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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
 
Ζ Έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, πνπ είλαη ε δέθαηε έλαηε 
πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, παξνπζηάδεη ην 
ζεκαληηθφ έξγν πνπ επηηειέζηεθε απφ ην Τπνπξγείν θαη ηηο Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη 
ζ‟ απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011.   Δηδηθφηεξα θαιχπηνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ηνκείο 
ησλ Ννκηθψλ  ζεκάησλ, ηεο Γηεζλνχο Ννκηθήο πλεξγαζίαο, ηεο ελαξκφληζεο ηεο 
Κχπξνπ κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, ηελ πνιηηηθή θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, ησλ Αλαπηπμηαθψλ Έξγσλ θαη 
Πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηα ζέκαηα  πνπ αθνξνχλ ηε Γπλαίθα θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ 
ηνπ Οηθνγελεηαθνχ Γηθαίνπ.  Καιχπηνληαη επίζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο Τπεξεζηψλ θαη 
Σκεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζην Τπνπξγείν, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αζηπλνκίαο, ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ησλ Φπιαθψλ θαη ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ.  
 
Σν έξγν ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ θιάδσλ ηνπ δηθαίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηεο πξνψζεζεο λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ 
εμαθνινχζεζε λα θηλείηαη κε ζηφρνπο ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηελ 
απνηειεζκαηηθή θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πάηαμε ηνπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο κε 
δηεζληθφ ραξαθηήξα, ηελ πνηληθή κεηαρείξηζε κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο θαηεπζχλζεηο θαη 
ηάζεηο, ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο κε ζηφρν ηελ ηαρεία 
θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη, ηέινο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθαίνπ 
θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ λνκνζεζηψλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηά καο κε ην θνηλνηηθφ 
θεθηεκέλν. 
 
Καηά ηα άιια ζπλερίζηεθε ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο "θπζηθνχο εηαίξνπο" ηνπ 
Τπνπξγείνπ (Αλψηαην Γηθαζηήξην, Ννκηθή Τπεξεζία, Δπίηξνπν Ννκνζεζίαο, 
Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Ννκηθψλ, Γηθεγφξνπο) γηα ηελ πξνψζεζε λνκνζεηηθψλ 
ξπζκίζεσλ, ζην γεληθφηεξν ηνκέα ηεο απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο, πνπ λα 
ζπγθεληξψλνπλ ηνλ πςειφηεξν βαζκφ ζπλαίλεζεο θαη απνδνρήο. 
 
ηα πιαίζηα απηά ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε θαηάξγεζε ηεο απαξραησκέλεο δηαδηθαζίαο 
πξναλάθξηζεο πνηληθψλ ππνζέζεσλ κε ζπλνπηηθήο δηθαηνδνζίαο θαη ε απεπζείαο 
θαηαρψξεζε ηνπο ελψπηνλ Καθνπξγηνδηθείνπ, ε παξνρή εμνπζίαο ζηα θππξηαθά 
δηθαζηήξηα θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο λα ζπλεθηηκνχλ πξνεγνχκελεο θαηαδίθεο 
απφ πνηληθά δηθαζηήξηα άιισλ θξαηψλ κειψλ, ε αλαδηαηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 
αδηθεκάησλ απφδξαζεο ζηνλ πνηληθφ θψδηθα, ψζηε λα πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο θαη ηα αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Νφκν γηα ηηο 
θνηλέο νκάδεο έξεπλαο, ψζηε ε δηεξεχλεζε ζε ζπλεξγαζία κε δησθηηθέο αξρέο άιισλ 
θξαηψλ κειψλ λα θαιχπηεη νπνηνδήπνηε δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα. 
 
Δπίζεο, πνηληθνπνηήζεθε ε δεκφζηα ππνθίλεζε βίαο ή κίζνπο θαηά πξνζψπσλ ιφγσ 
θπιήο, ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο 
θαη ε δεκφζηα επηδνθηκαζία ή άξλεζε ηεο γελνθηνλίαο ή ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ θαη 
γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθά ζέκαηα θπξψζεθαλ ην 



 

Γεχηεξν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα Ακνηβαία Ννκηθή 
πλδξνκή θαη ην Σξίην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε Έθδνζεο 
Φπγνδίθσλ. 
 
Πξφζζεηα, θαηαηέζεθαλ επξείεο ηξνπνπνηήζεηο ζην Νφκν γηα ην Δπξσπατθφ Έληαικα 
χιιεςεο, ζεζκνζεηήζεθε ε λνκηθή βάζε γηα έθδνζε θαη παξάδνζε εθδεηνπκέλσλ 
πξνζψπσλ ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην θαη πξνσζήζεθε ε θχξσζε ησλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ πνπ 
απνθαζίζηεθαλ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Γηάζθεςε ηεο Κακπάια θαη αθνξνχλ ην έγθιεκα 
ηεο Δπίζεζεο.   
 
Δμάιινπ, ηξνπνπνηήζεθε ε πεξί Γηθεγφξσλ Ννκνζεζία ψζηε νη εθηνπηζζέληεο 
δηθεγφξνη λα έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ φρη κφλν ζηνπο Σνπηθνχο πιιφγνπο ησλ 
θαηερφκελσλ Δπαξρηψλ, φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνη, αιιά θαη ζηνπο Σνπηθνχο 
πιιφγνπο φπνπ αζθνχλ ην επάγγεικα. 
 
Ζ Μνλάδα Γηεζλνχο Ννκηθήο πλεξγαζίαο δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνπο ηνκείο πνπ 
αθνξνχλ ηε ζπλνκνιφγεζε δηκεξψλ ζπκβάζεσλ λνκηθήο/δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηε 
κειέηε θαη πξνψζεζε ηεο πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζε πνιπκεξείο δηεζλείο 
ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε λνκηθά ζέκαηα θαη ηελ εθαξκνγή ηφζν ησλ δηκεξψλ 
ζπκβάζεσλ λνκηθήο ζπλεξγαζίαο φζν θαη ησλ πνιπκεξψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε λνκηθά ζέκαηα θαη γηα ηηο νπνίεο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο 
Σάμεσο έρεη νξηζηεί σο Κεληξηθή Αξρή ή έρεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. 
 
ηνλ ηνκέα ηεο Γηεζλνχο πλεξγαζίαο ζε ζέκαηα Γεκφζηαο Σάμεο, ζπλερίζηεθε ε 
δηαπξαγκάηεπζε άιισλ πκθσληψλ πλεξγαζίαο, φπσο κε ην Μεμηθφ, Απζηξία, 
Βελεδνπέια, Ρνπκαλία θαη άιιεο ρψξεο. 
 
Ζ πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη 
Γπλαηθψλ (ΔΓΗ), 2007-2013 ππήξμε ε θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ 
γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο (ΔΜΓΓ) θαηά ην 2011. Απηή, απεηέιεζε θχξην ζέκα 
ζπδήηεζεο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΜΓΓ, θαζψο θαη πξνηεξαηφηεηα 
φισλ ησλ Τπεπηηξνπψλ ηνπ ΔΜΓΓ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ έληνλα πξνο ηελ 
θαηεχζπλζε απηή. 
 
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Τπνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ κε ηε 
ζπλδξνκή ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Δπηηξνπήο κειέηεζε θαη πηνζέηεζε ηελ ελδηάκεζε 
Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ ΔΓΗ πνπ εηνηκάζηεθε απφ 
εμσηεξηθφ εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ.  
   
Κπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΜΓΓ θαηά ην 2011 ππήξμε ε δηνξγάλσζε 
ζεκηλαξίσλ/εθδειψζεσλ/Γεκνζηνγξαθηθψλ Γηαζθέςεσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 
ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε δεκφζηα θαη πνιηηηθή δσή επ‟ επθαηξίαο ησλ  
Βνπιεπηηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Δθινγψλ, αιιά θαη ηε δηαθψηηζε ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ ην 
πξφβιεκα ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ. 
 



 

Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο, σο  Γεληθή Γξακκαηεία ηνπ ΔΜΓΓ, ηνπ παξείρε επηζηεκνληθή θαη 
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, θαζψο θαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηηο νξγαλψζεηο 
θαη άιινπο θνξείο γηα ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ ζπκβάιινπλ 
ζηελ πξναγσγή ηεο Ηζφηεηαο, κέζσ ησλ επηρνξεγήζεσλ.  
 
Με ζηφρν ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζ‟ φιεο ηηο πνιηηηθέο, ε Μνλάδα 
Ηζφηεηαο ζπκκεηείρε ζε δηάθνξεο δηαηκεκαηηθέο επηηξνπέο θαη αζρνιήζεθε κε ηελ 
έθδνζε ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ πκβαηφηεηαο κε ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη 
πνιηηηθή γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ θχισλ γηα φια ηα έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 
Δ.Δ.   
 
ηα πιαίζηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ε Μνλάδα Ηζφηεηαο εθπξνζψπεζε ηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία ζε δηεζλή θαη επξσπατθά πλέδξηα, θαζψο επίζεο θαη ζε Δπηηξνπέο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 
 
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή εμέιημε κέζα ζην 2011 ππήξμε ε πξνεηνηκαζία ηεο Κππξηαθήο 
Πξνεδξίαο ζηα ζέκαηα Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ θαη ε πηνζέηεζε θνηλήο 
Γηαθήξπμεο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ Σξίν, ηελ Πνισλία, 
Γαλία θαη Κχπξν, ηελ νπνία ππέγξαςε ν Τπνπξγφο ζηελ Κξαθνβία, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 
2011. 
 
Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο/Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
δηακφξθσζαλ ην Πξφγξακκα ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ, ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηε θηινμελία ηεο Δπηηξνπήο Αλσηέξνπ Δπηπέδνπ γηα ηελ 
Δλζσκάησζε ηεο Γηάζηαζεο ηνπ Φχινπ (Λεπθσζία, 18-19 επηεκβξίνπ 2012), ηε 
δηνξγάλσζε επξσπατθνχ ζπλεδξίνπ πςεινχ επηπέδνπ κε ζέκα ηε Βία θαηά ησλ 
Γπλαηθψλ (Λεπθσζία, 8-9 Ννεκβξίνπ 2012), θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε 
δεηθηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ.  
 
ηνλ ηνκέα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Μνλάδαο Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, θχξηα 
πξνηεξαηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ππήξμε ε επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή 
ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ. 
 
Μέζα ζηα πιαίζηα απηά πξαγκαηνπνηήζεθε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο 
πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο 
Δγθιεκαηηθφηεηαο ην νπνίν θάιππηε ηε ρξνληθή πεξίνδν 2006 – 2010, ε νπνία είρε 
εγθξηζεί ην Μάην ηνπ 2006 απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην. 
 
Σα πνξίζκαηα θαη νη εηζεγήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ 
Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο 2006-2010, 
επεμεξγάζηεθε Δπηηξνπή ε νπνία ζπζηάζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ 
Δγθιεκαηηθφηεηαο. 
 



 

Δπίζεο,  εθπνλήζεθε Νέν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο  γηα  ηε  
ρξνληθή  πεξίνδν  2012 – 2017 κεηά  απφ δηαβνπιεχζεηο κε φινπο ηνπο εθπξνζψπνπο 
ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ θαη Φνξέσλ. 
 
Καηά ηελ εηνηκαζία ηνπ Νένπ Δζληθνχ ρεδίνπ, 2012 – 2017 ιήθζεθαλ ππφςε ηα 
πνξίζκαηα θαη νη εηζεγήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Πξψηνπ Δζληθνχ 
ρεδίνπ Γξάζεο, 2006 – 2010 θαζψο θαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα, κέηξα θαη ζεζκνί 
αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδνληαη ζε επξσπατθέο ρψξεο.   
 
ηα πιαίζηα δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ε Μνλάδα Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ 
εθπξνζψπεζε ην Τπνπξγείν ζε δηάθνξα πλέδξηα θαη Δπηηξνπέο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξψπεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. 
 
Γηα ηε γεληθή αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ αλέγεξζε ζχγρξνλσλ 
θηηξίσλ γηα ην Τπνπξγείν, ηα Σκήκαηα θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ, πξνσζείηαη ε πινπνίεζε 
ησλ αλαγθαίσλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ 
Αλαπηχμεσο γηα ην έηνο 2011 αιιά θαη ζην Μεζνπξφζεζκν Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην 
2011-2013. 
 
Σν Λνγηζηήξην ηνπ Τπνπξγείνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ππνβνιήο ηνπ 
εηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ θαζψο 
θαη ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Ηζρπξηζκψλ θαη Παξαπφλσλ θαηά ηεο 
Αζηπλνκίαο θαη ηνπ πκβνπιίνπ Απνθπιάθηζεο Κξαηνπκέλσλ Δπ‟ Αδεία. 
 
Ζ Αζηπλνκία έρεη αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηε δηαηήξεζε 
ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο, ηε δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο, ηελ πξφιεςε θαη εμηρλίαζε ηνπ 
εγθιήκαηνο, ηε ζχιιεςε θαη πξνζαγσγή ησλ παξαλνκνχλησλ ελψπηνλ ηεο 
Γηθαηνζχλεο. 
 
Βαζηθφο άμνλαο είλαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε 
ελδπλάκσζε/ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ θνηλνχ – Αζηπλνκίαο. Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο 
θαη ε αζθάιεηα ηνπ πνιίηε ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο ελάληηα 
ζην έγθιεκα ζε φιεο ηνπ ηηο κνξθέο. 
 
Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζπλέρηζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηα πιαίζηα ηεο 
απνζηνιήο ηεο πνπ είλαη ε δηάζσζε αλζξψπηλεο δσήο θαη πεξηνπζίαο, ε πξφιεςε θαη 
θαηάζβεζε ππξθαγηψλ θαζψο θαη ε παξνρή πάζεο θχζεσο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο 
θαη ε ππξνπξνζηαζία θηηξίσλ. 
 
Σν Σκήκα Φπιαθψλ ιεηηνχξγεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 κε ηελ πηζηή εθαξκνγή 
ησλ πεξί Φπιαθψλ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ.  Γίλνληαη ζπλερψο πξνζπάζεηεο απφ ηε 
δηεχζπλζε ησλ Φπιαθψλ γηα ιήςε πξφζζεησλ αλαγθαίσλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ φπνπ 
θαη φηαλ απηφ επηβάιιεηαη.  Ζ πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ ζηεξίδεηαη ζην 
ηεηξάπηπρν «αζθάιεηα – αλζξσπηζηηθή κεηαρείξηζε – δηαπαηδαγψγεζε – 
απνθαηάζηαζε» ησλ αηφκσλ πνπ παξαπέκπνληαη απφ ηα δηθαζηήξηα. 
 



 

Σν Κξαηηθφ Αξρείν ζπλέρηζε ηε δηεθπεξαίσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ πνπ είλαη ε θχιαμε 
θαη ζπληήξεζε ησλ δεκφζησλ αξρείσλ πνπ παξαιακβάλεη απφ θπβεξλεηηθά ηκήκαηα 
θαη άιια ζψκαηα πνπ ππφθεηληαη ζηνλ πεξί Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκν. Σα αξρεία 
δηαηίζεληαη γηα επίζεκε ρξήζε, πξνο εμππεξέηεζε φισλ ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν 
Κξαηηθφ Αξρείν παξέρεη επίζεο δηεπθνιχλζεηο ζην θνηλφ γηα ηε δηεξεχλεζε αξρεηαθνχ 
πιηθνχ. 
 
Με ηελ επθαηξία απηή ζέισ λα εθθξάζσ ηελ εθηίκεζή κνπ γηα ην δήιν θαη ηελ αθνζίσζε 
ζην θαζήθνλ, ζηνπο Γεληθνχο Γηεπζπληέο θαη ζην ππφινηπν πξνζσπηθφ  ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ζηνλ Αξρεγφ, Τπαξρεγφ,  Βνεζνχο 
Αξρεγνχο, Αμησκαηηθνχο θαη ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο Αζηπλνκίαο, ζηνπο Γηεπζπληέο, 
Αμησκαηηθνχο θαη ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, ζηνλ 
Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ, ζηελ Έθνξν Κξαηηθνχ Αξρείνπ θαη ζην 
ππφινηπν πξνζσπηθφ ησλ Σκεκάησλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ.  Δπηζπκψ λα 
επραξηζηήζσ φινπο γηα ηελ ακέξηζηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ άξηηα, άκεζε, παξαγσγηθή θαη 
απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ. 
  
Δπραξηζηψ, επίζεο, φινπο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζεο απηήο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Λνπθάο Λνπθά) 
Τπνπξγφο 

Γηθαηνζχλεο  θαη Γεκνζίαο Σάμεσο 
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ  

ΓεθΫκβξηνο 2011 
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1 Γεληθφο Γηεπζπληήο 
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1 Έθηαθηνο Λνγηζηηθφο Λεηηνπξγφο 
8 Έθηαθηνη Βνεζνί Γξακκαηεηαθνί Λεηηνπξγνί 
1  Έθηαθηνο Βνεζφο Βηβιηνζεθνλφκνο 
5 Βνεζνί Γξαθείνπ 

ημειώζειρ:  

(1) ηο Τποςπγείο ςπηπεηούζαν επίζηρ, έναρ Αζηςνόμορ Β΄ (Αξιωμαηικόρ παπά ηω Τποςπγώ), έναρ 
Ανώηεπορ Τπαζηςνόμορ ζηον Σομέα Γιεθνούρ Νομικήρ ςνεπγαζίαρ, έναρ Τπαζηςνόμορ, μία Λοσίαρ (για 
θέμαηα Δ.Δ. και Δθνικού ςνηονιζηή Ανηιηπομοκπαηικήρ Γπάζηρ), μία Αζηςθύλακαρ, δύο Σακηικέρ Διδικοί 
Αζηςθύλακερ (Γπαθειακά καθήκονηα για θέμαηα Αζηςνομίαρ) και έναρ Γεζμοθύλακαρ. 

(2) ηο Τποςπγείο είναι επίζηρ ηοποθεηημένο και ηο πιο κάηω πποζωπικό πος έσει παπασωπηθεί ωρ 
ακολούθωρ: ζηην Ανεξάπηηηη Απσή Γιεπεύνηζηρ Ιζσςπιζμών και Παπαπόνων καηά ηηρ Αζηςνομίαρ (1 
Γιοικηηικόρ Λειηοςπγόρ, 1 Γπαμμαηειακόρ Λειηοςπγόρ και 3 Έκηακηοι Βοηθοί Γπαμμαηειακοί Λειηοςπγοί) και 
έναρ Έκηακηορ Βοηθόρ Γπαμμαηειακόρ Λειηοςπγόρ ζηο ςμβούλιο Αποθςλάκιζηρ Κπαηοςμένων Δπ’ Αδεία. 

 
Κξαηηθφ Αξρεέν 

1 Έθνξνο Κξαηηθνχ Αξρείνπ 
6 Λεηηνπξγνί Κξαηηθνχ Αξρείνπ  
1 πληεξεηήο Δγγξάθσλ  
3 Σερληθνί 
1 Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο 
4 Βνεζνί Γξακκαηεηαθνί Λεηηνπξγνί 
3 Έθηαθηνη Βνεζνί Γξακκαηεηαθνί Λεηηνπξγνί 
2 Γεληθνί Βνεζνί  
2 Αρζνθφξνη – Κιεηήξεο  
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1. ΜΟΝΑΓΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ 

 
Σν έξγν ηεο Μνλάδαο Ννκηθψλ Θεκάησλ αθνξά,  κεηαμχ άιισλ, ζηελ παξαθνινχζεζε 
θιάδσλ ηνπ δηθαίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη 
Γεκνζίαο Σάμεσο, θαη εηδηθφηεξα ησλ λνκνζεζηψλ γχξσ απφ ηελ απνλνκή ηεο 
δηθαηνζχλεο, ηνπ δηθνλνκηθνχ δηθαίνπ, πνηληθνχ δηθαίνπ, λνκνζεηεκάησλ γηα ηε 
κεηαρείξηζε αδηθνπξαγνχλησλ, θιάδσλ ηνπ αζηηθνχ δηθαίνπ, δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη 
λνκνζεζηψλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηε κειέηε θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηελ 
αλαζεψξεζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο θαη ηελ εηνηκαζία ζρεηηθψλ λνκνζρεδίσλ. 
 
Παξάιιεια, ε Μνλάδα ζπκκεηέρεη ζηηο εξγαζίεο επηηξνπψλ, πνπ ζπγθξνηνχληαη γηα 
εηδηθά λνκηθά ζέκαηα θαη ζπκβάιιεη ζηε κειέηε θαη πξνψζεζε απφ ην Τπνπξγείν, ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε 
απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Γηθαζηεξίσλ. 
 
Δπίζεο, ε Μνλάδα ζπκβάιιεη ζην έξγν ηεο πξνψζεζεο ησλ αλαγθαίσλ λέσλ 
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ή θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία κε ζθνπφ 
ηελ ελαξκφληζε ηνπ δηθαίνπ κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν ζε ζέκαηα ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο 
πλεξγαζίαο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ηνκείο ηεο Γηθαηνζχλεο 
θαη ησλ Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ (Κεθ.24, Justice & Home Affairs), ηεο Γηαζπλνξηαθήο 
Άζθεζεο ηνπ Γηθεγνξηθνχ Δπαγγέικαηνο (θάησ απφ ην Κεθ. 2 – Διεχζεξε Γηαθίλεζε 
Πξνζψπσλ) θαη ηνπ Ραηζηζκνχ (Κεθ. 13 – Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Απαζρφιεζε). 
 
Καηά ηελ ππφ επηζθφπεζε πεξίνδν νη εξγαζίεο ηεο Μνλάδαο Ννκηθψλ Θεκάησλ 
επηθεληξψζεθαλ ζηελ πξνψζεζε λνκνζεηεκάησλ θαη ξπζκίζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, 
ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πάηαμε ηνπ ζνβαξνχ 
εγθιήκαηνο κε δηεζληθφ ραξαθηήξα, ηελ πνηληθή κεηαρείξηζε κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο 
θαηεπζχλζεηο θαη ηάζεηο, ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο κε 
ζηφρν ηελ ηαρεία θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ θαη, ηέινο, ηνλ 
εθζπγρξνληζκφ ηνπ δηθαίνπ θαη ηελ ελαξκφληζε λνκνζεζηψλ ππφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 
Τπνπξγείνπ κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. 
 
Σα θπξηφηεξα λνκνζρέδηα/θαλνληζκνί πνπ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ 
θαη ςεθίζηεθαλ, ή εηνηκάζηεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ, θαζψο θαη άιιεο εξγαζίεο θαη 
κειέηεο πνπ αλαιήθζεθαλ, ζπλερίζηεθαλ ή νινθιεξψζεθαλ εληφο ηνπ 2011 ζηνπο 
ηνκείο αξκνδηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηθαηνζχλεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 
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Η ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ 

 
1. Απνλνκά ηεο Γηθαηνζχλεο 
 
1.1 Καηαηέζεθε ελψπηνλ ηεο Βνπιήο θαη έρεη ήδε ςεθηζζεί λνκνζρέδην πνπ 

ηξνπνπνηεί ηνλ πεξί Ννκηθήο Αξσγήο Νφκν, γηα ζθνπνχο ελζσκάησζεο ηνπ 
άξζξνπ 13(4), ηεο Οδεγίαο 2005/115/ΔΚ, γηα ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη 
δηαδηθαζίεο ζηα Κξάηε-Μέιε αλαθνξηθά κε ηελ επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο 
δηακελφλησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, κε ην νπνίν επεθηεέλεηαη ν ζεζκφο ηεο 
παξνράο δσξεΪλ λνκηθάο αξσγάο ζε παξαλφκσο δηακέλνληα ππήθνν ηξίηεο 
ρψξαο, πξνθεηκέλνπ πεξί δηαδηθαζέαο ελψπηνλ δηθαζηεξένπ θαηΪ ηεο 
απφθαζεο επηζηξνθάο. 

 
1.2 Οινθιεξψζεθε θαη θαηαηέζεθε λνκνζρέδην κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ζηελ 

εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο Οδεγέαο 2005/52/ΔΚ γηα νξηζκΫλα ζΫκαηα 
δηακεζνιΪβεζεο ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο δηαζπλνξηαθνχ 
ραξαθηήξα, ζχγρξνλνπ ζεζκνχ ελαιιαθηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ πνπ 
παξάιιεια έρεη επεξγεηηθή επίδξαζε ζηελ ηαθηηθή δηθαηνζχλε. 

 
1.3 Καηαηέζεθε θαη ςεθίζηεθε λνκνζρέδην ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ πεξέ Πνηληθάο 

Γηθνλνκέαο Νφκνπ, κε ην νπνίν θαηαξγάζεθε ην ζηΪδην ηεο πξναλΪθξηζεο 
ζηηο πνηληθέο ππνζέζεηο πνπ δηθάδνληαη ελψπηνλ ηνπ θαθνπξγηνδηθείνπ.  Με ηνλ 
ηξφπν απηφ είλαη δπλαηή ε απεπζείαο θαηαρψξεζε απφ ην Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζην Καθνπξγηνδηθείν ησλ πνηληθψλ ππνζέζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ 
λα δηθαζηνχλ ζπλνπηηθά. 
 
Δλφςεη ηεο πην πάλσ ηξνπνπνίεζεο θξίζεθε επίζεο ζθφπηκε ε ηππηθή 
ηξνπνπνίεζε ζεηξάο άιισλ λνκνζεηεκάησλ, ψζηε λα δηαγξαθνχλ απφ ην 
θείκελφ ηνπο νπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε πξναλάθξηζε.  πγθεθξηκέλα, 
ηξνπνπνηήζεθαλ ν πεξί Γηθαζηεξίσλ Νφκνο, ν Πνηληθφο Κψδηθαο, ν πεξί 
Αζηπλνκίαο Νφκνο, ν πεξί Απνδείμεσο Νφκνο, ν πεξί Θαλαηηθψλ Αλαθξηηψλ 
Νφκνο θαη ν πεξί Ννκηθήο Αξσγήο Νφκνο. 
 
Σέινο, κε άιιν ζρεηηθφ λνκνζρέδην θαηαξγήζεθε ν πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 
(Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκνο ηνπ 1974. 
 

1.4 Δμ άιινπ, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηεο Απφθαζεο-
Πιαηζίνπ 2008/675/ΓΔΤ, ςεθίζηεθε λνκνζρέδην κε ην νπνίν δίδεηαη εμνπζία ζηα 
θππξηαθά δηθαζηήξηα ζηελ πνηληθή ηνπο δηθαηνδνζία λα ζπλεθηηκνχλ πξφηεξεο 
θαηαδηθαζηηθΫο απνθΪζεηο πνηληθψλ δηθαζηεξέσλ Ϊιισλ θξαηψλ-κειψλ, 
ζε πεξίπησζε λέαο δηαδηθαζίαο, θαηά ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ, γηα άιιε αμηφπνηλε 
πξάμε, ζην βαζκφ θαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ζα ειάκβαλαλ ππφςε θαη ζα 
ζπλεθηηκνχζαλ πξνεγνχκελεο εζληθέο θαηαδίθεο ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ γηα άιια 
αδηθήκαηα. 
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2. Καηαζηνιά ηνπ Δγθιάκαηνο - Πνηληθά Μεηαρεέξηζε 
 
2.1 Φεθίζηεθε λνκνζρέδην γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 

2008/913/ΓΔΤ γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε νξηζκΫλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ 
ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβέαο κΫζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαένπ. χκθσλα κε ηηο 
πξφλνηεο ηνπ, πνηληθνπνηείηαη ε δεκφζηα ππνθέλεζε βέαο ά κέζνπο θαηά 
πξνζψπσλ ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, ζξεζθείαο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ 
εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, θαζψο θαη ε δεκφζηα επηδνθηκαζέα ά Ϊξλεζε 
ά θαηΪθσξε ππνβΪζκηζε ησλ εγθιεκΪησλ ηεο γελνθηνλίαο, ησλ εγθιεκάησλ 
θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ.  Πξφζζεηα, ζεζκνζεηείηαη 
ην ξαηζηζηηθφ θαη μελνθνβηθφ θέλεηξν σο επηβαξπληηθφο παξΪγνληαο, θαηά 
ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο επί θαηαδίθε γηα φια ηα αδηθήκαηα. 

 
2.2 Δπαλαηξνπνπνηήζεθαλ ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα νη πξφλνηεο ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 

ηνθνγιπθίαο θαηά ηξφπν ψζηε λα κελ πιήηηνληαη νξηζκέλεο δηεζλείο 
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε επίθεληξν ηελ Κχπξν, νη νπνίεο αθνξνχλ 
δαλεηζκφ. 

 
2.3 Δμάιινπ θαηαηέζεθε λνκνζρέδην επίζεο ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γηα ηελ αλαδηαηχπσζε ησλ πξνλνηψλ ησλ αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 128 θαη 129 
νχησο ψζηε λα θαιχπηεηαη θαη ε απφδξαζε πξνζψπνπ πνπ θξαηείηαη δπλάκεη 
δηαηάγκαηνο θξάηεζεο θαη απέιαζεο, λα πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο 
ηνπ θαη ηα αζηπλνκηθά θξαηεηήξηα, φρη κφλν νη θπιαθέο, θαη επίζεο λα 
πνηληθνπνηείηαη εηδηθά ε κεηαθνξά θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηα αζηπλνκηθά 
θξαηεηήξηα. 
 

2.4 Πξνσζήζεθε θαη ςεθίζηεθε ε θχξσζε ηνπ Γεχηεξνπ Πξφζζεηνπ 
Πξσηνθφιινπ ζηελ Δπξσπατθά χκβαζε γηα Ακνηβαέα Αξσγά ζε ΠνηληθΪ 
ΘΫκαηα, κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηεο Γηαθξαηηθήο Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο γηα 
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο. Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη νη 
πξφλνηεο ηνπ Πξσηνθφιινπ γηα επέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη κεηαμχ ησλ 
δηνηθεηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη ε ρξήζε ηνπ κέζνπ ηεο εηθνλνδηάζθεςεο ή ηεο 
ηειεδηάζθεςεο γηα ηε ιήςε καξηπξίαο. 
 

2.5 Πξνσζήζεθαλ θαη ςεθίζηεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ πεξέ Κνηλψλ ΟκΪδσλ 
Έξεπλαο Νφκν, ψζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε δξαζηεξηνπνίεζε θνηλήο νκάδαο 
έξεπλαο γηα ηε δηεξεχλεζε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο, εθφζνλ ε έξεπλα 
πξνυπνζέηεη δπζρεξείο θαη ζνβαξέο ελέξγεηεο πνπ ζπλδένληαη κε άιια θξάηε 
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νη πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο απαηηνχλ 
ζπληνληζκέλε θαη ελαξκνληζκέλε δξάζε ζηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε. 
 

2.6 Σξνπνπνηήζεθε ν πεξέ Δθδφζεσο Φπγνδέθσλ Νφκνο, αθ΄ ελφο κελ γηα λα 
ζπλάδεη κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Άξζξνπ 11 ηνπ πληάγκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ 
έθδνζε ππεθφσλ, αθ΄εηέξνπ δε γηα λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε έθδνζε θαη 
παξάδνζε εθδεηνχκελνπ πξνζψπνπ ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην. 
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2.7 Γηα ζθνπνχο πινπνίεζεο ησλ πζηΪζεσλ πνπ ρξήδνπλ λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, 

νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηεο Κχπξνπ θαηά ηνλ ηέηαξην 
γχξν αμηνινγήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαθνξηθά κε 
ηελ εθαξκνγή ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ ηνπ 2002 γηα ην Δπξσπατθφ Έληαικα 
χιιεςεο, εηνηκάζηεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ πεξί 
Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο χιιεςεο θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Παξάδνζεο 
Δθδεηνπκέλσλ Μεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Νφκνπ ηνπ 
2004, θαζψο επίζεο θαη λνκνζρέδην γηα ηελ επαλαηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 
ζπληαγκαηηθψλ πξνλνηψλ. 
 

2.8 Μειεηήζεθε γηα ζθνπνχο ελζσκάησζεο ε Απφθαζε-Πιαίζην 2008/909/ΓΔΤ 
ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ακνηβαέαο αλαγλψξηζεο πνηληθψλ 
απνθΪζεσλ νη νπνίεο επηβάιινπλ πνηλΫο ζηεξεηηθΫο ηεο ειεπζεξέαο ή κέηξα 
ζηεξεηηθά ηεο ειεπζεξίαο γηα ην ζθνπφ ηεο εθηέιεζεο ηνπο ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη εηνηκάζηεθε ζρεηηθφ πξνζρέδην λνκνζρεδίνπ. 
 

2.9 Πξνσζήζεθαλ νη ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελεο ελαξκνληζηηθέο λνκνζεζίεο πνπ 
είλαη αλαγθαίεο γηα ζθνπνχο ελζσκάησζεο ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ 
2009/299/ΓΔΤ, ε νπνία αθνξά ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ 
πξνζψπσλ ζηα πιαίζηα ηεο ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο απνθάζεσλ πνπ εθδίδνληαη 
εξάκελ ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ ζηε δίθε. 
 

2.10 Πξνσζήζεθε λνκνζρέδην γηα ηελ θχξσζε ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ηεο πλζάθεο 
ηεο Ρψκεο γηα ηε χζηαζε ηνπ Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξένπ πνπ 
απνθαζίζηεθαλ ζηελ Αλαζεσξεηηθή Γηάζθεςε ηεο Κακπάια, νη νπνίεο έρνπλ σο 
αληηθείκελν ηε ιεπηνκεξή ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ Δγθιήκαηνο ηεο Δπίζεζεο θαη ηελ 
ππαγσγή ηνπ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ. 
 

    
3. Δθζπγρξνληζκφο ηνπ Γηθαένπ - Άιια λνκνζεηάκαηα 

 
3.1 Πξνσζήζεθαλ θαη/ή ςεθίζηεθαλ λέεο ξπζκίζεηο ζηελ πεξέ Γηθεγφξσλ 

Ννκνζεζέα (Νφκν θαη Καλνληζκνχο) σο αθνινχζσο: 
 

3.1.1 Σξνπνπνηήζεθε ην άξζξν 19 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, ψζηε νη εθηνπηζζΫληεο 
δηθεγφξνη λα Ϋρνπλ δηθαέσκα ςάθνπ, ηφζν ζηνπο Σνπηθνχο πιιφγνπο, 
φπνπ εέλαη εγγεγξακκΫλνη, φζν θαη ζηνπο Σνπηθνχο πιιφγνπο, φπνπ 
αζθνχλ ην επΪγγεικα ηνπο, λα εθιέγνληαη φκσο κφλν ζηνπο Σνπηθνχο 
πιιφγνπο φπνπ είλαη εγγεγξακκέλνη. 

