ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πξφινγνο

ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ ΄Δθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, πνπ είλαη ε εηθνζηή
πξψηε πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, παξνπζηάδεη ην
ζεκαληηθφ έξγν πνπ επηηειέζηεθε απφ ην Τπνπξγείν θαη ηηο Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη
ζ΄απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013. Δηδηθφηεξα θαιχπηνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ηνκείο
ησλ Ννκηθψλ Θεκάησλ, ηεο Γηεζλνχο Ννκηθήο πλεξγαζίαο, ηεο ελαξκφληζεο ηεο
Κχπξνπ κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο
Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, ησλ Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, ησλ Αλαπηπμηαθψλ ΄Δξγσλ
θαη Πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε Γπλαίθα θαη ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ. Καιχπηνληαη επίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο
Τπεξεζηψλ θαη Σκεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
Αζηπλνκίαο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ησλ Φπιαθψλ θαη ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ.
Με ηελ αλάιεςε ηεο λέαο Γηαθπβέξλεζεο ηέζεθε σο πξνηεξαηφηεηα ε πξνψζεζε ηνπ
κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα
Γηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ, κε αηρκή ηνπ
δφξαηνο ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμπγίαλζε ηνπ δεκφζηνπ βίνπ,
ηελ πξνζηαζία θαη ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο
δηαθάλεηαο.
Πέξαλ απηνχ, ε παξαθνινχζεζε ησλ θιάδσλ ηνπ δηθαίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε πξνψζεζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θηλήζεθε, ζηα
πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζηφρνπο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθαίνπ,
ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαζηνιή ηνπ
εγθιήκαηνο θαη ηελ πάηαμε ηνπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο κε δηεζληθφ ραξαθηήξα, ηελ
πνηληθή κεηαρείξηζε κε ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ ηαρεία θαη
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ππφ ηελ
αξκνδηφηεηα καο κε ην ζπλερψο δεκηνπξγνχκελν λέν θεθηεκέλν.
Καηά ηα άιια ζπλερίζηεθε ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο «θπζηθνχο εηαίξνπο» ηνπ
Τπνπξγείνπ (Αλψηαην Γηθαζηήξην, Ννκηθή Τπεξεζία, Δπίηξνπν Ννκνζεζίαο,
Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ννκηθψλ, Γηθεγφξνπο) γηα ηελ πξνψζεζε λνκνζεηηθψλ
ξπζκίζεσλ, ζην γεληθφηεξν ηνκέα ηεο απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο, πνπ λα
ζπγθεληξψλνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ζπλαίλεζεο θαη απνδνρήο.
ηα πιαίζηα απηά πξνσζήζεθαλ θαη έρνπλ ςεθηζηεί ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο νηθείνπο
βαζηθνχο λφκνπο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ησλ
Δξεπλεηηθψλ
Δπηηξνπψλ,
ηελ
ελίζρπζε
ηεο
ππνρξέσζεο
i

Τπνπξγείνπ/Σκήκαηνο/Τπεξεζίαο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο θαηά
ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, θαζψο θαη ηελ επξχηεξε δηαθάλεηα ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο
κέζσ ηεο ππνρξέσζεο δεκνζηνπνίεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ
νξγάλνπ, ηφζν ησλ πξαθηηθψλ, φζν θαη ηεο αηηηνινγίαο νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη
απνθάζεσλ γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο.
Δμ άιινπ, θαηαηέζεθε ζεηξά λνκνζρεδίσλ γηα ελίζρπζε ηνπ αγψλα θαηά ηεο δηαθζνξάο,
πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο, ψζηε λα αξζεί ε
αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ λφκσλ πνπ είλαη γλσζηνί σο «πφζελ έζρεο» θαη λα
πξνρσξήζνπλ ηξνπνπνηήζεηο πνπ θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηνλ έιεγρν ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Με άιιε ζπληαγκαηηθή ηξνπνπνίεζε πνπ επίζεο θαηαηέζεθε, πξνβιέπεηαη, γηα
ζθνπνχο ελίζρπζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη απνθπγήο θαηεζηεκέλσλ, αλψηαην
φξην 2 ζπλερψλ ζεηεηψλ ζην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 3 ζπλερψλ
ζεηεηψλ ζην αμίσκα ηνπ βνπιεπηή.
Με άιια λνκνζρέδηα πνπ θαηαηέζεθαλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο
επζχλεο θαη ινγνδνζίαο, ζηνηρεηνζεηνχληαη εηδηθέο πνηληθέο επζχλεο ησλ Τπνπξγψλ θαη
Αμησκαηνχρσλ γηα εθ πξνζέζεσο παξαβηάζεηο ηνπ πληάγκαηνο ή ησλ λφκσλ, ή
πξάμεηο θαη παξαιείςεηο πνπ παξαβιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Γεκνθξαηίαο.
ηνλ ηνκέα ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο είλαη ζεκαληηθή ε εξγαζία πνπ έγηλε θαη νη
έληνλεο δηαβνπιεχζεηο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, πνπ θαηέιεμαλ ζηελ εηνηκαζία παθέηνπ λνκνζρεδίσλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΄Αξζξνπ 146 ηνπ πληάγκαηνο, γηα ηε δεκηνπξγία Γηνηθεηηθνχ
Γηθαζηεξίνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηε ζε πξψην βαζκφ εθδίθαζε πξνζθπγψλ, κε δηπιφ
ζηφρν λα επηηπγράλεηαη ηαρεία απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην
ζηε δεπηεξνβάζκηα ηνπ δηθαηνδνζία, θαη, παξάιιεια, ηαρεία εθδίθαζε ησλ πξνζθπγψλ
θαηά ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο.
΄ φ,ηη αθνξά ελαξκνληζηηθφ έξγν, αλαθέξεηαη ε ελζσκάησζε ζε λφκνπο θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε πνηλψλ ζηεξεηηθψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηελ
επνπηεία ελαιιαθηηθψλ πνηλψλ θαη θπξψζεσλ, ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθνλνκηθψλ
δηθαησκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο αλαγλψξηζεο απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ εξήκελ θαη ην
δηθαίσκα ζε δηεξκελεία θαη κεηάθξαζε θαηά ηελ πνηληθή δηαδηθαζία.
Δπίζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο πνηληθήο κεηαρείξηζεο, κεηαμχ άιισλ, πξνσζήζεθαλ
λνκνζρέδηα γηα εηζαγσγή ηεο δπλαηφηεηαο ππνθαηάζηαηεο επίδνζεο πνηληθήο θιήζεο,
φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο έκκεζα παξεκπνδίδεη ηελ επίδνζε θαη ζπλεπψο ηελ πξνψζεζε
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ηεο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αηηκσξεζία, γηα πνηληθνπνίεζε ηεο δεκφζηαο
ππνθίλεζεο ζε πξάμεηο δηάθξηζεο ή κίζνπο ή βίαο ελαληίνλ πξνζψπσλ, ιφγσ ηνπ
ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ή ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, θαη γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ
αδηθήκαηνο ηεο κεηαθίλεζεο αλειίθνπ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ρσξίο ηε
ζπγθαηάζεζε ηνπ άιινπ γνλέα, ψζηε λα θαιπθζεί θαη ε πεξίπησζε ηεο θαηαθξάηεζεο
ηνπ παηδηνχ.
Ζ Μνλάδα Γηεζλνχο Ννκηθήο πλεξγαζίαο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνπο ηνκείο πνπ
αθνξνχλ ηε ζπλνκνιφγεζε δηκεξψλ ζπκβάζεσλ λνκηθήο/δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηε
κειέηε θαη πξνψζεζε ηεο πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζε πνιπκεξείο δηεζλείο
ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε λνκηθά ζέκαηα θαη ηελ εθαξκνγή ηφζν ησλ δηκεξψλ
ζπκβάζεσλ λνκηθήο ζπλεξγαζίαο φζν θαη ησλ πνιπκεξψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε λνκηθά ζέκαηα θαη γηα ηηο νπνίεο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο
Σάμεσο έρεη νξηζηεί σο Κεληξηθή Αξρή ή έρεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. ε φιεο ζρεδφλ ηηο
θαηεγνξίεο αηηεκάησλ γηα ζπλεξγαζία απφ θαη πξνο ηε Γεκνθξαηία ζεκεηψζεθε
ζεκαληηθή αχμεζε.
Ζ πξνψζεζε ηεο εηνηκαζίαο ηνπ λένπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα
Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ 2014-2017 θαη ε κειέηε ηεο αλαδφκεζεο ηνπ Δζληθνχ
Μεραληζκνχ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο (ΔΜΓΓ) απνηέιεζαλ ηηο δχν βαζηθέο
πξνηεξαηφηεηεο ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο θαηά ην 2013.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαζρφιεζε ηελ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο
Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ θαη ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία ήηαλ ε πξνζρψξεζε ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξφιεςε
θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθψλ θαη ηελ Δλδννηθνγελεηαθή Βία.
Δληφο ηνπ 2013 ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο είρε επξεία δηαβνχιεπζε
κε ηηο θνκκαηηθέο Γπλαηθείεο Οξγαλψζεηο ηφζν γηα ην ζέκα ηεο αλαδφκεζεο ηνπ ΔΜΓΓ,
φζν θαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή
ελφςεη ησλ Δπξσεθινγψλ ηνπ 2014.
ην λνκνζεηηθφ ηνκέα ζεκαληηθή ππήξμε ε πξνψζεζε ςήθηζεο ηνπ πεξί Ίζεο
Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ (Πξφζβαζε ζε Αγαζά θαη Τπεξεζίεο θαη ζηελ
Παξνρή Απηψλ) Σξνπνπνηεηηθνχ Νφκνπ ηνπ 2013, θαζψο θαη ε εηνηκαζία πξνζρεδίνπ
λνκνζρεδίνπ γηα ηε Γηακεζνιάβεζε ζηηο Οηθνγελεηαθέο Τπνζέζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Δπίηξνπν Ννκνζεζίαο.
Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο ζπλέρηζε κεηαμχ άιισλ ηελ επηρνξήγεζε Οξγαλψζεσλ θαη άιισλ
θνξέσλ γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ
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πξναγσγή ηεο Ηζφηεηαο, κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΜΓΓ, θαζψο θαη ηελ έθδνζε
ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ πκβαηφηεηαο κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθή
γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ θχισλ γηα φια ηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δ.Δ.
Πξφζζεηα, ζπκκεηείρε ζε δηάθνξεο δηαηκεκαηηθέο επηηξνπέο κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζε
ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζ‟ φια ηα πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο.
ηα πιαίζηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ε Μνλάδα Ηζφηεηαο εθπξνζψπεζε ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία ζε δηεζλή θαη επξσπατθά πλέδξηα, θαζψο επίζεο θαη ζε Δπηηξνπέο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, κε ζεκαληηθφηεξε εμέιημε ηελ εμέηαζε
ηεο 6εο θαη 7εο ζπλδπαζκέλεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο ζε βάξνο ηεο
Γπλαίθαο (CEDAW) θαη ηελ έθδνζε Καηαιεθηηθψλ ρνιίσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν θαη
ηα κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζην κέιινλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηζφηεηαο.
ηνλ ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Μνλάδαο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, θχξηα
πξνηεξαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ππήξμε ε επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή
ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ θαζψο θαη ε
πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη
Αληηκεηψπηζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο, 2012-2017.
Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο
2012-2017 νξηζηηθνπνηήζεθε κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη
εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ην Μάην ηνπ 2012.
Καηά ην έηνο 2013 νινθιεξψζεθε ε εξγαζία ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ ζ‟ φιεο
ηηο δξάζεηο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο
πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ. Δπίζεο, νινθιεξψζεθε ε ραξηνγξάθεζε ηεο πνξείαο
πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ γηα ηα έηε 2012–2013.
Δπηπξφζζεηα, ε Μνλάδα Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ζπλέρηζε λα ζπκβάιιεη ζηηο
εξγαζίεο γηα εθπφλεζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
ηα πιαίζηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ε Μνλάδα Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ
εθπξνζψπεζε ην Τπνπξγείν ζε δηάθνξα πλέδξηα θαη Δπηηξνπέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα.
Γηα ηε γεληθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αλέγεξζε ζχγρξνλσλ
θηηξίσλ γηα ην Τπνπξγείν, ηα Σκήκαηα θαη ηεο Τπεξεζίεο ηνπ, πξνσζείηαη ε πινπνίεζε
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ησλ αλαγθαίσλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ
Αλαπηχμεσο γηα ην έηνο 2013 αιιά θαη ζην Μεζνπξφζεζκν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην
2013 – 2015.
Σν Λνγηζηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ππνβνιήο ηνπ
εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ θαζψο
θαη ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Ηζρπξηζκψλ θαη Παξαπφλσλ θαηά ηεο
Αζηπλνκίαο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Απνθπιάθηζεο Κξαηνπκέλσλ Δπ‟ Αδεία.
Ζ Αζηπλνκία έρεη αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηαηήξεζε
ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο, ηε δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο, ηελ πξφιεςε θαη εμηρλίαζε ηνπ
εγθιήκαηνο, ηε ζχιιεςε θαη πξνζαγσγή ησλ παξαλνκνχλησλ ελψπηνλ ηεο
Γηθαηνζχλεο.
Βαζηθφο άμνλαο ήηαλ ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε
ελδπλάκσζε/ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θνηλνχ – Αζηπλνκίαο. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο
θαη ε αζθάιεηα ηνπ πνιίηε ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο ελάληηα
ζην έγθιεκα ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο.
Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζπλέρηζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο
απνζηνιήο ηεο πνπ είλαη ε δηάζσζε αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο, ε πξφιεςε θαη
θαηάζβεζε ππξθαγηψλ θαζψο θαη ε παξνρή πάζεο θχζεσο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο
θαη ε ππξνπξνζηαζία θηηξίσλ.
Σν Σκήκα Φπιαθψλ ιεηηνχξγεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 κε ηελ πηζηή εθαξκνγή
ησλ πεξί Φπιαθψλ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ. Γίλνληαη ζπλερψο πξνζπάζεηεο απφ ηε
δηεχζπλζε ησλ Φπιαθψλ γηα ιήςε πξφζζεησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ φπνπ
θαη φηαλ απηφ επηβάιιεηαη. Ζ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ ζηεξίδεηαη ζην
ηεηξάπηπρν «αζθάιεηα – αλζξσπηζηηθή κεηαρείξηζε – δηαπαηδαγψγεζε –
απνθαηάζηαζε» ησλ αηφκσλ πνπ παξαπέκπνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα.
Σν Κξαηηθφ Αξρείν ζπλέρηζε ηε δηεθπεξαίσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ πνπ είλαη ε θχιαμε
θαη ζπληήξεζε ησλ δεκφζησλ αξρείσλ πνπ παξαιακβάλεη απφ θπβεξλεηηθά ηκήκαηα
θαη άιια ζψκαηα πνπ ππφθεηληαη ζηνλ πεξί Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκν. Σα αξρεία
δηαηίζεληαη γηα επίζεκε ρξήζε, πξνο εμππεξέηεζε φισλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν
Κξαηηθφ Αξρείν παξέρεη επίζεο δηεπθνιχλζεηο ζην θνηλφ γηα ηε δηεξεχλεζε αξρεηαθνχ
πιηθνχ.
Με ηελ επθαηξία απηή ζέισ λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζή κνπ γηα ην δήιν θαη ηελ αθνζίσζε
ζην θαζήθνλ, ζην Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ζηνλ Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ζην
v

ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ζηνλ
Αξρεγφ, Τπαξρεγφ, Βνεζνχο Αξρεγνχο, Αμησκαηηθνχο θαη ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο
Αζηπλνκίαο, ζην Γηεπζπληή, Αμησκαηηθνχο θαη ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Τπεξεζίαο, ζηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ, ζηελ Έθνξν
Κξαηηθνχ Αξρείνπ θαη ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Δπηζπκψ λα επραξηζηήζσ φινπο γηα ηελ ακέξηζηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ άξηηα, άκεζε,
παξαγσγηθή θαη απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ
Τπνπξγείνπ.
Δπραξηζηψ επίζεο φινπο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο απηήο.

(Ησλάο Νηθνιάνπ)
Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο
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1. Μνλάδα Ννκηθψλ Θεκάησλ
2. Μνλάδα Γηεζλνχο Ννκηθήο πλεξγαζίαο

8

ΜΟΝΑΓΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ
Σν έξγν ηεο Μνλάδαο Ννκηθψλ Θεκάησλ αθνξά, κεηαμχ άιισλ, ζηελ παξαθνινχζεζε
θιάδσλ ηνπ δηθαίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη
Γεκνζίαο Σάμεσο, θαη εηδηθφηεξα ησλ λνκνζεζηψλ γχξσ απφ ηελ απνλνκή ηεο
δηθαηνζχλεο, ηνπ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ, ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, λνκνζεηεκάησλ γηα ηε
κεηαρείξηζε αδηθνπξαγνχλησλ, θιάδσλ ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη
λνκνζεζηψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε κειέηε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηελ
αλαζεψξεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ εηνηκαζία ζρεηηθψλ λνκνζρεδίσλ.
Παξάιιεια, ε Μνλάδα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο επηηξνπψλ, πνπ ζπγθξνηνχληαη γηα
εηδηθά λνκηθά ζέκαηα θαη ζπκβάιιεη ζηε κειέηε θαη πξνψζεζε απφ ην Τπνπξγείν, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε
απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Γηθαζηεξίσλ.
Δπίζεο, ε Μνλάδα ζπκβάιιεη ζην έξγν ηεο πξνψζεζεο ησλ αλαγθαίσλ λέσλ
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία κε ζθνπφ
ηελ ελαξκφληζε ηνπ δηθαίνπ κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν ζε ζέκαηα ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο
πλεξγαζίαο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο ζε ηνκείο ηεο Γηθαηνζχλεο
θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (Κεθ.24, Justice&HomeAffairs), ηεο Γηαζπλνξηαθήο
΄Αζθεζεο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Δπαγγέικαηνο (θάησ απφ ην Κεθ.2 – Διεχζεξε Γηαθίλεζε
Πξνζψπσλ) θαη ηνπ Ραηζηζκνχ (Κεθ.13 – Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Απαζρφιεζε).
Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λένπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο
Σάμεσο άξρηζε κε ηαρείο ξπζκνχο ε πξνψζεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ
λνκνζεηηθνχ έξγνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Πξφγξακκα Γηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν
εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηηο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμπγίαλζε ηνπ δεκφζηνπ βίνπ, ηελ πξνζηαζία θαη
ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο δηαθάλεηαο.
Πέξαλ απηνχ, ε παξαθνινχζεζε ησλ θιάδσλ ηνπ δηθαίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ε πξνψζεζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θηλήζεθε, ζηα
πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζηφρνπο ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθαίνπ,
ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαζηνιή ηνπ
εγθιήκαηνο θαη ηελ πάηαμε ηνπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο κε δηεζληθφ ραξαθηήξα, ηελ
πνηληθή κεηαρείξηζε κε ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ ηαρεία θαη
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ππφ ηελ
αξκνδηφηεηα καο κε ην ζπλερψο δεκηνπξγνχκελν λέν θεθηεκέλν.
Σα θπξηφηεξα λνκνζρέδηα/θαλνληζκνί πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ
θαη ςεθίζηεθαλ, ή εηνηκάζηεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ, θαζψο θαη άιιεο εξγαζίεο θαη
κειέηεο πνπ αλαιήθζεθαλ, ζπλερίζηεθαλ ή νινθιεξψζεθαλ εληφο ηνπ 2013 ζηνπο
ηνκείο αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηθαηνζχλεο έρνπλ σο αθνινχζσο:
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ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ
Δμπγέαλζε ηνπ Γεκφζηνπ Βένπ – Δλέζρπζε Γεκνθξαηηθψλ Θεζκψλ –
Πξναγσγά ηεο ΓηαθΪλεηαο

1.1 Με ζθνπφ ηελ ελέζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ ησλ
Δξεπλεηηθψλ Δπηηξνπψλ, θαηαηέζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πεξί
Δξεπλεηηθψλ Δπηηξνπψλ Νφκν, ψζηε λα πξνλνείηαη ξεηά φηη ζηελ έθζεζε πνπ
ζπληάζζεη ε Δπηηξνπή θαηαγξάθεηαη ε θξίζε ηεο θαη ην ηειηθφ πφξηζκα ηεο επί ησλ
γεγνλφησλ πνπ δηεξεχλεζε. Γηαιακβάλνληαη επίζεο πξφλνηεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο,
ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα επξήκαηα επηηξνπήο, ζην κέξνο πνπ απηά εκπίπηνπλ ζηνπο
φξνπο εληνιήο ηεο, είλαη νκφθσλα θαη θαηαινγίδνληαη επζχλεο νπνηνπδήπνηε
πνιηηεηαθνχ αμησκαηνχρνπ, ην πφξηζκα παξαπέκπεηαη ζην Γεληθφ Δηζαγγειέα γηα ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
1.2 Δπίζεο θαηαηέζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πεξέ Δπηηξφπνπ
Γηνηθάζεσο Νφκν κε ηηο νπνίεο εληζρχεηαη ε ππνρξέσζε ζπλεξγαζίαο
Τπνπξγείνπ/Σκήκαηνο/Τπεξεζίαο κε ηνλ Δπίηξνπν θαηά ηε δηεμαγσγή έξεπλαο θαη
θαζίζηαηαη πεηζαξρηθφ αδίθεκα ε άξλεζε ιεηηνπξγνχ λα ζπλδξάκεη ζηελ έξεπλα.
1.3
Με ζηφρν ηελ επξχηεξε δηαθάλεηα ησλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ παξνρή
ηεο δπλαηφηεηαο ειέγρνπ απφ ηνπο πνιίηεο, θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή λνκνζρέδην
ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ πεξέ ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαένπ Νφκνπ ην
νπνίν πξνβιέπεη ηε δεκνζηνπνίεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ, ηφζν ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηεξνχληαη, φζν θαη ηεο αηηηνινγίαο πξάμεσλ θαη
απνθάζεσλ ζε ζρέζε κε δηαδηθαζίεο θαηαθχξσζεο πξνζθνξψλ γηα δεκφζηεο
ζπκβάζεηο θαη πνιενδνκηθψλ απνθάζεσλ.
1.4
Δμ άιινπ κε ζθνπφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πνπ θξίζεθε
αληηζπληαγκαηηθή θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ησλ
ξπζκίζεσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο ζηε δεκφζηα δσή, θαηαηέζεθε ζχλνιν
ηξνπνπνηήζεσλ σο αθνινχζσο:
λνκνζρέδην ηνπ πεξί ηεο ΄Ογδνεο Σξνπνπνίεζεο ηνπ πληάγκαηνο Νφκνπ ηνπ
2013, ην νπνίν ηξνπνπνηεέ ην ΄Αξζξν 15 ηνπ πληΪγκαηνο, κε ηελ πξνζζήθε
ηεο δηαθΪλεηαο ζηε δεκφζηα δσά ή ηεο ιάςεο κΫηξσλ θαηΪ ηεο δηαθζνξΪο
ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη επηηξεπηή ε θαηά λφκν επέκβαζε ζηελ
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο.
λνκνζρέδην ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ πεξί Οξηζκέλσλ Αμησκαηνχρσλ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο (Γήισζε θαη ΄Διεγρνο Πεξηνπζίαο) Νφκνπ,
θαη
λνκνζρέδην ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ πεξί ηνπ Πξφεδξνπ, ησλ Τπνπξγψλ θαη ησλ
Βνπιεπηψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (Γήισζε θαη ΄Διεγρνο Πεξηνπζίαο)
Νφκνπ.
10

Με ηελ ςήθηζε ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΄Αξζξνπ 15 ηνπ πληάγκαηνο ζα αξζεί ε
αληηζπληαγκαηηθφηεηα ησλ δχν πην πάλσ Νφκσλ, πνπ είλαη γλσζηνί σο «πφζελ
Ϋζρεο», ε δε εθαξκνγή ηνπο ζα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηα ηξνπνπνηεηηθά λνκνζρέδηα
πνπ θαηαηέζεθαλ θαη εηζάγνπλ πξφλνηεο γηα ηε δηελΫξγεηα αλεμΪξηεηεο ινγηζηηθάο ά
νηθνλνκηθάο πξαγκαηνγλσκνζχλεο ά Ϊιισλ ειεγθηηθψλ πξΪμεσλ επί ησλ
δειψζεσλ πεξηνπζίαο, θαζψο θαη γηα ηε δεκνζέεπζε ηφζν ησλ δειψζεσλ, φζν θαη
ησλ εθζέζεσλ κεηά απφ ην δηελεξγεζέληα έιεγρν.
1.5
Με άιιν λνκνζρέδην, πνπ επίζεο θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή πξνηείλεηαη ε
ηξνπνπνίεζε ησλ ΄Αξζξσλ 40 θαη 64 ηνπ πληάγκαηνο ψζηε γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο
ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη απνθπγήο θαηεζηεκέλσλ λα πξνβιέπεηαη αλψηαην
φξην 2 ζπλερψλ ζεηεηψλ ζην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 3 ζπλερψλ
ζεηεηψλ ζην αμίσκα ηνπ βνπιεπηή.
1.6
ηα πιαίζηα ηεο ελέζρπζεο ηεο πνιηηηθάο επζχλεο θαη ινγνδνζέαο
θαηαηέζεθαλ λνκνζρέδηα ησλ πεξί ηεο Δπζχλεο ησλ Τπνπξγψλ θαη Αμησκαηνχρσλ ΄Αλεπ Υαξηνθπιαθίνπ
Νφκνπ
θαη
πεξί ηεο Δπζχλεο ησλ Αλεμαξηήησλ Αμησκαηνχρσλ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνπ.
Πξφθεηηαη γηα παξαπιήζηα λνκνζεηήκαηα γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε εηδηθψλ πνηληθψλ
επζπλψλ ησλ Τπνπξγψλ θαη Αμησκαηνχρσλ απφ ηελ εθ πξνζέζεσο παξαβίαζε
δηάηαμεο ηνπ πληάγκαηνο ή ησλ λφκσλ, ή πξάμεηο θαη παξαιείςεηο πνπ εθ πξνζέζεσο
παξαβιάπηνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Γεκνθξαηίαο.
Πξφζζεηα, ζηα ίδηα πην πάλσ πιαίζηα εηνηκάζηεθαλ λνκνζρέδηα -

1.7

ηνπ πεξί ηεο Γέθαηεο Σξνπνπνίεζεο ηνπ πληάγκαηνο Νφκνπ, κε ην νπνίν
πξνζδηνξέδνληαη φξηα ζηε βνπιεπηηθά αζπιέα, ρσξίο λα θαιθηδεχεηαη ην
αλαθαίξεην δηθαίσκα ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο ή ςήθνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ
βνπιεπηηθψλ θαζεθφλησλ
ηνπ πεξί ηεο Δλδέθαηεο Σξνπνπνίεζεο ηνπ πληάγκαηνο Νφκνπ
θαη
ηνπ πεξί ηεο Δπζχλεο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο
(Δθαξκνγή ηνπ ΄Αξζξνπ 45 ηνπ πληάγκαηνο) Νφκνπ.
Σα δχν ηειεπηαία είλαη ζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο λνκνζρέδηα, κε ηα νπνία
πξνζδηνξέδεηαη ε αζπιέα ηνπ ΠξνΫδξνπ θαη Αληηπξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ρσξίο λα
επεξεάδεηαη ε εθ κέξνπο ηνπο άζθεζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο.
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2.

Απνλνκά ηεο Γηθαηνζχλεο

2.1
Με δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ζηηο 9.4.2013 θαζνξίζηεθε ην ηέινο εγγξαθήο
θαη αθνινχζσο θαηαξηέζηεθαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
ζηηο 17.5.2013 ηα ΔηδηθΪ Μεηξψα Γηακεζνιαβεηψλ ψζηε λα αξρίζεη ε εθαξκνγή ηνπ
πεξί Οξηζκέλσλ Θεκάησλ Γηακεζνιάβεζεο ζε Αζηηθέο Γηαθνξέο Νφκνπ 159(Η)/2012. Ζ
ρξήζε ηνπ ζεζκνχ αλακέλεηαη λα απνβεί επ΄ σθειεέα φρη κφλν ησλ δηαδέθσλ αιιά
θαη ηεο ηαθηηθάο δηθαηνζχλεο, ε νπνία ζα απνθνξηηζηεί απφ ππνζέζεηο πνπ θάιιηζηα
κπνξνχλ λα δηεπζεηεζνχλ έμσ απφ ηηο δηθαζηηθέο αίζνπζεο.
2.2
Πξνσζήζεθε θαη ςεθίζηεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Δμπγίαλζεο Πηζησηηθψλ θαη
΄Αιισλ Ηδξπκάησλ Νφκνπ, πνπ αθνξνχζε ξχζκηζε δηθνλνκηθνχ ζέκαηνο ψζηε λα
απνθεπρζεί ε θαηαρψξεζε κεγάινπ φγθνπ (ηππηθψλ) αηηήζεσλ θαη κεγάινπ θφζηνπο ζε
δηθεγνξηθά έμνδα, γηα ηξνπνπνίεζε ησλ αγσγψλ σο πξνο ηα δηάδηθα κέξε ζηηο
εθθξεκνχζεο ππνζέζεηο ηδξχκαηνο ππφ εμπγίαλζε, πνπ ζα επηβάξπλε αρξείαζηα ηα
δηθαζηήξηα θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αληίζηνηρα.
2.3
Με ζηφρν ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ δηθαζηηθνχ ρξφλνπ αιιά θαη ηελ θαιχηεξε
εμππεξΫηεζε ησλ πνιηηψλ θαηαηέζεθε θαη ςεθίζηεθε ηξνπνπνίεζε ζηελ Πνηληθή
Γηθνλνκία, ε νπνία πξνλνεί ηελ αλάζεζε θαη ζε αμησκαηηθνχο /ινρίεο ηεο Αζηπλνκίαο
ηεο δπλαηφηεηαο λα βεβαηψλνπλ νκνινγία ελνρήο επί πνηληθψλ θιήζεσλ, φπνπ δελ είλαη
απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην δηθαζηήξην, κε απνηέιεζκα λα
επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε πξνψζεζε ησλ θιήζεσλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ θαη θαιχηεξνο
πξνγξακκαηηζκφο ησλ δηθαζηηθψλ πηλαθίσλ.
2.4
Με ζηφρν ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη
ηελ ηαρεία απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο γεληθφηεξα, αιιά θαη ηελ εμεηδίθεπζε ζηηο
ηδηάδνπζεο απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο, πξνηάζεθε
ε ίδξπζε Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξένπ, ην νπνίν λα αλαιάβεη ηε ζε πξψην βαζκφ
εθδίθαζε πξνζθπγψλ θαηά ην ΄Αξζξν 146 ηνπ πληάγκαηνο, κε ζηφρν ηε ζεκαληηθά
απνζπκθφξεζε ηνπ ΑλσηΪηνπ Γηθαζηεξένπ, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηαρεέα
απνλνκά ηεο δηθαηνζχλεο ζηε δεπηεξνβΪζκηα δηθαηνδνζέα, θαη, παξάιιεια, ηαρεέα
εθδέθαζε ησλ πξνζθπγψλ θαηΪ ησλ πξΪμεσλ ηεο Γηνέθεζεο.
Οη ξπζκίζεηο, πνπ πεξηιακβΪλνπλ θαη ηξνπνπνέεζε ηνπ ΄Αξζξνπ 146 ηνπ
πληΪγκαηνο, γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε δεκηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ θαη ε
απνλνκή ζ΄απηφ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ην ελ ιφγσ ΄Αξζξν δηθαηνδνζίαο,
δηαηππψζεθαλ ζε ηξία αιιεινζπλδεφκελα πξνζρέδηα λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία
ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά κε ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο
Γεκνθξαηίαο θαη ηνλ Παγθχπξην Γηθεγνξηθφ χιινγν, θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ,
έρνπλ θζάζεη ζην ζηάδην ηεο νξηζηηθνπνίεζεο γηα ππνβνιή ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην.
2.5
΄Διαβε επίζεο ρψξα ελέζρπζε ησλ Γηθαζηεξέσλ ζε πξνζσπηθφ ψζηε λα
αληηκεησπηζζεί ε απμεκέλε θαηαρψξεζε ππνζέζεσλ. Με ηηο ζχληνλεο ελέξγεηεο ηνπ
Τπνπξγείνπ έγηλε θαηνξζσηφ κε ηαρείεο δηαδηθαζίεο λα εμαηξεζνχλ κέζσ Βνπιήο απφ ηε
γεληθή παγνπνίεζε ζέζεσλ αξρηθά 6 θαη αξγφηεξα 4 θελέο ζέζεηο δηθαζηψλ (ζχλνιν
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10). Οη 6 ζέζεηο πιεξψζεθαλ κε δηνξηζκφ δηθαζηψλ πνπ αλέιαβαλ ήδε θαζήθνληα απφ
1.12.2013.

3.

Καηαζηνιά ηνπ Δγθιάκαηνο – Πνηληθά Μεηαρεέξηζε

3.1
Φεθίζηεθε ν πεξί ηεο ΄Δβδνκεο Σξνπνπνίεζεο ηνπ πληάγκαηνο Νφκνο, κε ηνλ
νπνίν επαλαηξνπνπνηήζεθε ην ΄Αξζξν 11 ηνπ πληάγκαηνο ηφζνλ αλαθνξηθά κε ηελ
Ϋθδνζε θππξέσλ ππεθφσλ, φζν θαη γηα λα θαηαζηεί ην Δπξσπατθφ ΄Δληαικα
χιιεςεο ε Ϊκεζε λνκηθά βΪζε γηα ζχιιεςε θπγνδίθνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε
παξάιιειε έθδνζε ηνπηθνχ εληάικαηνο ζχιιεςεο. Με ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηέο έρεη
αξζεί ε δηαπηζησζείζα παξαβίαζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ ηεο ΔΔ γηα ην
Δπξσπατθφ ΄Δληαικα χιιεςεο θαη ηηο Γηαδηθαζίεο Παξάδνζεο Δθδεηνπκέλσλ.
3.2
Καηαηέζεθε θαη ςεθίζηεθε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, κε
βάζε ηελ νπνία, γηα ζθνπνχο δηαζθΪιηζεο ηεο απξφζθνπηεο δηεξεχλεζεο
πνηληθψλ αδηθεκΪησλ θάησ απφ νπνηεζδήπνηε πεξηζηάζεηο, πξνβιέπεηαη πιήξεο θαη
παξάιιειε κε εθείλε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ εμνπζία ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα λα
δηνξίδεη πνηληθνχο αλαθξηηέο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε.
3.3
Φεθίζηεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πεξί ηεο Αλαγλψξηζεο θαη Δθηέιεζεο
Απνθάζεσλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίεο Δπηβάιινπλ
Υξεκαηηθέο Πνηλέο Νφκν ηνπ 2007, γηα ζθνπνχο ελζσκάησζεο ηεο λεφηεξεο
Απφθαζεο-Πιαζίνπ 2009/299/ΓΔΤ, ε νπνία αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε ησλ
δηθνλνκηθψλ δηθαησκΪησλ πξνζψπσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο
απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη εξάκελ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνζψπνπ ζηε δίθε.
3.4
Δμ άιινπ θαηαηέζεθε λνκνζρέδην γηα ηελ ελζσκΪησζε ηεο Απφθαζεο
Πιαηζένπ 2008/909/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαίαο
αλαγλψξηζεο πνηληθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο επηβάιινπλ πνηλέο ζηεξεηηθέο ηεο
ειεπζεξίαο ή κέηξα ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξίαο γηα ην ζθνπφ ηεο εθηέιεζεο ηνπο ζηελ
Δπξσπατθή ΄Δλσζε. Ζ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε ηέηνησλ απνθάζεσλ ζπλεπάγεηαη εέηε
ηε κεηαθνξΪ θαηαδέθσλ εέηε ηε ζχιιεςε ηνπ θαηαδηθαζζΫληνο ζην θξάηνο
θαηαγσγήο γηα λα εθηίζεη εθεί ηελ πνηλή θπιάθηζεο.
3.5
Δπίζεο θαηαηέζεθε λνκνζρέδην γηα ζθνπνχο ελζσκάησζεο ηεο Απφθαζεο
Πιαηζένπ 2008/947/ΓΔΤ ζρεηηθά κε ηελ ίδηα αξρή ηεο αλαγλψξηζεο δηθαζηηθψλ
απνθάζεσλ, φηαλ απηέο αθνξνχλ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ή απφιπζε ππφ
φξνπο, κε ζθνπφ ηελ επνπηεέα ησλ ελαιιαθηηθψλ απηψλ κΫηξσλ θαη θπξψζεσλ.
3.6
Με ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Δθδφζεσο Φπγνδέθσλ Νφκνπ έρεη εηζαρζεί ε
δπλαηφηεηα επηβνιήο ή δηαηήξεζεο ζε ηζρχ φξσλ απφ ην Γηθαζηήξην φηαλ απνξξίπηεη
αίηεζε έθδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε παξνπζία ηνπ εθδεηνπκέλνπ ζηελ
έθεζε.
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3.7
Με ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο
Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκν πινπνηάζεθαλ νη
εηζεγάζεηο θαη ζπζηΪζεηο ζηελ ΄Δθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο Κχπξνπ απφ ηελ
Δπηηξνπά Moneyval ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη άιιεο εηζεγήζεηο ηνπ
Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Σξφηθα γηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΜΟΚΑ.
3.8
Γηα ζθνπνχο εμαζθάιηζεο ηεο απξφζθνπηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη γηα
λα απνθεχγεηαη ε αηηκσξεζέα, θαηαηέζεθε λνκνζρέδην ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ πεξί
Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νφκνπ, ην νπνίν πξνλνεί ηε δπλαηφηεηα λα δηαηαρζεί απφ ην
Γηθαζηήξην ππνθαηΪζηαηε επέδνζε πνηληθήο θιήζεο, φηαλ ν θαηεγνξνχκελνο έκκεζα
παξεκπνδίδεη ηελ επίδνζε/πξνψζεζε ηεο δηαδηθαζίαο.
3.9

Καηαηέζεθαλ λνκνζρέδηα γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα ψζηε λα πνηληθνπνηεζεί ε δεκφζηα ππνθίλεζε ζε πξΪμεηο δηΪθξηζεο ά κέζνπο ά βέαο
ελαληίνλ πξνζψπσλ ή νκάδσλ πξνζψπσλ ιφγσ ηνπ ζεμνπαιηθνχ ηνπο
πξνζαλαηνιηζκνχ ά ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ κε βάζε ηε χζηαζε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο Rec(2010)5
ηξνπνπνηεζεί ην άξζξν 245Α, ην νπνίν δηαιακβάλεη ην αδίθεκα ηεο κεηαθίλεζεο
αλειίθνπ εθηφο ησλ νξίσλ ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ηνλ έλα λφκηκν θεδεκφλα ρσξίο
ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ άιινπ, γηα λα θαιπθζνχλ θαη νη πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ
αλήιηθνο, ελψ είρε κεηαθεξζεί εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ
θεδεκφλα, θαηαθξαηεέηαη ζην εμσηεξηθφ κεηΪ ηελ εθπλνά ηεο
ζπκθσλεζεέζαο ρξνληθάο πεξηφδνπ

3.10 Δμ άιινπ θαηαηέζεθε θαη ςεθίζηεθε λνκνζρέδην κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε
κεηαθνξά ηεο Οδεγέαο 2010/64/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 20εο Οθησβξίνπ 2010 ζρεηηθΪ κε ην δηθαέσκα ζε δηεξκελεέα θαη κεηΪθξαζε
θαηΪ ηελ πνηληθά δηαδηθαζέα ζην εζληθφ δέθαην, ην νπνίν πεξηέρεη νινθιεξσκέλεο
δηαηάμεηο γηα ηα πην πάλσ δηθαηψκαηα πξνζψπνπ, απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία
ελεκεξψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, κε επίζεκε θνηλνπνίεζε ή κε νπνηνλδήπνηε
άιιν ηξφπν, φηη είλαη χπνπην ή θαηεγνξείηαη γηα ηελ ηέιεζε αμηφπνηλεο πξάμεο, έσο ηελ
νινθιήξσζε ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ
Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο χιιεςεο.

4.

Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Γηθαένπ - ΄Αιια λνκνζεηάκαηα

4.1
Με ζθνπφ ηελ εηζαγσγή θαη ξχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Τθππνπξγνχ, ζηνλ νπνίν
ζα εθρσξνχληαη αξκνδηφηεηεο απφ ηνλ Τπνπξγφ - πνπ ζα δηαηεξεί παξάιιεια ηελ
εμνπζία λα ηηο αζθεί, θαηαηέζεθαλ ηα αθφινπζα ζπλδεφκελα κεηαμχ ηνπο λνκνζρέδηα:
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Ο πεξί Τθππνπξγψλ ηεο Γεκνθξαηίαο Νφκνο ηνπ 2013
θαη
Ο πεξί Δθρσξήζεσο ηεο Δλαζθήζεσο ησλ Δμνπζηψλ ησλ Απνξξενπζψλ εθ ηηλνο
Νφκνπ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2013.
Ο ζεζκφο ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε δσηηθψλ ηνκέσλ ζε
σξηζκέλα Τπνπξγηθά ραξηνθπιάθηα. Οη Τθππνπξγνί δελ ζα ππεξβαίλνπλ ηνπο 6 θαη ε
δαπάλε πξνηάζεθε λα θαιπθζεί απφ ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο – κείσζε απνιαβψλ
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ππνπξγψλ θαη άιισλ θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ).
4.2
Με ζθνπφ ηε δηαθχιαμε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ
θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνχ, θαηαηέζεθαλ Καλνληζκνί κε βάζε ηνλ πεξί
Απνθαηαζηάζεσο Καηαδηθαζζέλησλ Νφκν ηνπ 1981 (Ν.70/1981, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κέρξη ζήκεξα), νη νπνίνη πξνβιΫπνπλ εμαηξΫζεηο φζνλ αθνξΪ ηελ απνθαηΪζηαζε
πξνζψπσλ ζε νξηζκΫλεο πεξηπηψζεηο, ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα δεηνχληαη θαη λα
αμηνινγνχληαη πιεξνθνξέεο γηα πξνεγνχκελεο θαηαδέθεο πξνζψπσλ πνπ
αηηνχληαη ηελ απφθηεζε ή αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ή δηνξηζκφ ζε δηεπζπληηθφ
αμίσκα ή ζέζε ζε ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ.
4.3
Δπίζεο θαηαηέζεθε λνκνζρέδην γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Γηεζλνχο
πλεξγαζέαο ζε ΠνηληθΪ ΘΫκαηα Νφκνπ, νχησο ψζηε λα δηεπθξηληζηεί φηη ε εμνπζία
αζηπλνκηθνχ αλαθξηηή λα εμαζθαιίδεη κε δηθαζηηθφ δηάηαγκα ηειεπηθνηλσληαθά
δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηεξεχλεζε ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ
εθηεέλεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηνχην ρξεηάδεηαη γηα ζθνπνχο αληαπφθξηζεο ζε
δηεζλΫο αέηεκα δηθαζηηθάο ζπλδξνκάο.
4.4
Με Γηάηαγκα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο κε αξ.Κ.Γ.Π.116/2013 κεηά απφ ζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαζνξίζηεθε κεδεληθφ πνζνζηφ σο ην αλψηαην
φξην απμήζεσο ελνηθίσλ γηα θαηαζηήκαηα θαη θαηνηθίεο ζε ειεγρφκελεο πεξηνρέο
ζχκθσλα κε ην άξζξν 8(4)(α) ησλ πεξέ Δλνηθηνζηαζένπ Νφκσλ 1983 έσο 2007 γηα ηε
δηεηία πνπ αξρίδεη απφ ηηο 22.4.2013 κΫρξη θαη ηηο 21.4.2015.
4.5
Πξνσζήζεθε θαη ςεθίζηεθε λνκνζρέδην πνπ ηξνπνπνηεί ηνλ πεξί Παξαγξαθήο
Αγσγίκσλ Γηθαησκάησλ Νφκν, ζχκθσλα κε ην νπνίν επεθηΪζεθε κΫρξη ηηο 31
Γεθεκβξένπ 2014 ην κεηαβαηηθφ δηΪζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα
θαηαρσξεζνχλ νη αγσγέο ησλ νπνίσλ ε βάζε πξνέθπςε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ
λφκνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαγξαθνχλ ηα αγψγηκα δηθαηψκαηα.
4.6
Πξνσζήζεθαλ θαη/ή ςεθίζηεθαλ λέεο ξπζκίζεηο ζηελ πεξέ Γηθεγφξσλ
Ννκνζεζέα (Νφκν θαη Καλνληζκνχο) σο αθνινχζσο:
4.6.1 Πξνσζήζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ/εγθξίζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πεξί Γηθεγφξσλ
Νφκνπ, θαζψο επίζεο ησλ πεξί Γηθεγφξσλ (πληάμεηο θαη Υνξεγήκαηα)
Καλνληζκψλ κε ηα νπνία παξαηΪζεθε ε πξνζεζκέα πιεξσκάο θαη
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έθδνζεο/αλαλέσζεο ηεο εηήζηαο άδεηαο θαη θαηαβνιήο ησλ εηζθνξψλ ζην Σακείν
πληάμεσο Γηθεγφξσλ, αληίζηνηρα, ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ.
4.6.2 Δγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη δεκνζηεχζεθαλ ηξνπνπνηεηηθνί
Καλνληζκνί πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ηνπ Παγθχπξηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ,
αλαθνξηθά κε ηηο ζπληάμεηο θαη ηα ρνξεγήκαηα ησλ δηθεγφξσλ, ζχκθσλα κε ηνπο
νπνίνπο αλαβάιιεηαη ε θαηαβνιή ζχληαμεο ζε δηθαηνχρν δπλάκεη ησλ
Καλνληζκψλ, φρη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο δηνξηζκνχ ηνπ ζε δηθαζηηθφ ή δεκφζην
ιεηηνχξγεκα, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, αιιά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθινγήο ηνπ ζε
αλάινγν αμίσκα. Δπηπξφζζεηα θαηαξγήζεθε ε επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο
ελζσκάησζεο ηνπ Σακείνπ πληάμεσο Γηθεγφξσλ ζην Σακείν Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ.
4.7
Σέινο, θπξψζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο γηα ηε χζηαζε
ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ, πνπ είραλ απνθαζηζηεί ζηελ Αλαζεσξεηηθή
Γηάζθεςε ηεο Κακπάια, θαη νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ηε ιεπηνκεξή
ζηνηρεηνζΫηεζε ηνπ Δγθιάκαηνο ηεο Δπέζεζεο, σο πξάμεο ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο πνπ
ζπληζηά θαηάθσξε παξαβίαζε ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαη ηελ ππαγσγά
ηνπ ζηε δηθαηνδνζέα ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξένπ.

ΗΗ.

ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ - ΔΡΓΟ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ

1.
Ο θχξηνο φγθνο ησλ επζπλψλ θαη ηεο εξγαζίαο ησλ δχν Μνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο
Γηθαηνζχλεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δ.Δ. αθνξά ζε:
(α)

ΘΫκαηα ηεο πλεξγαζέαο ζηνπο Σνκεέο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ
Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ, (Κεθ.24, Justice & Home Affairs) θαη
ζπγθεθξηκέλα, ζέκαηα νπζηαζηηθνχ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη δηεζλνχο λνκηθήο θαη
δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθά θαη αζηηθά ζέκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ζεκάησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.

(β)

ΘΫκαηα ηνπ Κεθαιαένπ 2 (Διεχζεξε Γηαθέλεζε
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο δηαζπλνξηαθήο άζθεζεο
επαγγέικαηνο.

(γ)

ΘΫκαηα ηνπ Κεθαιαένπ 13 (Κνηλσληθά Πνιηηηθά θαη Απαζρφιεζε) θαη
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο εμάιεηςεο θάζε κνξθήο δηάθξηζεο (Ραηζηζκφο).

2.

