδημία
δραστηριοποιείται σε τρία επίπεδα:
 στη συστηματική εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυνομικών,
 στην εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των μελών της Αστυνομίας
με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων και
ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους σε διοικητικά και επιχειρησιακά (αστυνομικά) θέματα,
και
 στη διοργάνωση εντατικών τμημάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Μέσα στα πλαίσια της αποστολής της, η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου έχει
την ευθύνη να προβαίνει στη σύνταξη νέων Αστυνομικών Διατάξεων, στην
τροποποίηση υφιστάμενων και την ετοιμασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
περιλαμβανομένων Πρακτικών Εφαρμογών και Επεισοδίων, καθώς και την
ενημέρωση όλων των Νόμων και Κανονισμών που αφορούν την Αστυνομία,
σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας. Παράλληλα, ενημερώνει σχετικά τα μέλη της Αστυνομίας.
Μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας.
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Κατά τη διάρκεια του 2008 διοργανώθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία 167
συνολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
και
εμινάρια τα
οποία
παρακολούθησαν 3.673 μέλη της Αστυνομίας και 397 μέλη άλλων
Τπηρεσιών. υγκεκριμένα, εκπαιδεύτηκαν 323 μέλη στη χολή Αξιωματικών και
2.297 μέλη στη
χολή Λοχιών και
Αστυφυλάκων. Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκαν προγράμματα μεταβατικής διευκόλυνσης αλλά και
εκπαιδεύσεις εκτός της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου.
Κατά το έτος 2008, πέτυχαν στις Εξετάσεις Α΄ Βοηθειών και απέκτησαν το
πιστοποιητικό Α’ Βοηθού του υνδέσμου και Σάγματος Αγίου Ιωάννη, ενώ
άλλα 465 μέλη έχουν ανανεώσει το πιστοποιητικό τους 107 σπουδαστές της
Αστυνομικής Ακαδημίας.
Επίσης, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού πραγματοποίησε 47 εμινάρια
για θέματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία απευθύνονταν σε Αξιωματικούς, Λοχίες και Αστυνομικούς.
Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ακαδημίας, είναι η
εκμάθηση ξένων γλωσσών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πέραν της
ενσωμάτωσης της εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας στη βασική εκπαίδευση
των Δοκίμων Αστυνομικών, η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου διοργανώνει
προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών όπως της Σουρκικής, Ρωσικής,
Αραβικής, Γαλλικής, Ισπανικής και Ιταλικής ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες
της Τπηρεσίας. Εντός του 2008 διοργανώθηκαν εντατικά προγράμματα
εκμάθησης της Σουρκικής και Ρωσικής γλώσσας, στα οποία μετείχαν ανά 12
άτομα.
Επιπρόσθετα, και μέσα στα πλαίσια επιμόρφωσης των μελών της
Αστυνομίας, η Αστυνομική Ακαδημία διευθέτησε τη συμμετοχή συνολικά 148
μελών της Αστυνομίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης σε μαθήματα
ξένων γλωσσών καθώς και Ηλεκτρονικών Τπολογιστών.
Σο Γραφείο Μελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας μερίμνησε για τη
συγγραφή/ τροποποίηση 79 Αστυνομικών Διατάξεων και 133 μαθημάτων
περιλαμβανομένων Πρακτικών Εφαρμογών και Επεισοδίων.
Σο Γραφείο Φειρισμού Θεμάτων Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, ως
Εθνικό ημείο Επαφής της Κυπριακής Αστυνομίας με την Ευρωπαϊκή
Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) κατά το 2008 είχε συνεργασία με τη
Γραμματεία, τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής
Αστυνομικής Ακαδημίας και με τις Αστυνομικές Ακαδημίες των υπολοίπων
Κρατών – Μελών της Ε.Ε. καθώς και με το ύνδεσμο Ευρωπαϊκών
Αστυνομικών Κολεγίων (AEPC). Ο κύκλος εργασιών του γραφείου εστιάστηκε
στη συμμετοχή της Κυπριακής Αστυνομίας σε 30 από τα 96 σεμινάρια που
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περιλάμβανε το ετήσιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας.
Επίσης διοργανώθηκαν 4 σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας
στην Κύπρο και υποστηρίχτηκαν άλλα σεμινάρια που διοργανώθηκαν από
άλλες χώρες. Ακόμη, συνέχισε η εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διοικητικά
υμβούλια και σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας.
Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή
Αστυνομική Ακαδημία δημιουργήθηκε επίσης και το Γραφείο Φειρισμού
Θεμάτων Εκπαίδευσης Διασυνοριακού Ελέγχου (FRONTEX) με σκοπό τη
θέσπιση και εφαρμογή Κοινών / Εκπαιδευτικών προτύπων στον τομέα του
διασυνοριακού ελέγχου ανάμεσα στις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.)
Αποστολή της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης είναι η
αντιμετώπιση οργανωμένων πράξεων βίας και τρομοκρατίας, η διάσωση και
παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που κινδυνεύουν από θεομηνίες,
αεροπορικά, ναυτικά ή χερσαία ατυχήματα. Επιπλέον έχει την ευθύνη για την
ασφάλεια ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται την Κύπρο και τη
φύλαξη εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας, και άλλα ειδικά καθήκοντα που
καθορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.
Εντός του 2008 η
Μηχανοκίνητη
Μονάδα
Άμεσης
Δράσης, με βάση την
αποστολή
της,
επιτέλεσε
σημαντικό
επι χειρησιακό
και
εκπαιδευτικό
έργο,
συμπληρώνοντας
55,799
εγκεκριμένες
ώρες
υπερωριακής
απασχόλησης.
Η
Μ.Μ.Α.Δ,
ενίσχυσε
επι χει ρησι ακά
τι ς
Ε π α ρ χ ι α κ έ ς
Α σ τ υ ν ο μ ι κ έ ς
Διευθύνσεις
με
διάφορους τρόπους,
όπως:
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ημαντική ήταν επίσης η εξασφάλιση από τη Μονάδα των χώρων
επισκέψεων/δρομολογίων διακίνησης του Προέδρου της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Ανέλαβε σε 121 περιπτώσεις τη μεταφορά υποδίκων/
καταδίκων από τους χώρους κράτησης τους στα Δικαστήρια/Κεντρικές
Υυλακές/Νοσοκομεία ή για ανάκριση. Κατά τον ίδιο χρόνο εξασφάλισε με
στατικές φρουρές διάφορα σημεία ζωτικής σημασίας.
Επιπλέον, μεγάλη έμφαση δόθηκε και στον τομέα της εκπαίδευσης. Για το
λόγο αυτό, το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης της Μονάδας πραγματοποίησε
διάφορες εκπαιδεύσεις τις οποίες παρακολούθησαν 5.275 μέλη.
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει το αντικείμενο και τη διάρκεια εκπαίδευσης
και το αριθμό μελών που εκπαιδεύτηκαν:

Παράλληλα, 21 μέλη της Μ.Μ.Α.Δ. έτυχαν εκπαίδευσης στη χολή Οδηγών
του Αρχηγείου Αστυνομίας για απόκτηση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης στις
κατηγορίες Β και Δ, ως επίσης 57 μέλη
παρακολούθησαν διάφορες
εκπαιδεύσεις και σεμινάρια στην Κύπρο και άλλα 28 μέλη μετέβησαν για
εκπαίδευση στο εξωτερικό.
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Μονάδα Προεδρικής Υρουράς
Η Μονάδα Προεδρικής Υρουράς έχει την ευθύνη της ασφάλειας του
Προέδρου της Δημοκρατίας και της οικογένειας του, της φρούρησης του
Προεδρικού Μεγάρου και των προεδρικών κατοικιών.
Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων της η Μονάδα Προεδρικής Υρουράς
εντός του 2008 ασχολήθηκε κυρίως με τις διακινήσεις και την ασφάλεια του
Προέδρου της Δημοκρατίας.
πως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στην εκπαίδευση των μελών της Μονάδας. Για το σκοπό αυτό τα μέλη της
συνοδείας παρακολούθησαν εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας
Προσωπικοτήτων στη Μ.Μ.Α.Δ. αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων
Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων είναι
αεροπορική υποστήριξη της Αστυνομίας.