 
 Σξνπνπνηήζεθε, επίζεο, ην άξζξν 21 ηνπ βαζηθνχ λφκνπ, ψζηε νη 

εθινγΫο, ηφζν ζηνλ Παγθχπξην, φζν θαη ζηνπο Σνπηθνχο πιιφγνπο λα 
δηεμάγνληαη ην κήλα Οθηψβξην αληέ ΦεβξνπΪξην, πνπ ηζρχεη ζήκεξα 
ψζηε λα έρνπλ νη δηθεγφξνη αξθεηφ ρξφλν αλαλέσζεο ησλ εηεζίσλ αδεηψλ 
ηνπο κέρξη ηφηε θαη λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο. 
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3.1.2 Δγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη δεκνζηεχζεθαλ 

ηξνπνπνηεηηθνί Καλνληζκνί πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ηνπ Παγθχπξηνπ 
Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ, κε ξπζκέζεηο γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ησλ 
δηθαησκΪησλ (δηθεγνξφζεκα θαη εηζθνξΫο) πνπ πξΫπεη λα 
θαηαβΪινπλ αλαδξνκηθΪ νη Ννκηθνέ Λεηηνπξγνέ ζην Σακεέν 
πληΪμεσο Γηθεγφξσλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ εηζθνξείο θαη λα 
ηχρνπλ ησλ σθειεκάησλ ηνπ Σακείνπ, ψζηε λα αξζνχλ νη αληζφηεηεο 
ζηε κεηαρείξηζε δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ γηα ζθνπνχο ζχληαμεο θαη εθάπαμ 
πνζνχ. 

 
3.2 Καζνξίζηεθαλ κε δηαηάγκαηα ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ηα πνζνζηά αχμεζεο 

ελνηθίσλ γηα θαηνηθίεο ή θαηαζηήκαηα ζε δπζπξαγνχζεο θαη ειεγρφκελεο 
πεξηνρέο, ηα νπνία παξακέλνπλ ζην 8% γηα ηε δηεηία 22.4.2011 κέρξη 21.4.2013. 
 

3.3 Δηνηκάζηεθε πξνζρέδην λνκνζρεδίνπ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ηνπ 
Απφξξεηνπ ηεο Ηδησηηθήο Δπηθνηλσλίαο (Παξαθνινχζεζεο πλδηαιέμεσλ) Νφκνπ 
ηνπ 1996, κε ζθνπφ λα ζπλάδεη κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειηθή 
ξχζκηζε πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 17 ηνπ πληάγκαηνο αλαθνξηθά κε ην 
δηθαίσκα απνξξήηνπ ηεο επηθνηλσλίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Έθηε 
Σξνπνπνίεζε ηνπ πληάγκαηνο. Σν πξνζρέδην ηειεί ππφ δηαβνχιεπζε κε 
εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο/θνξείο. 
 

3.4 Καηαηέζεθε ζηε Βνπιή λνκνζρέδην γηα ηελ θχξσζε ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο 
πεξί ηνπ Δθαξκνζηένπ Γηθαίνπ ζε Δκπηζηεχκαηα θαη πεξί ηεο Αλαγλψξηζεο 
απηψλ. 
 

 

ΗΗ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΔΝΧΖ - ΔΡΓΟ ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ 

 

1. Ο θχξηoο φγθoο ησv επζπvψv θαη ηεο εξγαζίαο ησλ δχν Μνλάδσλ ηεο Γηεχζπλζεο 
Γηθαηνζχλεο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Δ.Δ. αθνξά ζε: 
 
(α) ΘΫκαηα  ηεο πλεξγαζέαο ζηνπο Σνκεέο ηεο  Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ 

ΤπνζΫζεσλ,  (Κεθ.24, Justice & Home Affairs) θαη  ζπγθεθξηκέλα,  ζέκαηα 
νπζηαζηηθνχ πνηληθνχ  δηθαίνπ  θαη   δηεζλνχο λνκηθήο θαη δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο ζε 
πνηληθά θαη αζηηθά ζέκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ αλζξσπίλσλ 
δηθαησκάησλ.  
 

(β) ΘΫκαηα ηνπ Κεθαιαένπ 2 (Διεχζεξε Γηαθέλεζε Πξνζψπσλ) θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηεο δηαζπλνξηαθήο άζθεζεο ηνπ δηθεγνξηθνχ επαγγέικαηνο. 

 
(γ) ΘΫκαηα ηνπ Κεθαιαένπ 13 (Κνηλσληθά Πνιηηηθά θαη Απαζρφιεζε) θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο εμάιεηςεο θάζε κνξθήο δηάθξηζεο (Ραηζηζκφο). 
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2.  Δηδηθφηεξα, γηα ην ππφ εμέηαζε έηνο αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 
 
2.1 πλεξγαζέα ζε ηνκεέο ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ησλ Δζσηεξηθψλ ΤπνζΫζεσλ (Κεθ. 

24) 
 
2.1.1 Παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο Οπζηαζηηθνχ Πνηληθνχ Γηθαίνπ 

θαη κειέηε ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 
αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα ησλ ππφπησλ/θαηεγνξνπκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ηελ πξφζβαζε ζε δηθεγφξν θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 
ζπκάησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζέζεσλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο  ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία θαη ηε δηακφξθσζε 
πξνηάζεσλ γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζην εζληθφ καο δίθαην. 

 
2.1.2 Δπίζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Μνλάδα Γηεζλνχο Ννκηθήο πλεξγαζίαο, 

παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο Αζηηθνχ Γηθαίνπ θαη Γηθαζηηθήο 
πλεξγαζίαο ζε Πνηληθά Θέκαηα γηα ελέξγεηεο σο αλσηέξσ αλαθνξηθά κε 
πξνηάζεηο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζηηο νκάδεο απηέο.  

 
2.1.3 Ζ Μνλάδα Ννκηθψλ Θεκάησλ, σο εθ ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ σο 

αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ παξαιαβή αηηήζεσλ δσξεάλ λνκηθήο αξσγήο ζε 
δηαζπλνξηαθέο ππνζέζεηο, απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ θαηνηθία ή ηε ζπλήζε 
δηακνλή ηνπο  ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ., ρεηξίζηεθε αηηήκαηα ηα νπνία θαη 
δηαβηβάζηεθαλ ελψπηνλ θππξηαθψλ δηθαζηεξίσλ.  
 

2.1.4 πληνληζκφο, ζε εζληθφ επίπεδν, ζεκάησλ Ζιεθηξνληθάο Γηθαηνζχλεο θαη 
δηαβίβαζε πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή πιεξνθφξεζεο/ζηνηρείσλ γηα ηε 
Γηαδηθηπαθά Πχιε πνπ πεξηιακβάλεη αλάκεζα ζε άιια δεκηνπξγία θαη δηθηχσζε 
ζε επξσπατθφ επίπεδν κεηξψσλ, π.ρ. πνηληθψλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, εηαηξεηψλ 
θαη πησρεχζεσλ, δηαζεθψλ θαη θηεκαηνινγίσλ.   

 
2.2 Διεχζεξε Γηαθέλεζε Πξνζψπσλ (Κεθ.2) 
 
2.2.1 Δηνηκαζία θαη ππνβνιή ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκηθή 

Τπεξεζία, ηνλ Παγθχπξην Γηθεγνξηθφ χιινγν θαη ππφ ην ζπληνληζκφ ηνπ 
Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ εξσηεκαηνινγίνπ, θαζψο επίζεο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθήο απάληεζεο αλαθνξηθά κε θαηαγγειία γηα ηε κε νξζή 
κεηαθνξά ηνπ κέξνπο ηεο Οδεγέαο 2006/123/ΔΚ ζρεηηθΪ κε ηηο ππεξεζέεο 
ζηελ εζσηεξηθά αγνξΪ, πνπ αθνξΪ ην δηθεγνξηθφ επΪγγεικα.  

 
2.3 ΔμΪιεηςε θΪζε κνξθάο δηΪθξηζεο (Ραηζηζκφο) - ΣνκΫαο Κνηλσληθάο 

Πνιηηηθάο θαη Απαζρφιεζεο (Κεθ. 13) 
 
2.3.1 Δηνηκαζία, θαηάζεζε θαη ςήθηζε απφ ηε Βνπιή ελαξκνληζηηθνχ λνκνζρεδίνπ γηα 

ηελ ελζσκάησζε ηεο Απφθαζεο-Πιαηζίνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. 
2008/913/ΓΔΤ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε νξηζκέλσλ κνξθψλ θαη εθδειψζεσλ 
ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ε νπνία πξνλνεί κεηαμχ 



 

19 

 

άιισλ θαη ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ξαηζηζηηθνχ θαη μελνθνβηθνχ θηλήηξνπ σο 
επηβαξπληηθνχ παξάγνληα θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ζε φια ηα 
αδηθήκαηα. 

 
2.3.2 Λεηηνπξγφο ηεο Μνλάδαο θαη ηνπ Γξαθείνπ Καηαπνιέκεζεο Γηαθξίζεσλ ηνπ 

Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο, ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο ηα «Δζληθά εκεία Δπαθήο», 
ζπληφληζαλ θαη ππέβαιαλ πξνο ηνλ ΟΑΔ πιεξνθνξίεο γηα ζθνπνχο ζχληαμεο 
ηεο εηήζηαο έθζεζεο ζρεηηθά κε πεξηζηαηηθά πνπ εκπεξηέρνπλ ην θίλεηξν κίζνπο.  

 
2.3.3. Καηφπηλ ζπληνληζκνχ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ/Τπεξεζηψλ, ππνβιήζεθε πξνο 

ηνλ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (FRA) 
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, γηα ζθνπνχο δηακφξθσζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 
ηνπ γηα ην 2013, ζε ζέκαηα εθκεηάιιεπζεο ζηελ εξγαζία, αζχινπ, 
κεηαλάζηεπζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ, πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ, παηδηψλ θαη δηθαηνζχλεο, πξνζηαζίαο, ζεβαζκνχ θαη πξνψζεζεο 
ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε δηαθνξεηηθφ γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ, 
ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ζπκάησλ, δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηε 
ρψξα καο. 

 
2.3.4 Δπίζεο, δφζεθε πιεξνθφξεζε πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην 

αλεμάξηεην Δζληθφ εκείν Δπαθήο ζηνλ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, 
γηα ζθνπνχο ζχληαμεο δηαθφξσλ Δθζέζεσλ γηα ηελ Κχπξν, θαζψο επίζεο έηπρε 
ζπληνληζκνχ ε ππνβνιή πξνο ηνπο ελ ιφγσ θνξείο ζρνιίσλ/παξαηεξήζεσλ επί 
ησλ ηειηθψλ εθζέζεσλ, κε ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε θελψλ, ηελ αλαζθεπή 
αλαθξηβεηψλ/εθηηκήζεσλ θαη ηε δηφξζσζε ιαζψλ γηα  ηελ φζν ην δπλαηφ 
θαιχηεξε θαη πην αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηεο Κχπξνπ πξνο ηα έμσ.  

 
2.3.5 Δμ άιινπ δφζεθε εκπεξηζηαησκέλν πιηθφ γηα ηε ζχληαμε απφ ηελ Δπίηξνπν 

Ννκνζεζίαο ηεο Έθζεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο αλαθνξηθά κε ηελ χκβαζε γηα ηελ 
Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθήο Γηάθξηζεο θαη ηεο Έθζεζεο  αλαθνξηθά κε ην 
Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα. 

 
2.3.5 Λεηηνπξγφο ηεο Μνλάδαο πνπ νξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Καηαπνιέκεζεο ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Ξελνθνβίαο (ECRI) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπξψπεο σο «Δζληθή Αμησκαηηθή χλδεζκνο» (national liaison officer) γηα ηελ 
ECRI ζηελ Κχπξν, κε ζθνπφ ηε ζχληαμε ηεο Σέηαξηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο 
ECRI γηα ηελ Κχπξν, ζπληφληζε ηα ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία/Τπεξεζίεο πνπ 
έρνπλ αξκνδηφηεηα επί ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεπφηαλ ην πξνζρέδην ηεο 
Έθζεζεο, γηα ππνβνιή παξαηεξήζεσλ/απφςεσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
επί ηνπ πξνζρεδίνπ ηεο Σέηαξηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ 
Οινκέιεηα ηεο ECRI.  

 

III ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΓΡΗΑ/ΔΜΗΝΑΡΗΑ 

 

 Λεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο Ννκηθψλ Θεκάησλ θαη Γηεζλνχο Ννκηθήο/Γηθαζηηθήο 
πλεξγαζίαο έιαβαλ κέξνο ζε ζπλέδξηα/ζεκηλάξηα/εξγαζηήξηα/ζπλαληήζεηο/νκάδεο 
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εξγαζίαο πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ., ηνπ Οξγαληζκνχ Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ (FRA), ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Κνηλνπνιηηείαο, ζρεηηθά 
κε δηάθνξα λνκηθά ζέκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα 
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ην ξαηζηζκφ, ηε δηθαζηηθή λνκηθή ζπλεξγαζία θιπ.  ε φια 
ηα ζπλέδξηα/ ζεκηλάξηα/ εξγαζηήξηα/ ζπλαληήζεηο/ νκάδεο εξγαζίαο θαηαηέζεθαλ θαη 
θπθινθφξεζαλ ζρεηηθέο εθζέζεηο ηεο Κχπξνπ.   
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ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΔΘΝΟΤ ΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

 
 

Ζ ξχζκηζε λνκηθψλ δεηεκάησλ θαη ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο 
δηαζπλνξηαθήο δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ θαη ηνπ δηαξθψο  κεηαβαιιφκελνπ 
δηεζλνχο γίγλεζζαη, απαηηεί ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο άιιεο ρψξεο θαη 
ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηφζν ζηνλ ηνκέα ηνπ αζηηθνχ φζν θαη ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ. 
 
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ 
πξνζιακβάλεη ε ελ ιφγσ ζπλεξγαζία  θαη ησλ απμεκέλσλ ππνρξεψζεσλ πνπ 
απνξξένπλ απφ ηελ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνρψξεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 
1999, ζηε ζχζηαζε ηεο Μνλάδαο Γηεζλνχο Ννκηθήο πλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 
πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δηκεξψλ θαη δηεζλψλ ζρέζεσλ. 
 
Ζ ελ ιφγσ Μνλάδα αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ: 

- ζηε ζπλνκνιφγεζε δηκεξψλ ζπκβάζεσλ λνκηθήο/δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο, 

 - ζηε κειέηε θαη πξνψζεζε ηεο πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζε πνιπκεξείο δηεζλείο 
ζπκβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε λνκηθά ζέκαηα θαη 

- ζηελ εθαξκνγή ηφζν ησλ δηκεξψλ ζπκβάζεσλ λνκηθήο ζπλεξγαζίαο φζν θαη ησλ 
πνιπκεξψλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε λνκηθά ζέκαηα θαη γηα ηηο 
νπνίεο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο έρεη νξηζηεί σο Κεληξηθή 
Αξρή ή έρεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. 

 
Καηάινγνη ησλ ελ ιφγσ δηκεξψλ θαη ησλ πνιπκεξψλ ζπκβάζεσλ πνπ 
ζπλνκνινγήζεθαλ κέρξη ηελ  31ε Γεθεκβξίνπ 2011,  παξνπζηάδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα 
Η θαη ΗΗ αληίζηνηρα. 
 
Αλαιπηηθά ε Μνλάδα θαηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο αζρνιήζεθε κε ηα αθφινπζα: 
 
 

ΓΗΔΘΝΖ ΝΟΜΗΚΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ 

 
A. ΓηεζλΫο επέπεδν 
 
 Πξνσζήζεθαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαηαξηηζκφ θαη ζηελ πεξαηηέξσ 

πξνψζεζε θπξσηηθψλ λνκνζρεδίσλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ζηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο 
θπξσηηθψλ λφκσλ θαη  ζηελ ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ θπξσηηθψλ λφκσλ. 

 
 Πξνσζήζεθαλ δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή Καλνληζκψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Καλνληζκψλ: 
 

(α) 1393/2007, πεξί Δπηδφζεσο θαη Κνηλνπνηήζεσο ζηα θξάηε-κέιε Γηθαζηηθψλ θαη 
Δμσδίθσλ Πξάμεσλ ζε Αζηηθέο ή Δκπνξηθέο Τπνζέζεηο, ν νπνίνο θαηάξγεζε 
ηνλ 1348/2000 θαη ξπζκίδεη ην ίδην ζέκα, 
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(β) 44/2001 γηα ηε Γηεζλή Γηθαηνδνζία, ηελ Αλαγλψξηζε θαη ηελ Δθηέιεζε 

Απνθάζεσλ ζε Αζηηθέο θαη Δκπνξηθέο Τπνζέζεηο, 
  
(γ) 1206/2001 γηα ηε πλεξγαζία κεηαμχ ησλ Γηθαζηεξίσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαηά 

ηε Γηεμαγσγή Απνδείμεσλ ζε Αζηηθέο ή Eκπνξηθέο Τπνζέζεηο, 
 
(δ) 2201/2003 γηα ηε Γηεζλή Γηθαηνδνζία θαη ηελ Αλαγλψξηζε θαη Δθηέιεζε 

Απνθάζεσλ ζε Γακηθέο Γηαθνξέο θαη Γηαθνξέο Γνληθήο Μέξηκλαο ν νπνίνο 
θαηαξγεί ηνλ Καλνληζκφ ΔΚ αξ.1347/2000, 

 
(ε) Σελ Απφθαζε-Πιαίζην ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ, 2005, πνπ πξνλνεί γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε Απνθάζεσλ άιισλ θξαηψλ κειψλ νη νπνίεο 
επηβάιινπλ ρξεκαηηθέο πνηλέο θαη γηα άιια ζπλαθή ζέκαηα, ε νπνία 
ελζσκαηψζεθε ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε κε ην λφκν 179(Η)2007, 

 

ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ζηνπο ηνκείο επζχλεο ηεο Μνλάδαο, θαηά ην 2011, 
εηνηκάζηεθαλ πξνζρέδηα ή πξνσζήζεθαλ λνκνζρέδηα κε ηίηινπο σο αθνινχζσο: 

 

1. «Ο Πεξί Δθδφζεσο Φπγνδίθσλ (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2011» 
2. «Ο Πεξί ηνπ Σξίηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο 

Δθδφζεσο Φπγνδίθσλ (Κπξσηηθφο) Νφκνο ηνπ 2011» 
3. «Ο Πεξί ηνπ Δπξσπατθνχ Δληάικαηνο χιιεςεο θαη Γηαδηθαζίσλ Παξάδνζεο 

κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Σξνπνπνηεηηθφο) (Αξ. 
2) Νφκνο ηνπ 2011» 

4. «Ο πεξί ηεο Σξνπνπνίεζεο ηεο πλζήθεο ηεο Ρψκεο γηα ηε χζηαζε ηνπ 
Γηεζλνχο Πνηληθνχ Γηθαζηεξίνπ (Κπξσηηθφο) Νφκνο» 

5. «Ο Πεξί ηεο Έβδνκεο Σξνπνπνίεζεο ηνπ πληάγκαηνο Νφκνο ηνπ 2011» 
6. «Ο Πεξί ηεο Γηαδηθαζίαο Αλαγλψξηζεο θαη Δθηέιεζεο Απνθάζεσλ Κξαηψλ 

Μειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίεο Δπηβάιινπλ Πνηλέο ηεξεηηθέο ηεο 
Διεπζεξίαο ή Μέηξα ηεξεηηθά ηεο Διεπζεξίαο Νφκνο ηνπ 2011» 

 
 

Λεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ην ζθνπφ / πεξηερφκελν ησλ πξνζρεδίσλ ή λνκνζρεδίσλ 
απηψλ εκθαίλνληαη ζηελ ελφηεηα Β1, Η ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΑ πην πάλσ. 

 
 πλερίζηεθαλ απφ ηε Μνλάδα νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθέληξσζε ηεο ππεξεζίαο, 

ε νπνία εθδίδεη ην Πηζηνπνηεηηθφ Apostille. 
 

 
Όζηεξα απφ ζεηξά δηαβνπιεχζεσλ κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ζπκθσλήζεθε φηη ζε 
πξψην ζηάδην ε απνθέληξσζε ζα γίλεη κφλν ζηε Λεκεζφ θαη ζα εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα 
θαη ηηο αλάγθεο ηεο Πάθνπ. Ζ ππεξεζία ζα παξέρεηαη εμ νλφκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ 
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ, ε 
απνθέληξσζε κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ δελ θαηέζηε δπλαηή, ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ 
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αλαγθαίνπ ρψξνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ 
Πνιίηε. 
 
Β. ΓηκεξΫο επέπεδν 
 
Παξαθνινχζεζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνηεηλφκελε ζπλνκνιφγεζε Γηκεξψλ 
πκθσληψλ πλεξγαζίαο ζε ζέκαηα Πνηληθνχ Γηθαίνπ κε ηελ Κίλα, ην Καηάξ, ην Ηξάλ, 
ηελ Ηλδία θαη ηε πξία, πξνζρέδηα ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην δηαβνχιεπζεο. 
 
Γ. Παξαθνινχζεζε/Δθαξκνγά Γηεζλψλ πκβΪζεσλ 
 
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ 
θαη ελεξγψληαο σο Κεληξηθή Αξρή, κε βάζε ζρεηηθέο πκβάζεηο, ρεηξίζηεθε ηδηαίηεξα  
απμεκέλν αξηζκφ αηηήζεσλ πξνο θαη απφ ηελ Κχπξν, νη νπνίεο αθνξνχλ  ζηελ: 
 
Δπέδνζε δηθνγξΪθσλ 
 
Γηεθπεξαηψζεθαλ 8100 αηηήζεηο απφ θαη πξνο άιιεο ρψξεο. 
 
Γηθαζηηθά πλδξνκά 
 
Λήθζεθαλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ζπλνιηθά 369 αηηήκαηα δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο ζε 
πνηληθέο ππνζέζεηο θαη ππνβιήζεθαλ αληίζηνηρα 96 αηηήκαηα ζε δηάθνξεο ρψξεο γηα 
εθηέιεζε. Σα αηηήκαηα αθνξνχλ ζηε ιήςε καξηπξίαο, ζηελ έθδνζε δηαηαγκάησλ γηα 
παγνπνίεζε ή απνθάιπςε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, πιεξνθνξίεο γηα εηαηξείεο θιπ. 
 
Έθδνζε Φπγφδηθσλ 
 
Παξαιήθζεθαλ θαη πξνσζήζεθαλ γηα εθηέιεζε 6 αηηήζεηο απφ ηξίηεο ρψξεο. 
πλερίζηεθε επίζεο ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο 6 αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ άιιεο 
ρψξεο ε νπνία άξρηζε ηνλ πξνεγνχκελν ή ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Λεηηνπξγνί ηεο 
Μνλάδαο εκθαλίζηεθαλ ζην Γηθαζηήξην θαη θαηέζεζαλ σο κάξηπξεο ζε πνιπάξηζκεο 
δηαδηθαζίεο . 
 
ΔπξσπατθΪ ΔληΪικαηα χιιεςεο 
 
(α) Δθδφζεθαλ απφ ηηο Κππξηαθέο Αξρέο θαη πξνσζήζεθαλ γηα εθηέιεζε 26 

Δπξσπατθά Δληάικαηα χιιεςεο ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο· 

(β) Παξαιήθζεθαλ ζπλνιηθά 51 Δπξσπατθά Δληάικαηα χιιεςεο πνπ εμέδσζαλ 
δηάθνξα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. θαη πξνσζήζεθαλ γηα εθηέιεζε ζηηο αξκφδηεο 
Γηθαζηηθέο Αξρέο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 
ΜεηαθνξΪ Καηαδέθσλ 
 
Παξαιήθζεθαλ 21 αηηήζεηο απφ ηηο νπνίεο νη 13 νινθιεξψζεθαλ κε ηε κεηαθνξά 
θαηαδίθσλ απφ ή πξνο ηελ Κχπξν. 
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Δπηζηξνθά ΑπαρζΫλησλ Παηδηψλ 
 
χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηηο Αζηηθέο Πηπρέο ηεο Γηεζλνχο 
Απαγσγήο Παηδηψλ [Κπξ. Νφκνο 11(ΗΗΗ)/94] θαη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) Αξ. 2201/2003, γηα 
ηε δηεζλή δηθαηνδνζία θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε γακηθέο 
δηαθνξέο γνληθήο κέξηκλαο, βάζε ησλ νπνίσλ ην Τπνπξγείν έρεη νξηζηεί σο Κεληξηθή 
Αξρή, έρνπλ ιεθζεί εληφο ηνπ 2011 επηά (7) αηηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ηελ 
επηζηξνθή παηδηψλ ηα νπνία κεηαθηλήζεθαλ ή θαηαθξαηήζεθαλ παξάλνκα ζηελ Κχπξν.  
Απφ απηέο, ζε κία (1) πεξίπησζε εθδφζεθε δηθαζηηθφ δηάηαγκα επηζηξνθήο ηνπ παηδηνχ, 
ζε κία (1) πεξίπησζε ππήξμε  εζεινληηθή επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ, πξηλ ηελ έλαξμε 
νπνησλδήπνηε δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ελψ δχν (2) αηηήζεηο κειεηνχληαη απφ ην 
Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. ε δχν (2) άιιεο  πεξηπηψζεηο δελ 
θαηέζηε δπλαηφο ν εληνπηζκφο απφ ηελ Αζηπλνκία, νχηε ηνπ παηδηνχ νχηε ηνπ γνλέα.  
Σέινο κία (1) άιιε αίηεζε ζπλερίδεη λα εθθξεκεί ελψπηνλ νηθνγελεηαθνχ δηθαζηεξίνπ. 
 
Αληίζηνηρα, έρνπλ πξνσζεζεί πξνο ην εμσηεξηθφ νθηψ (8) αηηήζεηο, νη νπνίεο 
αθνξνχζαλ παηδηά πνπ κεηαθηλήζεθαλ ή θαηαθξαηήζεθαλ παξάλνκα ζην εμσηεξηθφ. 
Απφ απηέο ε κία (1) αίηεζε ηειηθά πξνσζήζεθε απεπζείαο απφ ηνλ αηηεηή ζηε ρψξα 
κεηαθίλεζεο ηνπ παηδηνχ.  ε κία (1) αίηεζε ππήξμε εζεινληηθή επηζηξνθή ησλ παηδηψλ 
κέζσ δηακεζνιάβεζεο, ζε άιιε κία (1) ππήξμε εζεινληηθή επηζηξνθή ηνπ παηδηνχ ζηελ 
Κχπξν, ζε δχν (2) ην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία κεηαθηλήζεθαλ ηα παηδηά 
δηέηαμε ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Κχπξν, ελψ ζε άιιε κία (1) ην παηδί εληνπίζηεθε 
ηειηθά ζηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ.  ε κία (1) πεξίπησζε ν αηηεηήο δελ 
πξνρψξεζε ηειηθά κέζσ ηεο Κεληξηθήο Αξρήο, ελψ ηέινο άιιε κία (1) αίηεζε εθθξεκεί. 
 
 
Αλαγλψξηζε θαη ΔθηΫιεζε Γηθαζηηθψλ ΑπνθΪζεσλ 
 
Με βάζε δηκεξεέο πκθσλίεο Ννκηθήο / Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο ηηο νπνίεο έρεη ζπλάςεη 
ε Κχπξνο έρνπλ ιεθζεί κέζα ζην 2011 νθηψ (8) αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε 
Γηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ζε αζηηθέο / εκπνξηθέο ππνζέζεηο. 
 
Αληίζηνηρα έρνπλ πξνσζεζεί πξνο ην εμσηεξηθφ ηξείο (3) λέεο αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε 
θαη εθηέιεζε δηαηαγκάησλ Κππξηαθψλ Γηθαζηεξίσλ. 
 
Με βάζε ηηο πνιπκεξεέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έρεη πξνζρσξήζεη ε Κχπξνο, έρνπλ 
ιεθζεί κία (1) αίηεζε δηεθδίθεζεο δηαηξνθήο, ηξείο (3) λέεο αηηήζεηο γηα αλαγλψξηζε 
Γηθαζηηθψλ Απνθάζεσλ Γηαηηεζέαο, δέθα (10) αηηήζεηο γηα ιάςε καξηπξέαο ζε αζηηθέο 
θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, δχν (2) λέεο αηηήζεηο γηα παξνρά πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
ηζρχνπζα θππξηαθά λνκνζεζέα θαη δχν (2) αηηήζεηο  γηα δηθαζηηθά ζπλδξνκά 
γεληθΪ. 
 
Με βάζε ηνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο, έρνπλ ιεθζεί θαη δηαβηβαζηεί κέζσ ηνπ 
Τπνπξγείνπ, αξθεηέο αηηήζεηο: 
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1. Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 44/2001, γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε απνθάζεσλ 
ζε αζηηθέο θαη εκπνξηθέο ππνζέζεηο, έρνπλ ιεθζεί απφ ρψξεο κέιε ηεο Δ.Δ. 
νθηψ (8) αηηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχζαλ δηαηάγκαηα μέλσλ Γηθαζηεξίσλ θαη 
πξνσζήζεθαλ πέληε (5) αηηήζεηο γηα ηελ αλαγλψξηζε δηαηαγκάησλ Κππξηαθψλ 
Γηθαζηεξίσλ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη σζηφζν φηη, ζηα πιαίζηα ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ,  ελδερνκέλσο λα 
έρνπλ ιεθζεί ή έρνπλ ζηαιεί απφ ηα Κππξηαθά δηθαζηήξηα απεπζείαο θαη άιιεο αηηήζεηο, 
ηνλ αξηζκφ ησλ νπνίσλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε.  
 

2. Με βάζε ηνλ Δ.Κ. 2201/2003, γηα ηε δηεζλή δηθαηνδνζία θαη ηελ αλαγλψξηζε θαη 
εθηέιεζε απνθάζεσλ ζε γακηθέο δηαθνξέο θαη δηαθνξέο γνληθήο κέξηκλαο, έρνπλ 
ιεθζεί ζην Τπνπξγείν δχν (2) αηηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ δηαηάγκαηα 
επηθνηλσλίαο. 
 

3. Με ηελ εθαξκνγή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 ηνπ λένπ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ 4/2009, 
ν νπνίνο αθνξά απνθιεηζηηθά αλαγλψξηζε θαη εθηέιεζε δηαηαγκάησλ δηαηξνθήο, 
έρνπλ ιεθζεί επηά (7) αηηήζεηο  θαη έρνπλ δηαβηβαζηεί αληίζηνηρα ηέζζεξηο (4). 
 

4. Με βάζε ηνλ Δ.Κ. 1206/2001 ηέζζεξα (4) αηηήκαηα γηα ιήςε καξηπξίαο ζε 
αζηηθέο / εκπνξηθέο ππνζέζεηο έρνπλ δηαβηβαζηεί κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ καο γηα 
εθηέιεζε. 

 
Πηζηνπνέεζε ΔγγξΪθσλ (Αpostille) 
 
Καηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο πηζηνπνηήζεθαλ κε ηε ζθξαγίδα Apostille 427.000 
έγγξαθα. 
 
Γ. πκκεηνρά ζε ζπλΫδξηα θαη επηηξνπΫο δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα λνκηθΪ 

ζΫκαηα 
 
Λεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο ζπκκεηείραλ ζηηο εξγαζίεο ησλ αθφινπζσλ 
Δπηηξνπψλ/πλεδξίσλ/Γηαζθέςεσλ: 
 
 πλαληήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηφζν ζε 

Αζηηθέο, φζν θαη Πνηληθέο Τπνζέζεηο φπσο αλαθέξνληαη πην θάησ: 
1. Βξπμέιιεο  30 – 31 Μαξηίνπ 2011 
2. Βξπμέιιεο  29 επηεκβξίνπ 2011 
3.  Βξπμέιιεο 29 Ννεκβξίνπ 2011 
4. Υάγε 17 – 18 Μαξηίνπ 2011 
5. Βνπδαπέζηε 19 –21 Ηνπλίνπ 2011 
6.  Gdansk  19 – 21 Ηνπλίνπ 2011 
7.  Υάγε   11 Οθησβξίνπ 2011 

 60ε πλάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (PC-OC) γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ πκβάζεσλ γηα ηα πνηληθά ζέκαηα 
(ηξαζβνχξγν 17-19 Μαΐνπ  2011 ). 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 

Καηάινγνο ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ε Κχπξνο ζπλήςε Γηκεξείο πκθσλίεο 
Ννκηθήο/Γηθαζηηθήο πλεξγαζίαο κέρξη 31.12.2011. 
 

1. Σζερνζινβαθία Κπξ. Νφκνο 68/82 

2. Οπγγαξία Κπξ. Νφκνο 7/83 

3. Βνπιγαξία Κπξ. Νφκνο 18/84 

4. Διιάδα Κπξ. Νφκνο 55/84 

5. πξία Κπξ. Νφκνο 160/86,0 

6. 

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

Κπξ. Νφκνο 172/86 

7. 

Γηνπγθνζιαβία θαη εθ 
δηαδνρήο κε εξβία, 
ινβελία θαη 
Μαπξνβνχλην 

Κπξ. Νφκνο 179/86 

8. Αίγππηνο Κπξ. Νφκνο 32(ΗΗΗ)92 

9. Κίλα Κπξ. Νφκνο 19(ΗΗΗ)/95 

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

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

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

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

14. Πνισλία Κπξ. Νφκνο 10(ΗΗΗ)/97 

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

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

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

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

19. Ρσζηθή Οκνζπνλδία Μλεκφλην  πλεξγαζίαο (ππεγξάθε ζηηο 19.11.2008) 

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

21. Ζ.Π.Α. 
Κπξ. Νφκνο 8(ΗΗΗ)/2008 γηα Έθδνζε Φπγνδίθσλ 

(ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1.2.2010) 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 

Καηάινγνο Πνιπκεξψλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ ηηο νπνίεο επηθχξσζε ε Κχπξνο θαη γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ νξίζηεθε σο Κεληξηθή Αξρή ή έρεη ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ην 
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, κέρξη 31.12.2011: 
 

1. Δπξσπατθή χκβαζε πεξί Παξνρήο Πιεξνθνξηψλ επί ηνπ Κξαηνχληνο ελ ηε 
Αιινδαπή Γηθαίνπ, Κπξ. Νφκνο 5/69. 

2. Δπξσπατθή χκβαζε πεξί Δθδφζεσο Φπγνδίθσλ, Κπξ. Νφκνο 95/70. 

3. χκβαζε ηεο Υάγεο πεξί Καηαξγήζεσο ηεο Τπνρξεψζεσο πξνο Ννκηκνπνίεζηλ 
Αιινδαπψλ Γεκνζίσλ Δγγξάθσλ, Κπξ. Νφκνο 50/72. 

4. Δπξσπατθή χκβαζε πεξί ηνπ Γηεζλψο Δγθχξνπ ησλ Πνηληθψλ Απνθάζεσλ, 
Κπξ. Νφκνο 9/74. 

5. χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ επί ηεο Γηεθδηθήζεσο Γηαηξνθήο ελ ηε 
Αιινδαπή, Κπξ. Νφκνο 50/78. 

6. χκβαζε ηεο Υάγεο πεξί ηεο ελ ηε Αιινδαπή Δπηδφζεσο Γηθαζηηθψλ θαη Δηέξσλ 
Δγγξάθσλ εηο Αζηηθάο θαη Δκπνξηθάο Τπνζέζεηο, Κπξ. Νφκνο 40/82. 

7. χκβαζε ηεο Υάγεο δηα ηελ Λήςηλ Μαξηπξηθήο Απνδείμεσο ελ ηε Αιινδαπή εηο 
Αζηηθάο θαη Δκπνξηθάο Τπνζέζεηο, Κπξ. Νφκνο 67/82. 

8. Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηε Μεηαθνξά Καηαδίθσλ, Κπξ. Νφκνο 14/86. 

9. Δπξσπατθή χκβαζε πεξί Αλαγλσξίζεσο θαη Δθηειέζεσο Απνθάζεσλ 
Αθνξσζψλ εηο Κεδεκνλίαλ, Αλειίθσλ θαη εηο Απνθαηάζηαζηλ Κεδεκνλίαο 
Αλειίθσλ, Κπξ. Νφκνο 36/86. 

10. χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Βηέλλε 88) ελαληίνλ ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο 
Ναξθσηηθψλ θαη Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ, Κπξ. Νφκνο 49/90. 

11. χκβαζε ηεο Υάγεο γηα ηηο Αζηηθέο Πηπρέο ηεο Γηεζλνχο Απαγσγήο Παηδηψλ, 
Κπξ. Νφκνο 11(ΗΗΗ)/94. 

12. Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηε πγθάιπςε, Έξεπλα, Καηάζρεζε θαη Γήκεπζε ησλ 
Πξντφλησλ ηνπ Δγθιήκαηνο, Κπξ. Νφκνο 18(ΗΗΗ)/95. 

13. Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηελ Παξάλνκε Γηαθίλεζε κέζσ Θαιάζζεο πξνο 
εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο 
Ναξθσηηθψλ Φαξκάθσλ θαη Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ, Κπξ. Νφκνο 13(ΗΗΗ)/1999. 

14. Δπξσπατθή χκβαζε γηα Ακνηβαία πλδξνκή ζε Πνηληθά Θέκαηα θαη Πξφζζεην 
Πξσηφθνιιν, Κπξ. Νφκνο 2(ΗΗΗ)/2000. 

15. χκβαζε ηεο Υάγεο πεξί Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, Κπξ. Νφκνο 3(ΗΗΗ)/2000. 

16. χκβαζε ηεο Υάγεο γηα Πξφζβαζε ζηε Γηθαηνζχλε, Κπξ. Νφκνο 4(ΗΗΗ)/2000. 

17. Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Καηαζηνιή ηεο Βνκβηζηηθήο Σξνκνθξαηίαο, Κπξ. Νφκνο 
19(ΗΗΗ)/2000. 

18. Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηε Μεηαθνξά Πνηληθψλ Γηαδηθαζηψλ, Κπξ. Νφκνο 
20(ΗΗΗ)/2000. 
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19. Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πνηληθνπνίεζε ηεο Γηαθζνξάο, Κπξ. Νφκνο 
23(ΗΗΗ)/2000. 

20. Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα Μεηαθνξά Καηαδίθσλ, 
Κπξ. Νφκνο 12(ΗΗΗ)/2001. 
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22. Δπξσπατθή χκβαζε Αζηηθνχ Γηθαίνπ γηα ηε Γηαθζνξά, Κπξ. Νφκνο 7(ΗΗΗ)/2004. 
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Κπξ. Νφκνο 24(ΗΗΗ)/2004. 

24. χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε πγθάιπςε, Έξεπλα, Καηάζρεζε 
θαη Γήκεπζε πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
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ΜΟΝΑΓΑ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ 

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

- Γηεμαγσγή κειεηψλ / εξεπλψλ γηα δηακφξθσζε αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο. 
 

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

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

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

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

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

- Γξακκαηέαο θαη Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Φπιαθψλ θαη ησλ εηδηθψλ θιηκαθίσλ πνπ 
ζπζηήλνληαη γηα ηε δηεξεχλεζε παξαπφλσλ ησλ θαηαδίθσλ θαζψο θαη άιισλ 
ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο θπιαθέο. 
 
Δπίζεο ε Μνλάδα  έρεη αλαιάβεη: 
 

 Σελ επηζηεκνληθή, γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ 
πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ 

 Σελ παξαθνινχζεζε, ζπληνληζκφ θαη αμηνιφγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ 
Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο 
Δγθιεκαηηθφηεηαο. 

 Σελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε 
θαη Αληηκεηψπηζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηε Μνλάδα 
Δγθιεκαηνινγηθψλ  Δξεπλψλ. 

 Σν ζπληνληζκφ / επίβιεςε ησλ ζεκάησλ θπιαθψλ απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 
2011. 
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ΑΝΣΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 
 
1. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 
ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο γηα 
δηακφξθσζε αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο, ζπζηάζεθε κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ (Αξ. 57.457, εκεξ. 24.02.2003) πκβνχιην γηα ηελ Πξφιεςε θαη 
Αληηκεηψπηζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηηο 15 
Γεθεκβξίνπ 2003. 
 
Κπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο ζχζηαζεο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε δηακφξθσζε αληεγθιεκαηηθήο 
πνιηηηθήο ε νπνία λα βαζίδεηαη ζηελ νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 
εγθιεκαηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο θαη άιιεο δηεζλείο ζηξαηεγηθέο, θαζψο 
επίζεο θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ ππεξεζηψλ / θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 
πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Απψηεξνο ζηφρνο 
ηνπ είλαη ε πξφιεςε θαη κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξαβαηηθφηεηαο θαη ησλ 
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ Κχπξν, πξνζεγγίδνληαο ην 
θαηλφκελν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζθαηξηθά θαη επηζηεκνληθά. 
 
Δλφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ην θαηλφκελν ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη πνιπζχλζεην θαη 
πνιπδηάζηαην, ην πκβνχιην έρεη επξείεο αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ 
πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. 
 
Κχξηα απνζηνιή ηνπ πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο είλαη: 
 

 Ζ κέηξεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο.  

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε Δζληθήο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο. 

 Ο ζπληνληζκφο δξάζεσλ, ε παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο. 

 Ζ πξνψζεζε θαη δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο. 

 Ζ ζπγθέληξσζε, ε νξγάλσζε θαη ε δηάρπζε πιεξνθνξηψλ, γλψζεο θαη 
εκπεηξηψλ. 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ελεξγνχ αλάκημεο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο 
Δλεκέξσζεο, ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ. 

 Ζ επηκφξθσζε, ε θαηάξηηζε θαη ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 
(θξάηνο θαη ηδηψηεο). 

 
Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Δγθιεκαηηθφηεηαο είλαη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη 
Γεκνζίαο Σάμεσο θαη Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ.  
Σν πκβνχιην εθπξνζσπείηαη απφ ηo Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο 
(Μνλάδα Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ, Σκήκα Φπιαθψλ, Αζηπλνκία), ηα Τπνπξγεία 
Τγείαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηε Ννκηθή 
Τπεξεζία, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, ηελ Έλσζε Γήκσλ, ηελ Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο, ηνλ 
Οξγαληζκφ Νενιαίαο Κχπξνπ, ην Παγθχπξην πληνληζηηθφ πκβνχιην Δζεινληηζκνχ θαη 
ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.  
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Καηά ην ππφ επηζθφπεζε έηνο εηνηκάζηεθε Έθζεζε Πξνφδνπ θαζψο θαη κηα πνζνηηθή 
αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε 
θαη Αληηκεηψπηζε ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο, 2006 – 2010, κε βάζε ηελ νπνία δηεμήρζε θαη 
επηζηεκνληθή, πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ ρεδίνπ, απφ αλεμάξηεηνπο  
εκπεηξνγλψκνλεο. 
 
Δπίζεο εθπνλήζεθε Νέν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο Αληεγθιεκαηηθήο Πνιηηηθήο, ην νπνίν 
θαιχπηεη ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012 – 2017 κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε φινπο ηνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ, κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ 
Δγθιεκαηηθφηεηαο. 
 
Σν πην πάλσ ρέδην επεμεξγάζηεθε Δπηηξνπή πνπ ζπζηάζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 
πκβνπιίνπ θαη ηελ νπνία απνηεινχλ εθπξφζσπνη ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, (Αζηπλνκία, Σκήκα Φπιαθψλ, Μνλάδα 
Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ), ησλ Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο θαη Δθπαηδεπηηθήο 
Φπρνινγίαο, ηνπ Οξγαληζκνχ Νενιαίαο θαη ηεο Έλσζεο Γήκσλ. Καηά ηελ επεμεξγαζία 
ηνπ ρεδίνπ ιήθζεθαλ ππφςε ηα πνξίζκαηα θαζψο θαη νη εηζεγήζεηο ηεο επηζηεκνληθήο 
αμηνιφγεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο, 2006 – 2010. 
 
Σν Νέν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο ζηεξίδεηαη  ζε ηξεηο (3) άμνλεο: 

(α) ηε κείσζε ησλ εγθιεκαηνγφλσλ παξαγφλησλ, 

(β) ηε κείσζε ηεο ππνηξνπήο θαη 

(γ) ηε κείσζε ησλ επθαηξηψλ γηα δηάπξαμε αδηθεκάησλ. 

Οη 221 δξάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ αθνξνχλ ην Οηθνγελεηαθφ θαη ρνιηθφ Πεξηβάιινλ, 
ηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο , ηελ Κνηλφηεηα, ηελ Δξγαζία, ηελ Φπραγσγία, ηε 
Ννκνζεζία θαη ηε Μεηαρείξηζε Αδηθνπξαγνχλησλ.  

ιεο νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνλννχλ ηε ζπλεηαηξηθφηεηα θαη ηελ 
ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ. 

Πξνιεπηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα ΑΡΔΣΖ 

Ζ Μνλάδα ζπλέρηζε ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην Παξαηεξεηήξην γηα ηα Παηδηά ζρεηηθά κε 
ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνιεπηηθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε Υαξαθηήξσλ 
– Αξεηή».  Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ραξαθηήξα κέζα απφ ηε βίσζε 
δψδεθα (12) αμηψλ ηεο δσήο.  Δπηιέρζεθαλ δψδεθα (12) ππξεληθέο αμίεο: 

(α) ελδνπξνζσπηθέο (αγάπε, εηξήλε, ηφικε, απιφηεηα, ειεπζεξία, ππεπζπλφηεηα) θαη 

(β) δηαπξνζσπηθέο (ζπλεξγαζία, ζεβαζκφο, πξνζθνξά, εγεζία, δηθαηνζχλε θαη 
πνιηηφηεηα). 
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Σν πξφγξακκα απηφ απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 10 – 15 ρξφλσλ.  Έρνπλ 
εθπαηδεπηεί, απφ ην 2007 κέρξη ην 2011, 12000 καζεηέο Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ.  
Δπίζεο έρνπλ εθπαηδεπηεί θαη 3000 γνλείο κέζσ βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη 
ελεκεξσηηθψλ δηαιέμεσλ. 

 
2. ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΦΤΛΑΚΧΝ  

 

Σν πκβνχιην είλαη έλαο ζεζκφο πνπ γηα ρξφληα ιεηηνπξγεί θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 
ξφιν ζηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ Καλνληζκψλ ησλ 
Φπιαθψλ. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ε δε 
ζεηεία ηνπο είλαη ηξηεηήο.  

 
Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ζπλνςίδνληαη ζηελ ειεχζεξε 
επηθνηλσλία ηνπο κε φινπο ηνπο θξαηνπκέλνπο θαη ζηε δηεξεχλεζε νπνηνπδήπνηε 
παξαπφλνπ, θαζψο θαη ζηελ εμέηαζε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο, ηελ εθπαίδεπζε, αγσγή, απαζρφιεζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, 
ςπραγσγία, θνηλσληθή επαλέληαμε θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ θξαηνπκέλσλ.  

 
Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Φπιαθψλ έρνπλ δηθαίσκα λα εηζέξρνληαη ειεχζεξα ζηηο 
Φπιαθέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ θαη λα επηζθέπηνληαη φπνηνλ θαηάδηθν 
επηζπκνχλ θαη λα ζπλνκηινχλ καδί ηνπ.  

 
Σν παξφλ πκβνχιην έρεη δηνξηζηεί απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν  2009 - 2012. Γηα ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ιήθζεθαλ ππφςε ε επαγγεικαηηθή 
ηδηφηεηα θαη ζπκκεηνρή ηνπ θαζελφο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, ην ελδηαθέξνλ γηα 
ηα θνηλά θαη ε επηζπκία πξνζθνξάο ζηνπο θξαηνπκέλνπο. Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ 
είλαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο. 
 
ε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 
απνδνηηθφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ Φπιαθψλ, ζπζηάζεθαλ ηέζζεξηο (4) 
Οκάδεο/Δπηηξνπέο νη νπνίεο εμεηάδνπλ πέξαλ απφ ηα παξάπνλα/αηηήκαηα ησλ 
θαηαδίθσλ δηάθνξα άιια ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πγεία θαη επεκεξία, ηελ 
εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε, ηε ςπραγσγία, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 
θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ θξαηνπκέλσλ.  Σν πκβνχιην δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο αιιά ηα κέιε ησλ Οκάδσλ ηνπ πκβνπιίνπ 
πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαληήζεηο ηφζν κε ηνπο θαηάδηθνπο φζν θαη κε ην πξνζσπηθφ ηνπ 
Σκήκαηνο Φπιαθψλ, γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθφξσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 
αξκνδηφηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ θαη αθνινχζσο ππνβάιινπλ εηζεγήζεηο πξνο ηε 
Γηεχζπλζε Φπιαθψλ. 
 
Καηά ην 2011, ην πκβνχιην δηεξεχλεζε ζεκαληηθφ αξηζκφ αηηεκάησλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ ζ‟ απηφ γξαπηψο ή πξνθνξηθά.  Οη θαηάδηθνη απνηείλνληαη ζην πκβνχιην 
θπξίσο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηηο άδεηεο εμφδνπ, ηελ 
ςπραγσγία θιπ. 
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3. ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ 

 

Δθνική ηπαηηγική για ηα Ναπκωηικά 
 
Ζ Μνλάδα έρεη νξηζηεί σο χλδεζκνο κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη 
Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ηνπ Αληηλαξθσηηθνχ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 
Σεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά Κχπξνπ θαη έρεη κεηαμχ άιισλ ηελ 
επζχλε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη ησλ ρεδίσλ 
Γξάζεο ηνπ Αληηλαξθσηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Τπνπξγείν 
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο. 

 
Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, ε Μνλάδα Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ ππέβαιε ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα ελεκεξσηηθέο εθζέζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία 
Καηαπνιέκεζεο Ναξθσηηθψλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη ην Σκήκα Φπιαθψλ θαη ζπκκεηείρε 
ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ νξίδνληαλ απφ ην Αληηλαξθσηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ 
πξνψζεζε θαη πινπνίεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηα Ναξθσηηθά 2009-2012. 
 
 
4.  ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 
 
Ζ Μνλάδα εθπξνζψπεζε ην Τπνπξγείν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 
Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Ίζσλ Δπθαηξηψλ κεηαμχ Αλδξψλ θαη 
Γπλαηθψλ γηα ηε ζπδήηεζε ησλ πην θάησ ζεκάησλ: 
 

 Ζ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ θαηαδίθσλ. 
 

 Ο ππεξπιεζπζκφο ζηηο Φπιαθέο θαη ε εθαξκνγή ηεο πνηλήο ηεο θνηλνηηθήο 
εξγαζίαο αληί ηεο θπιάθηζεο.  Σν πξφγξακκα, ε σθειηκφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα 
ηνπ. 
 

 Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ πκβνπιίνπ Απνθπιάθηζεο Δπ΄ 
Αδεία. 
 

 
5. ΔΜΗΝΑΡΗΑ / ΤΝΔΓΡΗΑ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ 

 
Καηά ην 2011 ε Μνλάδα εθπξνζψπεζε ην Τπνπξγείν θαη ζπκκεηείρε ζηα πην θάησ 
ζεκηλάξηα/ζπλέδξηα: 
 

 εκηλάξην κε ζέκα «Ο πεξί Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ Σέθλσλ Καηαδηθαζζέλησλ ή 
Τπφπησλ Μεηέξσλ Νφκνο ηνπ 2005, 3 Ηνπλίνπ 2011. 
 

 Παξνπζίαζε ηεο Δπξσπατθήο Έθζεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά (ΔΚΣΔΠΝ) 15 
Ννεκβξίνπ, 2011. 
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 Παλειιήλην θαη Παγθχπξην Δγθιεκαηνινγηθφ πλέδξην κε ζέκα «Ζιεθηξνληθφ 
Έγθιεκα: Μέζνδνο, Νφκνο, Κνηλσλία», 26 Ννεκβξίνπ 2011. 
 

 
6. ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΔ ΔΠΗΣΡΟΠΔ 
 
ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ελεξγφηεξε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζε 
δηεζλή ζπλέδξηα γηα ζέκαηα εγθιεκαηηθφηεηαο, ε Λεηηνπξγφο Δγθιεκαηνινγηθψλ 
Δξεπλψλ εθπξνζψπεζε ην Τπνπξγείν ζηελ 60ε θαη 61ε πλάληεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα 
ηα Πξνβιήκαηα ηεο Δγθιεκαηηθφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (CDPC), ε νπνία 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 14 – 17 Ηνπλίνπ, 2011 θαη ζηηο 06 – 09 Γεθεκβξίνπ αληίζηνηρα 
ζην ηξαζβνχξγν. 
 
ηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ησλ πην πάλσ Δπηηξνπψλ ε Μνλάδα 
ζπλεηζέθεξε ζε δηάθνξεο εθζέζεηο, ζπζηάζεηο, εξσηεκαηνιφγηα θιπ. 
 
 
7. ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΝΑΡΚΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 
Μέζα ζην 2011, ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο πξνζθιήζεθε λα 
απεπζχλεη ραηξεηηζκφ/νκηιία ζηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο:  
 

 πλέληεπμε Σχπνπ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα «ΑΡΔΣΖ», Ξελνδνρείν Κιενπάηξα, 
15 Απξηιίνπ. 

 Ζκεξίδα ηνπ πλδέζκνπ ΚΔΝΘΔΑ κε ζέκα «πδήηεζε ηνπ πεξί Πεξίζαιςεο θαη 
Μεηαρείξηζεο Σνμηθνκαλψλ Νφκνπ ηνπ 1992», Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηεο Ηεξάο 
Μνλήο Κχθθνπ, Αξράγγεινο, 15 Ηνπλίνπ. 

 εκηλάξην κε ζέκα «Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο Κνηλσλίαο ζηελ Πξφιεςε ηεο 
Νεαληθήο Παξαβαηηθφηεηαο», Αίζνπζα Δθδειψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 
Σξαρσλίνπ, 19 Φεβξνπαξίνπ. 

 εκηλάξην κε ζέκα «Ο Πεξί Πξνζηαζίαο Αλήιηθσλ Σέθλσλ Καηαδηθαζζεηζψλ ή 
Τπφπησλ Μεηέξσλ», Ξελνδνρείν Hilton, 3 Ηνπλίνπ. 

 Παλειιήλην θαη Παγθχπξην πλέδξην Δγθιεκαηνινγίαο κε ζέκα «Ζιεθηξνληθφ 
Έγθιεκα: Μέζνδνο, Νφκνο Κνηλσλία», Ξελνδνρείν Hilton, 26 Ννεκβξίνπ. 

 Μήλπκα γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ, 26 Ηνπλίνπ.  
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ΜΟΝΑΓΑ ΗΟΣΖΣΑ  

 

Ζ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γπλαίθα δηακνξθψλεηαη κε βάζε 

ηηο πξφλνηεο ησλ Γηεζλψλ πκβάζεσλ, ηδηαίηεξα ηεο χκβαζεο ησλ Ζ.Δ. γηα ηελ 

Δμάιεηςε Κάζε Μνξθήο Γηάθξηζεο ζε Βάξνο ηεο Γπλαίθαο, Γηεζλψλ πζηάζεσλ, 

Πξνγξακκάησλ Γξάζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηεο 4εο 

Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο Γπλαηθψλ ηνπ Πεθίλνπ (1995), ηνπ Κνηλνηηθνχ Κεθηεκέλνπ θαη 

Δπξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  Ζ Κπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή έρεη δπν βαζηθνχο ζηφρνπο: 

 

(α) ηελ εμάιεηςε ησλ λνκνζεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ηεο γπλαίθαο θαη ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο Ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζ‟ φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ δηθαίνπ, 

θαη 

 

(β) ηελ εκπέδσζε ηεο αξρήο ηεο Ηζφηεηαο θαη ησλ ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ πξάμε, πνπ 

πξνυπνζέηεη κεηαμχ άιισλ αιιαγή λννηξνπίαο, πξνψζεζε εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ ηηο γπλαίθεο ζηνπο πνιιαπινχο 

ηνπο ξφινπο, θαζψο θαη ελζσκάησζε ηεο αξρήο ηεο Ηζφηεηαο ζ‟ φια ηα 

πξνγξάκκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο. 

 

1 . Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαέθαο  

 

1.1. Βαζηθφ φξγαλν ζηε δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο απνηειεί ν 

Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο (ΔΜΓΓ), ν νπνίνο ηειεί ππφ 

ηελ πξνεδξία θαη αηγίδα ηνπ εθάζηνηε Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο 

Σάμεσο.  Ο ΔΜΓΓ απνηειείηαη απφ ηξία ζπιινγηθά ζψκαηα, (α) ην πκβνχιην, (β) 

ηελ Δζληθή Δπηηξνπή, (γ) ηε Γηυπνπξγηθή Δπηηξνπή, θαζψο θαη ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία. Υξέε Γεληθήο Γξακκαηείαο εθηειεί ε Μνλάδα Ηζφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ.     

 

1.2. Σν ςμβούλιο ηνπ ΔΜΓΓ απνηειείηαη ζήκεξα απφ 19 νξγαλψζεηο - κέιε. ην 

πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ γπλαηθείεο, ζπλδηθαιηζηηθέο θαη άιιεο Με-Κπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο, εθ ησλ νπνίσλ 2 Σνπξθνθππξηαθέο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο. To 2011 

εληάρζεθαλ ζην πκβνχιην, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ε 

Γπλαηθεία Κίλεζε Οηθνιφγσλ (ΓΤ.Κ.Ο) θαη ε Έλσζε Κχπξησλ Αγξνηψλ (ΔΚΑ).  

 

1.2.1. Σν πκβνχιην ηνπ ΔΜΓΓ ζπζηήλεη Τπεπιηποπέρ, νη νπνίεο κειεηνχλ θαη 

πξνσζνχλ εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ηνκέα ηεο Ηζφηεηαο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ.  ‟ απηέο κπνξνχλ λα κεηέρνπλ νξγαλψζεηο-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ 
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ή/θαη ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΜΓΓ, θαζψο θαη αξκφδηνη θνξείο. Καηά ην 2011 

ιεηηνχξγεζαλ νη Τπεπηηξνπέο γηα ηε πκκεηνρή ησλ Γπλαηθψλ ζηα Κέληξα 

Λήςεσο Απνθάζεσλ, Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα, Δθκεηάιιεπζεο Γπλαηθψλ θαη 

Δκπνξίαο Πξνζψπσλ, Παηδείαο, Γηθνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ, Δξγαζίαο θαη 

Γηεπθνιχλζεσλ πξνο ηνπο Δξγαδφκελνπο Γνλείο, Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, 

Οηθνλνκίαο θαη Δπάισησλ Οκάδσλ Γπλαηθψλ. 

 

1.3. Ζ Δθνική Δπιηποπή ηνπ ΔΜΓΓ απνηειείηαη απφ 68 νξγαλψζεηο – κέιε, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο, νξγαλψζεηο θαηά ηεο βίαο θαη 

εθκεηάιιεπζεο γπλαηθψλ, εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο, αληηξαηζηζηηθέο, αγξνηηθέο, 

ζπλδηθαιηζηηθέο, νξγαλψζεηο γηα ηελ εηξήλε, γηα ηνπο εθηνπηζκέλνπο, γηα ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην παηδί θ.ά.  

 

1.4. Ζ Γιϋποςπγική Δπιηποπή ηνπ ΔΜΓΓ απνηειείηαη απφ ηνπο Αξκφδηνπο 

Λεηηνπξγνχο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο φισλ ησλ Τπνπξγείσλ θαη ηνπ 

Γξαθείνπ Πξνγξακκαηηζκνχ.  

 

1.5. Ζ Γενική Γπαμμαηεία πξνεηνηκάδεη ηηο ζπλεδξηάζεηο φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπ 

ΔΜΓΓ θαη πξνσζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ιακβαλφκελσλ απνθάζεσλ, παξέρνληάο 

ηνπ δηνηθεηηθή θαη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε. 

 

1.6. Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΔΜΓΓ γηα ην 2011 ππήξμε ε πξνψζεζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ 

(ΔΓΗ) 2007-2013, ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ελφςεη ησλ 

Βνπιεπηηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Δθινγψλ, θαζψο θαη ε ελεκέξσζε/δηαθψηηζε γχξσ 

απφ ην πξφβιεκα ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ.   

 

 

2. ΜνλΪδα Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ 

 

2.1. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ απνηειεί ηελ αξκφδηα θπβεξλεηηθή ππεξεζία 

πνπ ζπληνλίδεη θαη πξνσζεί ζέκαηα Ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Καηά ην 2011 ε 

Μνλάδα αζρνιήζεθε κε ηελ πξνεηνηκαζία (δηνξγαλσηηθά ζέκαηα/ζέκαηα νπζίαο) 

ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζφηεηαο  Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ θαη ηε 

δηεζλή ζπλεξγαζία γεληθφηεξα, ηελ επηρνξήγεζε Οξγαλψζεσλ, ηελ ελζσκάησζε 

ηεο Ηζφηεηαο ζ‟ φιεο ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο (gender mainstreaming), ηελ 

έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ Ηζφηεηαο, ζπκκεηέρνληαο παξάιιεια ζε ζσξεία 

δηαηκεκαηηθψλ θαη πνιπζεκαηηθψλ επηηξνπψλ θαη εθηειψληαο ρξέε Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ηνπ ΔΜΓΓ, παξέρνληάο ηνπ γξακκαηεηαθή, επηζηεκνληθή θαη 
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δηνηθεηηθή ππνζηήξημε. Παξάιιεια, ε Μνλάδα Ηζφηεηαο εθηειεί ρξέε Γξακκαηείαο 

ηεο Τπνπξγηθήο θαη Σερληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ.  

 

2.2. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο ζηειερψλεηαη απφ κία Αλψηεξε Γηνηθεηηθή Λεηηνπξγφ, ε 

νπνία ηειεί ηαπηφρξνλα θαη ρξέε Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ θαη δχν 

Γηνηθεηηθνχο Λεηηνπξγνχο.    

 

3. Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ πκβαηφηεηαο κε ηηο ΔζληθΫο θαη ΚνηλνηηθΫο 

Ννκνζεζέεο θαη ΠνιηηηθΫο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ 

 

3.1. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο έρεη αλαιάβεη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ ην 

2005, ηελ αξκνδηφηεηα γηα έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ πκβαηφηεηαο κε ηελ εζληθή 

θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ, γηα φια ηα 

έξγα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2004-2006 θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηε λέα Πξνγξακκαηηθή 

Πεξίνδν 2007-2013. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο εθδίδεη ηα Πηζηνπνηεηηθά πκβαηφηεηαο 

γηα φια ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη ζρέδηα ρνξεγηψλ κε ηε βνήζεηα 

εμεηδηθεπκέλνπ πκβνχινπ ζηα ζέκαηα ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Καηά ην 

2011, εθδφζεθαλ 43 Πηζηνπνηεηηθά Ηζφηεηαο. 

 

4. Πξνυπνινγηζκφο ΜνλΪδαο Ηζφηεηαο / Δζληθνχ Μεραληζκνχ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαέθαο 

 

4.1. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ γηα 

πεξηνξηζκφ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο είρε κεηαμχ άιισλ ππνδεηρζεί 

κείσζε ηνπ Άξζξνπ 3118 πνπ αθνξά ηνλ Δζληθφ Μεραληζκφ γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηεο Γπλαίθαο (ΔΜΓΓ) απφ €760.000 ζε €400.000 γηα ην 2011. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απηνχ, χςνπο πεξίπνπ €359.014 δηεηέζε γηα 

επηρνξεγήζεηο γπλαηθείσλ Οξγαλψζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ. πγθεθξηκέλα, πνζφ 

χςνπο €258.612 δηεηέζε γηα εηήζηεο ρνξεγίεο, ελψ πνζφ χςνπο €100.402 δηεηέζε 

γηα ηελ επηρνξήγεζε πξνγξακκάησλ θαηφπηλ αηηήζεσο.   

 

5. Ηζηνζειέδα ΜνλΪδαο Ηζφηεηαο / ΔΜΓΓ 

 

5.1. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο αλαβαζκίδεη θαη εκπινπηίδεη ζπζηεκαηηθά ηνλ ηζηνρψξν ηεο, 

ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη 

Γεκνζίαο Σάμεσο - www.mjpo.gov.cy. Ο ρψξνο πεξηιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο 

Ννκνζεζίεο, Μειέηεο, Δθζέζεηο Πξνφδνπ, Καλνληζκνχο θαη Έληππα 

επηρνξεγήζεσλ.  Πεξηιακβάλεη επίζεο έξεπλεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

θαη άιιν ρξήζηκν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε ησλ 
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πνιηηψλ θαη ηελ άκεζε επηθνηλσλία θαη εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Απφ ην 2009, ε 

ηζηνζειίδα ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο θαη ηνπ ΔΜΓΓ ζπλδέζεθαλ κε ηελ Κπβεξλεηηθή 

Πχιε Γηαδηθηχνπ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηάο ηνπο απφ ην θνηλφ. 

 

6. Ννκνζεηηθφο Δθζπγρξνληζκφο θαη πλεξγαζέα κε ΚνηλνβνπιεπηηθΫο 

ΔπηηξνπΫο 

 

6.1. Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο θιήζεθε λα κεηάζρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Ννκηθψλ, αθνχ ε Κνηλνβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή Ίζσλ Δπθαηξηψλ κεηαμχ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ, ε νπνία αζρνινχληαλ 

ηδηαίηεξα κε ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηνπ ΔΓΗ έρεη θαηαξγεζεί, ζηα 

πιαίζηα ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ γηα πεξηνξηζκφ 

ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο. 

 

6.2.  ηα πιαίζηα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15/3/2011, έγηλε κεηαμχ άιισλ ελεκέξσζε γηα ηηο 

έξεπλεο ηνπ Μεζνγεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Κνηλσληθνχ Φχινπ (MIGS), ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ 

Οηθνγέλεηα θαη ηνπ Frederick University (Research Centre), αλαθνξηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζπκάησλ βίαο απφ ηηο ππεξεζίεο πγείαο, ηε ζηήξημε πνπ ηνπο 

παξέρεηαη θαη πνηα ηα πξνβιήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

6.3.  Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο εθπξνζψπεζε επίζεο ην Τπνπξγείν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Ννκηθψλ, θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ «Ο Πεξί 

Θξεζθεπηηθψλ Οκάδσλ (Δθπξνζψπεζηο) (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2011- 

(Πξφηαζε Νφκνπ απφ φια ηα θφκκαηα)», θαη «Θέκαηα Οηθνγελεηαθνχ Θεζκνχ-

απαηηνχκελεο αιιαγέο ζην άξζξν 111 ηνπ πληάγκαηνο ή θαη άιισλ ζρεηηθψλ 

λνκνζεζηψλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο 

Κχπξνπ» ζηηο 24/03/2011 θαη 21/09/2011 αληίζηνηρα.  

 

7. Γηαηκεκαηηθά πλεξγαζέα 

 

7.1. ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα ελζσκάησζε ηεο Ηζφηεηαο ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο, 

Λεηηνπξγνί ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο ζπκκεηείραλ ζε δηάθνξεο επηηξνπέο/ 

ζπλαληήζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη αθφινπζεο: 

 

 πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ηε Βία ζηελ Οηθνγέλεηα (Αληηπξνεδξία). 

 Πνιπζεκαηηθή πληνληζηηθή Οκάδα θαηά ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ. 

 Γηαηκεκαηηθή Οκάδα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο. 
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 πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Παηδηνχ. 

 Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε. 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Απαζρφιεζε, Αλζξψπηλν Κεθάιαην θαη Κνηλσληθή πλνρή» 2007-2013. 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα» 2007-2013. 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Αιηείαο 

2007-2013. 

 Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-

2013. 

 Γίθηπν πλεξγαζίαο ηεο Έδξαο UNESCO γηα ηελ Ηζφηεηα θαη ηελ 

Δλδπλάκσζε ησλ Φχισλ. 

 Δζληθφο Φνξέαο Γεκνγξαθηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο Πνιηηηθήο. 

 Τπννκάδα Δξγαζίαο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο. 

 Δζληθή Οκάδα Δξγαζίαο θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ.  

 

8. Βέα θαηΪ ησλ Γπλαηθψλ / εμνπαιηθά ΔθκεηΪιιεπζε 

 

8.1. Ζ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα επεθηείλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Βία ζηελ Οηθνγέλεηα, ζηελ νπνία ε Γεληθή 

Γξακκαηέαο ηνπ ΔΜΓΓ θαη Πξντζηάκελε ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο θαηέρεη ηε ζέζε 

ηεο Αληηπξνέδξνπ. Σν έξγν ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε Βία ζηελ 

Οηθνγέλεηα επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηε δηαθψηηζε θαη ηελ πξνψζεζε πινπνίεζεο 

ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε θαη Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ 

Οηθνγέλεηα (2010-2013). 

 

8.2.  Ο ΔΜΓΓ αθηέξσζε ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο ζην πξφβιεκα ηεο βίαο 

θαηά ησλ γπλαηθψλ, ελψ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά άιισλ 

ελεκεξσηηθψλ/δηαθσηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 

8.3.  Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ ΔΜΓΓ ζπκκεηέρεη ζηελ Πνιπζεκαηηθή πληνληζηηθή 

Οκάδα θαηά ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ (ε νπνία ζπζηάζεθε κε βάζε ην άξζξν 47 

ηνπ πεξί Καηαπνιέκεζεο ηεο Δκπνξίαο θαη ηεο Δθκεηάιιεπζεο Πξνζψπσλ θαη 

ηεο Πξνζηαζίαο ησλ Θπκάησλ Νφκνπ ηνπ 2007 [Ν. 87(Η)/2007]).Σν έξγν ηεο 

Πνιπζεκαηηθήο πληνληζηηθήο Οκάδαο επηθεληξψζεθε ζηελ 

παξαθνινχζεζε/ζπληνληζκφ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαηά ηεο 
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Δκπνξίαο Πξνζψπσλ (2010-2012), ηε δηαθψηηζε, θαζψο θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ρεηξίδνληαη ζέκαηα εκπνξίαο πξνζψπσλ. 

 

8.4.  Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν κέζσ ηνπ ΔΜΓΓ, επηρνξήγεζε Με-Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

βίαο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα πινπνίεζε δηθψλ 

ηνπο πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξφιεςε, θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαη 

πξνζηαζία ζπκάησλ.   

 

9. πκκεηνρά ησλ Γπλαηθψλ ζηελ Πνιηηηθά Εσά 

 

9.1. Ο ΔΜΓΓ απνθάζηζε ηε δηεμαγσγή δηαθσηηζηηθήο εθζηξαηείαο γηα αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηα θέληξα ιήςεσο απνθάζεσλ ζηε δεκφζηα θαη 

πνιηηηθή δσή, ελφςεη ησλ Βνπιεπηηθψλ θαη Γεκνηηθψλ εθινγψλ ηνπ 2011 θαη γηα 

ην ζθνπφ απηφ ζπλεξγάζηεθαλ νη Τπεπηηξνπέο ησλ ΜΜΔ θαη πκκεηνρήο ησλ 

Γπλαηθψλ ζηα Κέληξα Λήςεσο Απνθάζεσλ.    