Δηδηθφηεξα, γηα ην ππφ εμέηαζε έηνο αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα:

2.1

πλεξγαζία ζε ηνκείο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (Κεθ.24)

Πξνζψπσλ) θαη
ηνπ δηθεγνξηθνχ

2.1.1 Παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο Οπζηαζηηθνχ Πνηληθνχ Γηθαίνπ
θαη κειέηε ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,
αλαθνξηθά κε πηπρέο ηνπ ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο, θαζψο θαη αλαθνξηθά κε ηηο
δηθνλνκηθέο εγγπήζεηο γηα ηα παηδηά πνπ είλαη χπνπηα ή θαηεγνξνχκελα, κε
ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή
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Τπεξεζία θαη ηε δηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα
απαηηεζνχλ ζην εζληθφ καο δίθαην.
2.1.2 Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Μνλάδα Γηεζλνχο Ννκηθήο πλεξγαζίαο,
παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο Αζηηθνχ Γηθαίνπ θαη Γηθαζηηθήο
πλεξγαζίαο ζε Πνηληθά Θέκαηα γηα ελέξγεηεο σο αλσηέξσ, αλαθνξηθά κε
πξνηάζεηο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζηηο νκάδεο
απηέο.
2.1.3 Ζ Μνλάδα Ννκηθψλ Θεκάησλ, σο εθ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ σο
αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ παξαιαβά αηηάζεσλ δσξεΪλ λνκηθάο αξσγάο ζε
δηαζπλνξηαθΫο ππνζΫζεηο, απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε
δηακνλή ηνπο ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., ρεηξίζηεθε αηηήκαηα ηα νπνία θαη
δηαβηβάζηεθαλ ελψπηνλ θππξηαθψλ δηθαζηεξίσλ.Χο αξκφδηα αξρή δηαβίβαζεο,
δηαβίβαζε αίηεκα θχπξηνπ πνιίηε ζε επξσπατθή ρψξα (Σζερία).
2.1.4 πληνληζκφο, ζε εζληθφ επίπεδν, ζεκάησλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δ.Δ. γηα ηε Γηαδηθηπαθά Πχιε ηεο Δπξσπατθάο Ζιεθηξνληθάο
Γηθαηνζχλεο
θαη
δηαβίβαζε
πξνο
ηελ
Δπξσπατθή
Δπηηξνπή
πιεξνθφξεζεο/ζηνηρείσλ γηα αλάξηεζε ζηελ Πχιε. ηα ζέκαηα ηεο Οκάδαο
Δξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη, αλάκεζα ζε άιια, πξνηάζεηο γηα δεκηνπξγία θαη
δηθηχσζε ζε επξσπατθφ επίπεδν κεηξψσλ, π.ρ. πνηληθψλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ,
εηαηξεηψλ θαη πησρεχζεσλ, δηαζεθψλ, θηεκαηνινγίσλ, θ.α.
2.2

Διεχζεξε Γηαθίλεζε Πξνζψπσλ (Κεθ.2)

2.2.1 Δηνηκαζία θαη ππνβνιή ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή
Τπεξεζία θαη ηνλ Παγθχπξην Γηθεγνξηθφ χιινγν, απάληεζεο αλαθνξηθά κε
θαηαρψξεζε θαθέινπ ζην EUPilot, ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία
δηθεγφξσλ ζηελ Δ.Δ. θαη ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηε δήισζε γηα ηελ έθδνζε
εηήζηαο άδεηαο άζθεζεο δηθεγνξίαο.
2.3

Δμάιεηςε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο (Ραηζηζκφο) – Σνκέαο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
θαη Απαζρφιεζεο (Κεθ.13)

2.3.1 Λεηηνπξγφο ηεο Μνλάδαο θαη ηνπ Γξαθείνπ Καηαπνιέκεζεο Γηαθξίζεσλ ηνπ
Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο ηα «Δζληθά εκεία Δπαθήο»,
ζπληφληζαλ θαη ππέβαιαλ πξνο ηνλ ΟΑΔ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο
ηεο εηήζηαο έθζεζεο ζρεηηθά κε πεξηζηαηηθά πνπ εκπεξηέρνπλ ην θίλεηξν κίζνπο.
2.3.2 Καηφπηλ ζπληνληζκνχ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ/Τπεξεζηψλ, ππνβιήζεθε πξνο ηνλ
Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο (FRA)
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, γηα ζθνπνχο δηακφξθσζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ
γηα ην 2015 ζε ζέκαηα εθκεηάιιεπζεο ζηελ εξγαζία, αζχινπ, κεηαλάζηεπζεο θαη
ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ,
παηδηψλ θαη δηθαηνζχλεο, πξνζηαζίαο,
ζεβαζκνχ θαη πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ
γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζπκάησλ, θαη δηθαησκάησλ
ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηε ρψξα καο.
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2.3.3 Δπίζεο, δφζεθε πιεξνθφξεζε πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην αλεμάξηεην
Δζληθφ εκείν Δπαθήο ζηνλ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, γηα ζθνπνχο
ζχληαμεο δηαθφξσλ Δθζέζεσλ γηα ηελ Κχπξν, θαζψο επίζεο έηπρε ζπληνληζκνχ
ε ππνβνιή πξνο ηνπο ελ ιφγσ θνξείο ζρνιίσλ/παξαηεξήζεσλ επί ησλ ηειηθψλ
εθζέζεσλ,
κε
ζθνπφ
ηε
ζπκπιήξσζε
θελψλ,
ηελ
αλαζθεπή
αλαθξηβεηψλ/εθηηκήζεσλ θαη ηε δηφξζσζε ιαζψλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε
θαη πην αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο Κχπξνπ πξνο ηα έμσ.
2.3.4 Δμ άιινπ δφζεθε εκπεξηζηαησκέλν πιηθφ γηα ηε ζχληαμε απφ ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ ηεο 4εο Πεξηνδηθήο ΄Δθζεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο δπλάκεη ηεο
χκβαζεο-Πιαηζίνπ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δζληθψλ Μεηνλνηήησλ.

III.

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ/ΔΜΗΝΑΡΗΑ

Λεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο Ννκηθψλ Θεκάησλ θαη Γηεζλνχο Ννκηθήο/Γηθαζηηθήο
πλεξγαζίαο έιαβαλ κέξνο ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα /εξγαζηήξηα/ζπλαληήζεηο/νκάδεο
εξγαζίαο πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ., ηνπ Οξγαληζκνχ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ (FRA) θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζρεηηθά κε δηάθνξα λνκηθά
ζέκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα,
ην ξαηζηζκφ, ηε δηθαζηηθή/λνκηθή ζπλεξγαζία θιπ. ε φια ηα ζπλέδξηα
/ζεκηλάξηα/εξγαζηήξηα/ζπλαληήζεηο/νκάδεο εξγαζίαο θαηαηέζεθαλ θαη θπθινθφξεζαλ
ζρεηηθέο εθζέζεηο ηεο Κχπξνπ.
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2. ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ
Ζ ξχζκηζε λνκηθψλ δεηεκάησλ θαη ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο
δηαζπλνξηαθήο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ θαη ηνπ δηαξθψο κεηαβαιιφκελνπ
δηεζλνχο γίγλεζζαη, απαηηεί ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο άιιεο ρψξεο θαη
ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ αζηηθνχ φζν θαη ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ.
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ
πξνζιακβάλεη ε ελ ιφγσ ζπλεξγαζία θαη ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ
απφ ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνρψξεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 1999, ζηε
ζχζηαζε ηεο Μνλάδαο Γηεζλνχο Ννκηθήο πλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ.
Ζ ελ ιφγσ Μνλάδα αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ:
-

ηε ζπλνκνιφγεζε δηκεξψλ ζπκβάζεσλ λνκηθήο/δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνπο
ηνκείο αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ,

-

ηε κειέηε θαη πξνψζεζε ηεο πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζε πνιπκεξείο δηεζλείο
ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε λνκηθά ζέκαηα θάησ απφ ηηο αξκνδηφηεηεο καο,

-

ηελ εθαξκνγή ηφζν ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ λνκηθήο ζπλεξγαζίαο φζν θαη ησλ
πνιπκεξψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ σο αλσηέξσ θαη γηα ηηο νπνίεο ην Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο έρεη νξηζηεί σο Κεληξηθή Αξρή ή έρεη ζρεηηθή
αξκνδηφηεηα.

-

κειέηε/παξαθνινχζεζε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο πνπ βξίζθεηαη ππφ ζπδήηεζε
ζηνπο σο άλσ ηνκείο, γηα παξάζεζε ζρνιίσλ/απφςεσλ/ζέζεσλ

Καηάινγνη ησλ ελ ιφγσ δηκεξψλ θαη ησλ πνιπκεξψλ ζπκβάζεσλ πνπ
ζπλνκνινγήζεθαλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, παξνπζηάδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα
Η θαη ΗΗ αληίζηνηρα.
Αλαιπηηθά ε Μνλάδα θαηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο αζρνιήζεθε κε ηα αθφινπζα:
Η.

ΓΗΔΘΝΖ ΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ

A. ΓηεζλΫο επέπεδν
Πξνσζήζεθαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαηαξηηζκφ θαη ζηελ πεξαηηέξσ
πξνψζεζε θπξσηηθψλ λνκνζρεδίσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ζηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο
θπξσηηθψλ λφκσλ θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ θπξσηηθψλ λφκσλ.
Πξνσζήζεθαλ δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή Καλνληζκψλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Καλνληζκψλ:
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(α)

1393/2007 πεξί Δπηδφζεσο θαη Κνηλνπνηήζεσο ζηα θξάηε-κέιε Γηθαζηηθψλ θαη
Δμσδίθσλ Πξάμεσλ ζε Αζηηθέο ή Δκπνξηθέο Τπνζέζεηο, ν νπνίνο θαηάξγεζε
ηνλ 1348/2000 θαη ξπζκίδεη ην ίδην ζέκα,

(β) 44/2001 γηα ηε Γηεζλή Γηθαηνδνζία, ηελ Αλαγλψξηζε θαη ηελ Δθηέιεζε
Απνθάζεσλ ζε Αζηηθέο θαη Δκπνξηθέο Τπνζέζεηο. εκεηψλεηαη φηη ν
αλαζεσξεκέλνο Καλνληζκφο Βξπμέιιεο Η κε αξ.1215/2012, o νπνίνο
δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ ηελ 20ε Γεθεκβξίνπ 2012,
ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 10ε Ηαλνπαξίνπ 2015.
(γ)

4/2009 γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία, ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηελ αλαγλψξηζε θαη
εθηέιεζε απνθάζεσλ θαη ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ππνρξεψζεσλ δηαηξνθήο,

(δ)

1206/2001 γηα ηε πλεξγαζία κεηαμχ ησλ Γηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαηά
ηε Γηεμαγσγή Απνδείμεσλ ζε Αζηηθέο ή Δκπνξηθέο Τπνζέζεηο,

(ε)

2201/2003 γηα ηε Γηεζλή Γηθαηνδνζία θαη ηελ Αλαγλψξηζε θαη Δθηέιεζε
Απνθάζεσλ ζε Γακηθέο Γηαθνξέο θαη Γηαθνξέο Γνληθήο Μέξηκλαο ν νπνίνο
θαηαξγεί ηνλ Καλνληζκφ ΔΚ αξ.1347/2000,

(ζη) Σελ Απφθαζε-Πιαίζην ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ 2005 πνπ πξνλνεί γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε Απνθάζεσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ νη νπνίεο
επηβάιινπλ ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη γηα άιια ζπλαθή ζέκαηα, ε νπνία
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε κε ην λφκν 179(Η)2007.
ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο επζχλεο ηεο Μνλάδαο, θαηά ην 2013,
ςεθίζηεθαλ ζε Νφκνπο ηα αθφινπζα λνκνζρέδηα:
1. Ο Πεξί ηεο Έβδνκεο Σξνπνπνίεζεο ηνπ πληάγκαηνο Νφκνο ηνπ 2013,
2. Ο πεξί ηεο Σξνπνπνίεζεο ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο γηα ηε χζηαζε ηνπ
Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ (Κπξσηηθφο)(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ
2013,
3. Ο Πεξί ηεο Αλαγλψξηζεο θαη Δθηέιεζεο Απνθάζεσλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο
Δπξσπατθήο
Έλσζεο
νη
νπνίεο
Δπηβάιινπλ
Υξεκαηηθέο
Πνηλέο(Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2013.
Δμάιινπ, θαηαηέζεθαλ ηα αθφινπζα ελαξκνληζηηθά λνκνζρέδηα:
1. Ο Πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Αλαγλψξηζεο θαη Δθηέιεζεο Απνθάζεσλ Κξαηψλ Μειψλ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίεο Δπηβάιινπλ Πνηλέο ηεξεηηθέο ηεο
Διεπζεξίαο ή Μέηξα ηεξεηηθά ηεο Διεπζεξίαο Νφκνο.
2. Ο Πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Αλαγλψξηζεο Απνθάζεσλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αθνξνχλ Αλαζηνιή Δθηέιεζεο ηεο Πνηλήο ή Απφιπζε
ππφ Όξνπο, κε ζθνπφ ηελ Δπνπηεία ησλ Δλαιιαθηηθψλ απηψλ Μέηξσλ θαη
Κπξψζεσλ.
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Λεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ / πεξηερφκελν ησλ πξνζρεδίσλ ή λνκνζρεδίσλ
απηψλ εκθαίλνληαη ζηελ ελφηεηα Β1, Η ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ πην πάλσ.
Β.

ΓηκεξΫο επέπεδν

πλερίζηεθε ε παξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνηεηλφκελε
ζπλνκνιφγεζε Γηκεξψλ πκθσληψλ πλεξγαζίαο ζε ζέκαηα Πνηληθνχ Γηθαίνπ κε ηελ
Κίλα, ην Καηάξ, ην Ηξάλ, ηελ Ηλδία, ηε πξία, ην Παθηζηάλ θαη ηελ Παξαγνπάε,
πξνζρέδηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην δηαβνχιεπζεο.
Γ.

Παξαθνινχζεζε/Δθαξκνγά Γηεζλψλ πκβΪζεσλ

Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ
θαη ελεξγψληαο σο Κεληξηθή Αξρή, κε βάζε ζρεηηθέο πκβάζεηο, ρεηξίζηεθε ηδηαίηεξα
απμεκέλν αξηζκφ αηηήζεσλ πξνο θαη απφ ηελ Κχπξν, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ:
Δπέδνζε δηθαζηηθψλ θαη εμσδηθαζηηθψλ εγγξΪθσλ
Γηεθπεξαηψζεθαλ 4000 αηηήζεηο απφ θαη πξνο άιιεο ρψξεο.
Γηθαζηηθά πλδξνκά
Λήθζεθαλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ζπλνιηθά 464 αηηήκαηα δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο ζε
πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ππνβιήζεθαλ αληίζηνηρα 97 αηηήκαηα ζε δηάθνξεο ρψξεο γηα
εθηέιεζε. Σα αηηήκαηα αθνξνχλ ζηε ιήςε καξηπξίαο, ζηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ γηα
παγνπνίεζε ή απνθάιπςε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πιεξνθνξίεο γηα εηαηξείεο θιπ.
Έθδνζε Φπγφδηθσλ
Παξαιήθζεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ γηα εθηέιεζε 12 λέεο αηηήζεηο απφ ηξίηεο ρψξεο.
πλερίζηεθε ή θαη νινθιεξψζεθε επίζεο ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 13 αηηήζεσλ έθδνζεο
θπγνδίθσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ άιιεο ρψξεο, ε εμέηαζε ησλ νπνίσλ άξρηζε ηνλ
πξνεγνχκελν ή ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.
ηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο θπγνδίθσλ, Λεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο
εκθαλίζηεθαλ ζην Γηθαζηήξην θαη θαηέζεζαλ σο κάξηπξεο.
ΔπξσπατθΪ ΔληΪικαηα χιιεςεο
(α) Δθδφζεθαλ απφ ηηο Κππξηαθέο Αξρέο θαη πξνσζήζεθαλ γηα εθηέιεζε 24
Δπξσπατθά Δληάικαηα χιιεςεο ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο·
(β) Παξαιήθζεθαλ ζπλνιηθά 63 Δπξσπατθά Δληάικαηα χιιεςεο πνπ εμέδσζαλ
δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη πξνσζήζεθαλ γηα εθηέιεζε ζηηο αξκφδηεο
Γηθαζηηθέο Αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
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ΜεηαθνξΪ Καηαδέθσλ
Παξαιήθζεθαλ 24 λέεο αηηήζεηο κεηαθνξάο θαηαδίθσλ θαη νινθιεξψζεθε ε κεηαθνξά
5 θαηαδίθσλ, ησλ νπνίσλ νη αηηήζεηο εθθξεκνχζαλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.
Δπηζηξνθά ΑπαρζΫλησλ Παηδηψλ
χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηηο Αζηηθέο Πηπρέο ηεο Γηεζλνχο
Απαγσγήο Παηδηψλ [Κπξ. Νφκνο 11(ΗΗΗ)/94] θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) Αξ. 2201/2003, γηα
ηε δηεζλή δηθαηνδνζία θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε γακηθέο
δηαθνξέο γνληθήο κέξηκλαο, βάζεη ησλ νπνίσλ ην Τπνπξγείν έρεη νξηζηεί σο Κεληξηθή
Αξρή, έρνπλ ιεθζεί εληφο ηνπ 2013 απφ Κεληξηθέο Αξρέο ηνπ εμσηεξηθνχ δεθαηξείο (13)
αηηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ επηζηξνθή παηδηψλ ηα νπνία κεηαθηλήζεθαλ ή
θαηαθξαηήζεθαλ παξάλνκα ζηελ Κχπξν. Απφ απηέο, νη δπν (2) αηηήζεηο αθνξνχζαλ
επηθνηλσλία κε ην αλήιηθν παηδί ηνπ αηηεηή. Απφ ηηο ππφινηπεο ζε κηα (1) αίηεζε ην
Κππξηαθφ δηθαζηήξην δηέηαμε επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζην ηφπν ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπ,
άιιεο δπν (2) δηεπζεηήζεθαλ κέζσ θηιηθνχ δηαθαλνληζκνχ, ζε κηα (1) ην δηθαζηήξην
αξλήζεθε ηελ επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζηελ αηηνχζα ρψξα ελψ νη ππφινηπεο επηά (7) δελ
πξνρψξεζαλ ή εθθξεκνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.
Αληίζηνηρα, έρνπλ πξνσζεζεί πξνο ην εμσηεξηθφ εηθνζηηέζζεξηο (24) αηηήζεηο νη νπνίεο
αθνξνχζαλ παηδηά πνπ κεηαθηλήζεθαλ ή θαηαθξαηήζεθαλ παξάλνκα ζε ρψξεο νη
φπνηεο πξνζρψξεζαλ ζηελ χκβαζε. Απφ απηέο, ζε έμη (6) ην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο
ζηελ νπνία κεηαθηλήζεθαλ ηα παηδηά δηέηαμε ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Κχπξν, νη πέληε
(5) αηηήζεηο ξπζκίζηεθαλ κε θηιηθφ δηαθαλνληζκφ, ζε δπν (2) ην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο
αξλήζεθε ηελ επηζηξνθή ησλ παηδηψλ ζηελ Κχπξν θαη νη ππφινηπεο έληεθα (11) δελ
πξνρψξεζαλ ή εθθξεκνχλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο.
Αλαγλψξηζε θαη ΔθηΫιεζε Γηθαζηηθψλ ΑπνθΪζεσλ
Με βάζε δηκεξείο πκθσλίεο Ννκηθήο/Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο ηηο νπνίεο έρεη ζπλάςεη ε
Κχπξνο, θαζψο θαη πνιπκεξείο πλζήθεο, ιήθζεθαλ ζηε Γεκνθξαηία θαη αληίζηνηρα
πξνσζήζεθαλ ζε ζπκβαιιφκελεο ρψξεο αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε
Γηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε αζηηθέο/εκπνξηθέο ππνζέζεηο, γηα δηεθδίθεζε δηαηξνθήο, γηα
αλαγλψξηζε Γηθαζηηθψλ Απνθάζεσλ Γηαηηεζίαο, γηα ιήςε καξηπξίαο ζε αζηηθέο θαη
εκπνξηθέο ππνζέζεηο θαη γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηζρχνπζα θππξηαθή
λνκνζεζία.
Με βάζε ηνπο αθφινπζνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο, έρνπλ ιεθζεί θαη δηαβηβαζηεί
κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ, αξθεηέο αηηήζεηο:
1. Με ηελ εθαξκνγή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ηνπ λένπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 4/2009, ν
νπνίνο αθνξά απνθιεηζηηθά αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε αιιά θαη ιήςε δηαηαγκάησλ
δηαηξνθήο απφ Κππξηαθά Γηθαζηήξηα, έρνπλ ιεθζεί ζαξΪληα ηξεηο (43) αηηήζεηο
θαη έρνπλ δηαβηβαζηεί αληίζηνηρα δΫθα (10).
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2. Με βάζε ηνλ Δ.Κ. 1206/2001 έρνπλ ιεθζεί κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ καο γηα
εθηέιεζε δΫθα Ϋμη (16) αηηήκαηα γηα ιήςε καξηπξίαο ζε αζηηθέο / εκπνξηθέο
ππνζέζεηο.
Πηζηνπνέεζε ΔγγξΪθσλ (Αpostille)
ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηψλ, απφ ηηο 3.10.2012 ε
ππεξεζία Apostille ζπλερίδεη λα πξνζθέξεηαη θαη ζην Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ
Πνιίηε (ΚΔΠ) ζηε Λεκεζφ.
Καηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο πηζηνπνηήζεθαλ κε ηε ζθξαγίδα Apostille 474,829
έγγξαθα (349,087 ζην Τπνπξγείν θαη 125,742 ζην ΚΔΠ Λεκεζνχ). Σν πνζφ πνπ
εηζπξάρηεθε απφ ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ππνινγίδεηαη πεξί ηα 2,4 εθ Δπξψ.
Γ.

πκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη επηηξνπΫο δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα λνκηθΪ
ζΫκαηα

Λεηηνπξγνί
ηεο
Μνλάδαο
ζπκκεηείραλ
Δπηηξνπψλ/πλεδξίσλ/Γηαζθέςεσλ:

ζηηο

εξγαζίεο

ησλ

αθφινπζσλ

πλαληήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηφζν ζε
Αζηηθέο, φζν θαη Πνηληθέο Τπνζέζεηο φπσο αλαθέξνληαη πην θάησ:
1.
3.
3.
4.
5.

ΥΪγε 19 – 20 Μαξηένπ 2013
ΒξπμΫιιεο 29 – 30 Απξηιένπ 2013
ΒξπμΫιιεο 19 Ηνπλένπ 2013
ΒξπμΫιιεο 19 – 20 Ννεκβξένπ 2013
Vilnius 19 – 21 Ννεκβξένπ 2013

Πεξαηηέξσ, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο Γξακκαηείαο ηεο Κνηλνπνιηηεέαο, Λεηηνπξγνί
ηεο Μνλάδαο ζπκκεηείραλ επίζεο ζε ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζηνλ Άγην Μαπξίθην, ηελ
πεξίνδν 18–20 Μαξηίνπ 2013, γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ Γηεζλνχο Ννκηθήο
πλεξγαζίαο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Καηάινγνο ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ε Κχπξνο
Ννκηθήο/Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο κέρξη 31.12.2013.

ζπλήςε

Γηκεξείο

1.

Σζερνζινβαθία

Κπξ. Νφκνο 68/82

2.

Οπγγαξία

Κπξ. Νφκνο 7/83

3.

Βνπιγαξία

Κπξ. Νφκνο 18/84

4.

Διιάδα

Κπξ. Νφκνο 55/84

5.

πξία

Κπξ. Νφκνο 160/86,0

6.

νβηεηηθή Έλσζε θαη εθ δηαδνρήο κε Ρσζηθή
Οκνζπνλδία, Λεπθνξσζία θαη Γεσξγία

Κπξ. Νφκνο 172/86

7.

Γηνπγθνζιαβία θαη εθ δηαδνρήο κε εξβία,
ινβελία θαη Μαπξνβνχλην

Κπξ. Νφκνο 179/86

8.

Αίγππηνο

Κπξ. Νφκνο 32(ΗΗΗ)92

9.

Κίλα

Κπξ. Νφκνο 19(ΗΗΗ)/95

πκθσλίεο

10. Αίγππηνο

Κπξ. Νφκνο 13(ΗΗΗ)/96 γηα Έθδνζε
Φπγνδίθσλ

11. Ηνξδαλία

Κπξ. Νφκνο 15(ΗΗΗ)/96 γηα
Μεηαθνξά Καηαδίθσλ

12. Λίβαλνο

Κπξ. Νφκνο 16(ΗΗΗ)/96 γηα
Μεηαθνξά Καηαδίθσλ

13. Ζ.Π.Α.

Κπξ. Νφκνο 9(ΗΗΗ)/97 γηα Έθδνζε
Φπγνδίθσλ Κπξ. Νφκνο
20(ΗΗΗ)/2002 γηα Ακνηβαία Ννκηθή
πλδξνκή ζε Πνηληθά Θέκαηα

14. Πνισλία

Κπξ. Νφκνο 10(ΗΗΗ)/97

15. Ρσζηθή Οκνζπνλδία

Κπξ. Νφκνο 11(ΗΗΗ)/97 γηα
Μεηαθνξά Καηαδίθσλ

16. Ληβχε

Κπξ. Νφκνο 25(ΗΗΗ)/2002 γηα
Έθδνζε Φπγνδίθσλ Κπξ. Νφκνο
26(ΗΗΗ)/2002 γηα Μεηαθνξά
Καηαδίθσλ

17. Ληβχε

Κπξ. Νφκνο 32(ΗΗΗ)/2005 γηα Ννκηθή
πλεξγαζία ζε Πνηληθά Θέκαηα

18. Οπθξαλία

Κπξ. Νφκνο 8(ΗΗΗ)/2005 γηα Ννκηθή
πλεξγαζία ζε Αζηηθά Θέκαηα

19. Ρσζηθή Οκνζπνλδία

Μλεκφλην πλεξγαζίαο
(ππεγξάθεζηηο19.11.2008)
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20. Ζ.Π.Α.

Κπξ. Νφκνο 7(ΗΗΗ)/2008 γηα
Ακνηβαία Γηθαζηηθή πλδξνκή ζε
Πνηληθά Θέκαηα (ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ
1.2.2010)

21. Ζ.Π.Α.

Κπξ. Νφκνο 8(ΗΗΗ)/2008 γηα Έθδνζε
Φπγνδίθσλ
(ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1.2.2010)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ
Καηάινγνο Πνιπκεξψλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ ηηο νπνίεο επηθχξσζε ε Κχπξνο θαη γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ νξίζηεθε σο Κεληξηθή Αξρή ή έρεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ην
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, κέρξη 31.12.2013:
1. Δπξσπατθή χκβαζε πεξί Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ επί ηνπ Κξαηνχληνο ελ ηε
Αιινδαπή Γηθαίνπ, Κπξ. Νφκνο 5/69.
2. Δπξσπατθή χκβαζε πεξί Δθδφζεσο Φπγνδίθσλ, Κπξ. Νφκνο 95/70.
3. χκβαζε ηεο Υάγεο πεξί Καηαξγήζεσο ηεο Τπνρξεψζεσο
Ννκηκνπνίεζηλ Αιινδαπψλ Γεκνζίσλ Δγγξάθσλ, Κπξ. Νφκνο 50/72.

πξνο

4. Δπξσπατθή χκβαζε πεξί ηνπ Γηεζλψο Δγθχξνπ ησλ Πνηληθψλ Απνθάζεσλ,
Κπξ. Νφκνο 9/74.
5. χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ επί ηεο Γηεθδηθήζεσο Γηαηξνθήο ελ ηε
Αιινδαπή, Κπξ. Νφκνο 50/78.
6. χκβαζε ηεο Υάγεο πεξί ηεο ελ ηε Αιινδαπή Δπηδφζεσο Γηθαζηηθψλ θαη
Δηέξσλ Δγγξάθσλ εηο Αζηηθάο θαη Δκπνξηθάο Τπνζέζεηο, Κπξ. Νφκνο 40/82.
7. χκβαζε ηεο Υάγεο δηα ηελ Λήςηλ Μαξηπξηθήο Απνδείμεσο ελ ηε Αιινδαπή
εηο Αζηηθάο θαη Δκπνξηθάο Τπνζέζεηο, Κπξ. Νφκνο 67/82.
8. Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηε Μεηαθνξά Καηαδίθσλ, Κπξ. Νφκνο 14/86.
9. Δπξσπατθή χκβαζε πεξί Αλαγλσξίζεσο θαη Δθηειέζεσο Απνθάζεσλ
Αθνξσζψλ εηο Κεδεκνλίαλ, Αλειίθσλ θαη εηο Απνθαηάζηαζηλ Κεδεκνλίαο
Αλειίθσλ, Κπξ. Νφκνο 36/86.
10. χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Βηέλλε 88) ελαληίνλ ηεο Παξάλνκεο
Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ θαη Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ, Κπξ. Νφκνο 49/90.
11. χκβαζε ηεο Υάγεο γηα ηηο Αζηηθέο Πηπρέο ηεο Γηεζλνχο Απαγσγήο Παηδηψλ,
Κπξ. Νφκνο 11(ΗΗΗ)/94.
12. Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηε πγθάιπςε, Έξεπλα, Καηάζρεζε θαη Γήκεπζε
ησλ Πξντφλησλ ηνπ Δγθιήκαηνο, Κπξ. Νφκνο 18(ΗΗΗ)/95.
13. Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηελ Παξάλνκε Γηαθίλεζε κέζσ Θαιάζζεο πξνο
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο Παξάλνκεο
Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ Φαξκάθσλ θαη Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ, Κπξ. Νφκνο
13(ΗΗΗ)/1999.
14. Δπξσπατθή χκβαζε γηα Ακνηβαία πλδξνκή ζε Πνηληθά Θέκαηα θαη
Πξφζζεην Πξσηφθνιιν, Κπξ. Νφκνο 2(ΗΗΗ)/2000.
15. χκβαζε ηεο Υάγεο πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, Κπξ. Νφκνο 3(ΗΗΗ)/2000.
16. χκβαζε ηεο Υάγεο γηα Πξφζβαζε ζηε Γηθαηνζχλε, Κπξ. Νφκνο 4(ΗΗΗ)/2000.
17. Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Καηαζηνιή ηεο Βνκβηζηηθήο Σξνκνθξαηίαο, Κπξ.
Νφκνο 19(ΗΗΗ)/2000.
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18. Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηε Μεηαθνξά Πνηληθψλ Γηαδηθαζηψλ, Κπξ. Νφκνο
20(ΗΗΗ)/2000.
19. Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πνηληθνπνίεζε ηεο Γηαθζνξάο, Κπξ. Νφκνο
23(ΗΗΗ)/2000.
20. Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα Μεηαθνξά Καηαδίθσλ,
Κπξ. Νφκνο 12(ΗΗΗ)/2001.
21. χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά
Σξνκνθξαηίαο, Κπξ. Νφκνο 29(ΗΗΗ)/2001.

ηεο

Υξεκαηνδφηεζεο

ηεο

22. Δπξσπατθή χκβαζε Αζηηθνχ Γηθαίνπ γηα ηε Γηαθζνξά, Κπξ. Νφκνο
7(ΗΗΗ)/2004.
23. χκβαζε γηα Γηθαηνδνζία, Δθαξκνζηέν Γίθαην, Αλαγλψξηζε, Δπηβνιή θαη
πλεξγαζία ζε ζρέζε κε γνληθή επζχλε θαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία παηδηψλ,
Κπξ. Νφκνο 24(ΗΗΗ)/2004.
24. χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε πγθάιπςε, Έξεπλα,
Καηάζρεζε θαη Γήκεπζε πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηεο ηξνκνθξαηίαο, Κπξ. Νφκνο 51(ΗΗΗ)/2007.
25. Γεχηεξν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα Ακνηβαία
πλδξνκή ζε Πνηληθά Θέκαηα, Κπξ. Νφκνο 5(ΗΗ)/2012.
26. Σξίην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν
Φπγνδίθσλ, Κπξ. Ν. 28(ΗΗΗ)/2012.
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ζηελ

Δπξσπατθή

χκβαζε

Έθδνζεο

28

Γ

Μνλάδα Δγθιεκαηνινγηθψλ
Δξεπλψλ

29

ΜΟΝΑΓΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ
Πέξα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα
θαη ηα λαξθσηηθά, νη ζεκαληηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο επηθεληξψλνληαη ζηα
αθφινπζα:
-

Γηεμαγσγή κειεηψλ / εξεπλψλ γηα δηακφξθσζε αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο.

-

Τπνβνιή εηζεγήζεσλ / εθζέζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξφιεςε, ηνλ έιεγρν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηε κεηαρείξηζε αδηθνπξαγνχλησλ
(πνηλέο, νξγάλσζε, ιεηηνπξγία ζεζκψλ θνηλσληθήο άκπλαο θαη ζεξαπεπηηθψλ
κέηξσλ ησλ αδηθνπξαγνχλησλ).

-

πκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο επηηξνπψλ πνπ ζπγθξνηνχληαη γηα
εγθιεκαηνινγηθά, ζσθξνληζηηθά, λαξθσηηθψλ θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο.

-

Παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη
ησλ ρεδίσλ Γξάζεο ηνπ Αληηλαξθσηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο.

-

Γηνξγάλσζε εκηλαξίσλ/Ζκεξίδσλ θαη ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα εκηλάξηα /
πλέδξηα.

-

πκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία κε δηάθνξεο Τπεξεζίεο θαη Φνξείο (Τπνπξγείν
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, Οξγαληζκφο Νενιαίαο θιπ) γηα ηελ εθαξκνγή
πξνιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο λεαληθήο
παξαβαηηθφηεηαο.

-

Γξακκαηέαο θαη Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Φπιαθψλ θαη ησλ εηδηθψλ θιηκαθίσλ πνπ
ζπζηήλνληαη γηα ηε δηεξεχλεζε παξαπφλσλ ησλ θαηαδίθσλ θαζψο θαη άιισλ
ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο θπιαθέο.

ζέκαηα

Δπίζεο ε Μνλάδα έρεη αλαιάβεη:
Σελ επηζηεκνληθή, γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή
πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ

ππνζηήξημε

ηνπ

Σελ παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ
Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο
Δγθιεκαηηθφηεηαο.
Σελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε
θαη Αληηκεηψπηζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηε Μνλάδα
Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ.
Δπίζεο ε Μνλάδα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε γηα ηελ
εθπφλεζε Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο.
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ΑΝΣΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

1.

πκβνχιην Δγθιεκαηηθφηεηαο

ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο γηα
δηακφξθσζε αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, ζπζηάζεθε κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ (Αξ. 57.457, εκεξ. 24.02.2003) πκβνχιην γηα ηελ Πξφιεςε θαη
Αληηκεηψπηζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 15
Γεθεκβξίνπ 2003.
Κπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο ζχζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε δηακφξθσζε αληεγθιεκαηηθήο
πνιηηηθήο ε νπνία λα βαζίδεηαη ζηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο θαη άιιεο δηεζλείο ζηξαηεγηθέο, θαζψο
επίζεο θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ ππεξεζηψλ / θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Απψηεξνο ζηφρνο
ηνπ είλαη ε πξφιεςε θαη κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ησλ
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ Κχπξν, πξνζεγγίδνληαο ην
θαηλφκελν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζθαηξηθά θαη επηζηεκνληθά.
Δλφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην θαηλφκελν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη πνιπζχλζεην θαη
πνιπδηάζηαην, ην πκβνχιην έρεη επξείεο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ
πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο.
Κχξηα απνζηνιή ηνπ πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο είλαη:
Ζ κέηξεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε Δζληθήο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο.
Ο ζπληνληζκφο δξάζεσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο.
Ζ πξνψζεζε θαη δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο.
Ζ ζπγθέληξσζε, ε νξγάλσζε θαη ε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, γλψζεο θαη
εκπεηξηψλ.
Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ελεξγνχ αλάκημεο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο
Δλεκέξσζεο, ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ.
Ζ επηκφξθσζε, ε θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ
(θξάηνο θαη ηδηψηεο).
Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο είλαη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη
Γεκνζίαο Σάμεσο θαη Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ.
Σν πκβνχιην εθπξνζσπείηαη απφ ηo Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο
(Μνλάδα Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, Σκήκα Φπιαθψλ, Αζηπλνκία), ηα Τπνπξγεία
Τγείαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηε Ννκηθή
Τπεξεζία, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, ηελ Έλσζε Γήκσλ, ηελ Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο, ηνλ
Οξγαληζκφ Νενιαίαο Κχπξνπ, ην Παγθχπξην πληνληζηηθφ πκβνχιην Δζεινληηζκνχ θαη
ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.
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Σν παξφλ πκβνχιην έρεη δηνξηζηεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηε ρξνληθή
πεξίνδν 2012 – 2015 κε ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ
Δγθιεκαηηθφηεηαο ην Γεθέκβξην ηνπ 2012.
Σν Νέν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν θαιχπηεη ηε ρξνληθή
πεξίνδν 2012 – 2017 νινθιεξψζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ην
Μάην ηνπ 2012 κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο.
Σν πην πάλσ ρέδην επεμεξγάζηεθε Δπηηξνπή, ηελ νπνία ζπληφληδε ε Μνλάδα
Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ θαη ηελ νπνία απνηεινχζαλ εθπξφζσπνη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο,
(Αζηπλνκία, Σκήκα Φπιαθψλ), ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο θαη
Δθπαηδεπηηθήο Φπρνινγίαο, ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο θαη ηεο Έλσζεο Γήκσλ. Καηά
ηελ επεμεξγαζία ηνπ ρεδίνπ ιήθζεθαλ ππφςε ηα πνξίζκαηα θαζψο θαη νη εηζεγήζεηο
ηεο επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο, 2006 – 2010.
Σν Νέν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο (3) άμνλεο:
(α) ηε κείσζε ησλ εγθιεκαηνγφλσλ παξαγφλησλ,
(β) ηε κείσζε ηεο ππνηξνπήο θαη
(γ) ηε κείσζε ησλ επθαηξηψλ γηα δηάπξαμε αδηθεκάησλ.
Οη 217 δξάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ αθνξνχλ ην Οηθνγελεηαθφ θαη ρνιηθφ Πεξηβάιινλ,
ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ηελ Κνηλφηεηα, ηελ Δξγαζία, ηελ Φπραγσγία, ηε
Ννκνζεζία θαη ηε Μεηαρείξηζε Αδηθνπξαγνχλησλ.
Όιεο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνλννχλ ηε ζπλεηαηξηθφηεηα θαη ηελ
ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ.
1.1. Γηα ηνλ θαιχηεξν ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηελ
πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ ζπζηάζεθε Δηδηθή
Δπηηξνπή ππφ ην ζπληνληζκφ ηεο Μνλάδαο κε φξνπο εληνιήο ηελ παξαθνινχζεζε ηεο
πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ γηα φιεο ηηο δξάζεηο ηνπ
ρεδίνπ.
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο πην πάλσ Δπηηξνπήο θαηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο
νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ δεηθηψλ ζηηο δξάζεηο ηνπ
ρεδίνπ θαη ζπλερίζηεθε ε ραξηνγξάθεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ρεδίνπ
γηα ηα έηε 2012-2013.
1.1.1. Κπξηφηεξεο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ην 2013 θαη αθνξνχλ ην Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο:
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Μνλάδαο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ θαη
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηε Βία ζην ρνιείν, γηα πξνψζεζε θαιψλ πξαθηηθψλ
πξφιεςεο ηεο βίαο ζην ζρνιείν θαη ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο αμηνινγήζεθαλ
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θαη βξαβεχηεθαλ νθηψ (8) ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο ζεζκφο απηφο θαζηεξψζεθε ζηα
πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο απφ ην 2007.
Δπέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο ζε 17 Γήκνπο θαη 22
Κνηλφηεηεο (Αζηπλνκία)
Πξνψζεζε ηεο επέθηαζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο Κνηλνηηθήο Αζηπλφκεπζεο
χλαςε Κνηλσληθήο Υάξηαο γηα αληηκεηψπηζε ηεο Νεαληθήο Παξαβαηηθφηεηαο.
Πξνσζήζεθε (α) ν εζεινληηζκφο καζεηψλ ζηελ θνηλνηηθή αζηπλφκεπζε (β)
ζπλεξγαζία κε ηελ εθθιεζία κε θαζνξηζκφ ζεκείσλ επαθήο ζε θάζε επαξρία θαη
ηνκέα δξάζεσλ θαη (γ) ζπλεξγαζία κε ην Παγθχπξην πληνληζηηθφ πκβνχιην
Δζεινληηζκνχ
Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Δπηκφξθσζε ησλ κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο (φισλ ησλ
βαζκίδσλ) ζρεηηθά κε ζέκαηα θαθνπνίεζεο παηδηψλ, δηακεζνιάβεζεο, λεαληθήο
παξαβαηηθφηεηαο, δηαθξίζεσλ, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
πλέρηζε ηεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ζέκαηα νδηθήο
αζθάιεηαο κέζσ δηαιέμεσλ θαη άιισλ εθδειψζεσλ, θπξίσο ζε λεαξά άηνκα
(παηδηά, καζεηέο, θιπ.)
Δθπαίδεπζε κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο ζε ζέκαηα λνκνζεζίαο, ζπκπεξηθνξάο θαη
επηθνηλσλίαο κε ηνπο παξαβάηεο ηξνραίσλ αδηθεκάησλ.
Δπηθαηξνπνίεζε ηνπ Οδεγνχ Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο θαη Δλζσκάησζεο ησλ
Απνθπιαθηδνκέλσλ. Ο Οδεγφο απηφο δηαλέκεηαη θαη επεμεγείηαη ζηνπο θαηάδηθνπο
έλα κήλα πξηλ ηελ απνθπιάθηζε ηνπο.
Παξνρή πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζε θαηάδηθνπο γηα λα
απνθηήζνπλ ηερληθά θαη άιια επαγγεικαηηθά πξνζφληα, κε βάζε ηηο εθάζηνηε
αλάγθεο ηεο αγνξάο κε ηελ εμαζθάιηζε αλαγλσξηζκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ (Σερληθή
θαη Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πξνγξάκκαηα γισζζψλ θαη θνηλσληθήο
πξνζσπηθήο αλάπηπμεο).
Πεξηζζφηεξε επνηθνδνκεηηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ θαηαδίθσλ
κέζσ ςπραγσγηθψλ, αζιεηηθψλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ (Αλαζχζηαζε ηεο
Θεαηξηθήο Οκάδαο Κξαηνπκέλσλ, ρξήζε ηνπ γεπέδνπ ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ
απφ θξαηνχκελνπο κε θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα θιπ).
εκεηψλεηαη φηη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο έρνπλ πινπνηεζεί
θαη δηάθνξεο άιιεο δξάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ηνλ Οξγαληζκφ Νενιαίαο, ηελ
Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ, ηνπο Γήκνπο θαη ην Παγθχπξην πληνληζηηθφ
πκβνχιην Δζεινληηζκνχ.
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1.2 Πξνιεπηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα ΑΡΔΣΖ
Ζ Μνλάδα ζπλέρηζε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηα Παηδηά ζρεηηθά κε
ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνιεπηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Υαξαθηήξσλ
– Αξεηή». Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ραξαθηήξα κέζα απφ ηε βίσζε
δψδεθα (12) αμηψλ ηεο δσήο. Δπηιέρζεθαλ δψδεθα (12) ππξεληθέο αμίεο:
(α) ελδνπξνζσπηθέο (αγάπε, εηξήλε, ηφικε, απιφηεηα, ειεπζεξία, ππεπζπλφηεηα) θαη
(β)

δηαπξνζσπηθέο (ζπλεξγαζία, ζεβαζκφο, πξνζθνξά, εγεζία, δηθαηνζχλε θαη
πνιηηφηεηα).

Σν πξφγξακκα απηφ απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 10 – 15 ρξφλσλ. Έρνπλ
εθπαηδεπηεί, απφ ην 2007 κέρξη ην 2013, 2180 πεξίπνπ καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη
Γπκλαζίνπ. Δπίζεο έρνπλ εθπαηδεπηεί 3500 γνλείο κέζσ ελεκεξσηηθψλ δηαιέμεσλ θαη
βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ.
Λφγσ ηεο λέαο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δηακνξθσζεί, ην πξφγξακκα ηνπ 2013
έρεη πξνζαλαηνιηζηεί πξνο ηε δηεξεχλεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα παηδηά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο γνλέσλ
θαη παηδηψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο βίαο θαη παξαβαηηθφηεηαο.
2.

ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΦΤΛΑΚΧΝ

Σν πκβνχιην είλαη έλαο ζεζκφο πνπ γηα ρξφληα ιεηηνπξγεί θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ ησλ
Φπιαθψλ. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ε δε
ζεηεία ηνπο είλαη ηξηεηήο.
Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ ειεχζεξε
επηθνηλσλία ηνπο κε φινπο ηνπο θξαηνπκέλνπο θαη ζηε δηεξεχλεζε νπνηνπδήπνηε
παξαπφλνπ, θαζψο θαη ζηελ εμέηαζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο
δηαβίσζεο, ηελ εθπαίδεπζε, αγσγή, απαζρφιεζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε,
ςπραγσγία, θνηλσληθή επαλέληαμε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ θξαηνπκέλσλ.
Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Φπιαθψλ έρνπλ δηθαίσκα λα εηζέξρνληαη ειεχζεξα ζηηο
Φπιαθέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ θαη λα επηζθέπηνληαη φπνηνλ θαηάδηθν
επηζπκνχλ θαη λα ζπλνκηινχλ καδί ηνπ.
Σν παξφλ πκβνχιην έρεη δηνξηζηεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηε ρξνληθή
πεξίνδν 2012 - 2015. Γηα ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ιήθζεθαλ ππφςε ε επαγγεικαηηθή
ηδηφηεηα θαη ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ην ελδηαθέξνλ γηα
ηα θνηλά θαη ε επηζπκία πξνζθνξάο ζηνπο θξαηνπκέλνπο. Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ
είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο.
ε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη
απνδνηηθφηεηαο
ηνπ
πκβνπιίνπ
Φπιαθψλ,
ζπζηάζεθαλ
ηέζζεξηο
(4)
Οκάδεο/Δπηηξνπέο, νη νπνίεο εμεηάδνπλ πέξαλ απφ ηα παξάπνλα/αηηήκαηα ησλ
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θαηαδίθσλ δηάθνξα άιια ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία θαη επεκεξία, ηελ
εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, ηελ ςπραγσγία, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη
θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ. Σν πκβνχιην δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο αιιά ηα κέιε ησλ Οκάδσλ ηνπ πκβνπιίνπ
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαληήζεηο ηφζν κε ηνπο θαηάδηθνπο φζν θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ
Σκήκαηνο Φπιαθψλ, γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ θαη αθνινχζσο ππνβάιινπλ εηζεγήζεηο πξνο ηε
Γηεχζπλζε Φπιαθψλ.
Καηά ην 2013, ην πκβνχιην δηεξεχλεζε ζεκαληηθφ αξηζκφ αηηεκάησλ πνπ
ππνβιήζεθαλ ζ‟ απηφ γξαπηψο ή πξνθνξηθά. Οη θαηάδηθνη απνηείλνληαη ζην πκβνχιην
θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηηο άδεηεο εμφδνπ, ηελ
ςπραγσγία, πεηζαξρηθέο πνηλέο, θ.ι.π.
3.

ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ

Δζληθά ηξαηεγηθά γηα ηα ΝαξθσηηθΪ
Ζ Μνλάδα έρεη νξηζηεί σο χλδεζκνο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη
Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ηνπ Αληηλαξθσηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ
Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά Κχπξνπ θαη έρεη κεηαμχ άιισλ ηελ
επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη ησλ ρεδίσλ
Γξάζεο ηνπ Αληηλαξθσηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο.
Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ε Μνλάδα Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ππέβαιε ζε ηαθηά
ρξνληθά δηαζηήκαηα ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία
Καηαπνιέκεζεο Ναξθσηηθψλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη ην Σκήκα Φπιαθψλ. Δπίζεο,
ζπλέβαιε ζηηο εξγαζίεο θαη ζπκκεηείρε ζε ζπλαληήζεηο ηνπ Αληηλαξθσηηθνχ πκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ
επηβιαβή ρξήζε αιθνφι 2013 – 2020 θαη ην ρέδην Γξάζεο 2013-2016.

4.

ΔΜΗΝΑΡΗΑ / ΤΝΔΓΡΗΑ / ΖΜΔΡΗΓΔ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ

Καηά ην 2013 ε Μνλάδα εθπξνζψπεζε ην Τπνπξγείν θαη ζπκκεηείρε ζηα πην θάησ
ζεκηλάξηα / ζπλέδξηα:
Παξνπζίαζε ηεο Δληαίαο Δζληθήο ηξαηεγηθήο 2013-2020/ρεδίνπ Γξάζεο 20132016 (Αληηλαξθσηηθφ πκβνχιην, Ηαλνπάξηνο 2013).
18ν Δηήζην πλέδξην κε ζέκα "Κξίζε θαη Δμαξηήζεηο" (ΚΔΝΘΔΑ, Ηαλνπάξηνο
2013).
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Παξνπζίαζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζηελ
Δπξψπε θαη ζηελ Κχπξν (Αληηλαξθσηηθφ πκβνχιην, Μάïνο 2013).
Παγθφζκηα Ζκέξα θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ (Αληηλαξθσηηθφ πκβνχιην, Ηνχληνο
2013).
Παξνπζίαζε ησλ Γξάζεσλ ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
επηβιαβνχο ρξήζεο αιθνφι κέζα ζηα πιαίζηα ηεο "Δβδνκάδαο
Δπαηζζεηνπνίεζεο γηα ην Αιθνφι" (Αληηλαξθσηηθφ πκβνχιην, Οθηψβξηνο 2013).

5.

ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ

Ζ Λεηηνπξγφο ηεο Μνλάδαο ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηεο Δπηηξνπήο γηα ζέκαηα
Μεηαρείξηζεο Αδηθνπξαγνχλησλ. Καηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο ζπκκεηείρε ζηε
ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην ζην ηξαζβνχξγν.
ηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ πην πάλσ Δπηηξνπψλ ε Μνλάδα
ζπλεηζέθεξε ζε δηάθνξεο εθζέζεηο, ζπζηάζεηο, εξσηεκαηνιφγηα θ.ι.π.
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Μνλάδα Ιζφηεηαο
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ΜΟΝΑΓΑ ΗΟΣΖΣΑ
Ζ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γπλαίθα δηακνξθψλεηαη κε βάζε
ηηο πξφλνηεο ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ, ηδηαίηεξα ηεο χκβαζεο ησλ Ζ.Δ. γηα ηελ
Δμάιεηςε Κάζε Μνξθήο Γηάθξηζεο ζε Βάξνο ηεο Γπλαίθαο, Γηεζλψλ πζηάζεσλ,
Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο 4εο
Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο Γπλαηθψλ ηνπ Πεθίλνπ (1995), ηνπ Κνηλνηηθνχ Κεθηεκέλνπ θαη
Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηδηαίηεξα ηεο
Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Ηζφηεηα κεηαμχ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ (2010-2015) θαη
ηνπ Δπξσπατθνχ πκθψλνπ γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 2011-2020.
Ζ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή έρεη δπν βαζηθνχο ζηφρνπο:
(α)

ηελ εμάιεηςε ησλ λνκνζεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηεο γπλαίθαο θαη ηελ
θαηνρχξσζε ηεο Ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζ‟ φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ δηθαίνπ,
θαη

(β)

ηελ εκπέδσζε ηεο αξρήο ηεο Ηζφηεηαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ πξάμε, πνπ
πξνυπνζέηεη κεηαμχ άιισλ αιιαγή λννηξνπίαο, πξνψζεζε εηδηθψλ
πξνγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ ηηο γπλαίθεο ζηνπο πνιιαπινχο
ηνπο ξφινπο, θαζψο θαη ελζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο Ηζφηεηαο ζ‟ φια ηα
πξνγξάκκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο.