επιφορτισμένη

με την

Μέχρι τον Ιούνιο του 2008 η Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας υπαγόταν
διοικητικά και επιχειρησιακά στο Σμήμα Δ΄ του Αρχηγείου. Ακολούθως, αφού
έγινε ανεξάρτητη Μονάδα, μετονομάστηκε σε Μονάδα Αεροπορικών
Επιχειρήσεων, με έδρα το Αεροδρόμιο Λάρνακας.
τη διάρκεια του έτους, η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων διεξήγαγε
περιπολίες από αέρος για σκοπούς επιτήρησης των ακτών και των χωρικών
υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για σκοπούς πρόληψης και
πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών, λαθρεμπορίου, καταπολέμησης
λαθρομετανάστευσης όπως για σκοπούς έρευνας και διάσωσης.
Ειδικότερα,
η
Μονάδα
Αεροπορικών Επιχειρήσεων
πρόσφερε τις υπηρεσίες της
σε κλήσεις για εξειδικευμένα
καθήκοντα , ως ακολούθως:
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ε ό,τι αφορά τις επισκευές των πτητικών μέσων, κατά το 2008, στάληκαν
στο εξωτερικό διάφορα εξαρτήματα για επισκευή. Σο ελικόπτερο «Ακρίτας»
παραλήφθηκε στις 21 Μαΐου 2008, από τη ουηδία μετά από διενέργεια πενταετούς ελέγχου συντήρησης.
Σο Νοέμβριο 2008 το ελικόπτερο «Ακρίτας» έτυχε εξαμηνιαίας συντήρησης
στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων.
Οκτώ μέλη της Μονάδας έτυχαν εκπαίδευσης σε εξομοιωτή πτήσεων στην
OXFORD ACADEMY της ουηδίας και άλλα 7 μέλη παρακολούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια του FRONTEΦ στην Ιταλία και στη Γερμανία. Εκπαιδεύσεις
για τα μέλη της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν
και στην Αστυνομική Ακαδημία.
Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία
Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία είναι ανεξάρτητη Μονάδα από το 1988 με
έδρα το Παλιό Λιμάνι Λεμεσού και διαθέτει 10 Λιμενικούς και Ναυτικούς ταθμούς στις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.
Αρμοδιότητα της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας είναι η αστυνόμευση και
περιπολία των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και ο έλεγχος των λιμανιών, μαρίνων, ορμίσκων και αγκυροβολιών. υγκεκριμένα, η Μονάδα αστυνομεύει τη θαλάσσια περιοχή από την περιοχή Κάππαρη Παραλιμνίου μέχρι
την περιοχή Πωμού, συνολικού μήκους 199 ναυτικών μιλιών.
Σα καθήκοντα των μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας περιλαμβάνουν από θαλάσσης τον έλεγχο των εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε
όλο το μήκος της ακτογραμμής των 199 ν.μ., δηλαδή το νέο και παλιό Λιμάνι
Λεμεσού, τα Λιμάνια Λάρνακας και Πάφου, τα μικρά λιμάνια Αγ. Νάπας, Ζυγίου και Λατσιού, τις Μαρίνες Λάρνακας και Αγ. Ραφαήλ καθώς και τις εγκαταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και τα αεροδρόμια Λάρνακας και
Πάφου.
Παράλληλα εκτελεί επιχειρήσεις, πραγματοποιεί συνοδεία / μεταφορά επισήμων, διασώσεις καθώς και άλλα ναυτικά/ αστυνομικά καθήκοντα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.
Βασικοί στόχοι της υπήρξαν η πρόληψη του λαθρεμπορίου και ιδιαίτερα η
παράνομη μεταφορά όπλων και ναρκωτικών, καθώς επίσης η πρόληψη σε
θέματα παράνομης εισόδου αλλοδαπών λαθρομεταναστών στο έδαφος της
Δημοκρατίας. Περαιτέρω, ασχολήθηκε με την παρεμπόδιση της παράνομης
αλιείας και της παράνομης υποβρύχιας αρχαιοκαπηλίας.
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Σο 2008, προκλήθηκαν 17 τροχαία δυστυχήματα εντός του Νέου Λιμανιού
Λεμεσού. Σα 11 από αυτά μόνο με υλικές ζημιές και τα υπόλοιπα 6 με
ελαφρούς τραυματισμούς. Άλλα 2 δυστυχήματα συνέβηκαν στο Λιμάνι
Λάρνακας με ελαφρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές. τους χώρους των
ελεύθερων λιμανιών της Κύπρου προκλήθηκαν συνολικά 11 εργατικά
ατυχήματα, όλα με ελαφρά τραυματίες εκτός από ένα το οποίο ήταν
θανατηφόρο. Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία κατάγγειλε συνολικά 292
υποθέσεις που αφορούσαν παραβάσεις των Νόμων για την Αλιεία, τα
Σαχύπλοα, την Προστασία Λουομένων και και Διεθνείς υμβάσεις για θέματα
θαλάσσης. Μέλη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας διενήργησαν
ελευθεροκοινωνία σε 4.462 πλοία τα οποία κατέπλευσαν στα νόμιμα λιμάνια
της Δημοκρατίας.
Κατά το έτος που πέρασε, διαπράχθηκαν 18 κλοπές και μικροαδικήματα στα
Λιμάνια και τις Μαρίνες, τη διερεύνηση των οποίων ανέλαβαν οι οικείες
Αστυνομικές Διευθύνσεις. Ακόμη, εντόπισε 21 πλοία τα οποία αφίχθησαν στη
Δημοκρατία για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι ενέχονται σε υποθέσεις
λαθρομετανάστευσης ή άλλων ύποπτων δραστηριοτήτων. λα ερευνήθηκαν
από Μέλη του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας
χωρίς να προκύψει οτιδήποτε. Επίσης το εν λόγω γραφείο έλαβε 26
πληροφορίες για πιθανή άφιξη λαθρομεταναστών τις οποίες διαβίβασε σ’
όλους τους Λιμενικούς και Ναυτικούς ταθμούς για επαγρύπνηση και
ενέργειες.
υνολικά 2.127 πλοία τοποθετήθηκαν στον κατάλογο υπόπτων σκαφών που
τηρείται από το Γραφείο Ασφαλείας της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας,
για τα οποία λήφθηκαν πληροφορίες για προσέγγιση τους σε κλειστά
λιμάνια, μεταφορά λαθρομεταναστών, τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπιμαία
και αναζητούμενα σκάφη.
Από το σύνολο των πλοίων τα οποία επισκέφθηκαν τη Δημοκρατία, 122
εισήλθαν στο Κλειστό Λιμάνι Αμμοχώστου. τα πλοία αυτά έγιναν έρευνες,
και σε 8 από αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες στοιχειοθετείτο υπόθεση, οι
καπετάνιοι οδηγήθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου όπου και καταδικάστηκαν.
Παράλληλα, πρόσφερε τις υπηρεσίες της και σε άλλες 95 περιπτώσεις για
σκοπούς έρευνας και διάσωσης όπως και παροχή βοήθειας σε πρόσωπα και
σκάφη.
Κατά το υπό αναφορά έτος εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή
Αμμοχώστου 2 σκάφη τα οποία επιχείρησαν να μεταφέρουν
λαθρομετανάστες στο έδαφος της Δημοκρατίας.
Σα μέλη της Ομάδας Αυτοδυτών έλαβαν μέρος στις ακόλουθες καταδυτικές
επιχειρήσεις:
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Οι Αστυνομικές Άκατοι
εργάστηκαν συνολικά
11.820
ώρες
για
εκπαι δευτι κές
περιπολίες,
έκτακτες
κ λ ή σ ε ι ς
κ α ι
επιχειρήσεις.
Σο Παράκτιο ύστημα
Ραδιοεπισήμανσης
(ΠΑ.Τ.Ρ)
είναι
εγκατεστημένο
στα
γραφεία της Λιμενικής
κ αι
Ν αυ τι κή ς
Αστυνομίας. Λειτουργεί
σε 24ωρη βάση και με
αυτό ελέγχεται η κίνηση σε όλη τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Σο 2008
έχουν γίνει οι αναγκαίες διευθετήσεις έτσι ώστε να λειτουργεί πρόσθετο
τερματικό όποτε παραστεί ανάγκη.
Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών
Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αστυνομία
χωρίζεται στις ακόλουθες Αστυνομικές Διευθύνσεις οι οποίες διαθέτουν σε
κάθε πόλη Επαρχιακό Αρχηγείο (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο,
Πάφο, Κερύνεια, Μόρφου).
Λόγω της Σουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής οι Αστυνομικές
Διευθύνσεις Αμμοχώστου και Μόρφου, στεγάζονται προσωρινά στο
Παραλίμνι και στην Ευρύχου, αντίστοιχα, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση
Κερύνειας έχει προσωρινά αναστείλει τη λειτουργία της.
Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Επαρχιών έχουν θέσει ως στόχο τους για το
2008 την πάταξη του σοβαρού εγκλήματος, τη μείωση των τροχαίων
δυστυχημάτων ιδιαίτερα των θανατηφόρων, την καταπολέμηση και
περιορισμό της εξάπλωσης των ναρκωτικών, την πάταξη του λαθρεμπορίου,
την προστασία της νεολαίας στους χώρους διασκέδασης, την πάταξη της
κυβείας και των παράνομων στοιχημάτων, την
εξάρθρωση σπειρών
διαρρηκτών, την πάταξη της λαθρομετανάστευσης, την καταπολέμηση της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών, της πορνείας και της παράνομης
εργοδότησης αλλοδαπών.
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Η πόλη και τα προάστια της Λευκωσίας αστυνομεύονται από τους
Αστυνομικούς ταθμούς Λυκαβητού, Πύλης Πάφου/Τποσταθμό Λήδρας,
τροβόλου, Αγίου Δομετίου, Ομορφίτας, Λατσιών.
Η ύπαιθρος αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς ταθμούς Ορεινής /
Λακατάμειας, Πέρα Φωρίου, Κοκκινοτριμιθιάς, Περιστερώνας, Παλαιχωρίου,
Κλήρου.
Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας είναι επιφορτισμένη με τον
έλεγχο χιλιάδων Σουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων και αλλοδαπών, που
διακινούνται μέσω των σημείων διέλευσης από και προς τις κατεχόμενες
περιοχές Λήδρα Πάλας, Αγίου Δομετίου και Οδού Λήδρας. Σα στοιχεία που
φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα είναι σχετικά:

Κατά τη διάρκεια του 2008, τα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας
διερεύνησαν 1.738 σοβαρές ποινικές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης
54,08%. Σα μέλη του Κλάδου Σροχαίας Λευκωσίας προέβηκαν σε 37.070
καταγγελίες διαφόρων τροχαίων παραβάσεων. Επίσης διερεύνησαν 4.839
τροχαία δυστυχήματα εκ των οποίων τα 28 ήταν θανατηφόρα με ισάριθμα
θύματα.
Οι Αστυνομικοί ταθμοί, εκτός από τα συνήθη και άλλα καθήκοντα που
επιτέλεσαν και την πληθώρα των υποθέσεων που εξέτασαν, διερεύνησαν 964
υποθέσεις βίας στην οικογένεια, καθώς επίσης και 17 που αφορούσαν
παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών.
Παράλληλα, σε 2.025 περιπτώσεις τα μέλη της Διεύθυνσης χρειάστηκε να
επέμβουν για συμβιβασμό διαφορών Αστικής Υύσεως (προσωπικές/
οικογενειακές έριδες, κτηματικές διαφορές, συζυγικά προβλήματα,
προβλήματα ανήλικων, προστασία γερόντων, αναπήρων, ορφανών κλπ.),
και χειρίστηκαν 25 περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων.
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Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς προς το κοινό, μέλη της Διεύθυνσης
παρείχαν Πρώτες Βοήθειες και μετέφεραν ασθενείς/τραυματίες στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας ή σε ιδιωτικές κλινικές σε 244 περιπτώσεις. Επίσης
παρείχαν ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια προς το κοινό σε 750 περιπτώσεις.
Παράλληλα, προσέφεραν βοήθεια σε άτομα που κινδύνευσαν για διάφορους
λόγους σε 30 περιπτώσεις, ενώ σε άλλες 661 περιπτώσεις παρασχέθηκε
βοήθεια στην Πυροσβεστική Τπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών.
ημαντικός τομέας εργασίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας ήταν
και η Κοινοτική Αστυνόμευση η οποία λειτουργεί στις περιοχές των ταθμών
τροβόλου, Λακατάμιας, Λατσιών και Πέρα Φωρίου. Σα μέλη της Κοινοτικής
Αστυνόμευσης με τη στενή επαφή που έχουν με το κοινό, καθώς επίσης και
με τους οργανωμένους κοινωνικούς φορείς, έχουν συμβάλει στη δημιουργία
κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνομίας και Κοινού.
Επιπλέον, ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος δραστηριοποιήθηκε ως
ακολούθως:
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Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού είναι υπεύθυνη για την Αστυνόμευση μιας
περιοχής συνολικής έκτασης 1.428 τ.χλμ. και της δεύτερης σε πληθυσμό
πόλης της Κύπρου. Έχει περίπου 300.000 χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και
51.000 χιλιάδες αλλοδαπούς που επισκέπτονται, εργάζονται ή διαμένουν στην
πόλη της Λεμεσού.
Η πόλη και τα προάστια της Λεμεσού αστυνομεύονται από τους
Αστυνομικούς ταθμούς Πόλης(Κεντρικός), Αγίου Ιωάννη, Γερμασόγειας,
Πολεμιδιών.
Η ύπαιθρος αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς ταθμούς Επισκοπής,
Αυδήμου, Πισσουρίου, Πάχνας, Λάνιας, Πλατρών, Σροόδους, Μονής, Καλού
Φωριού, Αγρού.
Σο Νέο Λιμάνι Λεμεσού, ενός από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου,
δημιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες για αστυνόμευση εφόσον η διακίνηση από
και προς το Λιμάνι επιφέρει επιπρόσθετη τροχαία κίνηση. Παρόμοιο
πρόβλημα δημιουργείται και με τον τουρισμό που αναπτύσσεται στην
Επαρχία Λεμεσού από το 1974 και μετά.
Σο κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι θέμα που απασχολεί την Αστυνομική
Διεύθυνση Λεμεσού, και για το σκοπό αυτό καταβάλλονται ιδιαίτερες
προσπάθειες για απάμβλυνση του και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.
Εντός του 2008, η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού είχε την ευθύνη
αντιμετώπισης προβλημάτων όπως η ανομοιογένεια του πληθυσμού, η
αύξηση του πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες λόγω του τουρισμού, το
κυκλοφοριακό πρόβλημα, η νεανική παραβατικότητα, το οδικό δίκτυο, τα
τροχαία δυστυχήματα, τα ναρκωτικά, οι κλοπές, κ.ά.
Επιπρόσθετα,
συνέδραμε στην κατάσβεση πυρκαγιών σε 312 περιπτώσεις.
Σα μέλη της Διεύθυνσης χειρίστηκαν μικροαδικήματα κατά παράβαση
διαφόρων νόμων, και κυρίως την πώληση οινοπνευματωδών ποτών, αλλά
και αδικήματα εναντίον περιουσίας.
Παράλληλα, έχοντας υπόψη ότι η επιτυχία της Αστυνομίας στηρίζεται στη
συνεργασία και υποστήριξη του κοινού, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην
καλλιέργεια αυτής της συνεργασίας. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια διοργάνωσε
διάφορες εκδηλώσεις, επισκέψεις στα φιλανθρωπικά ιδρύματα ΘΕΟΣΟΚΟ και
ΑΓ. ΣΕΥΑΝΟ, καθώς και στο ύνδεσμο για άτομα με Αυτισμό. Διοργάνωσε
το 5ο ετήσιο τουρνουά ποδοσφαίρου αλλά και δεντροφύτευση στην περιοχή
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Πολεμιδιών.
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Από την 1η Ιανουαρίου 2008 εκκρεμούσαν 29.979 εντάλματα προστίμου,
παραλήφθηκαν 28.413, ενώ εκτελέσθηκαν άλλα 16.961. Σην ίδια περίοδο
παραλήφθηκαν 3.711 εντάλματα σύλληψης, εκκρεμούσαν 634, ενώ
εκτελέσθηκαν τα 2.640.
τα πλαίσια της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, τα μέλη της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λεμεσού πραγματοποίησαν διάφορες διαλέξεις και εκδηλώσεις
που είχαν στόχο να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να τους φέρουν πιο
κοντά στην Αστυνομία. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν 25 διαλέξεις
σε νηπιαγωγεία, σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 2.671 παιδιά. Ακόμη, πριν από τις
εορτές του Πάσχα πραγματοποιήθηκαν 25 διαλέξεις για κροτίδες τις οποίες
παρακολούθησαν συνολικά 7.600 άτομα. Παράλληλα δόθηκαν άλλες 10
διαλέξεις για θέματα πρόληψης εγκλήματος σε σχολεία και οργανωμένα
σύνολα τις οποίες παρακολούθησαν περίπου 1.100 άτομα.
Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας είναι υπεύθυνη για την Αστυνόμευση
μιας περιοχής με αρκετές ιδιαιτερότητες όπως είναι η Γραμμή Αντιπαράταξης,
η Βρετανική Βάση Δεκέλειας, η Μαρίνα, το Λιμάνι, το ιδιωτικό Λιμάνι Ζυγίου, τα
Διυλιστήρια, οι Πετρελαιοδεξαμενές, ο Ηλεκτροπαραγωγικός ταθμός
Βασιλικού, το Ειδικό Καθεστώς Πύλας, και κυρίως το Διεθνές Αεροδρόμιο από
όπου διακινείται ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών και άλλες δραστηριότητες,
οι οποίες δημιουργούν αυξημένες υποχρεώσεις για αστυνόμευση. H εδαφική
έκταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας είναι 1.055,3 τ.χλμ. και Νεκρή
Ζώνη μήκους 18 χλμ. (από την Πύλα μέχρι την Αθηένου) ενώ ο συνολικός
πληθυσμός της πόλης και επαρχίας Λάρνακας ανέρχεται περίπου στις
128.100 Ε/Κ και 500 Σ/Κ. Η πόλη της Λάρνακας αστυνομεύεται από τον
Αστυνομικό ταθμό πόλεως.
Για την αστυνόμευση της Τπαίθρου η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας
υποδιαιρείται στους ακόλουθους Αστυνομικούς ταθμούς: Αθηένου,
Αραδίππου, Κιτίου, Λευκάρων, Ζυγίου, Ορόκλινης, Κοφίνου.
Ση χρονιά που μας πέρασε η Αστυνομία αντιμετώπισε αρκετές υποθέσεις
διαρρήξεων και κλοπών, ναρκωτικών, υποθέσεων βίας στην οικογένεια,
παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών, παραβατικότητας ανηλίκων
λαθρομετανάστευση, τροχαίων δυστυχημάτων καθώς επίσης και αύξηση
στις υποθέσεις πλαστογραφίας / πλαστοπροσωπίας.
Κατά τη διάρκεια του 2008 διερευνήθηκαν συνολικά 70 υποθέσεις
λαθρομετανάστευσης. Να σημειωθεί ότι 59 από τις 70 αφορούν αλλοδαπούς
οι οποίοι εισήλθαν μέσω των κατεχόμενων στις ελεύθερες περιοχές και