 

9.2. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ν ΔΜΓΓ πξαγκαηνπνίεζε Γεκνζηνγξαθηθή Γηάζθεςε 

ζηηο 8 Μαξηίνπ, αθηεξσκέλε αθελφο ζην πξφβιεκα ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ 

θαη αθεηέξνπ ζην πξφβιεκα ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο 

ιήςεσο απνθάζεσλ.    

 

9.3.  Ζ δηαθσηηζηηθή εθζηξαηεία πεξηειάκβαλε επαθέο κε εθπξνζψπνπο ησλ ΜΜΔ, 

απνζηνιή ππνκλεκάησλ ζηνπο αξρεγνχο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη 

δηαθσηηζηηθέο/ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο. 

 

10. Δζληθφ ρΫδην ΓξΪζεο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ 

 

10.1. Σν πξψην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ (ΔΓΗ), 

εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κε ηελ απφθαζή ηνπ κε αξηζκφ 65.941 

θαη εκεξνκελία 29 Απγνχζηνπ 2007. Σν ΔΓΗ, ην νπνίν είλαη ην απνηέιεζκα 

καθξάο δηαβνχιεπζεο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, απνηειεί ην εληαίν 

πιαίζην πνιηηηθήο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή, 

ζθαηξηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε θαη πξνψζεζε ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο.   

 

10.2.  Σν ΔΓΗ πεξηιακβάλεη έμη βαζηθνχο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο,   πξνηεηλφκελεο 

δξάζεηο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα πινπνίεζε (θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ηνκέα, Τπνπξγεία, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ, Ζκηθξαηηθνχο 
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Οξγαληζκνχο, θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ΜΚΟ 

θ.α.). Οη έμη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

(1) Πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη 

Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε. 

 

(2) Πξνψζεζε ηεο Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ Δθπαίδεπζε, ηελ 

Δπηζηήκε θαη ηελ Έξεπλα. 

 

(3) Πξνψζεζε ηεο Ίζεο πκκεηνρήο θαη Δθπξνζψπεζεο Αλδξψλ θαη 

Γπλαηθψλ ζηνλ Πνιηηηθφ, Κνηλσληθφ θαη Οηθνλνκηθφ Σνκέα. 

 

(4) Καηαπνιέκεζε φισλ ησλ Μνξθψλ Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθψλ 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο σκαηεκπνξίαο. 

 

(5) Πξνψζεζε ηεο Ίζεο Πξφζβαζεο θαη ηεο Ίζεο Δθαξκνγήο ησλ Κνηλσληθψλ 

Γηθαησκάησλ γηα Άλδξεο θαη Γπλαίθεο. 

 

(6) Αιιαγή Κνηλσληθψλ ηεξενηχπσλ θαη δηακφξθσζε κηαο πιινγηθήο 

Κνηλσληθήο πλείδεζεο πξνο θεινο θαη ησλ Γπλαηθψλ. 

 

10.3.  Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην κε ηελ απφθαζε ηνπ 2007, θαιεί φια ηα ζπλαξκφδηα 

Τπνπξγεία/θνξείο δεκνζίνπ δηθαίνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ/κέηξσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ δηθνχ 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχ θαη/ή επξσπατθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ.  

 

10.4. Με θχξην ζηφρν ηελ πξνψζεζε πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΓΗ, 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο Τπεπηηξνπέο ηνπ ΔΜΓΓ: 

 

10.4.1. Ζ Τπεπηηξνπή γηα ηε πκκεηνρή ησλ Γπλαηθψλ ζηηο Θέζεηο Λήςεσο 

Απνθάζεσλ, κε πληνλίζηξηα ηελ θα θεχε Κνπθνπκά, Γεληθή Γξακκαηέα ηεο ΠΟΓΟ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεπηηξνπή ΜΜΔ, ζηα πιαίζηα ησλ Γεκνηηθψλ Δθινγψλ ηνπ 

2011, πξαγκαηνπνίεζε επαθέο κε εθπξνζψπνπο θνκκάησλ θαη ησλ ΜΜΔ, απέζηεηιε 

ππνκλήκαηα ζηνπο αξρεγνχο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

γπλαηθψλ ζηα ςεθνδέιηηα θαη ζηήξημε ηεο ππνςεθηφηεηάο ηνπο, αλέιαβε ηε 

δηεμαγσγή εθδειψζεσλ, πλεδξίσλ, Γεκνζηνγξαθηθψλ Γηαζθέςεσλ θ.ά.  
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10.4.1.1. ε Γεκνζηνγξαθηθή Γηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 

2011, ζηελ παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ησλ 

πληνληζηξηψλ ησλ Τπεπηηξνπψλ γηα ηε πκκεηνρή ησλ Γπλαηθψλ ζηα Κέληξα 

Λήςεσο Απνθάζεσλ θαη ησλ Μ.Μ.Δ. ηνλίζηεθε ε αλάγθε ζπζηξάηεπζεο φισλ, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ επίηεπμε ηεο ηζφξξνπεο ζπκκεηνρήο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην 

Κνηλνβνχιην θαη ηα Γεκνηηθά θαη Κνηλνηηθά πκβνχιηα ηνπ ηφπνπ.   

 

10.4.2. Ζ Τπεπηηξνπή Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, κε πληνλίζηξηα ηελ θα Ρνχια 

Μαπξνληθφια, Πξφεδξν ηεο νζηαιηζηηθήο Γπλαηθείαο Κίλεζεο (ΓΚ), ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Τπεπηηξνπή πκκεηνρήο ησλ Γπλαηθψλ ζηηο Θέζεηο Λήςεσο Απνθάζεσλ 

δξαζηεξηνπνηήζεθε έληνλα, ζηα πιαίζηα ησλ Βνπιεπηηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Δθινγψλ 

ηνπ 2011. 

 

10.4.2.1. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνίεζε επαθέο κε εθπξνζψπνπο ησλ ΜΜΔ, 

κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γχξσ απφ ηα ζέκαηα Ηζφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε 

ίζσλ επθαηξηψλ παξνπζίαζεο θαη πξνβνιήο ησλ γπλαηθψλ ζηα ΜΜΔ, θαζψο θαη ηε 

δσξεάλ πξνβνιή ηειενπηηθνχ ζπνη, πνπ εηνηκάζηεθε απφ ηνλ Δζληθφ Μεραληζκφ 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο. 

 

10.4.2.2.Ζ ίδηα Τπεπηηξνπή είρε επαθέο κε ηελ Αξρή Ραδηνηειεφξαζεο Κχπξνπ, 

ζηελ νπνία ππέβαιε ηηο ζέζεηο ηνπ ΔΜΓΓ ζε ζρέζε κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πεπί 

Ραδιοθωνικών και Σηλεοπηικών ηαθμών Κανονιζμών.   

 

10.4.3. Ζ Τπεπηηξνπή γηα ηελ Οηθνλνκία, κε πληνλίζηξηα ηελ θα Αληηγφλε 

Παπαδνπνχινπ, Πξφεδξν ηεο ΓΟΓΖΚ, πξαγκαηνπνίεζε ζηα Γξαθεία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Κχπξν, ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 2011, Ζκεξίδα κε ζέκα 

«Γηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο/πνιηηηθέο ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ», ζηελ νπνία κεηείρε κεηαμχ άιισλ θαη ε θα Μαξία ηξαηεγάθε, Γεληθή 

Γξακκαηέαο Ηζφηεηαο Διιάδνο, ελψ αλαγλψζηεθε ραηξεηηζκφο ηεο Τπνπξγνχ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

 

10.4.4. Ζ Τπεπηηξνπή Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα, κε πληνλίζηξηα ηελ θα Αιίθε 

Υαηδεγεσξγίνπ, Πξφεδξν ηνπ πλδέζκνπ γηα ηελ Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο 

Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα, ζε Γεκνζηνγξαθηθή Γηάζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 8ε 

ηνπ Μάξηε, έζηεηιε ην κήλπκα ηεο ζπζηξάηεπζεο φισλ γηα  κεδεληθή αλνρή απέλαληη 

ζε θάζε κνξθή βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ενξηαζκψλ ηεο 

Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο 

ηέιεζε ηα εγθαίληα Έθζεζεο 365 αθηζψλ απ‟ φιν ηνλ θφζκν, ζηηο νπνίεο 

πξνβάιινληαλ/απεηθνλίδνληαλ φιεο νη κνξθέο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ.   
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10.4.4.1. Πξφζζεηα, ε Τπεπηηξνπή Βίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην χλδεζκν γηα ηελ 

Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα, ζηα πιαίζηα ησλ 

παγθφζκησλ 16ήκεξσλ θαηά ηεο έκθπιεο βίαο, πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά 

εθδειψζεσλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ εμέδσζε 1000 ζήκαηα ζε ρξψκα ιηιά -

φπσο απηφ αλαγλσξίδεηαη δηεζλψο σο ην ρξψκα ηεο βίαο- θαη ηα δηέλεηκε ζε 

βνπιεπηέο, δεκνζηνγξάθνπο, ηειεπαξνπζηαζηέο θαη άιιεο πξνζσπηθφηεηεο. 

Κχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε αλάδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο βίαο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε 

ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γχξσ απφ ην ζέκα απηφ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

Τπεπηηξνπή είρε επίζεο ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ησλ 

Αληηπξνζψπσλ θν Γηαλλάθε Οκήξνπ. 

 

10.4.5. Ζ Τπεπηηξνπή Γηθνηλνηηθψλ Πξνγξακκάησλ εμέιεμε λέα πληνλίζηξηα, ηελ θα 

Κνχια Κνπκίδνπ, Πξφεδξν ηεο Παγθχπξηαο Κίλεζεο Ίζα Γηθαηψκαηα-Ίζεο Δπζχλεο. 

Σν Πνιηηηζκηθφ Κέληξν Γπλαηθψλ, κεηά ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππφ 

ηελ πξνεδξία ηεο θαο Υξηζηίλαο Γεκεηξηάδνπ, πξαγκαηνπνίεζε ζηηο 3 Ηνπλίνπ 

πεξηβαιινληηθή εθδήισζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Κίλεζε Κχπξνπ, ε 

νπνία πεξηειάκβαλε έθζεζε θσηνγξαθίαο ζην Πνιηηηζκηθφ Κέληξν Γπλαηθψλ. ηηο 19 

επηεκβξίνπ, ζηνλ ίδην ρψξν έγηλε παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο ηνπξθνθχπξηαο 

Λετιάο Κηξάιπ, κε ηίηιν «Άζπξν καληήιη πνπ κνηξαζηήθακε». 

 

11.  Τπνπξγηθά θαη Σερληθά Δπηηξνπά γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ 

 

11.1.  Ζ Σερληθή Δπηηξνπή ζπλήιζε ζπλνιηθά 3 θνξέο θαη αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ησλ 

δχν πην θάησ ζεκάησλ πνπ ηεο είραλ αλαηεζεί απφ ηελ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή: 

α) ηνπο πθηζηάκελνπο ζεζκνχο Ηζφηεηαο ζηελ Κχπξν θαη ην ελδερφκελν ελνπνίεζεο 

ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα θαη 

β) ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ ΔΓΗ. 

 

11.2. Ηδηαίηεξα, ε Σερληθή Δπηηξνπή αζρνιήζεθε κε ηε κειέηε ηεο ελδηάκεζεο Έθζεζεο 

Αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ ΔΓΗ, ε νπνία αλαηέζεθε ζην Μεζνγεηαθφ 

Ηλζηηηνχην Μειεηψλ Κνηλσληθνχ Φχινπ (MIGS), θαηφπηλ πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή 

πξνζθνξψλ. 

 

11.2.1. ηε ζπλέρεηα, ε Τπνπξγηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Ηζφηεηα,  θχξηα απνζηνιή ηεο 

νπνίαο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ ΔΓΗ, πηνζέηεζε ηελ 

ελδηάκεζε Έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ ΔΓΗ θαη απνθάζηζε 

ηξφπνπο δεκνζηνπνίεζήο ηεο. 

 

 

 



 

50 

 

12. Δπηρνξεγάζεηο Οξγαλψζεσλ θαη ΠξνγξακκΪησλ 

 

12.1.  Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, αλαγλσξίδνληαο ηνλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη Με-Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηζφηεηαο, ηηο επηρνξεγεί θαη ηηο εληζρχεη απφ ζρεηηθφ θνλδχιη.  Οη 

ρνξεγίεο θαηαβάιινληαη πξνο ηηο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο απφ ην θνλδχιη ηνπ 

ΔΜΓΓ ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο επηρνξεγήζεσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί.   

 

12.2. Γηα δσδέθαηε ρξνληά πξνσζήζεθε ε θαηαβνιή εηήζηαο ρνξεγίαο πξνο ηηο 

Οξγαλψζεηο - Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, αιιά θαη πξνο 

άιιεο δνκέο / θνξείο πνπ πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Ηζφηεηαο. Γηα ηελ θαηαβνιή εηήζηαο ρνξεγίαο απαηηείηαη ε ππνβνιή ειεγκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο νξγάλσζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαζψο θαη εηήζηνπ 

θνζηνινγεκέλνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σν πνζφ ηεο 

ρνξεγίαο γηα ηα Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΔΜΓΓ δχλαηαη λα αλέξρεηαη κέρξη ηηο 

€17.086, ελψ γηα ηα κε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ κέρξη ηηο €10.000. 

 

12.3.  Παξάιιεια, ην Τπνπξγείν κέζσ ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο, ηθαλνπνίεζε ζεηξά 

αηηεκάησλ Με-Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ, γηα επηρνξήγεζε 

εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη δηαθσηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη 

πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνπλ άκεζε βνήζεηα θαη ζηήξημε ζε γπλαίθεο.  

Πξνηεξαηφηεηα θαηά ην 2011 ππήξμε ε επηρνξήγεζε δξάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ΔΓΗ.  Γηα ηελ θαηαβνιή ρνξεγίαο γηα 

πινπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ απαηηείηαη ε ππνβνιή αηηήκαηνο ζην 

εηδηθφ έληππν ρνξεγηψλ, ην νπνίν αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο 

Δπηρνξεγήζεσλ.  

 

12.4.  Καηά ην 2011, ηθαλνπνηήζεθαλ 43 αηηήκαηα νξγαλψζεσλ θαη άιισλ θνξέσλ γηα 

ηελ επηρνξήγεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα πην θάησ: 

 

 Ίδξπκα Φεκνλφε: Δθδήισζε/Έθζεζε κε ζέκα: «Ση πξνζθέξεη ε Δ.Δ. ζηηο 

γπλαίθεο ηεο Κχπξνπ». 

 ΠΔΟ: 10ν Παγθχπξην πλέδξην Κεληξηθνχ Γξαθείνπ Γπλαηθψλ 

Δξγαηνυπαιιήισλ ΠΔΟ. 

 

 Σκήκα Αγξνηηζζψλ ΔΚΑ: εκηλάξηα / Γηαιέμεηο κε ζέκα: «Γπλαίθα ηεο 

Τπαίζξνπ: Ίζεο Δπθαηξίεο – Πξνβιήκαηα, Πξννπηηθέο». 

 ΠΟΓΟ: Δπαλέθδνζε Οδεγνχ Δλεκέξσζεο κε ζέκα: «Οδεγφο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο”. 

 ΠΟΓΟ: Δθδήισζε 8εο Μαξηίνπ 2011. 
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 ΠΔΟ: Δθζηξαηεία 8εο Μαξηίνπ 2011. 

 Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα ARTOS: Γξάζεηο γηα ηελ εκπνξία πξνζψπσλ κε αθνξκή 

ηελ εκέξα ηεο Γπλαίθαο (8 Μαξηίνπ 2011). 

 Γπλαηθεία Κίλεζε Οηθνιφγσλ: Δθδήισζε κε ζέκα: «Γπλαίθα θαη 

Δζεινληηζκφο». 

 Μεζνγεηαθφ Ηλζηηηνχην Μειεηψλ Κνηλσληθνχ Φχινπ: Δλεκεξσηηθή εθζηξαηεία 

κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ΜΜΔ κε ζέκα: «Πνπ είλαη νη Γπλαίθεο; Ζ 

δεκνθξαηία απαηηεί „Ίζε Δθπξνζψπεζε». 

 Σκήκα Αγξνηηζζψλ ΔΚΑ: Δθδήισζε κε ζέκα: «Ζ Γπλαίθα ηεο Τπαίζξνπ ζην 

δηάβα ηνπ ρξφλνπ». 

 ΠΗΚ: Δθδήισζε κε ζέκα: «πκθηιίσζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο 

Εσήο». 

 ΠΟΓΟ: Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κε ζέκαηα Ηζφηεηαο. 

 Κνηλνηηθφ πκβνχιην Απαηζηάο: εκηλάξην κε ζέκα: «πκθηιίσζε 

νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» 

 Γήκνο Λεκεζνχ: Ζκεξίδα ζηα πιαίζηα ησλ ενξηαζκψλ γηα ηελ Παγθφζκηα 

Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο. 

 νζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Κίλεζε: Δθδήισζε 8εο Μαξηίνπ 2011. 

 LC Educational Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο Δλειίθσλ: Δξγαζηήξην 

Δλδπλάκσζε κε ζέκα: "Καθνπνίεζε γπλαηθψλ θαη βία ζηελ νηθνγέλεηα». 

 Υξηζηνθφξνπ Μαξία: Δηθαζηηθή Έθζεζε Πνιπκέζσλ κε ζέκα: «Πξνζνρή ηα 

κήια δαγθψλνπλ». 

 πκβνχιην Κχπξνπ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο γηα ηελ Πξνψζεζε ησλ 

Γπλαηθψλ ηεο Δπξψπεο: Δθδήισζε γηα ηα 10ρξνλα ηεο Οξγάλσζεο. 

 Δπαξρηαθή Δπηηξνπή ΓΟΔΚ Λάξλαθαο: Δθδήισζε κε ζέκα: «Ηζφηεηα 

Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ». 

 νζηαιηζηηθή Γπλαηθεία Κίλεζε: Γξακκή Δλεκέξσζεο Γπλαηθψλ. 

 Οκνζπνλδία Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ Δπαγγεικαηηψλ (ΟΓΔΔ) Λεπθσζίαο: 

Δθδήισζε κε ζέκα: «Γπλαίθα ζηελ Πνιηηηθή-πάδνληαο ηε Γπάιηλε Οξνθή». 

 Ίδξπκα Φεκνλφε: εκηλάξην κε ζέκα: «Ζ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην νηθνγελεηαθφ 

δίθαην». 

 Γπλαηθεία Κίλεζε Οηθνιφγσλ: Δθδήισζε γηα ηε γηνξηή ηεο Μεηέξαο ζηνλ 

Κάησ Πχξγν. 

 Κέληξν Νεφηεηαο Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ: εκηλάξην γηα επηκφξθσζε ησλ 

γπλαηθψλ ηεο Κνηλφηεηαο θαη ησλ γεηηνληθψλ θνηλνηήησλ ζε ζέκαηα Ηζφηεηαο. 

 Έδξα ΟΤΝΔΚΟ – Παλεπηζηήκην Κχπξνπ γηα ηελ Ηζφηεηα θαη Δλδπλάκσζε 

ησλ Φχισλ: Έξεπλα γηα ηνλ έκθπιν ράξηε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο 

Κχπξνπ. 
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 Δξεπλεηηθφ Κέληξν Ηζφηεηαο Φχινπ (ΔΚΗΦ): Έθδνζε ηεο έξεπλαο “Female 

Immigrants in Cyprus: social profile, obstacles, needs and aspirations”. 

 ΔΚΗΦ: Αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΔΚΗΦ κε ηε δεκηνπξγία 

Παξαξηήκαηνο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 ΔΚΗΦ: Γίγισζζε έθδνζε (ειιεληθή/αγγιηθή) ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΚΗΦ 

γηα ηελ πεληαεηία 2006-2011. 

  Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε: εκηλάξην επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαηάξηηζεο ζπλδηθαιηζηηθψλ 

θαη εξγνδνηηθψλ ζηειερψλ. 

 κηινο Γπλαηθψλ Πεξηνρήο Κπζξέαο: Πνιηηηζηηθή εθδήισζε κε ζέκα: Μεηέξα 

ηεο Κχπξνπ, Δθηνπηζκέλε Μεηέξα”. 

 Παγθχπξηνο χλδεζκνο Μνλνγνλετθψλ Οηθνγελεηψλ θαη Φίισλ: Θεξηλή 

Καηαζθήλσζε Παηδηψλ 2011. 

 Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή 

Δθπαίδεπζε (ΔΗΦ): Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα, πγγξαθή θαη Έθδνζε Κψδηθα 

Πξφιεςεο θαη Καηαζηνιήο ηεο εμνπαιηθήο Παξελφριεζεο. 

 Γ.Ο. Πξσηνπνξία: Ζκεξίδα θαη Έθδνζε Δλεκεξσηηθνχ Τιηθνχ κε ζέκα: «Οη 

επηπηψζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο ζηηο Κχπξηεο Γπλαίθεο (εξγαδφκελεο θαη 

άλεξγεο)». 

 ΠΔΟ: Γηήκεξε δηθνηλνηηθή εθδήισζε. 

 Γήκνο Λεκεζνχ: Δξγαζηήξηα Δλδπλάκσζεο Γπλαίθαο Γ‟ Ζιηθίαο. 

 Παλεπηζηήκην Κχπξνπ: Έξεπλα ζηα ζηεξεφηππα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, ζηα 

εγρεηξίδηα γιψζζαο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζήο 

ηνπο. 

 ΠΗΚ: Ζκεξίδα κε ζέκα: «Βία ζηελ Οηθνγέλεηα». 

 .Κ.Δ. Αζεέλνπ: εκηλάξην κε ζέκα: «Γπλαίθα θαη Δζεινληηζκφο». 

 Δξσηνθξίηνπ Κπξηαθή - Δπηζηεκνληθή Δξεπλήηξηα: Έξεπλα κε ζέκα: 

«Αλίρλεπζε βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο δηαπξνζσπηθέο εξσηηθέο ζρέζεηο ησλ 

λέσλ ηεο Κχπξνπ απφ 18-25 εηψλ». 

 Σκήκα Αγξνηηζζψλ ΔΚΑ: Πνιηηηζηηθή Δθδήισζε κε ζέκα: «15ε Οθησβξίνπ – 

Παγθφζκηα Ζκέξα Αγξφηηζζαο – Ζκέξα Σηκήο θαη αγψλα γηα ηελ Κχπξηα 

Αγξφηηζζα». 

 Κέληξν Νεφηεηαο Γεξάζαο: εκηλάξηα Γπλαηθψλ Γεξάζαο. 

 ΗΝΣΔΞ Έξεπλα θαη Γηάινγνο Ληδ: Πξφγξακκα Καηάξηηζεο θαη Τπνζηήξημεο 

γηα Μνλνγνληνχο. 

 .Κ.Δ. Πηηζηιηάο: εκηλάξηα κε ζέκα: «Δλδπλάκσζε Γπλαηθψλ Γ΄ Ζιηθίαο». 
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13. Έξεπλεο-ΜειΫηεο 

 

13.1. ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο γηα αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζε ηνκείο πνπ άπηνληαη ηεο 

Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ, επηρνξεγήζεθαλ απφ ην Τπνπξγείν έξεπλεο πνπ 

δηεμήρζεζαλ απφ δηάθνξνπο θνξείο. Δηδηθφηεξα, επηρνξεγήζεθαλ ηα αθφινπζα: 

 

 Έδξα ΟΤΝΔΚΟ γηα ηελ Ηζφηεηα θαη Δλδπλάκσζε ησλ Φχισλ, Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ: «Ο Έκθπινο Υάξηεο ζηελ Δθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ: Σα 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» (νινθιεξψζεθε). 

 Δξεπλεηηθφ Κέληξν Ηζφηεηαο Φχινπ (ΔΚΗΦ): Female Immigrants in Cyprus: 

social profile, obstacles, needs and aspirations” (νινθιεξψζεθε). 

 Έδξα ΟΤΝΔΚΟ γηα ηελ Ηζφηεηα θαη Δλδπλάκσζε ησλ Φχισλ, Παλεπηζηήκην 

Κχπξνπ: «ηεξεφηππα ηνπ Κνηλσληθνχ Φχινπ ζηα Δγρεηξίδηα Γιψζζαο ηεο 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Σξφπνη Αληηκεηψπηζήο ηνπο». 

 Δξσηνθξίηνπ Κπξηαθή – Δπηζηεκνληθή Δξεπλήηξηα: «Αλίρλεπζε βίαηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηηο δηαπξνζσπηθέο εξσηηθέο ζρέζεηο ησλ λέσλ ηεο Κχπξνπ 

απφ 18-25 εηψλ». 

 Γ.Ο. Πξσηνπνξία: Έξεπλα κε Θέκα «Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηηο Κχπξηεο γπλαίθεο (εξγαδφκελεο θαη άλεξγεο)» (νινθιεξψζεθε). 

 

13.2.  Οη έξεπλεο πνπ επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ ΔΜΓΓ θαζψο θαη άιιεο έξεπλεο γχξσ 

απφ ηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαηαρσξνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα εχθνιε πξφζβαζε θαη ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

 

14. Δθδειψζεηο Άιισλ ΦνξΫσλ 

 

14.1.  Ο Δζληθφο Μεραληζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο ππνζηεξίδεη ηε 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ απφ ηηο γπλαηθείεο νξγαλψζεηο θαη 

άιινπο θνξείο.  Μέζα ζην 2011 δηνξγαλψζεθαλ, κεηαμχ άιισλ, νη πην θάησ 

εθδειψζεηο ζηηο νπνίεο ν Τπνπξγφο, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη/ή ε Γεληθή 

Γξακκαηέαο ηνπ ΔΜΓΓ πξνζθιήζεθαλ σο θχξηνη νκηιεηέο, ή γηα λα απεπζχλνπλ 

ραηξεηηζκφ ή λα κεηάζρνπλ: 

 

 08.02.2011-10ν Παγθχπξην πλέδξην ηνπ Κεληξηθνχ Γξαθείνπ Γπλαηθψλ 

Δξγαηνυπαιιήισλ ΠΔΟ κε ζέκα: «Γχλακή καο ε Οξγάλσζε» (Υαηξεηηζκφο 

Τπνπξγνχ θαη ζπκκεηνρή Γ.Γ.). 

 01.03.2011-Δγθαίληα Έθζεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο «Φεκνλφε» κε ζέκα: 

«Γλσξίδεηε ηη θάλεη ε Δπξψπε γηα ηηο Γπλαίθεο;» (Παξνπζία Γεληθήο 

Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ). 
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 02.03.2011-7ε Ζκεξίδα/πκπφζην ηεο Δπηηξνπήο Γπλαηθψλ Λάτνλο κε ζέκα: 

«Γπλαίθα θαη Μνπζηθή» (Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ). 

 08.03.2011-Δθδήισζε ηνπ Γπλαηθείνπ Κηλήκαηνο ΠΟΓΟ πξνο ηηκή ηεο 

Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο Γπλαίθαο (πκκεηνρή Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ 

ΔΜΓΓ). 

 10.03.2011-Δθδήισζε ηνπ ΠΗΚ θαη ΓΔΟΚ κε ζέκα: «πκθηιίσζε 

Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο-Πψο βηψλεη ε Κχπξηα γπλαίθα ηνπο 

πνιιαπινχο ηεο ξφινπο θαη πψο ηζνξξνπεί αλάκεζα ζην ζπίηη θαη ζηελ 

εξγαζία» (Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ). 

 11.03.2011-Δθδήισζε ηνπ Ηδξχκαηνο ARTOS ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ Κχπξν θαη ην Γξαθείν Σχπνπ θαη 

Πιεξνθνξηψλ κε ζέκα: «Α4 Action against Trafficking/A4 Γξάζε θαηά ηεο 

Δκπνξίαο Πξνζψπσλ» (Σνπνζέηεζε Τπνπξγνχ). 

 11.03.2011-Δθδήισζε ηεο Κππξηαθήο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ 

Δπηρεηξεκαηηψλ Δπαγγεικαηηψλ (ΚΟΓΔΔ) ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ηνπ 

Δπξσθνηλνβνπιίνπ ζηελ Κχπξν κε ζέκα: «Θα είλαη πξάγκαηη ν 21νο αηψλαο, ν 

αηψλαο ηεο γπλαίθαο;» (Παξνπζία Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ). 

 12.03.2011-Σηκεηηθή εθδήισζε ηεο Γπλαηθείαο Οξγάλσζεο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

πλαγεξκνχ (ΓΟΓΖΤ) κε ηελ επθαηξία ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηεο 

Γπλαίθαο, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα ηηκεζνχλ γπλαίθεο γηα ηελ πξνζθνξά 

ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. (Παξνπζία Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ). 

 13.03.2011-Δθδήισζε ηεο Γπλαηθείαο Οξγάλσζεο Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο 

(ΓΟΓΖΚ) κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα ηεο Γπλαίθαο κε ζέκα: «Ζ Ηζφηεηα 

ησλ Φχισλ ζήκεξα» (Παξνπζία Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ). 

 31.03.2011-Πνιηηηζηηθή εθδήισζε ηνπ Σκήκαηνο Αγξνηηζζψλ ΔΚΑ κε ζέκα: 

«Ζ Γπλαίθα ηεο Τπαίζξνπ ζην Γηάβα ηνπ Υξφλνπ» (Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ). 

 14.04.2011-Δθδήισζε ηνπ πκβνπιίνπ Κχπξνπ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο γηα 

ηελ Πξνψζεζε ησλ Γπλαηθψλ ηεο Δπξψπεο γηα ηνλ ενξηαζκφ ησλ 10 ρξφλσλ 

απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ (Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ). 

 07.05.2011-Δθδήισζε ηεο Παγθχπξηαο Κίλεζεο Ίζα Γηθαηψκαηα-Ίζεο 

Δπζχλεο κε ζέκα: «Πεξηζζφηεξεο Γπλαίθεο ζηε Βνπιή» (Παξνπζία Γεληθήο 

Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ). 

 12.05.2011-Δθδήισζε ηεο Οκνζπνλδίαο Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ 

Δπαγγεικαηηψλ (ΟΓΔΔ) Λεπθσζίαο κε ζέκα: «Γπλαίθεο ζηελ Πνιηηηθή: Ζ 

αζέαηε πιεπξά ηεο πξφθιεζεο» (Παξνπζία Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ). 

 21.09.2011-Έλαξμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηνξγαλψλεη ην 

Παξαηεξεηήξην Ηζφηεηαο Κχπξνπ (ΠΗΚ) κε ζέκα: «πνπδέο ηνπ Φχινπ» 

(Υαηξεηηζκφο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ ΔΜΓΓ).  

 26.09.2011-Δθδήισζε ηνπ Γπλαηθείνπ Οκίινπ «Πξσηνπνξία», θαηά ηελ νπνία 

έγηλε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο κε ζέκα: «Οη επηπηψζεηο 
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ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηηο Κχπξηεο γπλαίθεο (εξγαδφκελεο θαη άλεξγεο)» 

(Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ). 

 23.11.2011-Γεκνζηνγξαθηθή Γηάζθεςε πνπ δηνξγάλσζε ν χλδεζκνο γηα ηελ 

Πξφιεςε θαη Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα κε ζέκα: «Δλεκέξσζε 

γηα ηηο Παγθφζκηεο 16ήκεξεο Γξαζηεξηφηεηεο ελαληίνλ ηεο Βίαο θαηά ησλ 

Γπλαηθψλ 25/11-10/12» (Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ). 

 24.11.2011-Παλζπλδηθαιηζηηθφ ζεκηλάξην θαηάξηηζεο ηεο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε ζην 

νίθεκα ηεο ΔΚ γηα έληαμε ησλ ζεκάησλ Ηζφηεηαο ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. 

 26.11.2011-Δθδήισζε ηεο Γπλαηθείαο Κίλεζεο Οηθνιφγσλ (ΓΤ.Κ.Ο.) κε ζέκα: 

«Ο Ρφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ Αληηκεηψπηζε ηεο Βίαο ζηελ 

Οηθνγέλεηα» (Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ). 

 28.11.2011-Δθδήισζε, πνπ δηνξγάλσζε ε Κπξία Έιζε Υξηζηφθηα, πξνο 

ηηκήλ ησλ Γπλαηθείσλ Οξγαλψζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζηνλ ΔΜΓΓ (Παξνπζία 

Τπνπξγνχ θαη Γεληθνχ Γηεπζπληή). 

 30.11.2011-Λήμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ δηνξγάλσζε ην 

Παξαηεξεηήξην Ηζφηεηαο Κχπξνπ (ΠΗΚ) κε ζέκα: «πνπδέο ηνπ Φχινπ» 

(Υαηξεηηζκφο Τπνπξγνχ). 

 

15. ΔπξσπατθΪ ΘΫκαηα 

 

15.1 Ζ Μνλάδα Ηζφηεηαο παξαθνινπζεί ηα ζέκαηα ηζφηεηαο πνπ πξνσζνχληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηα νπνία εθθξάδεη 

απφςεηο θαη ζέζεηο. Θέκαηα πνπ θπξηάξρεζαλ ησλ ζπδεηήζεσλ αθνξνχζαλ κεηαμχ 

άιισλ ην Δπξσπατθφ χκθσλν γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ (2011-2020), ηελ 

Οδεγία γηα ηε Μεηξφηεηα, ηελ Οδεγία γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ 

θαη Γπλαηθψλ ζηελ Πξφζβαζε ζε Αγαζά θαη Τπεξεζίεο, ηελ εθζηξαηεία γηα ηελ Ίζε 

Ακνηβή Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ εηαηξηψλ. 

     

15.2. Πξνεηνηκαζέα Κππξηαθάο Πξνεδξέαο ζηνλ ηνκΫα ηεο Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη 

Γπλαηθψλ 

15.2.1. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, κέζσ ηεο Μνλάδαο 

Ηζφηεηαο, ελφςεη ηεο αλάιεςεο ηεο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012, εληαηηθνπνίεζε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ έρεη δηακνξθψζεη ην Πξφγξακκα ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη 

Γπλαηθψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 
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α) ηελ αλάπηπμε/βειηίσζε δεηθηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Βίαο θαηά ησλ Γπλαηθψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

πξνζηαζία/ζηήξημε ησλ ζπκάησλ (ζηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ) πνπ ζα γίλεη ππφ ηε κνξθή 

πκπεξαζκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, κε βάζε έξεπλα/κειέηε, ε νπνία ζα 

εηνηκαζηεί ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (EIGE),  

 

β) ηε δηνξγάλσζε επξσπατθνχ ζπλεδξίνπ πςεινχ επηπέδνπ κε ζέκα ηε Βία θαηά ησλ 

Γπλαηθψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ, θαζψο θαη θαιέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα απηφ (Λεπθσζία, 8-9 

Ννεκβξίνπ 2012),  

 

γ) ηε θηινμελία ηεο Δπηηξνπήο Αλσηέξνπ Δπηπέδνπ γηα ηελ Δλζσκάησζε ηεο 

Γηάζηαζεο ηνπ Φχινπ (High Level Group on Gender Mainstreaming) (Λεπθσζία, 18-

19 επηεκβξίνπ 2012) θαη  

 

δ) ηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ γηα ην ράζκα ακνηβψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο πνπ θαζνξίδνληαη βάζεη ησλ 

θνηλσληθψλ ζηεξενηχπσλ (Λεκεζφο, 24-25 επηεκβξίνπ 2012), ζηελ νπνία επίζεο ζα 

παξνπζηαζηνχλ θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ. Σν πλέδξην 

απηφ ζα δηνξγαλσζεί ππφ ηελ επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ. 