1.

Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαέθαο

1.1.

Βαζηθφ φξγαλν ζηε δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο απνηειεί ν
Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο (ΔΜΓΓ), ν νπνίνο ηειεί ππφ
ηελ πξνεδξία θαη αηγίδα ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο
Σάμεσο. Ο ΔΜΓΓ απνηειείηαη απφ ηξία ζπιινγηθά ζψκαηα, (α) ην πκβνχιην, (β)
ηελ Δζληθή Δπηηξνπή, (γ) ηε Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή, θαζψο θαη ηε Γεληθή
Γξακκαηεία. Υξέε Γεληθήο Γξακκαηείαο εθηειεί ε Μνλάδα Ηζφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ.

1.2.

Σν Σσκβούιηο ηνπ ΔΜΓΓ απνηειείηαη απφ 19 νξγαλψζεηο - κέιε. ην πκβνχιην
ζπκκεηέρνπλ γπλαηθείεο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη άιιεο Με-Κπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο,
εθ ησλ νπνίσλ 2 Σνπξθνθππξηαθέο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο.

1.3.

Ζ Εζληθή Επηηροπή ηνπ ΔΜΓΓ απνηειείηαη απφ 68 νξγαλψζεηο – κέιε, ζηηο
νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο, νξγαλψζεηο θαηά ηεο βίαο θαη
εθκεηάιιεπζεο γπλαηθψλ, εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο, αληηξαηζηζηηθέο, αγξνηηθέο,
ζπλδηθαιηζηηθέο, νξγαλψζεηο γηα ηελ εηξήλε, γηα ηνπο εθηνπηζκέλνπο, γηα ηελ
νηθνγέλεηα θαη ην παηδί θ.ά.
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1.4.

Ζ Δηϋποσργηθή Επηηροπή ηνπ ΔΜΓΓ απνηειείηαη απφ ηνπο Αξκφδηνπο
Λεηηνπξγνχο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο φισλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηεο
Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, πληνληζκνχ θαη Αλάπηπμεο.

1.5.

Ζ Γεληθή Γρακκαηεία πξνεηνηκάδεη ηηο ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ
ΔΜΓΓ θαη πξνσζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ιακβαλφκελσλ απνθάζεσλ, παξέρνληάο
ηνπ δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε.

1.6.

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΜΓΓ γηα ην 2013 ήηαλ ν επαλαζρεδηαζκφο ησλ
πνιηηηθψλ ηζφηεηαο απφ ηε λέα Κπβέξλεζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ηξνρηνδξφκεζεο ηεο εηνηκαζίαο λένπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ
Ηζφηεηα 2014-2017 θαη ηεο αλαδφκεζεο ηνπ ΔΜΓΓ.

2.

ΜνλΪδα Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ

2.1.

Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ απνηειεί ηελ αξκφδηα θπβεξλεηηθή ππεξεζία
πνπ ζπληνλίδεη θαη πξνσζεί ζέκαηα Ηζφηεηαο ησλ θχισλ, εθηειψληαο ρξέε
Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ ΔΜΓΓ θαη ηεο Τπνπξγηθήο θαη Σερληθήο Δπηηξνπήο γηα
ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ.

2.2.

Καηά ην 2013, νη εξγαζίεο ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο πεξηειάκβαλαλ κεηαμχ άιισλ:
εηνηκαζία λένπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα 2014-2017,
εηνηκαζία κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ αλαδφκεζε ηνπ ΔΜΓΓ,
επηρνξεγήζεηο Οξγαλψζεσλ,
αλαζεψξεζε ησλ Καλνληζκψλ Δπηρνξεγήζεσλ,
έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Ηζφηεηαο,
πξνψζεζε λνκνζεζηψλ γηα πεξαηηέξσ θαηνρχξσζε ηεο Ηζφηεηαο,
ελζσκάησζε ηεο Ηζφηεηαο ζ‟ φιεο ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο (gender
mainstreaming) ζπκκεηέρνληαο ζε ζσξεία δηαηκεκαηηθψλ θαη
πνιπζεκαηηθψλ επηηξνπψλ (π.ρ. πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ
Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα, Πνιπζεκαηηθή
πληνληζηηθή Οκάδα γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ,
Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε),
δηαβνχιεπζε κε ην Σκήκα Δξγαζίαο, ηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Πξνζσπηθνχ θαη ηελ Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε
θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε γηα πηνζέηεζε Κψδηθα εμνπαιηθήο
Παξελφριεζεο ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία ,
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ζπλεξγαζία κε ηελ Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ηελ
πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζηα ζέκαηα
ελζσκάησζεο ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζ‟ φια ηα πξνγξάκκαηα θαη
πνιηηηθέο (gender mainstreaming),
ζπλεηζθνξά ζηελ εηνηκαζία Δζληθψλ Δθζέζεσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
Οηθνπκεληθήο Πεξηνδηθήο Αλαζθφπεζεο, ηνπ Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα
Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα,
ρεηξηζκφ φισλ ησλ ζεκάησλ Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο
Ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
2.3.

Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο ζηειερψλεηαη απφ κία Αλψηεξε Γηνηθεηηθή Λεηηνπξγφ, ε
νπνία ηειεί ηαπηφρξνλα θαη ρξέε Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ θαη δχν
Γηνηθεηηθνχο Λεηηνπξγνχο.

3.

Δζληθφ ρΫδην ΓξΪζεο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ

3.1.

Σν πξψην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ (ΔΓΗ),
εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κε ηελ απφθαζή ηνπ κε αξηζκφ 65.941
θαη εκεξνκελία 29 Απγνχζηνπ 2007 θαη απνηειεί ην εληαίν πιαίζην πνιηηηθήο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή, ζθαηξηθή θαη
ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο.

3.2.

Ζ ιήμε ηνπ ΔΓΗ ην 2013 ζπλέπεζε κε ηελ εμέηαζε ηεο Έθζεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 6εο θαη 7εο πλδπαζκέλεο Πεξηνδηθήο
Έθζεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηελ
Δμάιεηςε θάζε κνξθήο Γηάθξηζεο ζε βάξνο ηεο Γπλαίθαο (CEDAW)
(πξβι.§17.1.), γη‟ απηφ ηα Καηαιεθηηθά ρφιηα ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ησλ Ζ.Δ.
επέρνπλ ζέζε ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ΔΓΗ, ηα νπνία ζα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ
εηνηκαζία ηνπ λένπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Ηζφηεηα 2014-2017.

3.3.

Ο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηηο
Οξγαλψζεηο-Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΜΓΓ κε ηελ επθαηξία ηεο 8εο ηνπ
Μάξηε, παγθφζκηαο εκέξαο ηεο Γπλαίθαο (08/03/2013) δήισζε φηη ην λέν
ηξαηεγηθφ ρέδην ζα είλαη ζηνρεπκέλν, ξεαιηζηηθφ, ζα επηθεληξψλεηαη ζε
βαζηθνχο ζηφρνπο πξνηεξαηφηεηαο θαη ζα κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηα πιαίζηα ησλ
νηθνλνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ θξάηνπο.

3.4.

Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο μεθίλεζε επξεία δηαβνχιεπζε κε φια ηα Τπνπξγεία, Φνξείο
Ηζφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ
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Γηθαησκάησλ θαη ηεο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη
Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε,
θνξείο
Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο,
Αθαδεκατθνχο/Δξεπλεηηθνχο Φνξείο, θαζψο θαη ηηο Γπλαηθείεο θαη άιιεο ΜεΚπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ εηνηκαζία ηνπ λένπ
ρεδίνπ.
4.

Ννκνζεηηθφο
ΔπηηξνπΫο.

Δθζπγρξνληζκφο

θαη

4.1.

ην λνκνζεηηθφ ηνκέα ζπλερίζηεθε ε πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ θαηνρχξσζε ηεο
ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Οηθνγελεηαθνχ
Γηθαίνπ.

4.2.

Μεηά ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ζηελ ππφζεζε C-236/09 Test
Achats, φζνλ αθνξά ην θχξνο ηνπ άξζξνπ 5, παξάγξαθνο 2 ηεο Οδεγίαο
2004/113/ΔΚ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη
Γπλαηθψλ ζηελ Πξφζβαζε ζε Αγαζά θαη Τπεξεζίεο θαη ζηελ Παξνρή Απηψλ
θαζψο θαη ηελ έθδνζε Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
ε Μνλάδα Ηζφηεηαο πξνρψξεζε ζηελ εηνηκαζία ηξνπνπνηεηηθνχ λνκνζρεδίνπ ζε
ζηελή ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Τπεξεζία Διέγρνπ
Αζθαιηζηηθψλ Δηαηξεηψλ /Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, χλδεζκνο Αζθαιηζηηθψλ
Δηαηξεηψλ Κχπξνπ, Ννκηθή Τπεξεζία, Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο), ην νπνίν
ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζε λφκν ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013
Ν.89(Η)/2013 . Ο ηξνπνπνηεηηθφο απηφο λφκνο επεξεάδεη ηηο αζθαιηζηηθέο
εηαηξείεο πνπ πξνζθέξνπλ πξντφληα πνπ ζρεηίδνληαη κε αζθάιεηεο δσήο.

4.3.

Πξνσζήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπίηξνπν Ννκνζεζίαο ε εηνηκαζία
πξνζρεδίνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηε Γηακεζνιάβεζε ζε Οηθνγελεηαθέο Τπνζέζεηο, κε
ζηφρν ηελ επαλαθαηάζεζή ηνπ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ γηα ςήθηζε ζε
λφκν.

4.4.

Παξέκβαζε Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο πξνο ην Τπνπξγείν
Άκπλαο γηα εμάιεηςε ησλ λνκνζεηηθψλ δηαθξίζεσλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα
ππάξρνπλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ ζην ζηξαηφ, ζηε βάζε Έθζεζεο
ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα ην ίδην ζέκα.

4.5.

Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο εηνίκαζε κειέηε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ περί Στέζεωλ Γολέωλ
θαη Τέθλωλ Νόκοσ (Ν.216/90) θαη εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα δηαηάγκαηα
δηαηξνθήο, ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο αηηεκάησλ απφ νξγαλψζεηο δηαδεπγκέλσλ.
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πλεξγαζέα

κε

ΚνηλνβνπιεπηηθΫο

4.6. Πξφζζεηα, ε Μνλάδα Ηζφηεηαο κειέηεζε θαη εμέθξαζε απφςεηο γηα ηολ Περί
Παίδωλ Νόκο θαη ηοσς ζτεηηθούς Καλοληζκούς γηα ηε Λεηηοσργία Προγρακκάηωλ,
ηολ περί Ίζες Μεηατείρηζες Αλδρώλ θαη Γσλαηθώλ ζηελ Απαζτόιεζε θαη ζηελ
Επαγγεικαηηθή Εθπαίδεσζε θαη ηνλ περί ηες Εθαρκογής ηες Ιαηρηθής
Υποβοεζούκελες Αλαπαραγωγής Νόκο.
4.7.

Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο εθπξνζψπεζε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο
Σάμεσο θαη ηνλ Δζληθφ Μεραληζκφ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο ζηηο
ζπλεδξηάζεηο Κνηλνβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ θαηά ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ πνπ
άπηνληαη ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.

4.7.1. πγθεθξηκέλα, ε Πξντζηακέλε θαη/ή Λεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο
ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ κεηαμχ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ κε ζέκα:
(α) «Ζ βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ πνιηηηθή δσή θαη ζηα θέληξα
ιήςεσο απνθάζεσλ» (11/03/2013).
(β) «Δλεκέξσζε γηα ηνπο ζεζκνχο ηνπ ΟΖΔ πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ θαη νη πξφζθαηεο αιιαγέο» (11/03/2013).
(γ) «Οη ίζεο επθαηξίεο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη ε ελζσκάησζε ηεο
δηάζηαζεο ησλ θχισλ ζηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ
ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο Κχπξνπ» (11/03/2013).
(δ) «Ζ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο
Γπλαίθαο» (20/05/2013 θαη 27/05/2013).
(ε) «Ο πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ (Πξφζβαζε ζε Αγαζά θαη
Τπεξεζίεο θαη ζηελ Παξνρή Απηψλ) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2013»
(17/06/2013 θαη 08/07/2013) θαη
(ζη) «Ζ αλάγθε ππνγξαθήο
Κσλζηαληηλνχπνιεο» (14/10/2013).

θαη

θχξσζεο

ηεο

χκβαζεο

ηεο

4.7.2. Ζ Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο εθπξνζψπεζε επίζεο ην Τπνπξγείν ζηε
ζπλεδξίαζε ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο «Μειέηε ηνπ δεκνγξαθηθνχ
πξνβιήκαηνο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπ» (18/04/2013).
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5.

Πξνυπνινγηζκφο ΜνλΪδαο Ηζφηεηαο / Δζληθνχ Μεραληζκνχ γηα ηα
Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαέθαο

5.1.

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ γηα
πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο είρε κεηαμχ άιισλ ππνδεηρζεί
κείσζε ηνπ Άξζξνπ 3118 πνπ αθνξά ηνλ Δζληθφ Μεραληζκφ γηα ηα Γηθαηψκαηα
ηεο Γπλαίθαο (ΔΜΓΓ) απφ €450.000 ζε €400.000 γηα ην 2013. Mεγάιν κέξνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ απηνχ, χςνπο πεξίπνπ €136.249 δηεηέζε γηα επηρνξεγήζεηο
γπλαηθείσλ Οξγαλψζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ. πγθεθξηκέλα, πνζφ χςνπο
€120.456 δηεηέζε γηα εηήζηεο ρνξεγίεο, ελψ πνζφ χςνπο €22.671 δηεηέζε γηα ηελ
επηρνξήγεζε πξνγξακκάησλ θαηφπηλ αηηήζεσο.

6.

Δπηρνξεγάζεηο Οξγαλψζεσλ θαη ΠξνγξακκΪησλ

6.1.

Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, αλαγλσξίδνληαο ηνλ πνιχ
ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ζηνλ
ηνκέα ηεο ηζφηεηαο, ηηο επηρνξεγεί θαη ηηο εληζρχεη απφ ζρεηηθφ θνλδχιη. Οη
ρνξεγίεο θαηαβάιινληαη πξνο ηηο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο απφ ην θνλδχιη ηνπ
ΔΜΓΓ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί.

6.2.

Γηα δέθαηε ηέηαξηε ρξνληά πξνσζήζεθε ε θαηαβνιή εηήζηαο ρνξεγίαο πξνο ηηο
Οξγαλψζεηο - Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, αιιά θαη πξνο
άιιεο δνκέο / θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο
Ηζφηεηαο. Γηα ηελ θαηαβνιή εηήζηαο ρνξεγίαο απαηηείηαη ε ππνβνιή ειεγκέλσλ
ινγαξηαζκψλ ηεο νξγάλσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαζψο θαη εηήζηνπ
θνζηνινγεκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.

6.3.

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη
πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο έρεη κεηαμχ άιισλ ππνδεηρζεί
κείσζε ησλ ρνξεγηψλ. Σν πνζφ ηεο ρνξεγίαο γηα ηα Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ
ΔΜΓΓ, γηα ην έηνο 2013, κεηψζεθε θαηά 30% ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε,
κε κέγηζην πνζφ λα αλέξρεηαη κέρξη ηηο €11.960, ελψ γηα ηα κε-κέιε ηνπ
πκβνπιίνπ κέρξη ηηο €7.000.

6.3.1. Πεξαηηέξσ, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο ζηε βάζε ησλ
παξαηεξήζεσλ ηεο Γεληθήο Διέγθηξηαο δηελεξγεί απζηεξφηεξν έιεγρν
εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο
επηρνξεγήζεηο πξνγξακκάησλ/δξάζεσλ θαηφπηλ αηηήζεσο ε πιεξσκή γίλεηαη ζε
δχν δφζεηο: ε πξψηε (50%) θαηαβάιιεηαη κε ηελ έγθξηζε ηεο δξάζεο θαη βάζεη
ηνπ ππνβιεζέληνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ε δεχηεξε δφζε κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δξάζεο, βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ εμφδσλ θαη θαηφπηλ πξνζθφκηζεο φισλ ησλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο.
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6.4.

Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν κέζσ ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο, ηθαλνπνίεζε ζεηξά
αηηεκάησλ Με-Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ, γηα επηρνξήγεζε
εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη δηαθσηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη
πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνπλ άκεζε βνήζεηα θαη ζηήξημε ζε γπλαίθεο.
Πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ επηρνξήγεζε δξάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ άκεζα ζηνπο
ζηφρνπο ηνπ ΔΓΗ.

6.5.

Σα αηηήκαηα ππνβάιινληαη ζην εηδηθφ έληππν ρνξεγηψλ, ην νπνίν βξίζθεηαη
αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΓΓΣ (www.mjpo.gov.cy) θαη αμηνινγνχληαη
ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο Δπηρνξεγήζεσλ.

6.6.

Καηά ην 2013, ηθαλνπνηήζεθαλ 21 αηηήκαηα νξγαλψζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ γηα
ηελ επηρνξήγεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα πην θάησ:
Μεζνγεηαθφ Ηλζηηηνχην Μειεηψλ Κνηλσληθνχ Φχινπ: Δλεκεξσηηθή Δθζηξαηεία
γηα ηε Βία θαηά ησλ Γπλαηθψλ κε ζέκα: «Rise – Dance - Strike».
Δπηηξνπή Γπλαηθψλ Λάηνλο: 9ε Ζκεξίδα / Δξγαζηήξην κε ζέκα: «Γπλαίθα θαη
Οηθνλνκηθή Κξίζε».
Γπλαηθεία Κίλεζε Οηθνιφγσλ: Δθδήισζε κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο
Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο κε ζέκα: «Ο Ρφινο ησλ Γπλαηθψλ ζηνλ Αγψλα γηα
Κνηλσληθή Αιιειεγγχε».
ΠΔΟ: Δθζηξαηεία 8εο Μαξηίνπ 2013.
ΠΟΓΟ: Δθδήισζε κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο κε
ζέκα: «Γπλακηθά ζπλερίδνπκε γηα εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, γηα θνηλσληθή
δηθαηνζχλε, γηα επαλέλσζε ηεο Παηξίδαο καο».
Γπλαίθεο Υσξίο χλνξα: Δθδήισζε 8εο Μαξηίνπ 2013.
Λχθεην Διιελίδσλ Διεχζεξεο Ακκνρψζηνπ: Δθδήισζε κε ηελ επθαηξία ηεο
Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο κε ζέκα: «Οη Γπλαίθεο Πνηεηάξηζζεο ηεο
Διεχζεξεο Δπαξρίαο Ακκνρψζηνπ».
ΠΗΚ: Δθδήισζε κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο κε
ζέκα: «Ο Ρφινο ηεο Γπλαίθαο δηαρξνληθά ζε πεξηφδνπο θξίζεο».
νζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Κίλεζε: Γξακκή Δλεκέξσζεο Γπλαηθψλ.
ψκα Κππξίσλ Οδεγψλ: 45ν Παγθχπξην πλέδξην ηειερψλ ΚΟ κε ζέκα:
«Ζ Γπλαίθα ηνπ 21νπ αηψλα κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, λα
αληηζηαζεί ζηε βία».
νζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Κίλεζε: Δθδήισζε/ζεκηλάξην κε ηελ επθαηξία ηεο
Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο κε ζέκα: «Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα
θαηαζηνιήο ηεο αλεξγίαο; Δίλαη ε γπλαίθα θνηλσλφο ησλ πξνγξακκάησλ; Δάλ
λαη, πφζεο γπλαίθεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηά;».
Πλεπκαηηθή Αδειθφηεηα Διιελίδσλ Κχπξνπ: Δθδήισζε γηα ηελ Ζκέξα ηεο
Γπλαίθαο κε ζέκα: «Ζ πκβνιή ηεο Γπλαίθαο ζηελ Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο».
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ΠΟΓΟ: χλνδνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο Παγθφζκηαο Γεκνθξαηηθήο
Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ (ΠΓΟΓ) ζηελ Κχπξν.
Δξεπλεηηθφ Κέληξν Ηζφηεηα Φχινπ (ΔΚΗΦ): Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε ζέκα:
«Ζ έκθπιε δηάζηαζε ηεο αλεξγίαο: Απφςεηο θαη ζηάζεηο ηεο λενιαίαο θαη ησλ
εξγνδνηψλ».
Κνο Γεκήηξεο Υαηδεραξαιάκπνπο, Δπηζηεκνληθφο Δξεπλεηήο: Παγθχπξηα
Έξεπλα κε ζέκα: «Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ Κππξηαθή νηθνγέλεηα:
παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο,
απαηηήζεσλ, ξφισλ θαη ζέζεσλ ησλ δχν θχισλ ζην πιαίζην ηεο
νηθνγέλεηαο».
Κνο Γεκήηξεο Υαηδεραξαιάκπνπο, Δπηζηεκνληθφο Δξεπλεηήο: Βησκαηηθά
Δξγαζηήξηα κε ζέκα: «Πξνζηαηεχνκαη θαη Δθπαηδεχνκαη απφ ηελ βία ζηηο
εξσηηθέο κνπ ζρέζεηο».
Ίδξπκα Πνιηηηζηηθήο Γεκηνπξγίαο Παηδηψλ θαη Νέσλ Λάξλαθαο: Θεαηξηθέο
παξαζηάζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ζεαηξηθά εξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα κε ζέκα:
«Γπλή…Γπλαίθα».
ΠΟΓΟ: Δθδήισζε κε ζέκα: «Γπλαίθα θαη Αζιεηηζκφο».
Παγθχπξηα Κίλεζε «Ίζα Γηθαηψκαηα – Ίζεο Δπζχλεο»: Έξεπλα, Δμαγσγή θαη
αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη Αλνηθηή ζπδήηεζε κε ζέκα: «Ζ Φσλή ηεο
Γπλαίθαο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο».
Γξα Γέζπνηλα Υαξαιακπίδνπ-νισκή: Έξεπλα θαη έθδνζε ηεο Αλζνινγίαο
κε ηίηιν: «Πνίεζε Κππξίσλ Γπλαηθψλ 1878-2008».
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ
Οηθνγέλεηα: Παγθχπξην πλέδξην κε ζέκα: “Βία ζηελ Οηθνγέλεηα: πξφιεςε,
πξνζηαζία θαη δίσμε».
7.

Έξεπλεο-ΜειΫηεο

7.1.

ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζε ηνκείο πνπ άπηνληαη ηεο
Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ, επηρνξεγήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν έξεπλεο πνπ
δηεμήρζεζαλ απφ δηάθνξνπο θνξείο. Δηδηθφηεξα, επηρνξεγήζεθαλ ηα αθφινπζα:
Δξεπλεηηθφ Κέληξν Ηζφηεηαο Φχινπ (ΔΚΗΦ): Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κε ζέκα:
«Ζ έκθπιε δηάζηαζε ηεο αλεξγίαο: Απφςεηο θαη ζηάζεηο ηεο λενιαίαο θαη ησλ
εξγνδνηψλ».
Κνο Γεκήηξεο Υαηδεραξαιάκπνπο, Δπηζηεκνληθφο Δξεπλεηήο: Παγθχπξηα
Έξεπλα κε ζέκα: «Ζ δηάζηαζε ηνπ θχινπ ζηελ Κππξηαθή νηθνγέλεηα:
παξαδνζηαθέο θαη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο,
απαηηήζεσλ, ξφισλ θαη ζέζεσλ ησλ δχν θχισλ ζην πιαίζην ηεο
νηθνγέλεηαο».
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Παγθχπξηα Κίλεζε «Ίζα Γηθαηψκαηα – Ίζεο Δπζχλεο»: Έξεπλα, Δμαγσγή θαη
αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη Αλνηθηή ζπδήηεζε κε ζέκα: «Ζ Φσλή ηεο
Γπλαίθαο ζηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο»
7.2.

Οη έξεπλεο πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΔΜΓΓ θαζψο θαη άιιεο έξεπλεο γχξσ
απφ ηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ γηα εχθνιε πξφζβαζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.

8. Δθδειψζεηο Άιισλ ΦνξΫσλ
8.1.

Ο Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο ππνζηεξίδεη ηε
δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ απφ ηηο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο θαη
άιινπο θνξείο. Μέζα ζην 2013 δηνξγαλψζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νη πην θάησ
εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο ν Τπνπξγφο, ν Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη/ή ε
Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ ΔΜΓΓ πξνζθιήζεθαλ σο θχξηνη νκηιεηέο, ή γηα λα
απεπζχλνπλ ραηξεηηζκφ ή λα κεηάζρνπλ:
05.03.2013-9ε Ζκεξίδα/πκπφζην Λέζρεο Γπλαηθψλ Λάτνλο κε ζέκα «Γπλαίθα
θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε» (Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ, παξνπζία Γεληθήο
Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ).
07.03.2013-Δθδήισζε ηεο Γπλαηθείαο Κίλεζεο Οηθνιφγσλ (ΓΤΚΟ) κε ηελ
επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο κε ζέκα: «Ο ξφινο ησλ
γπλαηθψλ ζηνλ αγψλα γηα θνηλσληθή αιιειεγγχε ζε επνρή νηθνλνκηθήο
θξίζεο» (Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ, αλαγλψζηεθε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ
ΔΜΓΓ).
08.03.2013-Δθδήισζε ηνπ Γπλαηθείνπ Κηλήκαηνο ΠΟΓΟ κε ηελ επθαηξία ηεο
Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο κε ζέκα: «πλερίδνπκε δπλακηθά ηνλ αγψλα
γηα εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, γηα θνηλσληθή αιιειεγγχε, γηα επαλέλσζε ηεο
παηξίδαο καο» (Παξνπζία Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ).
13.03.2013-Δθδήισζε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο «Γπλαίθεο Υσξίο χλνξα»
κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο κε ζέκα: «Σηκεηηθή
εθδήισζε πξνο ηηκήλ ηεο πξψελ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ θαο σηεξνχιαο Υαξαιάκπνπο γηα ηελ πνιχπιεπξε πξνζθνξά
ηεο ζηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη γηα ηελ πξνψζεζε ζεζκηθψλ θαη
άιισλ πνιηηηθψλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηνλ
εξγαζηαθφ ηεο ρψξν» (Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ, παξνπζία Γεληθήο
Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ).
13.03.2013-Πξφγεπκα Δξγαζίαο ηνπ Αλνξζσηηθνχ Κφκκαηνο Δξγαδφκελνπ
Λανχ κε ηελ επθαηξία ηεο Γηεζλνχο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο (Παξνπζία Γεληθήο
Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ).
10.04.2013-πδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο ηεο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο
ησλ
Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε κε ζέκα:
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«Δπάξθεηα/αλεπάξθεηα πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ πξνζηαζίαο ζπκάησλ
έκθπισλ δηαθξίζεσλ ζηελ απαζρφιεζε» (Δηζήγεζε / παξέκβαζε Γεληθήο
Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ).
πλάληεζε γηα δηακφξθσζε «Δξγαιείνπ Πηζηνπνίεζεο Δπηρεηξήζεσλ»
(Gender Equality Labelling), ην νπνίν δηνξγαλψζεθε απφ ηελ ΟΔΒ
(25/04/2013) (Παξνπζία Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ).
20.09.2013-Δθδήισζε ηνπ Μεζνγεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Κνηλσληθνχ
Φχινπ (MIGS) κε ζέκα: «Γεκνθξαηία ηεο Ηζφηεηαο θαη Δλεξγφο πκκεηνρή
ησλ Δπξσπαίσλ Πνιηηψλ ζηα Κνηλά» (Παξνπζία Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ
ΔΜΓΓ).
05.11.2013-Παγθχπξην πλέδξην ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ
Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα κε ζέκα: «Βία ζηελ
Οηθνγέλεηα: Πξφιεςε, Πξνζηαζία θαη Γίσμε» (Παξνπζία Γεληθήο Γξακκαηέσο
ηνπ ΔΜΓΓ).
18.11.2013-Γεκφζηα πδήηεζε ηξνγγπιήο Σξαπέδεο κε ζέκα: «Σν πιαίζην
πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ θαη ζηήξημεο ησλ
ζπκάησλ», ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (Παξνπζία Γεληθήο
Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ).
9.

Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ πκβαηφηεηαο κε ηηο ΔζληθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο
Ννκνζεζέεο θαη ΠνιηηηθΫο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ

9.1.

Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο έρεη αλαιάβεη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ην
2005, ηελ αξκνδηφηεηα γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ πκβαηφηεηαο κε ηελ εζληθή
θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, γηα φια ηα
έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2004-2006 θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή
Πεξίνδν 2007-2013. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο εθδίδεη ηα Πηζηνπνηεηηθά πκβαηφηεηαο
γηα φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη ζρέδηα ρνξεγηψλ κε ηε βνήζεηα
εμεηδηθεπκέλνπ πκβνχινπ ζηα ζέκαηα ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.

9.2.

Καηά ην 2013, εθδφζεθαλ 47 Πηζηνπνηεηηθά Ηζφηεηαο. Μέζσ δηαγσληζκνχ
πξνζθνξψλ πνπ δηελήξγεζε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο
εμαζθαιίζηεθαλ νη ππεξεζίεο εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε γηα ηε λέα Πξνγξακκαηηθή
Πεξίνδν 2014-2020.

9.3.Ζ Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο ζπλαληήζεθε ζηηο 15/04/2013 κε
εθπξνζψπνπο
ηεο
ENOROS
Consulting
γηα
κειέηε/αμηνιφγεζε
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ζε ζρέζε κε ηελ Ηζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
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10.

Ηζηνζειέδα ΜνλΪδαο Ηζφηεηαο / ΔΜΓΓ

10.1. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο αλαβαζκίδεη θαη εκπινπηίδεη ζπζηεκαηηθά ηνλ ηζηνρψξν ηεο,
ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη
Γεκνζίαο Σάμεσο - www.mjpo.gov.cy. Ο ρψξνο πεξηιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο
Ννκνζεζίεο, Μειέηεο, Δθζέζεηο Πξνφδνπ, Καλνληζκνχο θαη Έληππα
επηρνξεγήζεσλ. Πεξηιακβάλεη επίζεο έξεπλεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ
θαη άιιν ρξήζηκν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ
πνιηηψλ θαη ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Απφ ην 2009, ε
ηζηνζειίδα ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο θαη ηνπ ΔΜΓΓ ζπλδέζεθαλ κε ηελ Κπβεξλεηηθή
Πχιε Γηαδηθηχνπ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηάο ηνπο απφ ην θνηλφ.
11.

Γηαηκεκαηηθά πλεξγαζέα

11.1. ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ελζσκάησζε ηεο Ηζφηεηαο ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο,
Λεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξεο επηηξνπέο/
ζπλαληήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη αθφινπζεο:
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Βία ζηελ Οηθνγέλεηα (Αληηπξνεδξία).
Πνιπζεκαηηθή πληνληζηηθή Οκάδα θαηά ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ.
Γηαηκεκαηηθή Οκάδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο
εθκεηάιιεπζεο.
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Παηδηνχ.
Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε.
Δπηηξνπή
Παξαθνινχζεζεο
ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο
«Απαζρφιεζε, Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή πλνρή» 2007-2013.
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο
Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» 2007-2013.
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο
2007-2013.
Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 20072013.
Γίθηπν πλεξγαζίαο ηεο Έδξαο UNESCO γηα ηελ Ηζφηεηα θαη ηελ
Δλδπλάκσζε ησλ Φχισλ.
Δζληθφο Φνξέαο Γεκνγξαθηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Πνιηηηθήο.
Τπννκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο.
Δζληθή Οκάδα Δξγαζίαο θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ.
Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ
Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ.
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Γηεπηζηεκνληθή νκάδα εηδηθψλ γηα ζθνπνχο εηνηκαζίαο παγθφζκηαο έθζεζεο
γηα ηελ πξφιεςε ηεο Βίαο– Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (World Health
Organization-WHO).
Δπηηξνπή Δζεινληηζκνχ θαη ελζάξξπλζεο ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ.

12.

Βέα θαηΪ ησλ Γπλαηθψλ / εμνπαιηθά ΔθκεηΪιιεπζε

12.1. Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα επεθηείλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Βία ζηελ Οηθνγέλεηα, ζηελ νπνία ε Γεληθή
Γξακκαηέαο ηνπ ΔΜΓΓ θαη Πξντζηάκελε ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο θαηέρεη ηε ζέζε
ηεο Αληηπξνέδξνπ.
12.1.1.Σν έξγν ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Βία ζηελ Οηθνγέλεηα
επηθεληξψζεθε ζηελ πξνψζεζε πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα
ηελ Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα (2010-2013), ηε
δηαθψηηζε, ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ γηα εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ πνπ
ρεηξίδνληαη ζέκαηα βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, κε ηελ πιήξε επηρνξήγεζε ηνπ ΔΜΓΓ,
θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαηκεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ην ρεηξηζκφ πεξηζηαηηθψλ
ελδννηθνγελεηαθήο βίαο.
12.2. Ο ΔΜΓΓ, κέζσ ηεο Τπεπηηξνπήο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα, ζε ζπλεξγαζία κε ην
χλδεζκν γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα
(ΠΑΒΟ), ζηα πιαίζηα ησλ παγθφζκησλ 16ήκεξσλ θαηά ηεο έκθπιεο βίαο,
πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά δηαθσηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο:
(α) Γεκνζηνγξαθηθή Γηάζθεςε Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαη
ηεο Πξνέδξνπ ηνπ ΠΑΒΟ, θαηά ηελ νπνία έγηλε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ησλ 16εκεξσλ εθδειψζεσλ (22/11/2013),
(β) Θεαηξηθέο παξεκβάζεηο ζην δξφκν (Λάξλαθα - 24/11/2013, Πάθν 23/11/2013, Λεπθσζία - 1/12/2013, Λεκεζφο - 7/12/2013 θαη
(γ) Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο ζηελ χπαηζξν (Λπζξνδφληα - 29/11/2013, Μέζα
Υσξηφ Πάθνπ - 23/11/2013, Όκνδνο - 7/12/2013).
(δ) Σειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο παξνπζίεο (25/11-10/12/2013).
12.3. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ ΔΜΓΓ ζπκκεηέρεη ζηελ Πνιπζεκαηηθή πληνληζηηθή
Οκάδα θαηά ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ (ε νπνία ζπζηάζεθε κε βάζε ην άξζξν 47
ηνπ πεξί Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο θαη ηεο Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη
ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007 [Ν. 87(Η)/2007]).
12.3.1.Σν έξγν ηεο Πνιπζεκαηηθήο πληνληζηηθήο Οκάδαο επηθεληξψζεθε ζηελ
αμηνιφγεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο θαηά ηεο Δκπνξίαο
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Πξνζψπσλ (2010-2012), ζηελ εηνηκαζία λένπ, ην νπνίν θαιχπηεη ηελ πεξίνδν
2013-2015, ηε δηνξγάλσζε δηαθσηηζηηθήο εθζηξαηείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ κε ζέκα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο θαη εξγαζηαθήο
εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο πνξλείαο, κε ηελ επηρνξήγεζε θαη ηνπ ΔΜΓΓ, θαζψο θαη
ηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ ζε ζέκαηα εκπνξίαο πξνζψπσλ.
12.4. Ζ Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο κεηείρε επίζεο ζηηο αθφινπζεο
πλαληήζεηο/πζθέςεηο:
-πλάληεζε εκπεηξνγλσκφλσλ κε κέιε αληηπξνζσπείαο ηεο Γηεζλνχο
Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο
πξνζψπσλ (GRETA) (4/03/2013),
-χζθεςε ζην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πνξλείαο (17/04/2013),
-χζθεςε ππφ ηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ γηα
εθζηξαηεία θαηά ηεο δήηεζεο ππεξεζηψλ απφ ηα ζχκαηα πνξλείαο (4/09/2013).
13.

Τπνπξγηθά θαη Σερληθά Δπηηξνπά γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ

13.1. Ζ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθψλ
θαη ηεο Δλδννηθνγελεηαθήο Βίαο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην ελδερφκελν
πξνζρψξεζεο ζ‟ απηήλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Τπνπξγηθή Δπηηξνπή αλέζεζε
ζηελ Σερληθή Δπηηξνπή ηελ θαη‟ άξζξνλ κειέηε ηεο χκβαζεο, ηελ θαηαγξαθή
ησλ πεξαηηέξσ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα αλαιάβεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζε
πεξίπησζε πξνζρψξεζεο θαη ηελ εηνηκαζία αλαιπηηθήο θνζηνιφγεζεο.
13.2. Ζ Σερληθή Δπηηξνπή ππφ ηελ Πξνεδξία ηεο Πξντζηακέλεο ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο
ζπλήιζε ζπλνιηθά ηέζζεξηο θνξέο ζηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο πξνθεηκέλνπ
λα εηνηκαζηεί θαη ππνβιεζεί ζηελ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή κειέηε γηα ιήςε ηειηθήο
απφθαζεο.
14.

πκκεηνρά ησλ Γπλαηθψλ ζηελ Πνιηηηθά Εσά

14.1. ηα πιαίζηα ηεο «Ζκέξαο Γεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο» πνπ ζεζκνζεηήζεθε απφ ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο
ζπλαληήζεθε κε εθπξνζψπνπο ησλ Γπλαηθείσλ Οξγαλψζεσλ, ησλ Πνιηηηθψλ
Κνκκάησλ θαη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηηο 3/12/2013 γηα ζπδήηεζε κε
ζέκα ηε «πκκεηνρή ηεο Γπλαίθαο ζηελ Πνιηηηθή θαη Γεκφζηα Εσή –
Δπξσεθινγέο 2014».
14.2. Καηά ηε δηαβνχιεπζε ππνβιήζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο, νη
νπνίεο ζηελ πνξεία ζα κειεηεζνχλ θαη αμηνπνηεζνχλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη
ηελ πξνψζεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ζηα
Κέληξα Λήςεο Απνθάζεσλ.
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15.

ΔπξσπατθΪ ΘΫκαηα

15.1. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα ηζφηεηαο πνπ πξνσζνχληαη ζηα
πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηα νπνία
εθθξάδεη απφςεηο θαη ζέζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη ε Οδεγία γηα
ηελ Δθαξκνγή ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ Πξφζβαζε ζε
Αγαζά θαη Τπεξεζίεο, ε επξσπατθή εθζηξαηεία γηα ηελ Ίζε Ακνηβή Αλδξψλ θαη
Γπλαηθψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο επξσπατθήο εκέξαο ηζνκηζζίαο (Equal Pay
Day).
15.2. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Ηξιαλδηθή θαη Ληζνπαληθή Πξνεδξία θαη
ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (EIGE) γηα ηελ εηνηκαζία ησλ
Δθζέζεσλ κε ζέκα «Women and the Media» θαη «Institutional Mechanisms:
National Machineries for Gender Equality» αληίζηνηρα.
16.

ΔπξσπατθΫο ΔπηηξνπΫο

16.1. Δπξσπατθή Έλσζε
Ζ Πξντζηακέλε θαη νη Λεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο ζπκκεηέρνπλ ζηελ
Δπηηξνπή Αλσηέξνπ Δπηπέδνπ γηα ηελ Δλζσκάησζε ηεο Ηζφηεηαο ζ‟ φιεο ηηο
Πνιηηηθέο (High Level Group on Gender Mainstreaming) , ην Advisory
Committee on Equal Opportunities between Women and Men, σο εζληθά
ζεκεία επαθήο ζηελ Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο (Gender Equality Commission) θαη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα
PROGRESS θαη DAPHNE, ελψ εθπξνζσπνχληαη θαη ζην Δπξσπατθφ
Ηλζηηηνχην Ηζφηεηαο Φχισλ (EIGE).
Ζ Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο ζπκκεηείρε ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο
Δπηηξνπήο Αλσηέξνπ Δπηπέδνπ γηα ηελ Δλζσκάησζε ηεο Ηζφηεηαο ζ‟ φιεο
ηηο Πνιηηηθέο (High Level Group on Gender Mainstreaming)
πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Γνπβιίλν (10-11/1/2013) απφ ηελ Ηξιαλδηθή
Πξνεδξία θαη ζην Βίιληνπο (11-12/9/2013) απφ ηε Ληζνπαληθή Πξνεδξία.
πκκεηνρή Λεηηνπξγνχ ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο (θαο Γψξαο Υαξαιάκπνπο)
ζηε ζπλάληεζε ηνπ Advisory Committee on Equal Opportunities between
Women and Men πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο, ζηηο 23 Μαΐνπ,
2013.
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17. ΖλσκΫλα Έζλε
17.1. Έθζεζε CEDAW
Ζ Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο ζπκκεηείρε ζηελ αληηπξνζσπεία ππφ ηελ
Δπίηξνπν Ννκνζεζίαο πνπ κεηέβε ζηε Γελεχε γηα εμέηαζε ηεο 6 εο θαη 7εο
πλδπαζκέλεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε κνξθήο Γηάθξηζεο ζε βάξνο ηεο
Γπλαίθαο (CEDAW) (Γελεχε, 15 Φεβξνπαξίνπ 2013), ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο
νπνίαο είρε θαζνξηζηηθφ ξφιν. ηα Καηαιεθηηθά ρφιηά ηεο ε Αξκφδηα Δπηηξνπή
ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ επεζήκαλε ηφζν ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί ζηνλ
ηνκέα ηεο Ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, φζν θαη ηνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο
γηα ην κέιινλ.
(Ιζηοζειίδα:http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/421/75/PDF/
G1342175.pdf?OpenElement).

17.2. Πξφγξακκα ΓξΪζεο γηα ηε Γπλαέθα ηνπ Πεθέλνπ
17.2.1.ηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο απνηίκεζεο ηεο πξνφδνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ηε Γπλαίθα ηνπ Πεθίλνπ, 20 ρξφληα κεηά ηελ
πηνζέηεζή ηνπ (4ε Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηε Γπλαίθα, Πεθίλν 1995), ηα
Ζλσκέλα Έζλε θαη εηδηθφηεξα ην Οηθνλνκηθφ θαη Κνηλσληθφ πκβνχιην θάιεζε ηα
θξάηε-κέιε λα εηνηκάζνπλ θαη ππνβάινπλ Δζληθέο Δθζέζεηο επί ηνπ ζέκαηνο.
17.2.2.Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο, ε νπνία ζπληνλίδεη ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο φπσο θαη ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα μεθίλεζε δηαβνχιεπζε, βάζεη θαη ησλ ζρεηηθψλ
Καηεπζπληήξησλ Γξακκψλ, κε φια ηα Τπνπξγεία/Τπεξεζίεο, θνξείο Ηζφηεηαο,
Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, αθαδεκατθνχο/εξεπλεηηθνχο θαη άιινπο
εκπιεθφκελνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα εηνηκάζνπλ ηηο ζπλεηζθνξέο ηνπο.
17.2.3.Ζ Έθζεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πξφνδν/εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ
ζηνλ ηνκέα ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηελ ηειεπηαία 20εηία, κε
επηθέληξσζε ηελ ηειεπηαία 5εηία, ηα πξνβιήκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα
ππάξρνπλ, θαζψο θαη ηηο κειινληηθέο πξνηεξαηφηεηεο /πξνθιήζεηο.
18.

Γηεζλάο πλεξγαζέα

18.1. ηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ε Μνλάδα Ηζφηεηαο ζπκπιήξσζε ζεηξά
εξσηεκαηνινγίσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο Ηζφηεηαο θαη
απνζηέιινληαη απφ δηεζλείο/επξσπατθνχο νξγαληζκνχο. Μεηαμχ απηψλ
πεξηιακβάλνληαη:
Δξσηεκαηνιφγην ηεο Δπηηξνπήο FEMM ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κε ζέκα:
«Women‟s response to the crisis».
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Δξσηεκαηνιφγην γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Ηξιαλδηθήο Πξνεδξίαο κε ζέκα
«Women and the Media».
Δξσηεκαηνιφγην γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο Ληζνπαληθήο Πξνεδξίαο κε ζέκα:
«Institutional Mechanisms: National Machineries for Women‟s Rights».
πιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ εηνηκαζία ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηεο ΔΔ κε ζέκα:
«CY/EU-Database on women and men in decision-making», ε νπνία
πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ην θάζε θξάηνο-κέινο.
Δξσηεκαηνιφγην ηεο Δπηηξνπήο Progress κε ζέκα: «Preparatory analysis for the
ex-post evaluation of PROGRESS».
Δξσηεκαηνιφγην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κε ζέκα: «4th round of monitoring
the implementation of Recommendation (2002) on the Protection of Women
Against Women”.
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Δ

Γηεζλήο πλεξγαζία ζε
Θέκαηα Γεκφζηαο Σάμεο
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ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ
Ο θαηάινγνο ησλ πκθσληψλ πνπ ππέγξαςε ε Κχπξνο κε άιιεο ρψξεο γηα ζπλεξγαζία
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η (Μέξνο Α΄) ηνπ παξφληνο
Κεθαιαίνπ.
Μέρξη ην ηέινο ηεο ππφ επηζθφπεζε πεξηφδνπ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο
Σάμεσο βξηζθφηαλ ζε δηάθνξα ζηάδηα δηαπξαγκάηεπζεο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε
δηάθνξεο ρψξεο. ην Παξάξηεκα Η (Μέξνο Β΄) ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, παξαηίζεηαη
θαηάινγνο ησλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο
δηαπξαγκαηεχεηαη πκθσλίεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο.

57

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η
ΜΔΡΟ Α΄
ΤΜΦΧΝΗΔ ΚΤΠΡΟΤ ΜΔ ΑΛΛΔ ΥΧΡΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ
Α. ΤΜΦΧΝΗΔ ΠΟΤ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΖΚΑΝ:
Α/Α

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ΓΗΜΔΡΔΗ ΤΜΦΧΝΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ
ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΤΠΟΓΡΑΦΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΖΜΟΗΔΤΖ
ΣΖΝ ΔΔΓ

πκθσλία κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ
ηεο πξηαθήο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ
Δγθιήκαηνο θαη ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο θαη
ηνπ Λαζξεκπνξίνπ Ναξθσηηθψλ.

4.4.1989

28.2.1992
Δ.Δ. 2684
Γ.Π. Αξ. 6

Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα Αζθάιεηαο
κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο πξηαθήο
Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο.
πκθσλία γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Σζερηθήο θαη
ινβαθηθήο Οκφζπνλδεο Γεκνθξαηίαο.
(Ιζτύεη κε ηε Δεκοθραηία ηες Τζετίας (Σσκθωλία
9.10.1998).
πκθσλία κεηαμχ ηνπ ΤΓΓΣ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο
Σάμεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα
πλεξγαζία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο.
πκθσλία κεηαμχ ηνπ ΤΓΓΣ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο
Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγχπηνπ γηα ζέκαηα
αζθάιεηαο.
πκθσλία κεηαμχ ηνπ ΤΓΓΣ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αζθάιεηαο ηεο
Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο γηα ζπλεξγαζία ζε
ζέκαηα αζθάιεηαο.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Κξάηνπο
ηνπ Ηζξαήι γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη θαηάρξεζεο
λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ,
ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιινπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ρνπκαλίαο
γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηεζλνχο
εγθιήκαηνο.

14.5.1991

28.2.1992
Δ.Δ. 2684
Γ.Π. Αξ. 7

7.12.1992

26.2.1993
Δ.Δ. 2777
Γ.Π. Αξ.1

11.12.1993

30.9.1994
Δ.Δ. 2912
Γ.Π. Αξ. 21

7.6.1994

22.7.1994
Δ.Δ. 2896
Γ.Π. Αξ. 16

18.10.1994

11.11.1994
Δ.Δ. 2922
Γ.Π. Αξ. 24

9.1.1995

3.2.1995
Δ.Δ. 2951
Γ.Π. Αξ. 2

7.6.1995

21.7.1995
Δ.Δ. 2490
Γ.Π. Αξ. 6

13.6.1996

28.6.1996
Δ.Δ. 3071
Γ.Π. Αξ. 6

πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Οπγγαξίαο
γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο
λαξθσηηθψλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
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9.

πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Μάιηαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηεο παξάλνκεο
δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο.

17.9.1999

26.11.1999
Δ.Δ. 3362
Γ.Π. Αξ. 15

10.

πκθσλία γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ΤΓΓΣ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.

16.11.1999

3.12.1999
Δ.Δ. 3370
Γ.Π. Αξ. 16

11.

πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Κνχβαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο
λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
ηεο Μεγάιεο νζηαιηζηηθήο Λατθήο Ληβπθήο
Αξαβηθήο Σδακαρηξίαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο θαη
δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη
ςπρνηξφπσλ νπζηψλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ηξιαλδίαο
γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ηνπ
μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ηεο εκπνξίαο
πξνζψπσλ, ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιινπ ζνβαξνχ
εγθιήκαηνο.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Ηηαιίαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη
άιισλ κνξθψλ εγθιήκαηνο.
Μλεκφλην Καηαλφεζεο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ γηα
ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο
δηαθίλεζεο θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ.