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προσπάθησαν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό με πλαστά διαβατήρια ή γνήσια
διαβατήρια που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. το θέμα της
λαθρομετανάστευσης η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας αντιμετώπισε
τεράστια προβλήματα καθότι έχει την υποχρέωση να αστυνομεύει την περιοχή
που γειτνιάζει με τη νεκρή ζώνη και τις Βρετανικές Βάσεις. Να σημειωθεί ότι
στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι
για την κράτηση και ανάκρισή των λαθρομεταναστών.
Ένα άλλο πρόβλημα που απασχόλησε τη Διεύθυνση το 2008 ήταν η
διεξαγωγή παράνομων αγώνων ταχύτητας (κόντρες οχημάτων) σε ορισμένα
σημεία δημοσίων δρόμων. Για την πάταξη του φαινομένου έχουν εκπονηθεί
και τεθεί σε εφαρμογή σχέδια αντιμετώπισης.
Ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης λειτουργεί ικανοποιητικά και έχει
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στις περιοχές που εφαρμόζονται στην
Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Με αφορμή τα θετικά αυτά αποτελέσματα
αποφασίστηκε η επέκταση του θεσμού σε ακόμα τρεις περιοχές, στο Δήμο
Αθηένου και στους υνοικισμούς Κόκκινες και Άγιοι Ανάργυροι.
Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας παρείχαν Πρώτες Βοήθειες σε
πάσχοντες συνανθρώπους μας ή άλλη
βοήθεια στο κοινό σε 556
περιπτώσεις. ε άλλες 126 περιπτώσεις παρασχέθηκε συνδρομή προς την
Πυροσβεστική Τπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών τόσο στην πόλη όσο και
στην ύπαιθρο. Ακόμη, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας
επενέβησαν σε 997 περιπτώσεις για συμβιβασμό αστικής φύσης διαφόρων,
προσωπικών διενέξεων και χειρισμό προβλημάτων ανηλίκων.
Μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής τους προσφοράς προς το κοινό, 120
μέλη της Διεύθυνσης Λάρνακας πρόσφεραν αίμα, ενώ κατά το τέλος του
2008 υπήρχαν εγγεγραμμένοι 197 Αστυνομικοί εθελοντές αιμοδότες στα
Μητρώα της Σράπεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.
Επίσης καταχωρήθηκαν 86 υποθέσεις βίας στην οικογένεια. Παράλληλα, η
Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας επιλήφθηκε 40 υποθέσεων ελλειπόντων
προσώπων και 103 υποθέσεων παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών.
Σο πρόγραμμα προσέγγισης εκπροσώπων των Δήμων και Κοινοτήτων της
πόλης και επαρχίας Λάρνακας το οποίο άρχισε εδώ και μερικά χρόνια
συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2008, με στόχο την ανάπτυξη και
αναβάθμιση των σχέσεων Αστυνομίας- Κοινού. Επίσης δόθηκε σημασία στην
επίλυση προβλημάτων να αντιμετωπίζουν διάφορες Κοινότητες και εμπίπτουν
στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας. Οι πιο πάνω ενέργειες είχαν
ως απώτερο στόχο να πεισθούν οι κάτοικοι ότι μπορούν να διαδραματίσουν
ουσιαστικότερο ρόλο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της περιοχής τους.
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Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου
Η εδαφική αρμοδιότητα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου εκτείνεται
σε 256,1 τ.χλμ. Γενικά έχει την ευθύνη για 69 χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, ενώ
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται στις
319.500 χιλιάδες.
Η γειτνίαση με τη γραμμή αντιπαράταξης δημιουργεί για την Αστυνομική
Διεύθυνση Αμμοχώστου επιπρόσθετα προβλήματα, εφόσον υπάρχουν δύο
σημεία διέλευσης (Πέργαμος και τροβίλια), από τα οποία διέρχονται
καθημερινά από και προς τις Ελεύθερες περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του
24ώρου εκατοντάδες Σουρκοκύπριοι χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να
ελέγχονται από μέλη του Αστυνομικού ταθμού Ξυλοτύμπου λόγω του
γεγονότος ότι είναι έδαφος των Βρετανικών Βάσεων.
Επιπρόσθετα, η συνύπαρξη του Υυλακίου της Δερύνειας με το Πολιτιστικό
Κέντρο στο οποίο πραγματοποιούνται αρκετές εκδηλώσεις, δημιουργεί
επιπρόσθετη ανάγκη αστυνόμευσης.
Η ακριτική τοποθεσία της Επαρχίας διευκολύνει κατά πολύ την κάθοδο
λαθρομεταναστών από θαλάσσης. Ψς εκ τούτου, η Αστυνομική Διεύθυνση
Αμμοχώστου επιβάλλεται να βρίσκεται σε επαγρύπνηση περιπολώντας
ολόκληρη την παραλιακή περιοχή από την Κάππαρη Παραλιμνίου μέχρι το
Κάβο Γκρέκο.
Επιπρόσθετα, λόγω του γεγονότος ότι η περιοχή είναι τουριστικό θέρετρο,
έχει να αντιμετωπίσει αύξηση του πληθυσμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο,
με την άφιξη στην περιοχή περίπου 320.000 χιλιάδων τουριστών.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου αστυνομεύεται από τους
Αστυνομικούς ταθμούς Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Ξυλοφάγου
και Ξυλοτύμπου.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου γενικά δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο
πρόβλημα εγκληματικότητας, παρόλο που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
αυξάνεται η τροχαία κίνηση και τα αδικήματα που αφορούν την τροχαία και
ιδιαίτερα ανήλικους που παραβαίνουν τους κανονισμούς τροχαίας.
Παράλληλα αυξάνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το πρόβλημα της
ηχορύπανσης σε χώρους αναψυχής.
Σα κύρια μικροαδικήματα που
χειρίστηκαν τα μέλη της Διεύθυνσης αφορούσαν αδικήματα εναντίον της
περιουσίας, προσώπων ή αδικήματα κατά παράβαση διαφόρων άλλων
νόμων.
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Επιπρόσθετα, εντάθηκε ο έλεγχος της οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
από ανήλικους, οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα, της οδήγησης υπό την
επήρεια αλκοόλης, της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και προστατευτικού
κράνους που αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και
σοβαρών δυστυχημάτων. Κατά τη διάρκεια του έτους καταγγέλθηκαν 121
ανήλικοι που οδηγούσαν χωρίς άδεια οδηγού και κατ’ επέκταση χωρίς
ασφάλεια. Ακόμη, 16.973 οδηγοί υποβλήθηκαν σε έλεγχο άλκοτεστ από τους
οποίους καταγγέλθηκαν οι 1.491. Διερευνήθηκαν 9 θανατηφόρα τροχαία
δυστυχήματα με ισάριθμους νεκρούς. Για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας
δόθηκαν 152 διαλέξεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, σε στρατόπεδα και σε άλλα οργανωμένα σύνολα, τις οποίες
παρακολούθησαν 8.137 άτομα.
Σέλος στα πλαίσια προσφοράς προς το κοινό, μέλη της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αμμοχώστου παρείχαν ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια σε 231
περιπτώσεις ή σε άτομα που κινδύνεψαν για διάφορους λόγους σε 69
περιπτώσεις, ενώ σε 21 περιπτώσεις μέλη της παρείχαν πρώτες βοήθειες και
σε 7 περιπτώσεις βοήθησαν την Πυροσβεστική Τπηρεσία στην κατάσβεση
πυρκαγιών. Παράλληλα, έτυχαν χειρισμού δύο περιπτώσεις ελλειπόντων
προσώπων. Μέσα στα πλαίσια της σύσφιξης των χέσεων Αστυνομίας –
Κοινού και ενδυνάμωσης του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
διοργανώθηκαν διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.
Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου
Η εδαφική έκταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου είναι 1.394 τ.χλμ.
περίπου. Γενικά, έχει την ευθύνη για 75.000 χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, ενώ,
δέχεται μεγάλο αριθμό ξένων και ντόπιων τουριστών και περιηγητών που