 

15.2.2. Μία άιιε ζεκαληηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη ε εηνηκαζία θνηλήο 

Γηαθήξπμεο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ Σξίν, ηελ 

Πνισλία, Γαλία θαη Κχπξν, ε νπνία ππεγξάθε απφ ηνπο αξκφδηνπο Τπνπξγνχο 

Ηζφηεηαο ησλ ηξηψλ ρσξψλ ζηηο 21 Οθησβξίνπ 2011 ζηελ Κξαθνβία θαη πεξηιακβάλεη 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο/ πξνηεξαηφηεηεο ηεο 18κελεο πξνεδξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Ηζφηεηαο, νη νπνίνη είλαη: 

1) ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ε ζπκθηιίσζε 

ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο,  

2) ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ζηηο ζέζεηο ιήςεσο απνθάζεσλ, 

3) ε ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηα πιαίζηα ησλ δεκνγξαθηθψλ 

πξνθιήζεσλ θαη 
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4) ε θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ ιφγσ θχινπ ηα νπνία ζπρλά 

πξνθαζνξίδνπλ/θαηεπζχλνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θαηφπηλ ηηο επαγγεικαηηθέο 

επηινγέο ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ. 

 

15.3. Δθπαέδεπζε γηα ζΫκαηα Πξνεδξέαο  

 11-13/4/2011: Δξγαζηήξη Κππξηαθήο Αθαδεκίαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΚΑΓΓ) γηα 

ζέκαηα Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηθαηνζχλεο.   

 17-19/5/2011: Δξγαζηήξη Κππξηαθήο Αθαδεκίαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ζέκαηα 

Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Απαζρφιεζεο. 

 14-15/6/2011: πλάληεζε κε αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηα 

κέιε ηνπ Σξίν (Πνισλία, Γαλία, Κχπξνο) ζηηο Βξπμέιιεο γηα ζπδήηεζε ζεκάησλ 

ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο. 

 18-22/7/2011: Δξγαζηήξη Κππξηαθήο Αθαδεκίαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ζέκα 

«Αλάπηπμε αηνκηθψλ θαη εγεηηθψλ δεμηνηήησλ».    

 8/11/2011: Δθπαηδεπηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ε 

ζρέζε ηνπ κε ηελ Πξνεδξεχνπζα ρψξα», ΚΑΓΓ.   

 17/11/2011: «Δθπαίδεπζε ζην δηαδηθηπαθφ ρψξν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο-

SharePoint», Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 

 28 θαη 29/11/2011: Δθπαηδεπηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη 

ε ζρέζε ηεο κε ηελ Πξνεδξεχνπζα ρψξα»  Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. 

 12/12/2011:  Δπηκνξθσηηθή ζπλάληεζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπλεδξίσλ θαη 

ζπλαληήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο, Τπνπξγείν Δξγαζίαο 

θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.  

 
15.4. Δπέζθεςε Γηεπζχληξηαο θαη εθπξνζψπσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Ηλζηηηνχηνπ 
γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηελ Κχπξν (EIGE) 

 
ηηο 5 Ηνπιίνπ 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηεο Γηεπζχληξηαο θαο Virginija 
Langbakk θαη εθπξνζψπσλ ηνπ EIGE κε ηε Μνλάδα Ηζφηεηαο, κε ζηφρν ηελ 
αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ, ελφςεη ηεο 
αλάιεςεο ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο. Βαζηθφ ζέκα ζπδήηεζεο θαηά ηε ζπλάληεζε, 
ζηελ νπνία θιήζεθαλ θαη κεηείραλ εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, ήηαλ ε εηνηκαζία ηεο έθζεζεο πνπ αλέιαβε λα εηνηκάζεη ην 
Ηλζηηηνχην ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε/βειηίσζε δεηθηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Βίαο θαηά ησλ 
Γπλαηθψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, κε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηελ πξνζηαζία/ζηήξημε ησλ ζπκάησλ, ζηα πιαίζηα ηεο παξαθνινχζεζεο 
ηεο εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ. 



 

58 

 

 
15.5. πλεξγαζέα ΜνλΪδαο Ηζφηεηαο κε εμσηεξηθφ ζπλεξγΪηε ελφςεη ηεο 
αλΪιεςεο ηεο Κππξηαθάο Πξνεδξέαο 
 

Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο εμαζθάιηζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Μεζνγεηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Μειεηψλ Κνηλσληθνχ Φχινπ (MIGS) σο εμσηεξηθνχ 

ζπλεξγάηε, γηα ελίζρπζε ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο, ηφζν απφ πιεπξάο δηνξγάλσζεο θαη 

δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ, φζν θαη απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ/νπζίαο, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λ‟ αληαπνθξηζεί ε Μνλάδα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αλάιεςε ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012. 

 
16.  ΔπξσπατθΫο ΓηαζθΫςεηο θαη ΤπνπξγηθΫο πλαληάζεηο 

 

16.1.  ηα πιαίζηα ηεο Πνισληθήο Πξνεδξίαο ηεο Δ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

Κξαθνβία Άηππε πλάληεζε Δπξσπαίσλ Τπνπξγψλ, αξκνδίσλ γηα ζέκαηα 

Ηζφηεηαο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ κε ζέκα ηε πκθηιίσζε Οηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο θαη ηελ Οδεγία γηα ηε Μεηξφηεηα. ηε ζπλάληεζε κεηείρε 

ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηέα ηνπ ΔΜΓΓ (21.10.2011). 

 

16.1.1. ην πεξηζψξην ηεο πλάληεζεο, ζηα πιαίζηα Γεκνζηνγξαθηθήο 

Γηάζθεςεο ν Τπνπξγφο ππέγξαςε ηελ Κνηλή Γηαθήξπμε γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ 

θαη Γπλαηθψλ.   

 

16.2.  Σεο Τπνπξγηθήο πλάληεζεο πξνεγήζεθε Γηάζθεςε γηα ηε πκθηιίσζε 

Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο, ζηελ νπνία ε Κχπξνο εθπξνζσπήζεθε 

απφ ηελ θα Μάξσ Βαξλαβίδνπ, Πξντζηακέλε ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο, θαζψο θαη 

απφ Λεηηνπξγφ ηνπ Σκήκαηνο Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (20.10.2011).   

 

17. ΔπξσπατθΫο ΔπηηξνπΫο 

 

17.1. πκβνχιην ηεο Δπξψπεο 

  Λεηηνπξγφο ηεο Μνλάδαο Ηζφηεηαο ζπκκεηείρε ζηελ 46ε θαη47ε πλάληεζε ηεο 

Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Ηζφηεηα Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ (CDEG) ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηξαζβνχξγν κεηαμχ 

29/3/2011-01/04/2011 θαη 30/11/2011-02/12/2011 αληίζηνηρα. 
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17.2.  Δπξσπατθή Έλσζε 

 Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο ηνπ ΔΜΓΓ ζπκκεηείρε ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Αλσηέξνπ Δπηπέδνπ γηα ηελ Δλζσκάησζε ηεο Ηζφηεηαο ζ‟ φιεο ηηο Πνιηηηθέο 

(High Level Group on Gender Mainstreaming)  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε 

Βνπδαπέζηε (11-12/1/2011) απφ ηελ Οπγγξηθή Πξνεδξία θαη ζηε Βαξζνβία (5-

6/9/2011) απφ ηελ Πνισληθή Πξνεδξία.  

 

Πξηλ απφ ηε πλάληεζε ηνπ HLG πξνεγείην ζπλάληεζε ηνπ Σξίν γηα ζθνπνχο 

πξνεηνηκαζίαο θαη ζπληνληζκνχ ηεο εθάζηνηε Πξνεδξίαο. 

 

18.  Δθπαέδεπζε Λεηηνπξγψλ ΜνλΪδαο Ηζφηεηαο 

 21/9/2011-30/11/2011: Δπηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κε ζέκα «πνπδέο ηνπ 

Φχινπ» πνπ δηνξγάλσζε ην Παξαηεξεηήξην Ηζφηεηαο Κχπξνπ. 

 26/9/2011: Δξγαζηήξη κε ζέκα: «Do Men Care? Equal Involvement of Men in 

Domestic and Care Work» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο. 

 24/11/2011: Παλζπλδηθαιηζηηθφ ζεκηλάξην θαηάξηηζεο ηεο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε (ΔΗΦ) γηα 

ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε, γηα έληαμε ησλ ζεκάησλ Ηζφηεηαο ζηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην νίθεκα ηεο ΔΚ. 
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Δ 
 

Διεθνήρ Σςνεπγαζία ζε 
Θέμαηα Δημόζιαρ Τάξηρ 

 
  



 

62 

 

  



 

63 

 

 
ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ 

 
 
Ο θαηάινγνο ησλ πκθσληψλ πνπ ππέγξαςε ε Κχπξνο κε άιιεο ρψξεο γηα ζπλεξγαζία 
ζε ζέκαηα αζθάιεηαο παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η (Μέξνο Α΄) ηνπ παξφληνο 
Κεθαιαίνπ. 

 
Μέρξη ην ηέινο ηεο ππφ επηζθφπεζε πεξηφδνπ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο 
Σάμεσο βξηζθφηαλ ζε δηάθνξα ζηάδηα δηαπξαγκάηεπζεο ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε 
δηάθνξεο ρψξεο. ην Παξάξηεκα Η (Μέξνο Β΄) ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, παξαηίζεηαη 
θαηάινγνο ησλ ρσξψλ κε ηηο νπνίεο ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο 
δηαπξαγκαηεχεηαη πκθσλίεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
ΜΔΡΟ Α΄ 

 

ΤΜΦΧΝΗΔ ΚΤΠΡΟΤ ΜΔ ΑΛΛΔ ΥΧΡΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

 
Α.  ΤΜΦΧΝΗΔ ΠΟΤ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΖΚΑΝ: 

 
Α/Α ΓΗΜΔΡΔΗ ΤΜΦΧΝΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ 
ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΖΝ ΔΔΓ 

1. πκθσλία κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ  
ηεο πξηαθήο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
Δγθιήκαηνο θαη ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο θαη ηνπ 
Λαζξεκπνξίνπ Ναξθσηηθψλ. 
 
Πξσηφθνιιν πλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα Αζθάιεηαο 
κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο πξηαθήο 
Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο. 

4.4.1989 
 
 
 
 
 

14.5.1991 

28.2.1992  
Δ.Δ. 2684  
Γ.Π. Αξ. 6 

 
 
 

28.2.1992  
Δ.Δ. 2684  
Γ.Π. Αξ. 7 

2. πκθσλία γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο Σζερηθήο θαη 
ινβαθηθήο Οκφζπνλδεο Γεκνθξαηίαο. 
(Ιζσύει με ηη Γημοκπαηία ηηρ Σζεσίαρ (ςμθωνία 
9.10.1998). 

7.12.1992 26.2.1993  
Δ.Δ. 2777  
Γ.Π. Αξ.1 

3. πκθσλία κεηαμχ ηνπ ΤΓΓΣ ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο 
Σάμεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα 
πλεξγαζία ζε ζέκαηα αζθάιεηαο. 

11.12.1993 30.9.1994  
Δ.Δ. 2912  

Γ.Π. Αξ. 21 

4. πκθσλία κεηαμχ ηνπ ΤΓΓΣ ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο 
Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αηγχπηνπ γηα ζέκαηα 
αζθάιεηαο. 

7.6.1994 22.7.1994  
Δ.Δ. 2896  

Γ.Π. Αξ. 16 

5. πκθσλία κεηαμχ ηνπ ΤΓΓΣ ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Αζθάιεηαο ηεο 
Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο γηα ζπλεξγαζία ζε 
ζέκαηα αζθάιεηαο. 

18.10.1994 11.11.1994  
Δ.Δ. 2922  

Γ.Π. Αξ. 24 

6. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Κξάηνπο ηνπ 
Ηζξαήι γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη θαηάρξεζεο 
λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, 
ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιινπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο. 

9.1.1995 3.2.1995  
Δ.Δ. 2951  
Γ.Π. Αξ. 2 

7. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ρνπκαλίαο 
γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηεζλνχο 
εγθιήκαηνο. 

7.6.1995 21.7.1995  
Δ.Δ. 2490  
Γ.Π. Αξ. 6 

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

13.6.1996 28.6.1996  
Δ.Δ. 3071  
Γ.Π. Αξ. 6 
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Α/Α ΓΗΜΔΡΔΗ ΤΜΦΧΝΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΖΝ ΔΔΓ 

 

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

17.9.1999 26.11.1999  
Δ.Δ. 3362  

Γ.Π. Αξ. 15 

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

16.11.1999 3.12.1999  
Δ.Δ. 3370  

Γ.Π. Αξ. 16 

11. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο Κνχβαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε 
ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ 
θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. 

16.11.200 1.12.2000  
(Δ.Δ. 3453 Γ.Π. 

Αξ 18) 

12. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη 
ηεο Μεγάιεο νζηαιηζηηθήο Λατθήο Ληβπθήο 
Αξαβηθήο Σδακαρηξίαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο θαη 
δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη 
ςπρνηξφπσλ νπζηψλ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο. 

15.3.2001 5.4.2002  
Δ.Δ. 3653  
Γ.Π. Αξ. 7 

13. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ηξιαλδίαο γηα 
ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο 
δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ηνπ μεπιχκαηνο βξψκηθνπ 
ρξήκαηνο, ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ, ηεο 
ηξνκνθξαηίαο θαη άιινπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο. 

8.3.2002 22.11.2002  
Δ.Δ. 3655  

Ν. 34(ΗΗΗ)/2002 

14. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο Ηηαιίαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη άιισλ κνξθψλ 
εγθιήκαηνο. 

28.6.2002 27.6.2003  
Δ.Δ. 3370  

Ν.22(ΗΗΗ)/2003 

15. Μλεκφλην Καηαλφεζεο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο 
Ηζιακηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Ηξάλ γηα ζπλεξγαζία 
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο 
θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ.  

3.7.2002 23.8.2002  
Δ.Δ. 3631 

Γ.Π. Αξ. 14 

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

19.7.2002 20.2.2004  
Δ.Δ. 3812  

Ν. 5(ΗΗΗ)/2004 

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

4.12.2002 4.7.2003  
Δ.Δ. 3732  

Ν. 28(ΗΗΗ)/2003 
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Α/Α ΓΗΜΔΡΔΗ ΤΜΦΧΝΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΖΝ ΔΔΓ 

 

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

4.6.2003 16.7.2004 
Δ.Δ. 3884  

Ν. 49(ΗΗΗ)/2004 

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

4.7.2003 3.10.2003  
Δ.Δ. 375  

Ν. 36(ΗΗΗ)/2003 

20. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο Βνπιγαξίαο γηα Καηαπνιέκεζε ηνπ 
Γηαζπλνξηαθνχ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, ηεο 
Σξνκνθξαηίαο, ηεο Παξάλνκεο Μεηαλάζηεπζεο, 
ηεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ θαη ηεο Παξάλνκεο 
Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ Οπζηψλ. 

2.12.2003 
 
 
 
 

16.7.2004  
Δ.Δ. 3884  

Ν. 48(ΗΗΗ)/2004 
 
 

21. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο Δζζνλίαο γηα πλεξγαζία ζηελ Καηαπνιέκεζε 
ηνπ Οξγαλσκέλνπ θαη άιισλ κνξθψλ Δγθιήκαηνο. 

8.1.2004 26.3.2004  
Δ.Δ. 3827  

Ν. 13(ΗΗΗ)/2004 

22 πκθσλία ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο ινβαθίαο γηα πλεξγαζία ζηελ Καηαπνιέκεζε 
ηνπ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, ηεο Σξνκνθξαηίαο, 
ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ θαη 
Φπρνηξφπσλ θαη άιισλ Οπζηψλ. 

26.2.2004 31.3.2005 
E.E. 3973  

N. 5(III)/2005 

23. Μλεκφλην Καηαλφεζεο Κχπξνπ – Απζηξίαο γηα 
ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ 
Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεσο θαη Δζσηεξηθψλ 
(Τπνγξαθή καδί κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ). 

8.10.2004  

24. πκθσλία πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο 
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο 
ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Πνισλίαο γηα πλεξγαζία 
ζηελ Καηαπνιέκεζε ηνπ Οξγαλσκέλνπ θαη άιισλ 
Μνξθψλ Δγθιήκαηνο. 

18.2.2005 11.11.2005 
Δ.Δ. 4049  

Ν. 34(ΗΗΗ)/2005 

25. πκθσλία πλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο 
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο 
ηεο Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο γηα πλεξγαζία ζε 
Θέκαηα Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο. 

4.3.2005 23.12.2005 
Δ.Δ. 4060  

Ν. 49(ΗΗΗ)/2005 

26. πκθσλία ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο Λεηνλίαο γηα ηε πλεξγαζία ζηελ 
Καηαπνιέκεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηεο Παξάλνκεο 
Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ, Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ θαη 
Πξνδξφκσλ ηνπο θαη ηνπ Οξγαλσκέλνπ 
Δγθιήκαηνο. 

11.4.2005 23.122.2005 
Δ.Δ. 4060  
Ν. 48/2005 

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

16.2.2006 4073Δ.Δ.  
Ν.20(ΗΗΗ) ηνπ 

2006  
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Α/Α ΓΗΜΔΡΔΗ ΤΜΦΧΝΗΔ Δ ΘΔΜΑΣΑ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΟΤ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ 
 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΤΠΟΓΡΑΦΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ  
ΓΖΜΟΗΔΤΖ 

ΣΖΝ ΔΔΓ 

ηνπ εγθιήκαηνο. 7.7.2006 

28. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη 
ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Ηζπαλίαο γηα πλεξγαζία ζηελ 
θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

30.4.2007 Δ.Δ. 4097 
Ν.41(ΗΗΗ)/2007 

29. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο  Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο Αξκελίαο γηα ζπλεξγαζία ζηελ θαηαπνιέκεζε 
ηνπ νξγαλσκέλνπ θαη άιισλ κνξθψλ εγθιήκαηνο. 

23.11.2006 Δ.Δ. 4097 
Ν. 42(ΗΗΗ)/2007  

7.12.2007 

30. πκθσλία κεηαμχ ηεο  Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ηλδίαο γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζλνχο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο παξάλνκεο 
δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ. 

25.5.2007 Δ.Δ. 4097 
Ν.43(ΗΗΗ)/2007 

7.12.2007 
 

31. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο 
ηεο εξβίαο γηα πλεξγαζία ζηελ Καηαπνιέκεζε 
ηεο Σξνκνθξαηίαο, ηνπ Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο, 
ηεο Παξάλνκεο Γηαθίλεζεο Ναξθσηηθψλ, 
Φπρνηξφπσλ Οπζηψλ θαη ησλ Πξνδξφκσλ ηνπο, 
ηεο Παξάλνκεο Μεηαλάζηεπζεο θαη άιισλ 
Πνηληθψλ Αδηθεκάησλ. 

23.2.2009 Δ.Δ. 4130 
Ν.8(ΗΗΗ)/2010 

7.5.2010 

32. πκθσλία κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Ννηίνπ 
Αθξηθήο γηα Αζηπλνκηθή πλεξγαζία. 

14.7.2010 Δ.Δ. 149 
Ν.20(ΗΗΗ)/2011 
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ΜΔΡΟ Β’ 

 
 
B. ΤΜΦΧΝΗΔ ΤΠΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 
  
ΚαηΪινγνο Υσξψλ κε ηηο νπνέεο ην Τπνπξγεέν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο ΣΪμεσο 
δηαπξαγκαηεχεηαη πκθσλέεο ζε ζΫκαηα αζθΪιεηαο 
 

1. Κχπξνο – Μεμηθφ 

2. Κχπξνο – Σζερία * 

3. Κχπξνο – Απζηξία 

4. Κχπξνο – Οπδκπεθηζηάλ 

5. Κχπξνο – πξία * 

6. Κχπξνο – Βελεδνπέια 

7. Κχπξνο – Ηζεκεξηλφο 

8. Κχπξνο – Κξναηία 

9. Κχπξνο – Καηάξ 

10. Κχπξνο – Ρσζία * 

11. Κχπξνο – Μαπξνβνχλην 

12. Κχπξνο – Μνιδαβία 

13. Κχπξνο – Ηξάλ 

14. Κχπξνο – Ληβχε 

15. Κχπξνο – Κνπβέηη 

16. Κχπξνο – Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 

17. Κχπξνο – Μπαρξέηλ 

18. Κχπξνο – Ηζξαήι* 

19. Κχπξνο – ανπδηθή Αξαβία 

20. Κχπξνο – Ρνπκαλία 

21. Κχπξνο – Οκάλ 

 
 
 
* Ανηικαηάζηαζη ηηρ ςθιζηάμενηρ 
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η 
 

Πποϋπολογιζμόρ 2011 
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ΓΑΠΑΝΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Οη δαπάλεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Σάμεο θαζψο θαη ησλ Σκεκάησλ 
θαη Τπεξεζηψλ πνπ ππάγνληαη ζ' απηφ γηα ην έηνο 2011 αλήιζαλ ζε €303,7εθ. ζε ζρέζε 
κε €315,4 εθ. ην έηνο 2010, παξνπζίαζαλ δειαδή κείσζε €11,7 εθ. ή πνζνζηφ 3,7% 
φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
 
Απφ ην ζχλνιν ησλ €303,7 εθ. πνπ δαπαλήζεθαλ γηα ην 2011, πνζφ χςνπο €247,7 εθ. 
ή πνζνζηφ 81,6% αθνξά δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Σν ππφινηπν πνζφ 
€56 εθ. αθνξά ηηο ππφινηπεο Σαθηηθέο δαπάλεο θαη ηηο δαπάλεο Αλαπηχμεσο. 
 
πγθεθξηκέλα, νη Σαθηηθέο δαπάλεο πέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα κηζζνχο θαη σξνκίζζηα 
αλήιζαλ ζε €37,7 εθ. έλαληη €34,6 εθ. ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ γηα ην έηνο 2010.  
Παξνπζηάδνπλ δειαδή αχμεζε θαηά 9%.  
 
Οη Αλαπηπμηαθέο δαπάλεο γηα ην έηνο 2011 αλήιζαλ ζε €18,3 εθ. έλαληη €42,7 εθ. γηα ην 
2010. Παξνπζηάδεηαη, δειαδή, κείσζε χςνπο €24,4 εθ. ή πνζνζηφ 57,1% ε νπνία 
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αγνξά ην 2010, δχν ειηθνπηέξσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Αζηπλνκίαο. 
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ΓΑΠΑΝΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ  ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

  

              Κεθ Τπνπξγεέν/Σκάκα ΣαθηηθΫο ΓαπΪλεο 2011 ΑλαπηπμηαθΫο ΓαπΪλεο 2011 χλνιν Π/Τ        
2011 

ΟιηθΫο 
Πξαγκαη. 

ΓαπΪλεο 2011 

ΟιηθΫο 
Πξαγκαη. 
ΓαπΪλεο 

2010 

Αχμεζε/   
Μεέσζε 

      ΔγθεθξηκΫλεο 
ΓαπΪλεο  

ΠξαγκαηηθΫο  
ΓαπΪλεο                    

Τινπ.  ΔγθεθξηκΫλεο 
ΓαπΪλεο  

ΠξαγκαηηθΫο  
ΓαπΪλεο                    

Τινπ.  

      (€) (€) (%) (€) (€) (%) (€) (€) (€) (%) 

  
13.01 ΤΓΓΣ* 4,878,137 3,717,472 76 644,943 315,932 49 5,523,080 4,033,404 4,253,237 -5.17 

  
13.02 Σκήκα Φπιαθψλ 17,814,690 16,563,234 93 4,808,143 3,594,986 75 22,622,833 20,158,220 19,616,685 2.76 

  
13.03 Αζηπλνκία 240,594,604 229,031,362 95 14,712,877 12,216,180 83 255,307,481 241,247,542 255,374,543 -5.53 

  

13.04 
Ππξνζβεζηηθή 
Τπεξεζία 38,344,220 36,050,123 94 2,392,627 2,211,055 92 40,736,847 38,261,178 36,124,703 5.91 

  
                        

  
  ΟΛΗΚΑ  301,631,651 285,362,191 95 22,558,590 18,338,153 81 324,190,241 303,700,344 315,369,168 -3.70 

   
*  ηηο δαπάλεο ηνπ Κεθαιαίνπ 13.01 «Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο» ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο  ηνπ 

   
   Κξαηηθνχ Αξρείνπ θαη ηεο Αλεμάξηεηεο  Αξρήο Γηεξεχλεζεο Ηζρπξηζκψλ θαη Παξαπφλσλ θαηά ηεο Αζηπλνκίαο . 
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Αναπηςξιακά Ππογπάμμαηα / 
Εξοπλιζμόρ / Πποζθοπέρ 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ / ΔΞΟΠΛΗΜΟ / ΠΡΟΦΟΡΔ 

 
Α. ΑΣΤΝΟΜΗΑ 
 
Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα απνθέληξσζε θαη θαιχηεξε 
αζηπλφκεπζε θαη εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, έρεη πξνσζεζεί ε πινπνίεζε ησλ 
αθφινπζσλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ γηα ηελ Αζηπλνκία: 
 
Α.1 Έξγα πνπ Ϋρνπλ νινθιεξσζεέ 
  
(α) Αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε ΠΪθνπ (Β΄ ΦΪζε) 
Ζ δεχηεξε θάζε ηεο αλέγεξζεο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Πάθνπ πινπνηήζεθε κε 
ηελ θαηαζθεπή λένπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο πξνζσπηθνχ, θπιαθίνπ θξνπξνχ, 
πεξηθξαγκέλνπ ρψξνπ ηεθκεξίσλ νρεκάησλ θαη ηνίρσλ πεξίθξαμεο ζηα λφηηα ηνπ 
ρψξνπ. Ζ πινπνίεζε ηνπο νινθιεξψζεθε ην Μάξηην ηνπ 2011, έλαληη πξνθαηαξθηηθήο 
εθηίκεζεο θφζηνπο €710.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.).  
 
(β) ΑλΫγεξζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ γηα ηηο  αλΪγθεο ηεο ΜνλΪδαο 

Αεξνπνξηθψλ Δπηρεηξάζεσλ ζην αεξνδξφκην ΛΪξλαθαο  
Σν έξγν πξνσζήζεθε κε ηελ κέζνδν κειέηε – θαηαζθεπή - ζπληήξεζε θαη 
πεξηιακβάλεη ηελ αλέγεξζε ππφζηεγνπ γηα ζηέγαζε ησλ πηεηηθψλ κέζσλ ηεο 
Αζηπλνκίαο, εμσηεξηθνχ ρψξνπ πνπ πεξηιακβάλεη ην ειηθνδξφκην θαη ρψξνπο 
ζηάζκεπζεο ειηθνπηέξσλ θαη αεξνζθαθψλ, θαζψο θαη δεκηνπξγία γξαθεηαθψλ ρψξσλ 
θαη απνζεθψλ. Ζ έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ άξρηζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 
2009 θαη νινθιεξψζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2011, έλαληη εθηίκεζεο ζπλνιηθήο 
δαπάλεο €9.342.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.). ην έξγν πεξηιακβάλεηαη θαη δεθαεηέο 
ζπκβφιαην ζπληήξεζεο ησλ ελ ιφγσ θηηξίσλ. 
 
(γ) Γεκηνπξγέα θηηξένπ ΚξΪηεζεο Λαζξνκεηαλαζηψλ ζηε Μελλφγηα (Α΄ ΦΪζε) 
Γηα επίιπζε ηνπ πνιχ ζνβαξνχ πξνβιήκαηνο εμεχξεζεο ρψξσλ θξάηεζεο ησλ 
ιαζξνκεηαλαζηψλ πνπ ζπιιακβάλνληαη απφ ηελ Αζηπλνκία κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο 
απέιαζεο ηνπο, έρεη απνθαζηζηεί ε αλέγεξζε θηηξίνπ Κξάηεζεο Λαζξνκεηαλαζηψλ 
ζηελ πεξηνρή Μελλφγηα ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο.  Χο εθ ηνχηνπ, έρεη απνθαζηζηεί λα 
πξνσζεζεί σο Α΄ Φάζε ε αλέγεξζε θηηξίνπ κε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ε νπνία κπνξεί 
λα πινπνηεζεί ζε πην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξεηηθφηεηαο 256 αηφκσλ. Ζ 
έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ άξρηζε ην Μάην ηνπ 2010 θαη ην έξγν 
νινθιεξψζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2011, κε εθηίκεζε ζπλνιηθήο δαπάλεο €11.200.000 
(ζπκπ. Φ.Π.Α.). Σν έξγν ζα ρξεκαηνδνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην Σακείν 
Δμσηεξηθψλ πλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
 
Α.2 Έξγα πνπ ζα πξνσζεζνχλ γηα πινπνέεζε  
 
Σα θηίξηα ησλ αθφινπζσλ Αζηπλνκηθψλ ηαζκψλ βξίζθνληαη ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε 
θαη ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα φπσο ε αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ ησλ ππφ αλαθνξά 
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ηαζκψλ εθηειεζηεί απφ ηηο Σνπηθέο Αξρέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αλαιάβνπλ ην 
θφζηνο αλέγεξζεο κε ζπλεηζθνξά απφ ην θξάηνο, φπσο έρεη εθαξκνζηεί θαη ζε 
πεξηπηψζεηο Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ Τπαίζξνπ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, 
νη ηνπηθέο αξρέο ζα δηακνξθψζνπλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Αζηπλνκία ηα ζρέδηα ηνπ 
θηηξίνπ θαη ν αξκφδηνο Έπαξρνο ζα δψζεη ηελ ηειηθή έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαη ζα 
βεβαηψζεη φηη νη εξγαζίεο έρνπλ εθηειεζηεί ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο.  
 
(α) Αζηπλνκηθφο ηαζκφο ΛΪληαο/ατηηΪ 
Σν ηδηφθηεην θηήξην ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ Λάληαο θξίζεθε εηνηκφξξνπν απφ ην 
2007 θαη σο εθ ηνχηνπ ν ελ ιφγσ Αζηπλνκηθφο ηαζκφο ιεηηνπξγεί ζε ιπφκελα 
ππνζηαηηθά πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ απιή ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ.  
 
Πξνσζείηαη δηαδηθαζία γηα αλέγεξζε λένπ θαηάιιεινπ θηηξίνπ ηνπ Αζηπλνκηθνχ 
ηαζκνχ. Δμεηάδεηαη ε ρσξνζέηεζε ηνπ είηε ζηε Λάληα είηε ζην ατηηά, ζε ρψξν 
παξαθείκελν ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ Τπαίζξνπ ατηηά, εάλ απνδεθηνχλ απηή ηε 
ρσξνζέηεζε  νη θνηλφηεηεο ηνπ πκπιέγκαηνο Κνχξξε – Ξπινχξηθνπ.  
 
(β) Αζηπλνκηθφο ηαζκφο ηξνπκπηνχ 
Σν ηδηφθηεην θηίξην ηνπ Αζηπλνκηθνχ ηαζκνχ ηξνπκπηνχ έρεη θξηζεί εηνηκφξξνπν θαη 
ν ηαζκφο έρεη κεηαθηλεζεί πξνζσξηλά ζην θηίξην ηνπ Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ.   

 
(γ) Αζηπλνκηθφο ηαζκφο ΠαλαγηΪο 
Ο Αζηπλνκηθφο ηαζκφο ζηεγάδεηαη ζε ελνηθηαδφκελν θηίξην, ην νπνίν δελ κπνξεί λα 
θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο Αζηπλνκίαο.  
 
 
Α.3 Έξγα Πξνηεξαηφηεηαο 
 
(α) Αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε ΠΪθνπ - (Γ΄ θαη Γ΄ ΦΪζε)  
Ζ πινπνίεζε ηεο Γ΄ θαη Γ΄ θάζεο ηεο αλέγεξζεο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Πάθνπ 
ζα νινθιεξσζεί σο αθνινχζσο: 
 

 Γ’ ΦΪζε - Αλέγεξζε λένπ θηηξίνπ ηξνραίαο θαη ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζηα βφξεηα 
θαη θαηεδάθηζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, κε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε θφζηνπο, ε 
νπνία αλέξρεηαη ζηα €4.600.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α).  Οη αξρηηεθηνληθέο κειέηεο ηνπ 
έξγνπ έρνπλ νινθιεξσζεί σζηφζν δελ έρεη θαζνξηζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο δελ εγθξίζεθε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο 
Αζηπλνκίαο γηα ην 2012 ιφγσ ζηελψλ δεκνζηνλνκηθψλ πιαηζίσλ. 

 

 Γ’ ΦΪζε πεξηιακβάλεη ηελ αλέγεξζε ησλ θηηξίσλ δηνίθεζεο, εηζαγγειίαο, 
shooting house θαη ηε δηακφξθσζε ησλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ηεο νπνίαο ε 
πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε θφζηνπο αλέξρεηαη ζηα €20.010.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.). Σα 
αξρηηεθηνληθά ζρέδηα έρνπλ νινθιεξσζεί, σζηφζν δελ έρεη θαζνξηζηεί ην 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο δελ εγθξίζεθε ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηεο Αζηπλνκίαο γηα ην 2012 ιφγσ ζηελψλ δεκνζηνλνκηθψλ 
πιαηζίσλ. 
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 (β) ΑλΫγεξζε Κηηξένπ γηα ηηο ΑλΪγθεο ηνπ  Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο θαη 

Γεκνζέαο ΣΪμεσο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Γηεζλνχο 
Αζηπλνκηθάο πλεξγαζέαο 

 
Έρεη εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο γηα αλέγεξζε 
θηηξίνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 3.600 m2 ζηε ζπκβνιή ησλ Λεσθφξσλ Ρ.Η.Κ. θαη 
Αθαδεκίαο, ζην ρψξν πνπ βξίζθνληαλ νη Αζηπλνκηθέο Καηνηθίεο ηνπ Οηθηζκνχ Λνρηψλ 
θαη Αζηπθπιάθσλ, νη νπνίεο έρνπλ θαηεδαθηζηεί, γηα αλέγεξζε θηηξίνπ γηα ην 
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ηεο Γηεχζπλζεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο θαη Γηεζλνχο Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο. 
 
Σν έξγν ζα πξνσζεζεί κε ηε κέζνδν «Μειέηε – Καηαζθεπή - πληήξεζε», αιιά δελ 
έρεη θαζνξηζηεί ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο δελ εγθξίζεθε ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο γηα ην 2012 ιφγσ 
ζηελψλ δεκνζηνλνκηθψλ πιαηζίσλ. 
 