16.11.200

1.12.2000
(Δ.Δ. 3453 Γ.Π.
Αξ 18)

15.3.2001

5.4.2002
Δ.Δ. 3653
Γ.Π. Αξ. 7

8.3.2002

22.11.2002
Δ.Δ. 3655
Ν. 34(ΗΗΗ)/2002

28.6.2002

27.6.2003
Δ.Δ. 3370
Ν.22(ΗΗΗ)/2003

3.7.2002

23.8.2002
Δ.Δ. 3631
Γ.Π. Αξ. 14

16.

πκθσλία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
ηεο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ληβάλνπ γηα ζπλεξγαζία
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο θαη
δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη
ςπρνηξφπσλ νπζηψλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο.

19.7.2002

20.2.2004
Δ.Δ. 3812
Ν. 5(ΗΗΗ)/2004

17.

πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ηεο παξάλνκεο
δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο.

4.12.2002

4.7.2003
Δ.Δ. 3732
Ν. 28(ΗΗΗ)/2003

12.

13.

14.

15.
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18.

πκθσλία ηνπ ΤΓΓΣ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο
θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεσο ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα πλεξγαζία ησλ
Ππξνζβεζηηθψλ σκάησλ ησλ δπν ρσξψλ ζε
ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο.

4.6.2003

16.7.2004
Δ.Δ. 3884
Ν. 49(ΗΗΗ)/2004

19.

πκθσλία γηα πλεξγαζία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Αζηπλνκηθνχ
Γξαθείνπ (Δπξσπφι).

4.7.2003

3.10.2003
Δ.Δ. 375
Ν. 36(ΗΗΗ)/2003

20.

πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο γηα Καηαπνιέκεζε
ηνπ Γηαζπλνξηαθνχ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο,
ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηεο Παξάλνκεο
Μεηαλάζηεπζεο, ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ θαη
ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ Οπζηψλ.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Δζζνλίαο γηα πλεξγαζία ζηελ
Καηαπνιέκεζε ηνπ Οξγαλσκέλνπ θαη άιισλ
κνξθψλ Δγθιήκαηνο.
πκθσλία ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο ινβαθίαο γηα πλεξγαζία ζηελ
Καηαπνιέκεζε ηνπ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο,
ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο
Ναξθσηηθψλ θαη Φπρνηξφπσλ θαη άιισλ Οπζηψλ.
Μλεκφλην Καηαλφεζεο Κχπξνπ – Απζηξίαο γηα
ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεσο θαη
Δζσηεξηθψλ (Τπνγξαθή καδί κε ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ).
πκθσλία πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο γηα πλεξγαζία
ζηελ Καηαπνιέκεζε ηνπ Οξγαλσκέλνπ θαη άιισλ
Μνξθψλ Δγθιήκαηνο.
πκθσλία πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο
ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο γηα πλεξγαζία ζε
Θέκαηα Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο.
πκθσλία ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Λεηνλίαο γηα ηε πλεξγαζία ζηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηεο Παξάλνκεο
Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ, Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ
θαη Πξνδξφκσλ ηεο θαη ηνπ Οξγαλσκέλνπ
Δγθιήκαηνο.

2.12.2003

16.7.2004
Δ.Δ. 3884
Ν. 48(ΗΗΗ)/2004

8.1.2004

26.3.2004
Δ.Δ. 3827
Ν. 13(ΗΗΗ)/2004

26.2.2004

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

πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Οπθξαλίαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε
ηνπ εγθιήκαηνο.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
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8.10.2004

18.2.2005

11.11.2005
Δ.Δ. 4049
Ν. 34(ΗΗΗ)/2005

4.3.2005

23.12.2005
Δ.Δ. 4060
Ν. 49(ΗΗΗ)/2005

11.4.2005

23.122.2005
Δ.Δ. 4060
Ν. 48/2005

16.2.2006

4073 .Δ.
Ν.20(ΗΗΗ) ηνπ
2006
7.7.2006

Δ
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28.

29.

30.

31.

32.

33.
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ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΓΖΜΟΗΔΤΖ
ΣΖΝ ΔΔΓ

πκθσλία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη
ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο γηα πλεξγαζία ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο Αξκελίαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ θαη άιισλ
κνξθψλ εγθιήκαηνο.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ηλδίαο γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο,
ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο παξάλνκεο
δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηεο εξβίαο γηα πλεξγαζία ζηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηνπ
Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, ηεο Παξάλνκεο
Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ, Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ
θαη ησλ Πξνδξφκσλ ηεο, ηεο Παξάλνκεο
Μεηαλάζηεπζεο θαη άιισλ Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ννηίνπ
Αθξηθήο γηα Αζηπλνκηθή πλεξγαζία.
πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο
Γεκνθξαηίαο ηνπ Οπδκπεθηζηάλ γηα ζπλεξγαζία
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Δγθιήκαηνο

30.4.2007

Δ.Δ. 4097
Ν.41(ΗΗΗ)/2007

23.11.2006

Δ.Δ. 4097
Ν. 42(ΗΗΗ)/2007
7.12.2007

25.5.2007

Δ.Δ. 4097
Ν.43(ΗΗΗ)/2007
7.12.2007

23.2.2009

Δ.Δ. 4130
Ν.8(ΗΗΗ)/2010
7.5.2010

14.7.2010

Δ.Δ. 149
Ν.20(ΗΗΗ)/2011
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ΜΔΡΟ Β

B.

ΤΜΦΧΝΗΔ ΤΠΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ

ΚαηΪινγνο Υσξψλ κε ηηο νπνέεο ην Τπνπξγεέν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζέαο ΣΪμεσο
δηαπξαγκαηεχεηαη πκθσλέεο ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Κχπξνο – Μεμηθφ
Κχπξνο – Σζερία *
Κχπξνο – Απζηξία
Κχπξνο – πξία *
Κχπξνο – Βελεδνπέια
Κχπξνο – Ηζεκεξηλφο
Κχπξνο – Κξναηία
Κχπξνο – Καηάξ
Κχπξνο – Ρσζία *
Κχπξνο – Μαπξνβνχλην
Κχπξνο – Μνιδαβία
Κχπξνο – Ηξάλ
Κχπξνο – Ληβχε
Κχπξνο – Κνπβέηη
Κχπξνο – Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
Κχπξνο – Μπαρξέηλ
Κχπξνο – Ηζξαήι*
Κχπξνο – ανπδηθή Αξαβία
Κχπξνο – Ρνπκαλία
Κχπξνο – Οκάλ

* Αληηθαηάζηαζε ηες σθηζηάκελες
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η

Πξνυπνινγηζκφο 2013

64

ΓΑΠΑΝΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ
ΔΧ ΣΟ ΔΣΟ 2013
Οη δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαζψο θαη ησλ
Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηφ, γηα ην έηνο 2013, αλήιζαλ ζε
€261,52 εθ. ζε ζρέζε κε €286,96 εθ. ην έηνο 2012. Παξνπζίαζαλ δειαδή κείσζε
€25,44 εθ. ή πνζνζηφ 8,8%.
Απφ ην ζχλνιν ησλ €261,52 εθ. πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ην 2013, πνζφ χςνπο €226,20
εθ. ή πνζνζηφ 86,5% αθνξά ζηηο δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη επηδνκάησλ ηνπ
πξνζσπηθνχ. Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη επηδνκάησλ έρνπλ κεησζεί ην 2013, ζε
ζρέζε κε ην πνζφ ηνπ 2012 (€245,12 εθ.) θαηά €18,92 εθ., ή θαηά 7,7% ιφγσ ηεο
κείσζεο ή/θαη θαηάξγεζεο επηδνκάησλ, ηεο αθππεξέηεζεο πξνζσπηθνχ θαη ηεο
ζπλερηδφκελεο παγνπνίεζεο λέσλ πξνζιήςεσλ.
Σν ππφινηπν πνζφ δαπαλψλ ηνπ 2013, χςνπο €35,32 εθ., αθνξά ζηηο ππφινηπεο
Σαθηηθέο θαη Αλαπηπμηαθέο δαπάλεο.
πγθεθξηκέλα, νη Σαθηηθέο δαπάλεο πέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα κηζζνχο θαη σξνκίζζηα
αλήιζαλ ζε €29,24 εθ. έλαληη €34,86 εθ. ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ γηα ην έηνο 2012.
Παξνπζίαζαλ δειαδή κείσζε χςνπο €5,62 εθ. ή 16,1%.
Οη Αλαπηπμηαθέο δαπάλεο γηα ην έηνο 2013 αλήιζαλ ζε €6,07 εθ. έλαληη €7,64 εθ. γηα ην
2012. Παξνπζίαζαλ δειαδή κείσζε χςνπο €1,57 εθ. ή 20,5%.
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Ε

Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα /
Δμνπιηζκφο / Πξνζθνξέο
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ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ / ΔΞΟΠΛΗΜΟ / ΠΡΟΦΟΡΔ
Α.

ΑΣΤΝΟΜΗΑ

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα απνθέληξσζε θαη θαιχηεξε
αζηπλφκεπζε θαη εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, έρεη πξνσζεζεί ε πινπνίεζε ησλ
αθφινπζσλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ γηα ηελ Αζηπλνκία:
Α.1 Έξγα πνπ Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ/ βξέζθνληαη ζε πξνρσξεκΫλν ζηΪδην
πινπνέεζεο
(α)

ΑλΫγεξζε Αζηπλνκηθψλ ηαζκψλ
Σα θηίξηα ησλ αθφινπζσλ Αζηπλνκηθψλ ηαζκψλ βξίζθνληαη ζε πνιχ θαθή
θαηάζηαζε θαη ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα φπσο ε αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ ησλ
ππφ αλαθνξά ηαζκψλ εθηειεζηεί απφ ηηο Σνπηθέο Αξρέο, νη νπνίεο λα αλαιάβνπλ
ην θφζηνο αλέγεξζεο κε κηθξή ζπλεηζθνξά απφ ην θξάηνο, φπσο έρεη εθαξκνζηεί
θαη ζε πεξηπηψζεηο Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ Τπαίζξνπ.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε Αξρή Σνπηθήο Γηνίθεζεο ζα αλαιάβεη ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. πγθεθξηκέλα, ζα
πξέπεη λα αλαηεζεί ε πινπνίεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ ζε ηδηψηε
Αξρηηέθηνλα/Πνιηηηθφ Μεραληθφ, αθνχ ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Αζηπλνκίαο θαη νη
θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζε ηδηψηε Δξγνιάβν, αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ησλ
πξνζθνξψλ.
Αθνινχζσο, ν αξκφδηνο Έπαξρνο ζα δψζεη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαη ζα
βεβαηψζεη φηη νη εξγαζίεο έρνπλ εθηειεζηεί κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Ζ
Αξρή Σνπηθήο Γηνίθεζεο ζα δηαβηβάζεη ζηελ Αζηπλνκία ηα πην πάλσ έγγξαθα,
εθρσξψληαο ην θηίξην ζηελ Αζηπλνκία θαη ε Αζηπλνκία ζα δψζεη ππφ κνξθή
ρνξεγίαο πνζφ, ην νπνίν ζα εγθξηζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ην
Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αθνχ ηεο ππνβιεζνχλ φια ηα ηηκνιφγηα/απνδείμεηο
πιεξσκήο.

(i)

ΒειηησηηθΫο εξγαζέεο ζηνλ Αζηπλνκηθφ ηαζκφ Καιαβαζνχ
Με ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηέγαζεο ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ
Επγίνπ, ν νπνίνο ζηεγάδεηαη ζε αθαηάιιεια ιπφκελα ππνζηαηηθά απφ ην 2006,
απνθαζίζηεθε ε επαλαιεηηνπξγία ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ Καιαβαζνχ γηα ηε
ζηέγαζε ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ Επγίνπ.
Χο εθ ηνχηνπ, έρεη πξνσζεζεί ε εθηέιεζε ησλ βειηησηηθψλ εξγαζηψλ ζηνλ
Αζηπλνκηθφ ηαζκφ Καιαβαζνχ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ Επγίνπ,
απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Καιαβαζνχ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία, ην
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νπνίν έρεη εγθξηζεί κε ηελ Απφθαζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ αξ. 73.044 εκεξ.
5.1.2012.
Οη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο έρνπλ αξρίζεη ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ 2012 θαη ην
έξγν έρεη νινθιεξσζεί ηνλ Μαην 2013.
Ζ Κνηλνηηθή Αξρή αλέιαβε ηελ πιεξσκή ηνπ νιηθνχ θφζηνπο νινθιήξσζεο ηνπ
έξγνπ θαη ηεο έρεη επηζηξαθεί πνζφ χςνπο €150.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.) ππφ κνξθή
ρνξεγίαο. Σν ππφινηπν πνζφ πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ,
θαηαβιήζεθε απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Καιαβαζνχ.
(ii)

Αζηπλνκηθφο ηαζκφο ΠαλαγηΪο
Ο Αζηπλνκηθφο ηαζκφο ζηεγάδεηαη ζε ελνηθηαδφκελν θηίξην, ην νπνίν δελ κπνξεί
λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Αζηπλνκίαο. Έρεη ιεθζεί έγθξηζε ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ κε αξ. 75.899 εκεξνκελίαο 16.10.2013γηα ηελ αλέγεξζε λένπ
Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ ζηελ Παλαγηά απφ ηελ Κνηλνηηθή Αξρή κε ηελ
πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. Ζ Κνηλνηηθή Αξρή ζα αλαιάβεη ηελ πιεξσκή ηνπ
νιηθνχ θφζηνπο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ θαη αθνινχζσο ζα ηεο επηζηξαθεί πνζφ
χςνπο €350.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.) ππφ κνξθή ρνξεγίαο. Σν ππφινηπν πνζφ πνπ ζα
απαηηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ζα θαηαβιεζεί απφ ην Κνηλνηηθφ
πκβνχιην Παλαγηάο. Σν έξγν αλακέλεηαη λανινθιεξσζεί ηέινο Ννεκβξίνπ 2014.

(iii) Αζηπλνκηθνέ ηαζκνέ ηξνπκπηνχ θαη ΛΪληαο/ατηηΪ
Δίραλ ιεθζεί Απνθάζεηο Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππφ
αλαθνξά έξγσλ απφ ηηο Κνηλνηηθέο Αξρέο κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία,
φκσο δπζηπρψο κεηά απφ νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ε πινπνίεζε ηνπο
αλαζηάιεθε ιφγσ ησλ ζηελψλ δεκνζηνλνκηθψλ πιαηζίσλ ηνπ θξάηνπο θαη ηεο κε
έγθξηζεο ηνπο ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014.
Α.2

ΒειηησηηθΫο Δξγαζέεο πθηζηΪκελσλ θηεξέσλ Αζηπλνκέαο

Ζ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ε αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ
ησλ κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο. Χζηφζν, ηα πεξηνξηζηηθά
πιαίζηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αζηπλνκίαο είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ ζε φηη αθνξά ζηε ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη αλαθαίληζε ησλ
πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. Πεξηνξίζηεθε επίζεο ν θχθινο ησλ εξγαζηψλ ζε φ,ηη
αθνξά ζηελ αλέγεξζε λέσλ θηεξίσλ γηα θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο
Αζηπλνκίαο.
Σν 2013, ε Αζηπλνκία πξνέβεθε ζε αξηζκφ βειηησηηθψλ έξγσλ, φπσο ε επηδηφξζσζε
ησλ Αζηπλνκηθψλ ηαζκψλ Λπθαβεηηνχ, Πεξηζηεξψλαο, Κηηίνπ, Αζηπλνκηθήο
Γηεχζπλζεο Λεκεζνχ θ.ι.π.. Γεληθά, φιεο νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί είραλ σο
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ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο
θαη πγείαο ησλ κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία (Ο Πεξί Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία Νφκνο ηνπ 1996 σο ην 2011).
A.2 Δμνπιηζκφο Αζηπλνκέαο
(α)

Πξνηεξαηφηεηα ηεο Αζηπλνκίαο απνηειεί ε αλαλέσζε θαη εθζπγρξνληζκφο
αεξνπνξηθνχ, λαπηηθνχ θαη κεραλνθίλεηνπ ζηφινπ. ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
παξαιήθζεθαλ δχν θαηλνχξγηα θνπζθσηά ζθάθε κε ηελ νλνκαζία «ΛΑΡΑ» θαη
«Απφζηνινο Αλδξέαο» ηχπνπ RIB, κε εμνπιηζκφ RADAR, AIS, SART, GPS θαη
VHF.

(β)

Σα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Αζηπλνκία ζεσξνχληαη σο βαζηθά
εξγαιεία, ηφζν γηα ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ απινπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ, φζν θαη γηα ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη ηε ζπλεξγαζία
καο κε ηα άιια θξάηε. Καηά ην 2013, πξαγκαηνπνηήζεθαλ βειηηψζεηο ζηελ
πθηζηάκελε εθαξκνγή Ζκεξνιφγησλ ηαζκψλ γηα πξνζζήθε επνπηηθνχ ειέγρνπ,
ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα δηνξζψλνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο
θαηαρσξήζεηο ηνπο. Αθφκε, ςεθηνπνηήζεθαλ ηα εληάικαηα, έγηλαλ βειηηψζεηο ζην
χζηεκα Δμσδίθσλ Κιήζεσλ, ζηελ πθηζηάκελε εθαξκνγή ηεο Παξάλνκεο
Μεηαλάζηεπζεο, αιιά θαη ζε 11 πθηζηάκελεο εθαξκνγέο.

Δπηπξφζζεηα, αλαπηχρζεθε κία λέα ιεηηνπξγία, κε ηελ νπνία ν πνιίηεο έρεη ηελ επθαηξία
λα ελεκεξψλεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ αλ έρεη ηπρφλ εθθξεκνχληα εληάικαηα.
Δπίζεο, έγηλε αλαβάζκηζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Schengen N- SIS II θαη SIRENE ζηε
λέα έθδνζε ICD3.0 θαη ηξνπνπνίεζε δχν εθαξκνγψλ ηνπ CPCS γηα απηφκαηε
θαηαρψξεζε ζεκάησλ (alert) ζην ζχζηεκα Schengen, φπσο γηα παξάδεηγκα θινπηκαία/
απνιεζζέληα έγγξαθα, θινπηκαία νρήκαηα, θ.ά.

Β.

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

Σν ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα αλαβάζκηζεο ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ
εμνπιηζκνχ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ έξγα:
(α)

ΚηεξηαθΫο ΔγθαηαζηΪζεηο Δηδηθάο ΜνλΪδαο Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ
(Δ.Μ.Α.Κ.) ζηελ Κνθέλνπ
Κξίζεθε επηηαθηηθή αλάγθε ε αλέγεξζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ Δηδηθή
Μνλάδα Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ (Δ.Μ.Α.Κ.), θαζφηη κέξνο ησλ θηεξίσλ φπνπ
ζηεγάδεηαη ε ΔΜΑΚέρνπλ θξηζεί αθαηάιιεια θαη ην Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
εμέδσζε ζρεηηθή Δηδνπνίεζε Απαγφξεπζεο ρξήζεο ησλ ππφ αλαθνξά ρψξσλ
εξγαζίαο.
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Χο εθ ηνχηνπ, πξνσζήζεθε ε θαηεδάθηζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνζηαηηθψλ θαη ε
αλέγεξζε λένπ θηεξίνπ γηα ηελ ΔΜΑΚ ζηνλ πθηζηάκελν ρψξν, έλαληη
πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο δαπάλεο ε νπνία αλέξρεηαη ζε €610.000 (ζπλ Φ.Π.Α.),
ήηνη ζπλνιηθά €725.900. Ζ έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ αλακέλεηαη
πξνο ην ηέινο ηνπ 2014 θαη νινθιήξσζε ηνπο πεξί ηα κέζα ηνπ 2015.
(β)

ΑλΫγεξζε Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ Τπαέζξνπ
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία,
ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηελ ελζάξξπλζε θαη εκπινθή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ
ζηελ αλέγεξζε Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ Τπαίζξνπ ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ
ηνπο θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ.
ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ε Αξρή Σνπηθήο Γηνίθεζεο ζα αλαιάβεη ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ. πγθεθξηκέλα, ζα
πξέπεη λα αλαηεζεί ε πινπνίεζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ ζε ηδηψηε
Αξρηηέθηνλα/Πνιηηηθφ Μεραληθφ, αθνχ ηχρνπλ ηεο έγθξηζεο ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Τπεξεζίαο θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζε ηδηψηε Δξγνιάβν, αθνινπζψληαο
ηε δηαδηθαζία ησλ πξνζθνξψλ.
Αθνινχζσο, ν αξκφδηνο Έπαξρνο ζα δψζεη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαη ζα
βεβαηψζεη φηη νη εξγαζίεο έρνπλ εθηειεζηεί κε βάζε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Ζ
Αξρή Σνπηθήο Γηνίθεζεο ζα δηαβηβάζεη ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηα πην πάλσ
έγγξαθα, εθρσξψληαο ην θηίξην ζηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ε Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία ζα δψζεη ππφ κνξθή ρνξεγίαο πνζφ, ην νπνίν ζα εγθξηζεί απφ ην
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αθνχ ηεο ππνβιεζνχλ φια
ηα ηηκνιφγηα / απνδείμεηο πιεξσκήο.

(i)

Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Τπαέζξνπ Πεξηζηεξψλαο
Χο εθ ηνχηνπ, κε ηε κέζνδν απηή έρεη πξνσζεζεί ε πινπνίεζε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ
ηαζκνχ Τπαίζξνπ Πεξηζηεξψλαο. Οη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο άξρηζαλ ηνλ
Οθηψβξην ηνπ 2012 θαη νινθιεξψζεθαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2013.Ζ πξνψζεζε ηνπ
έξγνπ πινπνηήζεθε απφ ηελ Κνηλνηηθή Αξρή κε ηελ παξαρψξεζε ππφ κνξθή
ρνξεγίαο πνζφ χςνπο €118.000 απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο
Σάμεσο (Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία), ην νπνίν είρε εγθξηζεί κε ηελ Απφθαζε
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε αξ. 71.571 εκεξ. 4.1.2011.

Β.3 ΑγνξΪ ΟρεκΪησλ Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο
Μέρξη ηηο 31/12/2013, παξαιήθζεθαλ ηα πην θάησ λέα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη
εμνπιηζκφο:
(α) Γχν (2) νρήκαηα παληφο εδάθνπο επηά ζέζεσλ
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(β) Έλα φρεκα ηχπνπ βαλ Mercedes Sprinter 516 CDI KA κε ηεηξαθίλεζε
Β.4 Δμνπιηζκφο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο
Δμνπιηζκφο πνπ παξαιήθζεθε κέρξη ηηο 31/12/2013:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.

Έμη (6) αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο θαηάδπζεο κε ηα παξειθφκελα ηνπο.
Έλαο θνξεηφο εθηνμεπηήξαο λεξνχ
Ογδφληα (80) δεχγε γάληηα πξνζηαζίαο γηα ππξνζβέζηεο
Γχν ληνχδ απνιχκαλζεο Portaflex 300/12Δ Lightweight Economy
Decontamination Shower
Δθαηφλ πελήληα (150) θαλάξηα Αλαπλεπζηηθψλ πζθεπψλ Suvrivνl Led
Έμη ηειεζθνπηθνί ηζηνί δηάζσζεο
Έλα θνξείν δηάζσζεο Paraguard Stretcher Excel Rescue
Γψδεθα (12) θνξεηνί απηφλνκνη πξνβνιείο / ζπζηήκαηα άπιεηνπ
θσηηζκνχ.
Σξηάληα (30) ερεηηθέο ζπζθεπέο MSA Scout
Μηα ζπζθεπή εληνπηζκνχ ζπκάησλ Yone Proeye 951-S
Γηαθφζηα (200) πξνζζαθαηξνχκελα θαλάξηα γηα εθαξκνγή ζε
ππξνζβεζηηθά θξάλε ηχπνπ GALLET F1S θαη PACIFIC F7
Πελήληα (50) ζσιήλεο ηπιηθηήξα PYTON B
Έλαο θνξεηφο απιφο εδάθνπο γηα παξαγσγή αθξνχ ρακειήο δηαζηνιήο
Angus Bipod Foam Monitor FC27B
Έμη ηξηπφδηα δηάζσζεο Arizona Vortex
Γχν θνξεία δηάζσζεο FERNO 71S
ηνιέο Swift Water Rescue κε ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ ηεζζάξσλ (04)
αηνκηθψλ θνπζθσηψλ ζσζηβίσλ πιεξψκαηνο / επηβαηψλ ειηθνπηέξνπ (Life
Vest Helicopter Crew) κάξθαο / κνληέιν ΣITAN XF Helicopter Crew Vest,
ηα νπνία ζπλνδεχνληαη θαη απφ αηνκηθή αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή δηαθπγήο
(Helicopter Emergency SCBA).
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Γ.

ΣΜΖΜΑ ΦΤΛΑΚΧΝ

Γ.1

Έξγα πνπ
πινπνέεζεο

νινθιεξψζεθαλ/βξέζθνληαη

ζε

πξνρσξεκΫλν

ζηΪδην

(α) Αλαπαιαέσζε ηεο ΠηΫξπγαο 9
Οη εξγαζίεο γηα ηελ αλαπαιαίσζε ηεο Πηέξπγαο 9είραλ αξρίζεη απφ ην
επηέκβξην ηνπ 2010 θαη ην έξγν νινθιεξψζεθε θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία
πεξί ην ηέινο ηνπ 2012, έλαληη ζπλνιηθήο δαπάλεο €5.350.000 (ζπκπ.
Φ.Π.Α.).Ζ Πηέξπγα 9 δηαζέηεη 24 θειηά, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 30 αηφκσλ,
θαζψο θαη βνεζεηηθφ θηίξην κε ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο ππνδνρήο.
Υξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ηελ θξάηεζε λεαξψλ θαη αλειίθσλ θαηαδίθσλ,
αιιά πξνο ην ηέινο ηνπ 2013 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία σο Πηέξπγα
Βαξππνηληηψλ θαη νη λεαξνί/αλήιηθνη θαηάδηθνη ζηεγάζηεθαλ ζηελ Πηέξπγα 8
(Πηέξπγα-Δηδηθφ 8).
(β) Αλαθαέληζε θαη ΔπΫθηαζε ησλ Πηεξχγσλ 1 θαη 2 ηεο Κιεηζηάο Φπιαθάο
Πξνσζήζεθε ε πινπνίεζε ηεο Β‟ Φάζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία δηαρσξίδεηαη ζε
ηέζζεξηο ππνθάζεηο (Πηέξπγα 2Α, Πηέξπγα 2Β, Πηέξπγα 1Α, Πηέξπγα 1Β),
έλαληη ζπλνιηθήο εθηίκεζεο δαπάλεο €9.600.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.). Με ηελ
νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα αλαθαηληζηνχλ 128 θειηά (120 θειηά
ρσξεηηθφηεηαο 240 αηφκσλ θαη 8 θειηά απνκφλσζεο ρσξεηηθφηεηαο 8
αηφκσλ) θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ 40 λέα θειηά ρσξεηηθφηεηαο 80 αηφκσλ.
Έρεη νινθιεξσζεί ε δεχηεξε Πηέξπγα (2Β), ε νπνία παξαδφζεθε θαη ηέζεθε
ζε ιεηηνπξγία ηέινο ηνπ 2013, κε ηελ δεκηνπξγία 39 θειηψλ, ρσξεηηθφηεηαο
78 αηφκσλ.πλερίδνληαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο εμσηεξηθψλ ζσιελψζεσλ
ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ησλ Πηεξχγσλ 1 θαη 2, κεηά ην πξφβιεκα δηαξξνήο
πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο.
(γ) ΚαηεδΪθηζε πθηζηΪκελσλ ππνζηαηηθψλ ηεο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο
θαη δεκηνπξγέα αλεμΪξηεηνπ δξφκνπ πξνο ηα ΦπιαθηζκΫλα Μλάκαηα
Πεξί ηα κέζα ηνπ 2013 νινθιεξψζεθε ε θαηεδάθηζε ησλ πθηζηάκελσλ
εγθαηαιειεηκκέλσλ ππνζηαηηθψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζην ρψξν
ησλ Κεληξηθψλ Φπιαθψλ. Δπίζεο, εληφο ηνπ 2013 είραλ αξρίζεη εξγαζίεο
δηακφξθσζεο ηνπ ππφ αλαθνξά ρψξνπ ζε ρψξν ζηάζκεπζεο νρεκάησλ,
απνζήθεο παξαιαβήο ηξνθίκσλ θαη απνζήθεο πξνζσπηθψλ εηδψλ
θξαηνπκέλσλ, νη νπνίεο αλακέλνληαη λα νινθιεξσζνχλ πξνο ην ηέινο ηνπ
2014. Πεξαηηέξσ, αξρέο ηνπ 2014 νινθιεξψζεθε ε δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ
δξφκνπ πξνο ηα Φπιαθηζκέλα Μλήκαηα.
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Γ.2.

Έξγα πνπ βξέζθνληαη ζε αξρηθφ ζηΪδην πινπνέεζεο
(α) Αλαθαέληζε Πηεξχγσλ 10 θαη 10Α
Οη Πηέξπγεο 10 θαη 10Α, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο Αζηπλνκηθά
Κξαηεηήξηα απφ ηελ Αζηπλνκία, έρνπλ θελσζεί θαη παξαδνζεί ζην Σκήκα
Φπιαθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, έρεη δεηεζεί ε εηνηκαζία πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο
θφζηνπο απφ ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ αλαθαίληζε ηνπο κε ζηφρν
ηελ επηδηφξζσζε θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπο.
(β) Γηακφξθσζε ΠηΫξπγαο 4Α
Έρεη πξνσζεζεί ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ηεο Πηέξπγαο 4Α (πξψελ
αίζνπζα Γπκλαζηεξίνπ) γηα ηε δεκηνπξγία Κνηηψλα κε ρσξεηηθφηεηα 7
αηφκσλ, ε νπνία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί πξνο ην ηέινο ηνπ 2014. Ζ
Πηέξπγα απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα θξαηνχκελνπο νη νπνίνη γηα δηάθνξνπο
ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα δηαβηψζνπλ κε ηνπο ππφινηπνπο θξαηνπκέλνπο.
(γ) ΑλΫγεξζε θηηξένπ ΚΫληξνπ Τγεέαο Φπιαθψλ
Δίρε πξνσζεζεί δηαδηθαζία γηα δεκηνπξγία θηηξίνπ Κέληξνπ Τγείαο Φπιαθψλ
κε κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ην νπνίν ζα θάιππηε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ
Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο ησλ Φπιαθψλ,
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 640 η.κ. ζε δχν νξφθνπο. Σν έξγν ζα πινπνηείην κε ηε
κέζνδν Μειέηε-Καηαζθεπή-12εηή πληήξεζε (Design&Build), έλαληη
πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο δαπάλεο €2.000.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.). Σν έξγν έρεη
αλαζηαιεί κέρξη λα απνθαζηζηεί θαηά πφζν ζα πξνσζεζεί ε αλέγεξζε λέσλ
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο Φπιαθέο κε ηε κέζνδν ζπλεξγαζίαο Γεκφζηνπ θαη
Ηδησηηθνχ Σνκέα (Public Private Partnership - PPP).
(δ) ΔπΫθηαζε ΠηΫξπγαο 3 (Γπλαηθψλ)
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
θξαηνπκέλσλ γπλαηθψλ ζηηο Φπιαθέο θαη θξίλεηαη πιένλ επηβεβιεκέλε ε
αλάγθε λα επεθηαζεί ε πθηζηάκελε Πηέξπγα 3. Χο εθ ηνχηνπ, έρεη πξνσζεζεί
ε επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο Πηέξπγαο ζε παξαθείκελν δηαζέζηκν ρψξν
εληφο ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνίρσλ αζθαιείαο. Σν έξγν έρεη αλαζηαιεί κέρξη λα
απνθαζηζηεί θαηά πφζν ζα πξνσζεζεί ε αλέγεξζε λέσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα
ηηο Φπιαθέο κε ηε κέζνδν ζπλεξγαζίαο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (Public
Private Partnership - PPP).
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(ε) ΑλΫγεξζε λΫσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ γηα ηηο ΦπιαθΫο κε ηε κΫζνδν
ζπλεξγαζέαο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ΣνκΫα (Public Private Partnership
- PPP)
Έρεη ιεθζεί Απφθαζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε αξ. 73.362 εκεξνκελίαο
27.3.2012, γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο Φπιαθέο
κε ηε κέζνδν ζπλεξγαζίαο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (PPP). Ζ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ βξίζθεηαη αθφκε ζε αξρηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο
ηεο πξνψζεζεο ηνπ κε ηε κέζνδν απηή. Δηνηκάζηεθε ην ηειηθφ θηηξηνινγηθφ
πξφγξακκα ηνπ έξγνπ απφ ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ, ζε ζπλελλφεζε κε
ην Σκήκα Φπιαθψλ, θαζψο θαη ζρεηηθή κειέηε ηα νπνία ππνβιήζεθαλ
ελψπησλ ηεο Τπνπξγηθήο χζθεςεο εκεξ. 26/5/2014. ηελ ελ ιφγσ ζχζθεςε
απνθαζίζηεθε φπσο ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνρσξήζεη κε ηελ
εηνηκαζία αλαζεσξεκέλνπ θηεξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη πξνθαηαξθηηθήο
εθηίκεζεο δαπάλεο. Δπίζεο, ζα πξνρσξήζεη ζηελ εηνηκαζία ησλ φξσλ ηνπ
ζρεηηθνχ Γηαγσληζκνχγηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ
θαη πινπνίεζε ηνπ κε ηε κέζνδν ζπλεξγαζίαο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα
(PPP), φηαλ πηνζεηεζνχλ νη λένη θαλνληζκνί γηα ηε κέζνδν ΡΡΡ θαη
εμαζθαιηζηνχλ νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη
ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ.
Γ.

ΚΡΑΣΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ

Δίρε πξνσζεζεί ε αλέγεξζε θηεξίνπ γηα ην Κξαηηθφ Αξρείν, θαηάιιεια δηακνξθσκέλν
ζχκθσλα κε Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο φπσο
απηέο πξνδηαγξάθνληαη.
Γπζηπρψο ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ δελ θαηέζηε δπλαηή ε ζπκπεξίιεςε
πηζηψζεσλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
Χο εθ ηνχηνπ, έρεη δεηεζεί απφ ην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ ε παξαρψξεζε
ηνπ παιαηνχ θηεξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο
Αξρηγξακκαηείαο, γηα ηε κφληκε ζηέγαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, ησλ
εθζεζηαθψλ ρψξσλ θαη ησλ ρψξσλ ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ.
Πεξαηηέξσ, έρεη δεηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη
Σνπξηζκνχ ε παξαρψξεζε ηνπ Πεξηπηέξνπ αξ. 6 ηεο Αξρήο Κξαηηθψλ Δθζέζεσλ γηα
κεηαηξνπή ηνπ σο αξρεηνθπιάθην ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, κε ζηφρν ηε δηαθχιαμε ησλ
πθηζηάκελσλ αξρείσλ ησλ αξρεηνθπιαθίσλ ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, θαζψο θαη ησλ
αξρείσλ ησλ Γεκφζσλ Οξγαληζκψλ πνπ ζα απνθξαηηθνπνηεζνχλ ή ζα ηεξκαηίζνπλ ηηο
εξγαζίεο ηνπο.
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Δ.

ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ

Σα αλαπηπμηαθά έξγα ηεο Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ έρνπλ
πξνσζεζεί σο αθνινχζσο:
E.1 Έξγα πνπ βξέζθνληαη ζε πξνρσξεκΫλν ζηΪδην πινπνέεζεο
(α) ΑπνθαηΪζηαζε ηνπ θηεξένπ ηνπ πξψελ ΑλσηΪηνπ Γηθαζηεξένπ γηα ηελ
ζηΫγαζε ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαζηεξένπ θαη Γηθαζηεξένπ Δξγαηηθψλ
Γηαθνξψλ
Έρεη πξνσζεζεί απφ ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ε δηαδηθαζία γηα
απνθαηάζηαζε ηνπ θηεξίνπ ηνπ πξψελ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ γηα ηε ζηέγαζε
ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαζηεξίνπ θαη Γηθαζηεξίνπ Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ. Ζ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αλακέλεηαη πεξί ην ηέινο ηνπ 2014.
E.2 Έξγα πνπ βξέζθνληαη ζε αξρηθφ ζηΪδην πινπνέεζεο
(α) ΝΫν θηέξην γηα ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηάξην Λεπθσζέαο
Έρεη δηνξηζηεί Κξηηηθή Δπηηξνπή πνπ ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ
Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ήδε ζπλέζηεζε Σερληθή Δπηηξνπή ε νπνία
έρεη νινθιεξψζεη ηελ εηνηκαζία ησλ θηηξηνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπ λένπ θηηξίνπ
ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Λεπθσζίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο πξνθήξπμεο
Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα εηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ θαη αλάζεζε ηεο
επίβιεςεο ζε ηδησηηθφ αξρηηεθηνληθφ γξαθείν. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πξνηάζεσλ ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ, ηελ εηνηκαζία κειεηψλ θαη ηελ
πξνθήξπμε πξνζθνξψλ γηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ
ζπλνιηθά 36 κήλεο. Αθνινχζσο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απαηηνχληαη 30
κήλεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε δαπάλεο
αλέξρεηαη ζε €32.5 εθ..
Ο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί, αθνχ
πξνεγνπκέλσο γίλεη κεηαζηέγαζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνζηαηηθψλ ηεο
Δηξελεπηηθήο Γχλακεο θαη δηεμαρζεί αλαζθαθηθή έξεπλα απφ ην Σκήκα
Αξραηνηήησλ ζην ηεκάρην φπνπ αλακέλεηαη λα αλεγεξζεί ην πξνηεηλφκελν
έξγν.
Ο Γηαγσληζκφο γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ππνζηαηηθψλ ηεο Δηξελεπηηθήο
Γχλακεο αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί απφ ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνλ
Αχγνπζην ηνπ 2014. Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί
ην Μάην ηνπ 2015. Δπίζεο, ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ζα πξνρσξήζεη κε ηελ
επηθαηξνπνίεζε ηνπ θηεξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ γηα λα θαηαζηεί
δπλαηή ε πξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη πινπνίεζε ηνπ κε ηε κέζνδν
ζπλεξγαζίαο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα (PPP), φηαλ πηνζεηεζνχλ νη λένη
θαλνληζκνί γηα ηε κέζνδν ΡΡΡ θαη ππεξπεδεζνχλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα.
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(β) Δπαξρηαθφ Γηθαζηάξην ΛΪξλαθαο-Ακκνρψζηνπ
Με ζηφρν ηελ άκεζε αλέγεξζε λένπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ ΛάξλαθαοΑκκνρψζηνπ ζην Παξαιίκλη, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζε αθαηάιιεια
ελνηθηαδφκελα ππνζηαηηθά πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη θαη δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο
απμεκέλεο ζηεγαζηηθέο ηνπ αλάγθεο, έρεη επαλαμηνινγεζεί ην θηηξηνινγηθφ
πξφγξακκα ηνπ έξγνπ γηα λα κεησζεί ην εκβαδφλ ηνπ ζην απφιπηα αλαγθαίν.
Σν λέν θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα πνπ εηνηκάζηεθε αθνξά θηίξην εκβαδνχ 1.280
η.κ., ππφγεην εκβαδνχ 1.045 η.κ. θαη αλνηθηνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 1.500 η.κ.
θαη πεξηιακβάλεη 2 αίζνπζεο Γηθαζηεξίσλ ρσξεηηθφηεηαο 50 αηφκσλ. Ζ
πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε €5.750.000 (ζπκπ.
Φ.Π.Α.), εθ ησλ νπνίσλ ην €1.150.000 αθνξά 12εηή ζπληήξεζε. Ζ
θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο ζα δηαξθέζεη 30 κήλεο θαη ζα αλεγεξζεί κε ηε
κέζνδν Μειέηε – Καηαζθεπή – 12εηή πληήξεζε.
Γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ έρεη εληνπηζηεί θαηάιιειν θξαηηθφ ηεκάρην ζην
Παξαιίκλη. Έρνπλ εμαζθαιηζηεί ζεηηθέο πξνθαηαξθηηθέο απφςεηο απφ ην
Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο θαη ην ζέκα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο
εθρψξεζεο ηνπ ηεκαρίνπ απφ ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο.
Παξάιιεια ζα πξέπεη λα απνθηεζνχλ θαη δχν ηεκάρηα ηα νπνία αλήθνπλ ζε
ηδηψηεο, γηα ηα νπνία εάλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε αληαιιαγή ηνπο κε άιιν
γεηηνληθφ θξαηηθφ ηεκάρην ίζεο αμίαο, ηφηε ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε
απαιινηξίσζε ηνπο. εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ησλ ζηελψλ δεκνζηνλνκηθψλ
πιαηζίσλ ηνπ θξάηνπο, δελ έρεη εγθξηζεί ζρεηηθή δαπάλε γηα πινπνίεζε ηνπ
έξγνπ ζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ.
(γ) Δπαξρηαθφ Γηθαζηάξην ΠΪθνπ
Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ
Πάθνπ, είλαη απαξαίηεην φπσο αλεγεξζεί πξφζζεηνο φξνθνο ζην πθηζηάκελν
θηίξην.
Ζ πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλεξρφηαλ ζε €5.4 εθ. θαη ε
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ήηαλ 18 κήλεο απφ ηελ
έλαξμε ησλ εξγαζηψλ. Οη αξρηηεθηνληθέο κειέηεο ηνπ έξγνπ είραλ νινθιεξσζεί,
φκσο ε πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ έρεη αλαζηαιεί έλεθα ηνπ ζηελνχ
θξαηηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ.
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ΠΡΟΦΟΡΔ
Σν πκβνχιην Πξνζθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα δηαγσληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάζεζε ζπκβάζεσλ
πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ ην Τπνπξγείν (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ)
ή απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο πνπ ππάγνληαη ζε απηφ, νη νπνίεο είλαη ε Αζηπλνκία
Κχπξνπ, ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ην Σκήκα Φπιαθψλ.
Καηά ην 2013, ην πκβνχιην Πξνζθνξψλ εμέηαζε δηαγσληζκνχο βάζεη ηνπ Πεξί ηνπ
πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ θαη
Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2006 Ν(1)/2006 θαη ησλ Καλνληζκψλ
ΚΓΠ 201/2007 πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη ηνπ Νφκνπ απηνχ.
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Άιιεο Δξγαζίεο
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ΑΛΛΔ ΔΡΓΑΗΔ
ΗΔΡΑΡΥΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ
ΔμΫηαζε
Ηεξαξρηθψλ
Πξνζθπγψλ
Σνπξθνθππξηαθψλ Πεξηνπζηψλ

θαηΪ

απνθΪζεσλ

ηνπ

Κεδεκφλα

Γπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ησλ πεξί Σνπξθνθππξηαθψλ Πεξηνπζηψλ
(Γηαρείξηζε θαη Άιια Θέκαηα) (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκσλ 1991 – 2010, Τπνπξγηθή
Δπηηξνπή, ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο,
εμεηάδεη ηεξαξρηθέο πξνζθπγέο, πνπ ππνβάιινληαη θαηά απνθάζεσλ ηνπ Κεδεκφλα Σ/Κ
πεξηνπζηψλ, θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηνπο
ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, γηα ηελ παξαρψξεζε Σ/Κ θιήξσλ θαη ππνζηαηηθψλ ζε
πξφζθπγεο δηθαηνχρνπο.
Ζ Γξακκαηεία ηεο Τπνπξγηθήο Δπηηξνπήο θαη ε επηκέιεηα ησλ πξνζρεδίσλ Απνθάζεσλ
εθηειείηαη απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο.
ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΗ
ΔμΫηαζε ΔλζηΪζεσλ ελαληένλ ζθνπνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ
Ζ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Γηθαηνζχλεο θαη
Γεκνζίαο Σάμεσο (σο Πξφεδξν), Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ
θαη Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (σο αλαπιεξσηή), ζηελ νπνία έρνπλ εθρσξεζεί απφ ην
επηέκβξην ηνπ 1994 νη εμνπζίεο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα εμέηαζε ελζηάζεσλ
ελαληίνλ ζθνπνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ή φρη
δηαηαγκάησλ απαιινηξίσζεο, εμέηαζε εληφο ηνπ 2013 αξηζκφ ελζηάζεσλ ελαληίνλ 11
ζθνπνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ.
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Σκήκα Φπιαθψλ
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ΦΤΛΑΚΔ
1.

Απνζηνιά ηνπ Σκάκαηνο Φπιαθψλ
Ζ φιε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ ζηεξίδεηαη ζην ηεηξάπηπρν «αζθάιεηα
– αλζξσπηζηηθή κεηαρείξηζε – δηαπαηδαγψγεζε – απνθαηάζηαζε».
Γη‟ απηφ θαη ην Σκήκα Φπιαθψλ έρεη σο βαζηθή ηνπ απνζηνιή:

2.

(α)

Σελ αζθαιή θξάηεζε αηφκσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζ‟ απηφ απφ ηα
Γηθαζηήξηα.

(β)

Σε δηαζθάιηζε ζπλζεθψλ θξάηεζεο πνπ λα θαηνρπξψλνπλ ην ζεβαζκφ ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο.

(γ)

Σελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ ρσξίο νπνηαδήπνηε δπζκελή
δηάθξηζε έλεθα θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, γιψζζαο, ζξεζθείαο, εζληθήο ή
θνηλσληθήο θαηαγσγήο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ ησλ θξαηνπκέλσλ.

(δ)

Σελ ελζάξξπλζε ηνπ απηνζεβαζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο
επζχλεο ησλ θξαηνπκέλσλ κε ηελ παξνρή ζ‟ απηνχο επθαηξηψλ εθπαίδεπζεο,
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δεκηνπξγηθήο ςπραγσγίαο, πξνβιεκαηηζκνχ,
απηνθξηηηθήο θαη απηνγλσζίαο.

(ε)

Σελ θαζνδήγεζε θαη ππνβνήζεζε ησλ θξαηνπκέλσλ γηα έλα λέν μεθίλεκα
ζηε δσή ηνπο.

ΒαζηθΫο Δπηδηψμεηο ηνπ Σκάκαηνο Φπιαθψλ
Οη βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο
ηνπ είλαη:
(α)

Ζ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο θαη ηάμεο κέζα ζην ρψξν ησλ Φπιαθψλ κε ην
ζεβαζκφ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ
ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

(β)

Ζ επηδίσμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππφηξνπσλ
κε ηελ εζηθή, ςπρνινγηθή, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ
θξαηνπκέλσλ γηα κηα φζν ην δπλαηφ πην νκαιή επαλέληαμή ηνπο ζηελ
θνηλσλία.
Ζ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ παξέρνληαη
ζην Σκήκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θηηξηαθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ
αλαβάζκηζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη ηε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.

(γ)
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3.

Κιεηζηά Φπιαθά - Αλνηθηά Φπιαθά - ΚΫληξν Καζνδάγεζεο, Δμστδξπκαηηθάο
Απαζρφιεζεο θαη ΑπνθαηΪζηαζεο ΚξαηνπκΫλσλ
Ζ απνζηνιή θαη νη επηδηψμεηο ηνπ Σκήκαηνο πινπνηνχληαη ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο
ησλ Φπιαθψλ φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί ζηνπο πεξί Φπιαθψλ Νφκνπο.
Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ
θάζε εηδηθφ ρψξν θξάηεζεο νη Φπιαθέο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:

4.

(α)

ηελ Κιεηζηή Φπιαθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο εληφο ησλ ηεηρψλ ρψξνπο
δηακνλήο, εξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, φπνπ επηθξαηνχλ
ζπλζήθεο απμεκέλεο αζθάιεηαο.

(β)

ηελ Αλνηθηή Φπιαθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο εθηφο ησλ ηεηρψλ, αιιά
εληφο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Φπιαθψλ ρψξνπο δηακνλήο, εξγαζίαο θαη
δηαθίλεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ φπνπ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο κεησκέλεο
αζθάιεηαο.

(γ)

ην
Κέληξν
Καζνδήγεζεο,
Δμστδξπκαηηθήο
Απαζρφιεζεο
θαη
Απνθαηάζηαζεο Κξαηνπκέλσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο
ρψξνπο δηακνλήο ησλ θξαηνπκέλσλ, νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο
εξγάδνληαη εθηφο ηεο Φπιαθήο ζηελ ειεχζεξε θνηλσλία θαη κεηά ηελ εξγαζία
ηνπο επηζηξέθνπλ ζηε Φπιαθή γηα δηαλπθηέξεπζε. ηνπο ρψξνπο απηνχο
επηθξαηνχλ ζπλζήθεο εκηειεπζεξίαο.

ΠξνγξΪκκαηα θαη Τπεξεζέεο
Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ
πξνζθέξνληαη ζηνπο θξαηνπκέλνπο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηφρνο ησλ
νπνίσλ είλαη ε βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνχ ηνπο επηπέδνπ, ε αλάπηπμε ησλ
επαγγεικαηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ θαη ε ελίζρπζε ησλ αληηζηάζεσλ ηνπο ζηηο
πξνθιήζεηο θαη ηνπο πεηξαζκνχο πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηε Φπιαθή.