ξεπερνούν τις 700.000 ετησίως.
Η μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην
Πάφο, είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση αλλοδαπών εργατών ενώ
παράλληλα ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών εγκαταστάθηκε μόνιμα στην
Επαρχία Πάφου τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση του ως επί το πλείστον
αλλοδαπού πληθυσμού στην πόλη και Επαρχία Πάφου δημιούργησε κάποιες
ιδιαιτερότητες όσον αφορά την Αστυνόμευση γενικά.
Η πόλη της Πάφου αστυνομεύεται από τον Κεντρικό Αστυνομικό ταθμό, ενώ
για την αστυνόμευση της Τπαίθρου από τους Αστυνομικούς ταθμούς
Πόλεως Φρυσοχούς, τρουμπιού, Κουκλιών, Κελοκεδάρων, Πέγειας και
Παναγιάς.
Σο 2008 μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου διερεύνησαν 1.530
σοβαρές υποθέσεις από τις οποίες οι 718 εξιχνιάσθηκαν, δηλαδή ποσοστό
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46,92%, σε σύγκριση με 1778 υποθέσεις κατά το έτος 2007 από τις οποίες οι
640 εξιχνιάσθηκαν, δηλ. ποσοστό εξιχνίασης 35,99%.
σον αφορά τις υποθέσεις διαρρήξεων κατά το 2008 καταγγέλθηκαν 626
υποθέσεις. Από αυτές έχουν εξιχνιασθεί 277 δηλαδή ποσοστό 36,26% ενώ
κατά το έτος 2007 καταγγέλθηκαν 710 υποθέσεις. Από αυτές εξιχνιάσθηκαν
162 ή ποσοστό 22,817%.
Σο 2008 στην Επαρχία Πάφου έχουν διαπραχθεί 5 φόνοι εκ των οποίων οι 4
έχουν εξιχνιασθεί, και μια υπόθεση απόπειρας φόνου η οποία επίσης έχει
εξιχνιασθεί.
σον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2007
παρουσιάζουν σημαντική μείωση. υγκεκριμένα κατά το έτος 2008
συνέβησαν συνολικά 317 δυστυχήματα, εκ των οποίων τα 9 θανατηφόρα, τα
45 σοβαρά, τα 154 ελαφρά και τα 109 με ζημιές μόνο. Κατά το έτος 2007
συνέβησαν 421 δυστυχήματα εκ των οποίων τα 10 θανατηφόρα, τα 41
σοβαρά, τα 194 ελαφρά και τα 176 με ζημιές μόνο. Σα θανατηφόρα
παραμένουν δηλαδή σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον ίδιο αριθμό θυμάτων, 10
για κάθε χρονιά. Μείωση παρατηρήθηκε τόσο στα ελαφρά, όσο και στα
δυστυχήματα με υλικές ζημιές.
Ένα αδίκημα το οποίο απασχόλησε την Επαρχία Πάφου καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους ήταν η «Άγρα Πελατών» για το οποίο καταβλήθηκε και θα
εξακολουθεί να καταβάλλεται προσπάθεια για καταπολέμηση και εξάλειψη
του. υγκεκριμένα έγιναν συνολικά 1.253 εξώδικες καταγγελίες σε σύγκριση με
1.412 καταγγελίες κατά το 2007. Η ιδιαιτερότητα κατά το έτος 2008 ήταν ότι
εκτός από τις εξώδικες καταγγελίες, έγιναν και πολλές άλλες καταγγελίες για
τις οποίες δημιουργήθηκαν ποινικοί φάκελοι και καταχωρήθηκαν στο
Δικαστήριο για εκδίκαση.
Για τα εντάλματα προστίμων μέχρι τέλος του 2007 εκκρεμούσαν 15.896. Κατά
τη διάρκεια του 2008 παραλήφθηκαν συνολικά 8.683. Εκτελέστηκαν 6.110 και
επεστράφησαν στο Δικαστήριο 2.156. Παρέμειναν μέχρι 31/12/2008 σε
εκκρεμότητα 16.313.
Σέλος όσον αφορά τον αριθμό των μικροαδικημάτων σε ολόκληρη την
Επαρχία διερευνήθηκαν 3.776 υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 86,5%.
Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου
Η εδαφική αρμοδιότητα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου
αναπροσαρμόστηκε μετά την Σουρκική Εισβολή του 1974. ήμερα μετά
την υπαγωγή των έξι χωριών της δυτικής Μαραθάσας στην εδαφική της
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αρμοδιότητα και την επαναφορά
της περιοχής Συλληρίας σ΄ αυτή,
αστυνομεύει έκταση 1325 περίπου τ.χλμ. Περιλαμβάνει, 41 χωριά τα οποία
έχουν περίπου 13.185 μόνιμους κατοίκους.
την εδαφική αρμοδιότητα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου
περιλαμβάνονται η Ιερά Μονή Κύκκου, τρία Βυζαντινά Μουσεία και εκκλησίες
μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Αρκετές από αυτές περιλαμβάνονται
στον κατάλογο προστατευόμενων μνημείων της UNESCO.
Επίσης αστυνομεύει 60 χλμ. της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, το σημείο
διέλευσης Ζώδιας, υδατοφράκτες, κυβερνητικά κτίρια, υποσταθμούς της
Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Αρχής Σηλεπικοινωνιών Κύπρου, τις
τουριστικές περιοχές της Κακοπετριάς, του Πεδουλά και του Κάτω Πύργου και
μεγάλο μέρος του δάσους Σροόδους και Πάφου.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς
ταθμούς Αστρομερίτη, Κάμπου, Ευρύχου, Κακοπετριάς, Πεδουλά και Κάτω
Πύργου.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου δεν
αντιμετώπισε ιδιαίτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το σοβαρό έγκλημα. Οι
υποθέσεις περιορίστηκαν στις 41. Σα περισσότερα αδικήματα που
απασχόλησαν την Επαρχία όπως και τις προηγούμενες χρονιές ήταν οι
διαρρήξεις.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 εξετάστηκαν 84 μικροαδικήματα σε σχέση με
118 το 2007. Από αυτά τα 63 εξιχνιάστηκαν με αποτέλεσμα το ποσοστό
εξιχνίασης να ανέλθει στο 75% σε σχέση με 28,81% το 2007. Γενικά, τα
περισσότερα μικροαδικήματα της Αστυνομικής Διεύθυνσης τόσο το 2008,
όσο και το 2007 ήταν οι κλοπές, δηλαδή 22 και 18 υποθέσεις αντίστοιχα.
Με την έναρξη του 2008 στην Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου εκκρεμούσαν
435 εντάλματα. Κατά τη διάρκεια του έτους παραλήφθηκαν άλλα 690, από τα
οποία εκτελέστηκαν 588, ενώ 253 επιστράφηκαν χωρίς να εκτελεστούν. Σο
Δεκέμβριο του 2008 παρέμειναν σε εκκρεμότητα 284, δηλαδή 151 λιγότερα
από την 1η Ιανουαρίου 2008, γεγονός που υπόδεικνύει τη μεγάλη προσπάθεια
που καταβλήθηκε για εκτέλεση των ενταλμάτων.
Σα τροχαία δυστυχήματα διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2007.
υγκεκριμένα και τα δύο έτη σημειώθηκαν 42 τροχαία δυστυχήματα. Ψστόσο,
παρουσιάστηκε αύξηση το 2008 σε σχέση με το 2007 στους θανάσιμους
τραυματισμούς σε τρεις από τον ένα αντίστοιχα. Αύξηση σημειώθηκε και
στους σοβαρούς τραυματισμούς από 7 σε 15 και στους ελαφρά
τραυματισμούς από 28 σε 33.
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Κατά την ίδια περίοδο και μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής τους
προσφοράς, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου προσέφεραν
ανθρωπιστική βοήθεια σε 93 περιπτώσεις και βοήθεια σε άτομα που
κινδύνεψαν για διάφορους λόγους σε πέντε περιπτώσεις. Επίσης παρείχαν
Πρώτες Βοήθειες και μετέφεραν ασθενείς/τραυματίες σε 15 περιπτώσεις, ενώ
αιμοδότησαν σε δύο περιπτώσεις. Παράλληλα βοήθησαν την Πυροσβεστική
Τπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών σε 100 περιπτώσεις.
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου
για προβολή του κοινωνικού προσώπου της Αστυνομίας κατά το έτος 2008,
αναπτύχθηκαν επαφές με τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης και τις τρατιωτικές
Αρχές της περιοχής, τις κυβερνητικές υπηρεσίες, την Εκκλησία, το τοπικό
συμβούλιο του φιλοαστυνομικού συνδέσμου καθώς και με το διδακτικό
προσωπικό των σχολείων της περιοχής και με τα κέντρα νεότητας.
Μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της υποδιεύθυνσης Σροχαίας
Θεσσαλονίκης φιλοξενήθηκαν από την Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου, με
την οποία είχαν ποδοσφαιρική συνάντηση.
Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου έλαβαν μέρος σε δεντροφύτευση
που έγινε στο αΐτα στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς μετά την
καταστροφική πυρκαγιά της περιοχής.
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Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ
1.