(γ)  ΑλΫγεξζε Αζηπλνκηθάο Γηεχζπλζεο Λεπθσζέαο  
Έρεη εμαζθαιηζηεί ε έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο γηα αλέγεξζε 
ησλ λέσλ θηηξίσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Λεπθσζίαο ζην ρψξν φπνπ 
βξίζθνληαλ νη Αζηπλνκηθέο Καηνηθίεο ηνπ Οηθηζκνχ Λνρηψλ θαη Αζηπθπιάθσλ πνπ 
έρνπλ πξφζθαηα θαηεδαθηζηεί. 
 
Σν έξγν ζα πξνσζεζεί κε ηε κέζνδν «Μειέηε – Καηαζθεπή - πληήξεζε», αιιά δελ 
έρεη θαζνξηζηεί ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο δελ εγθξίζεθε ζηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηεο Αζηπλνκίαο γηα ην 2012 ιφγσ ζηελψλ δεκνζηνλνκηθψλ πιαηζίσλ. 
 
Α.4 Δμνπιηζκφο ηεο Αζηπλνκέαο 
 
(α) ΑγνξΪ ΟρεκΪησλ Αζηπλνκέαο 
Οη ππεξεζηαθέο θαη επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αζηπλνκίαο ζε 
νρήκαηα εληζρχνληαη κε ηελ αγνξά λέσλ νρεκάησλ γηα αληηθαηάζηαζε ησλ 
πεπαιαησκέλσλ νρεκάησλ πεξηνξηζκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ δπλαηνηήησλ. Ο ζηφινο 
ηεο Αζηπλνκίαο θαηά ην 2011 αλαλεψζεθε κε ηελ αγνξά λέσλ νρεκάησλ.   
 
πγθεθξηκέλα, ζηηο αξρέο ηνπ 2011 παξαιήθζεθαλ 42 νρήκαηα 4Υ4, 41 δηπινθάκπηλα 
νρήκαηα, 6 εκηθνξηεγά νρήκαηα θαη 7 νρήκαηα κεηαθνξάο θξαηνπκέλσλ, εθ ησλ 
νπνίσλ ηα 3 νρήκαηα αγνξάζηεθαλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Σακείν Δμσηεξηθψλ 
πλφξσλ ηεο Δ.Δ..   
 
(β)     ΘαιΪζζηα ΜΫζα - ΑγνξΪ πισηψλ κΫζσλ 
Ζ Ληκεληθή θαη Ναπηηθή Αζηπλνκία είλαη εμνπιηζκέλε κε 16 αζηπλνκηθέο αθάηνπο, 5 
αθάηνπο θαηεγνξίαο Α‟FPB-Jet, 5 αθάηνπο θαηεγνξίαο Β‟SAB+2 θαη 6 ηαρχπινα 
θνπζθσηά θαηεγνξίαο Γ‟. 
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Πεξαηηέξσ αλαθέξεηαη φηη έρεη εμαζθαιηζηεί ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 
Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδαο – Κχπξνπ (Πξφγξακκα “Interreg” – 
Διιάδα – Κχπξνο) γηα ηελ αγνξά δχν θνπζθσηψλ ζθαθψλ, ηα νπνία ζα 
ρξεκαηνδνηεζνχλ θαηά 80%. Δπίζεο, έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε αγνξά 4 θνπζθσηψλ 
ζθαθψλ θαη 5 ηαρχπινσλ ζθαθψλ ζην Δηήζην Πξφγξακκα 2012 γηα ην Σακείν 
Δμσηεξηθψλ πλφξσλ θαη ζην Δηήζην Πξφγξακκα 2013, γηα ηα νπνία ζα εμαζθαιηζηεί 
ρξεκαηνδφηεζε κέρξη 75%.    
 
Β. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
 
Σν ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα αλαβάζκηζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πεξηιακβάλεη ηα πην θάησ έξγα: 
 
Β.1 Έξγα πνπ βξέζθνληαη ζην ζηΪδην πινπνέεζεο 
 
Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, 
ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηελ ελζάξξπλζε θαη εκπινθή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ 
ζηελ αλέγεξζε Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ Τπαίζξνπ ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο 
θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηφρσλ.  ηα πιαίζηα 
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη ηνπηθέο αξρέο δηακνξθψλνπλ ζε ζπλελλφεζε κε ηελ 
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηα ζρέδηα ηνπ θηηξίνπ θαη ν αξκφδηνο Έπαξρνο δίδεη ηελ 
ηειηθή έγθξηζε ηνπ έξγνπ θαη βεβαηψλεη φηη νη εξγαζίεο έρνπλ εθηειεζηεί κε βάζε ηηο 
λφκηκεο δηαδηθαζίεο.  
 
Χο εθ ηνχηνπ, κε ηε κέζνδν απηή έρνπλ πξνσζεζεί νη αθφινπζνη Ππξνζβεζηηθνί 
ηαζκνί Τπαίζξνπ: 
 

 Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Τπαέζξνπ ατηηΪ, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2012 
 

 Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Τπαέζξνπ Πεξηζηεξψλαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην 
ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ 
 

 Ππξνζβεζηηθφο ηαζκφο Τπαέζξνπ ΠΫξα Υσξένπ-Νάζνπ, ν νπνίνο 
βξίζθεηαη ζην ζηάδην νινθιήξσζεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ.  

 
Β.2 Έξγα Πξνηεξαηφηεηαο 
 
(α) ΑλΫγεξζε λΫνπ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ Λεκεζνχ 

Ζ αλέγεξζε λένπ Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ Λεκεζνχ ζεσξείηαη έξγν πξνηεξαηφηεηαο 
γηα ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ηνπ νπνίνπ ε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε δαπάλεο 
αλέξρεηαη ζε €5.800.000 (ζπκπ.Φ.Π.Α.). Γελ έρεη θαζνξηζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα 
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο δελ εγθξίζεθε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο γηα ην 2012 ιφγσ ζηελψλ δεκνζηνλνκηθψλ πιαηζίσλ. 
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Β.3 ΑγνξΪ ΟρεκΪησλ / Δμνπιηζκνχ 
 
Ζ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζπλερίζηεθε 
θαη θαηά ην 2011 κε ηελ παξαιαβή λέσλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, 
φπσο 8 αεξνκεηαθεξφκελα νρήκαηα ηαρείαο επέκβαζεο κε απηφλνκν ζχζηεκα 
ππξφζβεζεο, 2 αληιηνθφξα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα 4Υ2 γηα κεηαθνξά 2.000 ιίηξσλ 
λεξνχ, 8 αληιηνθφξα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα 4Υ4 γηα κεηαθνξά 4.000 ιίηξσλ λεξνχ, 6 
δηπινθάκπηλα νρήκαηα κε ηεηξαθίλεζε θαη 2 αληιηνθφξα νρήκαηα δηάζσζεο 4Υ4. 
 
Έρεη ππνβιεζεί πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ αληιηνθφξσλ ππξνζβεζηηθψλ 
νρεκάησλ κεηαθνξάο λεξνχ θαη ησλ αεξνκεηαθεξφκελσλ νρεκάησλ ηαρείαο 
επέκβαζεο κε απηφλνκν ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο 
πλεξγαζίαο Διιάδαο – Κχπξνπ 2007 – 2013, ζην νπνίν γίλεηαη ρξεκαηνδφηεζε θαηά 
80% απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη 20% απφ ηνλ Κξαηηθφ 
Πξνυπνινγηζκφ. 
 
Δπηπξφζζεηα, εληφο ηνπ 2011 ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία αγφξαζε θάκεξεο ζεξκηθήο 
απεηθφληζεο, κηα απηνδχλακε κεραλή αλαξξίρεζεο/ θαηαξξίρεζεο, επαλαθνξηηδφκελα 
πξηφληα γηα θνπή αλεκνζψξαθα νρεκάησλ, θνξεηφ εθηνμεπηήξα, ζηνιέο πξνζηαζίαο 
απφ πγξά ρεκηθά, πιαηθφξκεο δηάζσζεο, αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο ζεηηθήο πίεζεο 
αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (SCBA - Self Contained Breathing Apparatus) κε ηα 
παξειθφκελα ηνπο. 
 
 
Γ. ΣΜΖΜΑ ΦΤΛΑΚΧΝ 
 
Σν ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα αλαβάζκηζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Φπιαθψλ 
αλαιπηηθά έρεη σο αθνινχζσο: 
 
Γ.1 Έξγα πνπ Ϋρνπλ πινπνηεζεέ 
 
(α) ΔπΫθηαζε ηεο Αλνηθηάο Φπιαθάο 

Έρεη νινθιεξσζεί ε επέθηαζε ηεο Αλνηθηήο Φπιαθήο,  κε ηε δεκηνπξγία 46 λέσλ 
θειηψλ θαη ηελ παξάιιειε θαηαζθεπή λέαο εηζφδνπ, βνεζεηηθνχ ηαηξείνπ θαη γξαθείσλ 
γηα ην πξνζσπηθφ. Οη εξγαζίεο είραλ αξρίζεη ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ηνπ 2009 θαη 
νινθιεξψζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2011, κε ηε δεκηνπξγία 50 λέσλ θειηψλ 
ρσξεηηθφηεηαο 50 αηφκσλ, έλαληη ζπλνιηθήο δαπάλεο €1.110.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.). 
  
(β) Αλαπαιαέσζε ΓηαηεξεηΫνπ Κηηξένπ γηα ηε δεκηνπξγέα Αλνηθηάο Φπιαθάο, 

Δπηζθεπηεξένπ θαη ΚΫληξνπ Δμστδξπκαηηθάο Απαζρφιεζεο γηα ηηο αλΪγθεο 
ηεο ΠηΫξπγαο 3 (Γπλαηθψλ). 

Έρεη νινθιεξσζεί ε αλαβάζκηζε ηεο Πηέξπγαο 3 (Γπλαηθψλ) κε ηελ αλαπαιαίσζε ηνπ 
πθηζηάκελνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη δίπια απφ ηελ Πηέξπγα 
Γπλαηθψλ, νχησο ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ θξαηνπκέλσλ σο πξνο 
ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα εληαρζνχλ ζηελ Αλνηθηή Φπιαθή θαη ζην Κέληξν 
Δμστδξπκαηηθήο Απαζρφιεζεο, έλαληη ρσξεηηθφηεηαο 8 αηφκσλ ην θαζέλα.  
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Οη εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, έλαληη εθηίκεζεο ζπλνιηθήο 
δαπάλεο €252.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.). 
  
(γ)   Αλαθαέληζε θαη ΔπΫθηαζε ησλ Πηεξχγσλ 1 θαη 2 
Σν Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ 
Τπεξεζηψλ ζπλερίδνπλ ηηο εξγαζίεο γηα ηε γεληθή αλαθαίληζε θαη δηακφξθσζε ηνπ 
ζπγθξνηήκαηνο ησλ Πηεξχγσλ 1+2 ηεο Κιεηζηήο Φπιαθήο. 
 
Ζ πξψηε θάζε έρεη ήδε νινθιεξσζεί απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 θαη βξίζθεηαη ζε πιήξε 
ιεηηνπξγία.  Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 έρεη μεθηλήζεη ε δεχηεξε θάζε ηνπ έξγνπ, ε 
νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εθ πεξηηξνπήο γεληθή αλαθαίληζε ησλ ηεζζάξσλ Πηεξχγσλ 
πνπ απνηεινχλ ην φιν ζπγθξφηεκα. 
 
Έρνπλ νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο θαη έρεη ιεηηνπξγήζεη ε πξψηε Πηέξπγα (2Α) ηνλ 
Οθηψβξην ηνπ 2011, ζηελ νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί 41 θειηά, ρσξεηηθφηεηαο 82 
αηφκσλ. Δπίζεο, άξρηζαλ νη εξγαζίεο ζηελ επφκελε Πηέξπγα (2Β) ε νπνία αλακέλεηαη 
λα παξαδνζεί ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012, φπνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 39 θειηά, ρσξεηηθφηεηαο 
78 αηφκσλ. 
 
Γ.2 Έξγα πνπ βξέζθνληαη ζε πξνρσξεκΫλν ζηΪδην πινπνέεζεο 
 
(α) Αλαθαέληζε θαη ΔπΫθηαζε ησλ Πηεξχγσλ 1 θαη 2 
Οη εξγαζίεο ζπλερίδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Β‟ Φάζεο ηνπ έξγνπ, ε νπνία 
δηαρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππνθάζεηο (Πηέξπγα 2Α, Πηέξπγα 2Β, Πηέξπγα 1Α, Πηέξπγα 
1Β)  θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί πεξί ην ηέινο ηνπ 2014, έλαληη ζπλνιηθήο 
εθηίκεζεο δαπάλεο €9.600.000 (ζπκπι. Φ.Π.Α.). Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζα 
αλαθαηληζηνχλ 128 θειηά (120 θειηά ρσξεηηθφηεηαο 240 αηφκσλ θαη 8 θειηά 
απνκφλσζεο ρσξεηηθφηεηαο 8 αηφκσλ) θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ 40 λέα θειηά 
ρσξεηηθφηεηαο 80 αηφκσλ. 
 
(β) Αλαπαιαέσζε ηεο ΠηΫξπγαο 9 
Ζ Πηέξπγα 9, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θξάηεζε λεαξψλ θαη αλειίθσλ 
θαηαδίθσλ, ζα δηαζέηεη 24 θειηά, ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 30 αηφκσλ, θαζψο θαη 
βνεζεηηθφ θηίξην κε ηνπο απαξαίηεηνπο ρψξνπο ππνδνρήο. 
 
Οη εξγαζίεο έρνπλ ήδε αξρίζεη απφ ην επηέκβξην ηνπ 2010 θαη ην έξγν αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί ην επηέκβξην ηνπ 2012, έλαληη ζπλνιηθήο δαπάλεο €5.350.000 (ζπκπ. 
Φ.Π.Α.). 
 

(γ) ΑλΫγεξζε θηηξένπ ΚΫληξνπ Τγεέαο Φπιαθψλ 

Έρεη πξνσζεζεί δηαδηθαζία γηα δεκηνπξγία θηηξίνπ Κέληξνπ Τγείαο Φπιαθψλ κε 
κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ην νπνίν ζα θαιχςεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ Ηαηξηθψλ 
Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο ησλ Φπιαθψλ, ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 640 
η.κ. ζε δχν νξφθνπο. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί κε ηε κέζνδν Μειέηε – Καηαζθεπή – 
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12εηήο πληήξεζε (Design & Build). Ζ έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ 
αλακέλεηαη ην επηέκβξην ηνπ 2012 θαη νινθιήξσζε ηνπο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, 
έλαληη πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο δαπάλεο €2.000.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.).  
 

(δ) ΔπΫθηαζε ΠηΫξπγαο 3 (Γπλαηθψλ) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη παξαηεξεζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
θξαηνπκέλσλ γπλαηθψλ ζηηο Φπιαθέο θαη θξίλεηαη πιένλ επηβεβιεκέλε ε αλάγθε λα 
επεθηαζεί ε πθηζηάκελε Πηέξπγα 3. 
 
Χο εθ ηνχηνπ, έρεη πξνσζεζεί ε επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο Πηέξπγαο ζε παξαθείκελν 
δηαζέζηκν ρψξν εληφο ησλ πεξηκεηξηθψλ ηνίρσλ αζθαιείαο. Σν έξγν ζα πινπνηεζεί κε 
ηε κέζνδν Μειέηε – Καηαζθεπή – 12εηήο πληήξεζε (Design & Build). Ζ έλαξμε ησλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ αλακέλεηαη ην επηέκβξην ηνπ 2012 θαη νινθιήξσζε ηνπο 
ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, έλαληη πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο δαπάλεο €1.900.000 
(ζπκπ. Φ.Π.Α.). 
 
Γ.3  Άιια Έξγα  
 
(α) ΔγθαηΪζηαζε λΫαο πεξέθξαμεο θαη θαηεδΪθηζε πθηζηΪκελσλ ππνζηαηηθψλ 
ηεο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο 
Σν έξγν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε λέαο πεξίθξαμεο θαη θαηεδάθηζε ησλ 
πθηζηάκελσλ εγθαηαιειεηκκέλσλ ππνζηαηηθψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζην 
ρψξν ησλ Κεληξηθψλ Φπιαθψλ, θαζψο θαη  δεκηνπξγία αλεμάξηεηνπ δξφκνπ πξνο ηα 
Φπιαθηζκέλα Μλήκαηα θαη ρψξσλ ζηάζκεπζεο . 
 
Αλακέλεηαη ε εηνηκαζία αλαζεσξεκέλεο πξνθαηαξθηηθήο εθηίκεζεο δαπάλεο απφ ην 
Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα πξνψζεζε ηνπ έξγνπ πεξί ηα κέζα ηνπ 2012. 
 
(β) Πνιπδχλακν Ηαηξηθφ ΚΫληξν θαη Γεληθφ Υσξνηαμηθφ ρΫδην Υψξνπ 
Κεληξηθψλ Φπιαθψλ 
Ζ πινπνίεζε ηνπ  Πνιπδχλακνπ Ηαηξηθνχ Κέληξνπ θαη ε εηνηκαζία γεληθνχ 
ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ γηα ην ρψξν ησλ Κεληξηθψλ Φπιαθψλ, ζα εμαξηεζεί απφ ηελ 
ηειηθή απφθαζε γηα αλέγεξζε λέσλ ζχγρξνλσλ Φπιαθψλ ή κε.  
 
 
Γ.4 ΑλαβΪζκηζε ΑζθΪιεηαο κε ΖιεθηξνληθΪ θαη Ϊιια κΫζα 
 
(α) ΔγθαηΪζηαζε Αςέδαο αλέρλεπζεο λαξθσηηθψλ θαη εθξεθηηθψλ νπζηψλ 
Γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηαθίλεζε 
λαξθσηηθψλ εληφο ησλ Φπιαθψλ άξρηζε ε δηαδηθαζία απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο 
θαη Γεκνζίαο Σάμεσο (Σκήκα Φπιαθψλ) γηα πξνθήξπμε Γηαγσληζκνχ κε ηε δηαδηθαζία 
ηεο δηαπξαγκάηεπζεο γηα πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αςίδαο αλίρλεπζεο λαξθσηηθψλ 
θαη εθξεθηηθψλ νπζηψλ ζηελ είζνδν ηεο Κιεηζηήο Φπιαθήο. 
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(β) ΔγθαηΪζηαζε ζπζηάκαηνο απελεξγνπνέεζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ 
Γηα ηελ αλεχξεζε παξάλνκσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ Φπιαθψλ 
εγθαηαζηάζεθε αληρλεπηήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Δπίζεο, είρε πξνθεξπρζεί 
Γηαγσληζκφο γηα εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απελεξγνπνίεζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ε 
νπνία αθπξψζεθε γηα ηερληθνχο ιφγνπο.    
 
Αθνινχζσο, πξνσζήζεθε απφ ην Σκήκα Φπιαθψλ, κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο, ε 
αγνξά/εγθαηάζηαζε αλεμάξηεησλ ζπζθεπψλ απελεξγνπνίεζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ 
ζην ρψξν ησλ Κεληξηθψλ Φπιαθψλ. Οη ππφ αλαθνξά ζπζθεπέο έρνπλ εγθαηαζηαζεί 
ζην ρψξν ησλ Φπιαθψλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, 
ζην παξφλ ζηάδην δελ θξίλεηαη αλαγθαία ε αγνξά ηνπ εληαίνπ ζπζηήκαηνο 
απελεξγνπνίεζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ.  
 
(γ) χζηεκα ειεθηξνληθάο παξαθνινχζεζεο θξαηνπκΫλσλ κε θαη’ νέθνλ 

πεξηνξηζκφ 
Ο ζρεηηθφο Γηαγσληζκφο έρεη επαλαπξνθεξπρζεί θαη θαηαθπξσζεί απφ ην Σκήκα 
Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ γηα αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο γηα 
πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκνχ θξαηνπκέλσλ, κε ειεθηξνληθή 
παξαθνινχζεζε. Ζ ηειηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ αλακέλεηαη πεξί ην ηέινο 
Μαξηίνπ ηνπ 2012. 
 
Γ. ΚΡΑΣΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ 
 
Πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ε αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ θαηάιιεια 
δηακνξθσκέλνπ ζχκθσλα κε Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη ε δεκηνπξγία 
θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί 
ζηηο λέεο πξνθιήζεηο φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη.   
 
Γπζηπρψο ιφγσ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ δελ θαηέζηε δπλαηή ε 
ζπκπεξίιεςε πηζηψζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φκσο ζα θαηαβιεζεί 
πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηνπ έξγνπ ζε επφκελνπο πξνυπνινγηζκνχο. 
 
 
Δ. ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ 
 
Σα αλαπηπμηαθά έξγα ηεο Γηθαζηηθήο Δμνπζίαο πνπ παξαηίζεληαη πην θάησ έρνπλ 
πξνσζεζεί σο αθνινχζσο: 
 
E.1. Έξγα πνπ βξέζθνληαη ζε αξρηθφ ζηΪδην πινπνέεζεο  
 
(α) Δπαξρηαθφ Γηθαζηάξην ΠΪθνπ 
Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Πάθνπ, 
είλαη απαξαίηεην φπσο αλεγεξζεί πξφζζεηνο φξνθνο ζην πθηζηάκελν θηίξην. 
Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη πξνθήξπμε πξνζθνξάο πεξί ηα 
ηέιε Μαξηίνπ 2012.  Ζ πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε δαπάλεο είλαη €5.4 εθ. θαη 
ππνινγίδεηαη λα απνπεξαησζεί ζε 18 κήλεο απφ ηελ έλαξμε εξγαζηψλ, νη νπνίεο 
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αλακέλνληαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ  2012. ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012 έρνπλ 
πεξηιεθζεί πηζηψζεηο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξνψζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 
εληφο ηνπ 2012. 

 
(β)  ΝΫν θηέξην γηα ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηάξην  Λεπθσζέαο 
Έρεη δηνξηζηεί Κξηηηθή Δπηηξνπή πνπ ζα αμηνινγήζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ 
Γηαγσληζκνχ θαη ήδε ζπλέζηεζε Σερληθή Δπηηξνπή ε νπνία έρεη νινθιεξψζεη ηελ 
εηνηκαζία ησλ θηηξηνινγηθψλ αλαγθψλ ηνπ λένπ θηηξίνπ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ 
Λεπθσζίαο, θαζψο θαη ηνπο φξνπο πξνθήξπμεο Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα 
εηνηκαζία ησλ ζρεδίσλ θαη αλάζεζε ηεο επίβιεςεο ζε ηδησηηθφ αξρηηεθηνληθφ γξαθείν.  
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ, ηελ εηνηκαζία 
κειεηψλ θαη ηελ πξνθήξπμε πξνζθνξψλ γηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλακέλεηαη λα 
απαηηεζνχλ ζπλνιηθά 36 κήλεο. Αθνινχζσο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 
απαηηνχληαη 30 κήλεο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ε πξνθαηαξθηηθή εθηίκεζε 
δαπάλεο αλέξρεηαη ζε €32.5 εθ..    

 
Ο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί, αθνχ πξνεγνπκέλσο γίλεη 
κεηαζηέγαζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνζηαηηθψλ ηεο Δηξελεπηηθήο Γχλακεο θαη δηεμαρζεί 
αλαζθαθηθή έξεπλα απφ ην Σκήκα Αξραηνηήησλ ζην ηεκάρην φπνπ αλακέλεηαη λα 
αλεγεξζεί ην πξνηεηλφκελν έξγν.  
 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 
θαζφηη έρεη  δηαθαλεί πξφβιεκα ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ηεκαρίνπ πνπ έρεη 
ρσξνζεηεζεί ην έξγν, πεξηνρή Wolseley Barracks, ηνπ νπνίνπ ε θπξηφηεηα 
ελδερνκέλσο λα είλαη ζηελ Αγγιηθή Κπβέξλεζε. Σν ζέκα εμεηάδεηαη απφ ην Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ, Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο 
γηα δηεπθξίληζε σο πξνο ην εάλ έρεη νινθιεξσζεί ε ζπκθσλία γηα ηελ επηζηξνθή ηεο 
πεξηνρήο Wolseley Barracks ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία απφ ηελ Αγγιηθή θπβέξλεζε, 
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο πλζήθεο Δγθαζίδξπζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

 

(γ) Δπαξρηαθφ Γηθαζηάξην ΛΪξλαθαο-Ακκνρψζηνπ 

Με ζηφρν ηελ άκεζε αλέγεξζε λένπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ Λάξλαθαο-Ακκνρψζηνπ 
ζην Παξαιίκλη, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζε αθαηάιιεια ελνηθηαδφκελα ππνζηαηηθά πνπ δελ 
αληαπνθξίλνληαη θαη δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο απμεκέλεο ζηεγαζηηθέο ηνπ αλάγθεο, έρεη 
επαλαμηνινγεζεί ην θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα ηνπ έξγνπ γηα λα κεησζεί ην εκβαδφλ ηνπ 
ζην απφιπηα αλαγθαίν.  

 
Σν λέν θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα πνπ εηνηκάζηεθε αθνξά θηίξην εκβαδνχ 1.280 η.κ., 
ππφγεην εκβαδνχ 1.045 η.κ. θαη αλνηθηνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο 1.500 η.κ. θαη 
πεξηιακβάλεη 2 αίζνπζεο Γηθαζηεξίσλ ρσξεηηθφηεηαο 50 αηφκσλ. Ζ πξνθαηαξθηηθή 
εθηίκεζε δαπάλεο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζε €5.750.000 (ζπκπ. Φ.Π.Α.), εθ ησλ νπνίσλ 
ην €1.150.000 αθνξά 12εηή ζπληήξεζε. Ζ θαηαζθεπαζηηθή πεξίνδνο ζα δηαξθέζεη 30 
κήλεο θαη ζα αλεγεξζεί κε ηε κέζνδν Μειέηε – Καηαζθεπή – 12εηήο πληήξεζε. 
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Γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπ έξγνπ έρεη εληνπηζηεί θαηάιιειν θξαηηθφ ηεκάρην ζην 
Παξαιίκλη. Έρνπλ εμαζθαιηζηεί ζεηηθέο πξνθαηαξθηηθέο απφςεηο απφ ην Σκήκα 
Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο θαη ην ζέκα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εθρψξεζεο ηνπ 
ηεκαρίνπ απφ ην Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα 
απνθηεζνχλ θαη δχν ηεκάρηα ηα νπνία αλήθνπλ ζε ηδηψηεο, γηα ηα νπνία εάλ δελ 
θαηαζηεί δπλαηή ε αληαιιαγή ηνπο κε άιιν γεηηνληθφ ραιίηηθν ηεκάρην ίζεο αμίαο, ηφηε 
ζα πξέπεη λα πξνσζεζεί ε απαιινηξίσζε ηνπο.  εκεηψλεηαη φηη ιφγσ ησλ ζηελψλ 
δεκνζηνλνκηθψλ πιαηζίσλ ηνπ θξάηνπο, δελ έρεη εγθξηζεί ζρεηηθή δαπάλε γηα 
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. 
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ΠΡΟΦΟΡΔ 

 
 
Σν πκβνχιην Πξνζθνξψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο έρεη 
ηελ αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη γηα δηαγσληζκνχο πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάζεζε 
ζπκβάζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ ην Τπνπξγείν (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 
Κξαηηθνχ Αξρείνπ) ή απφ ηηο Αλαζέηνπζεο Αξρέο πνπ ππάγνληαη ζε απηφ, νη νπνίεο 
είλαη ε Αζηπλνκία Κχπξνπ, ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία θαη ην Σκήκα Φπιαθψλ.  
 
Καηά ην 2011, ην πκβνχιην Πξνζθνξψλ εμέηαζε δηαγσληζκνχο βάζεη ηνπ Πεξί ηνπ 
πληνληζκνχ ησλ Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ, Έξγσλ 
θαη Τπεξεζηψλ θαη γηα πλαθή Θέκαηα Νφκνπ ηνπ 2006 Ν(1)/2006 θαη ησλ 
Καλνληζκψλ ΚΓΠ 201/2007 πνπ εθδφζεθαλ δπλάκεη ηνπ Νφκνπ απηνχ.  
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Άλλερ Επγαζίερ 
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ΑΛΛΔ ΔΡΓΑΗΔ 

 
ΗΔΡΑΡΥΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 
 
ΔμΫηαζε Ηεξαξρηθψλ Πξνζθπγψλ θαηΪ απνθΪζεσλ ηνπ Κεδεκφλα 
Σνπξθνθππξηαθψλ Πεξηνπζηψλ 
 
Γπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ησλ πεξί Σνπξθνθππξηαθψλ Πεξηνπζηψλ 
(Γηαρείξηζε θαη Άιια Θέκαηα) (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) Νφκσλ 1991 – 1998, 
Τπνπξγηθή Δπηηξνπή, ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο 
Σάμεσο, εμεηάδεη ηεξαξρηθέο πξνζθπγέο, πνπ ππνβάιινληαη θαηά απνθάζεσλ ηνπ 
Κεδεκφλα Σ/Κ πεξηνπζηψλ, θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, ζχκθσλα κε 
ην Νφκν θαη ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, γηα ηελ παξαρψξεζε Σ/Κ θιήξσλ θαη 
ππνζηαηηθψλ ζε πξφζθπγεο δηθαηνχρνπο. 
 
Ζ Γξακκαηεία ηεο Τπνπξγηθήο Δπηηξνπήο θαη ε επηκέιεηα ησλ πξνζρεδίσλ 
Απνθάζεσλ εθηειείηαη απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο. 
 
ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΧΔΗ  
 
ΔμΫηαζε ΔλζηΪζεσλ ελαληένλ ζθνπνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ 
 
Ζ Τπνπξγηθή Δπηηξνπή,  ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο Γηθαηνζχλεο θαη 
Γεκνζίαο Σάμεσο (σο Πξφεδξν), Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ, πγθνηλσληψλ θαη 
Έξγσλ θαη Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (σο αλαπιεξσηή γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κέινο 
ηεο Τπνπξγηθήο Δπηηξνπήο ηπγράλεη λα είλαη θαη ν αξκφδηνο Τπνπξγφο), ζηελ νπνία 
έρνπλ εθρσξεζεί απφ ην επηέκβξην ηνπ 1994 νη εμνπζίεο ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ γηα εμέηαζε ελζηάζεσλ ελαληίνλ ζθνπνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ θαη 
ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έθδνζε ή φρη δηαηαγκάησλ απαιινηξίσζεο,  εμέηαζε  εληφο 
ηνπ 2011 αξηζκφ  ελζηάζεσλ ελαληίνλ 28 ζθνπνχκελσλ απαιινηξηψζεσλ. 
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Τμήμα Φςλακών 
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ΦΤΛΑΚΔ 

 
 

1.    Απνζηνιά ηνπ Σκάκαηνο Φπιαθψλ 
 
Ζ φιε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ ζηεξίδεηαη ζην ηεηξάπηπρν «αζθάιεηα – 
αλζξσπηζηηθή κεηαρείξηζε – δηαπαηδαγψγεζε – απνθαηάζηαζε».  
 
Γη‟ απηφ θαη ην Σκήκα Φπιαθψλ έρεη σο βαζηθή ηνπ απνζηνιή: 
 
(α) Σελ αζθαιή θξάηεζε αηφκσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζ‟ απηφ απφ ηα 

Γηθαζηήξηα. 
 

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

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

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

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

2.    ΒαζηθΫο Δπηδηψμεηο ηνπ Σκάκαηνο Φπιαθψλ 
 
Οη βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο 
ηνπ είλαη: 
  
(α) Ζ ηήξεζε ηεο πεηζαξρίαο θαη ηάμεο κέζα ζην ρψξν ησλ Φπιαθψλ κε ην 

ζεβαζκφ θαη ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ Νφκσλ θαη Καλνληζκψλ πνπ δηέπνπλ 
ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
 

(β) Ζ επηδίσμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππφηξνπσλ 
κε ηελ εζηθή, ςπρνινγηθή, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε ησλ 
θξαηνπκέλσλ γηα κηα φζν ην δπλαηφ πην νκαιή επαλέληαμή ηνπο ζηελ 
θνηλσλία. 
 

(γ) Ζ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ παξέρνληαη 
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ζην Σκήκα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θηηξηαθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ 
αλαβάζκηζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ πξνγξακκάησλ, θαη ηε βειηίσζε ησλ 
ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 
 

3.  Κιεηζηά Φπιαθά - Αλνηθηά Φπιαθά - ΚΫληξν Καζνδάγεζεο, 
Δμστδξπκαηηθάο Απαζρφιεζεο θαη ΑπνθαηΪζηαζεο ΚξαηνπκΫλσλ 
 
Ζ απνζηνιή θαη νη επηδηψμεηο ηνπ Σκήκαηνο πινπνηνχληαη ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο 
ησλ Φπιαθψλ φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί ζηνπο πεξί Φπιαθψλ Νφκνπο. 
Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ θάζε 
εηδηθφ ρψξν θξάηεζεο νη Φπιαθέο ρσξίδνληαη  ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 
  
(α) ηελ Κιεηζηή Φπιαθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο εληφο ησλ ηεηρψλ ρψξνπο 

δηακνλήο, εξγαζίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ, φπνπ επηθξαηνχλ 
ζπλζήθεο απμεκέλεο αζθάιεηαο. 
 

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

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

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

4.1   ΠξνγξΪκκαηα  
 
(α)   Απαζρφιεζε ζε Δξγαζέα 
   
ινη νη θξαηνχκελνη πνπ θαηαδηθάζηεθαλ ζε πνηλέο θπιάθηζεο κεγαιχηεξεο απφ 
έλα κήλα θαη επηζπκνχλ λα ηπγράλνπλ ησλ επεξγεηεκάησλ πνπ ηνπο παξέρνληαη 
κε βάζε ην Άξζξν 12 ησλ πεξί Φπιαθψλ Νφκσλ θαζψο θαη ηνπ επηδφκαηνο 
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θηινπνλίαο, απαζρνινχληαη ζηελ εξγαζία ζηελ νπνία θαηαηάζζνληαη απφ ηελ 
Δπηηξνπή Καηάηαμεο, εθηφο αλ δελ κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ γηα ιφγνπο 
πγείαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Ηαηξηθνχ Λεηηνπξγνχ ή γηα άιινπο ιφγνπο 
χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή. 
 
Γηα ηελ επηινγή ηεο εξγαζίαο ζηελ νπνία θαηαηάζζεηαη έλαο θξαηνχκελνο, 
θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ε εξγαζία απηή λα ζπλάδεη κε ηελ 
εηδηθφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ πξνηίκεζε ηνπ θξαηνπκέλνπ, ζε ζπλάξηεζε κε 
ηηο δπλαηφηεηεο απαζρφιεζήο ηνπ ζηε Φπιαθή θαη ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζήο 
ηνπ ζηελ ειεχζεξε θνηλσλία κεηά ηελ απνθπιάθηζή ηνπ. 
 
Μέζα ζην 2011 νη θξαηνχκελνη, κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ηνπο είραλ αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 
πνπ θαίλνληαη πην θάησ, ζπλνιηθήο δαπάλεο €575,211.10: 
 

 
(β)    Δθπαέδεπζε: 
 
Σα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην 
Σκήκα Φπιαθψλ ζηεξίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηα ελδηαθέξνληα ησλ ηδίσλ ησλ 
θξαηνπκέλσλ. 

 
Ζ έληαμε ελφο θξαηνπκέλνπ, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνγξάκκαηα απηά, 
είλαη εζεινληηθή. 
 