4.1

ΠξνγξΪκκαηα
(α)

Απαζρφιεζε ζε Δξγαζέα
Όινη νη θξαηνχκελνη πνπ θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνηλέο θπιάθηζεο κεγαιχηεξεο
απφ έλα κήλα θαη επηζπκνχλ λα ηπγράλνπλ ησλ επεξγεηεκάησλ πνπ ηνπο
παξέρνληαη κε βάζε ην Άξζξν 12 ησλ πεξί Φπιαθψλ Νφκσλ θαζψο θαη ηνπ
επηδφκαηνο θηινπνλίαο, απαζρνινχληαη ζηελ εξγαζία ζηελ νπνία
θαηαηάζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Καηάηαμεο, εθηφο αλ δελ κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ γηα ιφγνπο πγείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Ηαηξηθνχ
Λεηηνπξγνχ ή γηα άιινπο ιφγνπο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή.
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Γηα ηελ επηινγή ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη έλαο θξαηνχκελνο,
θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ε εξγαζία απηή λα ζπλάδεη κε
ηελ εηδηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ, ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζήο ηνπ ζηε Φπιαθή θαη ηηο
επθαηξίεο απαζρφιεζήο ηνπ ζηελ ειεχζεξε θνηλσλία κεηά ηελ απνθπιάθηζή
ηνπ.
Μέζα ζην 2013 νη θξαηνχκελνη, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Σερληθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο είραλ αλαιάβεη ηελ
εθηέιεζε ησλ έξγσλ πνπ θαίλνληαη πην θάησ, ζπλνιηθήο δαπάλεο €714.830
1. Διαηνρξσκαηηζκνί ζε φιε ηελ Φπιαθή (θάγθεια απιήο ησλ Πηεξχγσλ 1
θαη 2, γεπέδνπ, πηεξχγσλ 1 θαη 2, 5 θαη 8, Ηαηξείσλ, ρνιείσλ, θέληξνπ
ειέγρνπ, εζσηεξηθψλ επηζθεπηεξίσλ, Φπιαθηζκέλα Μλήκαηα (θάγθειν)
2. Δπηδηνξζψζεηο θσηηζκνχ ζε φιε ηελ Φπιαθή ηφζν εζσηεξηθά θαη
εμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ
3. Δπηδηνξζψζεηο ζε φηη αθνξά ειεθηξνινγηθά (ειεθηξηθέο ζπζθεπέο,
ειεθηξηθέο πφξηεο, αιιαγέο πξηδψλ – δηαθφπησλ, αληέλσλ – εληζρπηψλ,
ηειεθσληθψλ θαισδηψζεσλ.
4.

Καηαζθεπή θινβψλ γηα 20 ζθπβαινθαιάζνπο

5.

Καηαζθεπή θινβνχ γηα γξαθείν πξνζσπηθνχ Πηέξπγαο 2Β

6. Καηαζθεπή 60 κέηξσλ κε 3 πφξηεο θαγθέιινπ κπξνζηά απφ ηα
Φπιαθηζκέλα Μλήκαηα
7.

Καηαζθεπή αζθάιεηαο ζηα παξάζπξα εξγαζηεξίσλ

8.

Καηαζθεπή πεξίθξαμεο ζην γήπεδν θαη απιή ζηηο Πηέξπγεο 1 θαη 2

9. Καηαζθεπή 2 (δχν) θαγθειιφζπξσλ 5κ Υ2,25κ ζηελ πεξίθξαμε ζην
πξψελ Kαξατζθάθεην Ηαηξηθφ Κέληξν, ην νπνίν αλήθεη ζην Σκήκα
Φπιαθψλ.
10. Σνπνζέηεζε 100 ηξππεηψλ ιακαξηλψλ ζηα θξεβάηηα
11. πληήξεζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ
12. Γηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ Κπβεξλεηηθνχ Σππνγξαθείνπ απφ ηα
βηβιηνδεηεία ησλ Φπιαθψλ
13. Σνπνζέηεζε ζε δηάθνξα ζεκεία ιεπηδνθφξσλ ζπξκάησλ
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14. Σνπνζέηεζε πιαθηδίσλ (καξκάξσλ) ζηηο δχν βεξάληεο ηεο Οξζφδνμεο
εθθιεζίαο
15. Πεξίθξαμε πίζσ απφ ηα εξγαζηήξηα.
16. Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ζπληήξεζε θηεξίσλ
17. πληήξεζε θαη επηδηφξζσζε μχιηλσλ επίπισλ
18. Καζαξηζκφο πξνζσπηθήο έλδπζεο ησλ θπιαθηζκέλσλ
19. Καηαζθεπή θαηλνχξγησλ μχιηλσλ βηβιηνζεθψλ θαη ζπληήξεζε
παιαηψλ ζηα ζρνιεία ησλ Πηεξχγσλ 5 θαη 8 θαη 1 θαη 2
20. Καηαζθεπή επίπισζεο γηα ηηο ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο θπιαθηζκέλσλ
(β)

Δθπαέδεπζε – Μφξθσζε ΚξαηνπκΫλσλ:
To 2013 ζπλππνγξάθηεθε Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο
Φπιαθψλ, ηνπ Ηδξχκαηνο νθίαο Πνιπδσίδνπ – Υξπζήιηνπ θαη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Νεάπνιεο Πάθνπ. ην πιαίζην απηφ ην Ίδξπκα νθίαο
Πνιπδσίδνπ – Υξπζήιηνπ πξνζέθεξε €10,000 (επξψ) ζην Σακείν Δπεκεξίαο
Κξαηνπκέλσλ, γηα ηελ εθπαίδεπζε θξαηνπκέλσλ.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, θξαηνχκελνη παξαθάζηζαλ ζε εμσηεξηθέο εμεηάζεηο γηα
πηζηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ηνπο ζηα αληηθείκελα ησλ Ζιεθηξνληθψλ
Τπνινγηζηψλ (ECDL) θαη ηεο Ρσζηθήο Γιψζζαο.
Αληηθεέκελα Δθπαέδεπζεο
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ εθπαίδεπζεο έγηλε κε βάζε ηηο
δειψζεηο ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο θξαηνχκελνπο. Κάζε θξαηνχκελνο έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζε 4 αληηθείκελα εθπαίδεπζεο.
Γηα λα κπνξεί ην ζρνιείν λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ
ηδξχκαηνο, ζην νπνίν ππάξρεη ζπλερήο κεηαθίλεζε αηφκσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη εγγξαθέο θξαηνπκέλσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα θαζ‟ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.
Δπίζεο νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε παξάγνληεο φπσο
απνλνκή ράξηηνο, απνιχζεηο θξαηνπκέλσλ, κεηαθηλήζεηο θξαηνπκέλσλ γηα
ιφγνπο αζθαιείαο, ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηνπκέλσλ θιπ.
πλνιηθά εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα 256 θξαηνχκελνη.

87

Σν 2013 ιεηηνχξγεζαλ 4 Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο ζε 3 Σκήκαηα θαη
δηδαρηήθαλ 16 αληηθείκελα ζε 32 νκάδεο θξαηνπκέλσλ. Γηδάρηεθαλ
αληηθείκελα Γισζζψλ (Διιεληθά γηα Διιελφθσλνπο, Διιεληθά γηα
Αιιφγισζζνπο, Αγγιηθά, Ρσζηθά,), Κνηλσληθήο θαη Φπρηθήο Αλάπηπμεο
(Φπρνινγία-Φπρηθή Τγεία, Κνηλσληθή Φπρνινγία), Ζιεθηξνληθνί
Τπνινγηζηέο, Γξαθηθψλ Σερλψλ), Σερλψλ θαη Φπραγσγίαο (Εσγξαθηθή,
Κηζάξα).
ην Σκάκα Α΄ θνίηεζαλ νη θξαηνχκελνη απφ ηηο πηέξπγεο 1Α, 1Β, 2Α, 2Β .
Γηδαρηήθαλ καζήκαηα:
Γισζζψλ (Διιεληθά γηα Αιιφγισζζνπο 2 Οκάδεο, Αγγιηθά 2 νκάδεο,
Ρσζηθά 2 νκάδεο)
Κνηλσληθάο θαη Φπρηθάο ΑλΪπηπμεο (Φπρνινγία - Φπρηθή Τγεία,
Κνηλσληθή Φπρνινγία, Μαζεκαηηθά Καζεκεξηλήο Εσήο)
Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο (Οηθηαθέο πζθεπέο θαη Ζιεθηξνινγία,
Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 2 νκάδεο, Μαγεηξηθή, Αξρηηεθηνληθφ ρέδην,
Ξπινπξγηθή, πγθνιιήζεηο - Τδξαπιηθά)
Σερλψλ θαη Φπραγσγέαο (Εσγξαθηθή, Παξαδνζηαθφο Υνξφο, Κηζάξα).
ην Σκάκα Β΄ θνίηεζαλ νη θξαηνχκελνη απφ ηηο πηέξπγεο 5, 8 θαη 8 λεαξψλ.
Γηδάρηεθαλ επίζεο καζήκαηα:
Γισζζψλ (Διιεληθά γηα Αιιφγισζζνπο, Αγγιηθά, Ρσζηθά)
Κνηλσληθάο θαη Φπρηθάο ΑλΪπηπμεο (Φπρνινγία-Φπρηθή Τγεία,
Μαζεκαηηθά Καζεκεξηλήο Εσήο)
Σερλψλ θαη Φπραγσγέαο (Εσγξαθηθή, Φεθηδσηά θαη Παξαδνζηαθφο
Υνξφο)
Δπαγγεικαηηθάο θαηΪξηηζεο (Γξαθηθέο Σέρλεο, Ζιεθηξνληθνί
Τπνινγηζηέο).
Δπηπιένλ ζην Σκήκα Β΄ ηνπ ρνιείνπ ιεηηνχξγεζε μερσξηζηφ πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο Νεαξψλ θξαηνπκέλσλ κε ζπλεξγαζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Νεάπνιεο Πάθνπ. Σν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε εθκάζεζε Διιεληθψλ,
Ζιεθηξνληθφ Δγγξακκαηηζκφ, Αλάπηπμε Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ,
Γπκλαζηηθή, Κηλεκαηνγξάθν.
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ην Σκάκα Γ΄ ζηελ Αλνηθηή Φπιαθή δηδάρηεθαλ καζήκαηα Γισζζψλ
(Διιεληθά, Αγγιηθά) θαη Δπαγγεικαηηθάο ΚαηΪξηηζεο (Ζιεθηξνληθνί
Τπνινγηζηέο 2 νκάδεο, Φπρηηθά) Κνηλσληθάο θαη Φπρηθάο ΑλΪπηπμεο
(Φπρνινγία – πξηλ ηελ απνθπιάθηζε)
ηα Σκάκαηα Α, Β, Γ ιεηηνχξγεζε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε.
Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2013-2014 ηα καζήκαηα άξρηζαλ ηνλ
Ννέκβξην ηνπ 2013. Ο θχξηνο ιφγνο ήηαλ ε κε παξαρψξεζε εθπαηδεπηηθψλ
απφ ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ, φπσο επίζεο ε κε έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Σερληθήο
θαηάξηηζεο.
Τινπνέεζε ΝΫνπ ΠξνγξΪκκαηνο ρνιεένπ Σκάκαηνο Φπιαθψλ ην νπνέν Ϊξρηζε
ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013
1. Σκάκαηα ρνιεένπ Σκάκαηνο Φπιαθψλ
Καηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2012-2013 ιεηηνχξγεζαλ 3 ζρνιηθνί ρψξνη. ηηο Πηέξπγεο 1
θαη 2, Πηέξπγα 8 θαη ζηελ Αλνηθηή Φπιαθή. Σε θεηηλή ρξνληά 2013-14 νη ρψξνη
ζρνιείσλ έρνπλ απμεζεί ζε πέληε, σο αθνινχζσο:
α)

ρνιείν ζηελ Πηέξπγα 9 γηα ηνπο λεαξνχο θαη αλήιηθνπο θξαηνχκελνπο.

β)

Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Πηέξπγα 3 γηα ηηο γπλαίθεο θξαηνχκελεο.

γ)

Δηνηκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο - Σερληθήο
ρνιήο Σκήκαηνο Φπιαθψλ.

Παξαηίζεληαη πην θάησ ηα Σκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σκήκα Α - πγθξφηεκα 1 Πηεξχγσλ 1 θαη Β
Σκήκα Β – Πηέξπγα 8 (απφ ηνλ Ηαλνπάξην ιεηηνπξγεί ηκήκα Νεαξψλ)
Σκήκα Γ - Πηέξπγα Γπλαηθψλ
Σκήκα Γ – Αλνηθηή Φπιαθή
Σκήκα Δ – Πηέξπγα 9 Νεαξψλ
Δξγαζηήξηα Πηέξπγαο 1 θαη 2

2. Λεηηνπξγέα ΠξνγξΪκκαηνο ΜαζεκΪησλ θαη Υξάζεο ηνπ Υψξνπ ησλ ρνιεέσλ
Σα ζρνιεία ζην ζπγθξφηεκα ησλ Πηεξχγσλ 1 θαη 2 θαη ζηελ Πηέξπγα 8 ιεηηνχξγεζαλ
απφ ηα κέζα ηνπ Οθηψβξε παξέρνληαο ζηνπο θξαηνχκελνπο ηελ επθαηξία γηα
ελαζρφιεζε θαη γηα εμάζθεζε ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο ησλ εξγαζηεξίσλ
θαη γηα δαλεηζκφ βηβιίσλ απφ ηε βηβιηνζήθε.
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Παξάιιεια κε ηελ ελεκέσζε ησλ θξαηνχκελσλ γηα ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ θαη
ηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, έρεη γίλεη κε ηνπο θξαηνχκελνπο ε θαηαγξαθή θαη ε
νξγάλσζε ηνπ έληππνπ πιηθνχ ηεο βηβιηνζήθεο.
Σν ζρνιείν άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην ηέινο ηνπ Οθηψβξε 2013 κε καζήκαηα πνπ
δηδάζθνληαλ απφ εζεινληέο (Αγγιηθά θαη γηφγθα ζηελ Πηέξπγα 3, Κνηλσληθή
Φπρνινγία ζηηο Πηέξπγεο 1 θαη 2). εκεηψλεηαη φηη ηα καζήκαηα θηζάξαο
ζπληνλίδνληαλ απφ θξαηνχκελνπο.
Έγηλαλ πεξίπνπ 170 εγγξαθέο ζηηο Πηέξπγεο 1, 2 ,3, 8 θαη 9.
Βάζεη ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ απφ ηα
Δπηκνξθσηηθά Κέληξα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, θαηαξηίζηεθε
πξφγξακκα θαη άξρηζαλ καζήκαηα ζηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ απφ ηηο 8
Ννεκβξίνπ 2013. (επηζπλάπηεηαη θαη ζε πίλαθα).
Μαζάκαηα πνπ ΓηδΪζθνληαη ζην Σκάκα Α ρνιεένπ, ΠηΫξπγεο 1 θαη 2
ΓισζζηθΪ Μαζάκαηα
Διιεληθά σο Μεηξηθή Γιψζζα
Διιεληθά γηα Αιιφγισζζνπο
Ρσζηθά
Μαζάκαηα Δκπινπηηζκνχ Γλψζεσλ
Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο
Μνπζηθή - Κηζάξα
Σέρλε
Μαζάκαηα Πξνζσπηθάο ΑλΪπηπμεο
Κνηλσληθή Φπρνινγία (ζηελ αγγιηθή γιψζζα)
Φπρνινγία (ζηελ ειιεληθή γιψζζα)
Φπραγσγέα
Πξνβνιή Σαηλίαο
Μαζάκαηα πνπ ΓηδΪζθνληαη ζην Σκάκα Β ρνιεένπ, ΠηΫξπγα 8
ΓισζζηθΪ Μαζάκαηα
Διιεληθά σο Μεηξηθή Γιψζζα
Διιεληθά γηα Αιιφγισζζνπο
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Μαζάκαηα Δκπινπηηζκνχ γλψζεσλ
Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο
Μνπζηθή - Κηζάξα
Σέρλε
Μαζάκαηα πξνζσπηθάο αλΪπηπμεο
Φπρνινγία (ζηελ ειιεληθή γιψζζα)
Φπραγσγέα
Πξνβνιή Σαηλίαο
Μαζάκαηα πνπ ΓηδΪζθνληαη ζην Σκάκα Γ, ΠηΫξπγα 3
Θέαηξν
Καηαζθεπή Κνζκεκάησλ
Σέρλε
Αγγιηθά
Γηφγθα
Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο
Βηβιηνζήθε
Πξνβνιή Σαηλίαο
Μαζάκαηα πνπ ΓηδΪζθνληαη ζην Σκάκα ρνιεένπ Δ- ΠηΫξπγα 9
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 ζηελ Πηέξπγα 9 δηδάζθνληαη: Αγγιηθά, Σέρλε
Φπρνινγία, Κνηλσληθέο Γεμηφηεηεο θαη Breakdance.
Σα ζέκαηα εθπαίδεπζεο ζα εκπινπηηζηνχλ απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 αθνχ έρεη
νξηζηεί ε νκάδα ζηήξημεο απφ ηνπο δεζκνθχιαθεο ηνπ ζρνιείνπ θαη έρνπλ εγθξηζεί
ηα καζήκαηα πνπ ζα δηδάζθνληαη ζην ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο - Σερληθήο
ρνιήο ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ.
ΟξγΪλσζε θαη Λεηηνπξγέα ησλ ρνιεέσλ ησλ Φπιαθψλ
χκθσλα κε ηε λνκνζεζία θάζε θξαηνχκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη, λα
εθπαηδεχεηαη θαη λα επηκνξθψλεηαη κε εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κεηαμχ
άιισλ κε βηβιία, εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο,
θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο, δηαιέμεηο, ζεκηλάξηα ζπδεηήζεηο θαη δηαιέμεηο.
Σα ζρνιεία ησλ Φπιαθψλ ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ησλ
θξαηνπκέλσλ ζε εζεινληηθή βάζε.
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Ζ ΟκΪδα ησλ ΚξαηνπκΫλσλ πνπ ΔξγΪδεηαη ζην ρνιεέν.
Οη θξαηνχκελνη πνπ απαζρνινχληαη ζην ζρνιείν απνηεινχλ ζεκαληηθή νκάδα γηα
ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Μέζα ζηα θαζήθνληα ηνπο πεξηιακβάλεηαη ε
θαηαγξαθή ησλ βηβιίσλ θαη εληχπσλ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ, ε νξγάλσζε
ηνπ ρψξνπ θαη ε εμππεξέηεζε άιισλ θξαηνπκέλσλ
ΔλδηαθΫξνλ γηα εθπαέδεπζε θαη ΜΪζεζε απφ ηνπο θξαηνχκελνπο
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζρνιείν ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζέιεπζε θξαηνπκέλσλ
αθνχ ε ζπκκεηνρή είλαη ζε εζεινληηθή βάζε. Ζ πξνζπάζεηα πξνζέιεπζεο
θξαηνπκέλσλ ζηελ εθπαίδεπζε εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη
εηδηθφηεξα απφ ηελ εκπηζηνζχλε ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ζπλέπεηα, ηελ πνηφηεηα
ησλ καζεκάησλ, ηελ ζνβαξφηεηα πνπ αληηκεησπίδνληαη νη θξαηνχκελνη αιιά θαη
ηνλ ζεβαζκφ πξνο θάζε θξαηνχκελν πνπ έξρεηαη σο εθπαηδεπφκελνο ζην
ζρνιείν.
πλεξγαζέα κε ΔζεινληΫο
Αξηζκφο εζεινληψλ βνεζά ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ρψξν ησλ
θπιαθψλ. Ο ζπληνληζκφο κε ηνπο εζεινληέο έρεη ήδε μεθηλήζεη θαη γίλνληαη
πξνζπάζεηεο γηα απνηειεζκαηηθή εξγαζία. Καηά θχξην ιφγν νη εζεινληέο ζα
βνεζνχλ ζηελ πξνζσπηθή επηκφξθσζε θξαηνπκέλσλ πνπ έρνπλ αλάγθε απφ
ζχληνκε θαη άκεζε βνήζεηα.
1. Βηβιηνζήθε ρνιείνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ
Ζ βηβιηνζήθε ηνπ ρνιείνπ ηνπ Σκήκαηνο απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα
δηαρξνληθήο εθπαίδεπζεο ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ. Ζ δεκηνπξγία ζχγρξνλεο
βηβιηνζήθεο κε βηβιία θαη έληππα ζε δηάθνξεο γιψζζεο εμππεξεηεί κεγάιν αξηζκφ
θξαηνπκέλσλ ζε φια ηα Σκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ησλ Φπιαθψλ.
2. ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο – (Δζπεξηλή) Σερληθή ρνιή ρνιείνπ Σκήκαηνο
Φπιαθψλ
Σε ζσλεργαζία κε ηο Υποσργείο Παηδείας θαη Ποιηηηζκού προγρακκαηίδεηαη ε
εθαρκογή ηοσ προγράκκαηος ηοσ Στοιείοσ Δεύηερες Εσθαηρίας – (Εζπερηλή)
Τετληθή Στοιή Στοιείοσ Τκήκαηος Φσιαθώλ, ε οποία έτεη ζθοπό ηελ παροτή
καζεκάηωλ ηετληθής θαηεύζσλζες κε ηο ζύζηεκα κορηοδόηεζες καζεκάηωλ, ηα οποία
ζα είλαη αλαγλωρηζκέλα από Εζπερηλές Τετληθές Στοιές, ώζηε οη θραηούκελοη ζα
κπορούλ λα ζσλετίδοσλ ηης ζποσδές ηοσς κεηά ηελ αποθσιάθηζή ηοσς. Τα ζέκαηα
ποσ ζα θαιύπηοληαη ζηης πηέρσγες ζηα πιαίζηα ηες ιεηηοσργίας ηες Τετληθής Στοιής
ηωλ Φσιαθώλ παραηίζεληαη πηο θάηω:
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ΘΫκαηα

ΠηΫξπγα

πγθνιιάζεηο θαη ΜεηαιιηθΫο ΚαηαζθεπΫο
Ζιεθηξνληθνέ ΤπνινγηζηΫο θαη Δπηθνηλσλέεο
ΤδξαπιηθΪ θαη ΦπθηηθΪ πζηάκαηα
ΓξαθηθΫο ΣΫρλεο
Ξπινπξγηθάο – Δπηπινπνηΐαο
Ξελνδνρεηαθψλ θαη Δπηζηηηζηηθψλ Σερλψλ

1 θαη 2, 8, 9
1 θαη 2, 8
1 θαη 2
1 θαη 2, 8
1 θαη 2
1 θαη 2, 8

Σν πξφγξακκα ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ηε
θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά θαιχπηεη ηα πην θάησ ζέκαηα:
ΘΫκα
Ζιεθηξνινγία

1.

ΜΪζεκα

Μαγεηξηθή

ΠηΫξπγα/
ρνιεέν
Δξγαζηήξηα
1 θαη 2
Μαγεηξεία 8

Ζιεθηξνινγία

Πηέξπγα 9

Ζιεθηξνινγία

ΜΫξεο
Σξίηε –
Παξαζθεπή
Σεηάξηε
(Θεσξία)Παξαζθεπή
(Πξαθηηθή)
Σξίηε
Παξαζθεπή

Θέαηξν
Σν ζέαηξν ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην ρνιείν γηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ.
Ο ρψξνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δηαιέμεηο, εθπαίδεπζε, ζέαηξν θαη πξνπφλεζε
επηηξαπέδησλ αζιεκάησλ φπσο είλαη ε επηηξαπέδηα αληηζθαίξηζε θαζψο θαη γηα
πξνβνιέο ηαηληψλ θαη παξνπζίαζε κνπζηθψλ εθδειψζεσλ.

2.

Πξφηαζε γηα ηελ Δθπαέδεπζε ζην ρνιεέν Σκάκαηνο Φπιαθψλ
Γειψζεηο / ΔγγξαθΫο θξαηνπκΫλσλ ζην ζρνιεέν
 Πξφγξακκα ζπλέληεπμεο/δειψζεσλ
 Οξγάλσζε Αηνκηθνχ Μαζεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
θξαηνχκελν/ εθπαηδεπφκελν
 Τπνρξεσηηθή πκκεηνρή ζε νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ έληαμε ζην
ζρνιείν.

93

3.

ΠξνγξΪκκαηα ρνιεένπ Γεχηεξεο Δπθαηξέαο Σκάκαηνο Φπιαθψλ


Πξφγξακκα Α
Απφθηεζε Απνιπηεξίνπ Γπκλαζίνπ
Απφθηεζε Απνιπηεξίνπ Λπθείνπ



Πξφγξακκα Β
Πξνεηνηκαζία γηα πξνεηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε.



Πξφγξακκα Γ
Δζπεξηλή Σερληθή Καηάξηηζε



Πξφγξακκα Γ
Πξφγξακκα πηζηνπνηεκέλσλ καζεκάησλ



Πξφγξακκα Δ
Μαζήκαηα ελδηαθέξνληνο Πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ςπραγσγίαο.

4.

Σν ζρνιεέν ηνπ Σκάκαηνο Φπιαθψλ ζπλεξγΪζηεθε κε ηα πην θΪησ
εθπαηδεπηηθΪ ηδξχκαηα:
Παλεπηζηάκην ΝεΪπνιεο ΠΪθνπ
πλεξγαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο λεαξψλ
θξαηνπκέλσλ κε ζπκκεηνρή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
ΔπηκνξθσηηθΪ ΚΫληξα Λεπθσζέαο Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ
Γσξεάλ δηδαζθαιία δεθαέμη νκάδσλ εθπαίδεπζεο.
Α΄ Σερληθά ρνιά Λεπθσζέαο ΑπνγεπκαηηλΪ θαη ΒξαδηλΪ Σκάκαηα
πλέβαιε επί πιεξσκή γηα ην αληηθείκελν ηεο επηδηφξζσζεο ησλ Οηθηαθψλ
πζθεπψλ θαη Ζιεθηξνινγίαο , Γξαθηθψλ Σερλψλ, Αξρηηεθηνληθνχ ρεδίνπ θαη
Ξπινπξγηθήο.

Intercollege
Πξνζέθεξε δσξεάλ δηδαζθαιία κηαο νκάδαο Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο
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Μαζεκαηηθά Δηαηξεέα
πλέβαιε επί πιεξσκή γηα ηε δηδαζθαιία ζε δχν νκάδεο θξαηνπκέλσλ ζηα ζέκαηα
«Μαζεκαηηθά Καζεκεξηλήο Εσήο»
Κφζηνο

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο, γηα αγνξά ππεξεζηψλ εθπαίδεπζεο γηα ηηο νκάδεο πνπ δελ
παξαρσξήζεθαλ δσξεάλ απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη ε αληηκηζζία ηνπο,
εμαζθαιίζηεθε απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ησλ Φπιαθψλ, θαη αλήιζε ζηηο €21,776.
Απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ δηαηέζεθαλ €9,200. Απφ ην Ίδξπκα νθίαο
Πνιπδσίδνπ – Υξπζήιηνπ δηαηέζεθαλ €10,000 θαη απφ ην Σακείν Δπεκεξίαο
Κξαηνπκέλσλ δηαηέζεθαλ €2,086. ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη ην ήκηζπ
ηνπ θφζηνπο γηα ηηο εμεηάζεηο ζηε Ρσζηθή γιψζζα θαη γηα ηηο εμεηάζεηο ECDL ζηνπο
Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο ζηηο νπνίεο παξαθάζεζαλ 4 θαη 15 θξαηνχκελνη
αληίζηνηρα. Σν ππφινηπν κηζφ ηνπ θφζηνπο γηα ηηο εμεηάζεηο θαηαβιήζεθε απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπ θξαηνχκελνπο.
Δμνπιηζκφο, ΔθπαηδεπηηθΪ ΤιηθΪ θαη ΜΫζα
Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ εμαζθαιίζηεθε έλαο δηαδξαζηηθφο
πίλαθαο ζην Σκήκα Γ ηνπ ρνιείνπ ζηελ Αλνηθηή Φπιαθή.
Αγνξάζηεθε επίζεο γξαθηθή χιε, πιηθά θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο απφ ηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ γηα ηα καζήκαηα Εσγξαθηθήο, θαη
Οηθηαθψλ πζθεπψλ / Ζιεθηξνινγίαο.
Παξαρσξήζεθαλ δσξεάλ βηβιία δηδαζθαιίαο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνχ θαη βηβιία γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο απφ ηελ
«ΔΛΠΗΝΗΚΔΗΟ» Βηβιηνζήθε.
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πκκεηνρά ΚξαηνπκΫλσλ
ΚΑΣΑ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 2012/2013
Σκήκα Α

Σκήκα Β

Σκήκα Γ

χλνιν

170

79

19

268

Αξηζκφο Κξαηνπκέλσλ πνπ εθδήισζαλ
ελδηαθέξνλ γηα παξαθνινχζεζε
καζεκάησλ

Αξηζκφο Πηζηνπνηεηηθψλ Παξαθνινχζεζεο θαηΪ ΜΪζεκα θαη Σκάκα
ΠηζηνπνηεηηθΪ απφ Μαζεκαηηθά Δηαηξεέα
Μαζήκαηα
1.

Σκήκα Α

Σκήκα Β

Σκήκα Γ

χλνιν

5

4

---

9

Μαζεκαηηθά

ΠηζηνπνηεηηθΪ παξαθνινχζεζεο Δπηκνξθσηηθψλ ΣκεκΪησλ Λεπθσζέαο
Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θαη Πνιηηηζκνχ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Τπνινγηζηέο
Αγγιηθά
Ρσζηθά
Διιεληθά
Εσγξαθηθή
Κνηλ. Φπρνινγία /γηα
Διιελφθσλνπο
Παξαδνζηαθνί Υνξνί

17
16
6
10
16
10

8
8
6
2
11
7

6
5
--6
--8

31
29
12
18
27
25

7

7

---

14

ΠηζηνπνηεηηθΪ Παξαθνινχζεζεο Απνγεπκαηηλψλ ΣκεκΪησλ Σερληθάο ρνιάο
9.
Αξρηηεθηνληθφ ρέδην
10. Γξαθηθέο Σέρλεο
11. Ζιεθηξνινγία

4
1
5

--4
---

-------

4
5
5

14

---

---

14

-----

8
---

--1

8
1
202

ΠηζηνπνηεηηθΪ Παξαθνινχζεζεο Intercollege
12. Kνηλ. Φπρνινγία /γηα
Αγγιφθσλνπο
13. Μαγεηξηθή
14. Φπρηηθά
ΤΝΟΛΟ

96

πκκεηεέραλ ρσξέο λα δνζεέ πηζηνπνηεηηθφ
Μαζήκαηα
Σκήκα Α
15. Μνπζηθή - Κηζάξα
16. Φεθηδσηά

1.
2.
3.

Σκήκα Β

7
---

Σκήκα Γ χλνιν

--4

Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο
Ρσζηθήο Γιψζζαο ηνπ Ρσζηθνχ Πνιηηηζηηθνχ
Κέληξνπ
Δμεηάζεηο Φπρηηθψλ

-----

7
4

ΠαξαθΪζεζαλ
ζε εμσηεξηθΫο
εμεηΪζεηο
14
4

ΠΫηπραλ

1

1

10
4

ρνιηθά ΥξνληΪ 2013- 2014
ΠΣΔΡΤΓΔ
αριθμόσ Κρατοφμενων
που εκδήλωςαν
ενδιαφζρον για
παρακολοφθηςη
μαθημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΣΕΧΝΘ
ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ
ΡΩΙΚΑ
ΕΛΛΘΝΙΚΑ
ΚΙΘΑΡΑ
ΘΕΑΣΡΟ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ
ΚΟΜΘΜΑΣΑ
ΧΟΡΟΙ
ΧΕΙΡΟΣΕΧΝΙΑ
ΨΤΧΟΛΟΓΙΑ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ
ΣΑΙΝΙΑ
ΧΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΣΜΖΜΑ Α
1-2

ΣΜΖΜΑ Β
8-8 Δηδηθφ

112

30

10
18
22
35
2
27
9

8
9
7
5
5
5
6

ΣΜΖΜΑ Γ 3

ΣΜΖΜΑ Γ
Αλνηθηά
Φπιαθά

ΣΜΖΜΑ Δ
9

15

9

13

7

7

22
13
15
13
19
3

4
13
8

7
9
5
18

141

45

35

85

25

107

30

15

9

14
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ΣΥΝΟΛΟ
29
62
50
55
20
58
18
7
0
9
0
5
18
0
0
0
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πληνληζκφο Δθπαέδεπζεο
Γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ
δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. ε ζπλεξγαζία κε
ηε Γηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ πξνσζείηαη ν θαηαξηηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθπαίδεπζεο, ε αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ, ν ζπληνληζκφο θαη ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
ΔπξσπατθΪ ΠξνγξΪκκαηα
Σν Σκήκα Φπιαθψλ ζπκκεηέρεη ζην Δπξσπατθφ πξφγξακκα «Γηά Βίνπ Δθπαίδεπζε»
Prison Education: Basic skills Blended learning «PEBBLE» ην νπνίν αθνξά ηε
δεκηνπξγία πιηθνχ εθπαίδεπζεο γηα ηηο αλάγθεο εθπαηδεπζεο ησλ θξαηνχκελσλ.

(γ)

Γεκηνπξγηθά Φπραγσγέα
Γηα ηελ πγηή απαζρφιεζε θαη άζιεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ιεηηνπξγνχλ αίζνπζεο
γπκλαζηηθήο ζηελ Κιεηζηή θαη Αλνηθηή Φπιαθή κε φξγαλα γπκλαζηηθήο πνπ
παξαρψξεζε ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ (Κ.Ο.Α.). Ζ εθγχκλαζε ησλ
θξαηνπκέλσλ δηεμάγεηαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε γπκλαζηψλ ηνπ Κ.Ο.Α.

4.2

Τπεξεζέεο:
(α)

ΗαηξηθΫο Τπεξεζέεο
Οη Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θξαηνχκελνπο απνηεινχλ
επέθηαζε ησλ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο κε βαζηθφ ζθνπφ ηε
δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ αιιά θαη ηελ
πξφιεςε ηεο εθδήισζεο ή κεηάδνζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ κεηαμχ ησλ
θξαηνπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ.
Παξαηίζεηαη πην θάησ ην πξφγξακκα ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ
θξαηνπκέλσλ:
Καη‟ αξρή ηαηξηθή εμέηαζε θάζε λένπ θξαηνπκέλνπ γηα λα δηαπηζησζεί:
(i)

αλ είλαη θνξέαο νπνηαζδήπνηε κνιπζκαηηθήο αζζέλεηαο (AIDS,
Ζπαηίηηδαο, ζχθηιε θιπ) κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ ηδίνπ ηνπ θξαηνπκέλνπ.

(ii)

αλ πάζρεη απφ νπνηαδήπνηε αζζέλεηα ή αλαπεξία γηα ηελ νπνία
ρξεηάδεηαη εηδηθή ζεξαπεία, ηδηαίηεξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε,
μερσξηζηή κεηαρείξηζε ή απαιιαγή απφ ηελ εξγαζία.

Σν Τπνπξγείν Τγείαο θαιχπηεη ζηηο Φπιαθέο φιεο ηηο ηαηξηθέο ππεξεζίεο πξνο
ηνπο θξαηνχκελνπο.
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Ο Ηαηξηθφο εμνπιηζκφο ησλ Ηαηξείσλ ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ αλαβαζκίδεηαη
ζπλερψο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο.
Οη Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ, έρνπλ εμεηάζεη πέξαλ ησλ
12,000 (δψδεθα ρηιηάδσλ) πεξηπηψζεσλ αζζελψλ θξαηνπκέλσλ ην 2013. Πην
ζπγθεθξηκέλα εμεηάζζεθαλ απφ παζνιφγν 9234 θξαηνχκελνη, απφ Φπρίαηξν
1584, απφ νδνληίαηξν 1074, απφ Γλαζνρεηξνχξγν 8 θαη δεξκαηνιφγν 305.
αξάληαεμη (46) θξαηνχκελνη θξαηήζεθαλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο
θαζψο επίζεο 9 (ελλέα) θξαηνχκελνη ζην Ννζνθνκείν Αζαιάζζαο.
(β)

Τπεξεζέεο Φπρηθάο Τγεέαο
Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2013 ε πνιπζεκαηηθή νκάδα ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο
Τγείαο πνπ ππεξεηεί ζην Σκήκα Φπιαθψλ ζε πελζήκεξε βάζε απνηειείηαη
απφ:
1 Φπρίαηξν
1 Κιηληθφ Φπρνιφγν
1 Δξγνζεξαπεπηή
2 Αλψηεξνπο Ννζειεπηηθνχο Λεηηνπξγνχο Φπρηθήο Τγείαο
3 Ννζειεπηέο Φπρηθήο Τγείαο.
Παξαηίζεληαη πην θάησ νη ππεξεζίεο ηεο πνιπζεκαηηθήο νκάδαο:
(i)

ςπρηαηξηθέο παξεκβάζεηο ζε θξαηνπκέλνπο πνπ πεξηιάκβαλαλ
ςπρηαηξηθέο εθηηκήζεηο, ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ζεξαπείεο,
γλσκαηεχζεηο γηα δηθαληθνχο ζθνπνχο, ζχγθιεζε Ηαηξνζπκβνπιίσλ θιπ.

(ii)

Φπρνινγηθέο παξεκβάζεηο απφ θιηληθνχο ςπρνιφγνπο πνπ
πεξηιακβάλνπλ γλσκαηεχζεηο γηα δηθαληθνχο ζθνπνχο ςπρνινγηθέο
δνθηκαζίεο, αμηνινγήζεηο θαη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο.

(iii)

Ννζειεπηηθέο παξεκβάζεηο απφ αλψηεξν λνζειεπηηθφ ιεηηνπξγφ, φπσο
ζπκβνπιεπηηθή θξαηνπκέλσλ, ιήςε ηζηνξηθψλ, πξνεηνηκαζία
ζπλαληήζεσλ ηνπ ςπρηάηξνπ κε θξαηνπκέλνπο.

(iv)

Δξγνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο

(v)

Σν πξφγξακκα δηεηνχο δηάξθεηαο ςπρνινγηθήο απεμάξηεζεο απφ νπζίεο
(360º ηξνθή) – αλαζηάιεθε.
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(γ)

Τπεξεζέεο Κνηλσληθάο Δπεκεξέαο
ην Σκήκα Φπιαθψλ είλαη ηνπνζεηεκέλνη απφ ηηο Τπεξεζίεο ηεο
Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο 2 Λεηηνπξγνί Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ.
Ο ξφινο ηνπο είλαη:
Να ελεξγνχλ σο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ θαη ησλ
Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ Δπεκεξίαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θξαηνπκέλνπο
θαζψο θαη νηθνγέλεηεο ηνπο.
Nα παξέρνπλ θνηλσληθνιεηηνπξγηθή εξγαζία ζε πεξηπηψζεηο θξαηνπκέλσλ
νη νπνίνη ηελ ρξεηάδνληαη.
Να κειεηνχλ πεξηπηψζεηο θξαηνπκέλσλ θαη λα εηνηκάδνπλ ζρεηηθέο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο εθζέζεηο γηα ελεκέξσζε ησλ Γηθαζηεξίσλ, ηνπ
Σκήκαηνο Φπιαθψλ θαη άιισλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
θξαηνχκελνπο
πκκεηέρνπλ ζε Δπηηξνπέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε θαη
επεκεξία ησλ θξαηνπκέλσλ δεδνκέλνπ φηη ν πνηληθφο εγθιεηζκφο επεξεάδεη
άκεζα ηελ θνηλσληθή, νηθνγελεηαθή θαη επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ
θξαηνπκέλσλ. Ζ καθξφρξνλε παξακνλή ζηε θπιαθή θαη ε απνπζία απφ
ηελ αγνξά εξγαζίαο θαζηζηνχλ ηνλ θξαηνχκελν επάισην ζηελ ππνηξνπή.
πλεπψο πξηλ ηελ απνθπιάθηζή ηνπ ρξεηάδεηαη ρξνληθή πεξίνδνο
πξνζαξκνγήο ζηηο ζπλζήθεο ηεο ειεχζεξεο θνηλσλίαο θαη παξνρή βνήζεηαο
ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο πξψηεο ηνπ δπζθνιίεο.

5

ΑζθΪιεηα θαη Πεηζαξρέα
Ζ ππφζηαζε κηαο Φπιαθήο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αζθάιεηα, ηελ θαιή
νξγάλσζε, ηελ πεηζαξρία, ηε ηάμε θαη θπξίσο ζηε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνπο
θξαηνχκελνπο, ηφζν γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ φζν θαη γηα ηελ νξζή
θαζνδήγεζε ηνπο.
Γηα ην ιφγν απηφ, ε Γηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ, πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο
ελέξγεηεο γηα ηελ ιήςε πξνιεπηηθψλ αιιά θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ νξζή
αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ.
Παξάιιεια κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, αλαβαζκίδνληαη επίζεο, νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ
θξαηνπκέλσλ.
Ζ εμαζθάιηζε λένπ εμνπιηζκνχ πνπ αλακέλεηαη λα παξαιεθζεί αξρέο ηνπ 2014,
ζα αλαβαζκίζεη πεξηζζφηεξν ηνλ έιεγρν φισλ αλεμαηξέησο ησλ εηζεξρφκελσλ ζηε
Φπιαθή. Ζ επηηπρία φκσο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν θαη ζην
αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν εθπαηδεχεηαη ζπλερψο ζηε ιεηηνπξγία ησλ κέζσλ
πνπ δηαζέηνπλ ζήκεξα ηηο Φπιαθέο.
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5.1

ΝαξθσηηθΪ
Με ηελ ςήθηζε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ην 2005 ηεο ζρεηηθήο
λνκνζεζίαο γηα ηε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ρξήζεο ειεγρφκελνπ θαξκάθνπ,
ηνμηθψλ ή άιισλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, εθαξκφδεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τπνπξγείν Τγείαο, ν έιεγρνο νχξσλ κε εηδηθά αληηδξαζηήξηα ζηνπο θξαηνχκελνπο
ηεο Κιεηζηήο Φπιαθήο, ηεο Αλνηθηήο Φπιαθήο θαη ηνπ Κέληξνπ Δμστδξπκαηηθήο
Απαζρφιεζεο.

5.2

ΣνπνζΫηεζε ελφο δηαθνκηζηά δεδνκΫλσλ
Σν 2013 ζπλδέζεθαλ κε ην Γηαθνκηζηή Γεδνκέλσλ ηα πεξηζζφηεξα Γξαθεία ηνπ
Σκήκαηνο Φπιαθψλ.

5.3

ΑλαβΪζκηζε ηνπ λπρηεξηλνχ θσηηζκνχ
Σν 2013 έγηλε αλαβάζκηζε ηνπ πεξηκεηξηθνχ θσηηζκνχ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο
ησλ ηεηρψλ ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ.

5.4

6

ΑλαβΪζκηζε ηνπ θιεηζηνχ θπθιψκαηνο
Ζιεθηξνληθνχ πζηάκαηνο Αζθαιεέαο

παξαθνινχζεζεο

θαη

ηνπ

1.

Έρεη πξνθεξπρηεί
πξνζθνξά ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επηδηφξζσζε ηνπ
Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο Αζθαιείαο γηα ην ζπγθξφηεκα ησλ Πηεξχγσλ 1 θαη
2 ηεο Κιεηζηήο Φπιαθήο θαζψο θαη ηεο Αλνηθηήο Φπιαθήο.

2.

Γηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία θαη έιεγρν έγηλε αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ
Κιεηζηνχ Κπθιψκαηνο παξαθνινχζεζεο ζην Γσκάηην Αζθαιείαο ηνπ Γεληθνχ
Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο θαζψο επίζεο θαη ζηε Φπιαθή Λαθαηάκεηαο.

ΚηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο
Σν πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Φπιαθέο εδψ θαη
αξθεηά ρξφληα, επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ
Φπιαθψλ, ηφζν ζε ζέκαηα αζθαιείαο, φζν θαη ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ
θξαηνπκέλσλ.
Δληφο ηνπ 2013, ζπλερίζηεθε ε θηηξηαθή αλαβάζκηζε εληφο ησλ Κεληξηθψλ
Φπιαθψλ πνπ αθνξά ζεκαληηθά θαηαζθεπαζηηθά έξγα, ηα νπνία πέξα απφ ηελ
αλαβάζκηζε ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα, αχμεζαλ παξάιιεια θαη ην
επίπεδν αζθάιεηαο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θξαηνπκέλσλ.
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6.1

Γεληθά Αλαθαέληζε θαη Γηακφξθσζε ΠηΫξπγαο 9
Έρνπλ ζπκπιεξσζεί φιεο νη εξγαζίεο ζηελ ππφ αλαθνξά Πηέξπγα θαη ηέζεθε ζε
ιεηηνπξγία ε Πηέξπγα Βαξππνηληηψλ πξνο ην ηέινο ηνπ 2013.

6.2

Γηακφξθσζε ΠηΫξπγαο 4Α (Πξψελ Αέζνπζα Γπκλαζηεξένπ)
ηνλ ππφ αλαθνξά ρψξν πξνσζνχληαη έξγα γηα λα δηακνξθσζεί ν ρψξνο απηφο
σο Κνηηψλαο κε θαλνληθή ρσξεηηθφηεα επηά (7) αηφκσλ θαη ρσξεηηθφηεηα αλάγθεο
δεθαηεζζάξσλ (14) αηφκσλ. Ζ Πηέξπγα απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα
θξαηνχκελνπο πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα δηαβηψζνπλ κε ηνλ
ππφινηπν πιεζπζκφ. Δληφο ηνπ 2014, αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο
δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ.

6.3

Γεληθά Αλαθαέληζε θαη Γηακφξθσζε ΠηΫξπγαο 9
Δληφο ηνπ έηνπο 2013, έρνπλ αξρίζεη νη εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ ππφ αλαθνξά
ρψξνπ Αλνηθηήο Φπιαθήο ζε ρψξν ηάζκεπζεο Ορεκάησλ, Απνζήθεο Παξαιαβήο
Σξνθίκσλ θαη Απνζήθεο Πξνζσπηθψλ Δηδψλ Κξαηνπκέλσλ. Θα θαηαζθεπαζηεί
επίζεο, δπηηθά ηεο Α/Φ, δξφκνο πξνο ηα Φπιαθηζκέλα Μλήκαηα, εξγαζία πνπ
ππνινγίδεηαη φηη ζα ηειεηψζεη αξρέο ηνπ έηνπο 2014.

6.4

Γεληθά Αλαθαέληζε Πηεξχγσλ 1 θαη 2
Ζ Πηέξπγα 2Β κε δπλακηθή 39 κνλψλ θειηψλ θαη δηπιψλ θειηψλ ζε ρσξεηηθφηεηα
αλάγθεο, έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2013.

6.5

ΠηΫξπγα 10 θαη 10Α (πξψελ ΑζηπλνκηθΪ Κξαηεηάξηα)
Οη δχν ππφ αλαθνξά Πηέξπγεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο Αζηπλνκηθά
Κξαηεηήξηα, έρνπλ θελσζεί θαη παξαδνζεί ζην Σκήκα Φπιαθψλ. Έρεη αξρίζεη ν
ζρεδηαζκφο γηα ηελ επηδηφξζσζε θαη επαλαιεηηνπξγία ηνπο.

7.

ηειΫρσζε ηνπ Σκάκαηνο Φπιαθψλ
χκθσλα κε κειέηε νξγάλσζεο θαη ζηειέρσζεο ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ πνπ
δηεμήρζε ην 2008 απφ ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ,
δηαπηζηψζεθε φηη νη αλάγθεο ζε απινχο Γεζκνθχιαθεο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε
391 δεζκνθχιαθεο θαη 15 επηπιένλ Αξρηδεζκνθχιαθεο.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2013 δελ πιεξψζεθαλ θελέο ζέζεηο ζην Σκήκα Φπιαθψλ.
Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 ππήξραλ ζπκπιεξσκέλεο 312 κφληκεο ζέζεηο θαη 94
ζέζεηο εθηάθησλ Γεζκνθπιάθσλ.
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8.

Δθπαέδεπζε Πξνζσπηθνχ
Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ε Γηεχζπλζε ησλ Φπιαθψλ, έρεη ιεηηνπξγήζεη ηε ρνιή
Γεζκνθπιάθσλ ζε κφληκε βάζε ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
ηε ρνιή ηπγράλεη εθπαίδεπζεο ην Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ αθνχ
ιεθζνχλ ππφςε θαη νη αλάγθεο αζθάιεηαο. Σπγράλνπλ επίζεο εθπαίδεπζεο θαη ηα
λενεηζεξρφκελα κέιε πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηελ Τπεξεζία.
Σν 2013 δηεμήρζε εθπαίδεπζε κειψλ ηνπ Πξνζσπηθνχ πνπ αθνξνχζε έξεπλεο
πξνζψπσλ, πηεξχγσλ, θειηψλ, ρψξσλ (αλνηθηψλ θνηλφρξεζησλ) θαη νρεκάησλ.
Ζ εθπαίδεπζε έγηλε απφ κέιε ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ Γεθέιεηαο.
Μέιε ηνπ Πξνζσπηθνχ Φπιαθψλ ζπκκεηείραλ ζε Δπξσπατθά πλέδξηα.
Δθπξφζσπνη Δπξσπατθψλ ρσξψλ επηζθέθζεθαλ επίζεο ην Σκήκα Φπιαθψλ.
Μέιε ηνπ Πξνζσπηθνχ Φπιαθψλ παξαθνινχζεζαλ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία
Κχπξνπ εθπαίδεπζε ινρίσλ. Παξάιιεια αξθεηά κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ έιαβαλ
κέξνο ζε εθπαίδεπζε ζηελ ζηξαηνλνκία θαη ζηελ Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο.
Σνλ Οθηψβξην ην Σκήκα Φπιαθψλ δηνξγάλσζε Δπξσπατθφ ζεκηλάξην κε ζέκα:
«Νew Way to Social Skills».
Πξφζθαηα έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηεο ρνιήο Γεζκνθπιάθσλ έλεθα ηεο
ππνζηειέζσζεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ρνιή ζα επαλαιεηηνπξγήζεη κφιηο νινθιεξσζεί
ην λέν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη κε ηε κεηαθίλεζε ηεο ρνιήο ζε αλεμάξηεηε
θαηνηθία ε νπνία γεηηληάδεη ησλ Φπιαθσλ.
Γηα ην ηξέρνλ έηνο φια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ Φπιαθψλ παξαθνινπζνχλ
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Κχπξνπ.

