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I
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Έκθεση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, που είναι
η δέκατη τέταρτη που εκδίδεται από την ανακήρυξη

της Κυπριακής

∆ηµοκρατίας, παρουσιάζει το σηµαντικό έργο που επιτελέστηκε από το
Υπουργείο και τις Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτό κατά τη διάρκεια του 2006.
Ειδικότερα καλύπτονται, µεταξύ άλλων, οι τοµείς της Νοµικής Έρευνας, της
∆ιεθνούς Νοµικής Συνεργασίας, των Εγκληµατολογικών Ερευνών, των
Αναπτυξιακών Έργων και Προγραµµάτων, καθώς και τα θέµατα που αφορούν
τη Γυναίκα και τον εκσυγχρονισµό του Οικογενειακού ∆ικαίου, την εναρµόνιση
της

Κύπρου

µε

το

κοινοτικό

κεκτηµένο,

την

προσανατολισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πολιτική

και

τους

Καλύπτονται επίσης, οι

δραστηριότητες Υπηρεσιών και Τµηµάτων που υπάγονται στο Υπουργείο,
περιλαµβανοµένης της Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των
Φυλακών, και του Κρατικού Αρχείου. Πρόσθετα, η Έκθεση καλύπτει θέµατα
Νεολαίας, που υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου.
Το έργο της παρακολούθησης των κλάδων του δικαίου που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες του Υπουργείου και της προώθησης νοµοθετικών ρυθµίσεων
εξακολούθησε να κινείται µε στόχους την πρόληψη της παραβατικής
συµπεριφοράς, την αποτελεσµατική καταστολή του εγκλήµατος και την πάταξη
του σοβαρού εγκλήµατος µε διεθνικό χαρακτήρα, την ποινική µεταχείριση µε
βάση τις σύγχρονες κατευθύνσεις και τάσεις, την εξυγίανση του δηµόσιου βίου,
την ενίσχυση του συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης µε στόχο την ταχεία
και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και, τέλος, τον εκσυγχρονισµό του
δικαίου και την εναρµόνιση των νοµοθεσιών υπό την αρµοδιότητά µας µε το
κοινοτικό κεκτηµένο.
H

εργασία

προώθησης

εναρµονιστικών

νοµοθετικών

µέτρων

εξακολουθεί και µετά την ένταξη, αναφορικά µε το δηµιουργούµενο νέο
κεκτηµένο. Στις αρµοδιότητες του Υπουργείου εµπίπτουν κυρίως θέµατα της

II
∆ιακυβερνητικής Συνεργασίας των Κρατών-Μελών της Ε.Ε στους τοµείς της
∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, (Κεφ. 24, Justice and Home
Affairs).
Κατά τα άλλα συνεχίστηκε η στενή συνεργασία µε τους "φυσικούς
εταίρους" του Υπουργείου (Ανώτατο ∆ικαστήριο, Νοµική Υπηρεσία, Επίτροπο
Νοµοθεσίας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών, ∆ικηγόρους) για την
προώθηση νοµοθετικών ρυθµίσεων, στο γενικότερο τοµέα της απονοµής της
∆ικαιοσύνης, που να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο βαθµό συναίνεσης και
αποδοχής.
Στα πλαίσια αυτά ενδεικτικά αναφέρεται η ψήφιση συνταγµατικών
τροποποιήσεων που επέτρεψαν την αναγνώριση της υπεροχής του Κοινοτικού
∆ικαίου στην εσωτερική συνταγµατική τάξη, καθώς και η ψήφιση νέου νόµου µε
διατάξεις για την εκτέλεση ορισµένων αποφάσεων του Συµβουλίου της Ε.Ε. ή
της Επιτροπής και των Αποφάσεων του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, ως να είχαν εκδοθεί από τα κυπριακά δικαστήρια.
Επίσης
διευκολύνουν

έχουν

εισαχθεί

σηµαντικά

την

διατάξεις

στην

Πολιτική

εκτέλεση

δικαστικών

∆ικονοµία

αποφάσεων

που
µέσω

κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις για την καλύτερη
εφαρµογή του θεσµού της δωρεάν νοµικής αρωγής σε τοπικές υποθέσεις και
διασυνοριακές διαφορές.
Στον τοµέα της καταστολής του εγκλήµατος προωθήθηκαν τροποποιήσεις
στην εσωτερική νοµοθεσία για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της
Απόφασης – Πλαισίου της Ε.Ε. για το Ευρωπαϊκό Ένταλµα Σύλληψης και τις
∆ιαδικασίες Παράδοσης Εκζητουµένων, στοιχειοθετήθηκαν ως αδικήµατα στην
εσωτερική έννοµη τάξη τα εγκλήµατα πολέµου, η γενοκτονία και τα εγκλήµατα
κατά της ανθρωπότητας, προωθήθηκε η αύξηση της µέγιστης ποινής για τα
αδικήµατα της αιµοµιξίας και των ασέµνων επιθέσεων και ψηφίστηκε νέος
νόµος

που

ρυθµίζει

Σαββατοκύριακα.

την

ποινή

της

περιοδικής

φυλάκισης

κατά

τα

III
Εξ άλλου προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στην εσωτερική
νοµοθεσία, µε σκοπό την άρση ερµηνευτικών προβληµάτων και την πλήρη και
ορθή ενσωµάτωση της Kοινοτικής Οδηγίας για την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης
Ασχέτως Φυλετικής ή Εθνοτικής Καταγωγής.
Στον τοµέα της ∆ιεθνούς Συνεργασίας σε Θέµατα ∆ηµόσιας Τάξης κατά
τη διάρκεια του 2006 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
υπέγραψε δυο συµφωνίες µε άλλες χώρες για συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας
που καλύπτουν κυρίως την τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα, το ξέπλυµα
βρώµικου χρήµατος, τη λαθροµετανάστευση και την παράνοµη διακίνηση
ναρκωτικών.
Στον τοµέα των αρµοδιοτήτων της Μονάδας ∆ιεθνούς Νοµικής
Συνεργασίας προωθήθηκαν ζητήµατα που αφορούν στη συνοµολόγηση
διµερών συµβάσεων νοµικής συνεργασίας, στην προσχώρηση σε άλλες
πολυµερείς συµβάσεις για νοµικά θέµατα και στην προώθηση ενεργειών που
απορρέουν από την εφαρµογή του ευρωπαϊκού κεκτηµένου (Κανονισµοί,
Αποφάσεις Πλαίσιο, Οδηγίες).
Η εν λόγω Μονάδα χειρίστηκε αυξηµένο αριθµό αιτήσεων για νοµική
συνδροµή σε ποινικές και αστικές υποθέσεις, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών
ενταλµάτων σύλληψης, την έκδοση φυγοδίκων, επιδόσεις, πιστοποιήσεις
εγγράφων.
Οι εν λόγω αιτήσεις διεκπεραιώθηκαν στα πλαίσια εφαρµογής διµερών
και πολυµερών συµβάσεων, για τις οποίες το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως Κεντρική Αρχή.
Στον τοµέα της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών, κύριες προτεραιότητες
κατά τη διάρκεια του 2006 υπήρξαν η ετοιµασία Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για
την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, η ενίσχυση της εκπροσώπησης των
γυναικών

στην

πολιτική

ζωή

µε

δύο

διαφωτιστικές

εκστρατείες

που

πραγµατοποιήθηκαν κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών και των

IV
∆ηµοτικών Εκλογών και η προώθηση της δηµιουργίας του Πολιτισµικού
Κέντρου Γυναικών.
Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, ως το αρµόδιο
συντονιστικό όργανο για όλα τα θέµατα που αφορούν τη γυναίκα, συνέβαλε στη
διαµόρφωση

και

προώθηση

της

κυβερνητικής

πολιτικής,

παρείχε

συµβουλευτική και οικονοµική υποστήριξη στις οργανώσεις ή φορείς για την
ανάπτυξη προγραµµάτων και δράσεων που συµβάλλουν στην εµπέδωση της
ισότητας, ενώ σε συνεργασία µε τις γυναικείες οργανώσεις, µελέτησε σειρά
ζητηµάτων που αφορούν τη θέση της γυναίκας στην κυπριακή κοινωνία,
οικονοµία και πολιτική.
Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου, συνέχισε την προώθηση του
νοµοθετικού εκσυγχρονισµού, την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, τη
συµµετοχή και εκπροσώπηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σε ∆ιεθνή και
Ευρωπαϊκά Συνέδρια, µε κύρια έµφαση στην προετοιµασία και παρουσίαση της
3ης, 4ης και 5ης Περιοδικής Έκθεσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την
Εφαρµογή της Σύµβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής ∆ιάκρισης σε Βάρος
της Γυναίκας στα Ηνωµένα Έθνη. Επίσης, προώθησε την ενσωµάτωση της
Ισότητας σ’ όλες τις κυβερνητικές πολιτικές (gender mainstreaming), το
συντονισµό της διατµηµατικής συνεργασίας και έφερε µε επιτυχία εις πέρας την
έκδοση των Πιστοποιητικών Συµβατότητας µε την Εθνική και Κοινοτική
Νοµοθεσία και πολιτική για την ισότητα των φύλων για όλα τα έργα που
συγχρηµατοδοτήθηκαν από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για
την Προγραµµατική Περίοδο 2004-2006.
ως

Γενική Γραµµατεία του

Επιπρόσθετα, η Μονάδα Ισότητας,

Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της

Γυναίκας, του παρείχε επιστηµονική και διοικητική υποστήριξη.
Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών συνέχισε τις εργασίες της στον
τοµέα της εγκληµατικότητας, σε θέµατα που αφορούν µεταξύ άλλων, την
έρευνα, τη διαµόρφωση αντεγκληµατικής πολιτικής και την παρακολούθηση της,
καθώς και σε θέµατα που σχετίζονται µε την πρόληψη της χρήσης και διάδοσης
ναρκωτικών. Η Μονάδα µεταξύ άλλων έχει και την ευθύνη της διοικητικής,
γραµµατειακής

και

επιστηµονικής

υποστήριξης

του

Συµβουλίου

V
Εγκληµατικότητας και των Επιτροπών του, που συστάθηκε µε Απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου. Σκοπός του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας είναι η
διαµόρφωση αντεγκληµατικής πολιτικής και ο συντονισµός όλων των
υπηρεσιών / φορέων που σχετίζονται µε την πρόληψη και αντιµετώπιση της
εγκληµατικότητας.
Στα πλαίσια του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας εκπονήθηκε Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας και τη
Μεταχείριση Αδικοπραγούντων και Κρατουµένων. Το Σχέδιο, του οποίου οι
δράσεις άρχισαν ήδη να υλοποιούνται, καλύπτει τη χρονική περίοδο 2006 –
2010 και έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο τον Μάιο του 2006. Έχουν
καταγραφεί 86 δράσεις οι οποίες αφορούν το θεσµό της Οικογένειας και του
Σχολείου, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, την Εργασία, την Ψυχαγωγία, τη
Νοµοθεσία, τη Μεταχείριση και την Κοινωνική Επανένταξη Αδικοπραγούντων
και Κρατουµένων και αφορούν τα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως, Παιδείας και Πολιτισµού, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, καθώς και τον Οργανισµό Νεολαίας. Όλες οι ενέργειες που έχουν
σχεδιαστεί προνοούν τη συνεταιρικότητα,

την ενεργοποίηση όλων των

αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων. Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών έχει
αναλάβει, µεταξύ άλλων, και την παρακολούθηση, συντονισµό και αξιολόγηση
της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και
Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας καθώς και την υλοποίηση διαφόρων
δράσεων.
Σχετικά

µε

το

Αναπτυξιακό

Πρόγραµµα,

τα

θέµατα

τα

οποία

απασχόλησαν το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως είναι η
ανέγερση νέου κτιρίου για το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας, η επέκταση
των Επαρχιακών ∆ικαστηρίων

Πάφου,

η δηµιουργία υπόγειου χώρου

στάθµευσης για το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού, η στέγαση του Κρατικού
Αρχείου, η ανέγερση/βελτίωση κτιρίων της Αστυνοµίας

(Αστυνοµικών και

Πυροσβεστικών Σταθµών), η δηµιουργία χώρου κράτησης λαθροµεταναστών,
η ανακαίνιση και επέκταση

πτερύγων των Φυλακών και η δηµιουργία

Πολυδύναµου Ιατρικού Κέντρου στον ευρύτερο χώρο των Φυλακών.

VI
Οι προσπάθειες της Αστυνοµίας, για εµπέδωση του Νόµου και της
Τάξης, ώστε όλοι οι πολίτες της ∆ηµοκρατίας να ζουν σε συνθήκες ευνοµίας και
ασφάλειας, συνεχίστηκαν στη διάρκεια του έτους 2006.
Βασικός άξονας ήταν ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η
ενδυνάµωση/σύσφιξη των σχέσεων κοινού – Αστυνοµίας.

Ο ανθρώπινος

παράγοντας και η ασφάλεια του πολίτη λήφθηκαν σοβαρά υπόψη στη χάραξη
πολιτικής ενάντια στο έγκληµα σε όλες του τις µορφές.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της και να
εκτελεί τα καθήκοντά της που είναι η διάσωση ζωής και περιουσίας, η
κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή πάσης φύσεως ανθρωπιστικής βοήθειας και
η πυροπροστασία κτιρίων.
Το Τµήµα Φυλακών λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του 2006 µε την
πιστή εφαρµογή των περί Φυλακών Νόµων και Κανονισµών. Γίνονται συνεχώς
προσπάθειες από τη διεύθυνση των Φυλακών για λήψη πρόσθετων
διορθωτικών µέτρων όπου και όταν αυτό επιβάλλεται. Η πολιτική του Τµήµατος
Φυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο «ασφάλεια – ανθρωπιστική µεταχείριση –
διαπαιδαγώγιση – αποκατάσταση» των ατόµων που παραπέµπονται από τα
δικαστήρια.
Το Κρατικό Αρχείο συνέχισε τη διεκπεραίωση της αποστολής του που
είναι η φύλαξη και συντήρηση των δηµόσιων αρχείων που παραλαµβάνει από
κυβερνητικά τµήµατα και άλλα σώµατα που υπόκεινται στον περί Κρατικού
Αρχείου Νόµο. Τα αρχεία διατίθενται για επίσηµη χρήση, προς εξυπηρέτηση
όλων

των

κρατικών

υπηρεσιών.

Το

Κρατικό

Αρχείο

παρέχει

επίσης

διευκολύνσεις στο κοινό για τη διερεύνηση αρχειακού υλικού.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω την εκτίµησή µου για το ζήλο και
την αφοσίωση στο καθήκον, στο Γενικό ∆ιευθυντή, και στο υπόλοιπο
προσωπικό

του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, στους

Αρχηγούς, Υπαρχηγό,

Βοηθούς Αρχηγούς, Αξιωµατικούς και υπόλοιπο

προσωπικό της Αστυνοµίας, στους ∆ιευθυντές, Αξιωµατικούς και υπόλοιπο

VII
προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος
Φυλακών, στην Έφορο Κρατικού Αρχείου, στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και
υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εκτελεστικό Γραµµατέα και
άλλο προσωπικό του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου και στο υπόλοιπο
προσωπικό των Τµηµάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Επιθυµώ να

ευχαριστήσω όλους για την αµέριστη συµβολή τους στην άρτια, άµεση,
παραγωγική και αποτελεσµατική διεκπεραίωση των εργασιών και της
αποστολής του Υπουργείου.
Ευχαριστώ επίσης όλους για τη συµβολή τους στην ετοιµασία της
Έκθεσης αυτής.

(Σοφοκλής Σοφοκλέους)
Υπουργός
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
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Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Έκθεση αυτή καλύπτει συνοπτικά τις αρµοδιότητες και δραστηριότητες του
Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτό, καθώς και το έργο που
έχει επιτελεστεί κατά το 2006.
Στις δραστηριότητες του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, εκτός
των θεµάτων ∆ηµοσίας Tάξεως και Πυροσβεστικής, περιλαµβάνονται επίσης:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

ο ρόλος συνδέσµου του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου µε την Κυβέρνηση
και η εξασφάλιση των απαιτουµένων εσόδων και υπηρεσιών για τη
λειτουργία του Οργανισµού και την εφαρµογή των προγραµµάτων του.
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∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Οργανωτική διάρθρωση του Υπουργείου
Οι τοµείς δραστηριοτήτων που συνιστούν την κύρια βάση της
οργανωτικής δοµής του Υπουργείου ήταν, όπως και στα προηγούµενα χρόνια,
οι πιο κάτω:
-

∆ιεύθυνση Τοµέα ∆ικαιοσύνης

-

Μονάδα ∆ιεθνούς Νοµικής Συνεργασίας

-

Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών

-

Μονάδα Ισότητας - Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της
Γυναίκας

-

Αναπτυξιακά Έργα για σκοπούς Στέγασης των ∆ικαστηρίων

-

Τµήµα Φυλακών

-

Κρατικό Αρχείο

-

Αστυνοµία

-

Πυροσβεστική Υπηρεσία

-

Θέµατα Νεολαίας
Στις σελίδες 3 και 4 περιέχεται κατάσταση σε σχέση µε το προσωπικό

που υπηρετεί στο Υπουργείο και στο Κρατικό Αρχείο.
Η οργανωτική δοµή του Υπουργείου παρουσιάζεται στο οργανόγραµµα
στη σελίδα 5.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
31.12.2006
Υπουργείο:
1
1
3
1
1
4
1
1
2
1
3
1
1
1
1
13
1
4
5
46

Γενικός ∆ιευθυντής
∆ιευθύντρια Τοµέα ∆ικαιοσύνης
Ανώτεροι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί
Ανώτερη Λειτουργός Νοµικών Θεµάτων
Πρώτος Επιθεωρητής Λογαριασµών
∆ιοικητικοί Λειτουργοί Α’
Πρώτη Γραµµατειακή Λειτουργός
Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών
∆ιοικητικοί Λειτουργοί (από Σεπτέµβριο 2006)
Έκτακτη Λειτουργός Νοµικών Θεµάτων
Έκτακτοι ∆ιοικητικοί Λειτουργοί (ο ένας µέχρι 31.8.2006)
Ανώτερη Γραµµατειακή Λειτουργός
Ανώτερη Στενογράφος
Στενογράφος
Γραµµατειακό Λειτουργός
Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί
Έκτακτος Λογιστικός Λειτουργός
Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί
Βοηθοί Γραφείου

Σηµ.:

(1)
Στο Υπουργείο υπηρετούσαν επίσης, ένας Αστυνόµος Β
(από 14.8.2006) και ένας Υπαστυνόµος στη θέση ΣύνδεσµοςΣύµβουλος του Υπουργού, (∆ιοικητικά καθήκοντα Αστυνοµίας)
και 3 Γ/Ειδικοί Αστυφύλακες (Γραφειακά καθήκοντα για
θέµατα Αστυνοµίας).
(2)
Στο Υπουργείο είναι επίσης τοποθετηµένο και το πιο
κάτω προσωπικό που έχει παραχωρηθεί στον Οργανισµό
Νεολαίας Κύπρου σύµφωνα µε τις Μεταβατικές ∆ιατάξεις του
περί Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου Νόµου του 1994:
-

1 Λογιστικός Λειτουργός
1 Ανώτερη Στενογράφος
1 Βοηθός Γραµµατειακός Λειτουργός
2 Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί (ο ένας µέχρι
15.10.2006)
1 Βοηθός Γραφείου
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Κρατικό Αρχείο:
1

Έφορος Κρατικού Αρχείου

1

Ανώτερος Γραµµατειακός Λειτουργός (µέχρι 15.2.2006)

1

Γραµµατειακός Λειτουργός (από 20.3.2006)

4

Λειτουργοί Κρατικού Αρχείου

1

Συντηρητής Εγγράφων

1

Τεχνικός

2

Έκτακτοι Τεχνικοί

2

Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί

4

Έκτακτοι Βοηθοί Γραµµατειακοί Λειτουργοί

2

Γενικοί Βοηθοί

2

Ωροµίσθιοι Εργάτες (ο ένας από 12.12.2006)

20

Υπουργός
Γενικός ∆ιευθυντής
Αστυνοµία
Λογιστήριο
Αρχείο

∆ιεύθυνση Τοµέα ∆ικαιοσύνης

Μονάδα Νοµικών
Θεµάτων

Μονάδα ∆ιεθνούς
Νοµικής Συνεργασίας

∆ιεύθυνση ∆ηµόσιας Τάξης και
∆ιοίκησης

Μονάδα
Ισότητας

Κρατικό Αρχείο
Τµήµα Φυλακών

Θέµατα
Αστυνoµίας και
Πυροσβεστικής

Θέµατα Φυλακών,
Κρατικού Αρχείου
και Οργανισµού
Νεολαίας

Μονάδα
Εγκληµατολογικών
Ερευνών

Οργανισµός Νεολαίας

6
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Β.

ΜΟΝΑ∆Α ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το έργο της Μονάδας Νοµικών Θεµάτων αφορά, µεταξύ άλλων, στην
παρακολούθηση των κλάδων του δικαίου που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, και ειδικότερα των νοµοθεσιών
γύρω από την απονοµή της δικαιοσύνης, του δικονοµικού δικαίου, ποινικού
δικαίου, νοµοθετηµάτων για τη µεταχείριση αδικοπραγούντων, κλάδων του
αστικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και νοµοθεσιών για τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, τη µελέτη και υποβολή εισηγήσεων για την αναθεώρηση και τον
εκσυγχρονισµό τους και την ετοιµασία σχετικών νοµοσχεδίων.
Παράλληλα, η Μονάδα συµµετέχει στις εργασίες επιτροπών, που
συγκροτούνται για ειδικά νοµικά θέµατα και συµβάλλει στη µελέτη και
προώθηση από το Υπουργείο, σε συνεργασία µε το Ανώτατο ∆ικαστήριο,
νοµοθετικών µέτρων για την απρόσκοπτη απονοµή της ∆ικαιοσύνης και την
οµαλή λειτουργία των ∆ικαστηρίων.
Επίσης, η Μονάδα συµβάλλει στο έργο της προώθησης των αναγκαίων
νέων νοµοθετικών ρυθµίσεων ή και τροποποιήσεων στην υφιστάµενη
νοµοθεσία µε σκοπό την εναρµόνιση του δικαίου µε το κοινοτικό κεκτηµένο σε
θέµατα της ∆ιακυβερνητικής Συνεργασίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων
(Κεφ.24, Justice & Home Affairs), της ∆ιασυνοριακής Άσκησης του ∆ικηγορικού
Επαγγέλµατος (κάτω από το Κεφ. 2 – Ελεύθερη ∆ιακίνηση Προσώπων) και του
Ρατσισµού (Κεφ. 13 – Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση).
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι εργασίες της Μονάδας Νοµικών
Θεµάτων επικεντρώθηκαν στην προώθηση νοµοθετηµάτων και ρυθµίσεων για
την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά µε την πρόληψη της
παραβατικής συµπεριφοράς, την αποτελεσµατική καταστολή του εγκλήµατος
και την πάταξη του σοβαρού εγκλήµατος µε διεθνικό χαρακτήρα, την ποινική
µεταχείριση µε βάση τις σύγχρονες κατευθύνσεις και τάσεις, την ενίσχυση του
συστήµατος απονοµής της δικαιοσύνης µε στόχο την ταχεία και απρόσκοπτη
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λειτουργία των δικαστηρίων και, τέλος, τον εκσυγχρονισµό του δικαίου και την
εναρµόνιση των νοµοθεσιών υπό την αρµοδιότητα του Υπουργείου µε το
κοινοτικό κεκτηµένο.
Τα κυριότερα νοµοσχέδια/κανονισµοί που κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και ψηφίστηκαν, ή ετοιµάστηκαν και προωθήθηκαν, καθώς και
άλλες εργασίες και µελέτες που αναλήφθηκαν, συνεχίστηκαν ή ολοκληρώθηκαν
εντός του 2006 στους τοµείς αρµοδιοτήτων του Υπουργείου, έχουν ως
ακολούθως:
Ι.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

1.

Απονοµή της ∆ικαιοσύνης

1.1.

Mετά την Απόφαση της Πλήρους Ολοµέλειας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου

σε Πολιτική ΄Εφεση, µε την οποία κρίθηκε ότι η ∆ηµοκρατία δεν µπορούσε να
βασισθεί σε διατάξεις Απόφασης-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, για να
εφαρµόσει διάταξη νόµου που αντίκειται στο Σύνταγµα, και για να καταστεί
δυνατή η συµµόρφωση της ∆ηµοκρατίας µε τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις της
δυνάµει της Συνθήκης Προσχώρησης, αλλά και για να µην παρεµποδίζεται να
ασκήσει τις επιλογές και τη διακριτική ευχέρεια στη διαµόρφωση των πολιτικών
της ΄Ενωσης, που της παρέχονται υπό την ιδιότητα του Κράτους-Μέλους,
κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε ο περί της Πέµπτης Τροποποίησης
του Συντάγµατος Νόµος του 2006, ο οποίος διαλαµβάνει νέες διατάξεις και
τροποποιήσεις ορισµένων µη θεµελιωδών ΄Αρθρων του Συντάγµατος, µε
σκοπό τη διασφάλιση της υπεροχής του Κοινοτικού ∆ικαίου στην εσωτερική
συνταγµατική τάξη. Ανάµεσα στις τροποποιήσεις περιλαµβάνεται και ειδικότερη
τροποποίηση του ΄Αρθρου 11 του Συντάγµατος, αναφορικά µε τη δυνατότητα
και τις προϋποθέσεις έκδοσης ή παράδοσης Κυπρίων υπηκόων που διέπραξαν
ποινικά αδικήµατα στην αλλοδαπή.
1.2

Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε ο περί των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (Απόδειξη και Εκτέλεση
Πράξεων και ∆ικαστικών Αποφάσεων) Νόµος του 2006, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του οποίου:
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-

οι

συνθήκες,

συµφωνίες,

πράξεις,

έγγραφα

και

κείµενα

που

δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,
αποτελούν «δικαστικά εγνωσµένα»
-

η προσκόµιση εκτελεστήριου

τύπου,

που

εκδίδει

ο Υπουργός

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, ως ορισθείσα αρµοδία αρχή, σε
σχέση µε ορισµένες αποφάσεις του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής
΄Ενωσης ή της Επιτροπής, καθώς και σε σχέση µε αποφάσεις του
∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθιστά τις αποφάσεις
αυτές εκτελεστές, ως να είχαν εκδοθεί από κυπριακό δικαστήριο.
1.3

Με στόχο την αποτελεσµατικότερη διεκδίκηση της αστικής προστασίας

δικαιωµάτων

ενώπιον

των

κυπριακών

δικαστηρίων

κατατέθηκαν

και

ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στον περί Αστικών Αδικηµάτων Νόµο µε βάση
τις οποίες είναι δυνατή σε ορισµένες περιπτώσεις η έγερση αγωγής ενώπιον
των δικαστηρίων της ∆ηµοκρατίας, ανεξάρτητα από το κατά πόσον η πράξη ή
παράλειψη που συνιστά το αστικό αδίκηµα είναι αγώγιµη στη χώρα στην οποία
διαπράχθηκε (κατάργηση της αρχής γνωστής ως “double actionability rule”).
Με άλλη τροποποίηση στον ίδιο νόµο, ο χρόνος παραγραφής των
αγωγίµων δικαιωµάτων που απορρέουν από αστικά αδικήµατα επεκτάθηκε από
2 σε 3 χρόνια.
1.4

Μετά την κατάργηση από τη Βουλή (15.6.2005) της δυνατότητας

έκδοσης φυλακιστηρίου σε περίπτωση µη συµµόρφωσης εξ αποφάσεως
οφειλέτη αστικού χρέους, µε διάταγµα αποπληρωµής δια µηνιαίων δόσεων,
κατατέθηκαν στη Βουλή και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στον περί Πολιτικής
∆ικονοµίας Νόµο µε βάση τις οποίες:
-

επαναφέρθηκαν

στο

βασικό

νόµο

οι

διαδικασίες

αναστολής,

τροποποίησης ή ακύρωσης διαταγµάτων/ενταλµάτων φυλάκισης, ούτως
ώστε να µη µείνουν χωρίς ένδικη θεραπεία οι εξ αποφάσεως
οφειλέτες, εναντίον των οποίων είχαν ήδη εκδοθεί φυλακιστήρια πριν
από τη 15.6.2005.
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-

εισάχθηκαν διατάξεις που διευκολύνουν σηµαντικά και καθιστούν
αποτελεσµατικότερη τη χρήση από τον εξ αποφάσεως πιστωτή, του
τρόπου εκτέλεσης µέσω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

1.5.

Για την καλύτερη εφαρµογή του περί Νοµικής Αρωγής Νόµου

προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν περαιτέρω τροποποιήσεις µε βάση τις οποίες:
-

για σκοπούς αποφυγής καθυστερήσεων, δεν απαιτείται πλέον

σε

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

για σκοπούς εξυπηρέτησης του µηχανισµού παροχής δωρεάν νοµικής
αρωγής σε διασυνοριακές διαφορές, καθορίστηκε το Υπουργείο ως η
αρµόδια αρχή για την παραλαβή αιτήσεων από πρόσωπα που έχουν την
κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε.
Εξ άλλου κατατέθηκε στη Βουλή νοµοσχέδιο κυρωτικό της Ευρωπαϊκής

Συµφωνίας για τη ∆ιαβίβαση Αιτήσεων Νοµικής Αρωγής και του
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της.
1.6

Ετοιµάστηκε και προωθήθηκε νοµοσχέδιο τροποποιητικό του περί

Ποινικής

∆ικονοµίας

Νόµου µε

το

οποίο

επεκτείνεται

το δικαίωµα

κατηγορουµένου να εξασφαλίσει αντίγραφα των καταθέσεων και εγγράφων που
λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση του αδικήµατος, ανεξάρτητα από την απάντηση
στην κατηγορία (παραδοχή-µη παραδοχή).
2.

Καταστολή του Εγκλήµατος – Ποινική Μεταχείριση

2.1

Κατατέθηκαν στη Βουλή και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στον περί

Ποινικού Κώδικα Νόµο µε στόχο την αποτελεσµατικότερη προστασία του
συνταγµατικά και διεθνώς κατοχυρωµένου δικαιώµατος στην ακίνητη περιουσία,
µέσω του ποινικού δικαίου.
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2.2

Εξ άλλου, στον ίδιο νόµο, προωθήθηκε η αύξηση της ανώτατης

ποινής για το αδίκηµα της αιµοµιξίας από 7 σε 14 χρόνια, καθώς και για τα
αδικήµατα των ασέµνων επιθέσεων τα οποία καθίστανται κακουργήµατα που
επισύρουν ποινή φυλάκισης µέχρι 10 χρόνια, εν όψει του ότι παρατηρήθηκε
έξαρση στην τέλεση τέτοιων αδικηµάτων.
2.3

Επίσης, κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις του περί της

Συνθήκης της Ρώµης για τη Σύσταση του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου
(Κυρωτικού) Νόµου, µε τις οποίες η γενοκτονία, τα εγκλήµατα κατά της
ανθρωπότητας και τα εγκλήµατα πολέµου, όπως αυτά καθορίζονται στη
Συνθήκη, στοιχειοθετήθηκαν ως αδικήµατα στην εσωτερική έννοµη τάξη.
2.4

Eξ άλλου, ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο που είχε καταθέσει το Υπουργείο

στη Βουλή για την εισαγωγή και ρύθµιση της ποινής της περιοδικής
φυλάκισης (κατά τα Σαββατοκυρίακα). Η φιλοσοφία της ποινής αυτής είναι
παραπλήσια της ποινής φυλάκισης µε αναστολή, δίνει, δηλαδή, περισσότερη
έµφαση, εφ΄ όσον οι περιστάσεις είναι κατάλληλες, στο να µην αποκοπεί ο
αδικοπραγήσας από το κοινωνικό περιβάλλον και την εργασία του, παρά το
γεγονός ότι για το αδίκηµα θα άρµοζε ποινή φυλάκισης. Παράλληλα, η ποινή
έχει συνδεθεί µε τη µεταχείριση αναφορικά µε αδικήµατα βίας στα γήπεδα,
µε στόχο να κρατήσει αδικοπραγούντες αυτής της κατηγορίας µακριά από τους
αθλητικούς χώρους.
2.5

Με σκοπό τη θωράκιση του δικαιώµατος της ελευθερίας του ατόµου, εν

όψει των συνεπειών που έχει η έκδοση ευρωπαϊκών ενταλµάτων σύλληψης,
προστέθηκε, µε τροποποίηση του νόµου για το Ευρωπαϊκό ΄Ενταλµα
Σύλληψης,

πρόσθετη

προϋπόθεση

για

την

έκδοση

(κυπριακού)

ευρωπαϊκού εντάλµατος σύλληψης, δυνάµει της οποίας η αίτηση προς την
αρµόδια δικαστική αρχή συνοδεύεται από γραπτή συγκατάθεση του Γενικού
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας.
Επίσης κατατέθηκε στη Βουλή, όπου και εκκρεµεί, νοµοσχέδιο µε σειρά
άλλων

τροποποιήσεων

στον

ίδιο

νόµο

που

στοχεύουν

στην

αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της Απόφασης-Πλαισίου του Συµβουλίου
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της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για το Ευρωπαϊκό ΄Ενταλµα Σύλληψης και τις
∆ιαδικασίες Παράδοσης Εκζητουµένων, που υπαγορεύθηκαν από την πείρα της
µέχρι τώρα εφαρµογής του νόµου.
3.

Εκσυγχρονισµός του ∆ικαίου – Άλλα νοµοθετήµατα

3.1

Με σκοπό να καταστεί ευχερέστερος και αποτελεσµατικότερος ο

έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων αξιωµατούχων, τροποποιήθηκε ο
περί Ορισµένων Αξιωµατούχων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (∆ήλωση και
Έλεγχος Περιουσίας) Νόµος, και

αντικαταστάθηκε το ειδικό ένθετο επί του

οποίου παρέχονται τα στοιχεία, λεπτοµέρειες και πηγές της περιουσίας, µε νέο
αναδιαµορφωµένο έντυπο, ώστε η συµπλήρωση να είναι πλήρης και ακριβής.
3.2

Κατόπιν υποδείξεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά

τη διαδικασία ελέγχου της ορθής µεταφοράς στην εθνική έννοµη τάξη, της
Οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου περί Εφαρµογής της Αρχής της ΄Ισης
Μεταχείρισης Προσώπων Ασχέτως Φυλετικής ή Εθνοτικής Καταγωγής,
προωθήθηκαν

και

ψηφίστηκαν

τροποποιήσεις

στον

περί

΄Ισης

Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόµο 59(Ι)/2004, µε σκοπό
την άρση του ενδεχοµένου ερµηνευτικών προβληµάτων και την πλήρη και ορθή
ενσωµάτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Οδηγίας στο εσωτερικό
δίκαιο.
3.3

Εξ άλλου, κατατέθηκε στη Βουλή, όπου εκκρεµεί, νοµοσχέδιο που

ετοίµασε η Νοµική Υπηρεσία συντονίζοντας το σύνολο των κρατικών
υπηρεσιών, ενός γενικού νόµου για την εφαρµογή των Κοινοτικών Κανονισµών
και Αποφάσεων. Σκοπός του γενικού αυτού νόµου, ο οποίος έχει χαρακτήρα
καθαρά επικουρικό, είναι να συµπληρώσει τα κενά και να θεσπίσει
εφαρµοστικές διατάξεις στη ∆ηµοκρατία των Κοινοτικών Κανονισµών και
Αποφάσεων που δεν καλύπτονται από ειδικούς νόµους, στο βαθµό που
κρίνεται ότι τέτοιες εφαρµοστικές διατάξεις είναι απαραίτητες, είτε διότι τίθεται
θέµα καθορισµού αρµόδιας αρχής εφαρµογής, ή χορήγησης εξουσίας ελέγχου,
επιθεώρησης, ή έρευνας της συµµόρφωσης µε υποχρεώσεις εκ του
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Κανονισµού ή Απόφασης, ή επιβολής διοικητικού προστίµου σε περίπτωση
παράβασης.
3.4

Προωθήθηκαν και ψηφίστηκαν νέες ρυθµίσεις στην περί ∆ικηγόρων

Νοµοθεσία (Νόµο και Κανονισµούς) και ειδικότερα:
-

αναδιαµορφώθηκε το περιεχόµενο και τα στοιχεία που απαιτούνται στη
∆ήλωση/Βεβαίωση που υποβάλλεται από ενδιαφερόµενο δικηγόρο για
έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλµατος, για σκοπούς καλύτερου
ελέγχου της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων και αποφυγής
καταστρατήγησης των διατάξεων του Νόµου.

-

θεσπίστηκε σειρά τροποποιήσεων στους περί ∆ικηγόρων (Συντάξεις και
Χορηγήµατα)

Κανονισµούς,

µε

τις

οποίες

αντιµετωπίζονται

οι

διαπιστώσεις και υλοποιούνται οι εισηγήσεις που απορρέουν από την
αναλογιστική µελέτη για τη βιωσιµότητα του Ταµείου Συντάξεων
∆ικηγόρων.
3.5

Κατατέθηκε στη Βουλή, όπου και εκκρεµεί, νοµοσχέδιο τροποποιητικό

του περί Ενοικιοστασίου Νόµου, µε το οποίο προβλέπεται η συγκέντρωση και
ενιαία αναφορά των «ελεγχοµένων περιοχών» που ήδη είναι καθορισµένες. Η
ρύθµιση θα άρει τη δυσκολία εντοπισµού κατά πόσον µια περιοχή έχει κηρυχθεί
ως «ελεγχόµενη» και τυχόν ασάφειες λόγω του ότι ορισµένες περιοχές
συµβουλίων βελτιώσεως κατέστησαν δήµοι ή κοινότητες.
3.6

Σ΄ ό,τι αφορά τον περί Εξωδίκου Ρυθµίσεως Αδικηµάτων Νόµο,

κατατέθηκε στη Βουλή όπου και εκκρεµεί, τροποποιητικό νοµοσχέδιο µε σκοπό
την αύξηση του µέγιστου ποσού που κατ΄ εξουσιοδότηση του βασικού νόµου
µπορεί να επιβληθεί εξώδικα, από £50 σε £200, µε πρόθεση όταν ψηφισθεί, να
προωθηθεί για έκδοση από το Υπουργικό Συµβούλιο ∆ιάταγµα που προνοεί
αύξηση των εξωδίκων προστίµων σε τροχαία κυρίως αδικήµατα. Η ρύθµιση
αναµένεται να συµβάλει στην πρόληψη και κατ΄ επέκταση στη µείωση των
θανατηφόρων δυστυχηµάτων.
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3.7

Τέλος,

κάτω

από

το

συντονισµό

του

Γενικού

Εισαγγελέα

της

∆ηµοκρατίας, άρχισε η µελέτη προσχεδίου νοµοσχεδίου σε προκαταρκτική
µορφή που ετοίµασε η Νοµική Υπηρεσία, για τη συγκέντρωση σε ενιαία
νοµοθεσία διατάξεων που να ρυθµίζουν στην ολότητα τους το σύνολο των
διαιτησιών που διεξάγονται στη ∆ηµοκρατία, µε πρόθεση να αποτελέσει
αντικείµενο επεξεργασίας µε όλους τους ενδιαφερόµενους τοµείς.
ΙΙ.

ΚΥΠΡΟΣ – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΡΓΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

1.

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

πλαίσια της εvταξιακής πoρείας, αφoρά σε:
(α)

Θέµατα

της Συνεργασίας στους Τοµείς της

Εσωτερικών Υποθέσεων,

∆ικαιοσύνης και των

(Κεφ.24, Justice & Home Affairs), που

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

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

-

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

(β)

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

(γ)

Θέµατα του Κεφαλαίου 13 (Κοινωνική Πολιτική και Απασχόληση) και
συγκεκριµένα της εξάλειψης κάθε µορφής διάκρισης (Ρατσισµός) και της
προώθησης της αρχής της ισότητας (Ισότητα ανδρών και γυναικών).
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1.1.

Στα πλαίσια του Υπουργείου, Λειτουργός της Μονάδας έχει την ευθύνη

συντονισµού των εργασιών που προκύπτουν σ’ ό,τι αφορά την προώθηση και
παρακολούθηση του έργου εναρµόνισης, καθώς επίσης την ευθύνη προώθησης
και συντονισµού, σε εθνικό επίπεδο, του Κοινοτικού Προγράµµατος ενάντια στο
Ρατσισµό, του Ευρωπαϊκού ΄Ετους ΄Ισων Ευκαιριών για ΄Ολους (2007) και
του Κοινοτικού Προγράµµατος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη
(Progress) (στο µέρος που αφορά το ρατσισµό).
2.

Μέχρι την ηµεροµηνία πλήρους ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή

Ένωση προωθήθηκαν µε γρήγορο ρυθµό και ολοκληρώθηκαν όλα τα
εναποµένοντα

µέτρα/δραστηριότητες

στους

τοµείς

της

αρµοδιότητας

του

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

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

•

Ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα κυρωτικά νοµοσχέδια
της Σύµβασης για την προσχώρηση των 10 νέων κρατών µελών στη
Σύµβαση της Ρώµης για το Εφαρµοστέο ∆ίκαιο στις Συµβατικές Ενοχές
καθώς επίσης τα Πρωτόκολλα της.

•

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί του Ευρωπαϊκού
Εντάλµατος

Σύλληψης

και

των

∆ιαδικασιών

Παράδοσης

Εκζητουµένων µεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ (Τροποποιητικός) Νόµος
του 2006.
•

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο κυρωτικός νόµος του
Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για
την ποινικοποίηση της διαφθοράς.
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•

Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων ο περί της Συνθήκης της
Ρώµης για τη Σύσταση του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου (Κυρωτικός)
(Τροποποιητικός) Νόµος του 2006.

•

Τέθηκε σε ισχύ µε διάταγµα του Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύτηκε
στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µία (1) Σύµβαση και δύο (2)
Πρωτόκολλα της Ε.Ε. αναφορικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές
ενοχές.

2.2. Εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης (Ρατσισµός). Τοµέας
Κοινωνικής Πολιτικής και Απασχόλησης (Κεφ. 13)
2.2.1. Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράµµατος κατά των ∆ιακρίσεων, για το
οποίο την ευθύνη προώθησης και υλοποίησης έχει το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµοσίας Τάξεως, ολοκληρώθηκε εντός του 2006, µε χρηµατοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το πιλοτικό πρόγραµµα του Παρατηρητηρίου Ισότητας
Κύπρου (ΠΙΚ) µε στόχο την επιµόρφωση/ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών,
ώστε να λειτουργήσουν ως κοινωνικοί µεταρρυθµιστές στις τάξεις τους, να
υποκινήσουν τους/τις µαθητές/µαθήτριες, στο πλαίσιο του αναλυτικού σχολικού
προγράµµατος, να δραστηριοποιηθούν στο θέµα των διακρίσεων.
Στα πλαίσια υλοποίησης του εν λόγω προγράµµατος, Λειτουργός της
Μονάδας Νοµικών Θεµάτων συνέβαλε ουσιαστικά στην επιµόρφωση/διαφώτιση
και ενηµέρωση εκπαιδευτικών επί της κυπριακής νοµοθεσίας κατά των
διακρίσεων, καθώς επίσης επί των πολιτικών της Ένωσης στον τοµέα αυτό.
2.2.2. Λειτουργός της Μονάδας Νοµικών θεµάτων συνέβαλε ουσιαστικά στον
καταρτισµό του σχεδίου δράσης της Εθνικής Εκστρατείας ∆ιαφώτισης κατά των
∆ιακρίσεων (2006) και µε τα υπόλοιπα µέλη της Εθνικής Οµάδας Εργασίας
στη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων.

Συγκεκριµένα µε την ευκαιρία της

Ευρωπαϊκής ∆ιάσκεψης σχετικά µε τα οφέλη της διαφορετικότητας στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις (Λεµεσός, 29-30.9.2006) και της

καθόδου στην

Κύπρο του «καµιονιού» - που περιοδεύει σε όλα τα κράτη µέλη της Ένωσης, µε
σκοπό τη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και όλων
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των αρµοδίων φορέων - διοργανώθηκαν στην Πάφο και τη Λεµεσό διάφορες
εκδηλώσεις όπως οµιλίες πολιτικών και αξιωµατούχων των δηµοτικών αρχών,
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, συνεντεύξεις, χοροί και µουσική (από
κυπριακά µουσικοχορευτικά συγκροτήµατα αλλά και άλλων εθνικοτήτων) κλπ.
2.2.3 Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε την
υποστήριξη του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, δύο αιτήσεις
για χρηµατοδότηση συνολικού ύψους 120,000 Ευρώ, µε σκοπό τη διοργάνωση
(εντός του 2006-2007), από το Γραφείο της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και Αρχής
κατά των ∆ιακρίσεων καθώς επίσης τον Οργανισµό Νεολαίας, διαφόρων
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα διακρίσεων και του
Ευρωπαϊκού ΄Ετους Ίσων Ευκαιριών για ΄Ολους (2007).
2.2.4 Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως ορίστηκε ως ο Εθνικός
Ενδιάµεσος Φορέας για την υλοποίηση του πιο πάνω Ευρωπαϊκού ΄Ετους και
µε τη συνεργασία συναρµοδίων υπηρεσιών, φορέων και οργανισµών από τον
κρατικό και ιδιωτικό τοµέα, κατάρτισε στρατηγικό σχέδιο µε 12 δράσεις που θα
υλοποιηθούν εξ ολοκλήρου από ΜΚΟ µε κρατική και κοινοτική χρηµατοδότηση
(συνολικού ύψους 240.000 Ευρώ).
2.2.5 Ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε προς το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το
Ρατσισµό και τη Ξενοφοβία (EUMC) πληροφοριακό υλικό για την εκπαίδευση,
απασχόληση, στέγαση, νοµοθεσία και ρατσιστική βία στη χώρα µας µε σκοπό
τον εµπλουτισµό της ιστοσελίδας του,

κάτω από τη θεµατική ενότητα

“Infosheet”.
Επίσης Λειτουργός της Μονάδας συντόνισε την υποβολή προς το EUMC
σχολίων/παρατηρήσεων επί εκθέσεων, του ανεξάρτητου Εθνικού Σηµείου
Επαφής µε το εν λόγω Παρατηρητήριο, µε σκοπό τη συµπλήρωση κενών, την
ανασκευή ανακριβειών/εκτιµήσεων και τη διόρθωση λαθών για την καλύτερη
και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της χώρας µας προς τα έξω.
2.2.6. Ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντηση
σε υποδείξεις της αναφορικά µε την ορθή µεταφορά στην εθνική έννοµη τάξη
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του άρθρου 8 παρ. 1 της Οδηγίας 2000-43-ΕΚ σ’ ό,τι αφορά την εφαρµογή της
αρχής της ίσης µεταχείρισης.
2.2.7. Ετοιµάστηκε και υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση
σχετικά µε τη µεταφορά στην εσωτερική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ
αναφορικά µε τη νοµική αρωγή.
III

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Λειτουργοί των Μονάδων Νοµικών Θεµάτων και Νοµικής/∆ικστικής

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

εργασίας

κατατέθηκαν

και

κυκλοφόρησαν

σχετικές εκθέσεις της Κύπρου.
IV

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

Υπουργικής Επιτροπής και η επιµέλεια των

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

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

θεµάτων,

παρέχοντας

διαλέξεις

∆ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων.