 Αληηθεέκελα Δθπαέδεπζεο 
 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ εθπαίδεπζεο έγηλε κε βάζε ηηο 
δειψζεηο ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο θξαηνχκελνπο. Κάζε θξαηνχκελνο έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζε 3 αληηθείκελα εθπαίδεπζεο.  
 
Οη εγγξαθέο θξαηνπκέλσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ ζρνιείνπ ζπλερίδνληαη θαζ‟ 
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο έλεθα ηεο ζπλερνχο κεηαθίλεζεο αηφκσλ. 
 
Δπίζεο νη αξηζκνί ζπκκεηνρήο δηαθνξνπνηνχληαη κε βάζε παξάγνληεο φπσο ε 
απνλνκή ράξηηνο, νη απνιχζεηο θξαηνπκέλσλ, νη κεηαθηλήζεηο θξαηνπκέλσλ, ιφγνη 
αζθαιείαο, ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηνπκέλσλ θιπ.  
 
Γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011 – 2012, εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηα 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπλνιηθά 359 θξαηνχκελνη, απφ ηνπο νπνίνπο νη 68 
ήηαλ ππφδηθνη. 
 
Λεηηνχξγεζαλ ηελ πην πάλσ πεξίνδν  3 Σκήκαηα Δθπαίδεπζεο θαη δηδαρηήθαλ 14 
αληηθείκελα ζε 30 νκάδεο θξαηνπκέλσλ. Γηδάρηεθαλ αληηθείκελα Γισζζψλ 
(Διιεληθά γηα Αιιφγισζζνπο, Αγγιηθά, Ρσζηθά, Σνχξθηθα), Κνηλσληθήο θαη 
Φπρηθήο Αλάπηπμεο (Φπρνινγία - Φπρηθή Τγεία, Κνηλσληθή Φπρνινγία), 
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Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Οηθηαθέο πζθεπέο θαη Ζιεθηξνινγία, Ζιεθηξνληθνί 
Τπνινγηζηέο Μαγεηξηθή), Σερλψλ θαη Φπραγσγίαο (Εσγξαθηθή, Υαιθνγξαθία, 
Υεηξνπνίεηα Κνζκήκαηα).  
 
ην Σκήκα Α΄ θνίηεζαλ νη θξαηνχκελνη απφ ηηο Πηέξπγεο 1Α, 1Β, 2Β θαη ην 
Θέαηξν. Γηδαρηήθαλ καζήκαηα Γισζζψλ (Διιεληθά γηα Αιιφγισζζνπο - 2 
Οκάδεο, Αγγιηθά - 3 νκάδεο, Ρσζηθά - 1 νκάδα, Σνχξθηθα - 1 νκάδα), καζήκαηα 
Κνηλσληθήο θαη Φπρηθήο Αλάπηπμεο (Φπρνινγία - Φπρηθή Τγεία, Κνηλσληθή 
Φπρνινγία), καζήκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Οηθηαθέο πζθεπέο θαη 
Ζιεθηξνινγία, Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 3 νκάδεο, Μαγεηξηθή, Αξρηηεθηνληθφ 
ρέδην). 
 
ην Σκήκα Β΄ θνίηεζαλ νη θξαηνχκελνη απφ ηηο Πηέξπγεο 5, 8 θαη 8 λεαξψλ. 
Γηδάρηεθαλ καζήκαηα Γισζζψλ (Διιεληθά γηα Αιιφγισζζνπο - 2 Οκάδεο, 
Αγγιηθά - 2 νκάδεο Ρσζηθά - 1 νκάδα) καζήκαηα Κνηλσληθήο θαη Φπρηθήο 
Αλάπηπμεο (Φπρνινγία- Φπρηθή Τγεία), καζήκαηα Σερλψλ θαη Φπραγσγίαο 
(Εσγξαθηθή), καζήκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γξαθηθέο Σέρλεο - 1 νκάδα, 
Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο -  2 νκάδεο). 
 
ην Σκήκα Γ΄ ζηε Πηέξπγα γπλαηθψλ δηδάθηεθαλ καζήκαηα Γισζζψλ (Σνπξθηθά) 
καζήκαηα Σερλψλ θαη Φπραγσγίαο (Εσγξαθηθή, Υεηξνπνίεηα Κνζκήκαηα, 
Υαιθνγξαθία). 
 
ην Σκήκα Γ‟ ζηελ Αλνηρηή Φπιαθή δηδάρηεθαλ καζήκαηα Γισζζψλ (Αγγιηθά 1 
νκάδα) θαη Δπαγγεικαηηθήο  Καηάξηηζεο (Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 2 Οκάδεο). 
 
ηα Σκήκαηα Α, Β, Γ ιεηηνχξγεζε δαλεηζηηθή βηβιηνζήθε. 
 

 πλεξγαδφκελνη Φνξεέο 
 

- Σα Δπηκνξθσηηθά Κέληξα Λεπθσζίαο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,  
πξφζθεξαλ δσξεάλ ηε δηδαζθαιία δέθα νκάδσλ εθπαίδεπζεο απφ ηηο είθνζη 
νρηψ. 
 

- Ζ Α΄ Σερληθή ρνιή Λεπθσζίαο (Απνγεπκαηηλά θαη Βξαδηλά Σκήκαηα), αλάιαβε 
επί πιεξσκή ην αληηθείκελν ησλ Οηθηαθψλ πζθεπψλ θαη Ζιεθηξνινγίαο ζε δχν 
νκάδεο. 
 

- Σν Intercollege πξνζέθεξε δσξεάλ ηε δηδαζθαιία κηαο νκάδαο Κνηλσληθήο 
Φπρνινγίαο θαη κηαο νκάδαο Μαγεηξηθήο. 

 

 Κφζηνο 
 
Σν ζπλνιηθφ θφζηνο, γηα αγνξά ππεξεζηψλ εθπαηδεπηηθνχ γηα ηηο 16 απφ ηηο 28 
νκάδεο πνπ δελ παξαρσξήζεθαλ δσξεάλ απφ ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο θαη ε 
αληηκηζζία ηνπο αλήιζε ζηηο 14.073,23 επξψ θαη εμαζθαιίζηεθε απφ ηνλ 
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Πξνυπνινγηζκφ ησλ Φπιαθψλ. Πιεξψζεθαλ απφ ην θνλδχιη γηα ηελ εθπαίδεπζε 
θξαηνπκέλσλ.    

 

 Δμνπιηζκφο, εθπαηδεπηηθΪ πιηθΪ θαη κΫζα 
 
   Απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ εμαζθαιίζηεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ 

2 δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, έλαο ζην Σκήκα Α΄ θαη έλαο ζην Σκήκα Β΄. Δπίζεο 
παξαρσξήζεθαλ 14 θαηλνχξγηνη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο. Οη 9 εγθαηαζηάζεθαλ 
ζην Σκήκα Α΄ θαη νη 5 αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζην Σκήκα Γ΄ ζηελ Αλνηθηή 
Φπιαθή.  

 
   Αγνξάζηεθε γξαθηθή χιε, πιηθά θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο απφ ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ ησλ Φπιαθψλ γηα ηα καζήκαηα Εσγξαθηθήο, Υεηξνπνίεησλ 
Κνζκεκάησλ θαη Οηθηαθψλ πζθεπψλ / Ζιεθηξνινγίαο. 

 
   Παξαρσξήζεθαλ δσξεάλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  βηβιία γηα 

δηάθνξα αληηθείκελα θαη βηβιία γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο. 
 

 Δθπαέδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ 
 
   Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θξαηνπκέλσλ εξγάζηεθαλ ζπλνιηθά 11 εθπαηδεπηηθνί. 

Οξγαλψζεθε ηξίσξν ζεκηλάξην κε ζέκα ηελ εθπαίδεπζε ζηηο θπιαθέο ζην νπνίν 
ζπκκεηείραλ 9 απφ απηνχο. 

 

 πκκεηνρά ΚξαηνπκΫλσλ 
 
   Σα ζηνηρεία ζηε ζηήιε “Δθδήισζαλ Δλδηαθέξνλ” αθνξνχλ ηηο δειψζεηο 

ζπκκεηνρήο πνπ ζπκπιεξψζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηεο ρνιηθήο 
Υξνληάο 2011/2012.  Με βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία δνκήζεθε ην ηαθηηθφ 
πξφγξακκα εθπαίδεπζεο.  

 
   ηε ζηήιε «Οινθιήξσζαλ ηε Φνίηεζε» αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ησλ θξαηνπκέλσλ 

πνπ νινθιήξσζαλ ηελ ζεηξά  καζεκάησλ θαη πήξαλ πηζηνπνηεηηθφ. 
 
   ηε ζηήιε «Δθπαηδεπηηθφο πλεξγάηεο» αλαθέξεηαη ν πλεξγαδφκελνο Φνξέαο 

πνπ πξνζθέξεη ην αληηθείκελν. πνπ δελ γίλεηαη αλαθνξά ην αληηθείκελν 
πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα Φπιαθψλ. 
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Σκάκα Α 

Αληηθεέκελν Δθπαέδεπζεο 
Δθδάισζαλ  
ΔλδηαθΫξνλ 

Οινθι/ζαλ 
ηε θνέηεζε 

Δθπαηδεπηηθφο 
πλεξγΪηεο 

1)Διιεληθά  32 8 ΤΠΠ 

2) Αγγιηθά  36 19 ΤΠΠ 

3) Ρσζηθά  26 7 ΤΠΠ 

4) Σνχξθηθα  16 8 ΤΠΠ 

5) Φπρνινγία-Φπρηθή Τγεία  15 14 - 

6) Κνηλσληθή Φπρνινγία  15 7 Intercollege 

7)Οηθηαθέο πζθεπέο θαη  
    Ζιεθηξνινγία  

44 6 Α΄ Σερληθή ρνιή 

8) Μαγεηξηθή  16 8 Intercollege 

9) Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο Α‟ 52 24 ΤΠΠ 

10) Αξρηηεθηνληθφ ρέδην 14 

Ζ ζεηξά 
καζεκάησλ 
ζα νινθι/ζεί 
ην 2/2012 

Α΄ Σερληθή ρνιή 

 
 
 

Σκάκα Β 

Αληηθεέκελν Δθπαέδεπζεο 
Δθδάισζαλ  
ΔλδηαθΫξνλ 

Οινθι/ζαλ 
ηε θνέηεζε 

Δθπαηδεπηηθφο 
πλεξγΪηεο 

1) Διιεληθά γηα Αιιφγισζζνπο 22 1 Δ.Κ.Λ. ΤΠΠ 

2) Αγγιηθά  35 8 - 

3) Ρσζηθά  20 6 Δ.Κ.Λ. ΤΠΠ 

4) Φπρνινγία-Φπρηθή Τγεία  18 8 - 

5) Εσγξαθηθή  13 8 - 

6) Γξαθηθέο Σέρλεο 8 Ζ ζεηξά 
καζεκάησλ 
ζα νινθι/ζεί 
ην 2/2012 

Α΄ Σερληθή ρνιή 

 
 
 

Σκάκα Γ 

Αληηθεέκελν Δθπαέδεπζεο Δθδάισζαλ  
ΔλδηαθΫξνλ 

Οινθι/ζαλ 
ηε θνέηεζε 

Δθπαηδεπηηθφο 
πλεξγΪηεο 

1) Σνχξθηθα  18 7 - 

2) Εσγξαθηθή  19 6 Δ.Κ.Λ. ΤΠΠ 

3) Υαιθνγξαθία  18 6 - 

4) Υεηξνπνίεηα Κνζκήκαηα  19 8 Δ.Κ.Λ. ΤΠΠ 
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Σκάκα Γ 

Αληηθεέκελν Δθπαέδεπζεο Δθδάισζαλ  
ΔλδηαθΫξνλ 

Οινθι/ζαλ 
ηε θνέηεζε 

Δθπαηδεπηηθφο 
πλεξγΪηεο 

1) Αγγιηθά 9 9 - 

2) Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 9 9 - 

 
 
Σειηθφο Απνινγηζκφο 
 

 Σκάκα Α 
Πη. 1 & 2 

Σκάκα Β 
Πη. 5 & 8 

Σκάκα Γ 
Πη. 3 

Σκάκα Γ 
Αλνηθηά 
Φπιαθά 

Αηηάζεηο 216 88 20 35 

Απ. Γεκνηηθνχ  57 25 7  9 

Απ. Γπκλαζένπ  54 19 6  8 

Απ. Λπθεένπ  44 27 2  12 

Απ. Σερληθάο ρνιάο 19 8 -  3 

Απ. Κνιιεγένπ / 
Παλεπηζηεκένπ 

42 9 5  3 

Οινθιάξσζαλ ηηο 
παξαθνινπζάζεηο 

49 22 9 9 

ΠηζηνπνηεηηθΪ 
παξαθνινχζεζεο 

105 46 11 18 

 
 
 

    πληνληζκφο Δθπαέδεπζεο 
 

  Γηα ην ζπληνληζκφ ηεο εθπαίδεπζεο παξέρνληαη ππεξεζίεο ελφο 
εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ. ε ζπλεξγαζία κε ηε δηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ 
θαηαξηίδεηαη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ε αλαδήηεζε ζπλεξγαηψλ, ε 
επίβιεςε, ν ζπληνληζκφο θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ. 

 
 (γ) Γεκηνπξγηθά Φπραγσγέα 

 
 Δληφο ηνπ  2011 έρεη αλαζπζηαζεί ε ζεαηξηθή νκάδα θξαηνπκέλσλ ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο εζνπνηνχ Εσήο Κππξηαλνχ θαη ζπλερίδνληαη νη εξγαζίεο  γηα 
παξνπζίαζε ζεαηξηθνχ έξγνπ εληφο ηνπ 2012.   
 
Γηα ηελ πγηή απαζρφιεζε θαη άζιεζε ησλ θξαηνπκέλσλ ιεηηνπξγνχλ αίζνπζεο 
γπκλαζηηθήο ζηελ Κιεηζηή θαη Αλνηθηή Φπιαθή θαζψο θαη ζηελ Πηέξπγα γπλαηθψλ 
κε φξγαλα γπκλαζηηθήο πνπ παξερψξεζε ν Κππξηαθφο Οξγαληζκφο Αζιεηηζκνχ.  
ηελ Κιεηζηή Φπιαθή ιεηηνπξγεί επίζεο γήπεδν φπνπ νη θξαηνχκελνη κπνξνχλ λα 
πεξπαηνχλ  θαη λα γπκλάδνληαη.  ην γήπεδν δηεμάγνληαη θαηά δηαζηήκαηα 
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δηάθνξεο πνδνζθαηξηθέο ζπλαληήζεηο.  Ζ εθγχκλαζε ησλ θξαηνπκέλσλ δηεμάγεηαη 
ππφ ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε γπκλαζηψλ ηνπ Κππξηαθνχ Οξγαληζκνχ 
Αζιεηηζκνχ. 
 
Ζ Γεκνηηθή ρνξσδία Ηδαιίνπ παξνπζίαζε ζηνπο θξαηνχκελνπο Φπραγσγηθφ 
πξφγξακκα ζηηο 17/4/2011. 
 
Με ηελ επθαηξία ηεο παγθφζκηαο εκέξαο κνπζηθήο ζηηο 21/6/2011 ε νξρήζηξα ηεο 
ΔΛΓΤΚ επηζθέθζεθε ην Σκήκα Φπιαθψλ φπνπ παξνπζίαζε θαιιηηερληθφ 
πξφγξακκα ζηνπο θξαηνχκελνπο.   
 
Ο φκηινο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηνπ Λπθείνπ Πνιεκηδηψλ παξνπζίαζε 
θαιιηηερληθφ  πξφγξακκα ζηνπο θξαηνχκελνπο ηεο Αλνηθηήο Φπιαθήο κε ηελ 
επθαηξία ησλ ενξηψλ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο. 
 
Οη εθδειψζεηο απηέο απνηεινχλ κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ δεκηνπξγηθήο θαη 
πγηνχο ςπραγσγίαο θαη απαζρφιεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα πιαίζηα ηεο 
ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο ησλ Φπιαθψλ. 
 

 
4.2 Τπεξεζέεο: 

 
  (α) ΗαηξηθΫο Τπεξεζέεο       

        
  Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο θξαηνχκελνπο απνηεινχλ 

επέθηαζε ησλ Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ηεο Γεκνθξαηίαο κε βαζηθφ ζθνπφ ηε 
δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο ησλ θξαηνπκέλσλ αιιά θαη ηελ 
πξφιεςε ηεο εθδήισζεο ή κεηάδνζεο κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ κεηαμχ ησλ 
θξαηνπκέλσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 
 
Παξαηίζεηαη πην θάησ ην πξφγξακκα ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 
θξαηνπκέλσλ: 
 
Καη‟ αξρήλ ηαηξηθή εμέηαζε θάζε λένπ θξαηνπκέλνπ γηα λα δηαπηζησζεί: 
 

  (i)  
 

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

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

 - Παξνπζηάδνληαη δηαιέμεηο ζηνπο θξαηνπκέλνπο θαη ην πξνζσπηθφ κέζα ζηα 
πιαίζηα ελεκεξσηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο θαη 
πξφιεςεο πνπ αθνξά ηε κεηάδνζε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ. 
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Με βάζε ηηο εηζεγήζεηο ηεο Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο θαη ηεο αξκφδηαο 
Δπηηξνπήο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο  θαη  ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Τπνπξγείν Τγείαο, ην νπνίν έρεη θαη ηελ επζχλε γηα ηελ Ηαηξνθαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο Φπιαθέο, εμαζθαιίζηεθε απφζπαζε ζε 
θαζεκεξηλή βάζε  δχν Ηαηξηθψλ Λεηηνπξγψλ Γεληθήο Ηαηξηθήο.  Δπζχλε ησλ 
Ηαηξηθψλ Λεηηνπξγψλ είλαη ε εμέηαζε ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ν έιεγρνο ηεο 
ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο ηνπο πγείαο.  Δληφο ηνπ 2011 ην Σκήκα Φπιαθψλ 
επηζθέπηνληαλ επίζεο νη πην θάησ ηαηξνί:  Οδνληίαηξνο κία θνξά ηελ 
εβδνκάδα, Δπηζθέπηξηα Τγείαο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, Γεξκαηνιφγνο κηα 
θνξά ην κήλα θαη έλαο Γηαηξνθνιφγνο κηα θνξά ην κήλα. 

Σν Ηαηξείν ζηειερψλεηαη ζε 24ψξε βάζε κε ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ ην 
νπνίν πξνέξρεηαη είηε απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ησλ 
Φπιαθψλ, είηε απφ πξνζνληνχρν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ Ηαηξηθψλ 
Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (πέληε Ννζειεπηέο Γεληθήο Παζνινγίαο), 
γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Ηαηξνθαξκαθεπηηθήο αγσγήο πνπ ζπληαγνγξαθνχλ νη  
Ηαηξηθνί Λεηηνπξγνί θαη ν Φπρίαηξνο. 
 
Ο Ηαηξηθφο εμνπιηζκφο ησλ Ηαηξείσλ ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ αλαβαζκίδεηαη 
ζπλερψο ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο. Έρεη εγθαηαζηαζεί λέν 
νδνληηαηξηθφ κεράλεκα ζην νδνληηαηξείν ησλ Πηεξχγσλ 1 θαη 2 θαη έρεη  
απνθαζηζζεί φπσο ην πθηζηάκελν παιαηφ νδνληηαηξηθφ κεράλεκα, 
κεηαθηλεζεί ζηελ Αλνηθηή Φπιαθή. 
 
Έρνπλ επίζεο εγθαηαζηαζεί 5 απηφκαηνη εμσηεξηθνί απηληδσηέο ζε 
δηάθνξνπο ρψξνπο ησλ Φπιαθψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ γίλεη 
καζήκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπο ζε νξηζκέλα κέιε ηνπ  πξνζσπηθνχ. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ 
έρνπλ εθπνλεζεί ηα ζρέδηα θαη ιήθζεθε απφθαζε γηα αλέγεξζε ζχγρξνλνπ 
Ηαηξηθνχ Κέληξνπ εκβαδνχ 640m², φπνπ ζα ζηεγαζζνχλ νη Ηαηξηθέο θαη νη 
Φπρηαηξηθέο Τπεξεζίεο. 
 
Οη Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ έρνπλ εμεηάζεη πέξαλ ησλ 
11,000 (έληεθα ρηιηάδσλ) πεξηπηψζεσλ αζζελψλ θξαηνπκέλσλ ην 2011. Πην 
ζπγθεθξηκέλα εμεηάζζεθαλ απφ παζνιφγν 8997 θξαηνχκελνη, απφ Φπρίαηξν 
904, απφ νδνληίαηξν 1028, απφ γλαζνρεηξνχξγν 81, απφ δεξκαηνιφγν 193 
θαη 7 απφ δηαηηνιφγν. 
 
Κξαηήζεθαλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο 18 θξαηνχκελνη θαη 11 
θξαηνχκελνη ζην Ννζνθνκείν Αζαιάζζαο. 
 

 
 

(β) Τπεξεζέεο Φπρηθάο Τγεέαο 
 
Σν 2011 ε πνιπζεκαηηθή νκάδα ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ εξγαδφηαλ πέληε 
(5) κέξεο ηελ βδνκάδα θαη απνηειείην απφ έλα Φπρίαηξν, δχν Κιηληθνχο 
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Φπρνιφγνπο, δχν Δξγνζεξαπεπηέο (θαη νη δχν καδί θαιχπηνπλ ηελ 
παξνπζία ελφο Δξγνζεξαπεπηή ζε θαζεκεξηλή βάζε).  Δπίζεο 
ππεξεηνχζαλ έλαο Αλψηεξνο Ννζειεπηηθφο Λεηηνπξγφο Φπρηθήο Τγείαο θαη 
δχν Ννζειεπηέο Φπρηθήο Τγείαο. 
 

  Παξαηίζεληαη πην θάησ νη ππεξεζίεο ηεο πνιπζεκαηηθήο νκάδαο: 
 

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

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

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

  (iv) Δξγνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο  
 

  (v) Πξφγξακκα δηεηνχο δηάξθεηαο ςπρνινγηθήο απεμάξηεζεο απφ νπζίεο 
(360º ηξνθή) 
 
 

 (γ)  Τπεξεζέεο Δπαγγεικαηηθάο θαη Κνηλσληθάο ΑπνθαηΪζηαζεο 
 

  O πνηληθφο εγθιεηζκφο επεξεάδεη άκεζα ηελ θνηλσληθή, νηθνγελεηαθή θαη 
επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ θξαηνπκέλσλ. Ζ καθξφρξνλε παξακνλή 
ζηε θπιαθή θαη ε απνπζία απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαζηζηνχλ ηνλ 
θξαηνχκελν επάισην ζηελ ππνηξνπή. 
 
πλεπψο πξηλ ηελ απνθπιάθηζή ηνπ ρξεηάδεηαη ρξνληθή πεξίνδνο 
πξνζαξκνγήο  ζηηο ζπλζήθεο ηεο ειεχζεξεο θνηλσλίαο θαη παξνρή 
βνήζεηαο ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο πξψηεο ηνπ δπζθνιίεο. 
 
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο πξνζαξκνγήο ηνπ θξαηνπκέλνπ πεξλά απφ 
δηάθνξα ζηάδηα θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πεξηιακβάλεη: 
 

  (i) Δπηζθέςεηο πξνο ηνλ θξαηνχκελν απφ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ 
θνηλσληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 

  (ii) Παξνρή ζηνλ θξαηνχκελν, κεηά ηελ έθηηζε ηνπ αλαγθαίνπ κέξνπο ηεο 
πνηλήο, αδεηψλ εμφδνπ γηα ζθνπνχο ελίζρπζεο, ελδπλάκσζεο 
νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, θαη ζπκθηιίσζεο κε ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο θαη 
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επαλαζχλδεζήο ηνπ κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, κε ζηφρν ηε 
δηαηήξεζε επαθψλ  γηα εμαζθάιηζε εξγαζίαο θαη ζχζθημε θνηλσληθψλ 
δεζκψλ. 
 

  (iii) Σελ έληαμε ηνπ θξαηνπκέλνπ ζηελ Αλνηθηή Φπιαθή, γεγνλφο πνπ ηνπ 
επηηξέπεη λα δέρεηαη πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο, λα εμαζθαιίδεη 
πεξηζζφηεξεο άδεηεο εμφδνπ, θαη λα δεη ζε ζπλζήθεο κεησκέλεο 
αζθάιεηαο, ζηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζηελ άκβιπλζε ησλ αξλεηηθψλ 
επηδξάζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ν εγθιεηζκφο. 
 

  (iv)  Σελ έληαμε ηνπ θξαηνπκέλνπ ζην Κέληξν Καζνδήγεζεο 
Δμστδξπκαηηθήο Απαζρφιεζεο θαη Απνθαηάζηαζεο Κξαηνπκέλσλ, 
γεγνλφο ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα εξγάδεηαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά 
εθηφο ησλ Φπιαθψλ, λα ακείβεηαη φπσο θάζε εξγαδφκελνο, θαη 
γεληθφηεξα, λα δεη θάησ απφ ζπλζήθεο εκηειεπζεξίαο. 
 

5  ΑζθΪιεηα θαη  Πεηζαξρέα 
 

 Ζ ππφζηαζε κηαο Φπιαθήο βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αζθάιεηα, ηελ θαιή 
νξγάλσζε, ηελ πεηζαξρία θαη ηελ ηάμε. Γη‟ απηφ θαη ε ιήςε πξνιεπηηθψλ αιιά θαη 
θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ απνηειεί 
πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ Φπιαθψλ. 
  
Παξάιιεια κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, πξνσζείηαη θαη ε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 
αζθαιείαο. 
 
Ζ ιεηηνπξγία ηεο λέαο Κεληξηθήο Δηζφδνπ κε ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ησλ 
ειεθηξηθψλ ζπξψλ, γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ θξαηνπκέλσλ αιιά θαη ησλ 
επηζθεπηψλ, ε ρξήζε ηειεπηαίνπ ηχπνπ αςίδσλ αλίρλεπζεο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ 
γηα έιεγρν φισλ αλεμαηξέησο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζην Σκήκα, παξέρεη αλαβαζκηζκέλε 
αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο. 
 
Με ηελ εγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ αθηηλνδηαγλσζηηθψλ ζπζθεπψλ γηα αλίρλεπζε 
λαξθσηηθψλ/εθξεθηηθψλ θαη απνζθεπψλ/ρεηξαπνζθεπψλ, γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθά ν 
έιεγρνο φισλ ησλ εηδψλ έλδπζεο θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ. 
 

 ΝαξθσηηθΪ 
 

 Σν Σκήκα Φπιαθψλ ρξεζηκνπνηεί αληρλεπηή λαξθσηηθψλ θαη εθξεθηηθψλ νπζηψλ θαη 
ζχληνκα αλακέλεηαη ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αςίδαο αλίρλεπζεο λαξθσηηθψλ θαη 
εθξεθηηθψλ ζηελ είζνδν ηεο Κιεηζηήο Φπιαθήο. Ο εμνπιηζκφο απηφο παξέρεη ηε 
δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο αθφκα θαη ησλ πην κηθξψλ πνζνηήησλ παξάλνκσλ νπζηψλ.  
Παξάιιεια, κε ηελ ςήθηζε απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ηεο ζρεηηθήο 
λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ρξήζεο ειεγρφκελνπ θαξκάθνπ, 
ηνμηθψλ ή άιισλ απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, εθαξκφδεηαη, ζε ζπλεξγαζία κε ην 
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Τπνπξγείν Τγείαο, ν έιεγρνο νχξσλ κε ζηηγκηαίεο εμεηάζεηο ζηνπο θξαηνχκελνπο ηεο 
Κιεηζηήο Φπιαθήο, ηνπ Κέληξνπ Δμστδξπκαηηθήο Απαζρφιεζεο θαη ηεο Αλνηθηήο 
Φπιαθήο.  
 
Δθηφο ησλ ηεζζάξσλ αληρλεπηηθψλ ζθχισλ πνπ δηαζέηεη ην Σκήκα Φπιαθψλ γηα 
αλίρλεπζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, έρνπλ αγνξαζηεί αθφκε δχν ζθχινη νη νπνίνη έρνπλ 
εθπαηδεπηεί ζηελ θαηαζηνιή επεηζνδίσλ θαζψο θαη ζηελ ηρλειαζία. 
 

 ΣειεθσληθΫο πλδηαιΫμεηο 
 

 Έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζ‟ φιεο ηηο πηέξπγεο ηειεθσληθνί ζάιακνη κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 
εμππεξέηεζε ησλ θξαηνπκέλσλ. Ο έιεγρνο ησλ ηειεθσληθψλ ζπλδηαιέμεσλ έρεη 
αλαβαζκηζηεί κε ηελ εηζαγσγή ζχγρξνλσλ κέζσλ. 
 

 ΠαξΪλνκα ΚηλεηΪ ΣειΫθσλα 
  

 Γηα ηελ απελεξγνπνίεζε παξάλνκσλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ θξαηνχκελνπο έρνπλ 
εμαζθαιηζζεί 26 απελεξγνπνηεηέο (Jammers), εθ ησλ νπνίσλ νη 21 ηνπνζεηήζεθαλ ζε 
δηάθνξνπο ρψξνπο ησλ θπιαθψλ. 
 

 Αιιαγά θαισδέσζεο ζηελ ΠηΫξπγα 4 / ΔγθαηΪζηαζε θαισδέσζεο ζηελ ΠηΫξπγα 
2Α 
 

 Έγηλε αιιαγή ηεο θαισδίσζεο ζηελ Πηέξπγα 4 κε νπηηθή ίλα γηα θαιχηεξα 
απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
Δπίζεο έγηλε θαισδίσζε κε νπηηθή ίλα ηεο αλαθαηληζκέλεο Πηέξπγαο 2Α.  
Σνπνζεηήζεθαλ 10 λέεο θαη 6 παιαηέο θάκεξεο. 
 

 Αλαιπηηθφ ζχζηεκα: 
 
Λεηηνπξγεί ην λέν Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Αζθάιεηαο (Analytic). Σν πην πάλσ ζχζηεκα 
είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ νπνηαζδήπνηε θίλεζεο 
εληφο ηεο Νεθξήο Εψλεο ηεο παιηάο Κιεηζηήο Φπιαθήο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα έρεη 
ήδε εγθαηαζηαζεί ζε φιε ηε Νεθξή Εψλε, νιφθιεξεο ηεο Φπιαθήο.    
 

 ΝΫνο εμνπιηζκφο θαη ηνπνζεηάζεηο 
 

 Αγνξάζηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο πην θάησ ρψξνπο 4 DVR, 19 θάκεξεο θαη 1 
Μνριφο (Active Guard) γηα πεξηκεηξηθφ έιεγρν εθηφο ησλ ηεηρψλ θαη γηα άκεζε 
ηειεθσληθή επαθή κε ην Κέληξν Διέγρνπ. ε πεξίπησζε θηλδχλνπ εληνπίδεηαη άκεζα 
ην ζεκείν φπνπ ππάξρεη ην πξφβιεκα. πγθεθξηκέλα νη θάκεξεο ζπκβάιινπλ ζηνλ 
θαιχηεξν θαη πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν  ζηνπο ρψξνπο φπνπ  έρνπλ ηνπνζεηεζεί: 
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 α) Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο (Γσκάηην λνζειείαο θξαηνπκέλσλ) 
 β) Φπιαθή Λαθαηάκεηαο (ζηνλ Αζηπλνκηθφ ηαζκφ Λαθαηάκεηαο – Οξεηλήο) 
 γ) Δπηζθεπηήξην ζην ζπγθξφηεκα ησλ Πηεξχγσλ 1 θαη 2 ηεο Κιεηζηήο Φπιαθήο 
 δ) Πχιε 2 
 ε) ε φιεο ηηο Πηέξπγεο 

 
 ΝΫεο Τπεξεζέεο θαη Δμππεξεηάζεηο 

 
 α)  Αγνξάζηεθε εμνπιηζκφο γηα έθδνζε ηαπηνηήησλ πξνζσπηθνχ, θάξηεο 

(ηαπηφηεηεο) θαηαδίθσλ, θάξηεο επηζθεπηψλ. 
 

 β)  χζηεκα ζηελ είζνδν (πχιε) γηα θαηαγξαθή δεδνκέλσλ εηζφδνπ – εμφδνπ 
ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ πχιε. 
 

 γ)  Γεκηνπξγήζεθε γξαθείν δηεπζέηεζεο επηζθέςεσλ ζηνπο θξαηνχκελνπο κε 
εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηειεθσληθψλ ππεξεζηψλ. 
 

 δ) Αγνξάζηεθαλ θαη ηνπνζεηήζεθαλ ηειενξάζεηο ζε φιεο ηηο πηέξπγεο. 
 

Γξαθεέν Κξέζεσλ: 
 

To Γξαθείν Κξίζεσλ γηα αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο 
ιεηηνπξγεί θαλνληθά ζην Κέληξν Διέγρνπ ησλ Φπιαθψλ. 
 

 ΔγθαηΪζηαζε Ζιεθηξνληθνχ πζηάκαηνο Αζθαιεέαο ζηηο ΠηΫξπγεο ηεο 
Κιεηζηάο Φπιαθάο: 

 
Έρεη νινθιεξσζεί ε εγθαηάζηαζε ηνπ Νένπ Ζιεθηξνληθνχ πζηήκαηνο 
Αζθαιείαο ζηηο Πηέξπγεο 5 θαη 8 θαη ε εγθαηάζηαζε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο 
παξαθνινχζεζεο θαη αλαιπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Πηέξπγα 3 (Γπλαηθψλ) ηα 
νπνία ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία. 

 
Καη’ νέθνλ πεξηνξηζκφο κε ειεθηξνληθά παξαθνινχζεζε θξαηνπκΫλσλ:  

 
Ζ ηειηθή παξαιαβή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ θαη΄νίθνλ 
πεξηνξηζκνχ κε ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε αλακέλεηαη πεξί ην ηέινο 
Μαξηίνπ 2012.  
 

6 
 

ΚηηξηαθΫο εγθαηαζηΪζεηο 
 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ζπλερίζηεθαλ ηα νηθνδνκηθά έξγα ζηηο Φπιαθέο ηα 
νπνία πέξαλ απφ ηελ θηηξηαθή αλαβάζκηζε, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή 
ρσξεηηθφηεηα, αχμεζαλ παξάιιεια θαη ην επίπεδν γεληθά ηεο αζθάιεηαο. 
 
Οη Φπιαθέο ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδνπλ νμχ πξφβιεκα ππεξπιεζπζκνχ. 
Σν πξφβιεκα απηφ, πνπ επεξεάδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Φπιαθψλ, ζα 
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αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο γηα ηηο Φπιαθέο.  Δθηελήο αλαθνξά γηα ην πξφγξακκα 
αλαβάζκηζεο ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Φπιαθψλ πεξηιακβάλεηαη ζην 
Κεθάιαην Ε, «Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα / Δμνπιηζκφο – Πξνζθνξέο». 
 