Εισαγωγή

Η Πυροσβεστική Τπηρεσία αποτελεί, διοικητικά, 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 χολή Πυροσβεστικής στο αντικείμενο της πυρόσβεσης και
διάσωσης.
Αποστολή της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας είναι η διάσωση ανθρώπινης ζωής,
η πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας
και η πυροπροστασία κτιρίων.
Η Πυροσβεστική Τπηρεσία έχει δικό της Προϋπολογισμό, ξεχωριστό από
την Αστυνομία.
2.

Αριθμητική Δύναμη της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας

Η αριθμητική δύναμη της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας στο τέλος Νοεμβρίου
του 2008, ήταν 651 Πυροσβέστες και 121 Έκτακτοι Πυροσβέστες σύμφωνα με
τον πιο κάτω Πίνακα:
ΒΑΘΜΟΙ
Εγκεκριμένες
Ανώτεροι Αστυνόμοι
1
Αστυνόμοι Α΄ και Β΄
3
Ανώτεροι Τπαστυνόμοι
9
Ανώτεροι Τπαστυνόμοι (Μαχητές της
2
Τπαστυνόμοι
31
Τπαστυνόμοι (Μαχητές της Αντίστα1
Λοχίες
72
Λοχίες (Μαχητές της Αντίστασης)
5
Πυροσβέστες
528
ΟΛΙΚΟ
652
Έκτακτοι Πυροσβέστες

3.