στους

τοµείς

της

20
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Γ.

MΟΝΑ∆Α ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ρύθµιση νοµικών ζητηµάτων και η απονοµή της δικαιοσύνης,
λόγω της αυξηµένης διασυνοριακής διακίνησης ανθρώπων και αγαθών και του
διαρκώς

µεταβαλλόµενου διεθνούς γίγνεσθαι, απαιτεί την ενδυνάµωση της

συνεργασίας µε τις άλλες χώρες και τους διεθνείς οργανισµούς, τόσο στον
τοµέα του αστικού όσο και του ποινικού δικαίου.
Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, αναγνωρίζοντας τη
σηµασία που προσλαµβάνει η εν λόγω συνεργασία και των υποχρεώσεων που
απέρρεαν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προχώρησε το ∆εκέµβριο
του 1999, στη σύσταση της Μονάδας ∆ιεθνούς Νοµικής Συνεργασίας µε στόχο
την περαιτέρω ανάπτυξη των διµερών και διεθνών σχέσεων.
Η εν λόγω Μονάδα αναπτύσσει δραστηριότητα στους τοµείς που
αφορούν:
-

τη

συνοµολόγηση

διµερών

συµβάσεων

νοµικής/δικαστικής

συνεργασίας,
-

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

-

την

εφαρµογή

τόσο

των

διµερών

συµβάσεων

νοµικής

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

των

συνοµολογηθεισών

µέχρι

31.12.2006

διµερών

συµβάσεων και των πολυµερών στις οποίες έχει προσχωρήσει η Κύπρος
31.12.12006, σύµφωνα µε τις οποίες το Υπουργείο έχει καθοριστεί ως Κεντρική
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Αρχή, ή έχει σχετική αρµοδιότητα, παρουσιάζονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ
αντίστοιχα, του Κεφαλαίου Γ της ΄Εκθεσης.
Αναλυτικά η Μονάδα κατά το υπό επισκόπηση έτος ασχολήθηκε µε τα
ακόλουθα:
Ι.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

1.

∆ιεθνές επίπεδο

1.1.

Προωθήθηκαν ζητήµατα που αφορούν στον καταρτισµό και στην

περαιτέρω προώθηση κυρωτικών νοµοσχεδίων διεθνών συµβάσεων, στην
έναρξη της ισχύος κυρωτικών νόµων και

στην τροποποίηση υφιστάµενων

κυρωτικών νόµων.
1.1.2. Επιπρόσθετα προωθήθηκαν διάφορες ενέργειες που αφορούν στην
εφαρµογή Κανονισµών του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και
συγκεκριµένα των Κανονισµών:
(α)

1348/2000, περί Επιδόσεως και Κοινοποιήσεως στα κράτη-µέλη
∆ικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εµπορικές Υποθέσεις,

(β)

44/2001 για τη ∆ιεθνή ∆ικαιοδοσία, την Αναγνώριση και την Εκτέλεση
Αποφάσεων σε Αστικές και Εµπορικές Υποθέσεις,

(γ)

1206/2001 για τη Συνεργασία µεταξύ των ∆ικαστηρίων των κρατώνµελών κατά τη ∆ιεξαγωγή Αποδείξεων σε Αστικές ή εµπορικές
Υποθέσεις

(δ)

2201/2003 για τη ∆ιεθνή ∆ικαιοδοσία και την Αναγνώριση και Εκτέλεση
Αποφάσεων σε Γαµικές ∆ιαφορές και ∆ιάφορες Γονικής Μέριµνας ο
οποίος καταργεί τον Κανονισµό ΕΚ αρ.1347/2000.
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2.

∆ιµερές επίπεδο

2.1.

Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες που αφορούν στη συνοµολόγηση ∆ιµερών

Συµφωνιών Συνεργασίας σε θέµατα Αστικού ∆ικαίου µε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ,
προσχέδια των οποίων προωθήθηκαν στις εν λόγω χώρες και βρίσκονται υπό
εξέταση.
2.1.2. Προωθήθηκε

η

υπογραφή

Εγγράφων

(instruments)

τα

οποία

προβλέπονται από το Άρθρο 32 των Συµφωνιών που υπογράφηκαν τον Ιούνιο
του 2003 µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ για τα θέµατα της Έκδοσης
Φυγοδίκων και της Αµοιβαίας ∆ικαστικής Συνδροµής.
Το εν λόγω Έγγραφα ενσωµατώνουν στο παράρτηµά τους, σε ενιαίο
κείµενο, τις διατάξεις των υφιστάµενων διµερών Συνθηκών µεταξύ
Κύπρου – ΗΠΑ στους τοµείς της Έκδοσης Φυγοδίκων και της Αµοιβαίας
Ατοµικής Συνδροµής σε Ποινικά Θέµατα, που έχουν υπογραφεί το 1996
και το 1999, αντίστοιχα.
Τα κυρωτικά νοµοσχέδια ετοιµάστηκαν από την εν λόγω Μονάδα και
αφού έτυχαν του αναγκαίου νοµοτεχνικού ελέγχου προωθήθηκε η
κατάθεσή τους στο Υπουργικό Συµβούλιο µε σκοπό την υποβολή τους
στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.
Μετά την υπογραφή και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης
τους, τα Έγγραφα θα τεθούν σε ισχύ την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των
αντίστοιχων Συµφωνιών µεταξύ ΗΠΑ – ΕΕ, η οποία εξακολουθεί να
εκκρεµεί.
2.2.

Παρακολούθηση/Εφαρµογή ∆ιεθνών Συµβάσεων

2.2.1. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων του και ενεργώντας ως Κεντρική Αρχή, µε βάση σχετικές
Συµβάσεις, χειρίστηκε ιδιαίτερα αυξηµένο αριθµό αιτήσεων προς και από την
Κύπρο, οι οποίες αφορούν στην:
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-

επίδοση δικογράφων
(6500 αιτήσεις)

-

δικαστική συνδροµή
Λήφθηκαν από διάφορες χώρες συνολικά 155 αιτήµατα δικαστικής
συνδροµής σε ποινικές υποθέσεις και υποβλήθηκαν αντίστοιχα 35
αιτήµατα σε διάφορες χώρες για εκτέλεση. Τα αιτήµατα αφορούν στη
λήψη µαρτυρίας, στην έκδοση διαταγµάτων για παγοποίηση ή
αποκάλυψη τραπεζικών λογαριασµών, πληροφορίες για εταιρείες κλπ.

-

έκδοση φυγοδίκων, ( 8 αιτήσεις)

-

Ευρωπαϊκά εντάλµατα Σύλληψης
α)

Εκδόθηκαν από τις Κυπριακές Αρχές και προωθήθηκαν για
εκτέλεση 45 εντάλµατα σε κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β)

Παραλήφθηκαν συνολικά 30 Ευρωπαϊκά Εντάλµατα Σύλληψης
που εξέδωσαν διάφορα κράτη µέλη της Ε.Ε. και προωθήθηκαν για
εκτέλεση

στις

αρµόδιες

∆ικαστικές

Αρχές

της

Κυπριακής

∆ηµοκρατίας.
-

µεταφορά καταδίκων, (12 αιτήσεις)

-

επιστροφή απαχθέντων παιδιών που µετακινήθηκαν προς ή εκτός
Κύπρου (16 αιτήσεις)

-

αναγνώριση δικαστικών διαταγµάτων διατροφής (25 αιτήσεις)

-

αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων διαιτησίας (7 αιτήσεις)

-

αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων (πλην διαταγµάτων διατροφής
και διαιτησίας) (8 αιτήσεις)

-

πιστοποίηση εγγράφων (229.318)

-

λήψη µαρτυρίας σε Αστικές και Εµπορικές Υποθέσεις (8 αιτήσεις)
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3.

Συµµετοχή σε συνέδρια και επιτροπές διεθνών οργανισµών για
νοµικά θέµατα

3.1.

Λειτουργοί της Μονάδας συµµετείχαν στις εργασίες των ακόλουθων

Επιτροπών/Συνεδρίων/∆ιασκέψεων:
-

Συναντήσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστικού ∆ικτύου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης τόσο σε Αστικές, όσο και ποινικές υποθέσεις που αναφέρονται
πιο κάτω:
Βρυξέλλες

27.2.2006

Χάγη

28.3.2006

Βρυξέλλες

3 – 4.5.2006

Graz

13 – 15.6.2006

Βρυξέλλες

22.6.2006

Χάγη

19.9.2006

Rovaniemi

29.11 – 1.12.2006

(Φινλανδίας)
Λισσαβόνα
3.2.

11 – 12.12.2006

Στην 51η και 52η Συνάντηση

της Επιτροπής του Συµβουλίου της

Ευρώπης (PC-OC) για την παρακολούθηση των Συµβάσεων για Ποινικά
Θέµατα. (Στρασβούργο 1 – 3 Μαρτίου 2006 αντίστοιχα).
3.3.

Στο Σεµινάριο που οργάνωσε η EUROJUST από 30.10 – 1.11.2006 στη

Μπρατισλάβα, για την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Εντάλµατος Σύλληψης.
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3.3.4. Στα σεµινάρια που οργάνωσε το ΤAIEX στην Κύπρο για την εφαρµογή
των Κανονισµών

του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2201/2003,

44/2001, 1206/2001 και 1348/2000 που έγιναν στις 16 – 17.6.2006, 20 –
21.9.2006 και στο σεµινάριο για την Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων που
έγινε στις 16 – 17.11.2006.
3.3.5. Στην 5η Συνάντηση της Ειδικής Επιτροπής για την αναθεώρηση της
Πρακτικής Εφαρµογής της Σύµβασης της Χάγης για την Απαγωγή Παιδιών
(Χάγη 30.10 – 4.11.06).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος χωρών µε τις οποίες η Κύπρος συνήψε ∆ιµερείς Συµφωνίες
Νοµικής/∆ικαστικής Συνεργασίας µέχρι 31.12.2006.
1.

Τσεχοσλοβακία, Κυρ. Νόµος 68/82

2.

Ουγγαρία, Κυρ. Νόµος 7/83

3.

Βουλγαρία, Κυρ. Νόµος 18/84

4.

Ελλάδα, Κυρ. Νόµος 55/84

5.

Συρία, Κυρ. Νόµος 160/86

6.

Σοβιετική Ένωση, Κυρ. Νόµος 172/86

7.

Γιουγκοσλαβία, Κυρ. Νόµος 179/86

8.

Αίγυπτος, Κυρ. Νόµος 32(ΙΙΙ)92

9.

Κίνα, Κυρ. Νόµος 19(ΙΙΙ)/95

10.

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

11.

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

12.

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

13.

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

14.

Πολωνία, Κυρ. Νόµος 10(ΙΙΙ)/97

15.

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

16.

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

17.

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

18.

Ουκρανία Θέµατα

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

Συµβάσεων τις οποίες επικύρωσε η

Κύπρος και για την εφαρµογή των οποίων ορίστηκε ως Κεντρική Αρχή ή έχει
σχετική αρµοδιότητα το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, µέχρι
31.12.2006:
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

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

12.

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

13.

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.

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

20.

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

21.

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

22.

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

30
23.

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

ΜΟΝΑ∆Α ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕYΝΩΝ

Πέραν από την παρακολούθηση των θεµάτων που σχετίζονται µε την
εγκληµατικότητα και τα ναρκωτικά, οι σηµαντικότερες αρµοδιότητες της
Μονάδας επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
(1)

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

(2)

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

και

άλλων

θεσµών

κοινωνικής

άµυνας

και

θεραπευτικών µέτρων των αδικοπραγούντων).
(3)

Συντονισµό

διαφόρων

κυβερνητικών

υπηρεσιών

οι

οποίες

ασχολούνται και σχετίζονται µε θέµατα εγκληµατικότητας.
(4)

∆ιοργάνωση συνεδρίων και συµµετοχή σε σεµινάρια / συνέδρια.

(5)

Χειρισµό θεµάτων που σχετίζονται µε την πολιτική για τα
ναρκωτικά.

(6)

Συµµετοχή στις εργασίες επιτροπών, που συγκροτούνται για
θέµατα ειδικά εγκληµατολογικά (σωφρονιστικά), ναρκωτικών και
κοινωνικής πολιτικής.

(7)

Προώθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής και του
Σχεδίου ∆ράσης του Αντιναρκωτικού Συµβουλίου.

(8)

Μέλος και Γραµµατεία του Συµβουλίου Φυλακών.

(9)

Μέλος

της

Συντονιστικής

Επιτροπής

Αγωγής

Υγείας

Πολιτιτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού.

και
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Επιπρόσθετα, η Μονάδα έχει αναλάβει τη γραµµατειακή, διοικητική και
επιστηµονική υποστήριξη του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας καθώς και την
παρακολούθηση, συντονισµό και αξιολόγηση της υλοποίησης του Εθνικού
Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας.
1.

Αντεγκληµατική Πολιτική

1.1.

Συµβούλιο Εγκληµατικότητας
Στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και

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

Το

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

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

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση Εθνικής Αντεγκληµατικής Πολιτικής.

•

Ο συντονισµός δράσεων, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή τους.

•

Η διεξαγωγή επιστηµονικής έρευνας.

•

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

•

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

•

Η

επιµόρφωση,

η

κατάρτιση

και

η

εκπαίδευση

όλων

των

εµπλεκοµένων φορέων (κράτος και ιδιώτες).
Πρόεδρος του Συµβουλίου

Εγκληµατικότητας είναι ο Υπουργός

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Γενικός
∆ιευθυντής του Υπουργείου. Το Συµβούλιο εκπροσωπείται από τα Υπουργεία
Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισµού, την
Αστυνοµία, τη Νοµική Υπηρεσία, το Ανώτατο ∆ικαστήριο, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, τον Οργανισµό Νεολαίας Κύπρου,
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού και το Πανεπιστήµιο
Κύπρου. Η σύνθεση του Συµβουλίου φαίνεται στο Παράρτηµα Ι.
Με τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας, το ∆εκέµβριο
του 2006, το Υπουργικό Συµβούλιο ανανέωσε τη θητεία του και για τα επόµενα
τρία χρόνια (2006 – 2009).
Στα πλαίσια των εργασιών του Συµβουλίου εκπονήθηκε Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας, το οποίο
καλύπτει τη χρονική περίοδο 2006 –2010 και το οποίο έχει εγκριθεί από το
Υπουργικό Συµβούλιο τον Μάιο του 2006.
Το Εθνικό Σχέδιο, η υλοποίηση του οποίου έχει ήδη αρχίσει, στηρίζεται
σε τρεις άξονες:
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•

τη µείωση των εγκληµατογόνων παραγόντων

•

τη µείωση της υποτροπής και

•

τη µείωση των ευκαιριών για διάπραξη αδικηµάτων

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

Επιτροπή για την
Εγκληµατικότητας.

Πρωτογενή

β)

Επιτροπή για την Τριτογενή Πρόληψη της Εγκληµατικότητας.

δ)

Επιτροπή
αναφορικά
αποφυλακισθέντων.

ε)

Επιτροπή αναφορικά µε την κράτηση Ανηλίκων Παραβατών στις
Φυλακές.

στ)

Οµάδα Εργασίας για το σχεδιασµό, προώθηση και εφαρµογή
προγραµµάτων πρόληψης της Βίας και Νεανικής παραβατικότητας.

ζ)

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

µε

την

και

∆ευτερογενή

Κοινωνική

Πρόληψη

Επανένταξη

της

των

1.1.2. Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και
Αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητας για το έτος 2006
∆ράσεις που αφορούν τη Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών και το Τµήµα
Φυλακών:
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•

Συστάθηκε Επιτροπή στην οποία µετέχουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευηµερίας, το Ανώτατο ∆ικαστήριο, το Τµήµα Φυλακών καθώς και
εκπρόσωπος από το Πανεπιστήµιο Κύπρου. Η Επιτροπή έχει ήδη
πραγµατοποιήσει σειρά συνεδριάσεων µελετώντας την κατάσταση
αναφορικά µε το διαχωρισµό ανηλίκων κρατουµένων (κάτω των 18 ετών)
από τους ενήλικες. Στα πλαίσια εργασιών της Επιτροπής, ετοιµάστηκε
µελέτη µε στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τους νεαρούς κατάδικους
(ηλικίας 16 – 21 ετών) οι οποίοι εκτίουν ποινή φυλάκισης στις Κεντρικές
Φυλακές τα τελευταία τρία χρόνια. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή θα
ετοιµάσει, εντός των χρονοδιαγραµµάτων που έχουν τεθεί στο Σχέδιο
∆ράσης, έκθεση σχετικά µε το θέµα αυτό η οποία θα υποβληθεί στο
Συµβούλιο Εγκληµατικότητας για έγκριση.

•

Στα πλαίσια παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων µε θέµα την
πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, ετοιµάστηκε ραδιοφωνικό
διαφωτιστικό

µήνυµα

καθώς

διαφωτιστικού µηνύµατος,
εντός του 2007.

και

οι

προδιαγραφές

τηλεοπτικού

η παραγωγή των οποίων θα προωθηθεί

Η θεµατολογία των διαφωτιστικών µηνυµάτων

επικεντρώνεται στη διαχείριση συναισθηµάτων (θυµός, επιθετικότητα,
διαπροσωπικές σχέσεις) και στην αντίσταση στις πιέσεις της οµάδας
συνοµηλίκων.
•

Συστάθηκε Επιτροπή στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, του Τµήµατος Φυλακών,
των Υπουργείων Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας) και Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας), του
Οργανισµού Νεολαίας, του Παγκυπρίου Συντονιστικού Συµβουλίου
Εθελοντισµού και του Συνδέσµου Φίλων Φυλακισµένων. Η Επιτροπή
έχει ήδη πραγµατοποιήσει σειρά συνεδριάσεων µε στόχο την εξεύρεση
µηχανισµών συντονισµού µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών και φορέων,
ώστε να παρέχεται η κατάλληλη στήριξη στους αποφυλακισθέντες. Για το
σκοπό

αυτό,

καταρχήν

καταγράφηκαν

και

κωδικοποιήθηκαν

τα

υφιστάµενα προγράµµατα που εφαρµόζουν οι διάφορες υπηρεσίες /
φορείς σχετικά µε την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων.
Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή µελετά τρόπους δηµιουργίας ενός
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κοινωνικού ιστού στήριξης των αποφυλακισθέντων συνδέοντας την
ιδρυµατική µε τη
αξιοποίηση

µεθιδρυµατική φροντίδα. Επίσης, µελετάται η

του εθελοντικού

τοµέα

και η ευαισθητοποίηση

των

εργοδοτών για αποδοχή των αποφυλακιζόµενων στο χώρο εργασίας.
Εντός του 2007 θα ετοιµαστούν συγκεκριµένες προτάσεις.
•

Το πρόγραµµα της Σχολής ∆εσµοφυλάκων αναβαθµίστηκε µε την
εισαγωγή εξειδικευµένων προγραµµάτων που αφορούν τη µεταχείριση
κρατούµενων. Επίσης, µέλη του προσωπικού συµµετείχαν σε διάφορα
σεµινάρια στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

•

Άρχισαν οι εργασίες για τη δηµιουργία νέου επισκεπτηρίου κλειστής και
ανοικτής επίσκεψης στις παλαιές εγκαταστάσεις της Κλειστής Φυλακής
και θα ολοκληρωθούν εντός του 2007.

•

Προωθήθηκε

µελέτη

για

το

ενδεχόµενο

εξεύρεσης

κατάλληλου

µηχανισµού, ο οποίος να λειτουργεί µεταξύ του Τµήµατος Φυλακών και
της ελεύθερης αγοράς, µε στόχο την επαγγελµατική εκπαίδευση των
κρατουµένων της Ανοικτής Φυλακής. Προωθείται συνεργασία µε ιδιωτικά
κολέγια τα οποία µπορούν να προσφέρουν προγράµµατα σε οµάδες
καταδίκων. Ανάλογες επαφές έγιναν µε το Κέντρο Παραγωγικότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
∆ράσεις που αφορούν άλλες Υπηρεσίες/ Φορείς
(Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας,
Οργανισµός Νεολαίας, Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου κλπ):
Μέσα στο 2006 υλοποιήθηκαν

δράσεις οι οποίες επικεντρώνονται

κυρίως στην ενίσχυση του θεσµού της οικογένειας, στη συνέχιση της εφαρµογή
της κοινοτικής εργασίας καθώς και στην αξιολόγηση της, στην αποκέντρωση
των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών από τα επαρχιακά Γραφεία
Ευηµερίας

στην

κοινότητα,

στην

ενδοϋπηρεσιακή

επιµόρφωση

των

εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης σε θέµατα αγωγής υγείας και Πολιτότητας,
στην

επιµόρφωση

των

εκπαιδευτικών

των

ζωνών

εκπαιδευτικής
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προτεραιότητας, στην υλική και δηµιουργική ψυχαγωγία των νέων, την
εκπαίδευση και ψυχολογική στήριξη των νέων, στην ενηµέρωση/ πληροφόρηση
των πολιτών και οργανωµένων κοινωνικών συνόλων αναφορικά µε τα
δικαιώµατα τους ως τηλεθεατές/ ακροατές, καθώς και στους τρόπους µε τους
οποίους

µπορούν

να προστατεύσουν

τα παιδιά τους

από επιβλαβή

ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα και ηλεκτρονικά µέσα πληροφόρησης.
1.1.3. Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µε τις Τοπικές Αρχές και τα Σχολεία
Ανάµεσα στους βασικούς στόχους του Συµβουλίου Εγκληµατικότητας
είναι και η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µε τις Τοπικές Αρχές και γενικά την
κοινότητα, για την προώθηση προληπτικών προγραµµάτων που στοχεύουν
στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. Μέσα στα πλαίσια της
υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση
της

Εγκληµατικότητας

εκπαιδεύτηκαν

20

επαγγελµατίες

από

διάφορες

υπηρεσίες (Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισµού, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας) στο εργαλείο ‘’Επικοινωνία στην
Οικογένεια’’.

Η

εκπαίδευση

έγινε

το

Φεβρουάριο

του

2006

από

εµπειρογνώµονες του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής
Υγιεινής της Ελλάδας.
Το πρόγραµµα ‘’Επικοινωνία στην Οικογένεια’’ εφαρµόστηκε µε επιτυχία
δυο φορές µέσα στο 2006, το Μάρτη – Απρίλη σε σχολεία (∆ηµοτικά και
Γυµνάσια) της Λεµεσού και το Σεπτέµβρη – Οκτώβρη σε σχολεία της Λεµεσού
και της Λάρνακας. Το πρόγραµµα απευθυνόταν σε οµάδες γονέων και θα
συνεχιστεί και την επόµενη σχολική χρονιά.
Παράλληλα, οργανώθηκε τον Ιούνιο του 2006, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Νεολαίας, εκπαιδευτικό σεµινάριο υπό µορφή εργαστηρίων στο
οποίο εκπαιδεύτηκαν, από ειδικούς εµπειρογνώµονες από την Ελλάδα,

26

επαγγελµατίες του Οργανισµού Νεολαίας (Καθηγητές και Λειτουργοί των
Πολυκέντρων Νεολαίας, Ψυχολόγοι, Σύµβουλοι της Γραµµής 1410, ∆άσκαλοι
των

Παιγνιοθηκών,

στελέχη

του

Κέντρου

Πρόληψης

Χρήσης

Ουσιών

Εξάρτησης) σε θέµατα που αφορούν το χειρισµό παιδιών, εφήβων και νέων
που εκδηλώνουν τάσεις παραβατικής συµπεριφοράς.

38
2.

Εγκληµατολογικές Έρευνες

2.1

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ
Το πρόγραµµα παροχής κοινοτικής εργασίας χωρίς αµοιβή άρχισε να

εφαρµόζεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, σε συνεργασία µε το
Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού από τις 22.3.2005. Ωστόσο,
επειδή πρόκειται για ένα νέο θεσµό µεταχείρισης αδικοπραγούντων στην
Κύπρο,

οι

Υπηρεσίες

Κοινωνικής

Ευηµερίας

και

το

Συµβούλιο

Εγκληµατικότητας θεώρησαν απαραίτητη τη διεξαγωγή µελέτης µε βασικό
στόχο την αξιολόγηση της εφαρµογής του θεσµού και την αποτελεσµατικότητα
των στόχων του προγράµµατος.

Η µελέτη αυτή έχει επιχορηγηθεί από το

Συµβούλιο Εγκληµατικότητας και διεξήχθηκε από ερευνητική οµάδα του
Πανεπιστήµιου Κύπρου για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας.
2.2

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΤΡΟΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το

Υπουργείο

∆ικαιοσύνης

και

∆ηµόσιας

Τάξεως

(Μονάδα

Εγκληµατολογικών Ερευνών) έχει αναλάβει να συµµετάσχει σε δίχτυο
συνεργασίας για τη διεξαγωγή έρευνας µε θέµα την ανάπτυξη της Πολιτότητας
ως τρόπου αντιµετώπισης της Νεανικής Παραβατικότητας. Ανάδοχος Φορέας
της εν λόγω έρευνας είναι ο Σύνδεσµος Κοινωνιολόγων Κύπρου. Το Υπουργείο
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως έχει οριστεί, µαζί µε το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισµού και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, της Βουλής των
Αντιπροσώπων ως ένας από τους τελικούς χρήστες της έρευνας, ενώ ο κύριος
ρόλος του θα είναι η παροχή πληροφοριών και εισηγήσεων αναφορικά µε όλα
τα θέµατα που θα εξεταστούν από την παρούσα έρευνα.
Σκοπός της έρευνας είναι η αντιµετώπιση του κοινωνικού προβλήµατος
της παραβατικότητας µε την προσπάθεια καλλιέργειας της Πολιτότητας. Μέσω
της χρήσης ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων, η έρευνα θα εξετάσει το
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πρόβληµα όσο το δυνατό πιο πρακτικά και θα προτείνει ανάλογους τρόπους
αντιµετώπισής του.
3.

Συµβούλιο Φυλακών
Το Συµβούλιο Φυλακών λειτουργεί µε βάση τους περί Φυλακών Νόµους

του 1996 µέχρι 2005. Πρόκειται για ένα σώµα, µε ρόλο συµβουλευτικό προς
τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, που έχει σε σχέση µε την
εξασφάλιση

του

σεβασµού

των

δικαιωµάτων

και

συµφερόντων

των

κρατουµένων και την οµαλή λειτουργία των Φυλακών, σε συνεργασία µε το
∆ιευθυντή Φυλακών.
Το Συµβούλιο είναι ένας θεσµός που για λειτουργεί για χρόνια και
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχούς εφαρµογής των
Νόµων και των Κανονισµών των Φυλακών. Τα µέλη του Συµβουλίου διορίζονται
από το Υπουργικό Συµβούλιο, η δε θητεία τους είναι τριετής.
Οι αρµοδιότητες και οι ευθύνες των µελών του Συµβουλίου συνοψίζονται
στην ελεύθερη επικοινωνία τους µε όλους τους κρατουµένους και στη
διερεύνηση οποιουδήποτε παραπόνου, καθώς και στην εξέταση θεµάτων που
έχουν σχέση µε τις συνθήκες διαβίωσης, την εκπαίδευση, αγωγή, απασχόληση,
επαγγελµατική κατάρτιση, ψυχαγωγία, κοινωνική επανένταξη και ψυχολογική
υποστήριξη των κρατουµένων.
Τα µέλη του Συµβουλίου Φυλακών έχουν δικαίωµα να εισέρχονται
ελεύθερα στις Φυλακές καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και να επισκέπτονται
όποιον κατάδικο επιθυµούν και να συνοµιλούν µαζί του.
Στα πλαίσια του Συµβουλίου Φυλακών λειτουργούν και ειδικά κλιµάκια τα
οποία, εκτός από τη διερεύνηση των παραπόνων, ασκούν και αυτόβουλα τις
αρµοδιότητες τους εξετάζοντας διάφορα θέµατα που αφορούν τις Φυλακές.
Με τη λήξη της θητείας του Συµβουλίου Φυλακών τον Ιούνιο του 2006, το
Υπουργικό Συµβούλιο ανανέωσε τη θητεία του και για τα επόµενα τρία χρόνια
(2006 – 2009).
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Σε

µια

προσπάθεια

βελτίωσης

της

λειτουργικότητας,

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας του Συµβουλίου Φυλακών, για το
διορισµό των µελών του λήφθηκαν υπόψη η επαγγελµατική ιδιότητα και
συµµετοχή του καθενός σε διάφορες κοινωνικές οµάδες, το ενδιαφέρον για τα
κοινά και η επιθυµία προσφοράς στους κρατουµένους. Πρόεδρος του
Συµβουλίου είναι ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και
∆ηµοσίας Τάξεως.
Κατά το 2006, η ολοµέλεια του Συµβουλίου εξέτασε σηµαντικό αριθµό
αιτηµάτων/ παραπόνων που υποβλήθηκαν σ’ αυτό από κρατουµένους, γραπτά
ή προφορικά. Οι κρατούµενοι αποτείνονταν στο Συµβούλιο Φυλακών για
θέµατα που αφορούσαν κυρίως προβλήµατα που σχετίζονταν µε την οικογένεια
τους, τις συνθήκες διαβίωσης τους στις φυλακές, τις άδειες εξόδων και άλλα
θέµατα.
4.

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

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

Οµάδα Ποµπιτού
Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών συµµετείχε στην 57η Συνάντηση

της Οµάδας Ποµπιτού, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 4 – 5 Μαΐου 2006 στο
Στρασβούργο, Γαλλίας.
4.2.

International Juvenile Justice Observatory (IJJO)
Η Μονάδα Εγκληµατολογικών Ερευνών συµµετείχε στο 2ο ∆ιεθνές

Συνέδριο του ∆ιεθνούς Παρατηρητηρίου για το ∆ίκαιο των Ανηλίκων, που
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πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο του 2006. Το θέµα του
συνεδρίου ήταν η προσπάθεια ενσωµάτωσης ενός ενιαίου ∆ικαίου των
Ανηλίκων στις χώρες της Ευρώπης και της Αµερικής.
Εκδηλώσεις για τα Ναρκωτικά και τη Νεανική Παραβατικότητα
Μέσα στο 2006 προσκλήθηκε ο Υπουργός να απευθύνει χαιρετισµό ή να
είναι ο κύριος οµιλητής στις πιο κάτω εκδηλώσεις/ σεµινάρια:
•

Εκδήλωση του Αθλητικού Οµίλου Αραδίππου – Χάντµπωλ Γυναικών µε
θέµα «Ευ Αγωνίζεσθαι, Όχι βία στα γήπεδα, όχι στα Ναρκωτικά», 7
Ιανουαρίου

•

Εκδήλωση του Εθνικού Συλλόγου «Νίκος και Σωκράτης Ερήµης» µε
θέµα τα Ναρκωτικά, 26 Ιανουαρίου

•

Συνέδριο του ∆ΗΚΟ και της ∆ηµοκρατικής Κίνησης Καθηγητών Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και ∆ασκάλων µε θέµα «Βία
και Νεανική Παραβατικότητα», 8 Φεβρουαρίου

•

Εκδήλωση του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάµειας µε θέµα ¨Νεανική
Παραβατικότητα», 10 Φεβρουαρίου

•

12ο Παγκύπριο Συνέδριο του ΚΕΝΘΕΑ «Η Κύπρος ενάντια στις
εξαρτήσεις», µε θέµα « Η κοινωνία των Πολιτών στην Πρόληψη», 11
Φεβρουαρίου

•

Εκπαιδευτικό Εργαστήρι µε θέµα «Επικοινωνία στην Οικογένεια», 13
Φεβρουαρίου

•

Εκδήλωση του Αθλητικού Πολιτιστικού Σωµατείου Ποσειδώνας Γιόλου
και της Αθλητικής Ένωσης Μεσόγης – Γιόλου µε θέµα «Τα Ναρκωτικά
και Άλλες Ουσίες Εξάρτησης», 17 Φεβρουαρίου

•

Συνέδριο

του

Λυκείου

Παραλιµνίου

µε

θέµα

«Μαθητές,

Βία,

Παραβατικότητα, Ναρκωτικά, ∆ιέξοδος», 22 Φεβρουαρίου
•

2Ο Παγκύπριο Συνέδριο «Από Νέο σε Νέο» του Συνδέσµου ΚΕΝΘΕΑ
Λευκωσίας µε θέµα»Εφηβεία και Ουσίες Εξάρτησης», 25 Φεβρουαρίου

•

Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου «∆ώρος Λοϊζου» Αγίας Βαρβάρας
µε θέµα τα ναρκωτικά, 28 Φεβρουαρίου
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•

Εκδήλωση της Σχολής GC School of Careers µε θέµα «Το πρόβληµα
των Ναρκωτικών στην Κύπρο – Μέτρα Καταστολής», 13 Μαρτίου

•

Φιλανθρωπικό ∆είπνο του Επαρχιακού Συνδέσµου Φίλων «Αγίας
Σκέπης» Λάρνακος, 15 Μαρτίου

•

Εκδήλωση του Συλλόγου «Νέα Γενιά» Τσερίου µε θέµα τα Ναρκωτικά, 6
Απριλίου

•

Συνέδριο

του

∆ήµου

Λατσιών

στα

πλαίσια

του

προγράµµατος

«Κοινότητες που Νοιάζονται» µε θέµα «Σχέδιο ∆ράσης της Κοινότητας
για µείωση της Αντικοινωνικής Συµπεριφοράς των Νέων», 11 Απριλίου
•

Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο µε θέµα «Βία, Παραβατικότητα και
Αντικοινωνική Συµπεριφορά», 12 Απριλίου

•

Εκδήλωση - Συναυλία του Κέντρου Νεότητας Κοράκου και της Αθλητικής
Ένωσης Κοράκου µε θέµα «Ναι στη Μουσική, Ναι στη ∆ιασκέδαση, Όχι
στις Εξαρτήσεις», 15 Απριλίου

•

Εκδήλωση του Συνδέσµου «Φίλος των Ασθενών και των Αναπήρων», µε
θέµα «Ναρκωτικά και Νεανική Παραβατικότητα», 24 Μαρτίου

•

Εκδήλωση - Μνηµόσυνο για τα θύµατα των ναρκωτικών του Συνδέσµου
Συγγενών και Φίλων Εξαρτηµένων Ατόµων Κύπρου, 7 Μαΐου

•

Συναυλία κατά των Ναρκωτικών του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Κατοίκων
και Φίλων Καλοπαναγιώτη µε θέµα «Μουσικό Συναπάντηµα κατά των
Ουσιών Εξάρτησης», 24 Ιουνίου

•

Εκδήλωση του Κέντρου Νεότητας Ακρούντας µε θέµα τα Ναρκωτικά, 28
Ιουλίου

•

Εκδήλωση του Συνδέσµου ΚΕΝΘΕΑ για την ίδρυση του Παγκυπρίου
Τιµητικού Συµβουλευτικού Σώµατος του ΚΕΝΘΕΑ, 11 Σεπτεµβρίου

•

Εκδήλωση της Εφηµερίδας «Ταχυδρόµος της Πάφου», µε θέµα τα
Ναρκωτικά, 2 Οκτωβρίου

•

Συζήτηση µε θέµα «Εκσυγχρονισµός του Σωφρονιστικού Συστήµατος,
Ισόβιες και µακροχρόνιες ποινές Φυλάκισης», 12 ∆εκεµβρίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΚΛΗMAΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πρόεδρος

Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Σοφοκλής Σοφοκλέους
Αναπληρωτής

Γενικός ∆ιευθυντής Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και

Πρόεδρος

∆ηµοσίας Τάξεως

Ανδρέας Τρυφωνίδης
Μέλη:
Έλενα Κλεόπα

Ανώτερη ∆ικηγόρος της ∆ηµοκρατίας
Νοµική Υπηρεσία

Ανδρέας Κρόκος

Ανώτερος Αστυνόµος,
Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Τµήµατος Γ΄
Αρχηγείο Αστυνοµίας

Μιχάλης Χ’ ∆ηµητρίου

∆ιευθυντής Φυλακών
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Ανδρούλα Μπουλαράν

Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Χριστίνα Κοντού

Λειτουργός Ευηµερίας
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Μιχάλης Παπαδόπουλος

Ανώτερος Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος
Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κώστας Κοιρανίδης

Κλινικός Ψυχολόγος Α΄
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Υπουργείο Υγείας

Νικόλας Σάντης

Επαρχιακός ∆ικαστής
Ανώτατο ∆ικαστήριο

Ανδρέας Καπαρδής

Καθηγητής, Τµήµα Νοµικής
Πανεπιστήµιο Κύπρου
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Χάρης Φιλιππίδης

Αντιπρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Οργανισµός Νεολαίας Kύπρου

Νεόφυτος Επαµεινώνδας ∆ιευθυντής
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
Άθως Γερµανός

Γραµµατέας
Ένωση ∆ήµων

Σταύρος Ολύµπιος

Πρόεδρος Παγκυπρίου Συντονιστικού Συµβουλίου
Εθελοντισµού

Γραµµατεία
Ανδρούλα Μπουλαράν,

Λειτουργός Εγκληµατολογικών Ερευνών, Υ∆∆Τ
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E.

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

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

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

(β)

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

1.

Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας

1.

Βασικό όργανο στη διαµόρφωση και προώθηση της πολιτικής αυτής

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

Το Νοέµβριο του 2006, το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από Πρόταση του

Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, ενέκρινε τη διεύρυνση του
Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού µε τη συµµετοχή της Γυναικείας
Οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Κόµµατος (ΓΟΕΚ).

Ως αποτέλεσµα, οι
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Οργανώσεις – Μέλη του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού για τα
∆ικαιώµατα της Γυναίκας ανέρχονται στις 16.
3.

Κατά

τη

διάρκεια

του

2006

δραστηριοποιήθηκαν

ιδιαίτερα

οι

Υπεπιτροπές για τη Συµµετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψεως Αποφάσεων,
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και ∆ικοινοτικών
Προγραµµάτων του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα
της Γυναίκας, σε αντίστοιχους τοµείς πολιτικής / προγραµµάτων. Επίσης, µε
απόφαση του Συµβουλίου συστάθηκαν και συνήλθαν Ειδικές (ad hoc)
Υπεπιτροπές για µελέτη των Κανονισµών Επιχορηγήσεων και των Κριτηρίων
Ένταξης Οργανώσεων στο Συµβούλιο του Εθνικού Μηχανισµού για τα
∆ικαιώµατα της Γυναίκας.
4.

Ο Προϋπολογισµός του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της

Γυναίκας ανήλθε για τρίτη χρονιά στις £565.000, από τον οποίο καλύφθηκαν τα
έξοδα λειτουργίας / προγραµµάτων της Μονάδας Ισότητας, η υλοποίηση
Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και οι επιχορηγήσεις γυναικείων και άλλων
οργανώσεων. Συγκεκριµένα, οι ετήσιες χορηγίες προς τις οργανώσεις- µέλη
του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας
ανήλθαν συνολικά στις £45,000, οι ετήσιες χορηγίες προς τις οργανώσεις µη –
µέλη του Συµβουλίου ανήλθαν στις £35,000, ενώ ένα πολύ σηµαντικό κονδύλι,
ύψους περίπου £110.000, διατέθηκε για τη χρηµατοδότηση οργανώσεων και
άλλων φορέων για υλοποίηση προγραµµάτων πρακτικής φύσεως, κατόπιν
αιτήσεως.

Κονδύλι ύψους £251,000 διατέθηκε για την υλοποίηση των

Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της
Γυναίκας «Ισότητα – Ευθύνη και των ∆ύο Φύλων» και «Ισότητα – Η Νέα
∆ιάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
5.

Βασικές προτεραιότητες του Εθνικού Μηχανισµού µέσα στο 2006

υπήρξαν η αύξηση της γυναικείας συµµετοχής στην πολιτική ζωή µέσω της
διενέργειας εκστρατειών διαφώτισης και ευαισθητοποίησης των πολιτών,
ιδιαίτερα κατά τις προεκλογικές περιόδους των Βουλευτικών και ∆ηµοτικών
Εκλογών του Μαΐου και ∆εκεµβρίου 2006 αντίστοιχα, η επεξεργασία του
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Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης

για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών και η

προώθηση της δηµιουργίας Πολιτισµικού Κέντρου Γυναικών.
2.

Μονάδα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών

1.

Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου προώθησε το Νοµοθετικό

Εκσυγχρονισµό,

την

υλοποίηση

Ευρωπαϊκών

Προγραµµάτων,

την

Επιχορήγηση Οργανώσεων, τις ∆ιεθνείς Σχέσεις, την Ενσωµάτωση της
Ισότητας

σ’

όλες

τις

Κυβερνητικές

Πολιτικές

(gender

mainstreaming),

εκτελώντας ταυτόχρονα χρέη Γενικής Γραµµατείας του Εθνικού Μηχανισµού για
τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και παρέχοντάς του επιστηµονική και διοικητική
υποστήριξη.
2.

Καταβλήθηκαν προσπάθειες για ενίσχυση της Μονάδας Ισότητας µε

προσωπικό. Ο έκτακτος ∆ιοικητικός Λειτουργός της Μονάδας αντικαταστάθηκε
από Μόνιµη ∆ιοικητική Λειτουργό.
3.

Η Μονάδα Ισότητας στην οποία ανατέθηκε µε Απόφαση του Υπουργικού

Συµβουλίου το 2005 η έκδοση Πιστοποιητικών Συµβατότητας µε την Εθνική και
Κοινοτική νοµοθεσία και πολιτική για την Ισότητα των δύο φύλων των έργων
που υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση από τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ανταποκρίθηκε µε επιτυχία και στη νέα της αρµοδιότητα. Για το σκοπό αυτό η
Μονάδα Ισότητας εξασφάλισε, µε σύµβαση, τις υπηρεσίες µιας Συµβούλου/
Συνεργάτιδας και σε συνεργασία µαζί της, εκδόθηκαν γύρω στα εβδοµήντα (70)
Πιστοποιητικά Συµβατότητας για όλα τα έργα που χρηµατοδοτούνται από τα
∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
4.

Η Μονάδας Ισότητας δηµιούργησε το δικό της ιστοχώρο στα πλαίσια της

ιστοσελίδας

του

Υπουργείου

∆ικαιοσύνης

και

∆ηµοσίας

Τάξεως,

(www.mjpo.gov.cy) - (Ισότητα Ανδρών και Γυναικών), ο οποίος αναβαθµίστηκε
και εµπλουτίστηκε κατά το 2006, έτσι ώστε να περιλαµβάνει τις σχετικές
Νοµοθεσίες,

Μελέτες,

Εκθέσεις

Προόδου,

Κανονισµούς και Έντυπα επιχορηγήσεων.

Καταλόγους

Οργανώσεων,

Περιλαµβάνει επίσης τις έρευνες

που διεξήγαγαν οργανώσεις µε τη χορηγία του Εθνικού Μηχανισµού για τα
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∆ικαιώµατα της Γυναίκας σε θέµατα γυναίκας και άλλο χρήσιµο πληροφοριακό
υλικό µε στόχο την καλύτερη ενηµέρωση των πολιτών και την άµεση
επικοινωνία και εξυπηρέτηση του κοινού.
3.

Νοµοθετικός Εκσυγχρονισµός

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

Ψήφιση του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην
Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση (Τροποποιητικού)
Νόµου του 2006 [Ν.40(Ι)/2006], µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο
Κυπριακό ∆ίκαιο η Οδηγία 97/80/ΕΚ.

(β)

Ψήφιση του περί Ρυθµίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων
(Τροποποιητικού) Νόµου του 2006 [Ν.62(Ι)2006], µε τον οποίο η
ανταπαίτηση

που

περιουσιακών

εγείρεται

διαφορών

για

στα

πλαίσια

σκοπούς

αγωγής

καθορισµού

για

επίλυση

του

χρόνου

παραγραφής της να θεωρείται ότι ηγέρθη κατά την ίδια ηµεροµηνία που
καταχωρήθηκε η αρχική αγωγή.
(γ)

Ψήφιση του περί Οικογενειακών ∆ικαστηρίων (Τροποποιητικού) Νόµου
του 2006 [Ν.63(Ι)/2006], µε τον οποίο, σε περίπτωση διαζευγµένης
µητέρας που εγκαταλείπει την Κύπρο µαζί µε τα ανήλικα τέκνα της να
είναι δυνατή η εκδίκαση αγωγής διατροφής εναντίον του Κύπριου πατέρα
που διαµένει στην Κύπρο και µε τον οποίο εισάγεται ειδική δωσιδικία
ακίνητης και κινητής περιουσίας για τις περιπτώσεις που σύζυγοι
απέκτησαν

περιουσία

στην

εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό.

Κύπρο

και

για

διάφορους

λόγους
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(δ)

Ψήφιση

του

περί

Τέκνων

(Συγγένεια

και

Νοµική

Υπόσταση)

(Τροποποιητικού) Νόµου του 2006 [Ν.78/2006], µε τον οποίο εισάγεται
στο δικαϊικό µας σύστηµα νοµοθετική ρύθµιση που επιτρέπει στο
δικαστήριο να εκδίδει οδηγίες για τη διενέργεια αιµατολογικών ή
γενετικών εξετάσεων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του
βιολογικού πατέρα του τέκνου.
(ε)

Ψήφιση του περί Ρυθµίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων
(Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόµου του 2006 [Ν.169(Ι)/2006], ώστε ο
χρόνος παραγραφής της αξίωσης του ενός συζύγου για συµµετοχή στην
αύξηση της περιουσίας του άλλου, σε περίπτωση λύσης ή ακύρωσης του
γάµου, να επεκταθεί από δύο σε τρία χρόνια.