9.

ηαηηζηηθΪ ηνηρεέα:
ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηέρνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε:
-

ηηο εηζδνρέο θαη ηηο απνιχζεηο θξαηνπκέλσλ ζηηο Φπιαθέο ην 2013
(ΠΗΝΑΚΑ 1)
ηνπο ππφηξνπνπο θξαηνπκέλνπο (ΠΗΝΑΚΑ 2)
ηνλ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ θξαηνπκέλσλ ζε θάζε εξγαζηήξην ησλ
Φπιαθψλ (ΠΗΝΑΚΑ 3)
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ΠΘΝΑΚΑ 1

Ειζδοτές Καηαδίκων - Τποδίκων καηά ηο 2013
ΑΝΔΡΕ

ΓΤΝΑΘΚΕ

Ε/κύπριοι

Σ/κύπριοι

Αλλοδαποί

Ε/κύπριες

Σ/κύπριες

Αλλοδαπές

ΤΝΟΛΟ

ΚΑΣΑΔΘΚΟΘ

552

11

665

17

0

113

1358

ΤΠΟΔΘΚΟΘ

379

13

771

19

1

156

1339

ΟΛΘΚΟ
ΑΡΘΘΜΟ

931

24

1436

36

1

269

2697

Απολύζεις Καηαδίκων καηά ηο 2012
21 +

ΑΝΔΡΕ
18 - 21

18 -

21+

1264

31

6

135

ΓΤΝΑΘΚΕ
18 - 21
18 -

5
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3

ΤΝΟΛΟ

1444

ΠΘΝΑΚΑ 2
σγκριηικός πίνακας σπόηροπων καηαδίκων ζε ζτέζη με ηον ολικό
αριθμό ηων νέων καηαδίκων, ηα εννέα ηελεσηαία τρόνια

ΟΛΘΚΟ

ΤΠΟΣΡΟΠΟΘ

ΕΣΟ

ΑΡΘΘΜΟ
ΚΑΣΑΔΘΚΩΝ

ΟΛΘΚΟ
ΑΡΘΘΡΜΟ
ΤΠΟΣΡΟΠΩΝ

ΑΝΑΛΟΓΘΕ

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1254
1313
1385
1187
1336
1281
1255
1432
1301
1404
1491
1358

423
311
243
237
208
186
133
112
109
174
184
159

33,73
23,69
17,55
19,97
15,56
14,52
10,59
7.82
8,37
12.39
12.34
11.70

ΑΝΩ ΣΩΝ 21
ΑΡΘΘΜΟ ΑΝΑΛΟΓΘΕ

416
305
237
232
206
184
129
111
108
174
182
154
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33,17
23,23
17,11
19,55
15,41
14,36
10,28
7.75
8.3
12.39
12.20
11.34

ΚΑΣΩ ΣΩΝ 21
ΑΡΘΘΜΟ
ΑΝΑΛΟΓΘΕ

7
6
6
5
2
2
4
1
1
2
2
5

0,6
0,46
0,43
0,42
0,14
0,16
0,31
0,06
0.08
0.14
0.14
0,36

ΠΘΝΑΚΑ 3

ΚΑΣΑΔΘΚΟΘ ΠΟΤ ΕΡΓΑΖΟΝΣΑΘ ΚΑΘΗΜΕΡΘΝΑ
ΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΘΑ ΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΘΑΡΚΕΘΑ ΣΟΤ 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΚΑΘΑΡΙΣΈ ΔΡΓΑΣΗΡΙΩΝ
ΒΑΦΔΙΟ
ΙΓΗΡΟΤΡΓΔΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΔΙΑ (ΣΡΙΑ)
ΞΤΛΟΤΡΓΔΙΟ
ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
ΚΟΤΡΔΙΑ (ΓΤΟ)
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ
ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ
ΤΝΟΛΟ

15
16
20
80
12
30
5
8
25
211

EΞΟΔΑ – ΕΡΓΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΤΛΘΚΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΙΓΗΡΟΤΡΓΔΙΟ - ΤΓΡΑΤΛΙΚΟΙ
ΟΙΚΟΓΟΜΟΙ
ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΙ
ΒΑΦΔΙΟ
ΞΤΛΟΤΡΓΔΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΔΙΑ 1+2, 5+8, Πηέρσγα 3
ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ
ΤΝΟΛΟ

40,430.00
43,250.00
12,000.00
46,800.00
12,350.00
210,000.00
350,000.00
714,830.00
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Η

Κξαηηθφ Αξρείν
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Ζ Έθζεζε απηή αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ γηα ην έηνο 2013.
Πξνζζάθεο
Καηά ην 2013 ην Κξαηηθφ Αξρείν παξέιαβε απφ θπβεξλεηηθά ηκήκαηα αξρεία πνπ
θαηαιακβάλνπλ 525,85 κέηξα κήθνπο ξαθηψλ. Σα ελ ιφγσ αξρεία θπκαίλνληαη
ρξνλνινγηθά κεηαμχ ησλ εηψλ 1921-2013.
Απνζάθεπζε Αξρεέσλ - ΑξρεηνθπιΪθηα
Ζ πνζφηεηα ησλ αξρείσλ πνπ ηψξα θπιάζζνληαη ζηα αξρεηνθπιάθηα αλέξρεηαη ζε
10844,02 κέηξα κήθνπο ξαθηψλ. Σν Κξαηηθφ Αξρείν θπιάζζεη ηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο
ηνπ ζε 5 αξρεηνθπιάθηα ζηε Λεπθσζία.
ηΫγαζε
Ζ αλέγεξζε ηνπ λένπ θηεξίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ αλαβιήζεθε θαηά ην 2013.
Αλαγλσζηάξην
Ο αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ησλ εξεπλεηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην αλαγλσζηήξην
αλήιζε ζε 652. Μεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνληαη θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνί, εξεπλεηέο,
δεκφζηνη ππάιιεινη, δηθεγφξνη, αξραηνιφγνη θαη άιινη πνιίηεο. Ο αξηζκφο ησλ αξρείσλ
θαζψο θαη ησλ κηθξνηαηληψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην αλαγλσζηήξην, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 8(1) ηνπ πεξί Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκνπ ηνπ 1991, αλήιζε ζε 3762 θαη 27
αληηζηνίρσο.
χκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο γηα ηα πιεξσηέα ηέιε, ηα έζνδα ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ
αλήιζαλ ζε €4214,46, απφ ηα νπνία €4095,98 εηζπξάρζεθαλ γηα θσηνηππίεο, ηα €3,74
γηα ηειεθσληθά αηηήκαηα, ηα €27,36 γηα επηθχξσζε αξρείσλ θαη ηα €87,38 γηα
αλαηππψζεηο κηθξνηαηληψλ.
Δθδνηηθά Τπεξεζέα
Ζ εξγαζία πνπ έγηλε ζην Κξαηηθφ Αξρείν πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε,
θαηαινγνπνίεζε, εγθπηίσζε θαη ηνπνζέηεζε ζηα ξάθηα ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ.
Δπηινγά θαη ΓηΪζεζε Αξρεέσλ
ε ζπλεξγαζία κε ηνλ Σκεκαηηθφ Λεηηνπξγφ Αξρείσλ ησλ δηάθνξσλ θπβεξλεηηθψλ
ηκεκάησλ εμεηάζηεθαλ θάθεινη ησλ ηκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6(1) θαη 6(2) ηνπ
πεξί Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκνπ. Καηά ηελ εμέηαζε επηιέγεθαλ αξρεία γηα κεηαθνξά θαη
κφληκε δηαθχιαμε ζην Κξαηηθφ Αξρείν πνπ θαηαιακβάλνπλ 525,85 κέηξα κήθνπο
ξαθηψλ. χκθσλα κε ην άξζξν 6(5) ηνπ πεξί Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκνπ θαηαζηξάθεθαλ
αξρεία σο αθαηάιιεια γηα κφληκε δηαθχιαμε πνπ θαηαιακβάλνπλ 2491,50 κέηξα
κήθνπο ξαθηψλ
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Πξνζσξηλά Δπηζηξνθά Αξρεέσλ
Δπηζηξάθεθαλ πξνζσξηλά 997 αξρεία ζηα ηκήκαηα απφ ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ, κε
βάζε ην άξζξν 7(5).
Δξγαζηάξην πληάξεζεο
πλερίζηεθαλ νη εξγαζίεο ζην Δξγαζηήξην πληήξεζεο γηα ζπληήξεζε αξρεηαθψλ
ζπιινγψλ θαζψο θαη ε θαηαζθεπή εηδηθψλ αξρεηαθψλ θηβσηίσλ θαη άιισλ
πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ γηα ηελ αζθαιή θχιαμή ηνπο.
Φσηναλαπαξαγσγηθά Τπεξεζέα / ΜεραλνγξΪθεζε - Απηνκαηνπνέεζε Γξαθεένπ
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηψλ εθδφζεθαλ γχξσ ζηα 11916 θσηναληίγξαθα
αλαηππψζεηο κηθξνηαηληψλ.

θαη
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πλερίζηεθαλ κε εληαηηθνχο ξπζκνχο νη εξγαζίεο ζην Δξγαζηήξην Φεθηνπνίεζεο θαη
Μηθξνθσηνγξάθεζεο γηα ςεθηνπνίεζε θαη κηθξνθσηνγξάθεζε αξρεηαθψλ ζπιινγψλ.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2013, κε βάζε ηελ Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, κε Αξ.
1460 θαη εκεξνκελία 10/10/2012, μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο Help Desk ζην
Κξαηηθφ Αξρείν. Σν Help Desk απνηειεί ην έλα θαη κνλαδηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο ησλ
Υξεζηψλ (Γεκφζηνη Τπάιιεινη) θαη δέρεηαη, θαηαγξάθεη, δηαρεηξίδεηαη θαη επηιχεη
πξνβιήκαηα/πεξηζηαηηθά.
Ζ επηθνηλσλία κε ην Help Desk γίλεηαη κέζσ ηνπ
Σειεθσληθνχ Κέληξνπ ελψ νη ρεηξηζηέο ηνπ Κέληξνπ είλαη δηαζέζηκνη γηα αληηκεηψπηζε
ηερληθψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. Δπηπιένλ,
ε επηθνηλσλία κε ην Help Desk γίλεηαη θαη κέζσ ελδνδηθηπαθήο Δπηθνηλσλίαο ζηε
δηεχζπλζε www.IT-HelpDesk.intranet.gov.cy. θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ππνζηήξημε φισλ ησλ δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο, θαη ηαπηφρξνλα ε θαιχηεξε θαηαλνκή/δηαρείξηζε
ηνπ ρξφλνπ ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Σκήκαηνο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο πνπ πξνζθέξνπλ
ππεξεζίεο δεπηεξνβάζκηαο ππνζηήξημεο.
Σν Ννέκβξην ηνπ 2013, παξαιήθζεθε θαηλνχξγην ζχζηεκα εκθάληζεο κηθξνηαηληψλ ζην
Δξγαζηήξην Μηθξνθσηνγξάθεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα αλαβαζκηζηεί ε δηαδηθαζία
παξαγσγήο κηθξνηαηληψλ.
Δθπαέδεπζε - ΔπηζθΫςεηο
Σνλ Απξίιην ηνπ 2013, ε Έθνξνο Κξαηηθνχ Αξρείνπ, έιαβε κέξνο ζην 27ν ζπλέδξην ηνπ
EBNA (European Board of National Archivists) θαη ζηελ 14ε ζπλεδξίαζε ηνπ EAG
(European Archives Group) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γνπβιίλν, Ηξιαλδία.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, επηζθέθηεθε ην
Κξαηηθφ Αξρείν γηα ζθνπνχο ελεκέξσζήο ηνπ.
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Πξνζσπηθφ – Δπηκφξθσζε
ηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2013, Λεηηνπξγφο Κξαηηθνχ Αξρείνπ, ζπκκεηείρε ζηελ Ζκεξίδα γηα
ηελ Κππξηαθή Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ κε ζέκα «Ζ Κχπξνο δξαζηήξην κέινο ηεο Δ.Δ.
– Οη εκπεηξίεο ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο», πνπ ζπλδηνξγάλσζε ε Κππξηαθή Αθαδεκία
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ θαη ν φκηινο γηα ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηεο Κνηλσλίαο – ΟΠΔΚ.
Σελ 1/8/2013, o πληεξεηήο Δγγξάθσλ, επέζηξεςε ζην Κξαηηθφ Αξρείν κεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο απφζπαζήο ηνπ ζηηο 31.7.2013, ζηελ Κππξηαθή
Βηβιηνζήθε, Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.
ηηο 28 Ννεκβξίνπ 2013, νη ιεηηνπξγνί ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ έιαβαλ κέξνο ζην
«Δηζαγσγηθφ Δξγαζηήξην γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Οδεγνχ πκπεξηθνξάο θαη
Γενληνινγίαο ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ» πνπ δηνξγάλσζε ε Κππξηαθή Αθαδεκία
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο.
Πξνβνιά
ηηο 27 Μαξηίνπ 2013, ζε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αίζνπζα Πνιιαπιψλ
Υξήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην Κξαηηθφ Αξρείν ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο παξνπζίαζε ζην επξχ θνηλφ ηελ επεηεηαθή
έθδνζε, γηα ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απφ
ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαηά ην β‟ εμάκελν ηνπ 2012, κε ηίηιν «Kitchener 1878-1883,
Architect of the Cyprus Land Survey, Αξρηηέθηνλαο ηεο Υσξνκέηξεζεο ηεο Κχπξνπ». Ζ
έθδνζε πξνινγήζεθε απφ ηνλ Ύπαην Αξκνζηή ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη
παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ Γξα Πέηξν Παπαπνιπβίνπ, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ
Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.
Έθζεζε Αξρεέσλ
Σνλ Απξίιην ηνπ 2013, ην Κξαηηθφ Αξρείν, κε βάζε ην άξζξν 5(δ) ηνπ πεξί Κξαηηθνχ
Αξρείνπ Νφκνπ, παξαρψξεζε επί δαλείσ ζην Σκήκα Αξραηνηήησλ αξρεηαθφ πιηθφ
ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν ηνλ 19 ν αηψλα, γηα λα παξνπζηαζηεί ζε έθζεζε
πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Αξραηνηήησλ ζηα Πέξα Οξεηλήο.
πγθεθξηκέλα παξαρσξήζεθαλ (14) αξρεία:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)

εθηά αιθαβεηάξηα κε αξ. αλαθνξάο V34/1071, V34/1072, V34/1085, V34/1086,
V34/1088, V34/1089 θαη V34/1090.
δχν ζρνιηθά βηβιία Αξηζκεηηθήο θαη Ηζηνξίαο κε αξ. αλαθνξάο V34/1043 θαη
V34/1064.
ηξία καζεηηθά πεξηνδηθά κε αξ. αλαθνξάο V34/804, V34/837 θαη V34/848.
Μαζεηνιφγην ηνπ Παξζελαγσγείνπ Ρηδνθαξπάζνπ γηα ηα έηε 1911-1936 κε αξ.
αλαθνξάο Δ30/6 θαη
Blue Book γηα ην έηνο 1889-1890 κε αξ. αλαθνξάο V5/5.
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ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΤΠΡΟΤ
ΜΔΡΟ Α΄ - Αζηπλφκεπζε ζηελ Κχπξν
Ζ Κππξηαθή Αζηπλνκία είλαη ν θαηεμνρήλ αξκφδηνο θνξέαο δηαηήξεζεο ηεο έλλνκεο
ηάμεο θαη αζθάιεηαο θαη παξέρεη ππεξεζίεο νιφθιεξν ην 24σξν ζην έδαθνο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δηαζθαιίδνληαο ηελ νκαιή θαη αξκνληθή ιεηηνπξγία ηνπ
θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, έρεη ηελ επζχλε ηεο αζηπλφκεπζεο
ησλ πεξηνρψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, εδαθηθήο έθηαζεο 5.653
η.ρικ. (61,1%) θαη 307.1 η.ρικ. αθηνγξακκήο. χκθσλα κε ηε λέα δεκνγξαθηθή έθζεζε
ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (15/11/2012), έρεη ηελ επζχλε ηεο πξνζηαζίαο 862.000
εγγεγξακκέλσλ πνιηηψλ, θαζψο επίζεο θαη κεγάινπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ
καο.
Ζ Αζηπλνκία, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2013, θαηάθεξε λα δηεθπεξαηψζεη κε επηηπρία
ηα θαζήθνληά ηεο, κε αξηζκεηηθή δχλακε 5.019 κειψλ, φισλ ησλ βαζκίδσλ. Σα
θαζήθνληα ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο δηεθπεξαίσζαλ κε επηηπρία 639 κφληκα κέιε,
118 έθηαθηνη Ππξνζβέζηεο θαη 145 εξγάηεο Ππξφζβεζεο.
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ πξνζιήςεηο
σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Σαπηφρξνλα, αθαηξέζεθαλ απφ ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο ζπλνιηθά 59 ζέζεηο
(κία εμεηδηθεπκέλε ζέζε Τπαζηπλφκνπ, 23 Αζηπθπιάθσλ, κία Σαθηηθνχ Δηδηθνχ
Αζηπθχιαθα, 27 Δηδηθψλ Αζηπθπιάθσλ θαη επηά Ππξνζβεζηψλ). Δπηπιένλ, ηέζεθε
πξφλνηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2014 γηα ηελ θαηάξγεζε ζπλνιηθά 43 νξγαληθψλ
ζέζεσλ (κία Τπαζηπλφκνπ, 14 Λνρηψλ, 27 Αζηπθπιάθσλ, θαη κία Δηδηθνχ Αζηπθχιαθα).
Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ αξηζκεηηθή δχλακε ηεο Αζηπλνκίαο
Κχπξνπ, ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 ππήξραλ ζηελ Αζηπλνκία 446 θελέο ζέζεηο θαη ζηελ
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 95 θελέο ζέζεηο.
H Αζηπλνκία ρσξίδεηαη ζε επηά Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Δπαξρηψλ: ηεο Λεπθσζίαο,
ηεο Λεκεζνχ, ηεο Λάξλαθαο, ηεο Ακκνρψζηνπ, ηεο Πάθνπ, ηεο Μφξθνπ θαη ηεο
Κεξχλεηαο. Λφγσ ηεο Σνπξθηθήο εηζβνιήο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο θαηνρήο, νη
Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Ακκνρψζηνπ θαη Μφξθνπ, ζηεγάδνληαη πξνζσξηλά ζην
Παξαιίκλη θαη ζηελ Δπξχρνπ αληίζηνηρα, ελψ ε Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Κεξχλεηαο έρεη
αλαζηείιεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο. Σν έξγν ησλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ
Δπαξρηψλ ππνζηεξίδεηαη απφ ηα δηάθνξα Σκήκαηα, Τπεξεζίεο θαη Γηεπζχλζεηο ηνπ
Αξρεγείνπ.
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Γνκά Κππξηαθάο Αζηπλνκέαο

Οξγαλφγξακκα Αζηπλνκίαο Κχπξνπ (31/12/2013)
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Απνζηνιά
Ζ Κππξηαθή Αζηπλνκία ηδξχζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πληάγκαηνο ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σα θαζήθνληα, νη επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηεο
θαζνξίδνληαη ζηνλ πεξί Αζηπλνκίαο Νφκν 73(Η)/2004. Με βάζε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ
έρεη αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα:
ηε δηαηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο,
ηε δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο,
ηελ πξφιεςε θαη εμηρλίαζε ηνπ εγθιήκαηνο, θαη
ηε ζχιιεςε θαη πξνζαγσγή ησλ παξαλνκνχλησλ ελψπηνλ ηεο Γηθαηνζχλεο.

Όξακα
«Αζηπλνκία Αλζξψπηλε θαη Τπεξήθαλε». Αλζξψπηλε κε θνηλσληθή επαηζζεζία,
ππεξήθαλε γηα ηελ απνζηνιή θαη ηε ζηνιή ηεο θαη κε απμεκέλν ην αίζζεκα ηεο
αμηνπξέπεηαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο. Σν φξακα καο έρεη επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ
θαη ζηεξίδεηαη ζε δχν βαζηθνχο ππιψλεο, ηηο αμέεο θαη ηηο αξρΫο.
Αμέεο
Νφκηκε δξάζε, ππεξεηψληαο κε αθεξαηφηεηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηθαηνζχλεο.
Γίθαηε θαη ινγηθή δξάζε, κε νξζή θξίζε, ρσξίο θφβν θαη πξνθαηάιεςε.
Γηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ, αλεμαξηήησο θνηλσληθήο
ηάμεο.
Δπθνξία απφ θπζηθφ ζάξξνο, αθκαίν εζηθφ θαη παξξεζία.
Υεηξηζκφο ηνπ θνηλνχ κε ζεβαζκφ, εηιηθξίλεηα θαη αθεξαηφηεηα.
Αλάιεςε δπλακηθήο δξάζεο, φπνηε θξίλεηαη επηβεβιεκέλν γηα ηελ εθπιήξσζε
ηνπ λφκηκνπ θαζήθνληνο.
εβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ.
ΑξρΫο
Ζ Κππξηαθή Αζηπλνκία είλαη δεζκεπκέλε λα παξέρεη δίθαηε θαη ίζε κεηαρείξηζε ζε
φινπο ηνπο πνιίηεο αλεμαξηήησο θνηλφηεηαο, θπιήο, ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, γιψζζαο,
θχινπ, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, εζληθήο ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο, ειηθίαο θαη
θνηλσληθήο ηάμεο.
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ΜΔΡΟ Β΄- Αλαζθφπεζε ηεο απφδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013
Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ, θαηά ην 2013, είρε ζηε δηάζεζή ηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία
ηεο ην εγθξηζέλ πνζφ ησλ €237.978.175. Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2013 ππήξμε θαηά
€8.811.403 κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ην 2012. Ζ θαηαλνκή ησλ εγθξηκέλσλ πηζηψζεσλ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ απηέο ηέζεθαλ ζην πξφγξακκα
δηαθπβέξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ
αζθάιεηα, ζε πεξηνξηζηηθά πιαίζηα, σο αθνινχζσο:



Λεηηνπξγηθά έμνδα
Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ



Δθζηξαηείεο δηαθψηηζεο



Γαπάλεο Αζηπλφκεπζεο



Αλέγεξζε/ επέθηαζε/ ζπληήξεζε θηεξίσλ θαη γξαθείσλ



Αγνξά κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνχ



Αγνξά αεξνπνξηθνχ, λαπηηθνχ θαη κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ



πληεξήζεηο κεραλεκάησλ, κεραλνινγηθνχ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ



χκβαζε Τπεξεζηψλ



πλεηζθνξέο ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, επηθεληξσζήθακε ζηνπο αθφινπζνπο ζηφρνπο:

1Ο

Αζθάιεηα ηνπ πνιίηε – πλεξγαζία κε ηνλ πνιίηε

2Ο

χγρξνλε θαη Απνηειεζκαηηθή Αζηπλνκία

3Ο

Απνηειεζκαηηθή Γξάζε θαηά ηνπ εγθιήκαηνο
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Οη επηδφζεηο καο ζε ζρέζε κε ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο απφδνζεο, ζπλνςίδνληαη
παξαθάησ:
ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΖ
Αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ
Αξηζκφο λεθξψλ ζπλεπεία ηξνραίσλ
ζπγθξνχζεσλ
Αξηζκφο ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ κε ζνβαξνχο
ηξαπκαηηζκνχο
Αξηζκφο ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ ζπλεπεία
ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ
Αξηζκφο ειέγρσλ αιθνφιεο
Αξηζκφο αηφκσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ππφ ηελ
επήξεηα αιθνφιεο
Αξηζκφο ζνβαξψλ ππνζέζεσλ
Πνζνζηφ εμηρλίαζεο ζνβαξψλ ππνζέζεσλ
Αξηζκφο ππνζέζεσλ κηθξνπαξαβάζεσλ
Πνζνζηφ εμηρλίαζεο κηθξνπαξαβάζεσλ
Αξηζκφο πξνζψπσλ (επάισηεο νκάδεο) πνπ
παξαθνινχζεζαλ δηαιέμεηο γηα ζέκαηα
πξφιεςεο εγθιήκαηνο απφ Κνηλνηηθή
Αζηπλφκεπζε

ηφρνο 2013

ΑπνηειΫζκαηα

<50

41

<53

44

<439

355

<496

407

>138.000

126.506

Γ.Μ.Ν.Π.

9.141

<8.000
>52%
<13.560
>88%

7.089
58,1%
10.804
92,7%

>24.560

21.299

ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ – ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ
1.1 Απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξΫηεζε ηνπ πνιέηε
ηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, έρνπκε ζέζεη κεηαμχ
άιισλ δξάζεσλ, ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο άκεζεο κεηάβαζεο ζε ζθελέο εγθιεκάησλ,
δπζηπρεκάησλ ή άιισλ επεηζνδίσλ. Έηζη θαη γηα ην 2013, ζπλερίζηεθε ε
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζπκβάλησλ γηα ζθνπνχο αληαπφθξηζεο ησλ κειψλ καο πνπ
ππεξεηνχλ ζηνπο Οπιακνχο Άκεζεο Δπέκβαζεο, ζε πεξηπηψζεηο ηαπηφρξνλσλ
θιήζεσλ, φπνπ φπσο δηαθάλεθε ε ηεξάξρεζε απηή είρε πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
Με ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ πνιίηε, έρνπλ ζπκβάιεη
ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ ε Γξακκή ηνπ Πνιίηε 1460, ε Αλνηθηή Σειεθσληθή
Γξακκή Άκεζεο Αληαπφθξηζεο θαη Βνήζεηαο 1498 πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Τπεξεζία
Καηαπνιέκεζεο Ναξθσηηθψλ θαη ν εληαίνο επξσπατθφο αξηζκφο θιήζεο έθηαθηεο
αλάγθεο, 112/199.

118

Σα κέιε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Μελπκάησλ, ηα νπνία ζηειερψλνπλ ηελ ηειεθσληθή
γξακκή 1460, ζπλέρηζαλ γηα αθφκε κηα ρξνληά λα εμππεξεηνχλ ην θνηλφ θαη λα
παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε δηάθνξα αζηπλνκηθά ζέκαηα επί 24ψξνπ.
Γηα ην 2013, ε ελ ιφγσ ηειεθσληθή γξακκή, δέρζεθε 75.801 θιήζεηο.
Ζ ηειεθσληθή γξακκή 1498, δέρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, 455 θιήζεηο. Οη
θπξηφηεξνη ιφγνη πνπ δηάθνξνη πνιίηεο θάιεζαλ ηε γξακκή απηή, ήηαλ είηε γηα λα
δηαβηβάζνπλ πιεξνθνξίεο, είηε γηα λα δεηήζνπλ βνήζεηα ή ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε
δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζε εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο.
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δερζήθακε 489.505 θιήζεηο ζηνλ εληαίν επξσπατθφ αξηζκφ
θιήζεο έθηαθηεο αλάγθεο, 112/199.
1.2 Δλεξγφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ πνιέηε ζηελ πξφιεςε ηνπ εγθιάκαηνο
Ζ ελδπλάκσζε ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, κεηαμχ Αζηπλνκίαο θαη θνηλνχ, κε
απψηεξν ζθνπφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, κέζα απφ ηε ζπιινγηθή
πξνζπάζεηα γηα πξφιεςε θαη εμηρλίαζε ηνπ εγθιήκαηνο, απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα καο.
Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ζπλερίζηεθε θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ε πξαγκαηνπνίεζε
ζπλαληήζεσλ κε δηάθνξεο ηνπηθέο θνηλσληθέο νκάδεο γηα ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο,
αιιά θαη ε αλάπηπμε ζρέζεσλ κε δηάθνξεο πνιππνιηηηζκηθέο νκάδεο. Ζ ζπλεξγαζία
απηή επηζθξαγίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 2013 κε ηε βξάβεπζε 59 πνιηηψλ γηα ηε ζπκβνιή
ηνπο ζην έξγν ηεο Αζηπλνκίαο.
1.3 Δηαηξηθά θνηλσληθά επζχλε
Χο έλαο αλζξσπνθεληξηθφο νξγαληζκφο, ε Αζηπλνκία Κχπξνπ δε ζα κπνξνχζε λα
παξακείλεη ακέηνρε ζηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ θνηλσλία καο.
Έηζη, γηα άιιε κηα ρξνληά πξνρψξεζε ζηε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θνηλσληθνχ θαη
θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, νξγάλσζε, αλάκεζα ζε άιιεο δξάζεηο,
ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαηά ηεο βίαο ελαληίνλ ησλ γπλαηθψλ θαη εθζηξαηείεο γηα
κέηξα πξφιεςεο δηαξξήμεσλ θαη θινπψλ ζε δηάθνξεο επαξρίεο ηεο Κχπξνπ.
Πέξαλ ησλ πην πάλσ, ζπκκεηείρε ζηηο εθδειψζεηο, ηνπ Ραδηνκαξαζσλίνπ θαη αλέιαβε
ηε ζπιινγή ελδπκάησλ, ηξνθίκσλ, παηρληδηψλ γηα άπνξεο νηθνγέλεηεο κε αθνξκή ηηο
ενξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Αθφκε, νκάδεο κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο, επηζθέθζεθαλ θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δηάθνξα γεξνθνκεία, λνζνθνκεία θαη άιια ηδξχκαηα. Να
ζεκεησζεί δε, φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ηα κέιε καο πξνζέθεξαλ απιφρεξα ζε
δηάθνξεο θηιαλζξσπηθέο δηνξγαλψζεηο.
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Δπηπξφζζεηα, κέιε ηεο Αζηπλνκίαο, παξείραλ δηάθνξεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηφζν ζε
πνιίηεο φζν θαη ζε νξγαλσκέλα ζχλνια. πγθεθξηκέλα, ζε 136 πεξηπηψζεηο ηα κέιε
καο παξείραλ Α‟ Βνήζεηεο αιιά θαη πξνρψξεζαλ ζηε κεηαθνξά αζζελψλ θαη
ηξαπκαηηψλ ή/θαη ζπλέβαιαλ ζηε ζπλνδεία αζζελνθφξσλ νρεκάησλ απφ ηα ζεκεία
ζχγθξνπζεο ή απφ ην ειηθνδξφκην ζην λνζνθνκείν. ην αλζξσπηζηηθφ απηφ έξγν,
ζπλέβαιε ζεκαληηθά θαη ε αμηνπνίεζε ηφζν ησλ πηεηηθψλ φζν θαη ησλ πισηψλ κέζσλ
πνπ δηαζέηεη ε Αζηπλνκία, αθνχ ζε 32 πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζθνπνχο
έξεπλαο θαη δηάζσζεο πξνζψπσλ. Δπηπιένλ, ζε 5.647 πεξηπηψζεηο, κέιε καο
παξείραλ αλζξσπηζηηθή ή άιινπ είδνπο βνήζεηα ζε ζπλαλζξψπνπο καο, αιιά θαη
παξείραλ ζε άιιεο 2.721 πεξηπηψζεηο νδηθή βνήζεηα ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο.
ε φ,ηη αθνξά ζηηο δηάθνξεο αηκνδνζίεο πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ Αζηπλνκία, ηα
κέιε καο εθδήισζαλ έκπξαθηα ηα αιηξνπηζηηθά ηνπο αηζζήκαηα. πλνιηθά, κέρξη ηέινο
ηνπ 2013, ππήξραλ θαηαγεγξακκέλνη 2.015 εζεινληέο αηκνδφηεο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε
ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, αιιά θαη 1.319 δφηεο κπεινχ ησλ νζηψλ.
Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ελδηαθέξνληνο καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε
δηάξθεηα ηνπ 2013 ηα κέιε ηεο Αζηπλνκίαο εξγάζηεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζηνιήο ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο ερνξξχπαλζεο θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ
κεραλνθίλεηα νρήκαηα. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε παγθχπξηα βάζε 85
ζπληνληζκέλεο εθζηξαηείεο γηα θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ θαη ζεκεηψζεθαλ 1.587
θαηαγγειίεο γηα παξάλνκε ρξήζε ησλ κεγαθψλσλ αιιά θαη 60 θαηαγγειίεο γηα ηελ
ερνξχπαλζε θαη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ιαζξνζεξίαο ε Αζηπλνκία πξαγκαηνπνίεζε 70
ζπληνληζκέλεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη αμηνπνίεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάζηεθαλ
κέζσ ηεο γξακκήο ηνπ Κπλεγνχ 1414. ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ έγηλαλ 54 θαηαγγειίεο
ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία άγξησλ πηελψλ θαη ζεξακάησλ απφ ην θιηκάθην πάηαμεο
ιαζξνζεξίαο, ελψ ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηπνιίεο κε ηε ζπκβνιή ησλ
Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ ησλ Δπαξρηψλ, κε ζθνπφ ηελ πάηαμε ηεο ιαζξνζεξίαο.
Με ζθνπφ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε Αζηπλνκία
αθνινπζεί ην ρέδην Γξάζεο, γηα ηηο πξάζηλεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο απηφ
απνξξέεη θαη απφ ηελ Δ.Δ.
Πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη
ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηελ αγνξά πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, ηελ
πξνψζεζε πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειψλ καο
πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
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Σνκείο θαη κέηξα πνπ πεξηιήθζεθαλ:
εμνπιηζκφο γξαθείνπ (αλαθπθισκέλν ραξηί, κειάληα, θ.ά.)
θαζαξηζηηθά είδε (βηναπνηθνδνκήζηκα ζαθνχιηα, θιπ.)
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (νηθνλνκηθνί ιακπηήξεο θιπ.)
δηάζεζε άρξεζησλ κπαηαξηψλ
θάδνη αλαθχθισζεο
1.4 Πξφζβαζε ηνπ πνιέηε θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηάησλ ζε ζηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα
γηα ην Ϋγθιεκα θαη ηα ηξνραέα δπζηπράκαηα
Βαζηθφο ζηφρνο γηα ην 2013, ππήξμε ηφζν ε άκεζε, φζν θαη ε έγθπξε ελεκέξσζε ηνπ
πνιίηε, αιιά θαη ε πξνβνιή ηνπ αζηπλνκηθνχ έξγνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Αζηπλνκία,
κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, ζπλεξγάζηεθε ζηελά ηφζν κε
ηδηνθηήηεο ησλ ειεθηξνληθψλ θαη έληππσλ Μ.Μ.Δ., φζν θαη κε αξρηζπληάθηεο θαη
δεκνζηνγξάθνπο, γηα αληαιιαγή απφςεσλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη επίιπζε
ηπρφλ πξνβιεκάησλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Αζηπλνκίαο θαη
Μ.Μ.Δ.
Μεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ην αξκφδην γξαθείν πξνέβεθε ζηελ έθδνζε
πιεζψξαο δειηίσλ ηχπνπ, δειψζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ γηα ζέκαηα επηθαηξφηεηαο θαη
αζηπλνκηθψλ αλαθνηλψζεσλ, ζρεηηθά κε δηάθνξεο ζνβαξέο ππνζέζεηο θαη εθζηξαηείεο
πξφιεςεο θαη ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηα δηάθνξα Σκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο.
Παξάιιεια, δηνξγάλσζε αξηζκφ δεκνζηνγξαθηθψλ δηαζθέςεσλ ηνπ Αξρεγνχ
Αζηπλνκίαο.
Ο εκπινπηηζκφο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ήηαλ ζπλερήο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα
ηνπ ρξφλνπ. Σα θείκελα ππάξρνπλ ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.
Γεκνθηιέζηεξνη ζχλδεζκνη ηεο ηζηνζειίδαο καο είλαη ηα δειηία ηχπνπ θαη νη αζηπλνκηθέο
αλαθνηλψζεηο/γξαπηέο δειψζεηο, αιιά θαη ν ζχλδεζκνο ηνπ Γξαθείνπ Υεηξηζκνχ
Θεκάησλ Ηδησηηθψλ Τπεξεζηψλ Αζθαιείαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ πέξαζε,
ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αζηπλνκίαο επηζθέθζεθαλ 229.477 ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ, ηφζν
απφ ηελ Κχπξν (45,44%), φζν θαη ην εμσηεξηθφ (56,56%), ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε
ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία θαηαδεηθλχνληαο ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ηζηνρψξνπ ηεο
Αζηπλνκίαο:
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Να ζεκεησζεί φηη ηα πην πάλσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πηζαλφλ λα επηδέρνληαη
δηαθνξνπνηήζεηο, ιφγσ ηερληθνχ πξνβιήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαηά ηνπο
κήλεο Οθηψβξην, Ννέκβξην, Γεθέκβξην.Γηα ηνπο κήλεο απηνχο θαηαγξάθεθε ν κέζνο
φξνο φισλ ησλ ππφινηπσλ κελψλ.

εκαληηθφ επίζεο πξνο αλαθνξά είλαη θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο Αζηπλνκίαο ζηα
Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο, Facebook, Twiter, Google Plus, YouTube, αιιά θαη ε
δεκηνπξγία εθαξκνγήο (application) γηα «έμππλα ηειέθσλα» (smart phones), κέζσ ησλ
νπνίσλ ελεκεξψλεηαη ην θνηλφ γηα ζέκαηα πνπ ην αθνξνχλ (θαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ,
εθζηξαηείεο, ζπκβνπιέο, θ.ά.). Να ζεκεησζεί φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο επηζθέθζεθαλ
ζπλνιηθά ην πξνθίι ηεο Αζηπλνκίαο ζην Facebook/Twitter 4.306/219 επηζθέπηεο/θίινη.
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1.5 πκβνιά ηεο ηξνραέαο ζηε βειηέσζε ηεο ζρΫζεο Αζηπλνκέαο πνιέηε/
ΑλΪπηπμε Οδηθάο πλεέδεζεο
Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ζηηο
ζχγρξνλεο κεζφδνπο Αζηπλφκεπζεο, πξνρψξεζε ζηε κεηάβαζε απφ ηελ πξαθηηθή ηεο
Σξνραίαο Αζηπλφκεπζεο (Traffic Policing) ζηελ πξαθηηθή ηεο Οδηθήο Αζηπλφκεπζεο
(Road Policing), κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ηξνραίσλ
παξαβάζεσλ θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, γεληθφηεξα. Ζ θηινζνθία ηεο Οδηθήο
Αζηπλφκεπζεο πηνζεηήζεθε, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, ηφζν απφ ην Σκήκα Σξνραίαο
Αξρεγείνπ φζν θαη απφ ηνπο Κιάδνπο Σξνραίαο φισλ ησλ Δπαξρηψλ.
Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ζπλερίζηεθε, κε ακείσην ξπζκφ, ε ζηελή ζπλεξγαζία ηνπ
Σκήκαηνο Σξνραίαο Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο κε ηηο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο, κε εληαηηθή
Αζηπλφκεπζε ηφζν ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο φζν θαη ζην δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν θαη
θπξίσο κε ζπζηεκαηηθή Αζηπλφκεπζε ησλ κειαλψλ ζεκείσλ, αιιά θαη κε επνπηηθφ
έιεγρν ησλ κειψλ πνπ αλέιαβαλ απηή ηελ επζχλε.
Με βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ. πηνζεηήζεθαλ δηάθνξεο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα
κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ, κέζα απφ ηελ θαιιηέξγεηα
ηεο νδηθήο ζπλείδεζεο, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Οη δξάζεηο απηέο
πεξηζηξάθεθαλ γχξσ απφ ηελ εμάιεηςε ησλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζε απηέο, φπσο είλαη
ε θαηαλάισζε αιθνφιεο, ε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα, ε επηθίλδπλε νδήγεζε, θ.ά.
ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ζαλάζηκσλ ηξαπκαηηζκψλ, απφ νδηθέο ζπγθξνχζεηο ζηελ Δ.Δ.,
θαηά 50% κέρξη ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζίαδε θάζε
Κ.Μ. ην 2010. ην πην θάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ν επξσπατθφο ζηφρνο κέρξη ην
2020 θαη φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ λεθξψλ, απνηέιεζκα ησλ
ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ, ν ζηφρνο απηφο είλαη εθηθηφο:
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Σν 2013 είρακε 1.273 ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο, ζεκεηψλνληαο κείσζε (-14,7%) ζε ζρέζε
κε ην 2012. Ζ κείσζε απηή θπκαίλεηαη ζρεηηθά ζηα ίδηα επίπεδα κεηαμχ ησλ εηψλ 2011
θαη 2012. Οη πεξηζζφηεξεο ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην δεπηεξεχνλ
νδηθφ δίθηπν. ην πην θάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ ηξνραίσλ
ζπγθξνχζεσλ γηα ηελ πεξίνδν 2011-2013.
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2013

εκαληηθή κείσζε ζεκεηψζεθε θαη ζηα ζαλαηεθφξα δπζηπρήκαηα, αθνχ ην 2013
ζεκεηψζεθαλ 41 ηξνραίεο ζαλαηεθφξεο ζπγθξνχζεηο κε 44 ζπλαλζξψπνπο καο λα
ράλνπλ ηε δσή ηνπο. ε ζχγθξηζε κε ην 2012, ζεκεηψζεθε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 19,6%
ζε ζρέζε κε ηηο ζαλαηεθφξεο ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο θαη 13,7% ζε ζρέζε κε ηα ζχκαηα.
Ζ κείσζε απηή απνηειεί θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ Κππξηαθή Αζηπλνκία γηα λα ζπλερίζεη
ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ εμάιεηςε
ησλ πεξηπηψζεσλ φπνπ
ζπλάλζξσπνη καο ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ άζθαιην. ην παξαθάησ γξάθεκα
παξνπζηάδνληαη νη ζαλαηεθφξεο ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ρξνληέο 20112013:
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2013

ην παξαθάησ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ ζε ζαλαηεθφξεο
ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 2011-2013:
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Νεθξνί ζε ζαλαηεθφξεο ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο 2011-2013

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε ζαλαηεθφξεο ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο παξακέλνπλ ε
νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφιεο (21,95%), ε απξφζεθηε/ακειήο νδήγεζε (19, 51%), ε
ππεξβνιηθή ηαρχηεηα (19,51%), ηα λαξθσηηθά (9,76%) θαη αθνινπζνχλ άιιεο αηηίεο ζε
κηθξφηεξα πνζνζηά.
Απφ ηνπο 44 ζπλαλζξψπνπο καο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο, νη 19 ήηαλ νδεγνί θαη επηβάηεο
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, νη 15 κνηνζπθιεηηζηέο/ κνηνπνδειαηηζηέο/ επηβάηεο κνηνζπθιέηαο, νη
8 πεδνί θαη νη 2 πνδειάηεο.
Απφ ηνπο 34 νδεγνχο/επηβάηεο κεραλνθηλήησλ νρεκάησλ, πνζνζηφ 58,8% δελ έθεξε δψλε
αζθαιείαο ή δελ θνξνχζε θξάλνο, πνζνζηφ κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2012 πνπ ην πνζνζηφ
αλήιζε ζην 67,5%.
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ΤΝΟΛΟ ΟΔΘΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΣΩΝ

2013

ΔΕΝ ΦΟΡΟΤΑΝ ΗΩΝΘ ή ΚΡΑΝΟ

Νεθξνί νδεγνί θαη επηβάηεο πνπ δελ θνξνχζαλ δψλε ή θξάλνο 2012-2013

εκαληηθφ ζεκείν πξνο αλαθνξά θαη αλεζπρεηηθφ ηαπηφρξνλα απνηειεί ην γεγνλφο φηη
ην πνζνζηφ ησλ ζπκάησλ ηεο αζθάιηνπ ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ απμήζεθε απφ
27,5% ην 2012 ζε 45,5% ην 2013.
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Νεθξνί θάησ ησλ 25 εηψλ

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθά 162.841 θαηαγγειίεο, πνπ
αθνξνχζαλ ζε παξαβίαζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο (73.451), ζηε κε ρξήζε δψλεο
αζθάιεηαο (13.120), ζηε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ (12.218), ζηελ νδήγεζε ππφ ηελ
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επήξεηα αιθνφιεο (9.141) ζηε κε ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο (3.479) θαη ζε άιιεο
ηξνραίεο παξαβάζεηο (51.432), ελψ εθδφζεθαλ ζπλνιηθά 103.341 εμψδηθα.
Δπηπξφζζεηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο θαη θαιιηέξγεηαο νδηθήο ζπλείδεζεο
εθδφζεθαλ 1.862 πξνεηδνπνηήζεηο θαη 6.270 παξαηεξήζεηο. Αθφκε, θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ 2013, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 126.506 έιεγρνη αιθνφιεο παγθχπξηα, φπνπ 9.141
νδεγνί εληνπίζηεθαλ λα βξίζθνληαη ππφ ηελ επήξεηα αιθνφιεο.
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Έιεγρνη θαη Καηαγγειίεο Αιθνφιεο 2012-2013

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, δηνξγαλψζεθαλ δηάθνξεο εθζηξαηείεο, νη νπνίεο
ζπλδπάζηεθαλ θαη κε ηηο Παλεπξσπατθέο Δθζηξαηείεο ηνπ European Traffic Police
Network (TISPOL). ηελ πην θάησ ρξνληθή γξακκή παξνπζηάδνληαη νη εθζηξαηείεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεληαίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013:

Έιεγτος δώλες
αζθαιείας &
κεηαβίβαζες
κεταλοθίλεηφλ
οτεκάηφλ
ΗΑΝ

Έιεγτος
θορηεγώλ &
θαηαζηοιή
ηροταίφλ
παραβάζεφλ

Έιεγτος
δώλες
αζθαιείας

ΦΔΒ

ΜΑΡ

Έιεγτος
ηατύηεηας

Έιεγτος
κοηοζσθιεηηζηώλ/
θράλε

ΑΠΡ

ΜΑΗΟ

Έιεγτος αιθοόιες
&

κοηοζσθιεηηζηώλ/
θράλε

Έιεγτος δώλες
αζθαιείας,
αλαζθάιηζηφλ
οδεγώλ &
ιεφθορείφλ
ΗΟΤΝ

ΗΟΤΛ

Έιεγτος
κοηοζσθιεηηζηώλ
& ηατύηεηας
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Έιεγτος δώλες
αζθαιείας & ζτοιηθώλ
ιεφθορείφλ/
κοηοποδειαηηζηώλ/
κοηοζσθιεηηζηώλ
ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

Έιεγτος ειαζηηθώλ,
θορηεγώλ, αιθοόιες,
ειεύζερα τέρηα, τρήζε
θηλεηού

Έιεγτος
γηα ηε τρήζε
θηλεηού &
ηατύηεηας

ΝΟΔ

ΓΔΚ

Έιεγτος
αιθοόιες &
πρόιευε οδηθώλ
ηροταίφλ

ζσγθρούζεφλ

Απφ πιεπξάο ηεο, ε Αζηπλνκία Κχπξνπ έδσζε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζηνλ ηνκέα ηεο
πξφιεςεο θαη δηαθψηηζεο, πινπνηψληαο δηάθνξεο δξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
Αλάκεζα ζηηο δξάζεηο απηέο ήηαλ θαη ε παξαρψξεζε δηάθνξσλ δηαιέμεσλ γχξσ απφ
ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, ηηο νπνίεο παξαθνινχζεζε κεγάινο αξηζκφο πνιηηψλ
(102.232), αλάκεζά ηνπο καζεηέο ζρνιείσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη κέιε άιισλ νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ ζπλφισλ. Δπηπιένλ,
δηνξγαλψζεθαλ βησκαηηθά εξγαζηήξηα ζε ζέκαηα Οδηθήο Αζθάιεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε
ηνλ Οξγαληζκφ «Reaction, Youth for the Prevention», ην Κέληξν Παξαγσγηθφηεηαο
Κχπξνπ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνχ, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο
δηακφξθσζεο Οδηθήο πλείδεζεο καζεηψλ Πξνπαξαζθεπαζηηθήο καζεηείαο (χζηεκα
χγρξνλεο Μαζεηείαο). Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν ηεο Δ.Δ. θαη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία θαη ζε απηφ ζπκκεηείραλ
παηδηά ειηθίαο 14 – 16 εηψλ, ηα νπνία δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο γπκλαζηαθέο ηνπο
ζπνπδέο.
Αθφκε, εθαξκφζηεθε ην πηινηηθφ πξφγξακκα Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο ζε πεξηνρέο
πςεινχ θηλδχλνπ ηξνραίαο παξαβαηηθφηεηαο (Παξαιηκλίνπ, Κνθθηλνρσξίσλ, Ξπινθάγνπ
θαη Πφιεσο Υξπζνρνχο), ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο & Πνιηηηζκνχ.
Μία αθφκε δξάζε πνπ πηνζεηήζεθε θαη βαζίζηεθε ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ
αθνξνχλ ζηε ζεηηθή επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζηελ
ειηθηαθή νκάδα πνπ απεπζχλνληαη ππήξμε ην πξφγξακκα «Πεξπαηψ κε αζθάιεηα ζηε
γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ κνπ». Σν πξφγξακκα απηφ αθνξνχζε ζε καζεηέο ηεο Δ΄ θαη Σ΄
Σάμεο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ θαη πεξηιάκβαλε δηάιεμε θαη πξαθηηθή εμάζθεζε αζθαινχο
νδηθήο ζπκπεξηθνξάο ζην άκεζν νδηθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ.
Δθπξφζσπνη ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ δελ παξέιεηςαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε εθδειψζεηο
πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ ζπλδέζκνπο γνλέσλ, θνηλφηεηεο θαη ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο.
Αθφκε, δηνξγάλσζαλ ζε ζπλεξγαζία κε ην ψκα Κππξίσλ Πξνζθφπσλ θαη ηηο
Δπαξρηαθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο, εθδήισζε κε ζέκα «Δμψδηθα Αγάπεο», ε νπνία
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Απξηιίνπ, 2013, φπνπ ηα κέιε ηεο Αζηπλνκίαο δηέλεηκαλ ζην
θνηλφ ηα «Δμψδηθα Αγάπεο», ηα νπνία εηνηκάζηεθαλ κε ζθνπφ ηε κεηάδνζε
πξνιεπηηθψλ κελπκάησλ ζηνπο νδεγνχο, ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε δψλεο αζθαιείαο θαη
θξάλνπο, ηελ νδήγεζε ππφ ηελ επήξεηα αιθνφιεο θαη ηελ νδήγεζε κε ππεξβνιηθή
ηαρχηεηα.
Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο δφζεθαλ δηαιέμεηο ζηα ΚΔΝ Λάξλαθαο θαη Πάθνπ, νη
νπνίεο απεπζχλνληαλ ζηνπο λενζχιιεθηνπο εζλνθξνπξνχο, αλαθνξηθά κε ηελ Οδηθή
Αζθάιεηα. Οη δηαιέμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Φξνπξά θαη
ηνλ Όκηιν Πειαθνχηα ΛΣΓ. Οη δηαιέμεηο δηαρσξίδνληαλ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ
κέξνο.
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Έλα άιιν εξγαιείν, ην νπνίν δεκηνχξγεζε ε Κππξηαθή Αζηπλνκία ζε ζπλεξγαζία κε ην
Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ, κε ζηφρν ηελ ςπραγσγία απφ ηελ κία, αιιά
θπξίσο ηελ εκπέδσζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο θαη ηελ απφθηεζε ζεκαληηθψλ
γλψζεσλ γηα ηελ αζθαιή νδήγεζε κνηνζπθιεηψλ απφ ηελ άιιε, ππήξμε ην ειεθηξνληθφ
παηγλίδη γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα. Σν ελ ιφγσ παηγλίδη αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ππφ ηελ κνξθή δηαγσληζκνχ θαη απεπζπλφηαλ ζε λένπο
ειηθίαο 16 – 19 εηψλ.
Γηα αθφκε κία ρξνληά δηνξγαλψζεθε ε Δβδνκάδα Οδηθήο Αζθάιεηαο (12-19/10/2013) ζε
ζπλεξγαζία κε ηελ CNP Αζθαιηζηηθή, αιιά θαη ε θαζηεξσκέλε εθδήισζε «Ζκέξα ηεο
Σξνραίαο» (Open Day), ζηηο 12/10/2013, ζην Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο, κε
ζεκαηνινγία «Πεξπαηψ ζην δξφκν κε Οδηθή Αζθάιεηα». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθδήισζεο, ρηιηάδεο παηδηά κε ηνπο γνλείο ηνπο είραλ ηελ επθαηξία λα ςπραγσγεζνχλ
θαη λα κάζνπλ κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηε δηαζθέδαζε γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ νδηθνχ
δηθηχνπ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εθδήισζεο, καζεηέο ηνπ 6νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
Αγιαληδηάο πξαγκαηνπνίεζαλ πεδνπνξία, ε νπνία θαηέιεμε ζην Πάξθν Κπθινθνξηαθήο
Αγσγήο, κε ζηφρν ηελ εθκάζεζε ηεο αζθαινχο δηαθίλεζεο ζην νδηθφ δίθηπν.
ηηο 19/10/2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ε εθδήισζε «Δπξσπατθή Νχρηα ρσξίο
Γπζηπρήκαηα», ζε λπρηεξηλά θέληξα ηεο Δπαξρίαο Λεπθσζίαο θαη Λεκεζνχ. Ζ
εθζηξαηεία επηθεληξψζεθε ζηνπο λεαξνχο νδεγνχο, νη νπνίνη νδεγνχλ ππφ ηελ επήξεηα
αιθνφιεο θαη δηνξγαλψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκφ «Reaction, Youth for the
Prevention» θαη άιινπο Οξγαληζκνχο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθζηξαηείαο
δηαβηβάζηεθαλ, φπσο θαη θάζε ρξφλν, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Παξάιιεια, ζηηο 19/10/2013 δηνξγαλψζεθε εθδήισζε γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ζην My
Mall Λεκεζνχ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε CNP Αζθαιηζηηθή, ζηελ νπνία κεηαδίδνληαλ
δσληαλά (live link), κέζσ ηεο εθπνκπήο ηνπ ΡΗΚ «Παηδηά ζηνλ Αέξα», κελχκαηα γηα ηελ
Οδηθή Αζθάιεηα, ελψ γηλφηαλ ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθδήισζε
γηα ηα ζέκαηα ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο. ην ρψξν ηεο εθδήισζεο, ππήξραλ δηάθνξεο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο θιφνπλ, δσγξαθηθή πξνζψπνπ, κπαινλνθαηαζθεπέο θαη
δηαλεκφηαλ ελεκεξσηηθφ πιηθφ.
Σν Ννέκβξην 2013, δηνξγαλψζεθε ην εηήζην εκηλάξην ηεο Σξνραίαο, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
εμνρφηαηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Νίθνπ Αλαζηαζηάδε. Σν ζεκηλάξην
δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν, απφ ην Σκήκα Σξνραίαο Αξρεγείνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
εηαηξεία «Διιεληθά Πεηξέιαηα Κχπξνπ» θαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Τπνπξγείσλ
Γηθαηνζχλεο & Γεκνζίαο Σάμεσο, πγθνηλσληψλ & Έξγσλ θαη Παηδείαο & Πνιηηηζκνχ.
Σν ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ αθνξνχζε ζηα πζηήκαηα Παζεηηθήο Αζθάιεηαο (αεξφζαθνπο,
δψλεο αζθαιείαο θαη άιια) θαη ζε απηφ ζπκκεηείραλ ιέθηνξεο ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ
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φζν θαη απφ ην εζσηεξηθφ.
ηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο, ζπλερίζηεθε θαη εληφο ηνπ 2013 ην
πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα «Bike Safe», ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε κνηνζπθιεηηζηέο, κε
ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη ηελ απφθηεζε
γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ θηλδχλσλ, θαηά ηελ νδήγεζε. ην
πξφγξακκα απηφ, ην νπνίν πξνζθέξεηαη απφ κέιε ηεο Σξνραίαο (εηδηθά εθπαηδεπκέλα
απφ ηνλ Αγγιηθφ Οξγαληζκφ RoSPA) ζπκκεηείραλ θαη έηπραλ εθπαίδεπζεο αξθεηνί
πνιίηεο, ηξαηνλφκνη θαη κέιε ηεο Αζηπλνκίαο. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα πξνζθέξεηαη
δσξεάλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο κνηνζπθιεηηζηέο θαη έρεη δηάξθεηα πέληε σξψλ
πεξίπνπ, κε ζεσξία θαη πξαθηηθή εμάζθεζε.
Γηα άιιε κηα ρξνληά, ε Αζηπλνκία Κχπξνπ ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Αζηπλνκία ησλ
Βξεηαληθψλ Βάζεσλ γηα επηθαηξνπνίεζε ηεο ηζηνζειίδαο www.drivetogether.eu, πνπ
δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζπλάκα ηελ
πξφιεςε θαη κείσζε ησλ ηξνραίσλ νδηθψλ ζπγθξνχζεσλ.