Πραγματικές
1
3
9
1
31
1
72
5
528
651
121

Πυροσβεστική Κάλυψη

3.1. Η Πυροσβεστική Τπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της στις ευρύτερες
αστικές περιοχές των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και
Αμμοχώστου με 24ώρη στελέχωση δέκα Πυροσβεστικών ταθμών.
3.2. Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών της, η
Πυροσβεστική Τπηρεσία δημιούργησε την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης
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Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) από το 2002. Η Μονάδα στελεχώνεται με 50 άνδρες
και εδρεύει στην Κοφίνου. Διαθέτει ομάδα ανιχνευτικών σκύλων, ομάδα
καταρριχήσεων / αναρριχήσεων και ομάδα αυτοδυτών. Σα μέλη της είναι
εκπαιδευμένα για διάσωση ατόμων από ερείπια λόγω σεισμών, για
αντιμετώπιση ειδικών επεισοδίων όπως χημικών, αεροπορικών και σοβαρών
τροχαίων δυστυχημάτων. Επίσης βοηθούν στην κατάσβεση αγροτικών
πυρκαγιών μεγάλης έκτασης κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
3.3. Για την κάλυψη της υπαίθρου, η Πυροσβεστική Τπηρεσία δημιούργησε
18 Πυροσβεστικούς ταθμούς Τπαίθρου σε στρατηγικές περιοχές, οι οποίοι
στελεχώνονται με Έκτακτους Πυροσβέστες. Οι Έκτακτοι Πυροσβέστες
εξαιρούνται από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Παρουσιάζονται μια
φορά την εβδομάδα στους Πυροσβεστικούς ταθμούς Τπαίθρου, όπου
εκπαιδεύονται από μόνιμους Πυροσβέστες.
3.4. Από τις 2 Ιουνίου 2008 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2008, η Πυροσβεστική
Τπηρεσία ενισχύθηκε με 120 Εποχιακούς Αγροπυροσβέστες, οι οποίοι
στελέχωσαν δεκαπέντε Πυροσβεστικούς ταθμούς στην Όπαιθρο.
3.5. Ο θεσμός αυτός κρίθηκε πολύ αποτελεσματικός αφού μειώθηκε
σημαντικά ο χρόνος ανταπόκρισης με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές να
κατασβένονται στο αρχικό τους στάδιο.
3.6. Η Πυροσβεστική Τπηρεσία παρέχει επίσης πυροσβεστική κάλυψη στα
δύο Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με την 24ώρη στελέχωση δύο
Πυροσβεστικών ταθμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών του
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
3.7. Οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων καλύπτονται από τους
Πυροσβεστικούς ταθμούς των Βάσεων, όπου όμως αδυνατούν ή όταν
χρειαστούν ενίσχυση, η Πυροσβεστική Τπηρεσία Κύπρου ανταποκρίνεται με
βάση το χέδιο "Αμοιβαίας Βοήθειας".
4.

Σμήμα Πυροπροστασίας

4.1.

Αρμοδιότητες και Ευθύνες

4.1.1. Σο Σμήμα Πυροπροστασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων
και έχει την ευθύνη της μελέτης των αρχιτεκτονικών σχεδίων
νεοαναγειρόμενων οικοδομών, επιθεωρήσεων υφιστάμενων οικοδομών σε
θέματα πυροπροστασίας και υποβολής απόψεων στις αρμόδιες Αρχές
(Δημαρχεία, Επαρχιακές Διοικήσεις κ.ά.).
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1.2. υνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Τπηρεσίες των Σοπικών Αρχών
Αυτοδιοίκησης (Δημαρχεία, Επαρχιακές Διοικήσεις) με Κυβερνητικές Τπηρεσίες
(Σμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Σμήμα Δημοσίων Έργων, Σμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών Τπηρεσιών, Σμήμα Τπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
Κυπριακό Οργανισμό Σουρισμού κ.ά). Εξετάζει αρχιτεκτονικά σχέδια και
εκφέρει απόψεις για την έκδοση άδειας οικοδομής και επιθεωρεί οικοδομές για
την έκδοση του Πιστοποιητικού Σελικής Έγκρισης και Άδειας Λειτουργίας.
4.1.3. Επιπρόσθετα, συμβουλεύει Ιδιωτικούς Οργανισμούς σε θέματα
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης και διοργανώνει διαφωτιστικές διαλέξεις
τόσο για το ευρύτερο κοινό και οργανωμένα σύνολα όσο και για δημόσιους
υπαλλήλους.
4.1.4. Σο 2008 το Σμήμα Πυροπροστασίας διεκπεραίωσε 10324 υποθέσεις σε
σχέση με 9568 το 2007.
4.2.

Εβδομάδα Πυροπροστασίας

4.2.1. Για ενδέκατη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η
«Εβδομάδα
Πυροπροστασίας», η οποία και φέτος είχε διεξαχθεί πριν την καλοκαιρινή
περίοδο καθότι τέθηκε ως ιδιαίτερος στόχος η διαφώτιση και
ευαισθητοποίηση του κοινού σε ότι αφορά τους κινδύνους από τις πυρκαγιές
στην ύπαιθρο.
4.2.2. Η Εβδομάδα Πυροπροστασίας πραγματοποιήθηκε από τις 5-12 Μαΐου
2008 και περιλάμβανε διαλέξεις, συμβουλές στο κοινό για θέματα
πυροπροστασίας και διανομή διαφωτιστικού υλικού στην ύπαιθρο, στα
σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, ιδιωτικές πολυκατοικίες, στρατόπεδα της
Εθνικής Υρουράς και άλλα οργανωμένα σύνολα.
5.

Ανταποκρίσεις Πυροσβεστικής Τπηρεσίας

Κατά τη διάρκεια του 2008 η Πυροσβεστική Τπηρεσία ανταποκρίθηκε
παγκύπρια σε 12.485 κλήσεις για παροχή βοήθειας που αφορούσαν
κατάσβεση πυρκαγιών, ειδικές εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής φύσεως και
κλήσεις ασθενοφόρων ως ακολούθως:(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

πυρκαγιές σε αστικές περιοχές
3.439
πυρκαγιές σε περιοχές της υπαίθρου 3.066
ειδικές εξυπηρετήσεις
5.374
κλήσεις ασθενοφόρων
45
ψευδείς κλήσεις
561
ύνολο
12.485
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6.

Ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές υπολογίσθηκαν σε €7.944.842
περίπου .
7.

Διασωθέντα άτομα από την Πυροσβεστική Τπηρεσία

Κατά τη διάρκεια του 2008 διασώθηκαν 2.515 άτομα (από οχήματα που
ενεπλάκησαν σε τροχαία δυστυχήματα, ανελκυστήρες, φρεάτια, κρημνούς και
άλλα).
8.

Καμένη έκταση

Η καμένη έκταση έχει υπολογισθεί σε 19.2 τ.χλμ περίπου.
9.

Μισθωμένα ελικόπτερα πυρόσβεσης

9.1. Η Πυροσβεστική Τπηρεσία σε συνεργασία με το Τπουργείο Εσωτερικών
προχώρησε και το 2008 στην ενοικίαση τριών ρωσικών ελικοπτέρων
πυρόσβεσης, τα οποία στάθμευαν στο Αεροδρόμιο Πάφου και τα
πληρώματα τους διέμεναν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στον
Πυροσβεστικό ταθμό Αεροδρομίου Πάφου.
9.2. Σα Πυροσβεστικά Ελικόπτερα εργάστηκαν συνολικά 291 ώρες και 49
λεπτά. Ανταποκρίθηκαν σε 123 περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών στην
ύπαιθρο και στα δάση εκτελώντας 2052 βολές και ρίχνοντας 10,260 τόνους
περίπου νερό, που έπαιρναν από διάφορα φράγματα, δεξαμενές και τη
θάλασσα.
9.3. ε τρεις περιπτώσεις ένα ελικόπτερο στάληκε για κατάσβεση πυρκαγιών
στο Λίβανο και στη Ρόδο.
10.