(στ)

Κατατέθηκε και συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί ∆ιαµεσολάβησης σε Οικογενειακές
Υποθέσεις Νόµος». Το νοµοσχέδιο επανακατατέθηκε στη νέα Βουλή.

(ζ)

Κατατέθηκε και συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ο περί Επιτρόπου Προστασίας των ∆ικαιωµάτων
του Παιδιού Νόµος του 2006».

(η)

Συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νοµικών Προσχέδιο
νοµοσχεδίου µε τίτλο «Ο περί της Πρόληψης και Αντιµετώπισης της
Παιδικής Παραβατικότητας Νόµος».

(θ)

Συµµετοχή σε Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή υπό την προεδρία του
Υπουργείου Εσωτερικών για την ετοιµασία νοµοσχεδίου µε τίτλο «Ο περί
της Καταπολέµησης της Εµπορίας και Εκµετάλλευσης Προσώπων και
της Παιδικής Πορνογραφίας και της Προστασίας Θυµάτων Νόµος του
2005».
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4.

Βία κατά των Γυναικών/Σεξουαλική Εκµετάλλευση

1.

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

εξασφαλίστηκε

ο

αναγκαίος

τεχνολογικός

εξοπλισµός

για

τη

λήψη

οπτικογραφηµένης µαρτυρίας και εγκαταστάθηκε σε κατάλληλα διαµορφωµένες
αίθουσες σε όλες τις Επαρχιακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις και σε όλα τα
Επαρχιακά ∆ικαστήρια πλην της Επαρχίας Αµµοχώστου.
2.

Η

ουσιαστική

συµβολή

του

Υπουργείου

στην

πρόληψη

και

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

προωθεί

και

συντονίζει

µεταξύ

άλλων

ερευνητικά,

εκπαιδευτικά

προγράµµατα αλλά και τη διατµηµατική συνεργασία στο χειρισµό περιστατικών
βίας µε την προώθηση της ετοιµασίας Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την
Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας στην Οικογένεια.
3.

Επίσης, το Υπουργείο µέσω της Μονάδας Ισότητας, επιχορήγησε και

υποστήριξε Μη- Κυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται στον τοµέα της
πρόληψης και αντιµετώπισης της βίας στην οικογένεια και της σεξουαλικής
εκµετάλλευσης, όπως το Σύνδεσµο για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας
στην Οικογένεια (Λευκωσία) και την Οργάνωση Προστασίας Θυµάτων
Σεξουαλικής Βίας και Εκµετάλλευσης «Στίγµα» (Λεµεσός) για την υλοποίηση
δικών τους προγραµµάτων.
5.

Συµµετοχή των Γυναικών στην Πολιτική Ζωή

1.

Το 2006 κατά το οποίο διεξήχθησαν δύο εκλογικές αναµετρήσεις,

οι

Βουλευτικές του Μαΐου και οι ∆ηµοτικές και Κοινοτικές Εκλογές του ∆εκεµβρίου,
ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας διεξήγαγε διαφωτιστικές
εκστρατείες µε στόχο την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και στα ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Συµβούλια.

Στα πλαίσια

των εκστρατειών αυτών, αντιπροσωπεία του Εθνικού Μηχανισµού για τα
∆ικαιώµατα της Γυναίκας µε επικεφαλής τον Πρόεδρό του, Υπουργό
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∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, ξεκίνησε σειρά επαφών µε τους Αρχηγούς
των Πολιτικών Κοµµάτων. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ άλλων,
δραστηριότητες για την ενίσχυση των υποψηφίων γυναικών, την πληροφόρηση
του κοινού και την προβολή διαφωτιστικών µηνυµάτων από τα ΜΜΕ.
2.

Παράλληλα, ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας

στήριξε οικονοµικά τη διενέργεια σχετικών ερευνών για τη συµπεριφορά του
εκλογικού σώµατος ως προς τις γυναίκες και το ρόλο των ΜΜΕ, που
διεξήχθησαν από Μη – Κυβερνητικές Οργανώσεις.
3.

Επιπρόσθετα, η Μονάδα Ισότητας συµµετείχε σε συγκριτική έρευνα που

διενήργησε το Συµβούλιο της Ευρώπης µε θέµα «Αναλυτική µελέτη για τη
συµµετοχή των γυναικών και ανδρών στη λήψη πολιτικών και δηµόσιων
αποφάσεων στις χώρες µέλη του Συµβουλίου της Ευρώπης».
6.

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

1.

Συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις για την ετοιµασία του

Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣ∆Ι), µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Το Σχέδιο
περιλαµβάνει τους στόχους, τις δράσεις και τους αρµόδιους φορείς που θα τις
υλοποιήσουν στην περίοδο 2007-2013.

Το προσχέδιο του Σχεδίου έτυχε

περαιτέρω επεξεργασίας από το Υπουργείο σε συνεργασία µε την εξωτερική
συνεργάτη και το Γραφείο Προγραµµατισµού. Στόχος του Υπουργείου είναι το
Σχέδιο ∆ράσης να εγκριθεί από το Υπουργικό Συµβούλιο αφού προηγουµένως
τεθεί υπόψη του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της
Γυναίκας.
7.

Συνεργασία/Επιχορήγηση Οργανώσεων / Προγραµµάτων

1.

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, αναγνωρίζοντας τον

πολύ σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζουν οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις
στον τοµέα της ισότητας, τις επιχορηγεί και τις ενισχύει από σχετικό κονδύλι. Για
έβδοµη χρονιά προωθήθηκε

η καταβολή ετήσιας χορηγίας προς τις
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Οργανώσεις- Μέλη του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα
της Γυναίκας , αλλά και προς άλλες δοµές / φορείς που προσφέρουν
ουσιαστικές υπηρεσίες στον τοµέα της Ισότητας.

Με βάση τους νέους

κανονισµούς επιχορηγήσεων που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2006,
οι

οργανώσεις-µέλη

του

Συµβουλίου

που

παρουσίασαν

ελεγµένους

λογαριασµούς και ολοκληρωµένα σχέδια δράσης για τη χρονιά, έλαβαν χορηγία
ύψους ₤5.000.
2.

Παράλληλα, το Υπουργείο µέσω της Μονάδας Ισότητας, ικανοποίησε

σειρά αιτηµάτων εκ µέρους Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων,
µελών ή µη του Συµβουλίου του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της
Γυναίκας, για επιχορήγηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και διαφωτιστικών
προγραµµάτων αλλά και προγραµµάτων που παρέχουν άµεση βοήθεια και
στήριξη σε γυναίκες.
3.

Συγκεκριµένα ικανοποιήθηκαν πέραν των 30 αιτηµάτων οργανώσεων και

άλλων φορέων, ύψους £110.000, για την προώθηση προγραµµάτων και
πρωτοβουλιών, όπως τα ακόλουθα:
•

Σεµινάριο και Θεατρική Παράσταση µε την ευκαιρία της Ηµέρας της
Γυναίκας (ΚΟΓΕΕ)

•

∆ηµιουργία Γραµµής Ενηµέρωσης Γυναικών (Σοσιαλιστική Γυναικεία
Κίνηση)

•

Εκστρατεία

ενηµέρωσης

για

θέµατα

βιασµού

και

σεξουαλικών

αδικηµάτων στα πλαίσια θεατρικών παραστάσεων (Θέατρο Ένα)
•

Βιωµατικά εργαστήρια µε θέµα «∆ιαπροσωπικές Σχέσεις και Προώθηση
της Ισότητας των Φύλων – ∆ιαφορετικότητα» (Σύνδεσµος για την
Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στην Οικογένεια)

•

Πρόγραµµα “Room of Truth” (Women’s Research Center)

•

Ετοιµασία Ταινίας Μικρού Μήκους για τη συµµετοχή γυναικών στην
πολιτική (Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου)

•

∆ιεξαγωγή Συµποσίων – Εργαστηρίων Γυναικών (∆ιεθνής Επιτροπή
Λάιονς)

•

Έκδοση Ηµερολογίου για την 8η Μαρτίου – Ηµέρα της Γυναίκας (ΠΕΟ)
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•

Συνέδριο µε θέµα «Εργασιακό Καθεστώς των Γυναικών Εκπαιδευτικών»
(ΟΕΛΜΕΚ)

•

Βιωµατικό εργαστήριο «∆ιαπροσωπικές σχέσεις και προώθηση της
ισότητας των φύλων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση» (Συµβουλευτικό
Κέντρο Ο∆Ο∆ΕΙΚΤΗΣ)

•

∆ηµιουργία

ενηµερωτικού

εντύπου

και

διεξαγωγή

βιωµατικών

εργαστηρίων για τις Αγρότισσες (Κυπριακός Σύνδεσµος Οικογενειακού
Προγραµµατισµού)
•

∆ικοινοτική Εκδήλωση µε θέµα «Ο ρόλος της γυναίκας στις δύο
κοινότητες στον αγώνα για ειρήνη και καλλιέργεια κλίµατος συνεργασίας»
(ΠΕΟ)

•

Ηµερίδα µε θέµα «Γυναίκα στην Πολιτική και στην Εργασία» (∆ήµος
Γεροσκήπου)

•

Έκδοση ενηµερωτικού εντύπου για την πρόληψη της βίας και την
προστασία των θυµάτων βίας

- Περί Βίας στην Οικογένεια Νόµος

(Συµβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Βίας
στην Οικογένεια)
•

Εκδήλωση µε θέµα «Γυναίκα και Πολιτική» (Κίνηµα Οικολόγων
Περιβαλλοντιστών)

•

Ηµερίδα µε θέµα «Η Κύπρια Αγρότισσα» (ΠΟΑ Αγροτική)

•

Εργαστήρια µε θέµα «Γυναικεία ∆ύναµη – Οµάδες Αυτογνωσίας και
Αυτοβελτίωσης» και «Οµάδες Στήριξης Ανδρών και Γυναικών» (Όµιλος
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Πάφου)

•

Βιωµατικά Εργαστήρια µε θέµα « Συνεχής Επαγγελµατική Ανάπτυξη»
(Σύνδεσµος Καταπολέµησης Ναρκωτικών Πάφου)

•

Έκδοση Μελέτης για τη θέση της γυναίκας στον αρχαίο πολιτισµό και τις
απαρχές του ευρωπαϊκού µισογυνισµού

µε τίτλο «Οι Κόρες της

Πανδώρας» (∆ρ. Σύλβια Κατούντα)
•

Βιβλίο

«Γυναίκα,

Παπαδοπούλου).

το

Άλλο

Μισό

του

Ουρανού»

(Αντιγόνη
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8.

Επισκέψεις του Προέδρου του Εθνικού Μηχανισµού για τα
∆ικαιώµατα της Γυναίκας Υπουργού σε Οργανώσεις

1.

Στα πλαίσια της πολιτικής για ενίσχυση της συνεργασίας µε τις Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις και ένδειξη εκτίµησης για το έργο που επιτελούν, ο
Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως και Πρόεδρος του Εθνικού
Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, πραγµατοποίησε επισκέψεις στο
Σύνδεσµο για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
(Λευκωσία) και στην Οργάνωση Προστασίας Θυµάτων Σεξουαλικής Βίας και
Εκµετάλλευσης «Στίγµα» (Λεµεσό), στις 21 ∆εκεµβρίου 2006.

Κατά τις

επισκέψεις ο κ. Υπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των οργανώσεων,
ενηµερώθηκε για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και διαβεβαίωσε για την
περαιτέρω στήριξή τους.
9.

Έρευνες-Μελέτες

1.

Στα πλαίσια της πολιτικής για ανάπτυξη της έρευνας σε τοµείς που

άπτονται της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών επιχορηγήθηκαν από το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως έρευνες που διεξήχθησαν από
διάφορους φορείς, µεταξύ των οποίων:
•

Έρευνα µε θέµα «Η Κύπρια Αγρότισσα στη σύγχρονη κοινωνία και οι
ανάγκες βελτίωσης της θέσης της» (ΠΟΑ Αγροτική)

•

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

•

Έρευνα µε θέµα “From Voters to Citizens” – Συµµετοχή Γυναικών στην
Πολιτική και ∆ηµόσια Ζωή - Η περίπτωση της Κύπρου (Πανεπιστήµιο
Κύπρου – Έδρα Jean Monnet)

•

Έρευνα µε θέµα «Βουλευτικές Εκλογές 2006 – Οι προτιµήσεις Φύλου
των Κυπρίων Ψηφοφόρων» (Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου)

•

Έρευνα µε θέµα «Τρόπος Μεταχείρισης των Γυναικών στα ΜΜΕ»
(Συµβούλιο Κύπρου ∆ιεθνούς Οργάνωσης για την Προώθηση των
Γυναικών της Ευρώπης)

•

Έρευνα µε θέµα «Καταγραφή, τεκµηρίωση και αξιολόγηση του θεσµικού
πλαισίου και των πολιτικών που εφαρµόζονται στην Κύπρο και των
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βασικών πρακτικών που ακολουθούνται σε επιχειρησιακό επίπεδο σε
θέµατα ισότητας και συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής
ζωής» (Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΠΑΝ∆ΩΡΑ).
2.

Οι έρευνες που επιχορηγούνται από τον Εθνικό Μηχανισµό για τα

∆ικαιώµατα της Γυναίκας, καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για
εύκολη πρόσβαση και ενηµέρωση του κοινού.
10.

∆ιατµηµατική Συνεργασία

1.

Στα πλαίσια της πολιτικής για ενσωµάτωση της ισότητας στις διάφορες

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

Συµβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια (Αντιπροεδρία)

•

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

•

∆ιατµηµατική οµάδα για την προστασία των θυµάτων σεξουαλικής
εκµετάλλευσης υπό την προεδρία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας

•

Κεντρική Επιτροπή παρακολούθησης της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα
του Παιδιού

•

Επιτροπή

Ισότητας

των

Φύλων

στην

Απασχόληση

και

στην

Επαγγελµατική Εκπαίδευση
•

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

•

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

•

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

•

Επιτροπή Παρακολούθησης για την Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL

•

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

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

11.

Εκδηλώσεις του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της
Γυναίκας

•

Εορτασµός 8ης Μαρτίου – Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας
Με την ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας της γυναίκας, πραγµατοποιήθηκε
δηµοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
και των Οργανώσεων – Μελών του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα
της Γυναίκας, µε στόχο την αξιολόγηση και απολογισµό της δράσης του
Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας κατά τα τελευταία 3
χρόνια, επί διακυβέρνησης Τάσσου Παπαδόπουλου.

Η διάσκεψη έτυχε

ευρείας κάλυψης από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.
•

Πανηγυρική Εκδήλωση µε θέµα «Ισότητα ανδρών και γυναικών στη
τοπική αυτοδιοίκηση».

Με την ευκαιρία της καθόδου του Υπουργού

Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελλάδας,
Καθηγητή κ. Προκόπη Παυλόπουλου στην Κύπρο και ενόψει των δηµοτικών
εκλογών της 17ης ∆εκεµβρίου, πραγµατοποιήθηκε µεγάλη πανηγυρική
εκδήλωση µε θέµα «Ισότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Κύριος οµιλητής

ήταν ο Έλληνας Υπουργός, ενώ λόγο απηύθυναν ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµοσίας Τάξεως κος Σοφοκλής Σοφοκλέους και η Γενική Γραµµατέας
Ισότητας Ελλάδας κα Ευγενία Τσουµάνη. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
στη Λευκωσία, στις 9.12.2006.
12.

Εκδηλώσεις Άλλων Φορέων

1.

Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας υποστηρίζει τη

διοργάνωση εκδηλώσεων και σεµιναρίων από µέρους των γυναικείων
οργανώσεων και άλλων φορέων τις οποίες και επιχορηγεί. Μέσα στο 2006
διοργανώθηκαν, µεταξύ άλλων οι πιο κάτω εκδηλώσεις στις οποίες ο Υπουργός
ή ο Γενικός ∆ιευθυντής ή η Γενική Γραµµατέας προσκλήθηκαν να απευθύνουν
χαιρετισµό ή ως κύριοι οµιλητές:
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•

Ηµερίδα / Συµπόσιο Γυναικών Λάϊονς µε θέµα «Η Ενδυνάµωση της
Γυναίκας», 1.3.2006

•

Εκδήλωση / Θεατρική Παράσταση της ΚΟΓΕΕ µε την ευκαιρία της Ηµέρας
της Γυναίκας, 8.3.2006

•

Εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννηση» Αγλαντζιάς µε την
ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας της Γυναίκας, 20.3.2006

•

Εκδήλωση της Πνευµατικής Αδελφότητας Ελληνίδων Κύπρου µε την
ευκαιρία της ∆ιεθνούς Ηµέρας της Γυναίκας, 21.3.2006

•

∆ηµοσιογραφική

∆ιάσκεψη

της

ΟΕΒ

για

την

παρουσίαση

των

αποτελεσµάτων της έρευνας µε θέµα «Η Γυναίκα και οι θέσεις Ανώτερης
∆ιεύθυνσης στον Τραπεζικό και Ηµικρατικό Τοµέα», 28.3.2006
•

Εκδήλωση της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης Λεµεσού µε θέµα «Η
θέση της Κύπριας Γυναίκας στη σύγχρονη Κοινωνία», 2.4.2006

•

∆ιακρατικό Εργαστήρι της Αναπτυξιακής Σύµπραξης ΕΛΑΝΗ µε θέµα
«Παρουσίαση των ερευνών που διεξήχθηκαν παράλληλα στο πλαίσιο της
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL για την κοινωνική θέση των γυναικών
στην Κύπρο και την αυτόνοµη πολιτεία της Mellila (Ισπανία), Παραλίµνι,
27.05.2006

•

Ηµερίδα του ∆ήµου Γεροσκήπου µε θέµα «Η γυναίκα στην εργασία και την
πολιτική», 16.09.2006

•

Εκδήλωση του Συµβουλίου Κύπρου της ∆ιεθνούς Οργάνωσης για την
Προώθηση των Γυναικών της Ευρώπης «Γυναίκα και ΜΜΕ», 11.10.2006

•

Ηµερίδα οργανώσεων ΟΕΒ, ΚΟΓΕΕ, ΚΕΒΕ µε θέµα «Ισότητα στην Πράξη
– Ισότητα στις Ευκαιρίες: Ίσες Ευκαιρίες για Άνδρες και Γυναίκες στις
Επιχειρήσεις», 12.10.2006

•

Εκδήλωση του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου για την παρουσίαση
αποτελεσµάτων έρευνας µε θέµα «Βουλευτικές Εκλογές 2006 – Οι
προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων Ψηφοφόρων», 22.11.2006

13.

Ευρωπαϊκά Προγράµµατα για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

1. Αναπτύχθηκε και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία το πρόγραµµα του Εθνικού
Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας “Ισότητα Ανδρών και Γυναικών –
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Ευθύνη και των ∆ύο Φύλων», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
Κοινοτικού Πλαισίου Στρατηγικής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών. Το
Πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από Ε.Ε. µε €292.984.

Η συνεισφορά της

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (Υ∆∆Τ) ανέρχεται στα €99.777. Από 1.1.2006 µέχρι
31.12.2006 δαπανήθηκαν συνολικά £211.542.
1.1. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού διοργανώθηκαν διάφορα συνέδρια,
εργαστήρια, διαγωνισµοί και εκδηλώσεις µε θέµα την ισότητα και τις ευθύνες
των φύλων, στα οποία απηύθυναν χαιρετισµό και µίλησαν ο Υπουργός
∆ικαιοσύνης, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Υπουργείου και η Γενική Γραµµατέας.
Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν οι πιο κάτω εκδηλώσεις:
•

Συνέδριο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Ισότητα Ανδρών και Γυναικών –
Ευθύνη και των ∆ύο φύλων», Λευκωσία, 8.5.2006

•

Συνέδριο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Ισότητα Ανδρών και Γυναικών –
Ευθύνη και των ∆ύο φύλων», Λάρνακα, 9.5.2006

•

Συνέντευξη Τύπου Υπουργού, για την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων
του διαγωνισµού συγγραφής παιδικού παραµυθιού που έγινε στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, 30.6.2006

•

Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού συγγραφής τηλεοπτικού σεναρίου που έγινε στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, 14.11.2006

•

Τελικό Συνέδριο και Επίσηµο ∆είπνο µε την ευκαιρία της ολοκλήρωσης
του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Ισότητα – Ευθύνη και των ∆ύο
Φύλων», µε κύρια οµιλήτρια την κα Λένια Σαµουήλ, Αν. Γενική
∆ιευθύντρια

της

Γενικής

∆ιεύθυνσης

Απασχόλησης,

Κοινωνικών

Υποθέσεων και ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Λευκωσία,
29.11.2006
2.

Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, υπέβαλε εντός

του 2006 πρόταση για συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προγράµµατος µε τίτλο “Ισότητα– Η Νέα ∆ιάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»
στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Κοινοτικού Πλαισίου Στρατηγικής
για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, η οποία και εγκρίθηκε. Το Πρόγραµµα
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χρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε. €469.859.

Η συνεισφορά της Κυπριακής

∆ηµοκρατίας (Υ∆∆Τ) ανέρχεται στα €117.465. Από 1.1.2006 µέχρι 31.12.2006
δαπανήθηκαν συνολικά £17.048.
2.1.

Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού, µεταξύ άλλων, δηµιουργήθηκε

ιστοσελίδα για την προβολή των γυναικείων υποψηφιοτήτων, προβλήθηκε
ειδικό διαφωτιστικό µήνυµα για την ισότητα των φύλων από τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς σταθµούς παγκύπριας εµβέλειας, καταχωρήθηκε ειδικό µήνυµα
στον ηµερήσιο τύπο κατά την προεκλογική περίοδο των δηµοτικών εκλογών της
17ης ∆εκεµβρίου, διεξήχθησαν έρευνες για την πρόθεση ψήφου σε γυναίκες.
Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκαν διάφορα εργαστήρια, δηµόσιες συζητήσεις
και συµπόσια σε όλες τις πόλεις, µε στόχο την ενίσχυση των υποψηφίων
γυναικών στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές του ∆εκεµβρίου. Συγκεκριµένα,
πραγµατοποιήθηκαν οι πιο κάτω δραστηριότητες:
•

Εξαγγελία Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Ισότητα – Η νέα διάσταση στη
Τοπική Αυτοδιοίκηση», Λευκωσία, Ξενοδοχείο Χίλτον, 17.10.2006

•

Σεµινάριο – Εργαστήρι για ανάπτυξη επικοινωνιών δεξιοτήτων των
υποψηφίων γυναικών στις δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές, Λάρνακα,
8.11.2006

•

∆ηµόσιες Συζητήσεις αναφορικά µε τις γυναικείες υποψηφιότητες στις
δηµοτικές και κοινοτικές εκλογές στη Λευκωσία, (22.11.2006), στη
Λεµεσό (23.11.2006) και στην Πάφο (7.12.2006).

3.

Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας συµµετέχει ως

εταίρος σε τρεις Αναπτυξιακές Συµπράξεις που υλοποιούν προγράµµατα για
την ισότητα των φύλων στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal:
(ι) Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΕΛΑΝΗ» για την υλοποίηση του προγράµµατος
«Ανοικτές Πόρτες» που αφορά στη συµφιλίωση επαγγελµατικών και
οικογενειακών υποθέσεων (Συντονιστής Εταίρος: Παρατηρητήριο Ισότητας
Κύπρου).
(ιι) Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΑΝ∆ΩΡΑ» για την υλοποίηση του προγράµµατος
«Μετατρέποντας τη συµφιλίωση οικογένειας και εργασίας από κόστος σε
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων. Ενίσχυση κινήτρων για
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όλους όσους µετέχουν στη λήψη αποφάσεων σε επιχειρήσεις, συντεχνίες,
οργανισµούς» (Συντονιστής Εταίρος: Σ.Ε.Κ).
(ιιι) Αναπτυξιακή Σύµπραξη «∆ΙΠΑ» για την υλοποίηση του προγράµµατος
«Προώθηση Ανέργων µέσω της Εξειδικευµένης Κατάρτισης και της
Πιστοποίησης ∆εξιοτήτων» (Συντονιστής Εταίρος: Ο.Ε.Β.).
14.

Ευρωπαϊκά Θέµατα

1.

Η Μονάδα Ισότητας παρακολουθεί τα θέµατα ισότητας που προωθούνται

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

Θέµατα που κυριάρχησαν των

συζητήσεων αφορούσαν τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την
Ισότητα, τη δηµιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για την Ισότητα
(PROGRESS), την Ενσωµάτωση όλων των οδηγιών για την Ισότητα σε µια νέα
Οδηγία και την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Πορείας για την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών.
15.

Ευρωπαϊκές ∆ιασκέψεις και Υπουργικές Συναντήσεις

1.

Στα πλαίσια της Αυστριακής Προεδρίας πραγµατοποιήθηκε στις

Βρυξέλλες, στις 25 Ιανουαρίου 2006, Συνάντηση Υπουργών για θέµατα
ισότητας µε θέµα «Κοινές ∆ράσεις ενάντια στις Βλαβερές Παραδοσιακές
Πρακτικές σε Βάρος των Γυναικών». Την Κύπρο εκπροσώπησε λειτουργός της
Μονάδας Ισότητας.
2.

Η Φινλανδική Προεδρία πραγµατοποίησε στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2006,

στο Ελσίνκι, ∆ιάσκεψη µε θέµα «Άνδρες και Ισότητα των Φύλων». Σ΄ αυτή
συµµετείχε αντιπροσωπεία αποτελούµενη από εκπροσώπους του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισµού, του Γραφείου Προγραµµατισµού και της Αστυνοµίας.
2.1.

Στα πλαίσια της Φινλανδικής Προεδρίας πραγµατοποιήθηκε στο Ελσίνκι,

στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2006, Συνάντηση Υπουργών για θέµατα Ισότητας µε
θέµα «Η Συµµετοχή Γυναικών στα Οικονοµικά Κέντρα Λήψης Αποφάσεων».
Την Κύπρο εκπροσώπησε η Πρέσβης της Κύπρου στο Ελσίνκι κα Λώρια
Μαρκίδου.
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3.

Στα πλαίσια του Συµβουλίου της Ευρώπης πραγµατοποιήθηκε η 6η

Ευρωπαϊκή Υπουργική ∆ιάσκεψη για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, στη
Στοκχόλµη, στις 8-9 Ιουνίου 2006, µε θέµα «Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και
Οικονοµικές Προκλήσεις στην Ευρώπη – Ισότητα Ανδρών και Γυναικών».
3.1.

Την Κυπριακή ∆ηµοκρατία εκπροσώπησε ο Πρέσβης της Κύπρου στη

Στοκχόλµη κ. Παύλος Αναστασιάδης, συνοδευόµενος από τη Γενική Γραµµατέα
του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας και Εκπρόσωπο του
Γραφείου Προγραµµατισµού.
16.

Επίσηµη Επίσκεψη Έλληνα Υπουργού αρµόδιου για θέµατα
Ισότητας

1.

Ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας

Τάξεως, ο Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης της
Ελλάδας, Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, πραγµατοποίησε σύντοµη
επίσηµη επίσκεψη στην Κύπρο, στις 8 και 9 ∆εκεµβρίου 2006. Τον κ. Υπουργό
συνόδευε η Γενική Γραµµατέας Ισότητας της Ελλάδας, κα Ευγενία Τσουµάνη.
17.

Ευρωπαϊκές Επιτροπές

1.

Συµβούλιο της Ευρώπης

•

Η Γενική Γραµµατέας του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα της
Γυναίκας συµµετείχε στις συναντήσεις της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής
για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, που πραγµατοποιήθηκαν στο
Στρασβούργο στις 28 – 30.3.2006 και στις 29.11 – 1.12.2006.

2.

Ευρωπαϊκή Ένωση

•

Συµµετοχή της Γενικής Γραµµατέας του Εθνικού Μηχανισµού για τα
∆ικαιώµατα της Γυναίκας στις συναντήσεις της Επιτροπής Ανωτέρου
επιπέδου για την Ενσωµάτωση της Ισότητας σ’ όλες τις Πολιτικές, που
πραγµατοποιήθηκαν από την Αυστριακή Προεδρία στη Βιέννη µεταξύ 12
και 13 Ιανουαρίου, 2006 και από τη Φινλανδική Προεδρία στο Ελσίνκι
µεταξύ 25 και 26 Σεπτεµβρίου, 2006
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•

Συµµετοχή Λειτουργού της Μονάδας Ισότητας στις συναντήσεις της
Συµβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών που
πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Ιουλίου και 13 Οκτωβρίου,
2006

•

Συµµετοχή
Υπεπιροπής

Λειτουργού
Ευρωπαϊκών

Μονάδας

Ισότητας

Προγραµµάτων

στις

και

Συντονίστριας

συναντήσεις

της

Επιτροπής Προγραµµάτων που πραγµατοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις
3 Φεβρουαρίου και 27 Ιουλίου 2006.
18.

Εξέταση της Έκθεσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για τη Γυναίκα
από τα Ηνωµένα Έθνη

1.

Στις 25 Μαΐου 2006, η αρµόδια 26µελής Επιτροπή των Ηνωµένων

Εθνών στη Νέα Υόρκη, εξέτασε την ενιαία 3η, 4η και 5η Περιοδική Έκθεση της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για την Εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής ∆ιάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας. Η
Κυπριακή Αντιπροσωπεία µε επικεφαλής την Επίτροπο Νοµοθεσίας και τη
συµµετοχή της Γενικής Γραµµατέας του Εθνικού Μηχανισµού για τα ∆ικαιώµατα
της Γυναίκας µαζί µε άλλους εκπροσώπους Υπουργείων / Υπηρεσιών, στα
πλαίσια µίας επίπονης και µακράς διαδικασίας, κλήθηκε να υποστηρίξει την
έκθεση και να απαντήσει σε σειρά διευκρινιστικών ερωτηµάτων και άλλων
σχολίων και παρατηρήσεων.
2.

Η Επιτροπή των Η.Ε. κατέληξε σε σειρά συµπερασµάτων για την

πρόοδο που έχει σηµειωθεί, αλλά και εισηγήσεων σχετικά µε τοµείς όπου
διαπιστώθηκαν αδυναµίες και προβλήµατα που θα πρέπει να τύχουν προσοχής
και προτεραιότητας. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία θα πρέπει µέχρι την επόµενη
εξέταση, που θα γίνει σε τέσσερα χρόνια, να συµµορφωθεί µε αυτές.
19.

Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

1.

Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας χαιρέτισε τη

σύσταση της νέας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Ανδρών και
Γυναικών. Η Επιτροπή σε σειρά συνεδριάσεων εξέτασε θέµατα που άπτονται
του τοµέα της ισότητας των φύλων, καθώς και το θέµα της διενέργειας
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πανευρωπαϊκής εκστρατείας για την πάταξη της ενδοοικογενειακής βίας από τα
κοινοβούλια όλων των χωρών µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης.
2.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων σε σειρά

συνεδριάσεων εξέτασε διάφορα θέµατα που αφορούν την Ισότητα, όπως το
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ισότητα, τα προβλήµατα διαζευγµένων γυναικών
και τρόπους αντιµετώπισής τους και την άσκηση βίας στην οικογένεια.
3.

Στα πλαίσια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νοµικών συζητήθηκαν

επίσης θέµατα και νοµοσχέδια σχετικά µε την ισότητα των φύλων, όπως η
διαµεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις και οι περιουσιακές σχέσεις µεταξύ
συζύγων.
20.

Εκπαίδευση Προσωπικού

•

Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας συµµετείχε στο Συνέδριο µε θέµα:
«Regional Programme on Equality Issues for Good Governance in
Malta & Cyprus Public Service”, στη Μάλτα, 5-7.12.2006, που
διοργάνωσε η Γραµµατεία της Κοινοπολιτείας σε συνεργασία µε την
Εθνική Επιτροπή για την Προώθηση της Ισότητας της Μάλτας

•

Η

Προϊστάµενη

της

Μονάδας

Ισότητας

συµµετείχε

σε

σειρά

διαβουλεύσεων µε την Κυπριακή Ακαδηµία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε
στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τους ∆ηµόσιους
Λειτουργούς σε θέµατα Ισότητας που πηγάζουν από τη συµµετοχή της
Κύπρου στην Ε.Ε.
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ΣΤ.

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Κατά τη διάρκεια του 2006 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως υπέγραψε δυο συµφωνίες µε άλλες χώρες για συνεργασία σε θέµατα
ασφάλειας που καλύπτουν κυρίως την τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα,
το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, τη λαθροµετανάστευση, την παράνοµη
διακίνηση ναρκωτικών.

Πρόκειται για τις συµφωνίες για συνεργασία µε την

Ουκρανία και την Αρµενία.
Το 2006 το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως συνέχισε και
ολοκλήρωσε τη διαπραγµάτευση Συµφωνιών µε την Ισπανία, τη Νότιο Αφρική
και την Ινδία. Οι Συµφωνίες αυτές αναµένεται να υπογραφούν εντός του 2007.
Κατάλογος των Συµφωνιών που υπέγραψε η Κύπρος µε άλλες χώρες για
συνεργασία σε θέµατα ασφάλειας παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι. (Μέρος Α).
Μέχρι το τέλος της υπό επισκόπηση περιόδου το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµοσίας Τάξεως βρισκόταν σε διάφορα στάδια της διαπραγµάτευσης
συµφωνιών συνεργασίας µε την Αυστρία, Μεξικό, Σερβία και Ουζµπεκιστάν.
Το

Υπουργείο

∆ικαιοσύνης

και

∆ηµοσίας

Τάξεως

έχει

επίσης

συµφωνήσει κείµενο νέας συµφωνίας για αντικατάσταση και εκσυγχρονισµό
υφιστάµενης µε την Τσεχία (αντικατάσταση της υφιστάµενης µε την Τσεχική και
Σλοβακική Οµόσπονδη ∆ηµοκρατία που υιοθετήθηκε από τις δυο χώρες µετά τη
συµφωνία για διάλυση της Οµοσπονδίας).
Κατά το υπό επισκόπηση έτος το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως άρχισε ή συνέχισε τη διαπραγµάτευση Συµφωνιών για την αµοιβαία
προστασία διαβαθµισµένων πληροφοριών µε την Πολωνία, τη Βουλγαρία, τη
Γαλλία και τη Σλοβακία. Στο Παράρτηµα Ι (Μέρος Β) παρατίθεται κατάλογος
των υπό διαπραγµάτευση Συµφωνιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ:
Α/Α

1.

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

4.4.1989

28.2.1992 (Ε.Ε.
2684 ∆.Π. Αρ. 6)

14.5.1991

28.2.1992 (Ε.Ε.
2684 ∆.Π. Αρ. 7)

7.12.1992

26.2.1993 (Ε.Ε.
2777 ∆.Π. Αρ.1)

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

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

3.

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

11.12.1993

30.9.1994 (Ε.Ε.
2912 ∆.Π. Αρ. 21)

4.

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

7.6.1994

22.7.1994 (Ε.Ε.
2896 ∆.Π. Αρ. 16)

5.

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

18.10.1994

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

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

6.

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

9.1.1995

3.2.1995 (Ε.Ε.
2951 ∆.Π. Αρ. 2)

7.

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

7.6.1995

21.7.1995 (Ε.Ε.
2490 ∆.Π. Αρ. 6)

8.

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

13.6.1996

28.6.1996 (Ε.Ε.
3071 ∆.Π. Αρ. 6)

9.

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

17.9.1999

26.11.1999 (Ε.Ε.
3362 ∆.Π. Αρ. 15)

10.

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

16.11.1999

3.12.1999 (Ε.Ε.
3370 ∆.Π. Αρ. 16)

11.

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

16.11.200

1.12.2000 (Ε.Ε.
3453 ∆.Π. Αρ 18)
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Α/Α

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

12.

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

15.3.2001

5.4.2002 (Ε.Ε.
3653 ∆.Π. Αρ. 7)

13.

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

8.3.2002

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

14.

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

28.6.2002

27.6.2003 (Ε.Ε.
3370
Ν.22(ΙΙΙ)/2003)

15.

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

3.7.2002

23.8.2002 (Ε.Ε.
3631∆.Π. Αρ. 14)

16.

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

19.7.2002

20.2.2004 (Ε.Ε.
3812 Ν. 5(ΙΙΙ)/2004)

17.

Συµφωνία µεταξύ της Κυβέρνησης

4.12.2002

4.7.2003 (Ε.Ε.
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Α/Α

18.

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

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

4.6.2003

16.7.2004(Ε.Ε.
3884 Ν.
49(ΙΙΙ)/2004)

19.

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

4.7.2003

3.10.2003 (Ε.Ε.
375 Ν. 36(ΙΙΙ)/2003)

20.

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

2.12.2003

16.7.2004 (Ε.Ε.
3884 Ν.
48(ΙΙΙ)/2004)

21.

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

8.1.2004

26.3.2004 (Ε.Ε.
3827 Ν.
13(ΙΙΙ)/2004)

26.2.2004

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

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

8.10.2004

22.

23.
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24.

25.

26.

27.

28.

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕ∆

18.2.2005

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

4.3.2005

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

11.4.2005

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

16.2.2006

7.7.2006
(Ε.Ε. 4073, Ν. 20
(ΙΙΙ)/2006)

23.11.2006
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B.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

(Ι)

Συµφωνίες για καταπολέµηση του εγκλήµατος

1.

Κύπρος – Ισπανία

2.

Κύπρος – Μεξικό

3.

Κύπρος – Νότιος Αφρική

4.

Κύπρος – Ινδία

5.

Κύπρος – Σερβία

6.

Κύπρος – Τσεχία *

7.

Κύπρος – Αυστρία

8.

Κύπρος – Ουζµπεκιστάν

* Αντικατάσταση υφιστάµενης.

(ΙΙ)

Συµφωνίες για ανταλλαγή διαβαθµισµένων πληροφοριών

1.

Κύπρος – Πολωνία

2.

Κύπρος – Βουλγαρία

3.

Κύπρος – Γαλλία

4.

Κύπρος – Σλοβακία
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Ζ.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

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

Έργα που ολοκληρώθηκαν

(α)

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Πάφου
Το έργο για τη δηµιουργία δυο αιθουσών ∆ικαστηρίου έχει ολοκληρωθεί.

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

Νέο κτίριο για το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας
Η

Τεχνική Επιτροπή έχει ολοκληρώσει την ετοιµασία των Όρων

Προκήρυξης του

διαγωνισµού.

Η προκήρυξη αναµένεται να

προκηρυχθεί εντός του 2007, αφού προηγουµένως ολοκληρωθούν οι
ανασκαφικές έρευνες.
(β)

∆ηµιουργία υπόγειου χώρου στάθµευσης για το Επαρχιακό
∆ικαστήριο Λεµεσού
Οι προσφορές έχουν προκηρυχθεί.

1.3
(α)

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

β΄
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2.

Άλλες ∆ραστηριότητες

2.1.

Εξέταση ενστάσεων εναντίον σκοπούµενων απαλλοτριώσεων
Η Υπουργική Επιτροπή,

(η οποία αποτελείται από τους Υπουργούς

∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως (ως Πρόεδρο), Οικονοµικών, Εσωτερικών,
Συγκοινωνιών και Έργων και Παιδείας και Πολιτισµού - ως αναπληρωτή για τις
περιπτώσεις που µέλος της Υπουργικής Επιτροπής τυγχάνει να είναι και ο
αρµόδιος Υπουργός-), στην οποία έχουν εκχωρηθεί από το Σεπτέµβριο του
1994 οι εξουσίες του Υπουργικού Συµβουλίου για εξέταση ενστάσεων εναντίον
σκοπούµενων απαλλοτριώσεων και λήψη απόφασης για την έκδοση ή όχι
διαταγµάτων απαλλοτρίωσης,

εξέτασε

εντός του 2006 αριθµό

εναντίον 60 περίπου σκοπούµενων απαλλοτριώσεων.

ενστάσεων
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Η.
Ι.

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΕΚΤΕΣ

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

Επίσης

ως το αρµόδιο

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

δηµόσιων

οργανισµών

που

ασχολούνται

µε

το

θέµα

των

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

ΦΥΛΑΚΕΣ

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

«ασφάλεια

–

ανθρωπιστική

µεταχείριση

–

διαπαιδαγώγηση

–

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

καταγωγής,

πολιτικών

ή

άλλων

πεποιθήσεων

των

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

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

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

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

στους

ειδικούς χώρους των Φυλακών όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στους περί
Φυλακών Νόµους. Ανάλογα µε τις συνθήκες και τα µέτρα ασφάλειας που
εφαρµόζονται στον κάθε ειδικό χώρο κράτησης οι Φυλακές χωρίζονται σε τρεις
κατηγορίες:
(α) Στην Κλειστή Φυλακή, η οποία περιλαµβάνει τους εντός των τειχών
χώρους διαµονής, εργασίας και διακίνησης των κρατουµένων, όπου
επικρατούν συνθήκες αυξηµένης ασφάλειας.
(β) Στην Ανοικτή Φυλακή, η οποία περιλαµβάνει τους εκτός των τειχών, αλλά
εντός της ευρύτερης περιοχής των Φυλακών χώρους διαµονής, εργασίας
και διακίνησης των κρατουµένων όπου επικρατούν συνθήκες µειωµένης
ασφάλειας.
(γ) Στο

Κέντρο

Καθοδήγησης,

Εξωϊδρυµατικής

Απασχόλησης

και

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

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

προσφέρονται στους κρατουµένους εκπαιδευτικά προγράµµατα, στόχος των
οποίων είναι η βελτίωση του µορφωτικού τους επιπέδου, η ανάπτυξη των
επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων και η ενίσχυση των αντιστάσεων τους στις
προκλήσεις και τους πειρασµούς που τους οδήγησαν στη Φυλακή.
4.1.

Προγράµµατα

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

από

ένα

µήνα

και

επιθυµούν

να

τυγχάνουν

των

ευεργετηµάτων που τους παρέχονται µε βάση το άρθρο 12 των περί
Φυλακών Νόµων καθώς και του επιδόµατος φιλοπονίας, απασχολούνται
στην εργασία στην οποία κατατάσσονται από την Επιτροπή Κατάταξης,
εκτός αν δεν µπορούν να απασχοληθούν για λόγους υγείας, ύστερα από
εισήγηση του ιατρικού λειτουργού ή για άλλους λόγους ύστερα από
απόφαση του ∆ιευθυντή.
Για την επιλογή της εργασίας στην οποία κατατάσσεται

ένας

κρατούµενος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εργασία
αυτή να συνάδει µε την ειδικότητα, την ικανότητα και την προτίµηση του
κρατουµένου, σε συνάρτηση µε τις δυνατότητες απασχόλησής του στη
Φυλακή και τις ευκαιρίες απασχόλησης του στην ελεύθερη κοινωνία µετά
την αποφυλάκισή του.
Μέσα στο 2006 οι κρατούµενοι, µε την καθοδήγηση των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Τµήµατος και των εκπαιδευτών τους είχαν αναλάβει την

80
εκτέλεση των έργων που φαίνονται πιο κάτω, συνολικής δαπάνης
£315.117,00:

-

Συντήρηση Πτερύγων

-

∆ιεκπεραίωση

εργασιών

Κυβερνητικού

Tυπογραφείου

από

τα

Βιβλιοδετεία Φυλακών
-

Κατασκευή Υποστατικών Εκπαίδευσης σκύλων και τοποθέτηση
κλουβιών.

-

Ηλεκτρικές

Εγκαταστάσεις,

έλεγχος

φωτισµού,

µηχανολογικές

εγκαταστάσεις, συντήρηση ηλεκτρονικών συσκευών, επιθεώρηση και
προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων.
-

Νέο επισκεπτήριο Κλειστής Φυλακής και Γραφεία

-

Συµπλήρωση εργασιών Γραφείου Προσωπικού των Eργαστηρίων.

(β) Εκπαίδευση – Μόρφωση
Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης που προσφέρονται από
το Τµήµα Φυλακών στηρίζονται κατά κύριο λόγο στα ενδιαφέροντα των
ιδίων των κρατουµένων.
Η ένταξη ενός κρατουµένου, σε ένα ή περισσότερα από τα προγράµµατα
αυτά, είναι εθελοντική.
Για το σκοπό αυτό έχει αποσπασθεί από το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού στις Φυλακές ειδικός δάσκαλος ο οποίος, µε τη συνεργασία
και άλλου διδακτικού προσωπικού από τη δηµοτική και τεχνική
εκπαίδευση,

καταρτίζει

το

ηµερήσιο

πρόγραµµα,

συντονίζει

τη

διδασκαλία των διαφόρων µαθηµάτων και φροντίζει για τη διοργάνωση
επιµορφωτικών εκδηλώσεων, όπως διαλέξεις, προβολές κλπ. Σηµαντική
είναι επίσης η συµβολή ιδιωτικών φορέων στην υλοποίηση των
εκπαιδευτικών

προγραµµάτων

της

Φυλακής

µε

παραχώρηση του αναγκαίου διδακτικού προσωπικού.

την

αφιλοκερδή

81
(γ) ∆ηµιουργική Ψυχαγωγία
Εντός του

2006

διοργανώθηκαν από το Τµήµα Φυλακών διάφορες

εκδηλώσεις που περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, ποδοσφαιρικούς αγώνες
µεταξύ

κρατουµένων,

ποδοσφαιρικούς

αγώνες

µεταξύ

της

ποδοσφαιρικής οµάδας των κρατουµένων και οµάδων εκτός των
Φυλακών

και

συµµετοχή

κρατουµένων

σε

διάφορες

αθλητικές

εκδηλώσεις, µουσικές παραστάσεις εντός των Φυλακών από γνωστά
µουσικά συγκροτήµατα και καλλιτέχνες για ψυχαγωγία των κρατουµένων.
∆ιοργανώθηκαν επίσης εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδροµές για
τους

κρατούµενους

της

Ανοικτής

Φυλακής

και

των

γυναικών

κρατουµένων.