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ
ΑΝΑΓΗΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ

ΑΣΤΝΟΜΗΑ

–

ΔπΫλδπζε ζηελ εθπαέδεπζε
Χο Αζηπλνκία Κχπξνπ, εξγαζηήθακε θαη ην 2013, κε βαζηθή επηδίσμε ηε ζπλερή
εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε φισλ ησλ κειψλ καο θαη παξάιιεια ηε ζπλερή
αμηνιφγεζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο καο πνιηηηθήο, ψζηε απηή λα
ελαξκνλίδεηαη κε ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο καο πνπ
πεγάδνπλ απφ ηελ έληαμή καο ζηελ Δ.Δ.
Ζ φιε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Αζηπλνκίαο, θηλείηαη ζε ηξεηο επαίζζεηνπο ηνκείο:
ζηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ησλ δνθίκσλ
Αζηπλνκηθψλ πνπ απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα,
ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ κειψλ φισλ ησλ άιισλ βαζκψλ κε άκεζν
ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζε
δηνηθεηηθά θη επηρεηξεζηαθά (αζηπλνκηθά) ζέκαηα, θαζψο θαη
ζηε δηνξγάλσζε εληαηηθψλ ηκεκάησλ εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ.
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Με βάζε ηε πκθσλία ηεο Μπνιφληα, ε Αζηπλνκία Κχπξνπ πξνρψξεζε ζηελ
αλαβάζκηζε ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία ψζηε ζην
κέιινλ λα παξαρσξνχληαη πηζησηηθέο κνλάδεο ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS
(European Credit Transfer System). Δπεηδή φκσο ε Α.Α.Κ δελ έρεη αλαβαζκηζηεί σο
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα νχησο ψζηε λα παξαρσξείηαη πηπρίν ζηνπο θνηηεηέο ηεο, ζήκεξα
δίδεηαη ε δπλαηφηεηα νχησο ψζηε πνιιά Παλεπηζηήκηα ηφζν ηεο Κχπξνπ φζν θαη ηνπ
εμσηεξηθνχ λα αλαγλσξίδνπλ ζηα κέιε πνπ απνηείλνληαη γηα ζπνπδέο νξηζκέλν αξηζκφ
πηζησηηθψλ κνλάδσλ γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα.
εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκθσλία πνπ έρεη επέιζεη κε ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ,
ην νπνίν γηα φζα κέιε καο έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ηελ Α.Α.Κ., απφ ην 1990 θαη κεηά,
πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο πηπρίνπ, ζηνλ Κιάδν Αζηπλνκηθψλ πνπδψλ, ζε
δηάξθεηα δχν εηψλ, κε ην δίπισκα ηεο Α.Α.Κ.
Γηα άιιε κηα ρξνληά έγηλε εκπινπηηζκφο θαη αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ
πξνγξακκάησλ, φπνπ ην πεξηερφκελν, ε δνκή, ε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε, θαζψο θαη ε
θηινζνθία ηνπο αληηθαηνπηξίδνπλ ηε λέα εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, αιιά θαη ηε λέα
πξνζέγγηζε αζηπλφκεπζεο, ηεο νπνίαο νη βαζηθέο αξρέο θαη ζπληζηψζεο ζπλάδνπλ
πιήξσο κ‟ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία πεξί αζηπλφκεπζεο.
Ζ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξνρψξεζε ζηε δηνξγάλσζε κηαο
ζεηξάο απφ πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα, φπσο ην πξφγξακκα «Interdicting Terrorist
Activities», ην ζεκηλάξην «Γηαρείξηζεο Αξλεηηθψλ πλαηζζεκάησλ - Απηνέιεγρνο –
απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία», ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα «Βειηίσζε ησλ
δεμηνηήησλ δηεξεχλεζεο κειψλ, ηα νπνία εξγάδνληαη ζε επηρεηξεζηαθά θαζήθνληα»,
ζεκηλάξηα κε ζέκα ηε «Θσξάθηζε θαηά ηεο Γηαθζνξάο», καζήκαηα γηα ηε βαζηθή
εθπαίδεπζε «FRONTEX (CCC2012) Sea Border Module», θ.ά.
Καηά ην 2013, ε ζπκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο ζηα δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα
(webinars) ηεο CEPOL, αλήιζε ζηνπο 181 ζπκκεηέρνληεο, θαηαηάζζνληαο καο ζηελ 5ε
ζέζε ηνπ πίλαθα ζπκκεηνρψλ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, εάλ ιεθζεί
ππφςε ε αλαινγία πιεζπζκνχ, έλαληη άιισλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δ.Δ.
ΔμαζθΪιηζε πγηεηλψλ ζπλζεθψλ θαη ζπλζεθψλ αζθΪιεηαο ζηελ εξγαζέα
Ζ Αζηπλνκία ζπλερίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ
εξγαζία θαη πξνβαίλεη ζε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, νχησο ψζηε λα πιεξνί ηηο πξφλνηεο πνπ
απαηνχληαη. Αλάκεζα ζηα κέηξα απηά είλαη θαη ε βειηίσζε ησλ θηεξηαθψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα κέιε καο κε ζέκα ηελ επαγγεικαηηθή
αζθάιεηα θαη πγεία.

132

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε Αζηπλνκία εθηίζεηαη ζε έλα επξχ θάζκα θαη ζπλάκα ιηγφηεξν
ζπλεζηζκέλσλ θηλδχλσλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ θαζεθφλησλ πνπ εθηειεί. Απηφ
επηηείλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε Αζηπλνκία είλαη ζπρλά ε πξψηε πνπ ζα βξεζεί ζηε
ζθελή έθηαθηεο αλάγθεο ή αηπρήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηε
ιηγφηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ζα αληηκεησπίζεη.
Γηα ηελ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε πξνζηαζία ησλ κειψλ ηεο, ε Αζηπλνκία μεθίλεζε ηελ
εηνηκαζία εγρεηξηδίσλ, ηα νπνία παξέρνπλ νδεγίεο αζθαινχο εξγαζίαο γηα ηα δηάθνξα
θαζήθνληα πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο Αζηπλνκηθνχο. Καηά ην 2013 έρεη εηνηκαζηεί
εγρεηξίδην πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ζε γξαθεηαθνχο ρψξνπο. Σα
εγρεηξίδηα αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ ην 2014.
ΑλΪπηπμε θηεξηαθάο ππνδνκάο
Ζ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ε αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ
ησλ κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα κέιε καο. Χζηφζν, ηα πεξηνξηζηηθά
πιαίζηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Αζηπλνκίαο είραλ σο απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ ζε φηη αθνξά ζηε ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη αλαθαίληζε ησλ
πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. Πεξηνξίζηεθε επίζεο ν θχθινο ησλ εξγαζηψλ ζε φ,ηη
αθνξά ζηελ αλέγεξζε λέσλ θηεξίσλ γηα θάιπςε ησλ ζηεγαζηηθψλ αλαγθψλ ηεο
Αζηπλνκίαο.
Σν 2013, είρακε πξνβεί ζε αξηζκφ βειηησηηθψλ έξγσλ, φπσο ε επηδηφξζσζε ησλ
Αζηπλνκηθψλ ηαζκψλ Λπθαβεηηνχ, Πεξηζηεξψλαο, Κηηίνπ, Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο
Λεκεζνχ θ.ι.π.. Γεληθά, φιεο νη εξγαζίεο πνπ έρνπλ πινπνηεζεί είραλ σο ζηφρν ηε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο θαη πγείαο
ησλ κειψλ καο, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία (Ο Πεξί
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία Νφκνο ηνπ 1996 σο ην 2011).
Δπίζεο, κεηά ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, έρνπλ αξρίζεη νη νηθνδνκηθέο
εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ ζηελ Παλαγηά. Σν θηήξην
θαηαζθεπάδεηαη απφ ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην Παλαγηάο θαη ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε,
ην Κξάηνο ζα ρνξεγήζεη πνζφ χςνπο κέρξη €350.000.
Με ζθνπφ ηε κείσζε ηεο εηήζηαο δαπάλεο γηα ελνίθηα, ην 2013, ην Τπνπξγείν
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ε
Αζηπλνκία
πξνέβεζαλ ζε
επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ελνηθηαζηήξησλ ζπκβνιαίσλ γηα 31 απφ ηα ππνζηαηηθά πνπ
ελνηθηάδεη ε Αζηπλνκία. Απφ ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε έρεη επηηεπρζεί κείσζε χςνπο
€381.685,94.
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Θεζκηθά ζσξΪθηζε ησλ κειψλ ηεο Αζηπλνκέαο θαηΪ ηεο δηαθζνξΪο
Ζ Κππξηαθή Αζηπλνκία δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαζθάιηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ
πξνηχπσλ, ζηε βειηίσζε/αλαβάζκηζε ησλ αθνινπζνχκελσλ εζσηεξηθψλ πξαθηηθψλ ή
δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ εηζαγσγή θη εθαξκνγή κεραληζκψλ πξφιεςεο, ειέγρνπ,
εληνπηζκνχ θαη πάηαμεο ηεο απνθιίλνπζαο ή/θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ
κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο.
ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, δηεξεπλήζεθαλ 59 πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ
απνθιίλνπζα ή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο αζηπλνκίαο, απφ ηηο νπνίεο νη
11 παξαπέκθζεθαλ γηα πεηζαξρηθή δίσμε, ελψ κία απφ απηέο γηα πνηληθή δίσμε.
Δπηπιένλ, δηεμήρζεθαλ 26 δηνηθεηηθέο έξεπλεο γηα ην ελδερφκελν δηάπξαμεο
πεηζαξρηθψλ αδηθεκάησλ απφ κέιε ηεο Αζηπλνκίαο θαη δηεξεπλήζεθαλ επηά πεηζαξρηθέο
ππνζέζεηο.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΖ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ
Πνιηηηθά πξφιεςεο, ζεξαπεέαο θαη θαηαζηνιάο ησλ λαξθσηηθψλ
Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ Κξάηνπο πνπ πεγάδεη κέζα απφ ηελ
Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο απφ παξάλνκεο νπζίεο (20132020), ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηηο Γηεζλείο πκβάζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα
λαξθσηηθά, ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δ.Δ. θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ.
Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο, πξνυπνζέηεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο αξκφδηεο
Τπεξεζίεο, θξαηηθέο θαη κε, θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο καο.
H Αζηπλνκία ζέηνληαο ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηε κείσζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ
παξάλνκσλ νπζηψλ, ηελ απνηξνπή ηεο εηζαγσγήο παξαλφκσλ νπζηψλ ζηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία θαη ηελ πξφιεςε ηεο δηαθίλεζεο λέσλ ζπλζεηηθψλ λαξθσηηθψλ, εζηίαζε ζε
κηα πην ζηνρεπκέλε πξφιεςε βαζηζκέλε ζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πξαθηηθέο,
δίλνληαο έκθαζε ζηηο επάισηεο νκάδεο, σο πξνο ηελ απνηξνπή ηεο ρξήζεο
εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, παξνρή πξνγξακκάησλ ζε πεξηνρέο πςεινχ θηλδχλνπ θαη
αλάπηπμε δξάζεσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία απνηξεπηηθνχ πεξηβάιινληνο σο πξνο ηε
ρξήζε.
Ζ πξαθηηθή ηεο παξαπνκπήο λεαξψλ ζπιιεθζέλησλ ζε ζεξαπεπηηθά θέληξα είρε σο
επίθεληξν ην ρξήζηε κε ζηφρν ηε ζεξαπεία θαη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ κέζα ζηελ
θνηλσλία. Απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαθηηθήο ππήξμε ε αχμεζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ζην
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ζεξαπεπηηθφ δίθηπν θαη ε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο καθξνρξφληα γηα αδηθήκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα λαξθσηηθά.
Δηδηθφηεξα, ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηνξγαλψζεθαλ 151 δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα θαη
ζπδεηήζεηο, ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ 3.314 άηνκα δηαθφξσλ ειηθηψλ. Γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ δηνξγαλψζεθαλ
δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη εθδφζεθε ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε αληηλαξθσηηθά κελχκαηα.
Δπηπξφζζεηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Fred goes Net» θαη κεηά ηελ
επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αζηπλνκίαο θαη ησλ Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο θαη
ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη φια ηα θξαηηθά ζεξαπεπηηθά θέληξα
ζηα νπνία κπνξνχλ λα παξαπεκθζνχλ νη ζπιιεθζέληεο, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
θξηηεξίσλ έληαμεο ησλ λεαξψλ ζπιιεθζέλησλ ζε ζεξαπεπηηθά θέληξα, νη Λεηηνπξγνί
Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο ηεο Τ.ΚΑ.Ν., παξείραλ ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε θαη
θαζνδήγεζε ζε 410 «εμππεξεηνχκελνπο», (ρξήζηεο λαξθσηηθψλ) θαη 181 αηφκσλ ηνπ
νηθνγελεηαθνχ ππνζηεξηθηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 419
πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο «εμππεξεηνχκελνπο» θαη, παξάιιεια, άιιεο 191 κε
ην ππνζηεξηθηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Απφ απηνχο, νη 373 εμππεξεηνχκελνη θαη 143 άηνκα
απφ ην ππνζηεξηθηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, παξαπέκθζεθαλ ζε δηάθνξεο θξαηηθέο θαη
άιιεο ζεξαπεπηηθέο δνκέο.
ε φ,ηη αθνξά ζηε Γηεζλή πλεξγαζία ε Κππξηαθή Αζηπλνκία πηνζέηεζε φιεο ηηο Γηεζλείο
πκβάζεηο γηα ηα λαξθσηηθά θαη ε Ννκνζεζία έρεη εθζπγρξνληζηεί ψζηε λα ζπλάδεη κε
ηηο πξφλνηεο ησλ πκβάζεσλ απηψλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ε Κππξηαθή
Αζηπλνκία ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα Ζλσκέλα Έζλε, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην
πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ηελ INTERPOL, ηελ EUROPOL θαη άιινπο Γηεζλείο
Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο μέλσλ ρσξψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη κφληκα
ζηελ Κχπξν Αμησκαηηθνχο πλδέζκνπο.
Ο ππιψλαο ηεο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο εληζρχεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ αλαθνξηθά
κε ην ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ αληηκεηψπηζεο γηα ηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. Οη
εμσηεξηθέο ζρέζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ζηεξίδνληαη ζηελ Αξρή ηεο θνηλήο επζχλεο κε
ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο δηθηχσζεο, ηεο αληαιιαγήο
πιεξνθνξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη θαηά ην 2013 εθηειέζηεθαλ 14
αηηήκαηα δηθαζηηθψλ ζπλδξνκψλ πνπ δεηήζεθαλ απφ άιιεο ρψξεο ελψ ζε 13
πεξηπηψζεηο δεηήζεθε ε ζπλδξνκή άιισλ ρσξψλ γηα ππνζέζεηο πνπ δηεξεπλήζεθαλ
απφ ηελ Τ.ΚΑ.Ν.
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Αθφκε, ε Αζηπλνκία έιαβε κέξνο ζε δηάθνξα ζπλέδξηα θαη ζπκκεηείρε ζε Οκάδεο
Δξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα λαξθσηηθά, φπσο ε
Οξηδφληηα Οκάδα (Horizontal Drug Group), ε Οκάδα ηνπ Γνπβιίλνπ (Dublin Group), ε
Οκάδα Πξφδξνκσλ Οπζηψλ ηεο Δ.Δ. θαη ζε πξνγξάκκαηα ηεο Europol, θαζψο επίζεο
ζηελ Δηήζηα χλνδν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα λαξθσηηθά θαη ζε Οκάδεο Δξγαζίαο
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. εκαληηθή παξάκεηξνο δηθηχσζεο απνηειεί
ε
δεθαπελζήκεξε ζπλάληεζε ησλ Αμησκαηηθψλ πλδέζκσλ άιισλ ρσξψλ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία.
Καηά ην 2013, ζεκεηψζεθαλ 996 ππνζέζεηο κε ηελ εκπινθή 1.165 πξνζψπσλ,
ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζηνλ αξηζκφ ππνζέζεσλ ηεο ηάμεο ηνπ 9,1% θαη 17,3% ζε ζρέζε
κε ην 2012 θαη 2011, αληίζηνηρα. Ζ αχμεζε απηή ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζεη νιφθιεξε
ηελ θππξηαθή θνηλσλία πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ νη θαηάιιειεο ιχζεηο γηα ηελ
θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Να ζεκεησζεί φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
ζεκεηψζεθαλ ζπλνιηθά 13 ζάλαηνη, απφ ηνπο νπνίνπο νη 3 ραξαθηεξίζηεθαλ σο άκεζνη
ζάλαηνη (απφ άκεζε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ) θαη νη 10 ραξαθηεξίζηεθαλ σο
έκκεζνη ζάλαηνη (απφ έκκεζε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα
ζεηξά άιισλ παξαγφλησλ).
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ θαη ηα πνζνζηά εμηρλίαζεο γηα ην
2011 – 2013:
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Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη αλεζπρεηηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ε
αχμεζε απηή αθνξά ζε ειηθίεο 14-18, ελψ νη ειηθίεο 35-39 θαη 40+ παξακέλνπλ ζηηο
επάισηεο ειηθίεο. Αληίζεηα ζηηο ειηθίεο 19-24, 25-29, ζεκεηψζεθε πνζνζηηαία κείσζε,
ελψ ζεκαληηθή κείσζε ζεκεηψζεθε ζηηο ειηθίεο 30-34:
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Να ζεκεησζεί φηη ζην έξγν ηεο Τπεξεζίαο Καηαπνιέκεζεο Ναξθσηηθψλ γηα εμηρλίαζε
ππνζέζεσλ, ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά θαη άιια Σκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο, φπσο ε
Μ.Μ.Α.Γ., ην Σκήκα Σξνραίαο, νη Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο θ.ά.
Μεέσζε ηνπ Δγθιάκαηνο
Ζ κείσζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ε αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ηνπ πνιίηε έρνπλ
απνηειέζεη δχν απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο Αζηπλνκίαο θαη γηα ην 2013. Σν 2013,
ζέζακε σο ζηφρν ν αξηζκφο ησλ ζνβαξψλ ππνζέζεσλ λα κελ μεπεξάζεη ηηο 8.000 θαη
απηφ επηηχρακε, ζεκεηψλνληαο κάιηζηα θαη κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ απηψλ.
ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζπλέβαιαλ νη ζηνρεπφκελεο πεξηπνιίεο πνπ
δηελεξγήζεθαλ, κηα ηαθηηθή πνπ εθαξκφζηεθε εληαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.
πγθεθξηκέλα, ηα αδηθήκαηα ζνβαξήο κνξθήο πνπ θαηαγγέιζεθαλ ην 2013 αλήιζαλ ζε
7.089 παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 11,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2012, φπνπ ηα
αδηθήκαηα απηά αλήιζαλ ζε 7.973, πνπ ζεκεηψζεθε κείσζε 5,4%, ζε ζχγθξηζε κε ην
2011, φπνπ είρακε 8.426 ζνβαξά αδηθήκαηα. εκαληηθφ ππήξμε θαη ην γεγνλφο φηη
απμήζεθε ην πνζνζηφ εμηρλίαζεο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ζε 58,1%, ζεκεηψλνληαο
επίζεο αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2012 (53,8%) θαη ην 2011 (50,3%).
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ην πην θάησ γξάθεκα παξνπζηάδνληαη νη ζνβαξέο ππνζέζεηο καδί κε ην πνζνζηφ
εμηρλίαζεο γηα ηα έηε 2011-2013.
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Όπσο έρεη δηαθαλεί απφ ηα απνηειέζκαηα, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ζεκεηψζεθε κείσζε
ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζνβαξά αδηθήκαηα πνπ δηαπξάρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο
ζε ζρέζε κε ην 2012, πιελ ησλ εκπξεζκψλ.
ηελ εμέηαζε δηαθφξσλ ζνβαξψλ ππνζέζεσλ θαη ηεθκεξίσλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν έρεη
δηαδξακαηίζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 θαη ε Τπεξεζία Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ
ηεο Αζηπλνκίαο. Με ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη κέζσ ηνπ ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη
κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ζπλέβαιε ζηελ αλεχξεζε θαη αλάιπζε καξηπξίαο, γηα
πεξαηηέξσ εμηρλίαζε ησλ ππνζέζεσλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ λένπ κεραλνγξαθεκέλνπ
πξνγξάκκαηνο δηαβίβαζεο ηεθκεξίσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη παγθχπξηα απφ φινπο
ηνπο αλαθξηηέο ζπλέβαιε ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ρεηξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ.
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Γηαρξνληθά, νη επαξρίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζε φ,ηη αθνξά
ζην ζνβαξφ έγθιεκα είλαη νη δχν κεγαιχηεξεο ζε εδαθηθή έθηαζε θαη πιεζπζκφ, ε
Λεπθσζία θαη ε Λεκεζφο. Αθνινπζνχλ ε Πάθνο, ε Λάξλαθα, ε Ακκφρσζηνο θαη ηέινο ε
Μφξθνπ.
Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο αλά επαξρία πνπ
αθνξά ζηελ ηξηεηία 2011-2013:
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Όζνλ αθνξά ζηηο κηθξνπαξαβάζεηο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 δηεξεπλήζεθαλ 10.804, κε
πνζνζηφ εμηρλίαζεο 92,7%. ηνλ αξηζκφ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη νη ππνζέζεηο πνπ
είηε αλαβαζκίζηεθαλ, είηε αθνξνχζαλ ζε ιάζνο θαηαρσξίζεηο είηε ζεκεηψζεθαλ σο
αλχπαξθηεο. ε ζχγθξηζε κε ην 2012 ππάξρεη κηα ζρεηηθή κείσζε ζηηο ππνζέζεηο απηέο
ηεο ηάμεο ηνπ 18,6% (13.673) θαη 26.98% (14.639) ζε ζρέζε κε ην 2011.
Όπσο θάζε ρξφλν, έηζη θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013, νη Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο
Δπαξρηψλ ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαζηνιήο ηνπ
εγθιήκαηνο κέζα απφ ηελ αλάιεςε δηαθφξσλ δξάζεσλ θαη κεζφδσλ πνπ
αθνινχζεζαλ. Αλάκεζα ζηηο δξάζεηο απηέο ππήξμαλ θαη νη δηάθνξεο ζπλαληήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ κε δηάθνξεο ηνπηθέο θνηλσληθέο νκάδεο γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ
θνηλνχ ελδηαθέξνληνο κε απψηεξν ζηφρν ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζή ηνπο.
Γηα αθφκε κηα ρξνληά, πξνβήθακε ζηε δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ γηα ζέκαηα πξφιεςεο
εγθιήκαηνο ζε επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, ζηε δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ
ηελ πάηαμε ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ, ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο
ηδηνθηεζίαο, ηελ εθαξκνγή ηνπ Πεξί ηνηρεκάησλ Νφκνπ, ην θάπληζκα θ.ά. Παξάιιεια,
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πξνβήθακε ζηε δηεμαγσγή κεγάινπ αξηζκνχ πεξηπνιηψλ θαη ζπλδπαζκέλσλ
επηρεηξήζεσλ ζε πεξηνρέο θαη ρψξνπο φπνπ παξαηεξείηαη απμεκέλε εγθιεκαηηθφηεηα.
Ζ Αζηπλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε φ,ηη αθνξά ηελ πξφιεςε
ζε ζρέζε κε ηηο θξνηίδεο, φπνπ Ππξνηερλνπξγνί παξέδσζαλ 76 δηαιέμεηο ζε 24.040
πξφζσπα, αλάκεζά ηνπο καζεηέο θαη κέιε νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ. Δπηπξφζζεηα,
δφζεθαλ δηαιέμεηο ζην πξνζσπηθφ θνηλσθειψλ Οξγαληζκψλ θαη ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ ζε
ζρέζε κε ηνλ εληνπηζκφ εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο.
3.3 Δηαηξηθά ζχκπξαμε κε ηηο ηνπηθΫο θνηλσλέεο – «θνηλσληθφ ζπκβφιαην»
ηα πιαίζηα ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ζρέζεσλ Αζηπλνκίαο – θνηλνχ, έγηλε επέθηαζε ηνπ
ζεζκνχ «Αζηπλνκηθφο ηεο Γεηηνληάο» ζε ηξεηο λέεο πεξηνρέο, θαιχπηνληαο ηελ πεξηνρή
Παιηνκεηφρνπ - Αγίνπο Σξηκηζηάο, πεξηνρή Σπιιεξίαο (Πάλσ θαη Κάησ Πχξγνπ, Μνζθίιη,
Πεγαίληα) θαη Γεξνζθήπνπ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2013 ν ζεζκφο απηφο ιεηηνπξγνχζε κε
55 Αζηπλνκηθνχο θαιχπηνληαο ζπλνιηθά 65 Γήκνπο/ Κνηλφηεηεο κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ
322.500 θαηνίθνπο.
Αθφκε, ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξνσζήζεθε θαη εθαξκφζηεθε ην πξφγξακκα
«Παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο» ζε 18 Γήκνπο θαη 22 Κνηλφηεηεο, ελψ βξίζθνληαη ζε
δηαδηθαζία εθαξκνγήο αθφκε 6 Γήκνη θαη 55 Κνηλφηεηεο. Αλαιπηηθά:
ΔΦΑΡΜΟΣΖΚΔ
Γάκνη:

(18 Γήκνη & 22 Κνηλφηεηεο)
Πέγεηα, Ηδάιηνλ, Αξαδίππνπ, Έγθσκε, Σζέξη, Λεπθσζία, Αζεέλνπ,
Λαθαηάκηα, Αγιαληδηά, Λεηβάδηα, Γέξη, Λαηζηά, Άγηνο Αζαλάζηνο,
ηξφβνινο, Κάησ Πνιεκίδηα, σηήξα, Γεξνζθήπνπ, Λεχθαξα
Κνηλφηεηεο:
Κιήξνπ, Αξεδηνχ, Μαινχληα, Καιφ Υσξηφ Οξεηλήο, Γνχξξη,
Φηθάξδνπ, Λαδαληά, Άγηνο Δπηθάλεηνο Οξεηλήο, Μηηζεξφ,
Αγξνθεπηά, Άγηνο Ησάλλεο Μαινχληαο, Λχκπηα, Πέξα Υσξίν
Νήζνπ, Κειιάθη, Πξαζηεηφ Κειιαθίνπ, Γέλεηα, Αζγάηα, Φεκνιφθνπ,
Αγίνη Σξηκηζηάο, Πέξα Οξεηλήο, Δπηζθνπή, Πχια
Δ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ (6 Γήκνη & 55 Κνηλφηεηεο)
Γάκνη:
Κνηλφηεηεο:

Άγηνο Γνκέηηνο, Γεξχλεηα, Γξνκνιαμηά, Ύςσλαο, Γεξκαζφγεηα,
Μέζα Γεηηνληά
Πάλσ Πνιεκίδηα, Φξέλαξνο, Βξπζνχιιεο, Ληνπέηξη, Παξεθθιεζηά,
Μνλή, Βάζα Κειιαθίνπ, Πχξγνο Λεκεζνχ, Μνλαγξνχιη,
Πεληάθσκν, αλίδα, Φεπδάο, Ππξγά, Μνζθηισηή, Αγία Άλλα,
Γειίθεπνο, Κφξλνο, Παιηνκέηνρν, Κνθθηλνηξηκηζηά, Μάκκαξη,
Κνιφζζη, Δξήκε, σηήξα Λεκεζνχ, Καληνχ, νχλη/Εαλαηδηά,
Αζζψκαηνο, Σξαρψλη, Πιαηαληζηάζα, Παιαηρψξη Οξεηλήο,
Παιαηρψξη Μφξθνπ, αξάληη, Λαγνπδεξά, Πνιχζηεπνο, Άισλα,
Λεηβάδηα Οξεηλήο, Απιίθη, Φαξκαθάο, Κακπί, Αιεζηλνχ, Φηεξηθνχδη,
Αζθάο, Οξφθιηλε, Αζηξνκεξίηεο, Αγ. Γεψξγηνο Καπθάινπ, Αγ.
Μαξίλα Ξπιηάηνπ, Βπδαθηά, Κνπηξαθάο, Νηθεηάξη, Πνηάκη, Ξπιηάηνο,
Καλλάβηα, Αγ. Δηξήλε, Πεξηζηεξψλα, Οξνχληα , Κάησ Μνλή.

141

Παξάιιεια, έγηλε αλαζεψξεζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο
Αζηπλνκίαο κε ηνλ Οξγαληζκφ Νενιαίαο Κχπξνπ, ηφζν γηα ηελ πξφιεςε θαη
αληηκεηψπηζε ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο φζν θαη γηα ηελ εκπινθή ηνπ Οξγαληζκνχ
ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξναλαθεξζέλ πξνγξάκκαηνο «Παξαηεξεηή ηεο Γεηηνληάο».
3.4 ‘Έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν
Αθφκε έλα ζέκα πνπ καο απαζρφιεζε σο Αζηπλνκία ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 ήηαλ θαη ην
ειεθηξνληθφ έγθιεκα. Έλα αζθαιέο δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ ελδπλακψλεη ηελ
εκπηζηνζχλε θαη ζπκβάιεη ζε ζηαζεξή θαη παξαγσγηθή θνηλσλία. Ζ ηερλνινγία ηεο
πιεξνθνξηθήο απνηειεί πιένλ έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σν
Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο, έρεη ζεκαληηθφ
ξφιν λα δηαδξακαηίζεη ζηνλ ηνκέα απηφ, εθφζνλ ε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο κπνξεί
λα εμππεξεηήζεη ηφζν λφκηκεο φζν θαη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ηα κέιε ηεο Αζηπλνκίαο δηεξεχλεζαλ 182 ππνζέζεηο. Οη
ππνζέζεηο απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο ζε αδηθήκαηα πιαζηνγξαθίαο, ππνζέζεηο παηδηθήο
πνξλνγξαθίαο, αιιά θαη αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηα θνηλσληθά δίθηπα
επηθνηλσλίαο. Αθφκε, ην Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο θαη ην
Γηθαληθφ Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ Γεδνκέλσλ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα "Hercule II
Grant Programme – Έξγν Tech-Assist CyPol”, ζην νπνίν ε Κππξηαθή Αζηπλνκία
ππέβαιε πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή. Ζ ρξεκαηνδφηεζε αθνξά ζηελ αγνξά απαηηνχκελσλ εμνπιηζκψλ γηα
αλαβάζκηζε ηνπ Γ.Δ.Ζ.Γ., ψζηε ε εμέηαζε θαη ε αλάιπζε ησλ ηεθκεξίσλ λα γίλεηαη ζην
ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη λα εμππεξεηνχληαη απνηειεζκαηηθά φινη νη θνξείο πνπ
απεπζχλνληαη ζην εξγαζηήξην. Ο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη
€58.843,00 εθ ησλ νπνίσλ πνζφ χςνπο €29.421,50 (πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο 50%)
ζα αλαθηεζεί απφ ην Πξφγξακκα. Ζ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν
Ννέκβξην ηνπ 2013 - Γεθέκβξην ηνπ 2014. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί ε δεκηνπξγία
δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ ππνβνιή θαηαγγειηψλ αλαθνξηθά κε εγθιήκαηα πνπ
δηαπξάηηνληαη κέζσ δηαδηθηχνπ ε νπνία ζα ιεηηνπξγήζεη αξρέο Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014.
3.5 Πξφιεςε θαη θαηαπνιΫκεζε ηεο βέαο ζηελ νηθνγΫλεηα
ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ζεκεηψζεθαλ 777 πεξηζηαηηθά ηα νπνία αθνξνχζαλ ζε
θξνχζκαηα βίαο εληφο ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο.
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 νινθιεξψζεθαλ νη ηξηήκεξεο εξγαζίεο ηεο ηέηαξηεο
ζπλάληεζεο νκάδαο εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαθξαηηθφ έξγν
«Σππνπνηεκέλα Δξγαιεία Αμηνιφγεζεο Δπηθηλδπλφηεηαο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα –
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Δλδπλάκσζε Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο Δπξσπαίσλ Αζηπλνκηθψλ». ην έξγν απηφ,
ην νπνίν ρνξεγείηαη απφ ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Leonardo – Γηά
Βίνπ Μάζεζε, ζπκκεηέρνπλ Αζηπλνκίεο απφ επηά ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Απζηξία, Βνπιγαξία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Κχπξνο, Πνισλία, Πνξηνγαιία, θαη
νπεδία).
ηφρνο ηνπ έξγνπ ππήξμε ε αλάπηπμε ελφο πξσηνθφιινπ, ην νπνίν κε ηελ νινθιήξσζή
ηνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα κέιε ηεο Αζηπλνκίαο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηεο
επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξηπηψζεηο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα ζηε βάζε πξνθαζνξηζκέλσλ
θξηηεξίσλ θαη αλάινγα κε ηελ απνηίκεζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ, λα θαζνδεγνχληαη σο πξνο
ηηο δένπζεο ελέξγεηεο θαηά πεξίπησζε θαη θαηεγνξία θηλδχλνπ. Σα πξσηφθνιια απηά
απνζθνπνχλ, κεηαμχ άιισλ, αθελφο ζηε ζπιινγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ
αμηνιφγεζή ηνπο, θαη αθεηέξνπ ζηελ πην ηππνπνηεκέλε αζηπλνκηθή παξέκβαζε
αλάινγα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ.
Απφ ηε δηεμαγσγή ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ δηαθάλεθε φηη νη επηινγέο πνπ ν Νφκνο
αθήλεη ζηελ Αζηπλνκία Κχπξνπ είλαη ζπγθξηηηθά πνιχ πην πεξηνξηζκέλεο παξφηη ησλ
άιισλ Αζηπλνκηψλ, εηδηθά εθεί φπνπ δελ εμαζθαιίδεηαη ε ζπλεξγαζία ζχκαηνο βίαο
ζηελ νηθνγέλεηα κε ηελ Αζηπλνκία.
3.6 Κνηλσληθνπνέεζε ησλ λεαξψλ πνπ εκπιΫθνληαη ζε
πξΪμεηο/παηδαγσγηθά πξνζΫγγηζε ησλ αλειέθσλ παξαβαηψλ

παξΪλνκεο

Σν Μάξηην 2013, άξρηζε ζε επίζεκα ζεζκνζεηεκέλα πιαίζηα ε πλεξγαζία Αζηπλνκίαο
– Δθθιεζίαο κε ηνλ νξηζκφ ζεκείσλ επαθήο αλά Δπαξρία απφ θάζε Αζηπλνκηθή
Γηεχζπλζε εθ κέξνπο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ζεκείσλ επαθήο αλά Μεηξφπνιε.
Ζ ζπλεξγαζία απηή άξρηζε σο επί ην πιείζηνλ ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο
αληηκεηψπηζεο ηεο λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο, φπνπ ηα ζεκεία επαθήο δηαδξακαηίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε
ζεηηθψλ ζηάζεσλ αλάκεζα ζηνπο λένπο θαη φρη κφλν.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηέζεθαλ πξνηεξαηφηεηεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο/
εθδειψζεηο ζε θάζε Δπαξρία/ Μεηξφπνιε.
Οη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηέζεθαλ αθνξνχλ ζε εθδειψζεηο, δηαιέμεηο/ παξνπζηάζεηο/
ζεκηλάξηα, ζηα Μ.Μ.Δ., ζηελ θνηλσληθή πξνζθνξά, θαη ζε ζέκαηα λενιαίαο, κε ζθνπφ
ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, αιιά θαη ηελ παξνρή
θνηλσληθψλ θαη πξνζσπηθψλ εθνδίσλ ζηνπο λένπο γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηζηαζνχλ
θαη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξψλ.
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3.7 ΠΪηαμε ιαζξνκεηαλΪζηεπζεο
ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ είλαη θαη ε πάηαμε ηεο
ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε Αζηπλνκία θαηέβαιε δπλαηή
πξνζπάζεηα, αμηνπνηψληαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμνπιηζκφ, αιιά θαη θάζε
ηερλνινγηθφ κέζν πνπ δηέζεηε θαη επηδηψθνληαο ηελ αχμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο
ππεξεζίεο ηεο Κ.Γ., θαη κε Κ.Μ ηεο Δ.Δ. θαη ηξίηεο ρψξεο. ηελ πξνζπάζεηα απηή
ζπκκεηείραλ ηα πεξηζζφηεξα Σκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο, πέξαλ ηεο Τπεξεζίαο
Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο, φπσο ε Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Αεξνδξνκίσλ, ε
Μνλάδα Αεξνπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ε Ληκεληθή θαη Ναπηηθή Αζηπλνκία θαη νη
Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο ησλ επαξρηψλ.

Οη δξάζεηο καο επηθεληξψζεθαλ ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ ζπλφξσλ, ζηελ εμάξζξσζε
δηθηχσλ δηαθίλεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ, ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο παξάλνκεο
εξγνδφηεζεο θαη ηεο παξάλνκεο παξακνλήο, θαζψο επίζεο ζηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ
πνπ λφκηκα εηζήιζαλ ζην έδαθνο ηεο Κ.Γ., αιιά παξακέλνπλ παξαβηάδνληαο ηνπο
φξνπο παξακνλήο ηνπο.

Έρνληαο επίγλσζε ησλ απμαλφκελσλ πξνθιήζεσλ θαη ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ
ζπλφξσλ ζην λνηηναλαηνιηθφηεξν ζεκείν ηεο Δ.Δ. θαη ιφγσ ηεο απμαλφκελεο
ιαζξνκεηαλάζηεπζεο ηδηαίηεξα απφ ρψξεο ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη Β. Αθξηθήο ε Κππξηαθή
Αζηπλνκία είρε ηελ επζχλε επί θαζεκεξηλήο βάζεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ
ζπλφξσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο
ιαζξνκεηαλάζηεπζεο κε ηε ζπλδξνκή ησλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Δπαξρηψλ, αιιά
θαη ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Μνλάδαο Αεξνπνξηθψλ
Δπηρεηξήζεσλ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ε Κππξηαθή Αζηπλνκία , επαλεμεηάδεη αλά
εμάκελν ηα ζεκεία εηζφδνπ εληφο ηεο Κ.Γ., φπνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2013 εληνπίζηεθαλ
λέα ζεκεία εηζφδνπ.

ηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2013 έγηλε ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο
Αιινδαπψλ ζηε Μελλφγεηα. Σν Κέληξν ζηειερψζεθε κε 136 κέιε θαη έρεη θηινμελήζεη
κέρξη θαη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 867 αιινδαπνχο.
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπληνληζκέλεο επηρεηξήζεηο/ εθζηξαηείεο
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Σκεκάησλ ηεο Αζηπλνκίαο. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο/ εθζηξαηείεο
απηέο ζπλειήθζεζαλ 7.106, παξάλνκνη αιινδαπνί, 208 ιαζξνκεηαλάζηεο. Αθφκε,
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3.218 αιινδαπνί απνρψξεζαλ εζεινληηθά, απφ ηνπο νπνίνπ νη 2.871 ήηαλ παξάλνκνη
αιινδαπνί, ελψ νη 208 ιαζξνκεηαλάζηεο, θαζψο επίζεο 3.690 αιινδαπνί απειάζεθαλ.
Όζνλ αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο εξγνδφηεζεο έρνπλ ιεθζεί δηάθνξα
κέηξα. Παξαθάησ εκθαλίδνληαη ν αξηζκφο ησλ εξγνδνηψλ πνπ θαηαγγέιζεθαλ γηα
παξάλνκε εξγνδφηεζε αιινδαπψλ γηα ηα έηε 2011-2013:
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Να ζεκεησζεί φηη ζηηο πην πάλσ κεηψζεηο ζπλέηεηλε ζεκαληηθά θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε,
εθφζνλ κεηαμχ άιισλ, έρνπλ πεξηνξηζηεί θαη νη επθαηξίεο εξγνδφηεζεο.
ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ν αξηζκφο αηηεηψλ αζχινπ αλήιζε ζηνπο 1.076, φπνπ νη 585
εηζήιζαλ ζηελ Κ.Γ. κέζσ ησλ ειεχζεξσλ πεξηνρψλ ελψ νη ππφινηπνη 491 κέζσ
θαηερνκέλσλ, ζεκεηψλνληαο κείσζε επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζε ζρέζε κε ην 2012
θαη ην 2011, σο αθνινχζσο:
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Δπηπξφζζεηα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην πην θάησ γξάθεκα, ην 2013 απειάζεθαλ 3.690
άηνκα παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2012 ηεο ηάμεο ηνπ 4,4% θαη κείσζε
ηεο ηάμεο ηνπ 6,4% ζε ζχγθξηζε κε ην 2011.
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Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2013, ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Οξγαληζκνχ FRONTEX θ. Ilkka
Laitinen ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ
Οξγαληζκνχ FRONTEX θ. Klaus Rosler, επηζθέθζεθαλ ηε Κχπξν κε ζθνπφ ηελ
αληαιιαγή απφςεσλ γηα ην ζέκα ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο ζηε πξία, ηελ πηζαλή
κεηάβαζε ιαζξνκεηαλαζηψλ πξνο ηελ Κχπξν θαη ηα κέηξα πνπ ελδέρεηαη λα ιεθζνχλ
απφ πιεπξάο ησλ Αξρψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ζθνπνχο αληηκεηψπηζεο
ηέηνηνπ θαηλνκέλνπ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπ θ. Laitinen δηεπζεηήζεθε ζπλάληεζε κε ηνλ Αξρεγφ
Αζηπλνκίαο θ. Μηραήι Παπαγεσξγίνπ ζην Αξρεγείν Αζηπλνκίαο θαζψο θαη ζπλάληεζε
ππφ ηελ Πξνεδξία ηνπ Πξέζβε θ. Σάζνπ Σδησλή ζηα γξαθεία ηνπ Τπνπξγείνπ
Δμσηεξηθψλ φπνπ ζπδεηήζεθαλ ηα πην πάλσ ζέκαηα.
Ζ Κππξηαθή Αζηπλνκία, κεηαμχ ησλ εκεξνκεληψλ 30/09-13/10/2013, ζπκκεηείρε ζηελ
Κνηλή Δπηρείξεζε “PERKUNAS”, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο
Ληζνπαληθήο Πξνεδξίαο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ε ραξηνγξάθεζε ησλ
δξνκνινγίσλ θαη ησλ ξνψλ πνπ αθνινπζνχλ νη παξάλνκνη κεηαλάζηεο θαζψο επίζεο
θαη ζέκαηα δηαθίλεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ ηφζν εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη ζηα εμσηεξηθά ηνπο ζχλνξα.
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ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 2013, πξαγκαηνπνηήζεθε ζε μελνδνρείν ηεο Λεκεζνχ πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο ζπλνδψλ κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε ζέκαηα
επηζηξνθψλ θαη ζε ζέκαηα ζπλνδείαο πξνζψπσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ
FRONTEX, ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ 102 κέιε ηεο Αζηπλνκίαο. θνπφο ηνπ ελ ιφγσ
πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εθπαίδεπζε κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε
επηρεηξήζεηο απέιαζεο αιινδαπψλ ζηα ζέκαηα επαλαπαηξηζκνχ θαζψο θαη ν
θαηαξηηζκφο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ φπσο
πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε έρεη ηχρεη
ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαηά 95% απφ ην εηήζην πξφγξακκα ηνπ Σακείνπ Δπηζηξνθψλ
2012 ησλ Σακείσλ Αιιειεγγχεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηά 5% απφ εζληθνχο
πφξνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
ην πιαίζην ησλ ζπληνληζκέλσλ θαη ζηνρεπκέλσλ πξνζπαζεηψλ γηα πάηαμε ηεο
ιαζξνκεηαλάζηεπζεο ζηελ Κχπξν, ε Τπεξεζία Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο
πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2013 πηήζε επαλαπαηξηζκνχ 51 ππεθφσλ ηνπ
Μπαγθιαληέο, νη νπνίνη εηζήιζαλ ή παξέκεηλαλ παξάλνκα ζην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο. Οη ππφ απέιαζε αιινδαπνί ζπλνδεχνληαλ απφ 118 εθπαηδεπκέλα κέιε
ηεο Αζηπλνκίαο θαη 2 Ηαηξηθνχο Λεηηνπξγνχο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
δξάζε θαη πάιη έρεη ηχρεη ζπγρξεκαηνδφηεζεο θαηά 95% απφ ην εηήζην πξφγξακκα ηνπ
Σακείνπ Δπηζηξνθψλ 2012 ησλ Σακείσλ Αιιειεγγχεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη
θαηά 5% απφ εζληθνχο πφξνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
Αληηκεηψπηζε ηεο βέαο ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο
Ζ Αζηπλνκία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζιεηηθήο πεξηφδνπ 2012 – 2013 (επηέκβξην –
Μάην), δηαζθάιηζε ηελ νκαιή δηεμαγσγή 917 πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ, 135
θαιαζνζθαηξηθψλ αγψλσλ, 106 αγψλσλ πεηφζθαηξαο θαη 44 αγψλσλ πνδνζθαίξνπ
ζάιαο. Δπηπιένλ, ζηελ Κχπξν πξαγκαηνπνηήζεθαλ 15 επξσπατθνί πνδνζθαηξηθνί
αγψλεο θαη 12 επξσπατθνί αγψλεο θαιαζφζθαηξαο, νη νπνίνη εμαζθαιίζηεθαλ θαη πάιη
απφ ηελ Αζηπλνκία.
Με ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο βίαηεο θαη αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο
θηιάζισλ ζηα γήπεδα, ε Κππξηαθή Αζηπλνκία ζπλέρηζε ηηο δξάζεηο ηεο, ζπλεξγαδφκελε
θαη κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, ηηο αζιεηηθέο νξγαλψζεηο, ζπλδέζκνπο θηιάζισλ
θιπ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνίεζε ζσξεία δηαιέμεσλ ζε νξγαλσκέλα ζχλνια λενιαίαο
ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ζπλέρηζε ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ζηα κέιε ηεο Αζηπλνκίαο νχησο
ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη σο επαγγεικαηίεο Αζηπλνκηθνί ζηνπο αζιεηηθνχο
ρψξνπο.