Αλλά εναέρια μέσα πυρόσβεσης

10.1. ημαντική από κάθε άποψη ήταν και η προσφορά των ελικοπτέρων των
Βρετανικών Βάσεων. ε επτά 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 Διευθυντή της Πυροσβεστικής
Τπηρεσίας. Η συνεργασία όλων των εναέριων μέσων πυρόσβεσης μεταξύ
τους αλλά και με τις επίγειες δυνάμεις είναι πολύ ικανοποιητική.
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10.2. Μέσα στα πλαίσια της στενής συνεργασίας με το Πυροσβεστικό ώμα
Ελλάδος δύο ελληνικά πυροσβεστικά αεροπλάνα βοήθησαν στην κατάσβεση
της πυρκαγιάς στην περιοχή της Οράς.
10.3. Παράλληλα, τα ελικόπτερα της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων
της Αστυνομίας και το αεροσκάφος του Σμήματος Δασών συνέβαλαν
σημαντικά στην καταπολέμηση μεγάλων πυρκαγιών της υπαίθρου.
11.

Εκπαίδευση

11.1. Κατά τη διάρκεια του 2008 διοργανώθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδεύσεις:
(α)

τη χολή Πυροσβεστικής Τπηρεσίας
Διάρκεια
Εκπαίδευσης

Αριθμός
Εκπαιδευομένων

1. Εκπαίδευση Τπαστυνόμων

2 εβδομάδες

16

2. Εκπαίδευση Τπαξιωματικών

13 εβδομάδες

15

3. Επανεκπαίδευση Τπαξιωματικών

4 εβδομάδες

10

Επανεκπαιδεύσεις σε τροχαία
δυστυχήματα (3 σειρές)

1 εβδομάδα

47

10 εβδομάδες

10

3 εβδομάδες
4 εβδομάδες

26

8 εβδομάδες

5

1 σειρά προκαταρκτικής
εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων

1 εβδομάδα

3

9. 14 σειρές εκπαίδευσης οδηγών

1-5 εβδομάδες

24

1 εβδομάδα

120

1 μέρα

20

1 μέρα

45

4 μέρες
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540

Α/Α

4.

Εκπαίδευση
στη χολή Πυροσβεστικής

5. Εκπαίδευση μονιμοποίησης (1 σειρά)
6.

2 σειρές εκπαίδευσης στις
αναπνευστικές συσκευές

7. 1 σειρά εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων
8.

Εκπαίδευση πυρόσβεσης εποχιακών
πυροσβεστών
Εκπαίδευση μελών εθελοντικής ομάδας διά11.
σωσης
2 σειρές εκπαίδευσης μελών
12.
της Μ.Μ.Α.Δ. στο λαβύρινθο
11 σειρές εκπαίδευσης σε θέματα
13.
αντιμετώπισης σεισμών
10.

(β)

Εκπαιδεύσεις μελών της Τπηρεσίας στο Εξωτερικό

Είκοσι τέσσερα (24) μέλη της Τπηρεσίας μετεκπαιδεύτηκαν σε διάφορα
εκπαιδευτικά κέντρα εξωτερικού, στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ιταλία,
ουηδία και ιγκαπούρη.
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12.

Αναπτυξιακά Έργα

Η αναφορά για τα αναπτυξιακά έργα καλύπτεται στο Κεφάλαιο Ζ της Ετήσιας
Έκθεσης.
13.

υνεργείο Επισκευής / υντήρησης Οχημάτων/ ιδηρουγείο

(α)

υνεργείο Επισκευής/ υντήρησης Οχημάτων

Σο υνεργείο Επισκευής / υντήρησης Οχημάτων της Πυροσβεστικής
Τπηρεσίας, ασχολήθηκε πάνω σε συνεχή βάση μέσα στο 2008 με επισκευές /
συντηρήσεις πυροσβεστικών οχημάτων και άλλης εξάρτυσης.
(β)

ιδηρουργείο

Σο ιδηρουργείο ασχολήθηκε πάνω σε συνεχή βάση για το 2008 με
επιδιορθώσεις και βελτιώσεις των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της
Πυροσβεστικής Τπηρεσίας.
ημειώνεται ότι το Μηχανουργείο/ιδηρουργείο έχει μεταστεγαστεί σε
ενοικιαζόμενο υποστατικό κατάλληλο για το σκοπό αυτό από την 1.11.08, στη
Βιομηχανική Περιοχή Γερίου.
14.

Επισκέψεις / Επιθεωρήσεις

06.08.08

Τπουργός Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Σάξεως
»

14.10.08

»

Πυροσβεστικός ταθμός Αρ. 3 Λ/σία

29.10.08

Αρχηγός Αστυνομίας

Ε.Μ.Α.Κ.

25.04.08

15.

Πυροσβεστικός ταθμός Αρ. 3 Λ/σία
Αρχηγείο Πυροσβεστικής Τπηρεσίας

Αιμοδοσία

Κατά τη διάρκεια του 2008, 171 αιμοδότες, μέλη της Πυροσβεστικής
Τπηρεσίας, προσέφεραν αίμα στις Σράπεζες αίματος των Νοσοκομείων κάθε
Επαρχίας.
16.

υνεργασία με άλλες Τπηρεσίες

16.1. Η Πυροσβεστική Τπηρεσία συνεργάστηκε με την Αστυνομία, το Σμήμα
Δασών, το Σαμείο Θήρας, την Πολιτική Άμυνα, τις Επαρχιακές Διοικήσεις
καθώς και την Εθνική Υρουρά για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην
ύπαιθρο.
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16.2. ημαντική ήταν επίσης η συμβολή εθελοντικών ομάδων, όπως
Κυνηγετικών υλλόγων, Οργανώσεων Περιβαλλοντιστών, Δημαρχείων και
Φωρητικών Αρχών προς την Πυροσβεστική Τπηρεσία για την κατάσβεση των
πυρκαγιών της υπαίθρου.
17.

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.1. Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
INTERREG III/Α ΕΛΛΑΔΑ – ΚΤΠΡΟ για την περίοδο 2000-2006 στο Μέτρο 3.2
«ΠΡΟΣΑΙΑ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΥΤΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» δέκα (10)
Αξιωματικοί και Τπαξιωματικοί της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας με είκοσι (20)
Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού ώματος Ελλάδος, παρακολούθησαν
πενθήμερο σεμινάριο στην Κρήτη για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.
17.2. Μέσα στα πλαίσια του ιδίου Προγράμματος υποβλήθηκε και εγκρίθηκε
κοινή πρόταση με το Ελληνικό Πυροσβεστικό ώμα με τίτλο «Εξοπλισμός
Πυροσβεστικής Τπηρεσίας Κύπρου». Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου ανέρχεται στις €674.905,77 και ολόκληρο το ποσό αφορά την
Πυροσβεστική Τπηρεσία Κύπρου. ημειώνεται ότι για την Κύπρο η
επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Σαμείο Ανάπτυξης ανέρχεται
στο 50% της δαπάνης , ενώ το υπόλοιπο 50% επιχορηγείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Αναλυτικά, η Τπηρεσία μας έχει υποβάλει μία πρόταση που
έχει ήδη υλοποιηθεί. Πρόκειται για την προμήθεια τεσσάρων αντλιοφόρων
πυροσβεστικών οχημάτων 4Φ2 για μεταφορά 4,000 λίτρων νερού, τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την κατάσβεση πυρκαγιών σε αγροτικές
περιοχές και σε κατοικημένες περιοχές με στενούς δρόμους. τόχος είναι η
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα η αναβάθμιση των
παρεχομένων υπηρεσιών πυρόσβεσης-διάσωσης προς όφελος του πολίτη
και του κράτους.
18.

Αυτονόμηση Πυροσβεστικής Τπηρεσίας

σον αφορά την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Τπηρεσίας, το νομοσχέδιο
και οι σχετικοί Κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Άρχισε η συζήτηση του βασικού Νόμου στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής
και μετά τη ψήφιση του θα συζητηθούν οι σχετικοί Κανονισμοί.
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