Το Τµήµα Φυλακών συµµετείχε σε εκθέσεις µε έργα

κρατουµένων

για

φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Θεατρικός Όµιλος

Φυλακών παρουσίασε θεατρικές παραστάσεις εντός και εκτός Φυλακών.
Για την υγιή απασχόληση και

άθληση των κρατουµένων, οι αίθουσες

γυµναστικής στην Κλειστή και την Ανοικτή Φυλακή

έχουν εξοπλιστεί

εντός του 2006 µε όργανα γυµναστικής.
Το 2006 έχει επίσης δηµιουργηθεί ορχήστρα Φυλακών αποτελούµενη
από κρατουµένους, η οποία ψυχαγωγεί τόσο τους κρατουµένους όσο και
άτοµα που διαµένουν σε ευαγή και φιλανθρωπικά Ιδρύµατα.
Οι πιο πάνω εκδηλώσεις αποτελούν µέρος των προγραµµάτων
δηµιουργικής

και

υγιούς

ψυχαγωγίας

και

απασχόλησης

των

κρατουµένων στα πλαίσια της σωφρονιστικής πολιτικής των Φυλακών.
4.2. Υπηρεσίες
(α) Ιατρικές Υπηρεσίες
Οι

ιατρικές

υπηρεσίες

που

προσφέρονται

στους

κρατούµενους

αποτελούν επέκταση των Ιατρικών Υπηρεσιών της ∆ηµοκρατίας µε
βασικό σκοπό τη

διατήρηση της σωµατικής και ψυχικής υγείας των

κρατουµένων αλλά και την

πρόληψη της εκδήλωσης ή µετάδοσης

µολυσµατικών ασθενειών µεταξύ των κρατουµένων και του προσωπικού.

82
Παρατίθεται πιο κάτω το πρόγραµµα ιατρικής παρακολούθησης των
κρατουµένων:
- Κατ’ αρχήν ιατρική εξέταση κάθε νέου κρατουµένου για να διαπιστωθεί:
(i)

εάν είναι φορέας οποιασδήποτε µολυσµατικής ασθένειας

(AIDS, Ηπατίτιδας, σύφιλη κλπ) µε τη συγκατάθεση του ιδίου του
κρατουµένου.
αν πάσχει από οποιαδήποτε ασθένεια ή αναπηρία για την

(ii)

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

-

Παρουσίαση διαλέξεων στους κρατουµένους και το προσωπικό µέσα
στα

πλαίσια

ενηµερωτικού

προγράµµατος

για

τους

τρόπους

προστασίας και πρόληψης που αφορά τη µετάδοση µολυσµατικών
ασθενειών.
Με βάση τις εισηγήσεις της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και της αρµόδιας
Επιτροπής του Συµβουλίου της Ευρώπης
Υπουργείο

Υγείας,

Ιατροφαρµακευτική

το

οποίο

περίθαλψη

έχει
των

και

και

σε συνεργασία µε το

την

ευθύνη

κρατουµένων

στις

για

την

Φυλακές,

εξασφαλίστηκε απόσπαση σε καθηµερινή βάση

Ιατρικού Λειτουργού

Γενικής Ιατρικής από τον Ιανουάριο του 2006.

Ευθύνη του Ιατρικού

Λειτουργού είναι η εξέταση των κρατουµένων και ο έλεγχος της
σωµατικής και ψυχικής τους υγείας. Εντός του 2006 το Τµήµα Φυλακών
επισκέπτονταν επίσης οι πιο κάτω ιατροί: Οδοντίατρος δυο φορές την
εβδοµάδα, Ακτινολόγος δυο φορές το µήνα, ∆ερµατολόγος µια φορά το
µήνα. Πρόσθετα, εντός του 2006 έχουν αποσπασθεί από το Υπουργείο
Υγείας τρεις νοσηλευτές γενικής παθολογίας για στελέχωση του Ιατρείου
Φυλακών.
Το Ιατρείο στελεχώνεται σε 24ώρη βάση µε το αναγκαίο προσωπικό το
οποίο προέρχεται είτε από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό των
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Φυλακών, είτε από προσοντούχο νοσηλευτικό προσωπικό των Ιατρικών
Υπηρεσιών

του

Υπουργείου

Ιατροφαρµακευτικής

αγωγής

Υγείας,
που

για

τη

χορήγηση

συνταγογραφούν

ο

της

Ιατρικός

Λειτουργός και ο Ψυχίατρος.
(β) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Το 2006 η πολυθεµατική οµάδα του Τµήµατος Φυλακών αποτελείτο από:
1 ψυχίατρο (σε καθηµερινή βάση από 1.10.2006), 1 κλινικό ψυχολόγο σε
καθηµερινή

βάση,

εργοθεραπευτές

1

(και

ψυχολόγο
οι

δύο

τρεις
µαζί

εργοθεραπευτή σε καθηµερινή βάση).

φορές

την

καλύτπουν

εβδοµάδα,

παρουσία

2

ενός

Το 2006 υπηρετούσαν επίσης

ένας ανώτερος νοσηλευτικός λειτουργός ψυχικής υγείας, και τρεις
νοσηλευτές ψυχικής υγείας.
Παρατίθενται πιο κάτω οι υπηρεσίες της πολυθεµατικής οµάδας.
(i)

ψυχιατρικές

παρεµβάσεις

σε

κρατουµένους

που

περιλάµβαναν ψυχιατρικές εκτιµήσεις, θεραπευτικές παρεµβάσεις,
θεραπείες, γνωµατεύσεις για δικανικούς σκοπούς, σύγκληση
Ιατροσυµβουλίων κλπ.
(ii)

Ψυχολογικές παρεµβάσεις από κλινικούς ψυχολόγους που

περιλαµβάνουν
ψυχολογικές

γνωµατεύσεις
δοκιµασίες,

για

δικανικούς

αξιολογήσεις

και

σκοπούς

θεραπευτικές

παρεµβάσεις.
(iii)

Νοσηλευτικές παρεµβάσεις από ανώτερο νοσηλευτικό

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

Εργοθεραπευτικές παρεµβάσεις

(γ) Υπηρεσίες Επαγγελµατικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης
Ο κρατούµενος, και ιδιαίτερα ο βαρυποινίτης κρατούµενος, είναι φυσικό
να

αντιµετωπίζει

προβλήµατα

προσαρµογής

του

στην

ελεύθερη

κοινωνία, ένεκα της µακρόχρονης παραµονής του στη φυλακή και της
απουσίας του από την ελεύθερη αγορά εργασίας.
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Συνεπώς πριν την αποφυλάκισή του χρειάζεται χρονική

περίοδος

προσαρµογής στις συνθήκες της ελεύθερης κοινωνίας και παροχή
βοήθειας ώστε να αντιµετωπίσει τις πρώτες του δυσκολίες.
Η διαδικασία της σταδιακής προσαρµογής του κρατουµένου περνά από
διάφορα στάδια και ανάλογα µε την περίπτωση περιλαµβάνει:
(i)

επισκέψεις προς τον κρατούµενο από µέλη της οικογένειας και του
κοινωνικού και επαγγελµατικού του περιβάλλοντος

(ii)

παροχή στον κρατούµενο, µετά την έκτιση του αναγκαίου µέρους
της ποινής, αδειών εξόδου για σκοπούς επίλυσης οικογενειακών
προβληµάτων, ενίσχυσης και ενδυνάµωσης οικογενειακών δεσµών,
επανασύνδεσής του µε τον κοινωνικό περίγυρο, για σκοπούς
προκαταρκτικών επαφών για εξασφάλιση εργασίας.

(iii)

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

άδειες εξόδου, και να ζει σε συνθήκες µειωµένης

ασφάλειας.
(iv) Την

ένταξη

του

κρατουµένου

στο

Κέντρο

Εξωϊδρυµατικής

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

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

την καλή οργάνωση, την πειθαρχία και την τάξη. Γι’ αυτό και η λήψη
προληπτικών αλλά και κατασταλτικών µέτρων για την αντιµετώπιση των
καταστάσεων αυτών αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των Φυλακών.
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Παράλληλα µε την αναβάθµιση των κτιριακών εγκαταστάσεων που
εµπίπτουν στον τοµέα της ασφάλειας, προωθείται και η τεχνολογική
αναβάθµιση των συστηµάτων ασφαλείας.
Η λειτουργία της νέας Κεντρικής Εισόδου µε σύγχρονα συστήµατα
ελέγχου των ηλεκτρικών θυρών, για την ασφαλή διακίνηση των κρατουµένων
αλλά και των επισκεπτών, η χρήση τελευταίου τύπου αψίδων ανίχνευσης
µεταλλικών αντικειµένων για έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των εισερχοµένων στο
Τµήµα, παρέχει αναβαθµισµένη ασφάλεια στους χώρους.
Με την εγκατάσταση σύγχρονων ακτινοδιαγνωστικών συσκευών για
ανίχνευση ναρκωτικών / εκρηκτικών και αποσκευών / χειραποσκευών γίνεται
πιο αποτελεσµατικά ο έλεγχος όλων των ειδών ένδυσης και άλλων
αντικειµένων.
5.1

Ναρκωτικά
Εντός του 2006 το Τµήµα Φυλακών εγκατέστησε ανιχνευτή ναρκωτικών

και εκρηκτικών ουσιών. Ο εξοπλισµός αυτός έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης
ακόµα και των πιο µικρών ποσοτήτων παράνοµων ουσιών. Παράλληλα, µε την
ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της σχετικής νοµοθεσίας που διέπει
τη διαδικασία διαπίστωσης χρήσης ελεγχόµενου φαρµάκου, τοξικών ή άλλων
απαγορευµένων ουσιών, εφαρµόζεται, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας,
ο έλεγχος ούρων µε στιγµιαίες εξετάσεις στους κρατούµενους του Κέντρου
Εξωϊδρυµατικής Απασχόλησης, της Ανοικτής Φυλακής και της Κλειστής
Φυλακής.
Το Τµήµα έχει παραλάβει τρεις ανιχνευτικούς σκύλους. Οι σκύλοι µαζί
µε τρία µέλη του Προσωπικού Φυλακών έτυχαν της αναγκαίας εκπαίδευσης στις
εγκαταστάσεις

της

Αστυνοµικής

∆ιεύθυνσης

Λάρνακας

για

ανίχνευση

ναρκωτικών ουσιών και έχουν ενταχθεί στον επιχειρησιακό τοµέα του
Τµήµατος.
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5.2

Τηλεφωνικές Συνδιαλέξεις
Εντός του 2006 έχουν εγκατασταθεί σ’ όλες τις πτέρυγες τηλεφωνικοί

θάλαµοι µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κρατουµένων. Ο έλεγχος
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων έχει αναβαθµιστεί µε την εισαγωγή σύγχρονων
µέσων.
5.3

Παράνοµα Κινητά Τηλέφωνα
Για την ανεύρεση παράνοµων κινητών τηλεφώνων εντός των χώρων

των Φυλακών, τo Tµήµα παρέλαβε Ανιχνευτή κινητών τηλεφώνων. Τα
αποτελέσµατα είναι πολύ ενθαρρυντικά γι΄ αυτό και το Τµήµα προτίθεται να
προµηθευτεί πρόσθετο αριθµό ανιχνευτών εντός του 2007.
5.4

Αντικατάσταση Κλειστών Κυκλωµάτων Παρακαλούθησης
Για την αναβάθµιση της ασφάλειας στους χώρους των Φυλακών έχει ήδη

αρχίσει η διαδικασία αντικατάστασης του υφιστάµενου Κλειστού Κυκλώµατος
Παρακολούθησης µε σύγχρονο εξοπλισµό.
5.5

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

µέτρων ασφάλειας του χώρου έχει αρχίσει η διαδικασία εγκατάστασης Κλειστού
Κυκλώµατος Παρακολούθησης.
5.6

Γραφείο Κρίσεως
Για αντιµετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης έχει συσταθεί Γραφείο

Κρίσεως στο Κέντρο Ελέγχου των Φυλακών.
6.
Οι

Κτιριακές εγκαταστάσεις
Φυλακές

τα

τελευταία

χρόνια

αντιµετωπίζουν

οξύ

πρόβληµα

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

87
στεγαστικού

προγράµµατος

για

τις Φυλακές,

µέρος

του

οποίου

έχει

ολοκληρωθεί στο τέλος του 2003 µε την ανακαίνιση των Πτερύγων 5 και 8.
Με τη λειτουργία της Πτέρυγας 8, των δύο νέων Μαγειρείων για τις Πτέρυγες 5
και 8 και για την Ανοικτή Φυλακή, του νέου Επισκεπτηρίου, των Νέων
Εργαστηρίων και του Νέου Πλυντηρίου, πέραν από την αντιµετώπιση του
προβλήµατος του υπερπληθυσµού, έχει βελτιωθεί ο σωστός διαχωρισµός των
κρατουµένων και έχουν αναβαθµισθεί οι συνθήκες κράτησης, απασχόλησης και
σίτισης των καταδίκων.
Μέσα στα πλαίσια της γενικής αναβάθµισης των κτιριακών εγκαταστάσεων στο
Τµήµα Φυλακών, έχουν εγκριθεί στον Προϋπολογισµό Αναπτύξεως για το 2007
αλλά και στο Μεσοπρόθεσµο ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο µέχρι το 2009 τα πιο κάτω
έργα, τα οποία αφορούν ανακαίνιση, αναβάθµιση, αναπαλαίωση και ανέγερση
κτιρίων ανάλογα µε τις ανάγκες των πτερύγων. Ο χρόνος υλοποίησης τους έχει
καθοριστεί από το Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Εργων.
Η ανακαίνιση/αναβάθµιση του δυτικού µέρους του πρώτου ορόφου της
Πτέρυγας 5 στην Κλειστή Φυλακή, αναµένεται ότι θα είναι έτοιµη εντός
του πρώτου εξαµήνου του 2008.
Η

ανακαίνιση/αναβάθµιση

και

ανέγερση

πρόσθετων

κελιών

στο

συγκρότηµα των Πτερύγων 1 και 2 της Κλειστής Φυλακής θα υλοποιηθεί
σε δύο φάσεις.

Αναµένεται ότι θα ολοκληρωθεί µέσα στο δεύτερο

εξάµηνο του 2009.
Η επέκταση του πρώτου ορόφου της Ανοικτής Φυλακής αναµένεται να
ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2008.
Η αναπαλαίωση της Πτέρυγας 9 καθώς και η ανέγερση των πρόσθετων
αναγκαίων χώρων

(για το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό) µε

σκοπό την προσωρινή στέγαση ψυχασθενών κρατουµένων και χρηστών
ναρκωτικών ουσιών, µέχρι τη λειτουργία του Πολυδύναµου Ιατρικού
Κέντρου, αναµένεται µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2009.
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Για την προώθηση της δηµιουργίας του Πολυδύναµου Ιατρικού Κέντρου,
ετοιµάζονται από το Τµήµα ∆ηµοσίων ΄Εργων, οι όροι εντολής για τα
έγγραφα προσφοράς που αφορούν την αµοιβή του οίκου συµβούλων και
ξένου εµπειρογνώµονα που θα επιλεγεί για να αναλάβει την ετοιµασία
της µελέτης, την εκτέλεση και επίβλεψη του έργου. Από την ηµεροµηνία
έγκρισης των όρων εντολής των Συµβούλων θα χρειαστούν 4 περίπου
χρόνια για την ανέγερση του έργου. Το Πολυδύναµο Ιατρικό Κέντρο θα
περιλαµβάνει δύο µικρές ανεξάρτητες µονάδες ως ακολούθως:
(α) Η πρώτη µονάδα θα εξυπηρετεί ψυχασθενείς κρατούµενους
(β) Η δεύτερη µονάδα θα εξυπηρετεί κρατούµενους χρήστες ναρκωτικών
ουσιών.
Η ανέγερση εργαστηρίων ραπτικής, βιβλιοδετείου και κεραµικής, αίθουσας
γυµναστικής, ιατρείου και νέου γραφείου στην Πτέρυγα Γυναικών έχουν
αναβαθµίσει την επαγγελµατική εκπαίδευση, διδασκαλία, άθληση και παροχή
ιατρικής φροντίδας των γυναικών κρατουµένων.
Έχει αρχίσει η κατασκευή του νέου Επισκεπτηρίου της Κλειστής Φυλακής µε τις
προδιαγραφές του Επισκεπτηρίου των Πτερύγων 5 και 8, καθώς επίσης και η
δηµιουργία δύο αιθουσών για επισκέψεις δικηγόρων και άλλα έργα για την
καλύτερη λειτουργία των Φυλακών και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των κρατουµένων.
Προγραµµατίζεται η

αναπαλαίωση/διαµόρφωση υφισταµένου διατηρητέου

κτιρίου για σκοπούς επέκτασης του Κέντρου Εξωϊδρυµατικής Απασχόλησης,
καθώς επίσης και Επισκεπτηρίου και Ανοικτής Φυλακής για την Πτέρυγα 3 των
γυναικών κρατουµένων.
Βρίσκεται στο τελικό στάδιο η διαδικασία κατακύρωσης των προσφορών για
εγκατάσταση επίπλων αντιβανδαλικού τύπου στις νέες Πτέρυγες 5 και 8. Τα
στρώµατα αντιβανδαλικού τύπου για

αντικατάσταση των υφιστάµενων
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στρωµάτων των Πτερύγων της Κλειστής Φυλακής αναµένεται να παραδοθούν
εντός του πρώτου εξαµήνου του 2007.
Οι εργασίες για κατασκευή του Φυλακίου στην είσοδο οχηµάτων / πεζών,
καθώς επίσης και της αίθουσας αναµονής επισκεπτών βρίσκονται στο τελικό
στάδιο.
7.

Στελέχωση του Τµήµατος Φυλακών

Για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών του Τµήµατος, για τη σωστή
λειτουργία του, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη και
απασχόληση 124 έκτακτων δεσµοφυλάκων για το 2007 ως ακολούθως:


72

∆εσµοφυλάκων

έναντι

ισάριθµων

κενών

µόνιµων

θέσεων

∆εσµοφύλακα και Αρχιδεσµοφύλακα


32 ∆εσµοφυλάκων έναντι ισάριθµων θέσεων που είχαν εγκριθεί για
πρόσληψη πολιτικού προσωπικού.



20 ∆εσµοφυλάκων έναντι πρόσθετων αναγκών, για αντικατάσταση των
16 εκπαιδευόµενων ∆εσµοφυλάκων και των 4 εκπαιδευτών µελών του
προσωπικού του Τµήµατος Φυλακών, µε βάση το αναλυτικό πρόγραµµα
εκπαίδευσης.
Με Συµπληρωµατικό Προϋπολογισµό του 2003 έχουν δηµιουργηθεί οι

πιο κάτω νέες θέσεις, από τις οποίες οι περισσότερες έχουν πληρωθεί και για
τις υπόλοιπες η διαδικασία πλήρωσης άρχισε και αναµένεται να συµπληρωθεί
σύντοµα:
-

δύο θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Φυλακών

-

δύο θέσεις Επιθεωρητή Φυλακών

-

έντεκα θέσεις Αρχιδεσµοφύλακα

-

πενήντα πέντε νέες θέσεις ∆εσµοφύλακα
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Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων θα αναβαθµίσει τη διοίκηση των Φυλακών,
την πειθαρχία, την ευηµερία, απασχόληση, αναµόρφωση και εκπαίδευση των
κρατουµένων µέσα στα πλαίσια των διατάξεων των περί Φυλακών Νόµων.
8.

Εκπαίδευση προσωπικού
Μέλη

του

προσωπικού

Φυλακών

έχουν

τύχει

της

εκπαίδευσης

Εκπαιδευτών από την Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου και είναι έτοιµοι για να
εκπαιδεύσουν το Προσωπικό του Τµήµατος, µε την προϋπόθεση ότι θα
εγκριθούν και οι 20 επιπρόσθετες θέσεις

εκτάκτων δεσµοφυλάκων που

χρειάζονται για να καταστεί δυνατή η απόσπαση από τα συνήθη καθήκοντα του
προσωπικού που θα εκπαιδεύεται στη Σχολή ∆εσµοφυλάκων.
Έχει ολοκληρωθεί το προσχέδιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος το
οποίο θα εφαρµόζεται µε την πλήρη λειτουργία της Σχολής ∆εσµοφυλάκων.
Η Σχολή ∆εσµοφυλάκων διαθέτει δύο αίθουσες εκπαίδευσης στην οποία
τυγχάνουν εκπαίδευσης οι νεοεισερχόµενοι µόνιµοι και έκτακτοι προσληφθέντες
∆εσµοφύλακες και οι προαχθέντες Αρχιδεσµοφύλακες.
Μέλη του προσωπικού Φυλακών συµµετείχαν σε σεµινάρια και
εργαστήρια στην Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου, στην Κυπριακή Ακαδηµία
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και σε ιδιωτικούς οργανισµούς.

∆υο µέλη του

Προσωπικού συµµετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ουαλία.
Ένα µέλος του Προσωπικού

συµµετείχε στο σεµινάριο Επαφής στο

Ηνωµένο Βασίλειο «Prison Education – Open Minds Behind Closed Doors»,
σκοπός του οποίου είναι

η υιοθέτηση κοινών προγραµµάτων

για την

εκπαίδευση κρατουµένων και ανταλλαγή εµπειριών.
Ένα µέλος του Προσωπικού συµµετείχε στο πρόγραµµα Μεταχείρισης
Αλλοδαπών Κρατουµένων στα Ευρωπαϊκά Σωφρονιστικά Ιδρύµατα που έγινε
στην Ολλανδία.
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Έξι µέλη του Προσωπικού συµµετείχαν, µέσω του Προγράµµατος
Leonardo Da Vinci, σε εκπαιδευτική επίσκεψη σε Σωφρονιστικά Ιδρύµατα της
Ελλάδας.
Μέλη του προσωπικού Φυλακών έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά
προγράµµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Επίσης γυναίκες δεσµοφύλακες

παρακολούθησαν µαθήµατα αγγειοπλαστικής από προσωπικό της Υπηρεσίας
Κυπριακής Χειροτεχνίας, βιβλιοδεσίας από προσωπικό του Κυβερνητικού
Τυπογραφείου και ραπτικής από λειτουργούς του Κέντρου Παραγωγικότητας
για σκοπούς εκπαίδευσης και απασχόλησης των γυναικών κρατουµένων. Η
εκπαίδευση αυτή αποσκοπεί στην οµαλότερη επανένταξη και αποκατάσταση
τους στην ελεύθερη κοινωνία µετά την απόλυσή τους.
Παράλληλα εκπαιδεύονται µέλη της Αστυνοµίας και του Τµήµατος
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας που συνεργάζονται µε το Τµήµα Φυλακών.
9.

Στατιστικά στοιχεία

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

τις εισδοχές και τις απολύσεις κρατουµένων στις Φυλακές το 2006
(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

-

τους υπότροπους κρατουµένους (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

-

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

-

τον αριθµό των κρατουµένων που παρακολούθησαν εκπαιδευτικά
µαθήµατα (ΠΙΝΑΚΑΣ 4)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εισδοχές καταδίκων - Υποδίκων κατά το 2006
ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ε/κύπριοι

Τ/κύπριοι

Αλλοδαποί

Ε/κύπριες

Τ/κύπριες

Αλλοδαπές

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑ∆ΙΚΟΙ

408

10

827

14

1

76

1336

ΥΠΟ∆ΙΚΟΙ

325

7

656

19

2

86

1095

ΟΛΙΚΟΣ

733

17

1483

33

3

162

2431

ΑΡΙΘΜΟΣ
Απολύσεις καταδίκων κατά το 2006
ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

21+

21-

21+

21-

ΣΥΝΟΛΟ

1112

76

90

3

1281
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συγκριτικός πίνακας υπότροπων καταδίκων σε σχέση µε τον ολικό
αριθµό των νέων καταδίκων, τα οκτώ τελευταία χρόνια

ΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΩΝ

ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ
ΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΡΜΟΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 21

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ

1998

817

262

32,1

258

31,6

4

0,5

1999

1155

328

28,4

325

28,1

3

0,3

2000

1150

347

30,2

344

29,9

3

0,3

2001

1318

407

30,9

403

30,6

4

0,3

2002

1254

423

33,73

416

33,17

7

0,6

2003

1313

311

23,69

305

23,23

6

0,46

2004

1385

243

17,55

237

17,11

6

0,43

2005

1187

237

19,97

232

19,55

5

0,42

2006

1336

208

15,56

206

15,41

2

0,14
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κατάδικοι που εργάζονταν καθηµερινά στα Εργαστήρια Φυλακών
κατά τη διάρκεια του 2006
1.

Καθαριστές Εργαστηρίων

6

2.

Βαφείο

10

3.

Σιδηρουργείο

15

4.

Βιβλιοδετείο

48

5.

Ξυλουργείο

6

6.

Οικοδοµικές Εργασίες

7.

Κουρείο

4

8

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

3

13.

Πλυντήριο

20

11
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Μαθήµατα που παρακολούθησαν οι κατάδικοι
κατά τη διάρκεια του 2006

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ

1.

Αγγλικά χαµηλού επιπέδου

14

2.

Αγγλικά προχωρηµένου επιπέδου

8

3.

Ελληνικά (Αλλοδαποί)

17

4.

Ελληνικά (Αναλφάβητοι)

2

5.

Χειροτεχνία (Για Γυναίκες)

10

6.

Ψυχολογία

6

7.

Μαγειρική

13

8.

Πρώτες Βοήθειες

10

9.

Εργαστήρια Χαλκογραφίας

19

10.

Ζωγραφική (Για Άνδρες)

11

11.

Κοπτική- Ραπτική (Για Γυναίκες)

7

12.

Γραφικές Τέχνες

8
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Κ.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Παρατίθενται πιο κάτω οι δραστηριότητες του Κρατικού Αρχείου για το
έτος 2006.
Προσθήκες
Κατά το 2006 το Κρατικό Αρχείο παρέλαβε από κυβερνητικά τµήµατα
αρχεία που καταλαµβάνουν 480,20 µέτρα µήκους ραφιών.
περιγραφή των παραλαβών φαίνεται στο Παράρτηµα Ι.

Πλήρης

Τα εν λόγω

αρχεία κυµαίνονται χρονολογικά µεταξύ των ετών 1886 - 2004.
Αποθήκευση Αρχείων - Αρχειοφυλάκια
Η ποσότητα των αρχείων που τώρα φυλάσσονται στα αρχειοφυλάκια
ανέρχεται σε 6.700,67 µέτρα µήκους ραφιών.
Το Κρατικό Αρχείο είναι σε θέση να αποθηκεύει αρχεία µέχρι 3.038
µέτρα µήκους ραφιών.

Το Σεπτέµβριο του 1996 τοποθετήθηκαν

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

525

τµ

στη

Λεωφόρο

Κέννεντυ

70,

Λευκωσία,

που

χρησιµοποιείται ως τρίτο αρχειοφυλάκιο.
Το Μάϊο του 2002 τοποθετήθηκαν πρόσθετα ράφια στο εν λόγω
αρχειοφυλάκιο, µε δυνατότητα αποθήκευσης περαιτέρω 1.023 µµ
ραφιών.

Το Μάρτιο-Μάϊο 2003 τοποθετήθηκαν πρόσθετα ράφια στο

ίδιο αρχειοφυλάκιο, µε δυνατότητα αποθήκευσης περαιτέρω 1.188 µµ
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ραφιών, αυξάνοντας έτσι τη συνολική δυνατότητα αποθήκευσης στα
6060 µµ ραφιών.
Το Νοέµβριο του 2004, το Υπουργείο Οικονοµικών ενέκρινε την
ενοικίαση πρόσθετου αποθηκευτικού χώρου µε εµβαδό 350 τµ στην
οδό Ιθάκης 82Α στην περιοχή Μακεδονίτισσας.

Το Μάρτιο του 2005

υπογράφτηκε το ενοικιαστήριο έγγραφο του πιο πάνω υποστατικού µε
έναρξη ισχύος από την 1η Μαϊου του 2005.
Από το Μάρτιο µέχρι το Μάϊο του 2006 έγινε η τοποθέτηση κινητής
µονάδας ραφιών στο αρχειοφυλάκιο της οδού Ιθάκης, µε δυνατότητα
αποθήκευσης περαιτέρω 2.130 µµ ραφιών, αυξάνοντας έτσι τη
συνολική

δυνατότητα

αποθήκευσης

του

Κρατικού

Αρχείου

στα

8.190 µµ ραφιών. Στις 18/5/2006, το εν λόγω αρχειοφυλάκιο άρχισε να
λειτουργεί µε τη µετακόµιση της Απογραφής Πληθυσµού 2001 και
Γεωργίας 2003, οι οποίες τοποθετήθηκαν πάνω στα κινητά ράφια. Από
τις 11/10/2006 µέχρι τις 14/11/2006 έχουν µεταφερθεί και άλλες
αρχειακές συλλογές, µε αποτέλεσµα το εν λόγω αρχειοφυλάκιο να
καταστεί πλήρες.
Ασφάλεια Αρχείων
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθµιση της ασφάλειας
του Κρατικού Αρχείου αποπερατώθηκαν οι εργασίες που αποσκοπούν
στην ενίσχυση της ασφάλειας και οι οποίες είχαν διατυπωθεί σε έκθεση
της αστυνοµίας καθώς και οι εργασίες εγκατάστασης των συστηµάτων
ασφαλείας

στα

υποστατικά

του

Κρατικού

Αρχείου,

συµπεριλαµβανοµένου και του νέου αρχειοφυλακίου στην οδό Ιθάκης.
Στέγαση
Κατά το 2006, η Οµάδα ∆ιεύθυνσης Έργου του νέου κτιρίου του
Κρατικού Αρχείου συνέχισε τις συναντήσεις µε τους Μελετητές του
έργου.
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Αναγνωστήριο
Ο αριθµός των επισκέψεων των ερευνητών που χρησιµοποίησαν το
αναγνωστήριο ανήλθε στις 504.
φοιτητές,

εκπαιδευτικοί,

Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονται

ερευνητές,

δηµόσιοι

υπάλληλοι,

τραπεζικοί, ιατροί, αρχαιολόγοι και άλλοι πολίτες.

δήµοι,

Ο αριθµός των

αρχείων καθώς και των µικροταινιών που παρουσιάστηκαν στο
αναγνωστήριο, σύµφωνα µε το άρθρο 8(1) του περί Κρατικού
Αρχείου Νόµου του 1991, ανήλθε σε 2.212 και 79 αντιστοίχως.
Συγκριτικός πίνακας µε στοιχεία του αναγνωστηρίου για τα έτη

2005

και

έχουν

2006

φαίνεται

στο

Παράρτηµα

ΙΙ.

Περαιτέρω,

ψηφιοποιηθεί 8 αρχεία µετά από αίτηµα ερευνητών, τα στοιχεία των
οποίων φαίνονται στο Παράρτηµα V.
Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς για τα πληρωτέα τέλη, τα έσοδα του
Αναγνωστηρίου ανήλθαν σε £1557,60, από τις οποίες οι £1526,60
εισπράχθηκαν

για

φωτοτυπίες,

οι

£30,20

για

ανατυπώσεις

µικροταινιών και £0,80 για τηλεφωνικό αίτηµα.
Εκδοτική Υπηρεσία
Η εργασία που έγινε στο Κρατικό Αρχείο περιλαµβάνει την ταξινόµηση,
καταλογοποίηση, εγκυτίωση και τοποθέτηση στα ράφια του αρχειακού
υλικού που φαίνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
Επιλογή και ∆ιάθεση Αρχείων
Σε συνεργασία µε τον Τµηµατικό Λειτουργό Αρχείων των διάφορων
κυβερνητικών τµηµάτων εξετάστηκαν φάκελοι των τµηµάτων, σύµφωνα
µε τα άρθρα 6(1) και 6(2) του περί Κρατικού Αρχείου Νόµου. Κατά την
εξέταση επιλέγηκαν αρχεία για µεταφορά και µόνιµη διαφύλαξη στο
Κρατικό Αρχείο.

Σύµφωνα µε το άρθρο 6(5) του περί Κρατικού

Αρχείου Νόµου καταστράφηκαν αρχεία ως ακατάλληλα για µόνιµη
διαφύλαξη. Στοιχεία της µεταφοράς και της καταστροφής των αρχείων
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καθώς και ο αποθηκευτικός χώρος των τµηµάτων που αποδεσµεύτηκε
φαίνονται στο Παράρτηµα IV.
Προσωρινή Επιστροφή Αρχείων
Επιστράφηκαν προσωρινά 733 αρχεία στα τµήµατα από τα οποία
µεταφέρθηκαν, µε βάση το άρθρο 7(5).

Τα 545 αρχεία έχουν ήδη

επιστραφεί

ενώ

στο

Κρατικό

Αρχείο,

Παρουσιάστηκαν 2 άκυρες επιτάξεις.
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αναµένονται.

Επίσης επιστράφηκαν στο

Κρατικό Αρχείο 121 επιτάξεις (121 αρχεία) από τις επιτάξεις του
2005, καθώς και 6 επιτάξεις (6 αρχεία) από τις επιτάξεις του 2004.
Φωτοαναπαραγωγική Υπηρεσία
Για

τις

ανάγκες

των

ερευνητών

εκδόθηκαν

γύρω

στα

7.481

φωτοαντίγραφα και 151 ανατυπώσεις µικροταινιών.
Εργαστήριο Συντήρησης
Κατά το 2006, το Εργαστήριο Συντήρησης εµπλουτίστηκε µε χαρτί
συντήρησης, κιβώτια συντήρησης και άλλα υλικά.

Επίσης έχουν

κατασκευαστεί µε κατάλληλα υλικά συντήρησης 1500 καλύµµατα
φακέλων, 700 θήκες και 4850 πλαστικά προστατευτικά για σκοπούς
προληπτικής συντήρησης των αρχείων.
Έχουν επίσης κατασκευαστεί 2041 αρχειακά κιβώτια Νο.1, χωρίς
οξύτητα καθώς και 30 κιβώτια Νο.2 και άλλα 30 Νο.3.

Περαιτέρω

κατασκευάστηκαν 3019 πρόχειρα αρχειακά κιβώτια ενώ έχουν δοθεί
1724 για να κατασκευαστούν από τα ίδια τα κυβερνητικά τµήµατα. Όλα
τα πιο πάνω κιβώτια έχουν παραδοθεί στα διάφορα Υπουργεία,
τµήµατα και υπηρεσίες για φύλαξη των αρχειακών τους συλλογών και
ασφαλή µεταφορά τους στο Κρατικό Αρχείο.
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Επιπλέον, το Εργαστήριο Συντήρησης προµηθεύτηκε ένα ειδικό
ηλεκτρικό µηχάνηµα µε πεπιεσµένο αέρα για την κατασκευή των
αρχειακών κιβωτίων.
Έχουν συντηρηθεί 5 φάκελοι της Αρχιγραµµατείας, σύνολο 566 φύλλα
(SA1/2698/1886, SA1/2038/1898, SA1/545/1940, SA1/738/1939, και
SA1/2940/1905) καθώς και µια ανακοίνωση (SA1/571/1911/Ι), ένας
χάρτης (SA1/2038/1898), Regulations (SA1/834/13) και 1 χάρτης και 1
Government Notice (SA1/1488).
Επίσης

έχουν

συντηρηθεί

636

φύλλα

από

τη

συλλογή

του

Kτηµατολογίου (LRS1).
Έχει τελειώσει η συντήρηση του Ληξιαρχικού Βιβλίου Απογραφής
Γεννήσεων της Επαρχίας Πάφου, η οποία είχε αρχίσει το 2005, αφού
συντηρήθηκαν τα υπόλοιπα 54 φύλλα του Βιβλίου.
Για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη έγιναν µικροεπεµβάσεις σε βιβλία και
δόθηκαν συµβουλές για προληπτική συντήρηση των βιβλίων.
Μηχανογράφηση - Αυτοµατοποίηση Γραφείου
Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υποδοµής για την εγκατάσταση στο
Κρατικό Αρχείο του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου.

Έχει

ολοκληρωθεί επίσης η παραλαβή των µηχανηµάτων και λογισµικών για
χρήση του προσωπικού µετά την έναρξη της εφαρµογής του συστήµατος
ενώ έχουν παραληφθεί και εγκατασταθεί όλα τα µηχανήµατα και
λογισµικά για το τµήµα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer room +
Ups room).
Το Κρατικό Αρχείο σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Προσωπικού διαµόρφωσε Οδηγίες για την οµαλή µετάβαση στο Σύστηµα
Αυτοµατοποίησης Γραφείου, οι οποίες δόθηκαν στα τµήµατα στα οποία
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εγκαταστάθηκε

το

Σύστηµα

Αυτοµατοποίησης

Γραφείου

για

την

υποβοήθησή τους στην κρίσιµη µεταβατική περίοδο.
Κατά τον Απρίλιο του 2006 άρχισε η προετοιµασία της υποδοµής από
τους Λειτουργούς του Αρχείου του Κρατικού Αρχείου, για την έναρξη της
εφαρµογής του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου στο Κρατικό
Αρχείο σύµφωνα µε τις οδηγίες
Προσωπικού.

του Τµήµατος ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και

Συγκεκριµένα, το Αρχείο προχώρησε α) στο κλείσιµο

φακέλων του χειρογραφικού συστήµατος, β) ετοιµασία µητρώου του
ηλεκτρονικού συστήµατος, γ) άνοιγµα των χάρτινων φακέλων του
ηλεκτρονικού συστήµατος και δ) στην ετοιµασία του ξεχωριστού χώρου
αποθήκευσης των χάρτινων φακέλων του ηλεκτρονικού συστήµατος.
Στις 15/5/2006 άρχισε η εφαρµογή του Συστήµατος Αυτοµατοποίησης
Γραφείου στο Κρατικό Αρχείο, κατά την οποία οι διοικητικές εργασίες
πραγµατοποιούνται πλέον µέσω ηλεκτρονικών αρχείων, µε ταυτόχρονη
αντικατάσταση

του

χειρογραφικού

/

παραδοσιακού

συστήµατος

διοικητικής λειτουργίας του Κρατικού Αρχείου (Paperless Office). Στα πιο
πάνω πλαίσια λειτούργησε πλήρως όλος ο εξοπλισµός που είχε
εξασφαλιστεί

για

το

στάδιο

της

εφαρµογής

του

Συστήµατος

Αυτοµατοποίησης Γραφείου ενώ έγινε δυνατή και η επικοινωνία του
προσωπικού µέσω του

εσωτερικού δικτύου του Κρατικού Αρχείου.

∆ύο Λειτουργοί του Κρατικού Αρχείου εκπαιδεύτηκαν από την εταιρεία
που σχεδίασε το Σύστηµα Αυτοµατοποίησης Γραφείου ως Βοηθοί
Εκπαιδευτές για τους υπόλοιπους χρήστες του Κρατικού Αρχείου.
Το Κρατικό Αρχείο ως ένα από τα τρία κυβερνητικά τµήµατα που
συµµετείχαν στην Οµάδα Σχεδιασµού της διαδυκτιακής έκδοσης του
Συστήµατος Αυτοµατοποίησης Γραφείου, ανέλαβε κατά το 2006 την
εκπαίδευση των χρηστών στα τµήµατα που εγκαταστάθηκε το Σύστηµα
Αυτοµατοποίησης Γραφείου ως προς το σηµαντικό κοµµάτι της
∆ιαχείρισης και ∆ιάθεσης Ηλεκτρονικών Αρχείων µέσω της χρήσης των
Πινάκων ∆ιάθεσης.
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Εντός του 2007, αναµένεται η πλήρης εφαρµογή του Συστήµατος
Αυτοµατοποίησης Γραφείου στο Κρατικό Αρχείο που θα περιλαµβάνει
την έναρξη µεταφοράς και διαφύλαξης των πρώτων ηλεκτρονικών
αρχείων των τµηµάτων που είναι συνδεδεµένα µε το Σύστηµα
Αυτοµατοποίησης Γραφείου.
Συνεχίστηκαν µε εντατικούς ρυθµούς, οι εργασίες στο Εργαστήριο
Ψηφιοποίησης, για ψηφιοποίηση αρχειακών συλλογών, µέσω µεγάλου
επαγγελµατικού σαρωτή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης
εύθραυστων

αρχείων

χωρίς

την

πρόκληση

οποιασδήποτε

καταπόνησης ή έκθεση σε βλαπτική ακτινοβολία ή θερµότητα, καθώς
και στο Εργαστήριο Μικροφωτογράφησης µέσω του καινούργιου
εξοπλισµού που άρχισε την λειτουργία του στις αρχές του 2006.
Στοιχεία της µικροφωτογράφησης και ψηφιοποίησης των αρχείων
φαίνονται στο Παράρτηµα V.
Το Κρατικό Αρχείο συµµετέχει µε σχετικό κείµενο στα ελληνικά και
αγγλικά στην πληροφόρηση του κοινού µέσα από την Κυβερνητική Πύλη
∆ιαδικτύου, η οποία έχει ως σκοπό να αποτελεί το κεντρικό σηµείο
πρόσβασης σε όλες τις διαθέσιµες κυβερνητικές πληροφορίες και
ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Οι πληροφορίες για το Κρατικό Αρχείο

µπορούν να ανευρεθούν κάτω από την ενότητα “Πολιτισµός /
Κουλτούρα” και περιλαµβάνουν το σκοπό, τις υπηρεσίες που προσφέρει
το Κρατικό Αρχείο και το ωράριο λειτουργίας του

Αναγνωστηρίου

του. Περαιτέρω, απευθύνεται πρόσκληση σε όλους

τους πολίτες, ως

χορηγοί του πολιτισµού, να καταθέσουν στο Κρατικό Αρχείο

τα

δικά

τους αρχεία.
Εκπαίδευση - Επισκέψεις
Το Φεβρουάριο του 2006, ο κ. Νικόλας Μανιτάκης, Λέκτορας στο
Πανεπιστήµιο

Κύπρου,

Tµήµα

Ιστορίας

και

Αρχαιολογίας,

συνοδευόµενος από 10 τεταρτοετείς φοιτητές επισκέφθηκε το Κρατικό
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Αρχείο. Η Έφορος Κρατικού Αρχείου τούς ξενάγησε στο Αναγνωστήριο
και τούς παρουσίασε τα εργαλεία της

ιστορικής έρευνας καθώς και

διάφορα αρχεία που φυλάσσονται στο

Κρατικό Αρχείο.

Τον Ιούνιο του 2006, ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως,
κ. Σοφοκλής Σοφοκλέους, επισκέφθηκε το Κρατικό Αρχείο, για
σκοπούς ενηµέρωσής του.
Το Σεπτέµβριο του 2006, ο κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, Καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο

Κύπρου,

Τµήµα

συνοδευόµενος

από

τεταρτοετείς

12

Ιστορίας

και

φοιτητές,

Αρχαιολογίας,
επισκέφθηκε

το

Αναγνωστήριο του Κρατικού Αρχείου στα πλαίσια του µαθήµατος της
Κυπριακής Ιστορίας.
Τον Οκτώβριο και το Νοέµβριο του 2006, η Εφορος Κρατικού Αρχείου
παρουσίασε τρεις

διαλέξεις σε φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής στα

πλαίσια εκπαίδευσής τους.
Προβολή
Το Κρατικό Αρχείο, σε συνεργασία µε το Κυβερνητικό Τυπογραφείο,
εµπλούτισε το Ηµερολόγιο 2007, που διανέµεται σ’ όλους τους
δηµόσιους υπαλλήλους, µε φωτογραφίες του J.P. Foscolo, που
φαίνονται στο Παράρτηµα VI, τα πρωτότυπα των οποίων φυλάσσονται
στο Κρατικό Αρχείο.
Το Κρατικό Αρχείο, το ∆εκέµβριο του 2006, εξέδωσε το δίγλωσσο
έντυπο µε τίτλο “ Οι απαρχές της βρετανικής διακυβέρνησης στη νήσο
Κύπρο - Ανέκδοτα Έγγραφα του 1878” / “The beginnings of the British
occupation of the island of Cyprus - Unpublished Documents of 1878”.
Συγκεκριµένα, εκδόθηκαν 520 αντίτυπα, τα οποία κατά το νέο έτος θα
διανεµηθούν
ιδρύµατα.

σε

βιβλιοθήκες,

σχολεία

και

διάφορα

πολιτιστικά
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Έκθεση Αρχείων
Τον Οκτώβριο του 2006, το Κρατικό Αρχείο, µε βάση το άρθρο 5(ζ) του
περί Κρατικού Αρχείου Νόµου, παραχώρησε επί δανείω στο Πολιτιστικό
Κέντρο Οµίλου Λαϊκής αρχειακό υλικό σχετικά µε την Ιστορία της
Ιατρικής στην Κύπρο, για να παρουσιαστεί σε Έκθεση που

διοργάνωσε

το Πολιτιστικό Κέντρο.
Συγκεκριµένα, παραχωρήθηκαν “Annual Medical and Sanitary Reports”
για τα έτη 1921, 1925, 1931 και 1934. Το εν λόγω υλικό θα εκτίθεται
για ένα χρόνο στην Έκθεση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2006

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΤΡΑ
ΜΗΚΟΥΣ
ΡΑΦΙΩΝ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ:
34 Box Files (2002)

1,80

EΠΑΡΧΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (DON):
27 φάκελοι (1974 – 1988) Μελλοντική µεταφορά 2002}
13 φάκελοι (1964 – 1991) Μελλοντική µεταφορά 2003}
61 φάκελοι (1964 – 1996) (παλαιό θεµατικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
749 φάκελοι (1963 – 2002)

0,83
0,93
3,74

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ:
12 φάκελοι (1960 – 1995) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
11 φάκελοι (1975 – 1999) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)

0,21
0,52

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ (MJ):
222 φάκελοι (1959 – 1986) (χρονολογικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
33 φάκελοι (1962 –1963)

3,84
0,90

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
317 φάκελοι (1946 – 1998) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)

12,48

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ:
291 φάκελοι (1968 – 1969)

9,77

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ:
2405 φάκελοι (1978 – 1995) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
1417 φάκελοι (1961 – 1995)
168 φάκελοι (1961 – 1971, 1973 – 1977)
24 φάκελοι (1988)
1 φάκελος (1968)

65,70
40,77
5,30
0,20
0,10
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ:
1 φάκελος (1959) Μελλοντική µεταφορά 2003. Τοποθετήθηκε σε
υπάρχον κιβώτιο
1 φάκελος (1959) Μελλοντική µεταφορά 2004. Τοποθετήθηκε σε
υπάρχον κιβώτιο
ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ:
8 φάκελοι (1979 – 1995) Μελλοντική µεταφορά 2005

0,30

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:
7 φάκελοι (1956 – 1957)
2 φάκελοι (1964 – 1986)

0,12
0,12

ΕΦΟΡΟΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ:
54 φάκελοι (1957 – 2004)

1,90

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ:
5 φάκελοι (1987 – 1996) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
Μελλοντική µεταφορά 2006

0,10

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Απογραφή Πληθυσµού 2001

215,46

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (AGR):
83 φάκελοι. Μελλοντική µεταφορά 2000, 2002, 2005
888 φάκελοι (1934-1972, 1974-1989)
3 µητρώα
106 µητρώα (1966)
25 µητρώα (1967-1972)

}
}

3,21
28,37
0,30
4,68

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΩΝ (Τ∆):
10 φάκελοι (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)
17 φάκελοι. Μελλοντική µεταφορά 2006
77 φάκελοι (1964-1994) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)

0,31
0,52
0,62

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
1187 φάκελοι (1950 – 1999)

5,40
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ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ (LRS):
4002 φάκελοι (1946-1959)

38,16

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Μητρώα κ.ά. (1937-1990)

0,92

TMHMA TAΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
15 µητρώα (1886 – 1977)

0,80

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ:
2213 φάκελοι Ελαφροποινιτών S.S.