147

Γηα ην ζθνπφ απηφ 2.154 ζπκπνιίηεο καο παξαθνινχζεζαλ ηηο δηαιέμεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βίαο ζηα γήπεδα.
Γηα ην 2013, είρακε 121 ζπιιήςεηο ζε ζρέζε κε αδηθήκαηα ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο,
παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2012 φπνπ νη ζπιιήςεηο αλήιζαλ ζηηο 75.
Μέζα ζηα κέηξα πξφιεςεο εληάζζνληαη θαη νη 41 πξνθεξχμεηο πνπ εθδφζεθαλ ελαληίνλ
επηθηλδχλσλ νπαδψλ γηα απαγφξεπζε εηζφδνπ ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο.
ΔπΫθηαζε θαη αλαβΪζκηζε ηεο ζπκκεηνράο καο ζε πξνγξΪκκαηα δηεζλνχο
αζηπλνκηθάο ζπλεξγαζέαο
Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ έζεζε σο ζηφρν ηεο, ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηελ επέθηαζε θαη
αλαβάζκηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε πξνγξάκκαηα δηεζλνχο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία γηα
πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο.
πγθεθξηκέλα, ζπλερίζηεθε ε ζπλεξγαζία κε
Οξγαληζκνχο ηεο ΔΔ φπσο ηελ
EUROPOL, ηελ INTERPOL, ηνλ Οξγαληζκφ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (FRONTEX), ηελ EUROJUST θαη άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο φπσο ε
Interpol θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα
δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ, ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ.
Ζ Αζηπλνκία ζπλέρηζε ηελ πξνψζεζε ζεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κεξίκλεζε
ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε φζν θαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ δηκεξψλ θαη επξσπατθψλ
ζρέζεσλ, κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ δηεζλψλ ζπκθσληψλ αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ
έρεη ζπλάςεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία.
Δπίζεο, ε Αζηπλνκία κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ Σκεκάησλ ηεο, πξνέβεθε ζηελ
ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ Αίγππην,
ηε Ληβχε, ηελ Ηνξδαλία θαη ηε εξβία. ηα πιαίζηα ηεο πξνψζεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ
δηκεξψλ ζρέζεσλ Κχπξνπ – Παιαηζηίλεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κχπξν, κε ηε
ζπλνδεία ηνπ Κχπξηνπ Αμησκαηηθνχ, πκβνχινπ ζην Σκήκα Μειεηψλ θαη Αλάπηπμεο ηεο
Παιαηζηηληαθήο Αζηπλνκίαο, επίζθεςε ηεζζάξσλ κειψλ ηεο Παιαηζηηληαθήο
Αζηπλνκίαο, νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην
Κχπξνπ.
Δπηπξφζζεηα, ε Αζηπλνκία αζρνιήζεθε κε ηελ πξνψζεζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ
Κχπξνπ θαη Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, αιιά θαη κε ηελ πξνψζεζε ησλ
δηκεξψλ ζρέζεσλ Κχπξνπ – Ρσζίαο. πγθεθξηκέλα, ππέβαιε εηζεγήζεηο γηα ελδερφκελε
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ζχλαςε ζπκθσλίαο γηα ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, θαηαπνιέκεζεο δηαθίλεζεο
λαξθσηηθψλ, νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηξνκνθξαηίαο.
Δπίζεο, ε Αζηπλνκία, κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ Σκεκάησλ ηεο
πξαγκαηνπνίεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηηο πην θάησ επξσπατθέο ζπλαληήζεηο:
· ηνλ Ηαλνπάξην ζπλάληεζε ηνπ επξσπατθνχ Γηθηχνπ AIRPOL(Γ.Α.Α.),
· ην Φεβξνπάξην ζπλάληεζε κε ζέκα False Documents (ΤΠ.ΔΓ.Δ.),
· ην Μάην ζπλάληεζε ηνπ Γηθηχνπ CULTNET (Σκήκα Γ‟), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε
πξσηνβνπιία ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο θαη
· ηνλ Οθηψβξην ζπλάληεζε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ΑΣΛΑ (Μ.Μ.Α.Γ.).
Δπηπξφζζεηα, ε Αζηπλνκία αζρνιήζεθε κε ηελ πινπνίεζε ζπζηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο
Πξφιεςεο ησλ Βαζαληζηεξίσλ (CPT), ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ Κχπξν,
ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013, θαζψο επίζεο, κε ηε κειέηε επίζεκσλ
εθζέζεσλ/εξσηεκαηνινγίσλ πνπ εθπνλνχληαη απφ αξκφδηνπο νξγαληζκνχο (ΟΖΔ,
UNCHR, FRA, θηι), ζε ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ Αζηπλνκία.
Σν αξκφδην Γξαθείν ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Δπίηξνπν Ννκνζεζίαο γηα ηε ζχληαμε
Δθζέζεσλ γηα ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κε βάζε ηηο νπνίεο αμηνινγείηαη ε
Κππξηαθή Γεκνθξαηία (Οηθνπκεληθή Πεξηνδηθή Αλαζθφπεζε γηα ηελ θαηάζηαζε
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πκθψλνπ γηα ηα
Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα).
Καηά ην έηνο 2013, παξαιήθζεθαλ 101.414 κελχκαηα απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο
INTERPOL, θαζψο επίζεο θαη απφ άιιεο ρψξεο κέιε Οξγαληζκνχ. Παξάιιεια, απφ ην
Γξαθείν INTERPOL Λεπθσζίαο ζηάιζεθαλ 3.014 κελχκαηα, είηε γηα εηζεξρφκελεο, είηε
γηα εμεξρφκελεο ππνζέζεηο.
Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν αλνίρηεθαλ 322 λέεο ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο δεηήζεθαλ
πιεξνθνξίεο απφ άιιεο ρψξεο κέιε ηεο INTERPOL, θαζψο επίζεο 792 ππνζέζεηο γηα
αηηήκαηα άιισλ ρσξψλ πξνο ηελ Κχπξν, φπνπ ζε απηέο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη
ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα γεληθήο θχζεσο ηα νπνία έηπραλ ρεηξηζκνχ ζε
Γεληθνχο Φαθέινπο ηεο INTERPOL (εξσηεκαηνιφγηα, ζεκηλάξηα, εξσηήκαηα ζε ζέκαηα
Ννκνζεζίαο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θ.η.ι.)
Παξάιιεια, γηα ηελ ίδηα πεξίνδν εθηππψζεθαλ απφ ην ζχζηεκα ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο ηεο INTERPOL 1.196 Δξπζξέο Αγγειίεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απφ ρψξεο
κε ηηο νπνίεο έρνπκε ζχκβαζε γηα ηελ έθδνζε θπγφδηθσλ. Απηέο έρνπλ θαηαρσξεζεί
ζην STOPLIST.
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Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν έρνπλ θαηαρσξεζεί ζην STOP-LIST ηα ζηνηρεία 2.707 αηφκσλ γηα
ηα νπνία έρεη εθδνζεί Δπξσπατθφ Έληαικα χιιεςεο απφ άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη
θαηαδεηνχληαη γηα ζχιιεςε κε ζθνπφ ηελ παξάδνζε ηνπο ζηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο
θαηαδεηνχληαη.
Δπίζεο, ηα ζηνηρεία 779 αηφκσλ ηα νπνία θαηαδεηνχληαη δηεζλψο απφ ρψξεο κε κέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηηο νπνίεο ε Κχπξνο ζπλδέεηαη κε ζχκβαζε γηα έθδνζε
θπγφδηθσλ, θαηαρσξήζεθαλ ζην STOP – LIST κε ζθνπφ ηεο ζχιιεςε γηα έθδνζε ζηηο
ρψξεο απφ ηηο νπνίεο θαηαδεηνχληαη βάζεη ηνπ Νφκνπ Πεξί Δθδφζεσο Φπγφδηθσλ.
Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν ζπλειήθζεθαλ ζην εμσηεξηθφ θαη εθδφζεθαλ/παξαδφζεθαλ ζηελ
Κχπξν 7 θπγφδηθνη, νη νπνίνη θαηαδεηνχληαλ απφ ηηο Αζηπλνκηθέο Αξρέο ηεο Κχπξνπ.
Δπίζεο, 32 θπγφδηθνη ζπλειήθζεζαλ ζηελ Κχπξν θαη εθδφζεθαλ/παξαδφζεθαλ ζηηο
αηηνχζεο ρψξεο.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ην Γξαθείν ηεο INTERPOL ζπκκεηείρε ζηελ επηρείξεζε PANGEA
ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Σεισλείσλ, ηηο Φαξκαθεπηηθέο θαη ηηο Σαρπδξνκηθέο
Τπεξεζίεο. θνπφο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ν εληνπηζκφο θαη ε θαηάζρεζε
ςεπδεπίγξαθσλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο
εληνπίζηεθαλ θαη θαηαζρέζεθαλ ζηελ Κχπξν 1.447 θαξκαθεπηηθά πξντφληα.
Αθφκε, θαηά ην 2013, έρνπλ παξαιεθζεί 4.231 κελχκαηα απφ ηελ EUROPOL θαη ηα
άιια Κξάηε Μέιε θαη παξάιιεια έρνπλ δηαβηβαζηεί εθ κέξνπο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο κέζσ ηεο Δζληθήο Μνλάδαο, 1.691 κελχκαηα. Δπηπιένλ, αλνίρζεθαλ 654
ππνζέζεηο (εηζεξρφκελεο) κε ηηο νπνίεο δεηνχληαλ εμεηάζεηο ζηελ Κχπξν απφ άιιεο
ρψξεο ή ηελ EUROPOL, αιιά θαη 256 ππνζέζεηο (εμεξρφκελεο) κε ηηο νπνίεο ε
Κππξηαθή Γεκνθξαηία δήηεζε ηε δηελέξγεηα εμεηάζεσλ θαη/ή ηε δηαβίβαζε
πιεξνθνξηψλ, απφ άιιεο ρψξεο ή ηελ EUROPOL. εκεηψλεηαη φηη νη ππνζέζεηο απηέο
αθνξνχζαλ επί ην πιείζηνλ ζε ζέκαηα πιαζηνγξαθίαο (ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ θηι),
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο,
λαξθσηηθψλ θαη άιισλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ.
Δπηπξφζζεηα, ε Μνλάδα EUROPOL, δηεθπεξαίσζε 2.389 εηζεξρφκελα θαη 2.684
εμεξρφκελα κελχκαηα. Αλαθέξεηαη φηη δηαβηβάζηεθαλ ζπλεηζθνξέο ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο (δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ/δεδνκέλσλ), ζε εκεία Δζηίαζεο (FP –
FocalPoints), ηα νπνία ππάγνληαη ζηνπο δχν Αλαιπηηθνχο Φαθέινπο ηεο EUROPOL
(AWF – SOC & AWF-CT), φπνπ θαη ζπκκεηέρεη ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία (Αζηπλνκία,
ΜΟΚΑ, Σκήκα Σεισλείσλ θαη Τπεξεζία ΦΠΑ).
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ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ζπλερίζηεθε ε Δπηρείξεζε ΕΤΓΟ, ε νπνία άξρηζε ηνλ
επηέκβξην ηνπ 2012. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία
ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο κε ηνλ Κνηλσθειή κε Κπβεξλεηηθφ Οξγαληζκφ
CRIMESTOPPERS θαη ηηο Βξεηαληθέο Αξρέο, κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ζχιιεςε
αηφκσλ πνπ θαηαδεηνχληαη απφ ηηο Βξεηαληθέο Αξρέο θαη ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο φηη
βξίζθνληαη ζηελ Κχπξν. Μέρξη ζηηγκήο απφ ηα ελλέα άηνκα πνπ αξρηθά είραλ
ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρεηηθφ θαηάινγν έρνπλ ήδε ζπιιεθζεί ηα ηέζζεξα.
Ζ ζπκκεηνρή ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο ζην εμσηεξηθφ θαηά ην 2013, ζε δηάθνξεο
απνζηνιέο/νξγαληζκνχο, έρεη σο αθνινχζσο:











Έλα κέινο ζηελ απνζηνιή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο EUPOLCOPPS ζηελ
Παιαηζηίλε, ππεξεηεί απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ
2015 (αλαλεψζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013).
Γχν κέιε ζηελ Δπξσπατθή Απνζηνιή EUBAM, ζηελ Μνιδαβία-Οπθξαλία,
ππεξεηνχλ απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2014 (αλαλεψζεθε
ην Ννέκβξην ηνπ 2013).
Σξία κέιε ζηε Μφληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο Βξπμέιιεο.
Ζ απφζπαζε δχν εμ απηψλ έιεμε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013. Γηα ηε κία ζέζε έρεη ήδε
απνζπαζζεί άιιν κέινο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ελψ ε άιιε ζέζε θαηαξγήζεθε.
Έλα κέινο ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Interpol ζηε Λπψλ, απφ ην Ννέκβξην ηνπ
2010 κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014 (αλαλεψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013).
Έλα κέινο ζην Δπηρεηξεζηαθφ Γξαθείν ηνπ Οξγαληζκνχ FRONTEX, ζηνλ
Πεηξαηά, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014
(αλαλεψζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013).
Έλα κέινο σο Αμησκαηηθφο χλδεζκνο ζηελ Πξεζβεία ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο ζηελ Αζήλα. Ζ απφζπαζε ηνπ έιεμε ηνλ Απξίιην ηνπ 2013
(πξνσζήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο γηα πιήξσζε ηεο ζέζεο).

Αθφκε, ηνλ Μάην ηνπ 2013, δηνξγαλψζεθε ε 1ε ζπλάληεζε ηνπ Αλεπίζεκνπ Γηθηχνπ
Αξρψλ Δπηβνιήο ηνπ Νφκνπ θαη Δκπεηξνγλσκνζχλεο ζηνλ ηνκέα ησλ πνιηηηζηηθψλ
αγαζψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. (EU CULTNET). Σν ελ ιφγσ πκβνχιην
δεκηνπξγήζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. απφ ηελ Κππξηαθή
Γεκνθξαηία, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ. Δπηπξφζζεηα, ηνλ Μάην, κέζα
ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Οκάδαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ.
γηα ηηο Πεξηνδεχνπζεο Δγθιεκαηηθέο Οκάδεο, Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, (EMPACT
MOGG), ζπκκεηείρακε ζε ζπλεξγαζία κε ην Σεισλείν ζηελ επξσπατθή επηρείξεζε γηα
ηελ θινπή κεηάιισλ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 18 Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ.. ηελ
επηρείξεζε απηή έγηλε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ γηα άηνκα, νρήκαηα θαη δαθηπιηθά
απνηππψκαηα κε ηηο αληίζηνηρεο Αξρέο ηεο Βνπιγαξίαο θαη Ρνπκαλίαο.
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Μέζα ζηα πιαίζηα πξφιεςεο ηνπ εγθιήκαηνο εληάζζεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ
Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ Πνηληθνχ Μεηξψνπ (ECRIS). Σνλ Απξίιην ηνπ
2013, ε Κππξηαθή Αζηπλνκία έρεη ζέζεη ζε εθαξκνγή ην ζχζηεκα απηφ, ζχκθσλα κε ηελ
Απφθαζε Πιαίζην 2009/315/ΓΔΤ. ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο επηηεχρζεθε ε ζχλδεζε κε ηε
Γαιιία, ηε Ρνπκαλία, ηε Λεηηνλία, ηελ Ηξιαλδία, ηελ Οιιαλδία, ηε Βνπιγαξία, ην Βέιγην
θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ελψ ζπλερίζηεθαλ νη δνθηκέο θαη κε άιια Κξάηε Μέιε.
3.10 Αμηνπνέεζε Υξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ
Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ ζπκκεηέρεη ζην Υξεκαηνδνηηθφ-Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα ηνπ
Οξγαληζκνχ UNICRI (United Nations Interregional Crime and Research Institute). Σν
πξφγξακκα ζπληνλίδεη ε Γ.Δ.Δ. & Γ.Α.. θαη ζε απηφ ζπκκεηέρνπλ ε Μ.Μ.Α.Γ., ε Α.Α.Κ.
θαη ν Κιάδνο Δπηρεηξήζεσλ, ηνπ Σκήκαηνο Α‟. Σν πξφγξακκα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζε απηφ ζπκκεηέρνπλ 25 θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ θαη ε
EUROPOL κε ζπληνληζηή ηνλ Οξγαληζκφ UNICRI. Σν ζπλνιηθφ πξφγξακκα ηαμηλνκείηαη
ζε ηξεηο δηαδνρηθέο πεξηφδνπο σο αθνινχζσο “ΔU-SEC”, “ΔU-SECΗΗ” θαη “The House”
(UNICRI – COORDINATING NATIONAL RESEARCH PROGRAMMES AND POLICIES
ON SECURITY AT MAJOR EVENTS).
Ζ Κππξηαθή Αζηπλνκία είλαη ελεξγφ κέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ην 2008. πκκεηέρεη
κε εθπξνζψπνπο ζε ζπλαληήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηελ απάληεζε
εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπκκεηέρεη ζε αζθήζεηο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real time exercises)
δηαδξακαηίδνληαο έηζη, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα αζθαιείαο
ζπκβάλησλ κείδνλνο ζεκαζίαο.
Με ηε ζπκκεηνρή ηεο Αζηπλνκίαο ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα, επηηπγράλεηαη ε πξνβνιή
ηεο ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη ε εκπινθή ηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα
ζέκαηα αζθαιείαο ζπκβάλησλ κείδνλνο ζεκαζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην
πξφγξακκα είλαη πιήξσο ρξεκαηνδνηνχκελν.
Καηά ην 2013, ε Αζηπλνκία Κχπξνπ ζπκκεηείρε ζε νθηψ ζπλαληήζεηο ηνπ
Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ Task 2.3
ζρεηηθά κε ην “Template for Task Final Report 2.3 Common Evaluation Standards” θαη
ζε δχν ζπλαληήζεηο ηνπ Steering Committee.
ηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, δηνξγαλψζεθε ζηελ Κχπξν ε 4 ε ζπλάληεζε
ηνπ Network Steering Committee, ην επηέκβξην ηνπ 2013.
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Δπηπξφζζεηα, ην 2013 απνηέιεζε ην θαηαιεθηηθφ έηνο γηα ηξία έξγα ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-Κχπξνο 2007-2013: ην ΘΑΛ-ΔΠΗΣ, ΠΟΔΗΓΧΝ θαη
ΑΝΛΤΠΑΠ.
Μέζσ ησλ πην πάλσ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ε Αζηπλνκία έρεη πξνρσξήζεη
ζηελ αγνξά εμνπιηζκψλ, φπσο 2 θνπζθσηά ζθάθε, κνηνζηθιέηεο κεγάινπ θπβηζκνχ θαη
ξαληάξ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθήο ππνδνκήο ζηα πιαίζηα
ηεο δηαρξνληθήο πξνζπάζεηαο ηεο Αζηπλνκίαο γηα θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο
ιαζξνκεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη άιισλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ θαη ελίζρπζε
ηεο αζθάιεηαο ζηελ επηιέμηκε πεξηνρήο ζπλεξγαζίαο.
εκεηψλεηαη φηη θαη ηα 3 έξγα έρνπλ νινθιεξσζεί κε πνζνζηφ πινπνίεζεο πνπ αγγίδεη
ην 98% θαη σο εθ ηνχηνπ ην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο χςνπο €1.160.316,68 πνπ
αληηζηνηρεί ζηα ηξία έξγα έρεη απνξξνθεζεί ζην κέγηζην βαζκφ.
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Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία
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ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
1. Δηζαγσγά
Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία δηνηθεηηθά απνηειεί Σκήκα ηεο Αζηπλνκίαο θαη αθνινπζεί
ηελ νξγαληθή δνκή θαη φπνπ είλαη εθαξκφζηκν, ηηο εζσηεξηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο
πνπ δηέπνπλ ηελ ππφινηπε Αζηπλνκία.
Σν Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο έρεη έδξα ηε Λεπθσζία. Ζ Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία έρεη επζχλε αληαπφθξηζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο
Γεκνθξαηίαο.
H απνζηνιή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο είλαη ε δηάζσζε δσήο, ε πξφιεςε θαη
θαηάζβεζε ππξθαγηψλ, ε παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ε ππξνπξνζηαζία
θηηξίσλ.
Σα κέιε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο εθπαηδεχνληαη ζηε ρνιή Ππξνζβεζηηθήο
Τπεξεζίαο ζηηο πην θάησ ελφηεηεο κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ππξθαγηψλ, αηπρεκάησλ ή άιινπ
είδνπο θπζηθψλ / ηερλνινγηθψλ αηηηψλ.
Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία αλ θαη ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηελ Αζηπλνκία, εληνχηνηο
έρεη δηθφ ηεο πξνυπνινγηζκφ μερσξηζηφ απφ ηεο Αζηπλνκίαο.
2. Αξηζκεηηθά Γχλακε ηεο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο
Ζ αξηζκεηηθή δχλακε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζην ηέινο ηνπ 2013 ήηαλ
640 Ππξνζβέζηεο, ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ Πίλαθα:ΒΑΘΜΟΗ
Αλψηεξνο Αζηπλφκνο
Αζηπλφκνη Α΄ θαη Β΄
Αλψηεξνη Τπαζηπλφκνη
Αλψηεξνη Τπαζηπλφκνη (Μαρεηέο ηεο Αληίζηαζεο)
Τπαζηπλφκνη
Τπαζηπλφκνη (Μαρεηέο ηεο Αληίζηαζεο)
Λνρίεο
Λνρίεο (Μαρεηέο ηεο Αληίζηαζεο)
Ππξνζβέζηεο
ΟΛΗΚΟ
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ΔγθεθξηκΫλεο
ΘΫζεηο
1
3
9
2
32
2
91
7
596

ΠξαγκαηηθΫο
ΘΫζεηο
1
2
8
1
29
1
82
2
514

743

640

3. Ππξνζβεζηηθά ΚΪιπςε
Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηηο επξχηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο
ησλ πφιεσλ Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο, Πάθνπ θαη Ακκνρψζηνπ κε 24ψξε
ιεηηνπξγία 12 Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ ελψ γηα ηελ θάιπςε ηεο ππαίζξνπ,
δεκηνχξγεζε 18 Ππξνζβεζηηθνχο ηαζκνχο Τπαίζξνπ ζε ζηξαηεγηθέο πεξηνρέο θαη
ζηειερψλνληαη κε 118 Έθηαθηνπο Ππξνζβέζηεο. Παξέρεη επίζεο θάιπςε ζηα Γηεζλή
Αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κε ηελ 24σξε ιεηηνπξγία δχν Ππξνζβεζηηθψλ
ηαζκψλ, βάζε ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο
(ICAO).
Καηά ηε ρξνληά πνπ πέξαζε, ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία εληζρχζεθε κε 145 Δξγάηεο
Ππξφζβεζεο νη νπνίνη ζηειέρσζαλ 16 Ππξνζβεζηηθνχο ηαζκνχο ζηελ χπαηζξν. Ο
ζεζκφο απηφο θξίζεθε πνιχ απνηειεζκαηηθφο, θαζ‟ φηη κε ηε ιεηηνπξγία πεξηπφισλ θαη
παξαηεξεηεξίσλ κεηψζεθε ζεκαληηθά ν ρξφλνο αληαπφθξηζεο, κε απνηέιεζκα νη
ππξθαγηέο λα θαηαζβήλνληαη ζην αξρηθφ ηνπο ζηάδην.
Οη πεξηνρέο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ θαιχπηνληαη απφ ηνπο Ππξνζβεζηηθνχο
ηαζκνχο ησλ Βάζεσλ αιιά φπνπ αδπλαηνχλ ή φηαλ ρξεηαζηνχλ βνήζεηα,
αληαπνθξίλεηαη θαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ κε βάζε ην ρέδην "Ακνηβαίαο
Βνήζεηαο".
4. Σκάκα Ππξνπξνζηαζέαο
(1)

Αξκνδηφηεηεο θαη Δπζχλεο
Σν Σκήκα Ππξνπξνζηαζίαο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ.
Δμεηάδεη απφ απφςεσο ππξνπξνζηαζίαο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα
λεναλαγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ, εθθέξεη απφςεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο
νηθνδνκήο θαη επηζεσξεί πθηζηάκελεο νηθνδνκέο γηα ηελ έθδνζε ηνπ
Πηζηνπνηεηηθνχ Σειηθήο Έγθξηζεο θαη Άδεηαο Λεηηνπξγίαο.
πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ
Απηνδηνίθεζεο (Γεκάξρνπο, Έπαξρνπο) κε δηάθνξεο Κπβεξλεηηθέο
Τπεξεζίεο (Πνιενδνκία, Γεκφζηα Έξγα, Ζιεθηξνκεραλνινγηθή Τπεξεζία,
Γξαθείν Δπεκεξίαο, Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θ.α).
Δπηπξφζζεηα, ζπκβνπιεχεη Ηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο ζε ζέκαηα
ππξνπξνζηαζίαο θαη ππξφζβεζεο θαη δίδεη δηαθσηηζηηθέο δηαιέμεηο ηφζν ζην
επξχηεξν θνηλφ θαη νξγαλσκέλα ζχλνια φζν θαη ζε θπβεξλεηηθνχο
ππαιιήινπο.
Σν 2013 ην Σκήκα Ππξνπξνζηαζίαο δηεθπεξαίσζε κέρξη ηηο 31.12.2013 9979
ππνζέζεηο ζε ζρέζε κε 11718 ην 2012. Παξνπζίαζε κηα κείσζε 1739
ππνζέζεσλ, ε νπνία είλαη θπζηνινγηθή θαη απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νηθνδνκηθή βηνκεραλία. Απφ ηελ άιιε
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ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη ην έηνο 2012 ήηαλ ρξνληά ξεθφξ γηα
ηηο ππνζέζεηο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ απφ ην Σκήκα Ππξνπξνζηαζίαο, ν
αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ ην 2013 εμαθνινπζεί λα είλαη
θνληά ζηνλ εηήζην κέζν φξν ππνζέζεσλ πνπ είλαη 10300 ππνζέζεηο ην ρξφλν.
(2)

ΔβδνκΪδα Ππξνπξνζηαζέαο
Γηα δέθαηε έθηε (16ε) ζπλερή ρξνληά δηνξγαλψζεθε ε „Δβδνκάδα
Ππξνπξνζηαζίαο‟, ε νπνία είρε δηεμαρζεί πξηλ ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν γηαηί
ηέζεθε σο ηδηαίηεξνο ζηφρνο ε δηαθψηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε φηη
αθνξά ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο ππξθαγηέο ζηελ χπαηζξν θαζψο επίζεο θαη ζηνπο
ηξφπνπο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ απφ θπζηθφ αέξην θαη
άιια επηθίλδπλα πιηθά.
Ζ "ΔβδνκΪδα Ππξνπξνζηαζέαο" πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 13 – 18 Μαΐνπ
2013 θαη πεξηειάκβαλε δηαιέμεηο, ζπκβνπιέο ζην θνηλφ γηα ζέκαηα
ππξνπξνζηαζίαο θαη ηε δηαλνκή δηαθσηηζηηθνχ πιηθνχ ζηελ χπαηζξν, ζηα
ζρνιεία, γξαθεία, μελνδνρεία, ηδησηηθέο πνιπθαηνηθίεο, ζηξαηφπεδα ηεο Δζληθήο
Φξνπξάο θαη άιια νξγαλσκέλα ζχλνια.
ηηο 13.5.2013 έγηλε ε ηειεηή έλαξμεο ηεο "Δβδνκάδαο Ππξαζθάιεηαο" ζην
μελνδνρείν «Holiday Inn». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο έγηλε παξνπζίαζε θαη
ελεκέξσζε απφ ην Σκήκα Μειεηψλ θαη Αλάπηπμεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο
ησλ Δπξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ε Ππξνζβεζηηθή
Τπεξεζία. ηελ εθδήισζε παξέζηε θαη κίιεζε ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη
Γεκνζίαο Σάμεσο θνο Ησλάο Νηθνιάνπ.
Ζ εθζηξαηεία ησλ Δπαξρηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο "Δβδνκάδαο Ππξνπξνζηαζίαο"
επηθεληξψζεθε ζηηο Κνηλφηεηεο Τπαίζξνπ, ρνιεία, Ηδησηηθά θαη Κπβεξλεηηθά
Γξαθεία, Ηδησηηθέο Καηνηθίεο, Δξγνζηάζηα/Βηνηερλίεο, Ξελνδνρεία, ηξαηφπεδα,
Τπεξαγνξέο θαη Δθθιεζίεο.
ηηο 18.5.2013 ζηα πιαίζηα ηεο Δβδνκάδαο Ππξνπξνζηαζίαο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εηήζηνη ππξνζβεζηηθνί αγψλεο ζην Μαθάξην ηάδην ζηε
Λεπθσζία.
Όπσο θάζε ρξφλν ηελ "Δβδνκάδα Ππξνπξνζηαζίαο" ζηήξημε νηθνλνκηθά ε Λατθά
Αζθαιηζηηθά.
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5.

Αληαπνθξέζεηο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο
Μέρξη ηηο 31.12.2013 ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία αληαπνθξίζεθε παγθχπξηα ζε 13084
θιήζεηο γηα παξνρή βνήζεηαο πνπ αθνξνχζαλ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ, εηδηθέο
εμππεξεηήζεηο αλζξσπηζηηθήο θχζεσο θαη θιήζεηο αζζελνθφξσλ σο αθνινχζσο:-

Λεπθσζέα
Λεκεζφο
ΛΪξλαθα
ΠΪθνο
Ακκφρσζηνο
Δ.Μ.Α.Κ.
ΤΝΟΛΟ

6.

ΠπξθαγηΫο

ΔηδηθΫο
Δμππεξ.

Φεπδεέο
Κιάζεηο

Αζζελνθνξα

χλνιν

Μεξέδα

2687
2074
1018
1783
726
317
8605

1629
895
832
304
203
52
3915

209
126
58
34
20
36
483

47
9
24
0
0
1
81

4572
3104
1932
2121
949
406
13084

34,94%
23,72%
14,77%
16,21%
7,25%
3,10%

ΕεκηΫο πνπ πξνθιάζεθαλ απφ ηηο ππξθαγηΫο
Οη δεκηέο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηηο ππξθαγηέο ππνινγίζζεθαλ πεξίπνπ
€9.460.303,00.
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7.

ΓηαζσζΫληα Ϊηνκα απφ ηελ Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα
(α)

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 δηαζψζεθαλ 1,902 άηνκα απφ Δηδηθέο Δμππεξεηήζεηο σο
αθνινχζσο:(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

Άιιε
Άλνηγκα πφξηαο
Βνήζεηα ζηε κεηαθνξά Σξαπκαηία / Αζζελή
Γηαθνπή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
Γηάζσζε Εσήο
Γηάζσζε Εψνπ
Διαηησκαηηθφο Αλειθπζηήξαο
Δξγαηηθφ Αηχρεκα
Παξνρή Βνήζεηα ζηελ Αζηπλνκία
Πιεκκχξεο
Πξφιεςε Γπζηπρήκαηνο
Πξφιεςε Ππξθαγηάο
Σξνραίν Γπζηχρεκα
ΤΝΟΛΟ

(β)
8.

3
32
18
38
139
11
1362
10
10
-1
2
276
1902

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 δηαζψζεθαλ 34 άηνκα απφ ππξθαγηέο.

ΚακΫλε Ϋθηαζε
Ζ θακέλε έθηαζε κέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 έρεη ππνινγηζζεί πεξίπνπ ζε
32,1 η.ρικ θαη ζε απηήλ ππνινγίδεηαη κφλν ε δαζηθή ή άιιε δαζηθή έθηαζε πνπ είλαη
θνληά ζηα δάζε. πγθεθξηκέλα, 5 η.ρικ είλαη ε δαζηθή θαη ε άιιε δαζηθή έθηαζε
θαη άιια 27,1 η.ρικ πεξίπνπ ή άιιε έθηαζε πνπ είλαη θνληά ζε δαζηθή έθηαζε, φπσο
θαζνξίδεη ε Δζληθή Ννκνζεζία.

9.

ΜηζζσκΫλα ειηθφπηεξα ππξφζβεζεο
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πξνρψξεζε θαη ην 2013 ζηελ ελνηθίαζε δχν ειηθνπηέξσλ
ππξφζβεζεο, ηα νπνία δηαρεηξίζηεθε ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, αθνχ απνδείρζεθε ε
αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ελαέξησλ κέζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επίγεηα κέζα
ππξφζβεζεο. Σα δχν ξσζηθά ειηθφπηεξα ππξφζβεζεο ζηάζκεπαλ ζην Αεξνδξφκην
Πάθνπ θαη ηα πιεξψκαηα ηνπο δηέκελαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θνληά
ζηνλ Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ Αεξνδξνκίνπ Πάθνπ.
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Αληαπνθξέζεθε
Φιφγα 1
68
Φιφγα 2
67
ΤΝΟΛΟ
135

Ώξεο Πηάζεηο
148,17
149,02
295,19

Ρέςεηο
973
933
1,906

Σα ππξνζβεζηηθά ειηθφπηεξα εξγάζηεθαλ ζπλνιηθά 295,19 ψξεο. Αληαπνθξίζεθαλ ζε
135 πεξηπηψζεηο κεγάισλ ππξθαγηψλ ζηελ χπαηζξν θαη ζηα δάζε εθηειψληαο 1,906
ξίςεηο, ξίρλνληαο 7,624 ηφλνπο λεξφ πεξίπνπ, πνπ έπαηξλαλ απφ δηάθνξα θξάγκαηα,
δεμακελέο θαη ηε ζάιαζζα.
10. ΑιιΪ ΔλαΫξηα ΜΫζα Ππξφζβεζεο
εκαληηθή απφ θάζε άπνςε ήηαλ θαη ε πξνζθνξά ησλ ειηθνπηέξσλ ησλ Βξεηαληθψλ
Βάζεσλ. ε ελλΫα (9) πεξηπηψζεηο, ειηθφπηεξα ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ
αληαπνθξίζεθαλ γηα θαηάζβεζε ππξθαγηψλ ζε αγξνηηθέο θαη δαζηθέο πεξηνρέο. Ζ
επηρεηξεζηαθή δξάζε θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ ελαέξησλ κέζσλ είρε ηεζεί θάησ απφ
ηελ επζχλε ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Ζ ζπλεξγαζία
φισλ ησλ ελαέξησλ κέζσλ ππξφζβεζεο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηηο επίγεηεο δπλάκεηο
θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή.
Παξάιιεια, ηα ειηθφπηεξα ηεο Μ.Α.Δ.Π. βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε
κεγάισλ ππξθαγηψλ ππαίζξνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα δχν αεξνζθάθε ηνπ Σκήκαηνο
Γαζψλ.
11.

Δθπαέδεπζε
Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία δίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο. Ζ
ηερλνινγηθή πξφνδνο, ν γνξγφο ξπζκφο νηθνδφκεζεο, ε ρξήζε λέσλ επηθίλδπλσλ
πιηθψλ ζηε βηνκεραλία, ε απμαλφκελε ξνή ηνπξηζηψλ θαη αξθεηνί άιινη παξάγνληεο,
επέβαιαλ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππξνζβεζηψλ, ε νπνία θαη
ζπλερίδεηαη.
Δπίζεο, ε αλαθάιπςε Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηελ ΑΟΕ Κχπξνπ επέβαιε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, φηαλ ηειηθά κεηαθεξζεί ζην Σεξκαηηθφ
ηνπ Βαζηιηθνχ.
Δπηπξφζζεηα, πξνζσπηθφ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο Δ.Μ.Α.Κ. έηπρε εθπαίδεπζεο ζηα
ζέκαηα δηαζψζεσλ απφ ρείκαξξνπο.
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(α)

Δθπαηδεχζεηο Δζσηεξηθνχ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 δηνξγαλψζεθαλ νη αθφινπζεο εθπαηδεχζεηο ζηε
ρνιή Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο:

Αξηζκφο χλνιν
Υξνληθά
Δθπ/λσλ
ΓηΪξθεηα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠΑΝΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
Πξφγξακκα 1/2013
14/1/2013 – 23/1/2013
8 εκέξεο
17
17
Πξφγξακκα 2/2013
4/2/2013 – 13/2/2013
8 εκέξεο
17
17
Πξφγξακκα 3/2013
18/2/2013 – 27/2/2013
8 εκέξεο
15
15
Πξφγξακκα 4/2013
4/3/2013 – 13/3/2013
8 εκέξεο
16
16
Πξφγξακκα 5/2013
19/3/2013 – 29/3/2013
8 εκέξεο
19
19
Πξφγξακκα 6/2013
2/4/2013 – 11/4/2013
8 εκέξεο
16
16
Πξφγξακκα 7/2013
15/4/2013 – 24/4/2013
8 εκέξεο
16
16

εηξΪ εθπαέδεπζεο

Ζκεξνκελέα

χλνιν ΔθπαηδεπνκΫλσλ: 116

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI / ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ "ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΔ ΤΚΔΤΔ Δ
ΔΛΛΑΓΗΣΔ ΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΤΠΑΞΗΧΜΑΣΗΚΟΤ ΣΟΤ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ

Ρνή 1

15/4/2013 – 19/4/2013

Ρνε 2

22/4/2013 – 26/4/2013

εηξά 1/2013

ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΧΝ
21/1/2013 – 1/3/2013

εηξά 2/2013

4/3/2013 – 3/4/2013

εηξά 3/2013

13/5/2013 – 22/6/2013

εηξά 4/2013

16/9/2013 – 26/10/2013

εηξά 5/2013

29/10/2013 – 7/12/2013

εηξά 6/2013

12/12/2013 – 31/12/2013

2
εβδνκάδεο
2
εβδνκάδεο

15

15

15

15

χλνιν ΔθπαηδεπνκΫλσλ:

30

6
εβδνκάδεο
6
εβδνκάδεο
6
εβδνκάδεο
6
εβδνκάδεο
6
εβδνκάδεο
3
εβδνκάδεο

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

χλνιν ΔθπαηδεπνκΫλσλ:
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14

ΔΗΡΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ
18/2/2013 – 17/4/2013
8
εβδνκάδεο
20
θαη 3 εκέξεο
χλνιν ΔθπαηδεπνκΫλσλ:

1/2013

1/2013

20
20

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
11/11/2013 – 22/11/2013
2
25
εβδνκάδεο
χλνιν ΔθπαηδεπνκΫλσλ:

25
25

ΑΛΛΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΗ ΜΔΛΧΝ Π.Τ.
Hazardous Materials and
Environmental protection
for Recertification Course
HMEPR απφ ηνλ Jeff
Marwood – δηδάζθεη ζην
Ππξνζβεζηηθφ Κνιιέγην
ηεο Αγγιίαο Moreton in
March.
Hazardous Materials for
Supervisory Managers
Course HMSM απφ ηνλ
Jeff Marwood – δηδάζθεη
ζην Ππξνζβεζηηθφ
Κνιιέγην ηεο Αγγιίαο
Moreton in March.

8/4/2013 – 12/4/2013

5 εκέξεο

5

5

7/5/2013 – 10/5/2013

4 εκέξεο

19

19

χλνιν ΔθπαηδεπνκΫλσλ:
Αξηζκφο
Υξνληθά
Δθπ/λσλ
ΓηΪξθεηα
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ, ΔΣΑΗΡΔΗΔ
Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνχ
9/1/2013 – 11/1/2013
3 εκέξεο
πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσο
Λάξλαθαο
7

εηξΪ Δθπαέδεπζεο

Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ
ζηελ ΚΔΟ ζηε ρξήζε
Αλαπλεπζηηθψλ πζθεπψλ
Υξήζε ιαβπξίλζνπ γηα
Δθπαίδεπζε Γνθίκσλ
Αζηπλνκηθψλ
Υξήζε ιαβπξίλζνπ απφ
κέιε Δ.Α.Ο.

Ζκεξνκελέα

16/1/2013 – 18/1/2013

24

χλνιν

7

3 εκέξεο

17/5/2013

1 εκέξα

16
35

16
35

20/5/2013

1 εκέξα

34

34

1 εκέξα
3
χλνιν ΔθπαηδεπνκΫλσλ:

25/10/2013
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(β)

Δθπαηδεχζεηο Δμσηεξηθνχ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013 δηνξγαλψζεθαλ νη αθφινπζεο εθπαηδεχζεηο ζην εμσηεξηθφ:

εηξΪ εθπαέδεπζεο
Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα
Swiftwater and Flood
Rescue
Απηνδηάζσζε απφ λεξφ ζε
πεξίπησζε πηψζεο
ειηθνπηέξνπ ζηε ζάιαζζα

Αξηζκφο
Δθπ/λσλ

χλνιν

14/4/2013 – 17/4/2013
8/11/2013 – 11/11/2013

Υξνληθά
ΓηΪξθεηα
4 εκέξεο
4 εκέξεο

8
8

8
8

20/2/2013 – 21/2/2013
21/3/2013 – 22/3/2013
18/9/2013 – 19/9/2013

2 εκέξεο
2 εκέξεο
2 εκέξεο

4
4
5

4
4
5

Ζκεξνκελέα

χλνιν ΔθπαηδεπνκΫλσλ: 29

12.

ΑλαπηπμηαθΪ Έξγα
(1)

ΑλαπηπμηαθΪ Έξγα ππφ κειΫηε / αλΫγεξζε
Σν έξγν ησλ Νέσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δ.Μ.Α.Κ. Κνθίλνπ ζ‟ αξρίζεη εληφο ηνπ
2014.
ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ην έηνο 2014 ππάξρεη πξφλνηα
χςνπο €350.000,= γηα ην ζθνπφ απηφ.

13.

πλεξγεέν Δπηζθεπάο / πληάξεζεο ΟρεκΪησλ/ ηδεξνπξγεέν
(1)

πλεξγεέν Δπηζθεπάο/ πληάξεζεο ΟρεκΪησλ
Σν πλεξγείν Δπηζθεπήο / πληήξεζεο Ορεκάησλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο,
αζρνιήζεθε ζε ζπλερή βάζε κέζα ζην 2013 κε επηζθεπέο / ζπληεξήζεηο ππξνζβεζηηθψλ
νρεκάησλ θαη άιιεο εμάξηπζεο ηφζν ζην ρψξν ηνπ κεραλνπξγείνπ φζν θαη ζηνπο ρψξνπο
ησλ ππξθαγηψλ.

(2)

ηδεξνπξγεέν
Σν ηδεξνπξγείν αζρνιήζεθε ζε ζπλερή βάζε γηα ην 2013 κε επηδηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο
ησλ θηηξηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο Ππξνζβεζηηθήο
Τπεξεζίαο.
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14.

Αηκνδνζέα
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, 167 αηκνδφηεο, κέιε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, πξνζέθεξαλ
αίκα ζηηο ηξάπεδεο αίκαηνο ησλ Ννζνθνκείσλ θάζε επαξρίαο.

15.

πλεξγαζέα κε Ϊιιεο Τπεξεζέεο
Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Αζηπλνκία, ην Σκήκα Γαζψλ, ην Σακείν
Θήξαο, ηελ Πνιηηηθή Άκπλα, ηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο θαζψο θαη ηελ Δζληθή Φξνπξά γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ ζηελ χπαηζξν.
εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε ζπκβνιή, εζεινληηθψλ νκάδσλ, φπσο Κπλεγεηηθψλ πιιφγσλ,
Γεκαξρείσλ θαη Υσξεηηθψλ Αξρψλ πξνο ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ ππξθαγηψλ ζηελ χπαηζξν.

16.

ΠξνγξΪκκαηα Δπξσπατθάο Έλσζεο 2013
Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2013, ζπκκεηείρε ζε 4 Πξνγξάκκαηα
Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα Κχπξνπ 2007 – 2013 ζε ζπλεξγαζία κε ην Ππξνζβεζηηθφ
ψκα Διιάδνο (Αζηπλνκία Κχπξνπ, ην Ληκεληθφ Σακείνπ Ρεζχκλνπ θαη ην Ληκεληθφ Σακείν
Πάηκνπ).
Ζ Τπεξεζία καο έρεη πάξεη έγθξηζε, φπσο ζπκκεηάζρεη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
Δδαθηθήο πλεξγαζίαο INTERREG III Διιάδα – Κχπξνο (2007 – 2013). Ο πξνυπνινγηζκφο
ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέξρεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο – ΔΣΠΑ
ζε πνζνζηφ 80% θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ 20%.
Σα Γηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ιακβάλεη κέξνο είλαη:
1)

«ΠΤΡΟΤΝ» - Ζ ζπκκεηνρή καο ζην έξγν ζπλερίζηεθε ην 2013.

2)

«ΠΤΡΑΦ» - Σν 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαίδεπζε ζην Ππξνζβεζηηθφ Κνιιέγην "
Moreton in March" κε ζέκα ην Φπζηθφ Αέξην θαη έιαβαλ κέξνο 2 Ππξνζβέζηεο.

3)

«ΔΞ ΠΤΡ» - Ζ ζπκκεηνρή καο ζην έξγν ζπλερίζηεθε ην 2013.

4)

«ΑΝΛΤΠΑΠ» - Σν 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαίδεπζε ζην Ππξνζβεζηηθφ Κνιιέγην "
Moreton in March" κε ζέκα ην Φπζηθφ Αέξην θαη έιαβαλ κέξνο 4 Ππξνζβέζηεο.
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5)

"Leonardo Da Vinci"
Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ππέβαιε πξφηαζε ηελ 1/2/2013 ζην ελ ιφγσ πξφγξακκα γηα
ζπκκεηνρή 10 αηφκσλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζ‟ εθπαίδεπζε Γηάξθεηαο (1)
εβδνκάδαο κε ζέκα "Water Rescue" ζην Ππξνζβεζηηθφ Κνιιέγην ηεο Κξαθνβίαο, Πνισλία.
Ζ πξφηαζε εγθξίζεθε ην Μάην ηνπ 2013 θαη ε εθπαίδεπζε αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί
ην Μάην ηνπ 2014.
Γεχηεξε πξφηαζε, ε νπνία ππνβιήζεθε απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη αθνξνχζε
ηελ εθπαίδεπζε κειψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζηελ Διιάδα κε ζέκα "Έξεπλα θαη
Γηάζσζε κε ηε ζπλνδεία ζθχισλ" βξίζθεηαη ζε αλακνλή γηα έγθξηζε.
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