3,12

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
380 φάκελοι (1969 – 2003) (αριθµητικό σύστηµα αρχειοθέτησης)

16,70

ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΕΣ:
1 αντίγραφο ανακοίνωσης θανάτου και κηδείας του ήρωα
Χαράλαµπου Φιλή (1931) (δόθηκε από τον Ιωάννη Φιλή και
τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο)
ΕΝΤΥΠΑ V:
294 έντυπα

12,00
ΣΥΝΟΛΟ

480,20
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2005

2006

Αριθµός ερευνητών

93

109

Αριθµός επισκέψεων

450

504

2.219

2.212

Αριθµός µικροταινιών που ερευνήθηκαν

145

79

Αριθµός αρχείων για κινηµατογράφηση

------

------

Αριθµός τηλεφωνικών αιτηµάτων

1

1

Αριθµός ταχυδροµικών αιτηµάτων

1

------

6.221

7.481

Αριθµός ανατυπώσεων µικροταινιών

884

151

Παρουσίαση φακέλων ως τεκµήρια στο ∆ικαστήριο

------

-------

Αριθµός αρχείων που ερευνήθηκαν

Αριθµός φωτοτυπιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ερευνητές που επισκέφτηκαν το Κρατικό Αρχείο
από το 2004-2006
120

101

100
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Αριθµός Επισκέψεων στο Αναγνωστήριο του
Κρατικού Αρχείου κατά το 2005-2006
600
500
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400
300
200
100
0
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α

Προέλευση/Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Αριθµός
Κιβωτίων

1.

Υπουργείο Υγείας Έντυπα Μed. 143

YY1/1-2

1

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
0,12

2.

Στατιστική Υπηρεσία Απογραφή Πληθυσµού 2001

ΑΠ2001

2072

215,46

3.

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

BN1/19841-191273

22

2,64

4.

Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης - Αιτήσεις για
απόκτηση βρετανικής υπηκοότητας.

BN2/17251-19690

18

2,16

5.

Τµήµα ∆ηµοσίων Έργων Αρχιτεκτονικά Σχέδια

PWD3/275 χάρτες

6.

Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Φάκελοι Αλληλογραφίας.

PS1/791-2481

152

18,04

7.

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας- Φάκελοι
Αλληλογραφίας.

LRS1/14888-15475

18

2,04

8.

Τµήµα Κτηµατολογίου και
Χωροµετρίας- Μητρώα

LRS2/1-19

9.

Τµήµα Φυλακών SS: Post 1960 Personal files

SS/1-209,
211-213, 215 κιβώτια

Παρατηρήσεις

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν
µετά την ολοκλήρωση της
κωδικοποίησης.

213

0,51

∆εν εγκυτιώθηκαν λόγω µεγάλου
µεγέθους.

25,40

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν
µετά την ολοκλήρωση της
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Α/Α

Προέλευση/Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Αριθµός
Κιβωτίων

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

Παρατηρήσεις
κωδικοποίησης.

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Αριθµός
Κιβωτίων

10.

Έντυπα

V3/819-832

2

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
0,24

Παρατηρήσεις

11.

Έντυπα

V5/58-60

1

0,12

12.

Έντυπα

V6/186—190

2

0,24

13.

Έντυπα

V10/13-14

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

14.

Έντυπα

V11/191-192

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

15.

Έντυπα

V13/96-99

1

0,12

16.

Έντυπα

V18/180-199

3

0,36

17.

Έντυπα

V22/76

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

18.

Έντυπα

V24/21

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

19.

Έντυπα

V25/140

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

20.

Έντυπα

V26/70

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

21.

Έντυπα

V27/310-313

1

0,12

22.

Έντυπα

V30/907-959

6

0,72
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ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Αριθµός
Κιβωτίων

23.

Έντυπα

V34/2085-2142

3

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
0,36

24.

Έντυπα

V35/43-45

1

0,12

25.

Έντυπα

V37/242-243

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

26.

Έντυπα

V38/46

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

27.

Έντυπα

V39/549

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

28.

Έντυπα

V40/1622-1629

29.

Έντυπα

V42/32

Τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο

30.

Έντυπα

V44/75

Τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο

31.

Έντυπα

V46/56

Τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο

32.

Έντυπα

V48/5-7

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχον κιβώτιο

33.

Έντυπα

V53/1347-1365

2

0,24

34.

Έντυπα

V54/173-177

1

0,12

35.

Αρχεία από Ιδιώτες
∆ωρεά από Ιωάννη Φιλή (Αντίγραφο
ανακοίνωσης θανάτου και κηδείας Χαρ.
Φιλή κατά τα Οκτωβριανά 1931)

∆ΑΙ/2

1

Παρατηρήσεις

0,12

Τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

2002

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
1,80

2000

10,00

210

1988-1992

5 φοριαµοί

Έγγραφα εργασίας για Φακέλους
Υπουργείου Άµυνας

4
1734

1962-1993
1994-1999

0,06
22,00

2003-2005

0,80

Μελλοντική καταστροφή 2000 και 2005
Φάκελοι Ετήσιων Υπηρεσιακών
Εκθέσεων
Επιπλέον αντίγραφα υλικού για
προσωπική χρήση των λειτουργών
Μελλοντική µεταφορά 2002.
Αναµένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική µεταφορά 2003.
Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεµατικό
σύστηµα αρχειοθέτησης.
Αναµένεται κωδικοποίηση
Φάκελοι απόκτησης ακίνητης ιδιοκτησίας
από αλλοδαπούς.
Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεµατικό
σύστηµα αρχειοθέτησης
Φάκελοι συλλογής C. Αριθµητικό
σύστηµα αρχειοθέτησης.
Αναµένεται κωδικοποίηση

34

Χρονολογική
Περίοδος

1

Προεδρικό Μέγαρο

Μ

2

Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λευκωσίας

Κ

3

Ελεγκτική Υπηρεσία

Κ

4
5

Ελεγκτική Υπηρεσία
Επιτροπή ∆ηµόσιας Υπηρεσίας

Κ
Κ

6

Νοµική Υπηρεσία

Κ

7

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας

Μ

27

1974-1988

8

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας

Μ

13

1964-1991

0,83

9

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας

Μ

61

1964-1996

0,93

10

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας

Μ

749

1963-2002

3,74

11

Επαρχιακή ∆ιοίκηση Λευκωσίας

Κ

1062

1964-2003

10,00

12

Υπουργείο Άµυνας

Μ

12

1960-1995

0,21

Παρατηρήσεις
Box Files µε πρωτότυπους
υπογραµµένους Νόµους.
Αναµένεται κωδικοποίηση
Λογιστικά αρχεία
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α
13

Υπουργείο Άµυνας

Μ

11

1975-1999

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
0,52

14

Υπουργείο Άµυνας

Κ

5

1979-1995

0,17

15

Υπουργείο Άµυνας

Κ

49

2004

0,26

16

Υπουργείο Άµυνας

Κ

43

2004

0,22

17

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Μ

222

1959-1986

3,84

18

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως

Μ

33

1962-1963

0,90

19
20

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού

Κ
Μ

317

2006
1946-1998

4,50
12,48

21

Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού
Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και
Τουρισµού

Κ

63

1960-1996

2,50

Κ

350

1999-2001

11,00

22

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Παρατηρήσεις
Φάκελοι συλλογής S. Αριθµητικό
σύστηµα αρχειοθέτησης.
Αναµένεται κωδικοποίηση
Φάκελοι συλλογής C. Αριθµητικό
σύστηµα αρχειοθέτησης
Αντίγραφα Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
Πρακτικών Συνεδριάσεων Υπουργικού
Συµβουλίου
Αντίγραφα Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
Πρακτικών Συνεδριάσεων Υπουργικού
Συµβουλίου
∆ιοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό
σύστηµα αρχειοθέτησης.
Αναµένεται κωδικοποίηση
Εµπιστευτικό αρχείο µε θέµατα
Αστυνοµίας. Αναµένεται κωδικοποίηση
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται
κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης
Αντίγραφα Πρακτικών Συνεδριάσεων
Υπουργικού Συµβουλίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α
23

Υπουργείο Εξωτερικών

Μ

291

1968-1969

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
9,77

24

Υπουργείο Εξωτερικών

Κ

68

1971-1995

3,00 τ.µ.

25

Υπουργείο Εξωτερικών

Κ

828

1961-1996

26

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Μ

2405

1978-1995

65,70

27

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

Μ

1417

1961-1995

40,77

Μ

168

5,30

Μ

24

1961-1971
1973-1977
1988

0,20

∆ιοικητικοί φάκελοι.
Αναµένεται κωδικοποίηση
Μόνιµη Αντιπροσωπεία στο ΟΗΕ - ΝΥ
Έγγραφα κατηγορίας Administration
Φάκελοι Πρεσβείας της Κύπρου στο
Βερολίνο
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται
κωδικοποίηση.
Φάκελοι I.L.O. - ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας. Αναµένεται κωδικοποίηση.
Φάκελοι “W” - Υπηρεσία Κοινωνικής
Ευηµερίας. Αναµένεται κωδικοποίηση
Φάκελοι “S”. Αναµένεται κωδικοποίηση

Μ

1

1968

0,10

Φάκελοι “P.F”. Αναµένεται κωδικοποίηση

Κ

745

1982-1995

7,65

Κ

230

1967-1983

1,50

∆ιοικητικοί Φάκελοι. Χρονολογικό
σύστηµα αρχειοθέτησης.
Άδειες απασχόλησης που έχουν λήξει.

Κ

328

1994-1995

4,00

Μ

1

1959

28
29
30
31
32
33
34

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Παρατηρήσεις

Φάκελοι αδειών υπαλλήλων που
αφυπηρέτησαν
Μελλοντική µεταφορά 2003.
Τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων
1

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα

35

Υπουργείο Εσωτερικών

Μ

1959

36

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

2003-2004

90,00

37

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

2003

1,00

38

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

2003-2004

4,00

39

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Κ

2003-2004

4,00

40
41

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Κ
Μ

8

2001-2004
1979-1995

3,00
0,30

42

Αστυνοµία

Μ

7

1956-1957

0,12

43

Αστυνοµία

Μ

2

1964-1986

0,12

44

Αστυνοµία

Κ

168.405

1963-2004

503,40

45

Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας

Κ

1/2003-2/2006

14,00

46
47

Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας
Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

Κ
Κ

1997-2005
2004

22,00
15,00

Παρατηρήσεις
Μελλοντική µεταφορά 2004.
Τοποθετήθηκε σε υπάρχον κιβώτιο
Υπηρεσία Εξετάσεων - Αιτήσεις και
Γραπτά Εισαγωγικών Εξετάσεων
Υπηρεσία Εξετάσεων - Γραπτά για πολύ
καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
Υπηρεσία Εξετάσεων - Υπεύθυνες
δηλώσεις Θεµατοθετών και Έντυπα
Επιτηρητών
Υπηρεσία Εξετάσεων - Κάρτες
αποτελεσµάτων δακτυλογραφίας
Τρίτα Αντίγραφα
Μελλοντική µεταφορά 2005. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Ποινικοί φάκελοι Α∆Ε Πάφου.
Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι Α∆Ε Πάφου.
Αναµένεται κωδικοποίηση
Φάκελοι, βιβλία, έντυπα, αιτήσεις και
λογιστικά αρχεία
Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα
αναλύσεων
Παραπεµπτικά για διενέργεια αναλύσεων
Αντίγραφα αποτελεσµάτων αναλύσεων
Χηµείου
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48

Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

Κ

11742

1987-1996

37,00

Προσωπικοί φάκελοι ασθενών που δεν
έχουν βεβαρηµένο ιστορικό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α
49

Νοσοκοµείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ

Κ

427

1984-1994

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
10,00

50

Γενικό Χηµείο

Κ

1998-2004

3,50

51

Γενικό Χηµείο

Κ

1998-1999

11,00

52

Κ

1976, 1981

Κ

517

1976

Κ

905

1974-1989

Κ

119

56
57

Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων
Έργων Αµµοχώστου
Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων
Έργων Αµµοχώστου
Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων
Έργων Αµµοχώστου
Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού ∆ηµοσίων
Έργων Αµµοχώστου
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αµµοχώστου

26 box files
80 φάκ.
170
box files
1857

Κ
Κ

58

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αµµοχώστου

Κ

59

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αµµοχώστου

60

Επαρχιακό Γραφείο Αναδασµού ΛάρνακαςΑµµοχώστου
Επαρχιακό Γραφείο Αναδασµού ΛάρνακαςΑµµοχώστου

53
54
55

61

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Παρατηρήσεις
Βιβλία εγγραφής ασθενών για εξέταση στα
εξωτερικά ιατρεία
Καταστάσεις χρόνου προσέλευσης και
αποχώρησης υπαλλήλων
Αποτελέσµατα διαφόρων αναλύσεων

20,00

Κατοικίες Aυτοστέγασης σε κυβερνητικά
οικόπεδα διαφόρων χωριών
Κατοικίες Aυτοστέγασης σε ιδιόκτητα
οικόπεδα διαφόρων χωριών
∆ιοικητικοί φάκελοι

1974-2003

33,35

Προσφορές, αντίγραφα

1186
145

1960-2005
1974-1978

27,00
6,00
2,00

Κ

1119

1992
1994-1996
2000-2002
1976-1990

Λογιστικά αρχεία
∆ιοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστηµα
αρχειοθέτησης
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας

2,00

Κ

800

1984-2005

6,00

Φάκελοι µε ατοµικά σχέδια για βελτιωµένα
συστήµατα άρδευσης
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας

Κ

72

2000-2005

0,70

Τρίτα Αντίγραφα

119

62

Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Πάφου

Κ

263

1956-1995

2,50

Φάκελοι Στέγης Νεανίδων και Παιδικής
Στέγης Πάφου

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α
63

Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Πάφου

Κ

167

1978-1994

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
1,50

64

Επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας Πάφου

Κ

113

1990-1996

1,00

65

Κ

180

1955-2001

5,00

Κ

222

1959-2005

4,00

Κ

2004-2006

1,00

Κ

2002

10,00

69

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και Πολιτισµού
Πάφου
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και Πολιτισµού
Πάφου
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο
Λευκωσίας
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο
Λευκωσίας
Επαρχιακό Κτηµατολογικό Γραφείο Πάφου

Κ

2000-2003

8,00

70

Έφορος Συντεχνιών

Μ

54

1957-2004

1,90

71
72

Κέντρο Παραγωγικότητας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Κ
Κ

155

2004-2005
2001-2003

0,50
0,50

73

Κέντρο Παραγωγικότητας

Κ

2001-2003

0,30

74

Κέντρο Παραγωγικότητας

Κ

1997-1999

0,50

75
76

Κέντρο Παραγωγικότητας
Κέντρο Παραγωγικότητας

Κ
Κ

2005-2006

1,00
1,00

66
67
68

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

490

Χρονολογική
Περίοδος

Παρατηρήσεις
Φάκελοι ηλικιωµένων του Κρατικού
Γηροκοµείου Πάφου
Φάκελοι παιδιών του Κρατικού Παιδοκοµικού
Σταθµού Πάφου
Φάκελοι αδειών ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών
Προσωπικοί φάκελοι ∆ασκάλων και
Νηπιαγωγών
Έντυπα περιουσιακών στοιχείων
Κατωκοπιάς, Καλιάνων
∆ευτερεύουσες Αιτήσεις ΑΤ, ΠΕ, ΣΧ, Β4
Αιτήσεις για σχέδια, πιστοποιητικά έρευνας,
αντίγραφα τίτλων / εγγράφων
Φάκελοι Συντεχνιών. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Επιπλέον αντίγραφα περιοδικού “Ανάπτυξη”
Καταστάσεις χρόνου προσέλευσης και
αποχώρησης υπαλλήλων
∆ικαιολογητικά χρόνου προσέλευσης και
αποχώρησης υπαλλήλων
Εξετάσεις Μεσογειακού Ινστιτούτου
∆ιεύθυνσης
Χαρτί για εκτυπωτές (ακατάλληλο για χρήση)
Ενηµερωτικά φυλλάδια για Μεσογειακό
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Ινστιτούτο ∆ιεύθυνσης
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
1,30
2,00

Παρατηρήσεις

77
78

Κέντρο Παραγωγικότητας
Κρατικό Αρχείο

Κ
Κ

8,000

2005

79

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Μ

5

1987-1996

80

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Κ

10

81

Κυπριακό Συµβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων
Σπουδών
Στατιστική Υπηρεσία

Κ

253

2006

1,30

Ενηµερωτικά φυλλάδια για το ΚΕΠΑ
Χειρόγραφα καταλογοποίησης διάφορων
συλλογών
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Μελλοντική µεταφορά 2006.
Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Μελλοντική καταστροφή
2006.
Έγγραφα εργασίας, αντίγραφα µελών

Μ

2072
κιβώτια

2001

215,46

Απογραφή Πληθυσµού 2001

Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων ΛάρνακαςΑµµοχώστου
Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων ΛάρνακαςΑµµοχώστου
Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων ΛάρνακαςΑµµοχώστου
Ταµείο Επιδοτήσεως Ενοικίων ΛάρνακαςΑµµοχώστου
Τµήµα Αναδασµού
Τµήµα Αναδασµού
Τµήµα Αναδασµού
Τµήµα Γεωλογικής Επισκόπησης
Τµήµα Γεωργίας

Κ

1993-1999

2,00

Κ

2003-2005

1,00

Μηνιαίες καταστάσεις πληρωµών Η/Υ
Λάρνακας-Αµµοχώστου
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας

1989
1992-1995
1989
1992-1995
1971-2001
1999-2004
1970-1990
1977

2,60

Φάκελοι Επιδόµατος Ενοικίων Λάρνακας

0,95

Φάκελοι Επιδόµατος Ενοικίων Αµµοχώστου

4,00
4,80
1,50
3,00
3,21

Λογιστικά αρχεία
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας
Μελλοντική καταστροφή 2005
∆ιοικητικοί φάκελοι
Μελλοντική µεταφορά 2000, 2002, 2005.

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Κ

243

Κ

67

Κ
Κ
Κ
Κ
Μ

240
337
69
360
83

0,10
0,30

121

Αναµένεται κωδικοποίηση
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
28,37

92

Τµήµα Γεωργίας

Μ

888

93

Τµήµα Γεωργίας

Μ

3

1934-1972
1974-1979
1934-1951

94

Τµήµα Γεωργίας

Μ

106

1966

95

Τµήµα Γεωργίας

Μ

25

1967-1972

96
97
98

Τµήµα Γεωργίας
Τµήµα Γεωργίας
Τµήµα Γεωργίας

Κ
Κ
Κ

59
55
1669

1934-1965

99

Τµήµα ∆ασών

Μ

10

100
101

Τµήµα ∆ασών
Τµήµα ∆ασών

Μ
Μ

17
77

1964-1994

0,52
0,62

102

Τµήµα ∆ασών

Κ

383

1964-1994

2,50

103
104

Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Προσωπικού
Τµήµα Εργασιακών Σχέσεων

Κ
Μ

1187

1994-1999
1950-1999

2,00
5,40

105

Τµήµα Εφόρου Εταιρειών και Επίσηµου
Παραλήπτη

Κ

1

1951

0,10

1955, 1966-1969
1975-1989

0,30

4,68
1,50
2,00
33,45
0,31

Παρατηρήσεις
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αναµένεται
κωδικοποίηση.
Μητρώα Εγκυκλίων. Colonial Secretary’s
Circulars. Αναµένεται κωδικοποίηση.
Μητρώα επισκόπησης και καταγραφής
εσπεριδοειδών. Αναµένεται κωδικοποίηση.
Ενηµέρωση Μητρώων καλλιεργητών
εσπεριδοειδών. Αναµένεται κωδικοποίηση.
Μελλοντική καταστροφή 2000, 2005
Φάκελοι αδειών
∆ιοικητικοί φάκελοι
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική µεταφορά 2006
Κλάδος ∆ασικής Μηχανικής - Αθαλάσσα.
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση.
Κλάδος ∆ασικής Μηχανικής - Αθαλάσσα.
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
Λογιστικά αρχεία
Φάκελοι Μεσολαβήσεων. Αναµένεται
κωδικοποίηση
∆ιοικητικός φάκελος. Μελλοντική
καταστροφή 2006

122

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος
1946-1959

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
38,16

106

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας

Μ

4002

107
108
109
110

Τµήµα Κτηµατολογίου και Χωροµετρίας
Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Τµήµα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας

Κ
Κ
Κ
Μ

300
100

111
112
113

Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Ταχυδροµικών Υπηρεσιών
Τµήµα Φυλακών

Μ
Κ
Μ

15
3
2213

1886-1977
1965-1970

0,80
0,20
3,12

114

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κ

3,500

2003-2006

0,50

115
116

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κ
Κ

2000
2003

2,00
0,50

117
118
119
120
121

Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου
Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

2000 και 2003
2001-2003
2003
1978-2003
2000-2003

0,50
0,50
1,00
12,00
3,20

122

Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ

2001-2003

3,30

1999

119

2001-2003
1937-1990

2,00
3,00
1,50
0,92

Παρατηρήσεις
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αναµένεται
κωδικοποίηση
Λογιστικά αρχεία
Φάκελοι αδειών
Τρίτα αντίγραφα
Μητρώα, Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, Εκθέσεις
Μητρώα Ταχυδροµικού Μουσείου
Μελλοντική καταστροφή 2006
Φάκελοι ελαφροποινιτών SS. Περισσότερες
πληροφορίες θα δοθούν µετά την
κωδικοποίηση
Γνωστοποιήσεις και ειδοποιήσεις ανάκλησης
και ακύρωσης
Εξαργυρωµένες επιταγές
Φάκελοι Συντάξεων Γήρατος, Χηρείας και
Ορφάνιας
Αιτήσεις Απολαβών Άδειας - Πληρωµή
Πληροφορίες που δίνονται στο κοινό
Αιτήσεις για διάφορα επιδόµατα
∆ιοικητικοί φάκελοι ∆ιεύθυνσης Προµηθειών
∆ελτία απασχόλησης προσωπικού και
οδοιπορικό επίδοµα
Αίτηση παραχώρησης άδειας και εγκρίσεις
υπερωριακής εργασίας
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Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ

1998-2003

3,20

Επιδόµατα οδήγησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*
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Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου

Κ

125

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού

Μ

126

Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού

Κ

127

Συµβούλιο Αποχετεύσεων ΛεµεσούΑµαθούντος
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Κ
Κ

Αρχεία από Ιδιώτες
∆όθηκε από Ιωάννη Φιλή

Μ

128
129

Σηµ.:

*

Μ = Μεταφορά
Κ = Καταστροφή

Αριθµός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος
1999-2006

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
µέτρα
3,20

380

1969-2003

16,70

288

1970-1997

12,00

1992-2006

19,03

5509

1954-1997

24,50

1

1931

Παρατηρήσεις
Ηµερήσιο ∆ελτίο αναφοράς βλαβών και
παραπόνων
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης. Αναµένεται κωδικοποίηση
∆ιοικητικοί φάκελοι. Αριθµητικό σύστηµα
αρχειοθέτησης.
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας,
αντίγραφα, λογιστικά αρχεία
Προσωπικοί φάκελοι διαφόρων υποτροφιών
της πρώην Επιτροπής Υποτροφιών του
Υπουργείου Οικονοµικών
Αντίγραφο ανακοίνωσης θανάτου και κηδείας
του ήρωα Χαράλαµπου Φιλή. Τοποθετήθηκε
σε υπάρχον κιβώτιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Α/Α

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Σύνολο
Φωτογραφιών

1.

Secretariat Archives
Occupation: Documents 1878

SAO2

238

2.

Secretariat Archives:
Subject Index 1884

SA9/4

408

3.

Secretariat Archives:
Subject Index 1884

SA9/5

259

4.

Secretariat Archives:
Subject Index 1885

SA9/6

333

5.

Illustrated London News

53

6.

Λεύκωµα Ελληνικού Γυµνασίου Ε32/1
Αµµοχώστου

843

7.

Blue Book
1891-1892

483

V5/7

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

8.

Annual Medical & Sanitary
Reports: 1921, 1925, 1931,
1934

V40/1127-1131

61

9.

Secretariat Archives

SA1/7678
SA1/632/1907

1
1

10.

Register of Trade Unions:
Pancyprian Union of Bank
Employees

RTU2/226

52

ΣΥΝΟΛΟ

2140
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ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

Αριθµός
Μικροταινιών

Τίτλος Τάξης

1.

Secretariat Archives
Occupation: Documents
Pre-1878

SAO1/1-16

107

2.

Secretariat Archives
Occupation: Documents
1878

SAO2/O1-92

482

3.

Secretariat Archives
Occupation: Documents
1878

SAO2/93-200

434

4.

Secretariat Archives
Occupation: Documents
1878

SAO2/200A-272

560

5.

Secretariat Archives
Occupation: Documents
1878

SAO2/273-341

571

6.

Secretariat Archives
Occupation: Documents
1878

SAO2/342-460A

552

7.

Secretariat Archives
Occupation: Documents
1878

SAO2/461-555

561

8.

Secretariat Archives
Occupation: Documents
1878

SAO2/556-699

513

ΣΥΝΟΛΟ

Κώδικας Τάξης

Σύνολο
Φωτογραφιών

3780

127
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ KΥΠΡΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η Κυπριακή Αστυνοµία ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 130 του
Συντάγµατος. Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες της Αστυνοµίας
καθορίζονται από τον Περί Αστυνοµίας Νόµο (Ν.73(Ι)/2004). Με βάση το άρθρο
6 του Νόµου, η Αστυνοµία απασχολείται σε όλη την επικράτεια της ∆ηµοκρατίας
για:
τη διατήρηση του νόµου και της τάξης
τη διαφύλαξη της ειρήνης
την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήµατος
τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανοµούντων ενώπιον της
∆ικαιοσύνης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σύµφωνα µε το Άρθρο 8 του Περί Αστυνοµίας Νόµου, (Ν.73(Ι)/2004) η διοίκηση
της Αστυνοµίας, σε όλο τον εδαφικό χώρο της ∆ηµοκρατίας, ασκείται από τον
Αρχηγό.
Ο Αρχηγός της Αστυνοµίας υποστηρίζεται από τον Υπαρχηγό και τέσσερις
Βοηθούς Αρχηγούς.
Αριθµητική ∆ύναµη
Οι οργανικές θέσεις στην Αστυνοµία και στην Πυροσβεστική για το έτος 2006
ήταν ως ακολούθως:
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Πίνακας 1 Οι Οργανικές Θέσεις Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής
για το 2006
Αστυνοµία Πυροσβεστική
Αρχηγός

1

-

Υπαρχηγός

1

-

Βοηθοί Αρχηγοί

4

-

Ανώτεροι Αστυνόµοι

14

1

Αστυνόµοι Α’ και Β’

29

3

Ανώτεροι Υπαστυνόµοι

62

9

Υπαστυνόµοι

209

33

Λοχίες

624

73

Αστυφύλακες

3300

533

95

-

4339

652

Εξειδικευµένες θέσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Πέραν των πιο πάνω οργανικών θέσεων, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006
υπηρετούσαν στην Αστυνοµία, 109 Τακτικοί Ειδικοί Αστυφύλακες και 701
Έκτακτοι

Ειδικοί

Αστυφύλακες.

Στους

701

Ειδικούς

Αστυφύλακες

περιλαµβάνονται 483 εγκριµένες θέσεις, 37 άτοµα υπηρετούν στην ΑΗΚ, 40
άτοµα στην ΑΤΗΚ, πέντε άτοµα στα Κυπριακά ∆ιυλιστήρια, έξι άτοµα στο
Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου, 14 άτοµα στο Υπουργείο Εξωτερικών, 13 άτοµα
στο Υπουργείο Οικονοµικών, 100 άτοµα στο Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας,
(αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου) και τρία άτοµα στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ο συνολικός αριθµός των γυναικών αστυνοµικών (κανονικά µέλη) και των
γυναικών πυροσβεστών, ανέρχεται στις 944, ενώ ο αριθµός των γυναικών
εξειδικευµένων µελών της Αστυνοµίας, ανέρχεται στις 6 (συνολικό ποσοστό
16% της ολικής αριθµητικής δύναµης της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής).
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Προσλήψεις
Κατά το έτος 2006, προσλήφθηκαν στην Αστυνοµία και την Πυροσβεστική
Υπηρεσία συνολικά 322 άτοµα.
Πίνακας 2 Προσλήψεις στην Αστυνοµία και Πυροσβεστική
για το έτος 2006
Αστυνοµία Πυροσβεστική

Ειδικοί

Γενικό

Αστυνοµικοί

Σύνολο

Άνδρες

127

13

36

176

Γυναίκες

92

9

45

146

Σύνολο

219

22

81

322

∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Το Αρχηγείο χωρίζεται σε Τµήµατα, ∆ιευθύνσεις, Υπηρεσίες και Μονάδες
(Οργανόγραµµα Αστυνοµίας και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) όπως φαίνονται
στα Παραρτήµατα Α και Β.
Τµήµατα
Τµήµα Α’ (∆ιοίκηση)
Το Τµήµα Α’ είναι αρµόδιο για θέµατα διοικητικής φύσεως και προσδιορίζει την
πολιτική και στρατηγική που εφαρµόζεται στον κάθε τοµέα.
Στο Τµήµα Α περιλαµβάνονται τα πιο κάτω Τµήµατα:

Γραφείο Αρχηγού,

Γραφείο Υπαρχηγού, Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων, Γραφείο Τύπου, Γραφείο
Επιχειρήσεων, Γραφείο Προσωπικού, Αρχείο, Λογιστήριο.
Γραφείο Τύπου
Κατά το έτος 2006, στα πλαίσια της πληροφόρησης του πολίτη µέσω των
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης για το έργο που επιτελείται από την Αστυνοµία,
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εκδόθηκαν από το Γραφείο Τύπου του Τµήµατος Α΄ Αρχηγείου, Αστυνοµικά
∆ελτία και Αστυνοµικές ανακοινώσεις που καλύπτουν τις πιο σηµαντικές
υποθέσεις που απασχόλησαν την Αστυνοµία.
Σε καθηµερινή βάση, µέλη του Τµήµατος Α΄ ήταν παρόντα στις πρωινές
ενηµερωτικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές, για ενηµέρωση του
κοινού σε θέµατα που αφορούν την Αστυνοµία, είτε µε παρεµβάσεις τους είτε µε
συνεντεύξεις.
Γραφείο Επιχειρήσεων
Το Γραφείο Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή, τη σύνταξη και χειρισµό Σχεδίων
Ενέργειας του Αρχηγείου της Αστυνοµίας που προκύπτουν από τυχόν πολεµική
σύρραξη, τροµοκρατικές ενέργειες κλπ.

Επίσης συντάσσει και χειρίζεται

∆ιαταγές Επιχειρήσεων που αφορούν αφίξεις Επισήµων, Συνέδρια, ∆ιασκέψεις,
καθώς και Αθλητικές Συναντήσεις υψηλού κινδύνου και εκτελεί χρέη
Αξιωµατικού Συνδέσµου µεταξύ του Αρχηγείου Αστυνοµίας, της Ειρηνευτικής
∆ύναµης των Ηνωµένων Εθνών και των ξένων Πρεσβειών στην Κύπρο, καθώς
και µε εκπροσώπους των Κυβερνητικών Τµηµάτων / Υπηρεσιών.
Γραφείο Οικήσεως και Ευηµερίας
To Γραφείο Οικήσεως είναι αρµόδιο για την ετοιµασία του Προϋπολογισµού, για
τις αναπτυξιακές δαπάνες της Αστυνοµίας, τον προγραµµατισµό και

την

παρακολούθηση των εργασιών για την ανέγερση των νέων και συντήρηση των
υφιστάµενων κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνοµίας, και τον έλεγχο
υλοποίησης

των

εγκεκριµένων

δαπανών

στον

Προϋπολογισµό.

Φιλαρµονική Αστυνοµίας
Το 2006 η Φιλαρµονική της Αστυνοµίας συνέχισε την προσφορά στο κοινωνικό
σύνολο µέσα από κοινωνικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις καθώς
και τη µουσική της παρουσία στην επίδοση διαπιστευτηρίων, και κατά τις
επισκέψεις επισήµων από ξένες χώρες στο Προεδρικό Μέγαρο.
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Κέντρο Ελέγχου Μηνυµάτων (Κ.Ε.Μ.)
Υπό την ευθύνη του Κέντρου Ελέγχου Μηνυµάτων λειτουργεί τηλεφωνικό
κέντρο, καθώς επίσης και η Γραµµή του Πολίτη (αρ. τηλ. 1460), η οποία
εγκαταστάθηκε για τη βελτίωση και αναβάθµιση των σχέσεων Αστυνοµίας µε το
κοινό.
Γραµµή του Πολίτη
Κατά τη διάρκεια του 2006 το Κέντρο Ελέγχου Μηνυµάτων Αρχηγείου
ανταποκρίθηκε σε 10000 τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών.

Οι κλήσεις αυτές

αφορούσαν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων .
Μουσείο Αστυνοµίας
Το Μουσείο Αστυνοµίας ιδρύθηκε αρχικά ως Εγκληµατολογικό Μουσείο, το
1933, από τον τότε Βρετανό Αρχηγό Αστυνοµίας της αποικιοκρατικής
κυβέρνησης. To 2004 µεταστεγάστηκε σε ένα ειδικά διαµορφωµένο χώρο παρά
το Αρχηγείο Αστυνοµίας και συνεχώς εµπλουτίζεται µε νέα εκθέµατα.
Αποστολή του Μουσείου είναι η διατήρηση της Ιστορίας της Αστυνοµίας και η
διαφύλαξη τεκµηρίων αξιόλογων υποθέσεων, παράλληλα µε τη φύλαξη
αντικειµένων ασυνήθιστης κατασκευής και επινόησης που έχουν σχέση µε την
Αστυνοµία.
Εντός του 2006 το Μουσείο της Αστυνοµίας δέκτηκε οργανωµένες επισκέψεις
από 21 σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 17
οµάδες από συµµετέχοντες σε εκπαιδευτικά προγράµµατα της Αστυνοµικής
Ακαδηµίας καθώς και 11 ξένες αντιπροσωπείες και άλλες οµάδες.
Τµήµα Β΄

- Τροχαία, Μεταφορές

Αποστολή του Τµήµατος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνοµίας είναι η εφαρµογή του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ο καθηµερινός τροχονοµικός έλεγχος σε
εικοσιτετράωρη βάση, τόσο στους αυτοκινητόδροµους όσο και µέσα στις
πόλεις.
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Στο Τµήµα Β περιλαµβάνονται τα πιο κάτω Τµήµατα:
Τροχαία, Μεταφορές, Αρχείο, Γραφείο Στατιστικής, Γραφείο Μελετών, Γραφείο
Οδικής Ασφάλειας, Γραφείο προηγούµενων καταδίκων τροχαίας, Σχολή
Οδηγών, Ουλαµοί Πρόληψης Οδικών ∆υστυχηµάτων, Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής.
Τροχαία
Το Τµήµα Τροχαίας σε συνεργασία µε τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας,
στα πλαίσια των προσπαθειών του για πρόληψη και µείωση των τροχαίων
δυστυχηµάτων, ιδιαίτερα των σοβαρών και θανατηφόρων, παράλληλα µε τη
συνεχή και συστηµατική αστυνόµευση, προέβηκε εντός του 2006 στη λήψη των
ακόλουθων µέτρων:
(1)

Τροχονοµικός Έλεγχος

(2)

Έλεγχος Αλκοτέστ

(3)

Αστυνοµική Προειδοποίηση

(4)

∆ιοργάνωση Σεµιναρίου
Μεταξύ 16 – 17 Νοεµβρίου, 2006 πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία, το
8ο Σεµινάριο Οδικής Ασφάλειας µε θέµα «Βελτίωση της Ανθρώπινης
Συµπεριφοράς για µείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων» σε συνεργασία
µε τα Υπουργεία Συγκοινωνιών & Έργων και Παιδείας & Πολιτισµού.

(5)

∆ιαφώτιση/Ενηµέρωση του Κοινού
α.

Το Τµήµα Τροχαίας Αρχηγείου και τα Επαρχιακά Κλιµάκια
Τροχαίας, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Άµυνας και το ΓΕΕΦ,
συνέχισαν και το 2006 τη διοργάνωση διαλέξεων, µε θέµα την
Οδική Ασφάλεια, σε διάφορες µονάδες της Εθνικής Φρουράς.

β.

Κατά το επισκόπηση έτος δόθηκαν διαλέξεις γύρω από το τροχαίο
πρόβληµα, από εξειδικευµένο κλιµάκιο του Αρχηγείου Αστυνοµίας
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σε διάφορους ηµικρατικούς / ιδιωτικούς οργανισµούς και σε
οργανωµένα κοινωνικά σύνολα, τις οποίες παρακολούθησαν
εθνοφρουροί, µαθητές ∆ηµοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και
παιδιά νηπιαγωγείου. ∆ιαλέξεις σε µαθητές δίνονταν καθηµερινά
και στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
γ.

Το Τµήµα Τροχαίας Αρχηγείου έλαβε µέρος στην 31η Κρατική
Έκθεση στο περίπτερο της Αστυνοµίας όπου διανεµήθηκε
διαφωτιστικό υλικό και προβλήθηκαν σχετικές ταινίες.

Επίσης

εκτέθηκαν οχήµατα τα οποία είχαν εµπλακεί σε θανατηφόρα και
σοβαρά δυστυχήµατα.
δ.

Σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα, πραγµατοποιήθηκαν οι πιο
κάτω δραστηριότητες µε κύριο θέµα την Οδική Ασφάλεια:
1.

Από 11/9 µέχρι 16/9/2006 διεξήχθη η Εβδοµάδα Οδικής
Ασφάλειας µε θέµα «η Οδική Ασφάλεια από τα πρώτα
βήµατα». Κατά τη διάρκεια αυτής της βδοµάδας δόθηκε
διαφωτιστικό / ενηµερωτικό φυλλάδιο, πραγµατοποιήθηκαν
επισκέψεις σε νηπιαγωγεία όπου και δόθηκαν διαλέξεις,
ενώ εκπρόσωποι του Τµήµατος Τροχαίας συµµετείχαν σε
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράµµατα.

2.

Στις 16/9/2006 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής του Αρχηγείου Αστυνοµίας µε
θέµα “Παιδιά και Οδική Ασφάλεια”, µέσα στα πλαίσια της
οποίας διεξήχθη και διαγωνισµός ζωγραφικής µε θέµα την
Οδική Ασφάλεια, όπου οι τρεις καλύτερες ζωγραφιές
βραβεύτηκαν µε τα χρηµατικά ποσά £50, £30 και £20
αντίστοιχα.

3.

Σε

συνεργασία

µε

ιδιωτική

ασφαλιστική

εταιρεία,

πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ 3-12/12/2006, εκδηλώσεις για
την Οδική Ασφάλεια σε όλες τις πόλεις µε περίπτερα από
τα

οποία

στατιστικά
ζωγραφικής.

διανεµήθηκε
στοιχεία,

διαφωτιστικό

καθώς

επίσης

υλικό,
στήθηκε

δόθηκαν
χώρος
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(6)

Παγκύπριος ∆ιαγωνισµός Έκθεσης Ιδεών
Στη συνεχιζόµενη προσπάθεια εµπέδωσης της ανάγκης για οδική
ασφάλεια, η Αστυνοµία σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισµού, προκήρυξαν και κατά το σχολικό έτος 2005 – 2006
παγκύπριο διαγωνισµό για τη συγγραφή έκθεσης ιδεών ανάµεσα στους
µαθητές της Α΄ τάξης Γυµνασίου, µε θέµα την οδική ασφάλεια.

Η

Αστυνοµία βράβευσε τις έξι καλύτερες εκθέσεις µε χρηµατικά βραβεία
£150, £150, £100, £100, £50 και £50 αντίστοιχα.
(7)

Εκστρατείες
Το Τµήµα Τροχαίας σε συνεργασία µε τους Επαρχιακούς Κλάδους
Τροχαίας διοργάνωσε µε επιτυχία εκστρατείες πρόληψης και µείωσης
των δυστυχηµάτων κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων,
Πρωτοχρονιάς,

Θεοφανίων,

Καθαράς

∆ευτέρας,

Πάσχα

και

∆εκαπενταυγούστου.
Επίσης,

σύµφωνα

µε

τις

διατάξεις

του

Στρατηγικού

Σχεδίου

διοργανώθηκαν οι πιο κάτω εκστρατείες:
Πίνακας 13 Εκστρατείες Τροχαίας ανά µήνα
Ιανουάριος

Εκστρατεία ελέγχου ορίου ταχύτητας

Φεβρουάριος Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης ασφαλείας
Μάρτιος

Εκστρατεία ελέγχου µοτοσυκλετιστών/ µοτοποδηλατιστών για
χρήση προστατευτικού κράνους

Απρίλιος

Εκστρατεία ελέγχου οδηγών µηχανοκινήτων οχηµάτων για
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Μάϊος

Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης ασφαλείας.
Εκστρατεία ελέγχου µοτοσυκλετιστών/ µοτοποδηλατιστών για
χρήση προστατευτικού κράνους (8-31/5/2006).

Ιούνιος

Εκστρατεία ελέγχου οδηγών µηχανοκινήτων οχηµάτων για
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Ιούλιος

Εκστρατεία ελέγχου του ορίου ταχύτητας

Αύγουστος

Εκστρατεία ελέγχου µοτοσυκλετιστών/ µοτοποδηλατιστών για
χρήση προστατευτικού κράνους
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Σεπτέµβριος Εκστρατεία χρήσης κινητού τηλεφώνου.
Εκστρατεία

ελέγχου

µοτοσυκλετιστών/

µοτοποδηλατιστών

για

χρήση προστατευτικού κράνους (11-30/9/2006).
Εκστρατεία

λεωφορείων

για

έναρξη

σχολικής

χρονιάς

(11-

30/9/2006).
Οκτώβριος

Εκστρατεία ελέγχου ορίου ταχύτητας

Νοέµβριος

Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης ασφαλείας

∆εκέµβριος

Εκστρατεία ελέγχου οδηγών µηχανοκινήτων οχηµάτων για
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Όσον αφορά τα θανατηφόρα δυστυχήµατα, ο συνολικός αριθµός κατά το 2006
ήταν 81 σε σύγκριση µε 94 που ήταν το 2005. Αναλυτικότεροι πίνακες σχετικά
µε τα τροχαία δυστυχήµατα φαίνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε’ και ΣΤ’.
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής

Αγωγής είναι µια προσοµοίωση οδικού αστικού

δικτύου όπου συναντούµε δρόµους, πεζόδροµους, φώτα τροχαίας, διαβάσεις
πεζών και κυκλικούς κόµβους. Σκοπός του είναι η εκπαίδευση προσώπων
όλων των ηλικιών, κυρίως µαθητών και γενικά νεαρών προσώπων, ως προς
τον ορθό τρόπο χρησιµοποίησης του οδικού αστικού δικτύου.
Τµήµα Γ΄

- Έγκληµα, Εισαγγελία

Στο Τµήµα Γ περιλαµβάνονται τα πιο κάτω Τµήµατα:
Τ.Α.Ε. (Επιχειρήσεις), Αρχείο και Στατιστικές Εγκληµάτων, Εισαγγελία, Αρχείο
Πυροβόλων Όπλων, Αρχείο προηγούµενων καταδικών, Γραφείο Συλλογής
Πληροφοριών

(Γ.Σ.Π.),

Κλάδος

Πυροτεχνουργών,

Κλάδος

Ανιχνευτικών

Σκύλων, Γραφείο χειρισµού θυµάτων πρόληψης/Καταπολέµησης της Βίας στην
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, Γραφείο ∆ιερεύνησης Οικονοµικού
Εγκλήµατος, Γραφείο Καταπολέµησης Οργανωµένου Εγκλήµατος/ Ανάλυσης
Εγκλήµατος/Πρόληψης Εγκλήµατος, Γραφείο Καταπολέµησης Τροµοκρατίας,
Γραφείο Καταπολέµησης ∆ιακρίσεων, Ρατσισµού και Ξενοφοβίας, Γραφείο
Καταπολέµησης Αδικηµάτων Κλοπής Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και Παράνοµων
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Στοιχηµάτων, Γραφείο καταπολέµησης εµπορίας προσώπων, Εθνικό Γραφείο
Συλλογής Πληροφοριών για το χουλιγκανισµό.
Τ.Α.Ε. (Επιχειρήσεις)
Πραγµατοποιεί επιχειρήσεις σε όλη τη Κύπρο και συµβάλλει στην εξέταση
ορισµένων

σοβαρών

ή

περίπλοκων

υποθέσεων,

που

επηρεάζουν

περισσότερες από µια Επαρχίες.
Αρχείο και Στατιστικές Εγκληµάτων
-

Ταξινόµηση παραλαβή και αποστολή της αλληλογραφίας.

-

Στατιστικές Εγκληµάτων

Εισαγγελία
-

Επίβλεψη της εργασίας που διεξάγεται στα Επαρχιακά Γραφεία
Εισαγγελίας

-

∆ιεξοδική

µελέτη

όλων

των

φακέλων

δικογραφίας

που

αποστέλλονται στο Αρχηγείο για γνωµάτευση
-

Σύνδεσµος µε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα

-

Παρουσίαση ποινικών υποθέσεων στο ∆ικαστήριο

Αρχείο Πυροβόλων Όπλων
Τηρεί τα µητρώα που αφορούν µεταξύ άλλων την εισαγωγή, εγγραφή, κατοχή
πυροβόλων και µη πυροβόλων όπλων σε παγκύπρια βάση.
Αρχείο Προηγούµενων Καταδικών
Τηρεί όλα τα µητρώα που αφορούν τις ποινικές καταδίκες. Τηρεί στοιχεία που
σχετίζονται µε τον τρόπο διάπραξης εγκληµάτων (MODUS OPERANDI) και µε
το ευρετήριο περιουσίας που χάθηκε. Είναι επίσης αρµόδιο για την έκδοση της
Εφηµερίδας της Αστυνοµίας.
Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)
Ευθύνη του είναι η οργάνωση της συλλογής, καταγραφής, αξιολόγησης και
αξιοποίησης πληροφοριών και πληροφοριακών στοιχείων για τους εγκληµατίες
και το έγκληµα.

137

Κλάδος Πυροτεχνουργών
Οι πυροτεχνουργοί έχουν την ευθύνη για την εξέταση και αχρήστευση
εκρηκτικών υλών και υπόπτων αντικειµένων.
Κλάδος Ανιχνευτικών Σκύλων
Ο Κλάδος φέρει την ευθύνη για την εκγύµναση των αστυνοµικών

σκύλων,

για ιχνηλασία και για άλλους σκοπούς.
Γραφείο Χειρισµού Θυµάτων Πρόληψης / Καταπολέµησης της Βίας στην
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων
Το Γραφείο είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση της διερεύνησης υποθέσεων
βίας στην οικογένεια. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆).
Γραφείο ∆ιερεύνησης Οικονοµικού Εγκλήµατος
Το Γραφείο είναι αρµόδιο για τη διερεύνηση όλων των υποθέσεων που
σχετίζονται µε το οικονοµικό έγκληµα / ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος, κλπ.
Γραφείο

Καταπολέµησης

Οργανωµένου

Εγκλήµατος

/

Ανάλυσης

Εγκλήµατος / Πρόληψης Εγκλήµατος
Το Γραφείο είναι αρµόδιο για τη στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση
υποθέσεων, κατά κύριο λόγο του σοβαρού εγκλήµατος, για εξαγωγή
συµπερασµάτων µε σκοπό την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας.
Έχει επίσης την ευθύνη της διαφώτισης του κοινού για λήψη µέτρων για την
προστασία της περιουσίας του, θέµατα βελτίωσης των υπηρεσιών που
προσφέρει η κοινοτική αστυνόµευση και θέµατα ασφαλείας κτιρίων στα οποία
στεγάζονται κρατικές υπηρεσίες, υπουργεία, οργανισµοί κοινής ωφέλειας,
αστυνοµικές υπηρεσίες και τµήµατα.
Τα αδικήµατα σοβαρής µορφής που καταγγέλθηκαν το 2006 ανέρχονται στο
7955 παρουσιάζοντας αύξηση 9.72% σε σύγκριση µε το 2005 (7250).
Παράλληλα, το ποσοστό ανίχνευσης το 2005 ανερχόταν στο 48,65% και το
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2006 µειώθηκε στο 49,92%. Παρόλο ότι το ποσοστό ανίχνευσης κυµάνθηκε
περίπου στα ίδια επίπεδα, το γεγονός ότι οι υποθέσεις αυξήθηκαν, οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι η Αστυνοµία εργάστηκε πολύ περισσότερο κατά το 2006,
πετυχαίνοντας ώστε να έχει τον έλεγχο στο θέµα της εγκληµατικότητας.
Πίνακες µε την κατάσταση του σοβαρού εγκλήµατος παρατίθενται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.
Γραφείο Καταπολέµησης Τροµοκρατίας:
Το Γραφείο συντονίζει τις ενέργειες για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας,
µέσα στα πλαίσια που χαράσσει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
Γραφείο Καταπολέµησης ∆ιακρίσεων, Ρατσισµού και Ξενοφοβίας
Αποστολή του Γραφείου είναι η προώθηση της προληπτικής και κατασταλτικής
καταπολέµησης των διακρίσεων, του ρατσισµού και της ξενοφοβίας.
Γραφείο Καταπολέµησης Αδικηµάτων Κλοπής Πνευµατικής Ιδιοκτησίας
και Παράνοµων Στοιχηµάτων
Το Γραφείο έχει την αρµοδιότητα της συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και
αξιοποίησης πληροφοριών που σχετίζονται µε τα αδικήµατα που αφορούν την
περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας και Παράνοµων στοιχηµάτων Νοµοθεσία, καθώς
και µε την πάταξη της ευρείας κυκλοφορίας αντιγράφων εντύπων και
ηλεκτρονικών ψηφιακών δίσκων.
Επιπρόσθετα, το Γραφείο αυτό συντονίζει τις δραστηριότητες όλων των
∆ιευθύνσεων/

Υπηρεσιών,

για

την

οργάνωση

των

επιχειρήσεων

που

πραγµατοποιούνται παγκύπρια για την πάταξη των πιο πάνω αδικηµάτων.
Γραφείο Καταπολέµησης της Εµπορίας Προσώπων
Το

γραφείο

έχει

αρµοδιότητα

συλλογής,

επεξεργασίας,

ανάλυσης

και

αξιοποίησης διαφόρων πληροφοριών που έχουν σχέση µε το φαινόµενο της
µαστροπείας, του αποζείν από κέρδη πορνείας, της εκπόρνευσης γυναικών και
άλλων συναφών αδικηµάτων.
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Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισµό
Το Γραφείο ιδρύθηκε σύµφωνα µε την Απόφαση 2002/348/∆ΕΥ, ηµεροµηνίας
25/4/2002, του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή του
απορρέει από την ανάγκη διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων της Κυπριακής
Αστυνοµίας στον τοµέα της πρόληψης και καταπολέµησης της βίας στους
αθλητικούς χώρους όπως προβλέπονται στις σχετικές Αποφάσεις και
Ψηφίσµατα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, στοχεύει
να συµβάλει ουσιαστικά στην ευρύτερη προσπάθεια, που καταβάλλεται από
διάφορους αρµόδιους φορείς, για

καταστολή του φαινοµένου του

χουλιγκανισµού και γενικότερα της βίαιης συµπεριφοράς οπαδών στα γήπεδα
και σε άλλους αθλητικούς χώρους, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Κοινοτική Αστυνόµευση
Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες,
δόθηκε έµφαση στην ανάπτυξη του θεσµού της Κοινοτικής Αστυνόµευσης,
επεκτείνοντας το θεσµό σε συνολικά 19 περιοχές µε στελέχωση από 39 µέλη
της Αστυνοµίας.
Παράλληλα, έγινε προώθηση του θεσµού µέσα από τα Μ.Μ.Ε. αλλά και µε τη
διάθεση ενηµερωτικών φυλλαδίων, και µικρά διαφηµιστικά δώρα που δόθηκαν
σε σχολεία, από Αστυνοµικούς της Γειτονιάς.
Τµήµα ∆΄

- Επιστηµονική και Τεχνική Υποστήριξη

Το Τµήµα ∆ είναι αρµόδιο για την εκπόνηση σχεδίων και την υλοποίηση
προγραµµάτων για την τεχνολογική αναβάθµιση της Αστυνοµίας. Παράλληλα
έχει την ευθύνη για την παροχή Επιστηµονικής & Τεχνικής Υποστήριξης και
εποπτεία συντήρησης / λειτουργικότητας των πλωτών και πτητικών Μέσων, του
Τεχνικού εξοπλισµού και µέσων άλλων Τµηµάτων και Υπηρεσιών της
Αστυνοµίας.
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Στο Τµήµα ∆ περιλαµβάνονται τα πιο κάτω Τµήµατα:
Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνοµίας, Κλάδος Τηλεπικοινωνιών, Μηχανουργείο,
Κεντρικές Αποθήκες, Κλάδος ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Γραφείο Μεταφορών.
Κατά το 2006, το Τµήµα ∆΄ συνέχισε την εφαρµογή των προγραµµάτων για
ανανέωση, συντήρηση, επιδιόρθωση και γενικά τον εκσυγχρονισµό και
αναβάθµιση των τηλεπικοινωνιών, του µηχανοκίνητου στόλου, των πλωτών και
πτητικών µέσων της Αστυνοµίας, της παροχής τεχνικής υποστήριξης στη
Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία. Επίσης είχε την ευθύνη για τη λειτουργία του
Παράκτιου Συστήµατος Ραδιοεπισήµανσης µέχρι το Σεπτέµβριο του 2006.
Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνοµίας
Τα πτητικά µέσα της Αεροπορικής Πτέρυγας της Αστυνοµίας, και συγκεκριµένα
τα ελικόπτερα Απόλλων και Ακρίτας, µέσα στα πλαίσια της αποστολής του
Τµήµατος ∆΄ και της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών, εκτέλεσαν πτήσεις ως
ακολούθως:
Πίνακας 5 Πτήσεις Ελικοπτέρων της Αεροπορικής Πτέρυγας
∆ραστηριότητα

Αριθµός
Πτήσεων

Ρίψεις αλεξιπτωτιστών

5

Μεταφορά V.I.P

8

∆ασοπυρόσβεση

6

Αεροφωτογραφήσεις

9

Συνεργασία µε µονάδες -διάφορες αποστολές

4

Πτητικός έλεγχος ελικοπτέρου

18

Έρευνα, διάσωση – θάλασσα, ξηρά

7

Ελλείποντα πρόσωπα

17
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Κλάδος Τηλεπικοινωνιών
Ο Κλάδος Τηλεπικοινωνιών έχει την ευθύνη για τη συντήρηση, εγκατάσταση
και επιδιόρθωση όλου του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού και ηλεκτρονικών
µέσων της Αστυνοµίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και συγκροτείται από
έξι γραφεία τα οποία εξειδικεύονται στους πιο κάτω τοµείς:
Ασύρµατο δίκτυο και συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης
Τηλεφωνικό δίκτυο
Ηλεκτρονικά µέσα
Γενικές εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
Αρχείο κλάδου τηλεπικοινωνιών
Αποθήκη υλικών και αρχείο συσκευών ασυρµάτων
Κλάδος ∆ηµόσιων Συµβάσεων
Ο Κλάδος ∆ηµοσίων Συµβάσεων διασφαλίζει τη διεξαγωγή όλων των
διαδικασιών που απαιτούνται από την προκήρυξη µέχρι και την ολοκλήρωση
µιας σύµβασης, σύµφωνα µε τον Περί Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Νόµο
και Κανονισµούς.

Έχει επίσης και την ευθύνη για την ετοιµασία του

Προϋπολογισµού της Αστυνοµίας.
Τµήµα Μελετών & Ανάπτυξης

(Τ.Μ. & Α)

Ευθύνη του Τµήµατος Μελετών και Ανάπτυξης είναι η προώθηση και εφαρµογή
διαδικασιών

και

µεθόδων

που

συµβάλλουν

στη

βελτίωση

αποτελεσµατικότητας της Αστυνοµίας.
Στο Τµήµα αυτό περιλαµβάνονται τα πιο κάτω τµήµατα: Αρχείο, Γραφείο
Μελετών, Γραφείο Στατιστικής, Κλάδος Μηχανογράφησης, Γραφείο
Καταχώρησης Πληροφοριών.

της
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Γραφείο Μελετών
Το Τµήµα Μελετών έχει την ευθύνη για διεξαγωγή µελετών επιστηµονικών
ερευνών και για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης της Αστυνοµίας. Επίσης υποβάλλει εισηγήσεις για την υιοθέτηση
νέων πρακτικών, περιλαµβανοµένων και αυτών της εκπαίδευσης, για την
αποτελεσµατικότερη πρόληψη και καταστολή όλων των µορφών εγκλήµατος και
για την επιµόρφωση και εξειδίκευση των µελών της Αστυνοµίας.
Γραφείο Στατιστικής
Tο Γραφείο Στατιστικής της Αστυνοµίας έχει την ευθύνη για τη συλλογή και
τήρηση σχετικής βάσης δεδοµένων και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και
πληροφοριών που αφορούν το έγκληµα, τα τροχαία δυστυχήµατα, τα
ναρκωτικά, τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη βία στην οικογένεια, τη νεανική
παραβατικότητα κ.α.
Κλάδος Μηχανογράφησης
Τα γενικά καθήκοντα του Κλάδου Μηχανογράφησης είναι η ανάλυση των
αναγκών όλων των Τµηµάτων / Υπηρεσιών της Αστυνοµίας (εξαιρουµένης της
Κ.Υ.Π.)

για

ηλεκτρονική

επεξεργασία

στοιχείων,

ο

σχεδιασµός

µηχανογραφηµένων συστηµάτων και η ετοιµασία προγραµµάτων.
Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών
Το Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών ασχολείται µε την καταχώρηση
στοιχείων άφιξης και αναχώρησης αλλοδαπών στον Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Υπολογιστή

του

Αρχηγείου

Αστυνοµίας.

Παράλληλα,

συνεργάζεται

και

εξυπηρετεί τα Τµήµατα / Υπηρεσίες της Αστυνοµίας που έχουν σχέση µε την
αφιξοαναχώρηση αλλοδαπών, καταζητούµενα πρόσωπα, τροµοκρατία.
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∆ιευθύνσεις
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης – ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας
(∆.Ε.Ε – ∆.Α.Σ)
Η ∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας, η
οποία συστάθηκε και λειτουργεί από 1.12.2003 στο Αρχηγείο Αστυνοµίας, είναι
υπεύθυνη για το συντονισµό και την εφαρµογή του κοινοτικού κεκτηµένου από
την Αστυνοµία Κύπρου.
Η διεύθυνση χειρίζεται όλα τα θέµατα πολιτικής που εµπίπτουν στον τοµέα
«∆ικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων», καθώς επίσης τα θέµατα που
απορρέουν

από

τη

µελλοντική

εφαρµογή

του

κεκτηµένου

Schengen.

Επιπρόσθετα, στις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης υπάγονται και οι αποσπάσεις
µελών της Υπηρεσίας στο εξωτερικό (Αξιωµατικοί Σύνδεσµοι και συµµετοχή σε
Ευρωπαϊκές Αστυνοµικές Αποστολές).
Η ∆.Ε.Ε & ∆.Α.Σ. αποτελείται από δύο Υποδιευθύνσεις. Την Υποδιεύθυνση
∆.Ε.Ε. (Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & ∆ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Νοµικής
Συνεργασίας, Γραφείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, και Αρχείο) και την
Υποδιεύθυνση ∆.Α.Σ. (Εθνικό Γραφείο ∆ιεθνούς Αστυνοµίας- INTERPOL,
Εθνικό Γραφείο Ευρωπαϊκής Αστυνοµίας – EUROPOL και Εθνικό Γραφείο
SIRENE).
Μέλη της ∆ιεύθυνσης συµµετέχουν σε διάφορες οµάδες εργασίας και στις
Επιτροπές Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αντιπροσωπεύοντας την Aστυνοµία Κύπρου σε διπλωµατικές αποστολές ως
αξιωµατικοί σύνδεσµοι µε την Interpol και την Europol και συµµετέχουν σε
ευρωπαϊκές αστυνοµικές αποστολές.
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης – ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας
(∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.)
Μέλη της ∆ιεύθυνσης συµµετείχαν κατά το 2006, στις Οµάδες Εργασίας του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

και σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής
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Επιτροπής, εκπροσωπώντας την Κυπριακή ∆ηµοκρατία σε θέµατα όπως είναι η
τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα, τα εξωτερικά σύνορα, η αστυνοµική
συνεργασία, τα ναρκωτικά.
Κατά την ίδια περίοδο, µετά από προσκλήσεις από την EUROPOL, µέλη της
∆ιεύθυνσης συµµετείχαν σε 48 συναντήσεις, ενώ οι Αστυνοµικοί Σύνδεσµοι µας
στη Χάγη συµµετείχαν σε 27 άλλες συναντήσεις.
Παράλληλα, έγινε αξιολόγηση της Κύπρου για τον τοµέα της Προστασίας
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, µεταξύ 10-12/7/2006 και για τον τοµέα
της Αστυνοµικής Συνεργασίας, µεταξύ 3-5/10/2006.
∆ιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας
(∆ΕΕ&∆ΑΣ)
Η Κυπριακή Αστυνοµία µέσα στα πλαίσια της συνεργασίας µε Αστυνοµίες
άλλων χωρών καθώς και µε Ευρωπαϊκούς και ∆ιεθνείς οργανισµούς για την
καταπολέµηση του οργανωµένου και διασυνοριακού εγκλήµατος εργάστηκε για
την ανταλλαγή µηνυµάτων/αιτηµάτων µεταξύ Κύπρου και της Europol, Interpol
καθώς και άλλων χωρών, όπως φαίνονται πιo κάτω:
Πίνακας 12 Μηνύµατα / Αιτήµατα στα πλαίσια της Europol
Αιτήµατα δικαστικής Αρωγής

Λήφθηκαν

131

Αιτήµατα Νοµικής Αρωγής

Στάλθηκαν

30

από Παραλήφθησαν

29

Αιτήµατα

για

πληροφορίες

Αστυνοµικούς Ακόλουθους σε Πρεσβείες
ξένων χωρών στην Κύπρο
Αιτήµατα

για

πληροφορίες

προς Στάλθηκαν

5

Αστυνοµικούς Ακόλουθους σε Πρεσβείες
ξένων χωρών στην Κύπρο
∆ιενέργεια εξετάσεων

Αφίχθησαν

22

εξεταστές
Interpol Κύπρου

Στάλθηκαν

1970
µηνύµατα
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Interpol Κύπρου

Παραλήφθησαν

26813
µηνύµατα

Europol

Παραλήφθησαν

3953
µηνύµατα

Europol

Στάλθηκαν

1006
µηνύµατα

Europol / άλλες χώρες – αίτηση για εξετάσεις Παραλήφθησαν
από Κύπρο

υποθέσεις

Κύπρος – αίτηση για εξετάσεις από Europol Στάλθηκαν
/άλλες χώρες
Early Warning System

216 νέες
141 νέες
υποθέσεις

Παραλήφθησαν

50

πληροφορίες
Τα κυριότερα θέµατα που αφορούσαν τις υποθέσεις για τις οποίες αιτήθηκε η
συνδροµή της Europol / άλλων χωρών, ήταν η πλαστογραφία (διαβατηρίων
κ.τ.λ), παραχάραξη του ΕΥΡΩ, παράνοµη µετανάστευση, λαθροµετανάστευση,
ναρκωτικά και άλλα σοβαρά εγκλήµατα.
Μέσα στα πλαίσια της καταπολέµησης του εγκλήµατος και της διεθνούς
συνεργασίας σε αυτό, η Κύπρος µετείχε και το 2006 µε δύο µέλη της στην
Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Αποστολή (EUPM) στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη µε
σκοπό τον καταρτισµό της τοπικής Αστυνοµίας µε βάση Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Παράλληλα, και µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Συνεργασίας,
µέλη της Αστυνοµίας Κύπρου εκπόνησαν το Εγχειρίδιο για το Άρθρο 40 της
Σύµβασης Σιένγκεν (διασυνοριακή παρακολούθηση).
Το Γραφείο Interpol της ∆ΕΕ&∆ΑΣ ενεργεί επίσης και ως Σύνδεσµος µεταξύ
Αστυνοµίας και Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξεως, στην εκτέλεση
αιτηµάτων δικαστικής αρωγής και αναλαµβάνει το συντονιστικό ρόλο για την
εκτέλεση τους (Σχετικός είναι ο Περί ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας Νόµος
23(Ι)2001 και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για Αµοιβαία Αρωγή σε ποινικά θέµατα
(Κυρ. Νόµος 2(ΙΙΙ)/2000).
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Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων
Καθήκον του Γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων είναι η
παρακολούθηση και η εφαρµογή από την Αστυνοµία των υποχρεώσεων της
που πηγάζουν από το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, και η ανάπτυξη και προώθηση
των ∆ιµερών και Ευρωπαϊκών σχέσεων µέσω των υφιστάµενων διεθνών
διµερών συµφωνιών.
Γραφείο Νοµικής Συνεργασίας

Το Γραφείο Νοµικής Συνεργασίας χειρίζεται νοµικά και άλλα θέµατα της
∆ιεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης & ∆ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας, αλλά
και θέµατα νοµικής υφής που αφορούν γενικά την Αστυνοµία.
Γραφείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Το Γραφείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων χειρίζεται διάφορα ερωτηµατολόγια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη

Βασανιστηρίων και Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιµωρίας του
Συµβουλίου της Ευρώπης και άλλα θέµατα / ερωτηµατολόγια που εγείρονται
από ∆ιεθνείς Οργανισµούς και Υπηρεσίες άλλων κρατών.
Υπηρεσίες
Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μεταναστεύσεως (Υ.Α.& Μ)
H Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μεταναστεύσεως έχει αποκλειστική αρµοδιότητα
την εφαρµογή των Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόµου και
Κανονισµών (Κεφ.105 & Κ.∆.Π. 242/72). Με γνώµονα τις υποχρεώσεις που
πηγάζουν από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και την
Κυβερνητική πολιτική για την ανάπτυξη του τουρισµού και την καταπολέµηση
της λαθροµετανάστευσης , ασκεί έλεγχο των αλλοδαπών κατά την είσοδό και
παραµονή τους στο έδαφος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
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Οι Λαθροµετανάστες έχουν µειωθεί από 1280 το 2005 σε 631 το 2006
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ΄). Ο µεγαλύτερος αριθµός λαθροµεταναστών προέρχεται διά
µέσου των Κατεχόµενων από Συρία (60%), Τουρκία, Γεωργία, Ιράν, Πακιστάν,
Ιορδανία. Τα αποτρεπτικά µέτρα που λήφθηκαν από το κράτος για
περιφρούρηση των ακτών που ελέγχονται από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία,
όπως είναι η τοποθέτηση και λειτουργία παράκτιων Radar, η ενίσχυση της
Λιµενικής & Ναυτικής Αστυνοµίας µε νέες ακάτους και η αύξηση ελέγχουπεριπολιών από την Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνοµίας συνέτειναν ώστε να
µειωθούν οι λαθροµετανάστες. Γι΄ αυτό οι λαθροµετανάστες και τα κυκλώµατα
διακίνησής τους στράφηκαν προς την Τουρκία δια µέσου της οποίας φθάνουν
στις κατεχόµενες περιοχές µέσω των κλειστών λιµανιών Αµµοχώστου,
Κερύνειας και αεροδροµίου Τύµπου αλλά και παράνοµα δια µέσου άλλων
σηµείων εισόδου. Από εκεί µέσω της Γραµµής Κατάπαυσης του Πυρός,
εισέρχονται παράνοµα στις ελεύθερες περιοχές.
Όσον αφορά τους αιτητές ασύλου, το 2005 ήταν 7651 ενώ το 2006 ο αριθµός
µειώθηκε στους 3668.

Μεγάλος αριθµός αιτητών ασύλου προέρχεται από

υπηκόους των χωρών Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Συρία, Γεωργία, Ιράν, Σρι
Λάνκα, οι οποίοι εισήλθαν στην Κύπρο νόµιµα ως φοιτητές σε κολέγια, και οι
οποίοι για να παρατείνουν την παραµονή τους αιτούνται άσυλο. Επίσης ένας
άλλος αριθµός αιτητών ασύλου προέρχεται από την Ουκρανία οι οποίοι
έρχονται στην Κύπρο νόµιµα ως εργάτες ή τουρίστες και µε τη λήξη της άδειάς
τους αιτούνται άσυλο.
Για την αποτροπή άφιξης φοιτητών σε κολέγια µε σκοπό την παράνοµη
απασχόληση ή και την αίτηση ασύλου, εστάλησαν µέλη της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης σε τέσσερις αποστολές - Ινδία, Πακιστάν,
Μπαγκλαντές Κίνα και Σρι-Λάνκα - για έλεγχο των αιτήσεων (κατά πόσο
πληρούσαν τα κριτήρια που έχουν τεθεί) και προέγκριση των φοιτητών.
Το 2006 η Υπηρεσία είχε να αντιµετωπίσει µεγάλο κύµα λαθροµεταναστών
κυρίως από την Τουρκία, Ιράν και άλλες Ασιατικές χώρες οι οποίοι εισήλθαν
παράνοµα στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόµενα.
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Στις περιπτώσεις αυτές, αιτήθηκαν άσυλο ενώ δεν είχαν στην κατοχή τους
οποιαδήποτε ταξιδιωτικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους, µε
αποτέλεσµα η εξέταση των αιτήσεων τους για Άσυλο να καθυστερεί.
Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν,
η απέλαση στην χώρα τους ήταν δύσκολη γιατί δεν έγινε κατορθωτό να
εξασφαλιστούν Ταξιδιωτικά έγγραφα.
Κατά το έτος που πέρασε, το Ειδικό Κλιµάκιο ∆ιερεύνησης αιτήσεων Ασύλου
που στεγαζόταν στον Αστυνοµικό Σταθµό Πύλης Πάφου µετατέθηκε, για
καλύτερο συντονισµό της εργασίας, στο Κλιµάκιο Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Λευκωσίας, για την παραλαβή αιτήσεων τόσο Ασύλου όσο και
Άδειας Παραµονής, αιτητών Ασύλου.
Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.)
Η αποστολή της Υπηρεσίας Καταπολέµησης Ναρκωτικών είναι η προστασία
της κοινωνίας από τα ναρκωτικά και τις ψυχοτρόπες ουσίες.
Η Υ.ΚΑ.Ν. εφαρµόζει την πολιτική του Κράτους που καθορίζεται από το
Αντιναρκωτικό Συµβούλιο Κύπρου µέσα στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής
που καθορίζουν τα Ηνωµένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι ∆ιεθνείς
Οργανισµοί.
Η εφαρµογή αυτής της πολιτικής προϋποθέτει στενή συνεργασία µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες, κρατικές και µη, και στήριξη του έργου του Αντιναρκωτικού
Συµβουλίου. Στόχος της εργασίας της Υ.ΚΑ.Ν. είναι γενικά η αντιµετώπιση του
προβλήµατος των ναρκωτικών, τόσο στον τοµέα της µείωσης της ζήτησης όσο
και της µείωσης της προσφοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σύµφωνα µε την
εθνική στρατηγική και των σχεδίων δράσης που καλύπτουν την περίοδο 20042008.
Στην Υ.ΚΑ.Ν. Αρχηγείου λειτουργεί σε 24ώρη βάση η Ανοικτή Τηλεφωνική
Γραµµή Άµεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας (τηλ. 1498), µέσω της οποίας
παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό να αποταθεί ανώνυµα ή επώνυµα είτε για να
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διαβιβάσει πληροφορίες, είτε για να ζητήσει βοήθεια και συµβουλές σε θέµατα
που αφορούν εξαρτησιογόνες ουσίες.

Μέσω της γραµµής αυτής παρέχεται

ενηµέρωση στο κοινό, βοήθεια και στήριξη σε χρήστες και στις οικογένειες τους
και όταν κριθεί αναγκαίο, παραποµπή τους σε θεραπευτικά προγράµµατα ή
άλλες αρµόδιες υπηρεσίες.
Κατά το έτος 2006 λήφθηκαν 158 τηλεφωνήµατα από χρήστες ναρκωτικών,
συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα για παροχή βοήθειας, µέσω της Ανοικτής
Τηλεφωνικής Γραµµής Άµεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας (τηλ. 1498).
Επίσης,

πραγµατοποιήθηκαν

74

προσωπικές

ναρκωτικών µε τον κοινωνιολόγο της Υ.ΚΑ.Ν.

συναντήσεις

χρηστών

Μετά τις προσωπικές

συνεντεύξεις και αφού αξιολογήθηκε η κατάσταση κάθε ατόµου ξεχωριστά, 53
πρόσωπα παραπέµφθηκαν για περαιτέρω εξειδικευµένη βοήθεια σε άλλες
Υπηρεσίες, όπως στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Πρόληψης
Πολλαπλής Παρέµβασης «ΠΕΡΣΕΑΣ», Κέντρο Αποτοξίνωσης «ΑΝΩΣΗ»,
Θεραπευτικό

Κέντρο

«ΠΥΞΙ∆Α»,

Συµβουλευτικό

Κέντρο

«ΤΟΞΟΤΗΣ»,

Θεραπευτική Κοινότητα «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ», Ανοιχτή Θεραπευτική Μονάδα
«ΤΟΛΜΗ» και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας.
Στον τοµέα της πρόληψης χρήσης ναρκωτικών, η Υ.ΚΑ.Ν. διοργάνωσε
διάφορες δραστηριότητες µε κύριο στόχο την εξάλειψη εκείνων των συνθηκών
που προάγουν τη ζήτηση των ναρκωτικών, την προώθηση και την ανάπτυξη
αµυντικών µηχανισµών στους πολίτες (ειδικά τους νέους) ενάντια στις αρνητικές
επιδράσεις και στους παράγοντες που προωθούν τις εξαρτησιογόνες ουσίες.
Μετά από µελέτη και ανάλυση στοιχείων προηγούµενων χρόνων, εντοπίστηκαν
ευάλωτες περιοχές «υψηλού κινδύνου», και πραγµατοποιήθηκαν προγράµµατα
ενηµέρωσης και διαφώτισης που απευθύνονταν σε άτοµα / οµάδες που
διαµένουν στις περιοχές αυτές.
Για την ενηµέρωση και διαφώτιση του κοινού διοργανώθηκαν 192 διαλέξεις,
εργαστήρια και συζητήσεις, τα οποία παρακολούθησαν 8560 άτοµα διαφόρων
ηλικιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ). Για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του
ευρύτερου

κοινωνικού

συνόλου

διοργανώθηκαν

διάφορες

εκδηλώσεις,
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εκδόθηκε ενηµερωτικό υλικό µε αντιναρκωτικά µηνύµατα και έγινε προβολή της
ανοικτής τηλεφωνικής γραµµής 1498, η οποία λειτουργεί σε 24ώρη βάση για
άµεση ανταπόκριση και βοήθεια.
Στις 26 Ιουνίου, µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας κατά των Ναρκωτικών,
η Υ.ΚΑ.Ν. ανέπτυξε σηµαντική δραστηριότητα, προβάλλοντας το θέµα των
ναρκωτικών µέσα

από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης.

Συγκεκριµένα

πραγµατοποίησε δηµοσιογραφική διάσκεψη, δηµοσίευσε άρθρα, πρόβαλε
σχετική ταινία µε σκοπό τη διαφώτιση για την παγκόσµια ηµέρα κατά των
ναρκωτικών, έδωσε συνεντεύξεις σε όλους σχεδόν τους ραδιοφωνικούς και
τηλεοπτικούς σταθµούς.
Η δράση της Υ.ΚΑ.Ν. στον τοµέα της µείωσης της προσφοράς βασίζεται στους
δύο πιο κάτω άξονες:
1. Καταπολέµηση της επιτόπιας παραγωγής, εµπορίας, διακίνησης και
χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών :


Έλεγχος, παρακολούθηση και έρευνα υπόπτων χώρων όπου
συχνάζουν άτοµα ή ενδεχοµένως γίνεται διακίνηση ή χρήση
ναρκωτικών,

καθώς

επίσης

οικιών,

υποστατικών,

νυκτερινών

κέντρων, οχηµάτων, σκαφών, αεροσκαφών, εµπορευµατοκιβωτίων,
της

γραµµής

κατάπαυσης

του

πυρός,

των

οδοφραγµάτων,

αεροδροµίων, λιµανιών και µαρινών.


Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και διερεύνηση πληροφοριών, µε την
κατάλληλη αξιοποίηση των οποίων διενεργούνται επιχειρήσεις
σύλληψης υπόπτων και κατάσχεσης ναρκωτικών.



∆ιερεύνηση

των

ποινικών

υποθέσεων

ναρκωτικών

που

καταγγέλλονται και ποινική δίωξη των κατηγορουµένων.
Τα αποτελέσµατα της δράσης αυτής της Υ.ΚΑ.Ν. κατά το έτος 2006,
παρουσιάζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ζ΄ και Η΄.
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2. Ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για πάταξη του λαθρεµπορίου, της
παράνοµης διακίνησης και προµήθειας ναρκωτικών διεθνώς.
Η Κύπρος έχει υιοθετήσει όλες τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις για τα ναρκωτικά και η
Νοµοθεσία έχει εκσυγχρονιστεί ώστε να συνάδει µε τις διατάξεις των
Συµβάσεων αυτών, για την υλοποίηση των οποίων η Κυπριακή Αστυνοµία
συνεργάζεται στενά µε τα Ηνωµένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Συµβούλιο της Ευρώπης, την INTERPOL, την EUROPOL και άλλους ∆ιεθνείς
Οργανισµούς, καθώς και µε υπηρεσίες ξένων χωρών που έχουν εγκαταστήσει
µόνιµα στην Κύπρο Αξιωµατικούς Συνδέσµους. Επίσης η ΥΚΑΝ µε βάση το
Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα

Ναρκωτικά προβαίνει σε

µελέτη και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.
Η ∆ιεθνής συνεργασία συµπεριλαµβάνει τη συµµετοχή σε οµάδες εργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται µε το θέµα των ναρκωτικών, την Οµάδα
του ∆ουβλίνου (Dublin Group) - την οποία προεδρεύει από 1η Ιανουαρίου 2006
για τρία χρόνια-, και την Οριζόντια Οµάδα για τα Ναρκωτικά (Horizontal Drug
Group).
Επιπρόσθετα, απαντήθηκαν κατά το 2006 διάφορα ερωτηµατολόγια της
ΙΝΤΕRPΟL, EUROPOL, Ηνωµένων Εθνών και των Αξιωµατικών Συνδέσµων
ξένων χωρών που εδρεύουν στην Κύπρο και ανταποκρίθηκε σε διάφορα
αιτήµατα τους.
Στις 16/6/06 σε συνεργασία µε την Αστυνοµία της Ελβετίας κατασχέθηκαν 5 κιλά
κοκαΐνης στο Αεροδρόµιο Λάρνακας και συνελήφθησαν 4 άτοµα (2 Βραζιλιάνοι,
2 Κύπριοι).
Υπηρεσία Εγκληµατολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.)
Η αποστολή της Υπηρεσίας Εγκληµατολογικών Ερευνών συνίσταται στην
επιστηµονική εξέταση τεκµηρίων και σκηνών εγκληµάτων και στην παρουσίαση
µαρτυρίας ενώπιον του ∆ικαστηρίου.
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Γραφείο ∆ιαβίβασης Τεκµηρίων
∆ιαβιβάζονται τα τεκµήρια όλων των υποθέσεων για επιστηµονικές εξετάσεις
στα διάφορα εργαστήρια της Υπηρεσίας, αφού καταχωρηθούν και ελεγχθεί το
ειδικό έντυπο.

Το Γραφείο έχει επίσης ευθύνη για τη φύλαξη και παράδοση

των τεκµηρίων στους ανακριτές.
Εγκληµατολογικό Εργαστήριο
Το Εγκληµατολογικό Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη βαλλιστική εξέταση
πυροβόλων όπλων, και την εξέταση πυροµαχικών / καλύκων / βολίδων κλπ.
Παράλληλα, διενεργεί σύγκριση ιχνών εργαλείων σκηνής εγκλήµατος /
δυστυχήµατος µε εργαλεία που πιθανόν να χρησιµοποιήθηκαν στη διάπραξη
του εγκλήµατος / δυστυχήµατος, πραγµατοποιεί εξέταση τεµαχίων τεκµηρίων,
εξετάζει κέρµατα και χαρτονοµίσµατα, καθώς και αριθµούς που απαλείφθηκαν ή
αλλοιώθηκαν από µεταλλική ή άλλη επιφάνεια όπλων. Το εργαστήριο διαβιβάζει
επίσης τεκµήρια σε άλλα

κυβερνητικά εργαστήρια π.χ. Χηµείο, Ινστιτούτο

Γενετικής για την εξέταση (DNA) κλπ, για επιστηµονική εξέταση.
Εργαστήριο ∆ιερεύνησης
Το προσωπικό του Εργαστηρίου ∆ιερεύνησης επισκέπτεται όλες τις ιδιαίτερα
σοβαρές σκηνές εγκληµάτων σε όλη την Κύπρο, για σκοπούς εξερεύνησης,
εντοπισµού, σήµανσης και συσκευασίας τεκµηρίων.

Επιπρόσθετα διενεργεί

δακτυλοσκοπική εξέταση τόσο της σκηνής όσο και των εντοπιζοµένων
τεκµηρίων, αλλά και εξειδικευµένη δακτυλοσκοπική εξέταση τεκµηρίων σε
παγκύπρια βάση.
Φωτογραφικό Εργαστήριο
Το Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη φωτογράφιση ή / και βιντεογράφηση
σκηνών εγκληµάτων, εργατικών ατυχηµάτων ή
αστυνοµικής

οποιασδήποτε

άλλης

δραστηριότητας, αστυνοµικών τεκµηρίων στις σκηνές ή στο

Εργαστήριο, καθώς και φωτογράφιση µελών της Αστυνοµίας για σκοπούς
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έκδοσης

αστυνοµικών

δελτίων

ταυτότητας.

Οι

δραστηριότητες

αυτές

περιλαµβάνουν την εµφάνιση όλων των φιλµ της Αστυνοµίας και εκτύπωση
φωτογραφιών σε παγκύπρια βάση και την ανάλυση, επεξεργασία και ενίσχυση
εικόνας βιντεογράφησης

ή φωτογράφισης που µπορεί να προέρχεται από

βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Το φωτογραφικό εργαστήριο ετοιµάζει επίσης σκίτσα προσώπων µε την
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, και διενεργεί ψηφιακή αρχειοθέτηση και
εντοπισµό προσώπων µε βάση τη φωτογραφία τους ή τα προσωπικά τους
δεδοµένα.
Εργαστήριο Γραφολογίας
Το Εργαστήριο Γραφολογίας είναι υπεύθυνο για την εξέταση χειρογράφων
εγγράφων µε µελάνι, για τα οποία αµφισβητείται η ταυτότητα του γράψαντος ή
υπογράψαντος προσώπου, επανεµφάνιση σβησµένης γραφής ή γραφής που
καλύφτηκε

µε διορθωτικό υγρό, µε τη χρήση ειδικών φωτισµών και

εξειδικευµένης φωτογράφισης, καθώς και διαχωρισµό διαφορετικών τύπων
µελανιών σε γραφή / υπογραφή, µε τη χρήση ειδικής συσκευής (PROJECTIΝA).
Επίσης ασχολείται µε την εµφάνιση αποτυπωµάτων γραφής ( Indentations), µε
τη χρήση συστήµατος ηλεκτροστατικής ανίχνευσης εγγράφων ("ESDA"
ELECTROSTATIC

DETECTION

APPARATUS),

και

την

εξέταση

δακτυλογραφηµένων εγγράφων, µε σκοπό τον καθορισµό συγκεκριµένης
γραφοµηχανής που χρησιµοποιήθηκε.
Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας
Το Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας είναι υπεύθυνο
για την εξέταση τεκµηρίων όπως διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα,
θεωρήσεις εισόδου (Ευρωπαϊκή θεώρηση τύπου SCHENGEN και θεωρήσεις
άλλων χωρών), σφραγίδες εισόδου / εξόδου από το έδαφος της ∆ηµοκρατίας,
ανάγλυφες σφραγίδες ή αποτυπώµατα σφραγίδων µελάνης, εκτυπώσεις
ασφαλείας (ανάγλυφη, λιθογραφική, µεταξοτυπία κ.λ.π.), πιστωτικές κάρτες,
ταξιδιωτικές επιταγές, ταυτότητες, οµολογίες, λαχεία κλπ.

154

∆ικανικό Εργαστήριο.
Το ∆ικανικό Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για εξετάσεις ινών, ξεσµάτων µπογιάς,
θραυσµάτων γυαλιού και άλλων µικροϊχνών, ανίχνευση τριχών, βιολογικών
υγρών (αίµα, σπέρµα), διαχωρισµό ανθρώπινου / ζωικού αίµατος, διαχωρισµό
ανθρώπινης / ζωικής τρίχας, και χηµική επανεµφάνιση των εργοστασιακών
αρχικών αριθµών του σκελετού ή της µηχανής µηχανοκινήτων οχηµάτων.
Παράλληλα, τα µέλη του επισκέπτονται σοβαρές σκηνές εγκληµάτων για
εξειδικευµένες δειγµατοληψίες, παρέχουν συµβουλές προς όλα τα µέλη της
Αστυνοµίας αναφορικά µε δειγµατοληψίες και συσκευασία τεκµηρίων, και
ετοιµάζουν ειδικά κιβώτια (sampling kits) µιας χρήσης,

για σκοπούς

δειγµατοληψίας από υπόπτους και σκηνές εγκληµάτων, κυρίως σε περιπτώσεις
εκρήξεων.
Κλάδος ∆ακτυλοσκοπίας
Ο Κλάδος ∆ακτυλοσκόπησης φέρει την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου των
παραλαµβανοµένων από τις Επαρχίες αποτυπωµάτων, τη µόνιµη καταχώριση
τους στο σύστηµα και τη σύγκριση τους µε τα λανθάνοντα αποτυπώµατα.
Στον Κλάδο ∆ακτυλοσκόπησης

έχει εγκατασταθεί το Αυτοµατοποιηµένο

Σύστηµα Αναγνώρισης ∆ακτυλικών Αποτυπωµάτων (ΑΣΑ∆Α), µε υποσταθµούς
στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αµµοχώστου.
Μέσω των υποσταθµών αυτών αποστέλλονται στο Αρχηγείο Αστυνοµίας τόσο
τα δακτυλικά αποτυπώµατα υπόπτων όσο και εκείνα των ενοίκων, καθώς
επίσης

τα

αποτυπώµατα

που

εντοπίζονται

στις

σκηνές

εγκληµάτων

(λανθάνοντα).
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Τα αδικήµατα σοβαρής µορφής που καταγγέλθηκαν το 2006 ανέρχονται σε
7955 παρουσιάζοντας αύξηση 9.72% σε σύγκριση µε το 2005 (7250).
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Παράλληλα, το ποσοστό ανίχνευσης το 2005 ανερχόταν στο 48,65% και το
2006 µειώθηκε στο 47,92%.

Πίνακες µε την κατάσταση του σοβαρού

εγκλήµατος παρατίθενται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.
Υπηρεσία Επιθεωρήσεων & Ελέγχου (Υ.Ε.& E.)
Αποστολή της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και Ελέγχου είναι η διεξαγωγή, µε ή
χωρίς προειδοποίηση, τακτικού ελέγχου των Αστυνοµικών Τµηµάτων /
∆ιευθύνσεων / Μονάδων και Υπηρεσιών για εξακρίβωση του βαθµού
ετοιµότητας, επαγρύπνησης και επάρκειας, και κατά πόσο η εκτέλεση των
Αστυνοµικών καθηκόντων γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και το πρόγραµµα
του Αρχηγού Αστυνοµίας.
Το 2006 πραγµατοποίησε 88 απροειδοποίητους ελέγχους / επιθεωρήσεις σε
Τµήµατα, ∆ιευθύνσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες. Επιπρόσθετα διενήργησε 14
επιθεωρήσεις σε Τµήµατα, ∆ιευθύνσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες αναφορικά µε
την καταστροφή εγγράφων µετά από έγκριση από την Τµηµατικό Λειτουργό
Αρχείου. Επίσης, συνέλεξε και απέστειλε στο Κρατικό Αρχείο έγγραφα τα οποία
αφορούν υποθέσεις ιδιαίτερου και ιστορικού ενδιαφέροντος του αγώνα 1955-59.
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.)
Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απευθείας υπόλογη στον Πρόεδρο
της ∆ηµοκρατίας για θέµατα που σχετίζονται µε τη συλλογή, την αξιολόγηση και
εκµετάλλευση πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια του Κράτους.

Για

διοικητικά θέµατα υπάγεται στο Βοηθό Αρχηγό Υποστήριξης.
Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου (Α.Α.Κ.)
Αποστολή της Αστυνοµικής Ακαδηµίας Κύπρου είναι η εκπαίδευση και
επιµόρφωση των µελών της Αστυνοµίας Κύπρου.

Το πρόγραµµα της

Αστυνοµική Ακαδηµίας χωρίζεται σε 3 τοµείς εκπαίδευσης.

α) συστηµατική

εκπαίδευση των ∆οκίµων Αστυνοµικών, β) εκπαίδευση και επιµόρφωση όλων
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των µελών της Αστυνοµίας σε διοικητικά και επιχειρησιακά (αστυνοµικά)
θέµατα, και (γ) διοργάνωση εντατικών τµηµάτων εκµάθησης ξένων γλωσσών.
Η Αστυνοµική Ακαδηµία έχει την ευθύνη να προβαίνει σε τροποποιήσεις
Αστυνοµικών

∆ιατάξεων,

Μαθηµάτων,

περιλαµβανοµένων

Πρακτικών

Εφαρµογών και Επεισοδίων, και όλων των Νόµων και Κανονισµών που
αφορούν την Αστυνοµία σύµφωνα µε τις εκάστοτε δηµοσιεύσεις στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, και να ενηµερώνει σχετικά τα µέλη της
Αστυνοµίας.
Επιπρόσθετα µε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Αστυνοµική Ακαδηµία

συµµετέχει στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής

Αστυνοµικής Ακαδηµίας.
Μηχανοκίνητη Μονάδα Άµεσης ∆ράσης (Μ.Μ.Α.∆.)
Η Μονάδα δηµιουργήθηκε µε απόφαση του Αρχηγού Αστυνοµίας, στις
9/10/1978, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Περί Αστυνοµίας Νόµου Ν.73(Ι)/2004
και

υπάγεται

στον

Αρχηγό

Αστυνοµίας,

µέσω

του

Βοηθού

Αρχηγού

Υποστήριξης, ο οποίος συντονίζει και υποστηρίζει τα καθήκοντα της Μονάδας.
Αποστολή της Μ.Μ.Α.∆. είναι η αντιµετώπιση οργανωµένων πράξεων βίας και
τροµοκρατίας, η διάσωση και παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που κινδυνεύουν
από θεοµηνίες, αεροπορικά, ναυτικά ή χερσαία ατυχήµατα. Επιπλέον έχει την
ευθύνη

για

την

ασφάλεια

εγκαταστάσεων

ζωτικής

σηµασίας,

ξένων

προσωπικοτήτων και άλλα ειδικά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Αρχηγό
Αστυνοµίας.
Το 2006, η Μονάδα πρόσφερε ανθρωπιστική βοήθεια σε πέντε περιπτώσεις
που αφορούσαν πληµµύρες, ρυµούλκηση οχηµάτων κλπ.. Παράλληλα, µέσα
στα πλαίσια του θεσµού της Εβδοµάδας Εργασίας, φιλοξένησε 85 µαθητές από
διάφορα Λύκεια, και άλλους 292 µαθητές διαφόρων Λυκείων σε µονοήµερη
επίσκεψη στη Μονάδα.
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Το 2006, η Μ.Μ.Α.∆. ενίσχυσε σε 453 περιπτώσεις τις Επαρχιακές Αστυνοµικές
∆ιευθύνσεις, µε Μηχανοκίνητα περίπολα

τα οποία εγκατέστησαν 164

οδοφράγµατα, ερεύνησαν 744 οχήµατα και έλεγξαν 850 πρόσωπα, ενώ διέθεσε
111 µέλη της για ενίσχυση των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων των Επαρχιών κατά
την εκδήλωση διαµαρτυρίας οδηγών φορτηγών, και συνολικά 678 µέλη για
εντοπισµό και σύλληψη υπόπτου προσώπου / προσώπων που διενεργούσαν
κλοπές, ληστείες, βιασµούς ανύποπτων γυναικών στις πόλεις και σε προάστια
της Λευκωσίας και Λάρνακας.
Η ΜΜΑ∆ ανέλαβε επίσης την ενίσχυση των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων σε 61
περιπτώσεις Ποδοσφαιρικών ή Καλαθοσφαιρικών αγώνων, ενώ 102 µέλη της
αστυνόµευσαν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΠΟΕΛ-TRABSONSPOR Τουρκίας.
Σε εννέα περιπτώσεις ενίσχυσε το Τµήµα Γ’ σε επιχειρήσεις σχετικά µε τον περί
Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµο και έλεγχο Πρακτορείων Στοιχηµάτων µε 67
µέλη, ενώ παράλληλα σηµαντική ήταν η έκτακτη ανταπόκριση της σε 84
κατεπείγοντα επεισόδια παγκύπρια, συµπεριλαµβανοµένων δύο επεισοδίων
που χειρίστηκε το Τµήµα Αρχαιοτήτων, ως επίσης και η µεταφορά υποδίκων /
καταδίκων από τους χώρους κράτησης τους στα ∆ικαστήρια/ Κεντρικές
Φυλακές / Νοσοκοµεία ή για ανάκριση σε 45 περιπτώσεις.
Σηµαντική ήταν και η εξασφάλιση µε στατικές φρουρές Παραρτηµάτων των
Κεντρικών Φυλακών, Πρεσβειών, και οικιών σηµαντικών προσώπων ενώ σε
207 περιπτώσεις εξασφάλισε τους χώρους επισκέψεων / δροµολόγια
διακίνησης του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Παράλληλα, η ΜΜΑ∆,
σε 26 περιπτώσεις ανέλαβε την ασφάλεια / συνοδεία ξένων προσωπικοτήτων
που επισκέφθηκαν την Κύπρο.
Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.)
Η Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.) επιχειρησιακά υπάγεται στον Αρχηγό
Αστυνοµίας και ∆ιοικητικά στο Β/Αρχηγό Υποστήριξης. Ευθύνη των µελών της
Μονάδας είναι η ασφάλεια του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας και της οικογένειας
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του, η φρούρηση του Προεδρικού Μεγάρου και των Προεδρικών Κατοικιών και
η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν.
Μέσα στα πλαίσια της πρόληψης του εγκλήµατος, εντός του 2006, η Μονάδα
εξέδωσε 160 Τµηµατικές ∆ιαταγές Επιχειρήσεων που αφορούσαν στις
διακινήσεις και στην Ασφάλεια του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Επιπρόσθετα,
σε ακανόνιστα χρονικά διαστήµατα, διενεργείται περιπολικά κάλυψη / έλεγχος
της εξοχικής κατοικίας του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας στον Πρωταρά που
εµπίπτει στην αρµοδιότητα / έδαφος της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου.
Λιµενική & Ναυτική Αστυνοµία (Λ.&Ν.Α.)
Η Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία είναι ανεξάρτητη Μονάδα από το 1988 µε
έδρα το Παλιό Λιµάνι Λεµεσού. ∆ιαθέτει εννέα Σταθµούς στις Επαρχίες
Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αµµοχώστου.
Αρµοδιότητα της Λιµενικής & Ναυτικής Αστυνοµίας είναι η αστυνόµευση και
περιπολία των χωρικών υδάτων της ∆ηµοκρατίας και ο έλεγχος των λιµανιών,
ορµίσκων και αγκυροβολιών.

Συγκεκριµένα, η

Μονάδα αστυνοµεύει την

θαλάσσια περιοχή της ελεύθερης Κύπρου από ανατολικά της γραµµής
αντιπαράταξης (περιοχή ∆ερύνειας) προς ∆υτικά και Βόρεια µέχρι την περιοχή
Πωµού, συνολικής απόστασης 199 Ναυτικών µιλίων.
Καλύπτεται ο έλεγχος των εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε όλο το µήκος
της ακτογραµµής: στο Νέο Λιµάνι Λεµεσού, στο Παλιό Λιµάνι Λεµεσού, στο
Λιµάνι Λάρνακας, στο Λιµάνι Πάφου, στα µικρά λιµάνια Αγίας Νάπας, Ζυγίου
και Λατσιού, στις Μαρίνες Λάρνακας και Αγίου Ραφαήλ, καθώς και στις
εγκαταστάσεις της ΑΗΚ, στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και στο
στρατιωτικό αεροδρόµιο Πάφου και στη Ναυτική Βάση Πάφου.
Παράλληλα εκτελεί επιχειρήσεις, πραγµατοποιεί συνοδεία / µεταφορά επισήµων
καθώς και άλλα ναυτικά αστυνοµικά καθήκοντα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.
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Η Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία το 2006, συµµετείχε σε 13 ασκήσεις µε άλλες
υπηρεσίες της ∆ηµοκρατίας ως ακολούθως:
Πίνακας 6 Ασκήσεις που έλαβε µέρος η Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία
Ασκήσεις που έλαβε µέρος η Λ.&Ν.Α.
9 Κώδικα ISPS στα λιµάνια της ∆ηµοκρατίας
1 Άσκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πλοίο
1 Άσκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο χερσαίο χώρο του Ν. Λιµανιού
Λεµεσό
1 Άσκηση της Εθνικής Φρουράς στο Λιµανάκι Λατσιού
1 Άσκηση µε συµµετοχή της ΑΠΑ και της Πολιτικής Άµυνας στο Λιµάνι
Λάρνακας
Σε 62 περιπτώσεις

προσέφερε τις υπηρεσίες της για έρευνα και διάσωση

καθώς και για παροχή βοήθειας σε πρόσωπα και σκάφη. Σε πέντε περιπτώσεις
µετέφερε ασθενείς / τραυµατίες µε αστυνοµικές ακάτους.
Η Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία συνέχισε κατά το 2006 τις δραστηριότητες
της για την πρόληψη του εγκλήµατος, µε τις προγραµµατισµένες και έκτακτες
περιπολίες που διεξήγαγε καθηµερινά µε τα πλωτά µέσα που διαθέτει καθώς
επίσης και µε έλεγχο των ραντάρ. Το Παράκτιο Σύστηµα Ραδιοεπισήµανσης, το
οποίο έχει ενταχθεί στη Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία στις 06/09/2006,
λειτουργεί σε 24ωρη βάση από όπου ελέγχεται η θαλάσσια κίνηση σε όλη τη
θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, µέχρι και 72 ναυτικά µίλια από την ξηρά.
Οι περιπολίες αυτές είχαν ως στόχο κυρίως την πρόληψη του λαθρεµπορίου και
της παράνοµης εισόδου αλλοδαπών λαθροµεταναστών στο έδαφος της
∆ηµοκρατίας. Αποτέλεσµα των προσπαθειών αυτών ήταν ο περιορισµός των
περιπτώσεων µεταφοράς λαθροµεταναστών από τη θάλασσα αλλά και ο
περιορισµός των λαθρεπιβατών σε διάφορα πλοία. Συγκεκριµένα, εντοπίσθηκε
µία περίπτωση, κατά την οποία βρέθηκαν σε µικρό σκάφος να επιβαίνουν 15
λαθροµετανάστες οι οποίοι συνελήφθησαν από τα µέλη της Λιµενικής και
Ναυτικής Αστυνοµίας και το σκάφος στο οποίο επέβαιναν, κατασχέθηκε.
Παράλληλα, 261 άτοµα διαφόρων εθνικοτήτων αφίχθησαν ως λαθρεπιβάτες µε
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διάφορα πλοία στο Λιµάνι Λεµεσού, στους οποίους δεν επιτράπηκε η είσοδος
στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας και επέστρεψαν πίσω µε τα ίδια πλοία.
Σε 628 περιπτώσεις, µέσα στα πλαίσια της ασφάλειας της θαλάσσιας περιοχής
των Αεροδροµίων Λάρνακας και Πάφου, λήφθηκαν µέτρα ασφαλείας σχετικά µε
πλοία τα οποία θεωρήθηκαν υψηλού κίνδυνου.

Αφορούσαν σε υποθέσεις

µεταφοράς Ισραηλινών τουριστών (93), εκπαίδευση Ισραηλινών πληρωµάτων
(24), σκάφη αναψυχής µε Ισραηλινά πληρώµατα (278), καθώς και πολεµικά
πλοία, υποβρύχια και άλλα επιβατηγά υψηλού κινδύνου (233).
Η Μονάδα κατάγγειλε συνολικά 141 υποθέσεις που αφορούσαν παραβάσεις
των Νοµοθεσιών που αφορούν: Αλιεία, Ταχύπλοα Σκάφη, Προστασία
Λουοµένων, Λαθροµεταναστών και ∆ιεθνών Συµβάσεων που αφορούν τη
θάλασσα.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος µέλη της Λιµενικής και Ναυτικής Αστυνοµίας
διενήργησαν ελευθεροκοινωνία σε 4886 πλοία τα οποία κατέπλευσαν στα
νόµιµα λιµάνια της ∆ηµοκρατίας.
Κατά το τρέχον έτος µέχρι σήµερα διεξήχθησαν επιχειρησιακές καταδύσεις από
τα µέλη της Οµάδας Αυτοδυτών όπως φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΘ΄.
Παράκτιο Σύστηµα Ραδιοεπισήµανσης
Από τις 06/09/2006 το Παράκτιο Σύστηµα Ραδιοεπισήµανσης υπάγεται στη
Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία. Σήµερα, το σύστηµα στη Λεµεσό λειτουργεί σε
24ωρη βάση, από όπου ελέγχεται η θαλάσσια κίνηση σε όλη τη θαλάσσια
περιοχή της Κύπρου, µέχρι και 72 ναυτικά µίλια από την ξηρά.
Επίσης έχουν γίνει οι αναγκαίες διευθετήσεις ώστε εάν χρειαστεί να
λειτουργήσει και τερµατικό στη Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία Λάρνακας το
οποίο είναι εγκατεστηµένο στο Λιµάνι Λάρνακας.

Οι ίδιες διευθετήσεις

προωθούνται και στη Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία Λατσιού.
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Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Επαρχιών
Για σκοπούς αποτελεσµατικής αστυνόµευσης η Αστυνοµία χωρίζεται στις
ακόλουθες Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις, οι οποίες διαθέτουν σε κάθε πόλη
Επαρχιακό Αρχηγείο. Κάθε Επαρχία διοικείται από ένα Ανώτερο Αξιωµατικό :
Λευκωσία
Λεµεσός
Λάρνακα
Αµµόχωστος
Πάφος
Κερύνεια
Μόρφου
Ένεκα της Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόµενης κατοχής οι Αστυνοµικές
∆ιευθύνσεις Αµµοχώστου και Μόρφου, στεγάζονται προσωρινά στο Παραλίµνι
και στην Ευρύχου, αντίστοιχα, ενώ η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Κερύνειας
προσωρινά έχει αναστείλει τη λειτουργία της.
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λευκωσίας καλύπτει έκταση 2230 τ. χλµ µε πληθυσµό
που ανέρχεται γύρω στις 260,000 από τις οποίες οι 90,000 περίπου διαµένουν
στην ύπαιθρο. Τα πιο πάνω αντιστοιχούν στο 1/3 του πληθυσµού παγκύπρια.
Από τον Απρίλιο του 2003 µε τη διάνοιξη οδοφραγµάτων προς τα κατεχόµενα,
η ∆ιεύθυνση είναι επιφορτισµένη και µε τον έλεγχο χιλιάδων Τουρκοκύπριων
και Ελληνοκύπριων που διακινούνται µέσω των Οδοφραγµάτων Λήδρα Πάλας
και Αγίου ∆οµετίου.
Στη Λευκωσία είναι επίσης καθηµερινό φαινόµενο οι εκδηλώσεις για διεκδίκηση
αιτηµάτων, οι ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές συναντήσεις, πολιτιστικές
εκδηλώσεις, και οι εφέσεις ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, τις οποίες
καλείται να αστυνοµεύσει η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση.
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Η πόλη και τα προάστια της Λευκωσίας αστυνοµεύονται από τους
Αστυνοµικούς Σταθµούς:
Λυκαβητού,
Πύλης Πάφου/Υποσταθµός Οδού Λήδρας,
Στροβόλου,
Αγίου ∆οµετίου,
Οµορφίτας.
Η ΄Υπαιθρος αστυνοµεύεται από τους Αστυνοµικούς Σταθµούς:
Λακατάµειας/Ορεινής
Πέρα Χωρίου
Κοκκινοτριµιθιάς
Περιστερώνας
Παλαιχωρίου
Λειτουργούν επίσης τα Οδοφράγµατα: Αγίου ∆οµετίου και Λήδρα Πάλας.
Κατά το 2006, µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λευκωσίας παρείχαν Πρώτες
Βοήθειες και µετέφεραν ασθενείς / τραυµατίες στο Γενικό Νοσοκοµείο
Λευκωσίας ή σε ιδιωτικές κλινικές σε 123 περιπτώσεις, παρείχαν ανθρωπιστική
και άλλη βοήθεια προς το κοινό σε 888 περιπτώσεις, ενώ σε 64 περιπτώσεις
παρείχαν βοήθεια σε άτοµα που κινδύνευσαν για διάφορους λόγους.
Μέλη της ∆ιεύθυνσης χρειάστηκε να επέµβουν σε 3098 περιπτώσεις, για να
συµβιβάσουν αστικής φύσεως διαφορές (οικογενειακές έριδες, κτηµατικές
διαφορές, προσωπικές έριδες, συζυγικά προβλήµατα, προβλήµατα ανήλικων,
προστασία γερόντων, αναπήρων, ορφανών κ.λ.π.) και αναλώνοντας για το
σκοπό αυτό 3881 ώρες περίπου.
Σε 691 περιπτώσεις παρασχέθηκε βοήθεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για
κατάσβεση πυρκαγιών.
Επιπρόσθετα, και µέσα στα πλαίσια της Κοινοτικής Αστυνόµευσης, η ∆ιεύθυνση
διοργάνωσε και συµµετείχε σε αριθµό εκδηλώσεων όπως το «Πανηγύρι
Χαράς», Παγκόσµια Ηµέρα Παιδιού, αγώνα ποδοσφαίρου, κλπ.
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Η ∆ιεύθυνση εργάστηκε εντατικά µέσα από την Κοινοτική Αστυνόµευση για
διαφώτιση του κοινού σε διάφορα θέµατα όπως κροτίδες, ναρκωτικά, οδική
ασφάλεια κ.α.
Κατά το 2006, εισήλθαν από το Οδόφραγµα Λήδρα Πάλας στις ελεύθερες
περιοχές 305,853 Τ/Κύπριοι ενώ στα κατεχόµενα από τις ελεύθερες περιοχές
µέσω του ιδίου Οδοφράγµατος πέρασαν συνολικά 228,061 πρόσωπα, εκ των
οποίων οι 110,083 ήταν Ε/Κύπριοι και 117,978 αλλοδαποί.
Μέσω του Οδοφράγµατος Αγίου ∆οµετίου πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές
379,432 οχήµατα Τ/Κυπρίων,

ενώ από τις ελεύθερες περιοχές προς τα

κατεχόµενα πέρασαν 241,871 οχήµατα Ε/Κυπρίων και 1,411 λεωφορεία στα
οποία επέβαιναν συνολικά 34,493 τουρίστες.
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λεµεσού
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λεµεσού είναι υπεύθυνη για την Αστυνόµευση µιας
περιοχής έκτασης 34.87 τ χλµ. και της δεύτερης σε πληθυσµό πόλης της
Κύπρου. To νέο Λιµάνι και ο τουρισµός δηµιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες για
αστυνόµευση ένεκα της αυξηµένης τροχαίας κίνησης.
Η Πόλη και τα Προάστια της Λεµεσού αστυνοµεύονται από τους Αστυνοµικούς
Σταθµούς:
Πόλης (Κεντρικός)
Αγίου Ιωάννη
Γερµασόγειας
Πολεµιδιών
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λεµεσού ανέπτυξε µεγάλη δραστηριότητα στον τοµέα
της Κοινοτικής Αστυνόµευσης. Κατά το έτος 2006, διοργάνωσε διάφορες
εκδηλώσεις όπως:
∆ενδροφύτευση,
Λαµπριάτικα παιγνίδια,
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Αιµοδοσία αφιερωµένη στα θύµατα της αεροπορικής τραγωδίας
Πανηγύρι της Χαράς για τα παιδιά στο δηµόσιο κήπο,
Στελέχωση περιπτέρων του Ραδιοµαραθωνίου στην περιοχή,
Στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώθηκε στο ΙΗ’

∆ηµοτικό Σχολείο

στην Τουρκοκυπριακή Συνοικία πρόβαλε το έργο της Αστυνοµίας µε τη
συµµετοχή διάφορων Τµηµάτων της Αστυνοµίας όπως τη Φιλαρµονική,
Λιµενική και Ναυτική Αστυνοµία, του Κλάδου Πυροτεχνουργών του Κλάδου
Αστυνοµικών Σκύλων. Ο Άγιος Βασίλης µεταφέρθηκε µε το ελικόπτερο της
Αστυνοµίας και µοίρασε δώρα στα παιδιά.
Εντός του έτους 2006 καταγγέλθηκαν στο ΤΑΕ Λεµεσού 1896 υποθέσεις
σοβαρών εγκληµάτων.
∆ιερευνήθηκαν 78 υποθέσεις βίας στην οικογένεια από τις οποίες 18
εκδικάστηκαν, 53 βρίσκονται υπό εκδίκαση, 1 υπό εξέταση, ενώ άλλες 4
αποσύρθηκαν και 2 βρίσκονται για µελέτη και οδηγίες στο Αρχηγείο
Αστυνοµίας.
Παράλληλα,

διερευνήθηκαν

170

υποθέσεις

παράνοµης

εργοδότησης

αλλοδαπών από τις οποίες 71 εκδικάστηκαν και 99 βρίσκονται υπό εκδίκαση.
Την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λεµεσού απασχόλησε έντονα και αυτή τη χρονιά το
κυκλοφοριακό πρόβληµα.
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας είναι υπεύθυνη για την Αστυνόµευση µιας
περιοχής µε ιδιαιτερότητες όπως είναι η Γραµµή Αντιπαράταξης, η Βρετανική
Βάση ∆εκέλειας, η Μαρίνα, το Λιµάνι, το ιδιωτικό Λιµάνι Ζυγίου, τα ∆ιυλιστήρια,
οι Πετρελαιοδεξαµενές, ο Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθµός Βασιλικού, το Ειδικό
Καθεστώς Πύλας, και κυρίως ο ∆ιεθνής Αερολιµένας που αποτελεί την κύρια
πύλη εισόδου του τουριστικού ρεύµατος.
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Η εδαφική αρµοδιότητα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας επεκτείνεται
στα 1.055,3 τετραγωνικά χιλιόµετρα από τα οποία τα 18 είναι Νεκρά Ζώνη ενώ
ο συνολικός πληθυσµός της πόλης και επαρχίας Λάρνακας ανέρχεται στις
131.180 Ελληνοκύπριοι και 500 Τυρκοκύπριοι.
Για την αστυνόµευση της Υπαίθρου η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας
υποδιαιρείται στους ακόλουθους Αστυνοµικούς Σταθµούς:
Λάρνακα (Σταθµός πόλης),
Λεύκαρα,
Ορόκλινη,
Κοφίνου,
Αθηαίνου,
Αραδίππου,
Κίτι
Ζύγι (ο Σταθµός άρχισε τη λειτουργία του στις 4.9.2006)
Εντός του 2006, µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας παρείχαν
Πρώτες Βοήθειες σε 93 περιπτώσεις, συµµετείχαν σε διασώσεις και µετέφεραν
ασθενείς / τραυµατίες σε 93 περιπτώσεις, ενώ σε 620 περιπτώσεις παρείχαν
ανθρωπιστική βοήθεια στο κοινό, και πρόσφεραν σε 22 περιπτώσεις, βοήθεια
σε άτοµα που κινδύνεψαν για διάφορους λόγους .
Επιπρόσθετα, τα µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Λάρνακας επέµβηκαν σε
1356 περιπτώσεις συµβιβασµού αστικής φύσης διαφορών, προσωπικών
διενέξεων, χειρισµό προβληµάτων ανηλίκων και αναλώθηκαν 2395 ώρες.
Σε 157 περίπου περιπτώσεις παρασχέθηκε συνδροµή προς την Πυροσβεστική
Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο.
Το 2006 ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η προσφορά της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης
Λάρνακας στην παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων στους χιλιάδες
ευρωπαίους πολίτες καθώς και πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι εγκατέλειπαν
το Λίβανο, κατά την περίοδο του πολέµου εκεί, χρησιµοποιώντας το Λιµάνι και
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το Αεροδρόµιο Λάρνακας ως ενδιάµεσο σταθµό για να µεταβούν σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες.
Μέσα από την Κοινοτική Αστυνόµευση, η ∆ιεύθυνση συµµετείχε σε αριθµό
εκδηλώσεων σε σχολεία και άλλους χώρους, µε στόχο τη προσέγγιση της
Αστυνοµίας στο κοινό µέσα από οργανωµένα και µη σύνολα.
Στις 4 Σεπτεµβρίου 2006 άρχισε τη λειτουργία του ο νέος Αστυνοµικός Σταθµός
Ζυγίου, ο οποίος ανέλαβε την αστυνόµευση των χωριών Ζυγίου, Μαρί,
Καλαβασού, Τόχνης, Χοιροκοιτίας, Ψεµατισµένου και Μαρώνι, ως επίσης και τις
εγκαταστάσεις της ΑΗΚ στο Βασιλικό, το Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, το Λιµάνι
Βασιλικού, τα οποία αστυνοµεύονταν προηγουµένως από τον Περιφερειακό
Αστυνοµικό Σταθµό Κοφίνου.
Με σκοπό την πρόληψη και πάταξη του εγκλήµατος και γενικά την τήρηση του
Νόµου και της Τάξης στην πόλη και επαρχία Λάρνακας, η Αστυνοµική
∆ιεύθυνση Λάρνακας εφάρµοσε πρόγραµµα µηχανοκινήτων περιπολιών.
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Λάρνακας συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια του έτους
2006 µε το Λύκειο Μακαρίου Γ΄ Λάρνακας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος “SOCRATES – COMENIUS”.

Στα πλαίσια αυτής της

συνεργασίας πραγµατοποιήθηκαν διάφορες διαλέξεις µε θέµατα όπως «οδική
ασφάλεια», «εξαρτησιογόνες ουσίες», «οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης»,
κ.α.
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αµµοχώστου
Η γειτνίαση µε τη γραµµή αντιπαράταξης δηµιουργεί για την Επαρχιακή
∆ιεύθυνση Αµµοχώστου επιπρόσθετα προβλήµατα, εφόσον έχουν ανοιχθεί δύο
οδοφράγµατα (Πέργαµος και Στροβιλιών), από τα οποία περνούν καθηµερινά
από και προς τις Ελεύθερες περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου
εκατοντάδες Τουρκοκύπριοι χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχονται από
µέλη του Αστυνοµικού Σταθµού Ξυλοτύµπου αφού βρίσκονται στο έδαφος των
Βρετανικών Βάσεων.

167

Επιπρόσθετα, η συνύπαρξη του οδοφράγµατος της ∆ερύνειας µε το Πολιτιστικό
Κέντρο στο οποίο πραγµατοποιούνται αρκετές εκδηλώσεις, δηµιουργεί
επιπρόσθετη ανάγκη αστυνόµευσης.
Η τοποθεσία της Επαρχίας ως ακριτική για την ελεγχόµενη από τη ∆ηµοκρατία
περιοχή, διευκολύνει κατά πολύ την κάθοδο λαθροµεταναστών από θαλάσσης.
Ως εκ τούτου η Επαρχιακή ∆ιεύθυνση είναι υποχρεωµένη να επαγρυπνεί µε
περιπολίες σε ολόκληρη την παραλιακή περιοχή από την τοποθεσία Κάππαρη
Παραλιµνίου µέχρι το Κάβο Γκρέκο.
Επιπρόσθετα, λόγω του γεγονότος ότι η περιοχή είναι τουριστικός προορισµός,
έχει να αντιµετωπίσει αύξηση του πληθυσµού της περιοχής κατά την
καλοκαιρινή περίοδο, όπου πραγµατοποιείται άφιξη και παραµονή στην
περιοχή πέραν του 40% του τουριστικού ρεύµατος που φθάνει στην Κύπρο.
Εντός του 2006, µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Αµµοχώστου παρείχαν
Πρώτες Βοήθειες και µετέφεραν ασθενείς / τραυµατίες στο Γενικό Νοσοκοµείο
Λευκωσίας ή σε ιδιωτικές κλινικές, όπως και ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια
προς το κοινό σε 13 περιπτώσεις, ενώ παρείχαν βοήθεια σε άτοµα που
κινδύνευσαν για διάφορους λόγους, σε 3 περιπτώσεις.
Σε 87 περιπτώσεις χρειάστηκε να επέµβουν µέλη της ∆ιεύθυνσης για να
συµβιβάσουν αστικής φύσεως διαφορές (οικογενειακές έριδες, κτηµατικές
διαφορές, προσωπικές έριδες, συζυγικά προβλήµατα, προβλήµατα ανήλικων,
προστασία γερόντων, αναπήρων, ορφανών κ.λ.π.) και αναλώνοντας για το
σκοπό αυτό 274 ώρες περίπου.
Σε 6 περιπτώσεις παρασχέθηκε βοήθεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για
κατάσβεση πυρκαγιών.
Κατά

την καλοκαιρινή περίοδο δόθηκε µεγάλη σηµασία στην παρουσία

ένστολων Αστυνοµικών στην τουριστική περιοχή, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές
ώρες, µε σκοπό την πρόληψη και καταστολή κάθε παρανοµίας. Επίσης,
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ενισχύθηκαν τα σηµεία στα φώτα τροχαίας στον Πρωταρά µε την παρουσία
µελών της ∆ιεύθυνσης για απάµβλυνση του τροχαίου προβλήµατος.
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αµµοχώστου σε ακαθόριστα χρονικά διαστήµατα
ανήγειρε οδοφράγµατα και διενήργησε ελέγχους για πάταξη κάθε παρανοµίας
στο έδαφος της ∆ηµοκρατίας.
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου αστυνοµεύει όλη την περιοχή της Επαρχιακής
∆ιοίκησης Πάφου και µέρος του διαµερίσµατος Τηλλυρίας, συνολικής έκτασης
1.525,8 τ.χλµ. και µε συνολικό πληθυσµό (σύµφωνα µε τα προκαταρτικά
αποτελέσµατα της τελευταίας απογραφής (2001)), 67438 προσώπων.
Η µεγάλη οικοδοµική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, πέραν
της γεωργικής, η οποία παραδοσιακά ίσχυε στην Πάφο, έχει ως αποτέλεσµα
την προσέλκυση αλλοδαπών εργατών ενώ παράλληλα ένας µεγάλος αριθµός
αλλοδαπών εγκαταστάθηκε µόνιµα στην Επαρχία Πάφου τα τελευταία χρόνια.
Η αύξηση του ως επί το πλείστον αλλοδαπού πληθυσµού στην πόλη και
επαρχία

Πάφου

δηµιουργεί

κάποιες

ιδιαιτερότητες

όσον

αφορά

την

Αστυνόµευση γενικά.
Στην επαρχία Πάφου, κατά το 2006 παρουσιάστηκε αύξηση στο ποσοστό
εξιχνίασης σοβαρών εγκληµάτων από 34.61% που ήταν το έτος 2005, σε
39.61% το 2006. Αύξηση σηµειώθηκε και στο ποσοστό εξιχνίασης υποθέσεων
διάρρηξης, από 14.82% που ήταν το 2005, σε 17.47% το 2006. Επίσης,
διαπράχθηκαν 7 υποθέσεις απόπειρας φόνου εκ των οποίων οι 6 έχουν
εξιχνιασθεί.

Όσον αφορά τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήµατα υπήρξε µια

σηµαντική µείωση, από 22 που συνέβηκαν το 2005, σε 17 θανατηφόρα το
2006.
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου, συµµετείχε σε συσκέψεις µε τοπικούς φορείς
και µε οργανωµένα σύνολα (κοινοτάρχες, οδηγούς ταξί κλπ) µε σκοπό την
ανάπτυξη αγαστών σχέσεων µε το κοινό. Το 2006 ο θεσµός της Κοινοτικής
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Αστυνόµευσης επεκτάθηκε και στην Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Πάφου, µε
αποτέλεσµα να δραστηριοποιηθεί η ∆ιεύθυνση περισσότερο στον τοµέα της
προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών.

Παρά τη σύντοµη περίοδο όπου

λειτούργησε ο θεσµός κατά το 2006, εντούτοις τα µέλη της διοργάνωσαν δύο
µεγάλες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις µε τη συµµετοχή οµάδων Ελληνοποντίων
και Άγγλων µόνιµων κατοίκων Πάφου.
Επιπρόσθετα,

κατά

τη

διάρκεια

των

εορτών,

µέλη

της

∆ιεύθυνσης

επισκέφθηκαν ευαγή ιδρύµατα όπου µοίρασαν δώρα και ευχές. Κατά την ίδια
περίοδο διοργανώθηκε εκδήλωση όπου µεταφέρθηκε ο Άγιος Βασίλης µε το
ελικόπτερο της Αστυνοµίας και µοίρασε δώρα στα παιδιά.
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μόρφου
Η

εδαφική

αρµοδιότητα

της

Αστυνοµικής

∆ιεύθυνσης

Μόρφου

αναπροσαρµόστηκε µετά την Τουρκική Εισβολή του 1974 . Σήµερα και µετά την
επαναφορά της περιοχής Τυλληρίας, στην αρµοδιότητα της, αστυνοµεύει την
ευρύτερη ελεύθερη περιοχή της Μόρφου έκτασης 1300 περίπου τχλµ. η οποία
περιλαµβάνει 35 χωριά τα οποία µε βάση την επίσηµη απογραφή του 2001
έχουν 12.693 µόνιµους κατοίκους, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς µήνες ο
πληθυσµός αυξάνεται λόγω αποδήµων που διαµένουν για κάποια χρονική
περίοδο στα χωριά τους, αλλά και λόγω του τουρισµού στην περιοχή.
Στην εδαφική αρµοδιότητα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης περιλαµβάνονται η
Ιερά

Μονή

Κύκκου,

τρία

Βυζαντινά

Μουσεία

και

εκκλησίες

µεγάλου

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς αρκετές από αυτές περιλαµβάνονται στον
κατάλογο προστατευµένων µνηµείων της UNESCO.
Επίσης αστυνοµεύονται 60 χλµ. γραµµής καταπαύσεως του πυρός, το
οδόφραγµα στη Ζώδια, οι υδατοφράκτες, τα κυβερνητικά κτίρια, οι υποσταθµοί
της ΑΗΚ και της ΑΤΗΚ, οι τουριστικές περιοχές της Κακοπετριάς, του Πεδουλά
και του Κάτω Πύργου, οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τα πεδία βολής,
µεγάλο µέρος των δασών Τροόδους και Πάφου όπου διαβιεί το ενδηµικό είδος
του αγρινού.
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Κατά το 2006, µέλη της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μόρφου παρείχαν σε 30
περιπτώσεις Πρώτες Βοήθειες και µετέφεραν ασθενείς / τραυµατίες στο Γενικό
Νοσοκοµείο Λευκωσίας ή σε ιδιωτικές κλινικές, ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια
προς το κοινό, ενώ σε 66 περιπτώσεις πρόσφεραν βοήθεια σε άτοµα που
κινδύνευσαν για διάφορους λόγους.
Σε 852 περιπτώσεις χρειάστηκε να επέµβουν µέλη της ∆ιεύθυνσης για να
συµβιβάσουν αστικής φύσεως διαφορές (οικογενειακές έριδες, κτηµατικές
διαφορές, προσωπικές έριδες, συζυγικά προβλήµατα, προβλήµατα ανήλικων,
προστασία γερόντων, αναπήρων, ορφανών κ.λ.π.).
Σε 93 περιπτώσεις παρασχέθηκε βοήθεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για
κατάσβεση πυρκαγιών.
Η ∆ιεύθυνση εργάστηκε εντατικά στο θέµα της σύσφιξης σχέσεων Αστυνοµίας κοινού συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην περιοχή αλλά
και µε συσκέψεις µε τους τοπικούς φορείς.
Εντός του 2006 δηµιουργήθηκε κλιµάκιο της ΥΚΑΝ µε εδαφική αρµοδιότητα
πέραν της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μόρφου, των Αγροτικών περιοχών της
Λευκωσίας µέχρι την Κοκκινοτριµιθιά.
Στην περιοχή της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Μόρφου λειτούργησε και το
Οδόφραγµα Ζώδιας από τις 30 Απριλίου 2006. Έκτοτε διακινήθηκαν 105287
οχήµατα από και προς τα κατεχόµενα. Παρουσιάστηκε ιδιαίτερη χρήση του από
Τουρκοκυπρίους που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

Cyprus Police Torch Run
Η Αστυνοµία Κύπρου, ευαισθητοποιηµένη όσον αφορά στις ιδιαιτερότητες των
αθλητών µε ειδικές ικανότητες, συνεισφέρει µε διάφορους τρόπους για την
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υποστήριξη τους. Συγκεκριµένα, κατά το 2006, ένα µέλος του Αστυνοµικού
Σωµατείου Cyprus Police Torch Run συµµετείχε στη διοργάνωση των Εθνικών
Αγώνων Ειδικών Ολυµπιακών στην Πολωνία που διεξήχθησαν µεταξύ 1 Ιουνίου
2006 - 1 Οκτωβρίου 2006, και ένα µέλος στη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών
Αγώνων Ειδικών Ολυµπιακών που έγιναν στην Ιταλία µεταξύ 24 Σεπτεµβρίου
2006 - 1 Οκτωβρίου 2006.
Κατά την Αστυνοµική Λαµπαδηφορία που γίνεται κάθε χρόνο, το Αστυνοµικό
Σωµατείο Cyprus Police Torch Run συγκέντρωσε £11,354 υπέρ του θεσµού
των Ειδικών Ολυµπιακών, ενώ ένα µέλος του συµµετείχε στην Οργανωτική
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Λαµπαδηφορίας.
Κατά το 2006 παραχωρήθηκαν £12,000 από το Σωµατείο στον Σύνδεσµο
Ολυµπιακών Αγώνων

για κάλυψη των εξόδων µετάβασης και συµµετοχής

αθλητών µε ειδικές δεξιότητες σε αγώνες που διοργανώνονται στο εξωτερικό.
International Police Association – Cyprus Section
Κατά το 2006, το Κυπριακό Τµήµα συµµετείχε στα επαγγελµατικά σεµινάρια
που διοργανώνει ο ∆ιεθνής Σύνδεσµος στο εκπαιδευτικό κέντρο “IBZ
GIMBORN” στη Γερµανία, ως ακολούθως:
Πίνακας 18 Συµµετοχές του Κυπριακού Τµήµατος σε Εκπαιδεύσεις
Θέµα

Αριθµός µελών που
συµµετείχαν

Violence and Sports

6 µέλη

Trauma and Stress

6 µέλη

Road Safety

6 µέλη

Community Policing

6 µέλη

Organized Crime and Trafficking in Human 6 µέλη
Beings
Κρατική διαφθορά στις Χώρες της Ευρωπαϊκής 2 µέλη
Ένωσης
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Επιπρόσθετα, το Κυπριακό Τµήµα συµµετείχε στις ακόλουθες ∆ιεθνείς
Εκδηλώσεις:
18ο Παγκόσµιο Συνέδριο ΙΡΑ
19-24 Σεπτεµβρίου, 2006, Λουπλιάνα Σλοβενίας.
Συνέδρια που διοργανώθηκαν από διαφορά Εθνικά Τµήµατα:
Συνάντηση Μεσογειακών Τµηµάτων: Φιλοξενήθηκε από το Ισραήλ.
Εκπροσωπήθηκαν 11 εθνικά Τµήµατα.
Συνέδριο Ευρωπαϊκών χωρών: Φιλοξενήθηκε από το

Κυπριακό Τµήµα

στη Λεµεσό. Έλαβαν µέρος 19 άτοµα από 8 χώρες.
Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Τµήµατος που διοργανώθηκε στην
Καλαµπάκα.
Ετήσιο Συνέδριο Γαλλικού Τµήµατος που διοργανώθηκε στη
GRENOBLE Γαλλίας.
Συµµετοχή σ’άλλες εκδηλώσεις
1)

Οµάδα

µελών

παρέστη

στην

εβδοµάδα

φιλίας

στην

Αλεξανδρούπολη.
2)

Όµάδα µελών παρευρέθηκε στην εβδοµάδα φιλίας που διοργανώθηκε
στην Σλοβενία µετά το Συνέδριο.

Εκδηλώσεις στην Κύπρο
1. Στα τέλη του Νοεµβρίου 2005 πραγµατοποιήθηκε ∆ιεθνές Συνέδριο για
την Τροµοκρατία από το Ι.Ρ.Α. Τοπικό Τµήµα Λευκωσίας. Το θέµα του
Συνδέσµου ήταν η Τροµοκρατία και το ζήτηµα της Ασφάλειας στην
Ανατολική Μεσόγειο και σκοπός του ήταν να εξετάσει τους παράγοντες
που ευνοούν την ανάπτυξη Τροµοκρατικών οργανώσεων στα κράτη της
Ανατολικής Μεσογείου, τις στρατηγικές απειλές που θέτει η τροµοκρατία
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για την ασφάλεια της περιοχής και τέλος να εξετάσει τρόπους
αντιµετώπισης του φαινοµένου.
2. Τον Ιούλιο 2006 το Τοπικό Τµήµα Ι.Ρ.Α. Λευκωσίας πραγµατοποίησε την
πρώτη αδελφοποίηση µε την Τοπική Ένωση Ξάνθης Ι.Ρ.Α.

Με τον

Θεσµό της αδελφοποίησης δύο Τµηµάτων, ο οποίος έχει καθιερωθεί,
γίνεται η έναρξη της ανταλλαγής επισκέψεων µεταξύ των µελών και των
οικογενειών των δύο Τµηµάτων την οποία οφείλουν τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια να συνεχίσουν. Με τον τρόπο αυτό επιτελείται ένας από τους
σηµαντικότερους σκοπούς του International Police Association "Servo
Per Amiceto".
Αθλητική Ένωση Αστυνοµικών Κύπρου
Εντός του 2006, η Αθλητική Ένωση Αστυνοµικών Κύπρου διοργάνωσε το
Βαλκανικό Πρωτάθληµα Ανώµαλου ∆ρόµου Αστυνοµικών στη Λάρνακα, µεταξύ
9-12 Μαρτίου 2006, στο οποίο έλαβαν µέρος οι επτά Βαλκανικές χώρες εκτός
της Τουρκίας. Επίσης, διοργάνωσε Τουρνουά Μίνι Ποδοσφαίρου στη Λευκωσία
στις 17 Ιουνίου 2006 σε συνεργασία µε την Κοινοτική Αστυνόµευση Στροβόλου.
Στο τουρνουά έλαβαν µέρος οµάδες διαφόρων οργανωµένων συνόλων, πέραν
από τις οµάδες της Αστυνοµίας και τα καθαρά έσοδα δόθηκαν στο Σύνδεσµο
Καταπολέµησης της Βίας στην Οικογένεια.
Κατά το ίδιο έτος, η Αθλητική Ένωση Αστυνοµικών Κύπρου συµµετείχε σε
διάφορα πρωταθλήµατα και αγώνες στο εξωτερικό.
Ιερός Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας και Αγίας Ειρήνης
Το 2006 έγιναν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Αγίας του Θεού Σοφίας που
βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του Αρχηγείου Αστυνοµίας.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ

Γραφείο Αρχηγού
Γρ. ∆ηµοσίων Σχέσεων
Γραφείο Τύπου

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ

Γραφείο Υπαρχηγού

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
• ∆ιοίκηση
• Σχ. Αξ/κών
• Σχ. Λοχιών &
Αστυφυλάκων
• Σχ. Ξένων Γλωσσών
• Γρ. Μελετών & Ερ.
• Γρ. Χειρισµού
Θεµάτων Ε.Α.Α.
• Βιβλιοθήκη
• Γρ. Υποστήριξης
• Γρ. Συντονιστή
Εκπ/σης &
Προγρ/των

•
•
•
•

ΤΜΗΜΑ Β’
(ΤΡΟΧΑΙΑ)

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

TMHMA A’
(∆ΙΟΙΚΗΣΗ)
•
•
•
•
•

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ)

∆ιοίκηση
Κεντρικό Αρχείο
Γρ. Προσωπικού
Λογιστήριο
Γραφείο
Οικήσεως &
Ευηµερίας
Φιλαρµονική
Κ.Ε.Μ.
Γραφείο
Ασφαλείας
Μουσείο
Αστυνοµίας

•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Ο.Π.Ο.∆.
Οδική Ασφάλεια
Προηγούµενες
Καταδίκες Τροχαίας
Σχολή Οδηγών
Κυκλοφοριακή
Αγωγή
Γρ. Στατιστικής
Γρ. Μελετών
Κλάδος
Φωτοεπισήµανσης

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Γραφείο Μελετών
Γραφείο Στατιστικής
Κλάδος
Μηχανογράφησης
• Γραφείο Καταχώρησης
Πληροφοριών

Α∆Ε ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ∆’
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Α. Π. Α.
Τηλεπικοινωνίες
Μηχανουργείο
Κλάδος ∆ηµοσίων
Συµβάσεων
• Κεντρικές Αποθήκες
• Γρ. Μεταφορών

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ & ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ∆ιοίκηση
• Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης &
∆ιεθνών Σχέσεων
• Γραφείο Νοµικής Συνεργασίας
• Γραφείο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
• Εθνικό Γραφείο EUROPOL
• Εθνικό Γραφείο INTERPOL
• SIRENE
• Εθνικό Γρ. Πληροφ. Schengen Ν-S.I.S.
• Αποστολές Εξωτερικού

Α∆Ε ΛΕΜΕΣΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΑΜΕΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ

ΥΠΗΡ. ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
& ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Επαρχιακά Κλιµάκια
Γραφείο Επιχειρήσεων
ΚΕ∆ Αερ/µένα Λάρνακας
ΚΕ∆ Αερολιµένα Πάφου
∆ιασυνοριακός Έλεγχος
Γρ.Λαθροµετανάστευσης
Σύνδεσµ. Με Λειτ.Μεταν.
Γρ. Ευρωπαϊκής Ένωσης
& Στατιστικής
• Γρ. Καταχώρησης STOP
LIST

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Ουλαµός Εκπαίδευσης
Περιπολίες
E. A. O.
Ουλαµοί Ασφαλείας
Ε.Κ.Ε.Μ.
ΟΥΛΑ.∆.
Κ.ΕΠΙΚ.
Γρ. Μελετών
Γρ. Επιχειρήσεων

∆ιοίκηση
Ελεγκτές

Α∆Ε ΛΑΡΝΑΚΑΣ

•
•
•

•
•

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
•
•

ΛΙΜΕΝΙΚΗ &
ΝΑΥΤΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
∆ιοίκηση
Γρ. Ασφαλείας,
Επιχ. & Εκπ/σης
Κλάδος
Παράκτιου
Συστήµατος
Ραδιοεπισήµανσ
ης
Λιµενικοί &
Ναυτικοί
Σταθµοί
Μηχανουργείο

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΜΟΝΑ∆Α
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΑΣ
•
•
•
•
•

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

∆ιοίκηση
Συνοδεία
Προέδρου
Ασφάλεια
Προεδρικού
Ασφάλεια
Οικίας
Προέδρου
Ασφάλεια
Θερινής πρ.
κατοικίας στο
Τρόoδος

•
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
∆ιεύθυνση Α’
∆ιεύθυνση Β’
∆ιεύθυνση Γ’
∆.Υ.Ε.
Επαρχιακά
Κλιµάκια
Τµήµα
Πληροφορικής
Γρ. Αγνοουµένων
Γεν. Αρχείο

•
•
•

∆ιοίκηση
Τ.Α.Ε. Επιχειρήσεις
Εισαγγελία
Στατιστικές Εγκλήµατος
Αρχείο Πυροβόλων Όπλων
Αρχείο Προηγ. Καταδίκων
Κλάδος Πυροτεχνουργών
Κλάδος Αστυν/κών Κυνών
Γρ. Συλλογής Πληρ/ριών
Γρ. ∆ιερεύνησης
Οικονοµικού Εγκλήµατος
• Γρ. Πρόληψης Εγκλήµατος
• Γραφείο Καταπολέµησης
Τροµοκρατίας

Α∆Ε ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

• Γρ. Χειρισµού Θεµάτων Βίας στην
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων
• Γραφείο Καταπολέµησης Οργανωµένου
Εγκλήµατος
• Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήµατος
• Γρ. Καταπολεµ. Εµπορίας Προσώπων
• Εθν. Γρ. Συλλογής Πληροφοριών για το
Χουλιγκανισµό
• Γρ. Καταπολέµησης ∆ιακρίσεων,
Ρατσισµού & Ξενοφοβίας
• Γρ. Κατ/σης Κλοπής Πνευµατικής
Ιδιοκτησίας & Παράνοµων Στοιχηµάτων
• Γρ. Πολιτιστικής Κληρονοµίας

Α∆Ε ΠΑΦΟΥ

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

∆ιοίκηση
Εγκληµατολογικό Εργαστήριο
Κλάδος ∆ακτυλοσκόπησης
Φωτογραφικό Εργαστήριο
∆ικανικό Εργαστήριο
Εργαστήριο ∆ιερεύνησης
Γραφείο ∆ιαβίβασης Τεκµηρίων
Εργαστήριο Γραφολογίας
Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων
& Εκτυπώσεων Ασφαλείας

Α∆Ε ΜΟΡΦΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρχηγείο
∆ιοίκηση
Σχολή
Πυροσβεστικής
ΕΜΑΚ
Επαρχιακοί
Σταθµοί

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΥΠ. ΕΓ. Ε.)

ΤΜΗΜΑ Γ’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ιοίκηση
Επαρχιακά Κλιµάκια
Τµήµα Επιχειρήσεων
Γραφείο Πρόληψης
Γραφείο Πληροφοριών
Υπηρεσία Άµεσης
Ανταπόκρισης & Βοήθειας
Γραφείο Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Γραφείο ∆ιεθνούς
Συνεργασίας
Γρ. Ποινικών Υποθέσεων
Τµήµα Υποστήριξης

Α∆Ε ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ *
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ
ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
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Β/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Δ)

Β/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΕΚΠ)

Διοίκηση – Πειθαρχία
Γραφείο Προσωπικού
Κεντρικό Αρχείο
Λογιστήριο
Ταμείο Ευημερίας
Νομοθεσία

Σχολή Πυροσβεστικής
Τμήμα Μελετών
Εκπ/σεις – Υποτροφίες
Εσωτερικού– Εξωτερικού
Σεμινάρια

Πυροσβεστικοί
Σταθμοί
Επαρχίας
ΛΕΜΕΣΟΥ

Πυροσβεστικοί
Σταθμοί
Επαρχίας
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Επιχειρήσεις
Κέντρο Επιχειρήσεων
Διερεύνηση Αιτιών
Πυρκαγιών
Υδατοπρομήθεια
Αναφορές Πυρκαγιών
Πυροσβεστικοί Σταθμοί
Υπαίθρου

ΕΜΑΚ

Β/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Υ)

Τμήμα Προσφορών
Τεχνικές
Προδιαγραφές
Πυροπροστασία
Επιθεωρήσεις Κτιρίων
Εργαστήρια
Αποθήκες
Κτιριακές
Εγκαταστάσεις
Μηχανογράφηση

Πυροσβεστικοί
Σταθμοί
Επαρχίας
ΠΑΦΟΥ

Πυροσβεστικός
Σταθμός
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Πυροσβεστικοί
Σταθμοί
Επαρχίας
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Β/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Ε)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002‐2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
2002

Αδικήματα

2003

2004

2005

2006*

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Φόνοι

2

1

50,00%

14

9

64,29%

14

6

42,86%

16

10

62,50%

14

10

71,43%

Απόπειρες Φόνων

6

5

83,33%

13

7

53,85%

14

6

42,86%

14

13

92,86%

12

10

83,33%

Βιασμοί

13

9

69,23%

32

26

81,25%

41

32

78,05%

39

30

76,92%

30

24

80,00%

Απόπειρες Βιασμών

0

0

0,00%

3

2

66,67%

1

1

100,00%

1

1

100,00%

1

1

100,00%

106

27

25,47%

192

49

25,52%

131

18

13,74%

172

30

17,44%

135

28

20,74%

38

26

68,42%

69

34

49,28%

103

49

47,57%

84

41

48,81%

80

32

40,00%

Ναρκωτικά

436

426

97,71%

475

465

97,89%

514

506

98,44%

612

608

99,35%

654

629

96,18%

Kαταστροφή
περιουσίας με
εκρηκτικές ύλες

23

2

8,70%

34

8

23,53%

47

2

4,26%

52

3

5,77%

36

4

11,11%

Διαρρήξεις

1228

681

55,46%

3155

689

21,84%

3326

672

20,20%

2830

725

25,62%

3082

813

26,38%

Κλοπές

948

611

64,45%

1504

412

27,39%

1131

312

27,59%

1201

331

27,56%

1618

416

25,71%

Αλλα σοβαρά
εγκλήματα

1974 1726

87,44%

1790

1387

77,49%

2299 1861

80,95%

2220 1783

80,32%

2293 1859

81,07%

Εμπρησμοί /
Απόπειρες
Ληστείες και
Εκβιασμοί
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ΟΛΙΚΟ 4774 3514

73,61%

7281

3088

42,41%

7621 3465

45,47%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002‐2006

Είδος Βίας

2002

2003

2004

2005

49,37%

7955 3826

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

2006*

Άλλο (φόνος)
Πραγματική Σωματική

7241 3575

ΣΥΝΟΛΟ
3

3

438

488

416

735

803

2880

Σεξουαλική

4

16

9

20

19

68

Ψυχολογική

96

119

80

189

175

659

538

623

505

944

1000

3610

ΣΥΝΟΛΟ

* Τα στοιχεία του 2006 πιθανόν να υπόκεινται σε μικροαλλαγές

48,10%
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002‐2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

ΘΥΜΑΤΑ

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τραυματίες

ΕΤΟΣ
Θανατηφόρα

Σοβαρά

Ελαφρά

Ζημιές

ΣΥΝΟΛΟ

Νεκροί

Σοβαρά

Ελαφρά

ΣΥΝΟΛΟ

2002

89

758

1.504

1.379

3.730

94

941

2.578

3.613

2003

86

748

1.524

1.419

3.777

97

900

2.511

3.508

2004

110

758

1.212

1.204

3.284

117

960

2.216

3.293

2005

94

610

890

954

2.548

102

741

1.555

2.398
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2006

81

604

1.080

931

2.696

86

726

1.841

2.653
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΝΕΚΡΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002 ‐ 2006

120

100

ΑΡΙΘΜΟΣ

80

60

40

20

2002

2003

2004

2005

2006

Θανατηφόρα

89

86

110

94

81

Νεκροί

94

97

117

102

86

ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜA ΣΤ'

0

183

184

ΠIΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤIΚΩΝ, ΕΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΓIΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002 – 2006
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

ΕΤΟΣ

2002

2003

2004

2005

2006

Αρ. Yπoθέσεων

436

475

515

612

654

Αρ.εvεχ. πρoσ.

583

590

639

740

744

437

435

517

506

153

204

223

238

Κύπριoι
Αλλoδαπoί

404
179

ΕΙΔΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
1329

97

344

307

Κάvvαβη

9 κιλά& 195,5 γρ.

55 κιλά & 545 γρ.

23 κιλά & 52 γρ.

Ρητίvη κάvvαβης
(χασίς)
Κoκαΐvη

1 κιλό & 456 γρ.

897 γρ.

53 κιλά & 165,5 γρ.

180 κιλά & 794,5
γρ.
5 κιλά & 344 γρ.

35 κιλά & 222,258
γρ.
1 κιλό & 200,4909
γρ.

1 κιλό & 944,5 γρ.

9 κιλά & 571,5 γρ.

1 κιλό & 376 γρ.

1 κιλό & 314 γρ.

6 κιλά & 893,48 γρ

‐

‐

‐

‐

‐

Κρακ

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Ζʹ

248

Φυτά Κάvvαβης

185

‐

94γρ.

750 γρ.

871,5 γρ.

Ηρωϊvη

283 γρ.

1 κιλό & 568,5 γρ.

3 κιλά & 168 γρ.

907 γρ.

1 κιλό & 117,1832
γρ.
1 κιλό & 28,3097 γρ.

Μoρφίvη

13 γρ.

‐

‐

‐

‐

Κωδεΐνη

‐

38 ½ χάπια

‐

‐

‐

Διυδροκωδεΐνη

‐

‐

‐

8 χάπια

39 χάπια

LSD

‐

‐

‐

4 χαρτάκια

‐

70 χάπια & 20 γρ.

250 ml

179 χάπια

44 χάπια & 200 ml

36 χάπια

Εφεδρίνη

48 χάπια

‐

2016 χάπια

‐

‐

Ψιλοκίνη

‐

1γρ.

‐

‐

201,0493 γρ.

ʹΟπιo

Μεθαδόvη

186

700

654

517

437
404

475

435

612

650

506

600
550

515

500

436

450
400
350

204

179

223

238

300
250
200

153

150
100
50
0

2002

2003

2004

2005

2006

Κύπριοι

404

437

435

517

506

Αλλοδαποί

179

153

204

223

238

Αρ. Υποθέσεων

436

475

515

612

654

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄

550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

Αρ. Υποθέσεων

Ενεχόμενα Πρόσωπα

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002 ‐ 2006

187

188

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Θ΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ Υ.ΚΑ.Ν ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΟΜΑ∆Α ΑΤΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ /
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Εθνοφρουροί

19

1835

Μαθητές

100

4250

Καθηγητές

2

115

Γονείς

29

1530

Αστυνοµικοί

36

785

∆εσµοφύλακες

6

45

192

8560

Σύνολο

189

190

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, 2006

ΜΗΝΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΛΑΘΡΟΜΕ‐
ΤΑΝΑΣΤΕΣ*

OVER‐
STAY

ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΡΓ/ΕΣ
ΑΛ/ΠΟΙ

ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΘ΄ΥΠΟ‐

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΡΝΗΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΔΕΙΞΗ

ΑΙΤΗΤΕΣ
ΑΣΥΛΟΥ**

Γενάρης

2585

46

182

24

37

207

11

6064

121

248

Φεβρουάριος

2341

42

189

26

57

244

13

5975

138

245

Μάρτιος

3274

71

222

50

108

255

17

9597

146

348

Απρίλιος

2695

52

180

44

63

243

14

5114

187

297

Μάης

2869

33

210

59

108

190

7

8729

174

299

Ιούνιος

3735

79

240

58

97

259

10

7344

128

325

Ιούλιος

3075

72

198

41

66

299

12

7027

170

257

Αύγουστος

3591

71

191

36

61

260

34

6442

161

321

Σεπτέμβριος

3151

49

230

53

101

251

25

5619

211

295

Οκτώβριος

3470

58

182

78

114

301

25

6026

134

315

Νοέμβριος

3814

27

184

102

166

253

35

5706

124

403

Δεκέμβριος

2923

31

85

21

26

221

36

4177

136

315

191

ΟΛΙΚΟ

37523

631

2293

592

1004

*Αντιπροσωπεύει τον αριθμό των συλληφθέντων λαθρομεταναστών
**Αντιπροσωπεύει τον αριθμό αιτήσεων που λαμβάνει η Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

2983

239

77820

1830

3668

192

193

ΣΥΛΛΗΨΗ ΛΑΝΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ
Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

22

18

51

34

ΤΟΥΡΚΙΑ

6

4

5

6

ΓΕΩΡΓΙΑ

7

2

5

2

ΙΡΑΝ

3

6

2

2

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

2

0

0

3

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

1

7

2

0

ΑΛΛΟ

0

1

0

0

46

42

71

52

ΧΩΡΕΣ
ΣΥΡΙΑ

ΟΛΙΚΟ

Γενάρης

194

Ποσοστιαία κατανομή λαθρομεταναστών κατά υπηκοότητα

ΤΟΥΡΚΙΑ
13%

ΓΕΩΡΓΙΑ
6%
ΙΡΑΝ
6%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
4%
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
3%
ΑΛΛΟ
8%

ΣΥΡΙΑ
60%

195

196

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ΄

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ

Α/Α

Συνέδριο / Διάσκεψη ‐Σεμινάριο / Συνάντηση

1.

Συνεργασία για την εκτέλεση αιτημάτων για δικαστική
συνδρομή σε διερευνώμενες ποινικές υποθέσεις των αρμόδιων
αρχών του Η.Β.
2. The Queens Award for innovation in police training and
development
3. Εκπαίδευση στο εργοστάσιο όπλων ZABALA HERMANOS S.A
4. Εκπαίδευση Τεχνικών ΛΝΑ / I‐Level Maintenance Training
5. Σχολή επιμόρφωσης του Πυρ. Σώματος της Ελλάδας
6. Counterfeit passport awareness riefing
7. International Workshop on Crisis Intervention in the Community
8. SIS‐TECH
9. False & Authentic Documents Online
10. SIS‐SIRENE
11. Counterfeit Passport Awareness Briefing
12. E.E. Eπιτροπή Αρθ. 36 (CATS)
13. SIS‐SIRENE
14. 49η Σύνοδος της Επ. Ναρκωτικών Ουσιών των Ηνωμένων
Εθνών
15. XXVIII Capital Policing Europe Conference Organizing Committee
Session of the 28th Conference
16. Εκπ. της Λ&N αστυν. σε σύστημα Υδροπρόωσης Κamewa‐Rolls‐
Royce
17. SIS‐TECH
18. SIS‐SIRENE ‐ Ηigh level group on SIS II
19. SIS‐SIRENE
20. Seaport Enforcement Training Course
21. 15TH Session of the Commission on crime prevention & criminal
justice
22. International Workshop on Combating Internet Crime
23. Εκπαίδευση μελών του τμ. Συντήρησης της ΑΠΑ
24. International Workshop on Combating Internet Crime
25. Suicide Terrorism Symposium ATLAS‐SO19
26. SIS‐TECH
27. Capital Policing Europe Conference
28. Εκπ. Χειριστών Αεροπλάνου ΒΝ2Τ
29. Εκπ. Χειριστών Αεροπλάνου ΒΝ2Τ
30. Μετεκπαίδευση στην επεξεργασία εικόνας, ετοιμασία σκίτσων,
σύγκριση φωτογραφιών προσώπων και στη φωτογράφηση
σκηνών εγκλημάτων
31. Εκπ. Χειριστών Αεροπλάνου ΒΝ2Τ
32. Command & control firearms incident Kent
33. Dynamic Intervention Kent
34. Introduction to system & network security

Χώρα

Ημερομηνία

Χάγη

UK
Ισπανία
Ισραήλ
Ελλάδα
Nicosia
Ισραήλ
Βρυξέλλες
Βρυξέλλες
Βρυξέλλες
Λευκωσία
AAK
Βρυξέλλες
Βρυξέλλες
Βιέννη

23‐26/1/06
30/1‐7/2/06
1/2/06
2/06
9/1‐2/2/06
14/2/06
14/2/06
16/2/06
1/3/06

Σαράγιεβο

20‐21/3/06

Σουηδία

21‐23/3/06

Βρυξέλλες
Βρυξέλλες
Βρυξέλλες
USA
Βιέννη

3/4/06
5/4/06
6‐7/4/06
10‐14/4/06
24‐28/4/06

Estonia
USA
Εσθονία
Αγγλία
Βρυξέλλες
Σαράγιεβο
Ελλάδα
Ελλάδα
Γερμανία

27‐28/4/06
6‐17/3/06
27‐28/4/06
8‐10/5/2006
18‐19/5/06
22‐25/5/06
29/5‐2/6/06
5‐9/6/2006
6‐13/6/2006

Ελλάδα
UK
UK
New York

12‐16/6/06
19‐21/6/2006
26‐30/6/2006
20‐23/6/2006

8/3/06
16/3/06
13‐17/3/06
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35. Relation Database tools &techniques
36. 3rd meeting of experts in the context of a study to develop a
common format for exchanging information on national criminal
records in the member states
37. Crime/ Intelligence Analysis Training
38. Global transshipment & Enforcement Seminar
39. Σχολείο Κατάρτισης Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών
40. Μετεκπαίδευση μέλους της ΥΠ.ΕΓ.Ε στη Διεύθυνση ΕΓ.Ε. της
Ελληνικής Αστυνομίας
41. Project Leadership Building High Performance
42. Crime / Intelligence Analysis Training
43. 9th International Seminar on Electronic Surveillance (I.S.E.S)
44. 10η Εκπαιδευτική Σειρά Σχολής Ασφαλείας Ελλάδας
45. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ομάδας Εργασίας για εξετάσεις
γυαλιού και μπογιάς του ENFSI
46. Automated Donor Assistance Mechanism (ADAM) and Policing
Online Information System (POLIS) a UNODC‐ OSCE joint
workshop
47. 4η Εκπαιδευτική Συνδιάσκεψη της Ομάδας Εργασίας Ευρωπαίων
Εμπειρογνωμόνων εξέτασης εγγράφων
48. Εκπαίδευση Τεχνικών της Μονάδας στο Ηλεκτρονικοί Άκατοι
«ΘΗΣΕΑΣ» και «ΟΝΗΣΙΛΟΣ»
49. Μετεκπαίδευση μέλους της ΥΠ.ΕΓ.Ε. στη Διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών Ελληνικής Αστυνομίας
50. Innocent Images International Task Force Training
51. ‐ Oracle Database Administrator No 466
‐ Introduction to CISCO Networking Technologies
52. GSG 9 Tactical Training Week
53. ΑCPO
54. Police Chief Task Force
55. Initial Public Order – Policing Football Matches
Μετεκπαίδευση Μέλους της ΥΠ.ΕΓ.Ε. στη διεύθυνση
Εγκληματολογικών Ερευνών Ελληνικής Αστυνομίας

New York
Βρυξέλλες

17‐20/7/2006
7/7/2006

London UK
THAILAND
Ελλάδα
Ελλάδα

10‐28/7/2006
18‐21/7/2006
28/8‐29/9/06
4‐15/9/06

New York
U.K
Ελβετία
Ελλάδα
Λετονία

5‐8/9/2006
4‐22/9/06
11‐15/9/06
25/9/06 –
25/5/07
4‐6/9/06

Vienna

14‐15/9/06

Χάγη

27‐30/9/06

Γερμανία

9‐13/10/06

Αθήνα

9‐20/10/2006

USA
Αθήνα

16/10/2006
23‐27/10/2006

Γερμανία
UK
Βρυξέλλες
Αγγλία

23‐27/10/2006
20‐22/11/06
23/11/06
27/11 –
1/12/2006
20/11 – 1/12/06

Αθήνα
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56. Public Order Level 2 – Metropolitan Police Kent
57. Remotely Operated Underwater Video Camera Training

London
Malta

13‐16/12/2006
18‐19/12/2006
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EUROPOL – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

Χάγη
Γερμανία

08‐09/02/2006,
22‐23/03/2006
15‐16/05/2006
11‐12/07/2006
26‐27/09/2006
28‐29/11/2006
24/01/2006, 09‐10/03/2006, 03‐05/05/2006, 04‐05/09/2006, 06‐7/11/2006
02/03/2006
09/06/2006
03/10/06
23/11/2006
18‐19/01/2006, 28/02‐01/03/2006, 26‐27/04/2006, 06‐07/09/2006,
02/11/2006
27/07/2006, 19‐20/09/2006, 15‐16/05/2006
16‐20/01/2006

Χάγη

02‐03/02/2006

Βρυξέλλες
Βουδαπέστη

21‐22/02/2006
06‐10/03/2006

Χάγη

14‐15/03/2006

Χάγη
EUROPOL Management Board
Βιέννη
HENUs Meeting

Χάγη
Χάγη

PCTF
Βρυξέλλες
ICT Programme Board Meeting
OCTA Meeting
Informant Handling Training Session
Public Relations Meeting – Awareness Seminar
Cooperation in the field of Public Relations
Training Course on Bitmap 2006
Police Cooperation and Europol
Annual Operational/ Strategic Meeting on Facilitated
Illegal Immigration

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Χάγη
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ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

15th Ordinary Meeting of the Financial Committee

Χάγη

High Level Expert Meeting on Terrorism

Χάγη

07‐08/3/2006
16/03/2006
09/11/2006

Joint ICMPD – EUROPOL MTM Meeting
“Migration flows and Trends in Mediterranean –
Threat Assessments and Risk Analysis”
22nd Expert Meeting on Forgery of Money
The protection of the European Territory
1st Working Group Meeting on Intellectual Property
Rights and Counterfeiting
Annual Experts Meeting on Child Abuse
High Tech Crime Expert Meeting (HTCC)
Data Protection of Europol, a Permanent Challenge
23rd Expert Meeting on Forgery of Money
Towards a Comprehensive Response to Mixed
Migration Flows
Cepol:
Cooperation
and
Europol
for
the
implementation of the common curriculum Europol
EU/US Joint Seminar on Financing of Terrorism
MTIC/VAT Carousel Fraud Meeting
OSCE Meeting of Chiefs of Police
AWF Sustrans Annual Meeting

Βηρυτό
Σλοβενία

26‐28/04/2006
07‐09/06/2006

Χάγη
Ρώμη

20/04/2006
25‐26/05/2006

Χάγη

07/06/2006

Χάγη
Χάγη
Βρυξέλλες
Χάγη

26/09/2006
21‐23/11/2006
17/10/2006
26/10/2006

Χάγη

13‐14/11/2006

Αυστρία

06‐10/11/2006

Χάγη
Χάγη
Βρυξέλλες
Χάγη

07‐08/11/2006
11/12/2006
24/11/2006
15/11/2006

Λισσαβόνα

16/11/2006

202

ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Action Plan Cocaine – COSPOL Project Cocaine
OCTA Cross‐check meeting (Sub group III)

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Χάγη

18‐19/12/2006

203

204
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ΄
EUROPOL ‐ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ EUROPOL

ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Personnel Experts Meeting
Non Cash Means of Payment – Annual Operational
Meeting – AWF Terninal
Operational Meeting “Gamo y Green”

Χάγη

23/02/2006

Χάγη

30/03/2006

Χάγη

Security Committee Meeting

Χάγη

15/03/2006
24‐25/04/2006
28‐29/06/2006
06‐07/11/2006

CTTF Workshops on False Documents used by
Islamic Terrorists – Financing of Terrorism – Cash
Couriers

Χάγη

2nd & 3rd Ad Hoc Meeting on Data Protection

Χάγη

AWF 03‐029 Dolphin Meeting
4th Conference for JHA Attaches and Liaison Officers
Marketing Seminar in Cyprus (EUROJUST)
Strategic Intelligence Analysis Course
1st , 2nd & 3rd Ad Hoc Meeting of the Europol MB –
Implementation of the Protocols Amending the
Europol Convention
Annual Expert Meeting on Trafficking on Human
Beings
Security Committee – Extraordinary Meeting on
Europol Network and OASIS
2nd Working Group Meeting on Intellectual Property
Rights and Counterfeiting
Identification of Indicators for Recruitees & Recruiters
– Project Meeting
UK presentation Operation OVERT
AWF Islamist Extremist Terrorism Meeting
CTTF Meeting
Expert Meeting on Crimes against the Elderly
Operational Meeting according to the MARE
Extraordinary Security Committee Meeting on
Cooperation Agreements
AWF 03‐029 Dolphin Meeting

Χάγη
Χάγη
Λευκωσία
Χάγη
Χάγη

24/05/2006
15/06/2006
24/10/2006
04/07/2006
22/06/2006
14/09/2006
16‐27/10/2006
27‐28/06/2006
05‐06/09/2006
13‐14/11/2006

Χάγη

23‐24/10/2006

Χάγη

03‐04/10/2006

Χάγη

19‐20/10/2006

Χάγη

17/10/2006

Χάγη
Χάγη
Χάγη
Χάγη
Χάγη

11/10/2006
10/10/2006
31/10/2006
17/11/2006
02/11/2006

Χάγη

06/12/2006

Χάγη

12/12/2006
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ΄

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α.Α.Κ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΛΩΝ

γραμμα Υπαστυνόμων

8 Εβδομάδες

13

γραμμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης

4 Εβδομάδες

45

χείριση Κρίσεων Άσκηση Επί Χάρτου
ΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 2006

3 Ημέρες

101

6 Εβδομάδες

17

γραμμα Τροχαίων Οδικών Δυστυχημάτων
γραμμα Ανώτερων Υπαστυνόμων
γραμμα ΤΑΕ Ανωτέρου Επιπέδου

4 Εβδομάδες

13

4 Εβδομάδες

19

γραμμα ΜΜΕ (Frederıck)

2 Ημέρες

19

κό Πρόγραμμα Μελών Τροχαίας

7 Ημέρες

89

2 Εβδομάδες

40

ινάρια INTERPOL

2 Ημέρες

80

ινάρια για Θέματα Τρομοκρατίας

1 Ημέρα

32

ινάριο Απάτες με τη χρήση Πιστ. Καρτών

2 Ημέρες

21

γραμμα Εμπορίας Προσώπων

60 Εβδομάδες
γραμμα Βασικής Σειράς Δοκίμων Αστυνομικών
Α΄ Εξάμηνο
γραμμα Βασικής Σειράς Δοκίμων Αστυνομικών Δ΄ 30 Εβδομάδες

115
197

Τρίμηνο
καταρκτική Σειρά Μαθημ. Δοκίμων Αστυνομικών

4 Εβδομάδες

42

καταρκτική Σειρά Μαθημ. Ειδικών Αστυνομικών

4 Εβδομάδες

59

καταρκτική Σειρά Μαθημάτων Αστυνομικών και 4 Εβδομάδες

7

Ειδικών Αστυνομικών
γραμμα ΤΑΕ Κατωτέρου Επιπέδου

10 Εβδομάδες

40

γραμμα Λοχιών

8 Εβδομάδες

17

4 τρίμηνα

13

γραμμα Ανακριτών Υπαλλήλων ΦΠΑ

1 Εβδομάδα

13

γραμμα Ανακριτών Δασικών Λειτουργών

1 Εβδομάδα

20

γραμμα Τουρκικής Γλώσσας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΖ΄
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

για την περίοδο 01/01/2006 – 31/12/2006
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ

ΚΑΤΑ

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

–

ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ – ΑΠΟΖΕΙΝ ΑΠΟ
ΚΕΡΔΗ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2006 – 31/12/2006

ΕΠΑΡΧΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡ.
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
26
17
10
3
2
58

ΑΡ. ΚΑΤ/ΜΕΝΩΝ
58
32
17
4
3
114

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 2006

Αποτέλεσμα υποθέσεων
Υπό εκδίκαση
Καταδίκη
Υπό εξέταση
Άλλως Διατεθείσα
Μη Αστυνομικής Φύσεως
ΣΥΝΟΛΟ

Αρ. Υποθέσεων
11
1
4
2
1
19
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2006

Αποτέλεσμα υποθέσεων
Υπό εκδίκαση
Υπό εξέταση
Τα αδικήματα δεν διαπράχθηκαν στην Κύπρο
Μη Αστυνομικής Φύσεως
ΣΥΝΟΛΟ

Αρ. Υποθέσεων
9
9
2
6
26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ
ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22

24.845

ΛΕΜΕΣΟΣ

3

3877

ΛΑΡΝΑΚΑ

12

14.395

ΠΑΦΟΣ

3

2.793

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

9

5925

ΜΟΡΦΟΥ

‐

‐‐

ΣΥΝΟΛΟ

49

51835

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ/ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2

ΛΕΜΕΣΟΣ

1

ΛΑΡΝΑΚΑ

2

ΠΑΦΟΣ

17
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

1

ΜΟΡΦΟΥ

‐‐

ΣΥΝΟΛΟ

23

209

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΘ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
16
1
4

1
1
1
1
2
2
1
10
1
1
1
1
1
1

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ

ΑΠΟ

ΜΕΛΗ

ΤΗΣ

ΟΜΑΔΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
υποβρύχιοι έλεγχοι στο θαλάσσιο χώρο ελλιμενισμού
πολεμικών πλοίων στο Λιμάνι Λεμεσού
ρυμούλκηση μισοβυθισμένου σκάφους στον κόλπο Λεμεσό
έρευνες δια ανεύρεση όπλων και πυρομαχικών στο καρνάγιο
Λεμεσού, στο Ακρωτήρι Γκρέκο και στο κόλπο Βασιλικής, στην
περιοχή ξενοδοχείου Meridien Λεμεσού, και στους Αγ.
Αναργύρους στο Παραλίμνι
έρευνα δια ανεύρεση δύτη στο Ακρωτήρι Γάτα
επιχείρηση για την αποκοπή σχοινιών από έλικες Α/Α
ΔΙΟΝΥΣΟΣ στο παλιό λιμάνι Λεμεσού
υποβρύχια έρευνα για την παροχή ασφάλειας πολεμικού πλοίου
στο λιμάνι Λάρνακας
καθαρισμός / έλεγχος υφάλων της Αστ. Ακάτου «ΘΗΣΕΑΣ» στο
παλιό Λιμάνι Λεμεσού
καθαρισμός εγκαταλειμμένων δικτύων στον Πρωταρά και εις
ναυάγιο Φάρσα
ανέλκυση αυτοκινήτων στους φράκτες Κούρη και Γερμασόγειας
ανέλκυση μοτοποδήλατου στον εναέριο Λεμεσού
επιχειρήσεις για εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων στο
Μενεού Λάρνακας και Πάφο
εντοπισμός πνιγμένου προσώπου στον Πρωταρά
έρευνα για ανεύρεση χρηματοκιβωτίου στο φράκτη Καντού
βυθομέτρηση του χώρου κατασκευής αποβάθρας στο λιμάνι της
Λάρνακας
υποβρύχια εργασία δεξαμενισμού Ακάτων στο Αρχιρόδον
υποβρύχιος έλεγχος των Α/Ακάτων «ΟΝΗΣΙΛΟΣ»
και
«ΚΟΥΡΙΟΝ»
Έρευνα στον Πρωταρά
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Εισαγωγή
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, διοικητικά, αποτελεί τµήµα της Αστυνοµίας και
ακολουθεί την οργανική δοµή και όπου είναι εφικτό τις εσωτερικές διοικητικές
διαδικασίες που διέπουν την υπόλοιπη Αστυνοµία.
H αποστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η διάσωση ανθρώπινης
ζωής, η πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας και η Πυροπροστασία Κτιρίων.
Η Πυροσβεστική

Υπηρεσία έχει δικό της Τµηµατικό Προϋπολογισµό,

ξεχωριστό από την Αστυνοµία.
Αριθµητική ∆ύναµη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Η αριθµητική δύναµη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο τέλος του 2006
ήταν

652 Πυροσβέστες και 113 Έκτακτοι Πυροσβέστες σύµφωνα µε τον πιο

κάτω Πίνακα:ΒΑΘΜΟΙ

Εγκεκριµένες Θέσεις

Πραγµατικές Θέσεις

Ανώτεροι Αστυνόµοι

1

-

Αστυνόµοι Α΄ και Β΄

3

3

Ανώτεροι

9

9

2

2

Υπαστυνόµοι

31

31

Υπαστυνόµοι

1

1

72

72

Υπαστυνόµοι
Ανώτεροι
Υπαστυνόµοι
(Μαχητές της
Αντίστασης)

(Μαχητές της
Αντίστασης)
Λοχίες
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Λοχίες

7

5

Πυροσβέστες

526

524

ΟΛΙΚΟ

652

650

(Μαχητές της
Αντίστασης)

Έκτακτοι
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Πυροσβέστες

Πυροσβεστική Κάλυψη
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της στις ευρύτερες αστικές
περιοχές των πόλεων Λευκωσίας, Λεµεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αµµοχώστου
µε 24ώρη στελέχωση δέκα Πυροσβεστικών Σταθµών.
Για την κάλυψη της υπαίθρου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δηµιούργησε 16
Πυροσβεστικούς Σταθµούς Υπαίθρου σε στρατηγικές περιοχές στην ύπαιθρο
που στελεχώνονται µε Έκτακτους Πυροσβέστες. Οι Έκτακτοι Πυροσβέστες
εξαιρούνται από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Παρουσιάζονται µια

φορά την εβδοµάδα στους Πυροσβεστικούς Σταθµούς Υπαίθρου, όπου
εκπαιδεύονται από µόνιµους πυροσβέστες.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει επίσης πυροσβεστική κάλυψη στα
δύο ∆ιεθνή Αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου µε την 24ώρη στελέχωση
δύο Πυροσβεστικών Σταθµών, βάση των απαιτήσεων των Κανονισµών
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
Οι

περιοχές

των

Βρετανικών

Βάσεων

καλύπτονται

από

τους

Πυροσβεστικούς Σταθµούς των Βάσεων, αλλά όπου αδυνατούν ή όταν
χρειαστούν βοήθεια ανταποκρίνεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κύπρου µε βάση το Σχέδιο "Αµοιβαίας Βοήθειας".
Η Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) έχει προσφέρει
σηµαντική βοήθεια προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σ’ όλους ανεξαίρετα
τους τοµείς δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον τοµέα των επιχειρήσεων.
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Τµήµα Πυροπροστασίας
Αρµοδιότητες και Ευθύνες
Το

Τµήµα

Πυροπροστασίας

έχει

την

ευθύνη

της

µελέτης

των

αρχιτεκτονικών σχεδίων νεοαναγειρόµενων οικοδοµών, επιθεωρήσεων
υφιστάµενων οικοδοµών σε θέµατα πυροπροστασίας και υποβολής
απόψεων στις αρµόδιες Αρχές (∆ήµους, Επαρχιακές ∆ιοικήσεις κ.α.).
Συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες των Τοπικών Αρχών
Αυτοδιοίκησης και µε Κυβερνητικές Υπηρεσίες. Εξετάζει αρχιτεκτονικά
σχέδια για την έκδοση άδειας οικοδοµής, και επιθεωρεί οικοδοµές για την
έκδοση του Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης και Άδειας Λειτουργίας.
Συµβουλεύει Ιδιωτικούς Οργανισµούς σε θέµατα πυροπροστασίας και
πυρόσβεσης.

∆ιοργανώνει διαφωτιστικές διαλέξεις στο ευρύ κοινό, σε

οργανωµένα σύνολα και στο δηµόσιο τοµέα.

Το 2006 το Τµήµα

Πυροπροστασίας διεκπεραίωσε 9,052 υποθέσεις σε σχέση µε 8,561 το
2005.
Εβδοµάδα Πυροπροστασίας
Για ένατη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η "Εβδοµάδα Πυροπροστασίας" η
οποία και φέτος έχει διεξαχθεί πριν την καλοκαιρινή περίοδο διότι έχει στόχο
τη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ότι αφορά τους κινδύνους
από τις πυρκαγιές στην ύπαιθρο.
Η Εβδοµάδα Πυροπροστασίας πραγµατοποιήθηκε από τις 2 - 9 Μαΐου
2006 και περιελάµβανε διαλέξεις, συµβουλές στο κοινό για θέµατα
πυροπροστασίας και τη διανοµή διαφωτιστικού υλικού στην ύπαιθρο, στα
σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, ιδιωτικές πολυκατοικίες και στρατόπεδα της
Εθνικής Φρουράς.
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Ανταποκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Κατά την διάρκεια του 2006 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε παγκύπρια
σε 10,703 κλήσεις για παροχή βοήθειας που αφορούσαν κατάσβεση πυρκαγιών,
ειδικές εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής φύσεως και κλήσεις ασθενοφόρων ως
ακολούθως:
(i)

πυρκαγιές σε αστικές περιοχές

3,100

(ii) πυρκαγιές σε περιοχές της υπαίθρου

2,538

(iii) ειδικές εξυπηρετήσεις

4,967

(iv) κλήσεις ασθενοφόρων

98
Σύνολο

10,703

∆ιασωθέντα άτοµα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κατά την διάρκεια του 2006 διασώθηκαν 880 άτοµα από οχήµατα που
ενεπλάκησαν σε τροχαία δυστυχήµατα, ανελκυστήρες, φρεάτια, κρηµνούς.
Καµένη έκταση
Η πραγµατική καµένη έκταση σε άγρια βλάστηση έχει υπολογισθεί περίπου σε 10
τ.χλµ., και κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε την περσινή καµένη έκταση.
Μισθωµένα ελικόπτερα πυρόσβεσης
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών
προχώρησε και το 2006 στην ενοικίαση δύο Ελικοπτέρων Πυρόσβεσης αφού
αποδείχθηκε η αναγκαιότητα ενίσχυσης των επίγειων µέσων πυρόσβεσης µε τη
χρήση των εναέριων µέσων µε τα επίγεια µέσα πυρόσβεσης. Τα δύο Ρωσικά
πυροσβεστικά ελικόπτερα πυρόσβεσης στάθµευαν στο Αεροδρόµιο Πάφου
και τα πληρώµατα τους διέµεναν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στον
Πυροσβεστικό Σταθµό Αεροδροµίου Πάφου.
Τα Πυροσβεστικά Ελικόπτερα ανταποκρίθηκαν σε 142 περιπτώσεις µεγάλων
πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα δάση εκτελώντας 1699 βολές και ρίχνοντας
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8495 τόνους νερό περίπου, που έπαιρναν από φράγµατα, δεξαµενές και από τη
θάλασσα.
Άλλα εναέρια µέσα πυρόσβεσης
Σηµαντική από κάθε άποψη ήταν και η προσφορά των ελικοπτέρων των
Βρετανικών Βάσεων. Σε 13 περιπτώσεις ελικόπτερα των Βρετανικών Βάσεων
ανταποκρίθηκαν για κατάσβεση πυρκαγιών σε αγροτικές και δασικές περιοχές.
Η επιχειρησιακή δράση και ο συντονισµός όλων των εναέριων µέσων είχε τεθεί
κάτω από την ευθύνη του ∆ιευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η
συνεργασία όλων των εναέριων µέσων πυρόσβεσης µεταξύ τους αλλά και µε τις
επίγειες δυνάµεις ήταν πολύ ικανοποιητική.
Παράλληλα σε 8 περιπτώσεις το ελικόπτερο της Αεροπορικής Πτέρυγας
Αστυνοµίας βοήθησε σηµαντικά στην καταπολέµηση συγκεκριµένων πυρκαγιών.
Εκπαίδευση
Οι Πυροσβέστες εκπαιδεύονται στη Σχολή Πυροσβεστικής στα
θέµατα πυρόσβεσης και διάσωσης.
(α)

Στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διοργανώθηκαν οι πιο
κάτω σειρές εκπαίδευσης.
Εκπαίδευση στη Σχολή Πυροσβεστικής

∆ιάρκεια

Αριθµός

Εκπαίδευσης

Εκπαιδευοµένων

1.

8 σειρές εκπαίδευσης οδηγών Κατηγ. Β

4 εβδοµάδες

16

2.

5 σειρές εκπαίδευσης µελών της Μ.Μ.Α.∆.

1 ηµέρα

161

στο λαβύρινθο
3.

1 σειρά εκπαίδευσης µελών της Πολιτικής

18

Άµυνας στο λαβύρινθο
4.

3 σειρές εκπαίδευσης Εκτάκτων

4 ηµέρες

41

5 ηµέρες

19

Πυροσβεστών στο χειρισµό τροχαίων
δυστυχηµάτων
5.

2 σειρές εκπαίδευσης προσωπικού
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διυλιστηρίων νερού Τερσεφάνου, Κόρνου,
Χοιροκοιτίας στην προστασία από χηµικά
υλικά
6.

1 σειρά προκαταρκτικής εκπαίδευσης

3 εβδοµάδες

6

Νεοσύλλεκτων
7.

1 σειρά εκπαίδευσης µονιµοποίησης

9 εβδοµάδες

14

8.

1 σειρά εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων

9 εβδοµάδες

23

ΣΥΝΟΛΟ
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(β)

Εκπαιδεύσεις µελών της Υπηρεσίας στο Εξωτερικό

Είκοσι µέλη της Υπηρεσίας µετεκπαιδεύτηκαν σε διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα
εξωτερικού, όπως Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, και Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.
Αναπτυξιακά Έργα
Ανέγερση Β΄ Φάσης Αρχηγείου
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Το έργο περιλαµβάνει αποθηκευτικούς χώρους για
αποθήκευση του Πυροσβεστικού εξοπλισµού, γραφεία
που

έχουν

αµαξοστάσιο,

άµεση

σχέση

µε

αντλίες

καυσίµων

τις
και

αποθήκες,
βοηθητικούς

χώρους. Προκηρύχθηκαν προσφορές και αναµένεται η
κατακύρωση των προσφορών και έναρξη εργασιών
αρχές του 2007.
Έγινε κατακύρωση των προσφορών και αναµένεται να
αρχίσουν οι εργασίες

για επέκταση των γραφείων

στον όροφο και για αντικατάσταση των αµιάντων της
οροφής

του

αµαξοστασίου

Σταθµού Αµµοχώστου.

του

Πυροσβεστικού
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Άρχισε και συνεχίζεται η επέκταση του αµαξοστασίου
και ανέγερση Πύργου Ασκήσεων του Πυροσβεστικού
Σταθµού Πάφου.
Η ανέγερση του Πυροσβεστικού Σταθµού Πόλης
Χρυσοχούς αναµένεται να αρχίσει µέσα στο 2007.
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Μ.

ΝΕΟΛΑΙΑ

1. Ο Οργανισµός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε ως νοµικό πρόσωπο δηµόσιου δικαίου
το 1994, δυνάµει του περί Οργανισµού Νεολαίας Νόµου του 1994 (Ν.33(Ι)/94) και
άρχισε τη λειτουργία του στις 2 Ιουνίου 1994, µε το διορισµό του πρώτου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού διορίζεται για τριετή θητεία από το
Υπουργικό Συµβούλιο.

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε

Μέλη, στα οποία περιλαµβάνεται ανά ένας εκπρόσωπος κάθε οργάνωσης νεολαίας των
κοµµάτων, που διαθέτουν Κοινοβουλευτική Οµάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η
υποψηφιότητα του οποίου υποδεικνύεται από την οικεία οργάνωση, µέσω του
Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, ως αρµόδιου Υπουργού για θέµατα
Νεολαίας.
3. Ο Οργανισµός έχει κυρίως συµβουλευτικές αρµοδιότητες, αναλαµβάνει όµως την
υλοποίηση προγραµµάτων για θέµατα νεολαίας, µετά από έγκριση του Υπουργικού
Συµβουλίου, η οποία παρέχεται συνήθως κατά την έγκριση ετήσιων Προϋπολογισµών
του Οργανισµού ή µε άλλη ειδική απόφαση. Ως συµβουλευτικό σώµα, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Οργανισµού υποβάλλει, µέσω του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως προς το Υπουργικό Συµβούλιο, εισηγήσεις σχετικά µε τη διαµόρφωση
ολοκληρωµένης και εξειδικευµένης πολιτικής σε θέµατα νεολαίας, για την προαγωγή
των σκοπών του Οργανισµού, που είναι:
•

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

•

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

•

η δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου, και

•

η

άµεση

και

αποτελεσµατική

απασχολούν τη νεολαία.

αντιµετώπιση

των

προβληµάτων

που
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4. Ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως έχει εξουσία, να εκδίδει και να
παρέχει προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού οδηγίες γενικής φύσεως ως
προς την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, που κρίνονται αναγκαίες για το γενικό
Ο Υπουργός έχει, επίσης, εξουσία να ζητά και το

συµφέρον της ∆ηµοκρατίας.

Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στον Υπουργό εκθέσεις, λογαριασµούς και
οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται µε τα περιουσιακά στοιχεία του Οργανισµού και τις
δραστηριότητές του.
5. Μέσα στα πλαίσια του Οργανισµού λειτουργούν τα πιο κάτω Συµβουλευτικά
Σώµατα υπό την προεδρία του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία
αναλαµβάνουν µελέτες σε θέµατα της αρµοδιότητας τους και υποβάλλουν
εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού, για εξέταση και
περαιτέρω προώθηση:
•

η Πολιτική Επιτροπή, στην οποία µετέχει αντιπρόσωπος κάθε µιας
Οργάνωσης Νεολαίας των Κοµµάτων που διαθέτουν

Κοινοβουλευτική

Οµάδα.
•

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

οργανώσεις
και

Νεολαίας,

οργανώσεις

µε

καθώς

και

παγκύπριο

σπουδαστικές
χαρακτήρα

και

αποδεδειγµένη δράση. Το Συνδικαλιστικό Σώµα απαρτίζεται από τη
Συνδικαλιστική

Επιτροπή

και

τη

Σπουδαστική

Επιτροπή,

που

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

του

Οργανισµού.

Όταν

στη

Συνδικαλιστική

Επιτροπή

εξετάζονται θέµατα, που αφορούν τους άνεργους επιστήµονες, λαµβάνουν
µέρος στη σύσκεψη και δυο εκπρόσωποι της Σπουδαστικής Επιτροπής.
Πρόεδρος των Επιτροπών αυτών είναι και πάλιν ο Πρόεδρος του
Οργανισµού.
•

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

η Πολιτική Επιτροπή κάθε µήνα.

•

η Συνδικαλιστική και η Σπουδαστική Επιτροπή κάθε τρεις µήνες.

•

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

•

το Γενικό Συµβουλευτικό Σώµα δύο φορές το χρόνο.

Προϋπολογισµός Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου
Ο Προϋπολογισµός του Οργανισµού εγκρίθηκε από την Βουλή των
Αντιπροσώπων στο τέλος Φεβρουαρίου γεγονός που σηµατοδότησε και την επίσηµη
έναρξη των δραστηριοτήτων για το 2006.
Ο Προϋπολογισµός του έτους 2006 ήταν αυξηµένος.
Συγκεκριµένα,

παρουσιάστηκε

αυξηµένος

κατά

ΛΚ486.434

(ποσοστό

αύξησης 15,63%) ανεβάζοντας το συνολικό του ύψος σε ΛΚ3.597.857 σε σχέση µε
ΛΚ3.111.423 κατά το 2005.
Οι δαπάνες της υπηρεσίας για το 2006 ανήλθαν στις ΛΚ2.688.891 σε
σύγκριση µε ΛΚ2.587.702 κατά το 2005 .
Ο βαθµός υλοποίησης του Προϋπολογισµού για το 2006 ανήλθε περίπου
στο 74,73%.
∆ραστηριότητες του Οργανισµού Νεολαίας Κύπρου
Οι δραστηριότητες του Οργανισµού για το 2006 περιλαµβάνονται στην
Ετήσια Έκθεση του Οργανισµού.
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Σε συντοµία, ολόκληρη η δράση του Οργανισµού για το 2006 µπορεί να
αποτυπωθεί σε 4 τοµείς:
•

στα θέµατα πολιτικής, όπου καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου σχεδιάστηκαν/
στηρίχθηκαν δραστηριότητες από και προς τη νεολαία.

•

στη λειτουργία προγραµµάτων (Ευρωπαϊκών και µη), που έδωσαν την
ευκαιρία σε νέους να δραστηριοποιηθούν σε τοµείς που τους ενδιαφέρουν,
να γνωρίσουν άλλους νέους και να µετατρέπονται σιγά – σιγά σε ενεργά
κύτταρα της Κυπριακής κοινωνίας.

•

στη δηµιουργία βασικών έργων υποδοµής όπως τα Πολύκεντρα Νεολαίας
Νέων, στα οποία οι νέοι αξιοποιούν σωστά και δηµιουργικά τον ελεύθερο
τους χρόνο. Τα Πολύκεντρα Νεολαίας είναι χώροι ελεύθερης έκφρασης και
δηµιουργικής απασχόλησης των νέων, οι οποίοι συµβάλλουν στην
κινητοποίηση τους για συµµετοχή στα κοινά.

•

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

c:/areti/reports mjpo/2006/final_2006/reportmjpo(final)2006_nos