7  ηειΫρσζε ηνπ Σκάκαηνο Φπιαθψλ 
 

χκθσλα κε ηε κειέηε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ 
πνπ δηεμήρζε ην 2008 απφ ην Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ, 
δηαπηζηψζεθε φηη νη αλάγθεο ζε απινχο Γεζκνθχιαθεο αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε 
391 άηνκα θαη 15 επηπιένλ ζέζεηο Αξρηδεζκνθχιαθα. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 πιεξψζεθαλ νη 15 πξφζζεηεο ζέζεηο 
Αξρηδεζκνθχιαθα πνπ εγθξίζεθαλ ην 2009 ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ 
Σκήκαηνο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ. Έρνπλ πιεξσζεί επίζεο 
πελήληα κία (51) ζέζεηο κνλίκσλ Γεζκνθπιάθσλ απφ ηηο 3 Οθησβξίνπ, 2011.  
 
ήκεξα ππεξεηνχλ έλαληη ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη πξφζζεησλ αλαγθψλ 96 
έθηαθηνη Γεζκνθχιαθεο εθ ησλ νπνίσλ νη 58 γηα πξφζζεηεο αλάγθεο θαη νη 38 
έλαληη θελψλ ζέζεσλ. 

 
8 Δθπαέδεπζε Πξνζσπηθνχ: 
 

Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2007 ε Γηεχζπλζε ησλ Φπιαθψλ, έρεη ιεηηνπξγήζεη ηε ρνιή 
Γεζκνθπιάθσλ ζε κφληκε βάζε ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο.  
 
ηε ρνιή εθπαηδεχεηαη φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ  θαζψο θαη 
νη λενεηζεξρφκελνη Γεζκνθχιαθεο.  
 
Σα πξνγξάκκαηα ηεο ρνιήο έρνπλ εκπινπηηζηεί κε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα 
εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ εηδηθψλ πνπ θιήζεθαλ γηα ην ζθνπφ 
απηφ απφ ην εμσηεξηθφ.  
 
Δπηπξφζζεηα, κέιε ηνπ Πξνζσπηθνχ Φπιαθψλ εθπαηδεχνληαη θαη 
επηκνξθψλνληαη ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία θαη ηε ΜΜΑΓ, ζηελ Κππξηαθή 
Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαζψο θαη ζε άιινπο εθπαηδεπηηθνχο νξγαληζκνχο 
ζηελ Κχπξν θαη ην εμσηεξηθφ θαζψο θαη απφ κέιε ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ.          
 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2011 έρεη αλαζπζηαζεί ζηελ Κππξηαθή Αθαδεκία 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ν ππξήλαο κάζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Φπιαθψλ. Έρεη 
ππνβιεζεί ε έθζεζε γηα δηάγλσζε αλαγθψλ κάζεζεο γηα ην έηνο 2012.  
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9 ηαηηζηηθΪ ζηνηρεέα: 
 

 ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηέρνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε: 
  -  ηηο εηζδνρέο θαη ηηο απνιχζεηο θξαηνπκέλσλ ζηηο Φπιαθέο ην 2011 (ΠΗΝΑΚΑ 1) 

 
  -  ηνπο ππφηξνπνπο θξαηνπκέλνπο   (ΠΗΝΑΚΑ 2) 

 
 - ηνλ αξηζκφ απαζρνινπκέλσλ θξαηνπκέλσλ ζε θάζε εξγαζηήξην ησλ Φπιαθψλ   

(ΠΗΝΑΚΑ 3) 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

ΔηζδνρΫο θαηαδέθσλ - Τπνδέθσλ θαηΪ ην 2011 

 Α Ν Γ Ρ Δ  Γ Τ Ν Α Η Κ Δ   

 Δ/θχπξηνη Σ/θχπξηνη Αιινδαπνί Δ/θχπξηεο Σ/θχπξηεο Αιινδαπέο ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΣΑΓΗΚΟΗ 506 4 749 26 0 119 1404 

 

ΤΠΟΓΗΚΟΗ 322 8 903 25 5 162 1425 

 

ΟΛΗΚΟ  

ΑΡΗΘΜΟ 

828 12 1652 51 5 281 2829 

Απνιχζεηο θαηαδέθσλ θαηΪ ην 2011 

Α Ν Γ Ρ Δ   Γ Τ Ν Α Η Κ Δ   

21 + 18 - 21 18 - 21+ 18 - 21 18 - ΤΝΟΛΟ 

1225 28 3 151 3 1 1411 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 

πγθξηηηθφο πέλαθαο ππφηξνπσλ θαηαδέθσλ ζε ζρΫζε κε ηνλ νιηθφ αξηζκφ ησλ 

λΫσλ θαηαδέθσλ, ηα ελλΫα ηειεπηαέα ρξφληα (2002 – 2011) 

 

 ΟΛΗΚΟ Τ Π Ο Σ Ρ Ο Π Ο Η 

 ΑΡΗΘΜΟ ΟΛΗΚΟ  ΑΝΧ ΣΧΝ 21 ΚΑΣΧ ΣΧΝ 21 

ΔΣΟ ΚΑΣΑΓΗΚΧΝ ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΟΣΡΟΠΧΝ 

ΑΝΑΛΟΓΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΛΟΓΗΔ ΑΡΗΘΜΟ ΑΝΑΛΟΓΗΔ 

        

        

2002 1254 423 33,73 416 33,17 7 0,6 

2003 1313 311 23,69 305 23,23 6 0,46 

2004 1385 243 17,55 237 17,11 6 0,43 

2005 1187 237 19,97 232 19,55 5 0,42 

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

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

2008 1255 133 10,59 129 10,28 4 0,31 

2009 1432 112 7.82 111 7.75 1 0,06 

2010 1301 109 8,37 108 8.3 1 0.08 

2011 1404 174 12.39 174 12.39 2 0.14 
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ΠΗΝΑΚΑ  3 

 ΚΑΣΑΓΗΚΟΗ  ΠΟΤ  ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ  ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΑ  ΣΑ  ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 
ΦΤΛΑΚΧΝ ΚΑΣΑ  ΣΖ  ΓΗΑΡΚΔΗΑ  ΣΟΤ  2011 
 

1. ΚαζαξηζηΫο Δξγαζηεξέσλ 18 

2. Βαθεέν  15 

3. ηδεξνπξγεέν 20 

4. Βηβιηνδεηεέα (ηξέα) 80 

5. Ξπινπξγεέν 18 

6. ΟηθνδνκηθΫο εξγαζέεο 35 

7. Κνπξεέα (δχν)   8 

8. ΖιεθηξνινγηθΫο εξγαζέεο   7 

9. Πιπληάξην  25 

 
 

 ΔθηΫιεζε Έξγσλ θαη δηεμαγσγά δηαθφξσλ εξγαζηψλ 
απφ Κξαηνχκελνπο κε ηελ θαζνδάγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ 
 

1. ηδεξνπξγεέν €  86,650.00 

2. Οηθνδφκνη  €  40,250.00 

3. Ζιεθηξνιφγνη  €  29,600.00 

4. Βαθεέν  €  22,700.00 

5. Ξπινπξγεέν  €  11,160.00 

6. Bηβιηνδεηεέα ΠηΫξπγεο 1 θαη 2, 5 θαη 8, 3 €167,899.10 

7. Πιπληάξην €216,952.00 

----------------- 

  Οιηθφ €575,211.10 
========== 
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Η 
 

Κπαηικό Απσείο 
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 Πξνζζάθεο 
 
Καηά ην 2011 ην Κξαηηθφ Αξρείν παξέιαβε απφ θπβεξλεηηθά ηκήκαηα αξρεία πνπ 
θαηαιακβάλνπλ 551,60 κέηξα κήθνπο ξαθηψλ.  Πιήξεο πεξηγξαθή ησλ παξαιαβψλ 
θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η.  Σα ελ ιφγσ αξρεία θπκαίλνληαη ρξνλνινγηθά κεηαμχ ησλ 
εηψλ 1892-2008. 
 
 Απνζάθεπζε Αξρεέσλ - ΑξρεηνθπιΪθηα 
 
Ζ πνζφηεηα ησλ αξρείσλ πνπ ηψξα θπιάζζνληαη ζηα αξρεηνθπιάθηα αλέξρεηαη ζε 
9.759,70 κέηξα κήθνπο ξαθηψλ. 
 
Σν Κξαηηθφ Αξρείν θπιάζζεη ηηο αξρεηαθέο ζπιινγέο ηνπ ζε 5 αξρεηνθπιάθηα ζηε 
Λεπθσζία. 
 
Σν Γεθέκβξην ηνπ 2011 ηνπνζεηήζεθαλ θηλεηά ξάθηα ζε έλα κέξνο ηνπ 
αξρεηνθπιαθίνπ ζηελ νδφ Γξίβα Γηγελή, ζπκπιεξψλνληαο θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ 
ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ζηαζεξψλ ξαθηψλ κε θηλεηά πνπ άξρηζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 
2008. 
 
 Αλαγλσζηάξην 
 
Ο αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ησλ εξεπλεηψλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην αλαγλσζηήξην 
αλήιζε ζε 1000. Μεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνληαη θνηηεηέο, εθπαηδεπηηθνί, εξεπλεηέο, 
δεκφζηνη ππάιιεινη, δήκνη, ηξαπεδηθνί, ηαηξνί, αξραηνιφγνη θαη άιινη πνιίηεο. Ο 
αξηζκφο ησλ αξρείσλ θαζψο θαη ησλ κηθξνηαηληψλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην 
αλαγλσζηήξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8(1) ηνπ πεξί Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκνπ ηνπ 
1991, αλήιζε ζε 5231 θαη 28 αληηζηνίρσο. πγθξηηηθφο πίλαθαο κε ζηνηρεία ηνπ 
αλαγλσζηεξίνπ γηα ηα έηε  2010 θαη 2011 θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. 
 
χκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο γηα ηα πιεξσηέα ηέιε, ηα έζνδα ηνπ Αλαγλσζηεξίνπ 
αλήιζαλ ζε €4.507,92, απφ ηα νπνία €4.139,16 εηζπξάρζεθαλ γηα θσηνηππίεο, ηα 
€64,60 γηα ηειεθσληθά αηηήκαηα, ηα €3,42 γηα επηθχξσζε αξρείσλ, ηα €150,28 γηα 
αλαηππψζεηο κηθξνηαηληψλ, ηα €133,37 γηα ηαρπδξνκηθά αηηήκαηα θαη ηα €17,09 γηα 
ηέιε έξεπλαο. 
 
 Δθδνηηθά Τπεξεζέα 
 
Ζ εξγαζία πνπ έγηλε ζην Κξαηηθφ Αξρείν πεξηιακβάλεη ηελ ηαμηλφκεζε, 
θαηαινγνπνίεζε, εγθπηίσζε θαη ηνπνζέηεζε ζηα ξάθηα ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ 
θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ. 
 
 Δπηινγά θαη ΓηΪζεζε Αξρεέσλ 
 
ε ζπλεξγαζία κε ηoπο Σκεκαηηθνχο Λεηηνπξγνχο Αξρείσλ ησλ δηάθνξσλ 
θπβεξλεηηθψλ Σκεκάησλ, εμεηάζηεθαλ αξρεία ησλ Σκεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 
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6(1) θαη 6(2) ηνπ πεξί Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκνπ. Καηά ηελ εμέηαζε επηιέγεθαλ αξρεία 
γηα κεηαθνξά θαη κφληκε δηαθχιαμε ζην Κξαηηθφ Αξρείν.  χκθσλα κε ην άξζξν 6(5) 
ηνπ πεξί Κξαηηθνχ Αξρείνπ Νφκνπ θαηαζηξάθεθαλ αξρεία σο αθαηάιιεια γηα κφληκε 
δηαθχιαμε.  ηνηρεία ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο θαηαζηξνθήο ησλ αξρείσλ θαζψο θαη ν 
απνζεθεπηηθφο ρψξνο ησλ ηκεκάησλ πνπ απνδεζκεχηεθε, θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα 
IV. 
 
 Πξνζσξηλά Δπηζηξνθά Αξρεέσλ 
 
Δπηζηξάθεθαλ πξνζσξηλά 998 αξρεία ζηα Σκήκαηα, απφ ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ, κε 
βάζε ην άξζξν 7(5).  Σα 735 αξρεία έρνπλ ήδε επηζηξαθεί ζην Κξαηηθφ Αξρείν, ελψ 
263 αλακέλνληαη. Δπίζεο επηζηξάθεθαλ ζην Κξαηηθφ Αξρείν 171 αξρεία απφ ηηο 
επηηάμεηο ηνπ 2010, 22 αξρεία απφ ηηο επηηάμεηο ηνπ 2009, 1 αξρείν απφ ηηο επηηάμεηο 
ηνπ 2008, θαη 2 αξρεία απφ ηηο επηηάμεηο ηνπ 2006. 
 
 Δξγαζηάξην πληάξεζεο 
 
Καηά ην 2011, ην Δξγαζηήξην πληήξεζεο εκπινπηίζηεθε κε θηβψηηα ζπληήξεζεο θαη 
άιια πιηθά. Δπίζεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε θαηάιιεια πιηθά ζπληήξεζεο 4155 
θαιχκκαηα θαθέισλ, 4000 ζήθεο,1850 πιαζηηθά πξνζηαηεπηηθά θαη 63 πξνζηαηεπηηθνί 
θάθεινη γηα ζθνπνχο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ αξρείσλ. 
 
Έρνπλ επίζεο θαηαζθεπαζηεί 467 αξρεηαθά θηβψηηα Νν.1, ρσξίο νμχηεηα θαζψο θαη 4 
θηβψηηα Νν.2. Πεξαηηέξσ θαηαζθεπάζηεθαλ 1675 πξφρεηξα αξρεηαθά θηβψηηα, ελψ 
έρνπλ δνζεί 1624 γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ηα ίδηα ηα θπβεξλεηηθά Σκήκαηα.  ια 
ηα πην πάλσ πξφρεηξα αξρεηαθά θηβψηηα έρνπλ παξαδνζεί ζηα δηάθνξα Τπνπξγεία, 
Σκήκαηα θαη Τπεξεζίεο γηα θχιαμε ησλ αξρεηαθψλ ηνπο ζπιινγψλ θαη αζθαιή 
κεηαθνξά ηνπο ζην Κξαηηθφ Αξρείν. 
 
Έρνπλ ζπληεξεζεί 11 θάθεινη ηεο Αξρηγξακκαηείαο (SA1 θαη SAO), ζχλνιν 390 
θχιια θαη 4 θηξκάληα. Δπίζεο ζπληεξήζεθαλ 1 κεηξψν ηεο ζπιινγήο ΔΓΠ1/1 θαη 1 
έληππν ηεο ζπιινγήο V7/1. 
 
Έρνπλ ζπληεξεζεί 375 θχιια απφ ηε ζπιινγή ηνπ Kηεκαηνινγίνπ (LRS1). 
 
Έρεη ζπληεξεζεί 1 θάθεινο απφ ηε ζπιινγή ηνπ Σκήκαηνο Μεηαλάζηεπζεο (ΒΝ1), 
ζχλνιν 1 θχιιν. 
 
Καηά ην 2011, ζηα πιαίζηα  ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 32 
κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο (oC) θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο (RH%) κε ηε ρξήζε 
ζεξκνυγξνγξάθνπ ζηα 5 αξρεηνθπιάθηα ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ.   
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Φσηναλαπαξαγσγηθά Τπεξεζέα / ΜεραλνγξΪθεζε - Απηνκαηνπνέεζε 
Γξαθεένπ 

 
Γηα ηηο αλάγθεο ησλ εξεπλεηψλ εθδφζεθαλ γχξσ ζηα 12,399 θσηναληίγξαθα θαη 442 
αλαηππψζεηο κηθξνηαηληψλ. 
 
πλερίζηεθαλ κε εληαηηθνχο ξπζκνχο νη εξγαζίεο ζην Δξγαζηήξην Φεθηνπνίεζεο γηα 
ςεθηνπνίεζε αξρεηαθψλ ζπιινγψλ, κέζσ κεγάινπ επαγγεικαηηθνχ ζαξσηή, ν νπνίνο 
έρεη ηε δπλαηφηεηα ςεθηνπνίεζεο εχζξαπζησλ αξρείσλ ρσξίο ηελ πξφθιεζε 
νπνηαζδήπνηε θαηαπφλεζεο ή ηελ έθζεζε ζε βιαπηηθή αθηηλνβνιία ή ζεξκφηεηα, 
θαζψο θαη ζην Δξγαζηήξην Μηθξνθσηνγξάθεζεο. ηνηρεία ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη 
κηθξνθσηνγξάθεζεο ησλ αξρείσλ θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα V. 
 
 πκκεηνρΫο ζε πλΫδξηα ζηελ Κχπξν θαη ζην Δμσηεξηθφ: 
 
Σνλ Απξίιην ηνπ 2011, Λεηηνπξγφο ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, έιαβε κέξνο ζην ζπκπφζην 
ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηίηιν "Πάθνο, Ήηαλ άιιεο Δπνρέο…" κε νκηιία κε ζέκα: "Οη 
Δθινγέο γηα ην Ννκνζεηηθφ πκβνχιην ζηελ Πάθν, 1883-1930" πνπ δηνξγάλσζε ν  
Γήκνο Πάθνπ, ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη ε Δθεκεξίδα "Ο Φηιειεχζεξνο". 
 
Σν Μάτν ηνπ 2011, Λεηηνπξγφο ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, έιαβε κέξνο ζην 23ν ζπλέδξην 
ηνπ EBNA (European Board of National Archivists) θαη ζηε 10ε ζπλάληεζε ηνπ EAG 
(European Archives Group) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βνπδαπέζηε (Οπγγαξία). 
 
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, Λεηηνπξγφο ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, έιαβε κέξνο ζην 24ν 
ζπλέδξην ηνπ EBNA (European Board of National Archivists) θαη ζηελ 11ε ζπλάληεζε 
ηνπ EAG (European Archives Group) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Κξαθνβία 
(Πνισλία). 
 
 Δθπαέδεπζε - Δπηκφξθσζε Πξνζσπηθνχ: 
 
ηηο 20 Ηνπιίνπ 2011, ε Έθνξνο Κξαηηθνχ Αξρείνπ έλαο Λεηηνπξγφο Κξαηηθνχ Αξρείνπ, 
έιαβαλ κέξνο ζην εκηλάξην κε ζέκα "Πξνεηνηκαζία Κππξηαθήο Πξνεδξίαο γηα ζέκαηα 
ΓΔΤ – Γεκνζίαο Σάμεσο", πνπ δηνξγάλσζε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο 
Σάμεσο θαη ε Αζηπλνκία Κχπξνπ. 
 
Απφ 1 κέρξη 4 Ννεκβξίνπ 2011, ε Έθνξνο Κξαηηθνχ Αξρείνπ θαη έλαο Λεηηνπξγφο 
Κξαηηθνχ Αξρείνπ, έιαβαλ κέξνο ζην Δξγαζηήξη Γηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ δηνξγάλσζε 
ε Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
 
ηηο 8 Ννεκβξίνπ 2011, Λεηηνπξγφο ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, έιαβε κέξνο ζηελ 
ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε γηα ηελ Κππξηαθή Πξνεδξία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ 
δηνξγάλσζε ε Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
 
ηηο 17 Ννεκβξίνπ 2011, νη Λεηηνπξγνί ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 
Δθπαηδεπηηθή Ζκεξίδα γηα ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηπαθνχ Υψξνπ Δπηθνηλσλίαο θαη 
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πλεξγαζίαο ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο, πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Τπεξεζηψλ 
Πιεξνθνξηθήο. 
 
Απφ 21 κέρξη 23 Ννεκβξίνπ 2011, ε Έθνξνο Κξαηηθνχ Αξρείνπ θαη έλαο Λεηηνπξγφο 
Κξαηηθνχ Αξρείνπ, παξαθνινχζεζαλ ην εκηλάξην κε ηίηιν "Chairing Council, Working 
Parties Preparatory Seminar and Simulation", πνπ δηνξγάλσζε ε Κππξηαθή Αθαδεκία 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
 
ηηο 28 Ννεκβξίνπ 2011, Λεηηνπξγφο ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, έιαβε κέξνο ζηελ 
Ζκεξίδα κε ζέκα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ Πξνεδξεχνπζα 
ρψξα, πνπ δηνξγάλσζε ε Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
 
Απφ 30 Ννεκβξίνπ κέρξη 2 Γεθεκβξίνπ 2011, Λεηηνπξγφο ηνπ Κξαηηθνχ Αξρείνπ, έιαβε 
κέξνο ζην Δθπαηδεπηηθφ Δξγαζηήξην Αηνκηθψλ θαη Ζγεηηθψλ Γεμηνηήησλ, πνπ 
δηνξγάλσζε ε Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
 
Απφ 6 κέρξη 7 Γεθεκβξίνπ 2011, ε Έθνξνο Κξαηηθνχ Αξρείνπ θαη έλαο Λεηηνπξγφο 
Κξαηηθνχ Αξρείνπ, έιαβαλ κέξνο ζην Δθπαηδεπηηθφ Δξγαζηήξην "Public Speaking and 
Chairing Meetings", πνπ δηνξγάλσζε ε Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 
 

Έπαηλνη 
 
Σν Κξαηηθφ Αξρείν παξνπζίαζε θαηά ην 2011 κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% ζηελ 
θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη έιαβε ζρεηηθφ έπαηλν απφ ηελ Τπεξεζία 
Δλέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνχ. 
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           ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΡΥΔΗΧΝ ΠΟΤ ΜΔΣΑΦΔΡΘΖΚΑΝ ΣΟ ΚΡΑΣΗΚΟ ΑΡΥΔΗΟ  
ΑΠΟ ΓΗΑΦΟΡΔ ΠΖΓΔ ΚΑΣΑ ΣΟ 2011 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΑ 
ΜΖΚΟΤ 
ΡΑΦΗΧΝ 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΛΔΜΔΟΤ (ΔΓΛΔ): 
 

248 απνθάζεηο Πνιηηηθψλ Αγσγψλ (1961 - 1980) 
 

 
 

     0,83 
   

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΛΑΡΝΑΚΑ (ΔΓΛΑ): 
 

366 θάθεινη Θαλαηηθψλ Αλαθξίζεσλ (1947 – 1960) 
 

 
 

    1,04 
 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΠΑΦΟΤ (ΔΓΠΑ): 
 

64781 θάθεινη Πνιηηηθψλ Αγσγψλ (1892 - 1960) 
 

 
 

102,86 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ (PSC): 
 

3417 θάθεινη (1960 - 1989) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2015) 
  235 θάθεινη (1990 - 1995) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2020) 
  183 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1996 – 2000) (ρξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο) 
 

 
 

   52,80 
     2,50 
    1,90 

 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΛΔΤΚΧΗΑ (DON): 
 

118 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1981 – 2003)                                         } 
113 θάθεινη κε Πνιενδνκηθέο δψλεο (1978 – 2003)                    } 
  34 θάθεινη Δπαξρηαθνχ Δπφπηε (1965 – 2002)                        } 
  50 αηηήζεηο απφθηεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ αιινδαπνχο } 
       (2003-2010)                                                                           } 
  22 θάθεινη πκβνπιίσλ Βειηηψζεσο (1982 – 2003)                  } 
 

109 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1971 – 2004)                                          } 
    2 πξνζσπηθνί θάθεινη Δπάξρσλ (1990 – 1998)                      } 
  12 θάθεινη Δπαξρηαθνχ Δπφπηε (1986 – 2004)                        } 
  14 θάθεινη πκβνπιίσλ Βειηηψζεσο (1968 – 2003)                  } 
 
 

 
 
 
 
 

    4,80 
 
 
 
 

 
 

    2,18 
 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ: 
 

367 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1974) 

 
 

    2,70 
 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΜΤΝΑ: 
 

211 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1964 – 2003) 

 
 

     8,84 
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ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΧΡΓΗΑ, ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
(ANR): 
 

179 θάθεινη (1980 - 1988) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2011 - 2015) 

 
 
 

     5,30 
      

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ (MJ): 
 

    4 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1959 - 1960)  
  65 θάθεινη (1959 – 1963) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 
  16 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1962, 1966, 1972, 1986) (ρξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο) 
179 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1954 – 2007) (παιαηφ ζεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο) 
 

 
 

     0,10 
     3,23 
     0,34 

 
    4,24 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ: 
 

141 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1961 - 2001) (αξηζκεηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο) 
391 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 
 

 
 

      3,61 
    10,50 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ (ΤΠΔ): 
 

825 θάθεινη (1959 - 1960) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2012) 
896 θάθεινη (1959 – 1960) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2013) 
  20 θάθεινη (1959 – 1960) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2014) 
    3 θάθεινη (1959) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2017)  } 
    2 θάθεινη (1959) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2018)  } 
    1 θάθεινο (1959) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2019) } 
 

  
 

    12,80 
     16,47 
       0,41 

 
      0,10 

   

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ: 
 

    1 θάθεινο (1985) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2008) 
303 θάθεινη (1979 - 1987) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 
 

 
 

      0,10 
      6,24 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ (Δ): 
 

  176 θάθεινη θαη θάξηεο (2001 - 2010) (ζεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο) 
      5 θάθεινη (1968) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2008) 
1846 θάθεινη (1968 – 1985) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 
  277 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1968 – 1975, 1977 – 1983) 
 

 
 

      10,00 
        0,10 
      47,84 
        5,30 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ: 
 

  244 θάθεινη αιινδαπψλ (1986 – 2000) 
5481 θάθεινη πινίσλ (1963, 1987, 1994) 
      4 θάθεινη (1961) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 

 
 

        1,45 
       40,95 
         0,20 
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  290 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1967) (ρξνλνινγηθφ ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο) 
 

         5,82 

ΑΝΧΣΔΡΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΞΗΚ): 
 

142 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2006 - 2011)  
  36 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2012) 
    8 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2013) 
    9 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2014) 
  26 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2015) 
  13 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2016) 
    6 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2017) 
    1 θάθεινο (Μειινληηθή κεηαθνξά 2018) 
ΑΝΧΣΔΡΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ (ΑΞΗΚ): 
 

    5 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2019)  
  13 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2020) 
    3 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2021) 
    1 θάθεινο (Μειινληηθή κεηαθνξά 2022) 
282 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1968 – 2002) (Παιαηφ ζεκαηηθφ ζχζηεκα  
αξρεηνζέηεζεο ) 
 

 
 

        4,26 
        1,14 
         0,31 
         0,31 
         0,83 
         0,52 
         0,20 
         0,10 

 
 

         0,20 
        0,52 
        0,10 
       0,10 
       7,75 

 

ΑΝΧΣΔΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ: 
 

245 δηνηθεηηθνί θάθεινη (παιαηφ ζεκαηηθφ ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο) 
349 δηνηθεηηθνί θάθεινη (λέν ζεκαηηθφ ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο) 
Γηάθνξεο εθδφζεηο (1971 – 2008) 
  13 box files θαη 1 βηβιίν 

 
 

          8,72 
       13,70 
         0,52 
         1,45 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΦΡΟΤΡΑ: 
 

74 box files (1969 - 1970)  
 

 
 

          4,40 
 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΛΑΡΝΑΚΑ: 
 

12 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1954, 1956, 1957)  
 

 
 
 

         0,31 
 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ (ΓΣΠ): 
 

797 δηνηθεηηθνί θάθεινη (2002 – 2008) (παιαηφ ζεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο) 
 

 
 

       19,39 
 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΛΔΜΔΟY: 
 

15 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1963 – 2007) (αξηζκεηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο) 
 

 
 

        0,52 
 

ΔΠΑΡΥΗΑΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΛΔΜΔΟΤ: 
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344 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1957 - 1959) (ρξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο) 
 

          6,55 
 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΝΑΚΟΤΦΗΔΧ ΠΑΘΟΝΣΧΝ (ΔΑΠ): 
 

73 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 
 

 
 

         1,60 
 

ΗΑΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ: 
 

349 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1942, 1944 - 1959) (ρξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο) 
 

 
 

          7,27 
 

ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ: 
 

15 θάθεινη (1986 – 2001) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 
  5 θάθεινη ((1987 – 2001) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2011) 
 
 

 
 

          0,31 
          0,20 

 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΛΔΤΚΧΗΑ 
 

3 θάθεινη 
    

 
 

          0,10 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ: 
 

509 θάθεινη Γπκλαζίσλ θαη Σερληθψλ ρνιψλ 
 

 
 

        18,20 
 

ΣΜΖΜΑ ΑΝΑΓΑΜΟΤ:  
 

26 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2011) 
81 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2015) 
 

 
 

          0,41 
          1,66 

 

ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ: 
 

47 θάθεινη (1936 – 1939, 1947 – 1949, 1951, 1955 – 1956, 1961, 
                    1963 – 1964, 1966, 1969, 1971, 1973 – 1974, 1976, 1978, 
                    1981, 1983 – 1985, 1989, 1991, 1993) 
 

 
 

          1,76 
 

ΣΜΖΜΑ ΓΑΧΝ (ΣΓ): 
 

  5 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 
42 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2011) 
 

 
 

          0,20 
          1,24 

 

ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ (RCS): 
 

344 θάθεινη πινίσλ (1989 – 2003) 
 

 
 

        29,12 
 

ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΗΑ: 
 

    2 θάθεινη (1984) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2011) 
110 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1989)  

 
 

          0,10 
          2,70 
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ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΗΑΚΧΝ ΥΔΔΧΝ: 
 

692 θάθεινη (1951 – 2007) 
  53 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1971 – 2007) 
 

 
 

        10,71 
          1,24 

ΣΜΖΜΑ ΔΦΟΡΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΖΜΟΤ ΠΑΡΑΛΖΠΣΖ: 
 

3 θάθεινη (1968 - 1970) (Μειινληηθή κεηαθνξά 2011) 
 

 
 

          0,20 
    

ΣΜΖΜΑ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΖΜΔΡΗΑ: 
 

57 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1973 – 2008) 
 

 
 

          1,45 
 

ΣΜΖΜΑ ΦΤΛΑΚΧΝ (SS): 
 

2700 θάθεινη (1914 – 1956) 
 

 
 

          5,20 
 

ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ: 
 

27 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2006) 
27 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2007) 
23 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2008) 
38 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2009) 
43 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 
 

 
 

          1,04 
          1,04 
          0,72 
          1,35 
          0,83 

 

ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ: 
 

409 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010) 
  33 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2010 απφ Μειινληηθή κεηαθνξά 
2005) 
 

 
 

        12,27 
         0,72 

ΑΡΥΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΚΤΠΡΟΤ - ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 
ΛΔΤΚΧΗΑ-ΚΔΡΤΝΔΗΑ-ΜΟΡΦΟΤ: 
 

26 θάθεινη  (Μειινληηθή κεηαθνξά 2011) 
 

 
 

          1,14 
 

ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ: 
 

376 δηνηθεηηθνί θάθεινη (1973 – 1974) 
 

 
 

        16,84 
 

ΑΡΥΖ ΣΖΛΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ: 
 

    1 θάθεινο (2000) 
174 θάθεινη (1951 – 1990) 
 

 
 

         0,10 
         3,12 

ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΑΣΗΚΧΝ ΤΠΟΣΡΟΦΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ: 
 

4 θάθεινη (Μειινληηθή κεηαθνξά 2011) 
 

 
 

          0,10 
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ΔΝΣΤΠΑ V: 
 
150 έληππα 
 

 
 

          1,21 
 

 

                                                ΤΝΟΛΟ 
 

      551,60 
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          ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 
 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΑΓΝΧΣΖΡΗΟ 
 
 

ΣΟΗΥΔΗΑ 2010 2011 

 
Αξηζκφο εξεπλεηψλ 
 

 
162 

 
167 

 
Αξηζκφο επηζθέςεσλ 
 

 
1001 

 
1000 

 
Αξηζκφο αξρείσλ πνπ εξεπλήζεθαλ 
 

 
5233 

 
5231 

 
Αξηζκφο κηθξνηαηληψλ πνπ εξεπλήζεθαλ 
 

 
102 

 
28 

 
Αξηζκφο αξρείσλ γηα θηλεκαηνγξάθεζε 
 

 
------ 

 
------ 

 
Αξηζκφο ηειεθσληθψλ αηηεκάησλ 
 

 
8 

 
13 

 
Αξηζκφο ηαρπδξνκηθψλ αηηεκάησλ 
 

 
------ 

 
1 

 
Αξηζκφο θσηνηππηψλ 
 

 
14247 

 
12499 

 

 
Αξηζκφο αλαηππψζεσλ κηθξνηαηληψλ 
 

 
955 

 
442 

 
Παξνπζίαζε θαθέισλ σο ηεθκήξηα ζην Γηθαζηήξην 
 

 
------ 

 
------ 
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       ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

 
ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΓΚΤΣΗΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε/Σέηινο ΣΪμεο Κψδηθαο ΣΪμεο Αξηζκφο 
Κηβσηέσλ 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 

κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

 1. 
 
 

Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ – 
Τπνζέζεηο Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ 

ΓΔΓ1/1337- 1408 13 1,34  

 2. Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο - 
Πξνζσπηθνί Φάθεινη Γεκνζίσλ 
Τπαιιήισλ 
 

PSC2/9568-12103 127 13,20  

 3. Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ 
θαη Πεξηβάιινληνο - Φάθεινη 
Αιιεινγξαθίαο 
 

ANR1   Σνπνζεηήζεθαλ ζε ππάξρνληα θηβψηηα 

 4. 
 
 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ 
θαη Πεξηβάιινληνο - Φάθεινη 
Αιιεινγξαθίαο 
 

ANR1/4485-5096 161 16,74  

 5. 
 
 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ – πλζήθε 
Πξνζρψξεζεο ηεο Κχπξνπ ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε 

Σ1/1 1 0,24  

 6. 
 
 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ - Γηνηθεηηθφ 
Αξρείν 

ΤΠΔ8/242-1335 111 11,54  

 7. Σκήκα Γεκνζίσλ Έξγσλ – 
Αξρηηεθηνληθά ρέδηα 
 

PWD3/1095 Υάξηεο   Πεξηζζφηεξεο Πιεξνθνξίεο ζα δνζνχλ 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
θσδηθνπνίεζεο 
 

 8. 
 
 

Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο 
– Φάθεινη Αιιεινγξαθίαο 

LRS1/20646-22172 45 4,68  

 9. Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο 
– Μεηξψα 
 

LRS2/20-24  0,41  
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      ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 
 

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΓΚΤΣΗΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 
 

Α/Α Σέηινο ΣΪμεο Κψδηθαο ΣΪμεο Αξηζκφο 
Κηβσηέσλ 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 

κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

10. 
 
 

Σκήκα Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο 
– Υάξηεο Kitchener 
 

LRS5/1-17 4 0,43  

11. Σκήκα Φπιαθψλ – SS Personal Files  
Pre1960 
 

SS 92-106 
 

34 3,53  

12. 
 

Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ – 
Πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ ηεο ΑΣΖΚ κε 
ζπληερλίεο 
 

CYTA1/1 
 

1 0,10  

13. 
 

Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ – 
Ννκνζεζία 
 

CYTA2/1   Σνπνζεηήζεθε  ζε ππάξρνλ θηβψηην 

14. 
 

Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ – 
Σειεθσλεία θαη Σειέγξαθνο 
 

CYTA3/1   Σνπνζεηήζεθε  ζε ππάξρνλ θηβψηην 

15. 
 

Κνηλνηάξρεο  Μακσληψλ – Πάθνο 
 

Κ1/1-12 1 0,10  

16. Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Άκπλαο 
Λεπθσζία 

ΛΔΤΠΑ1/1-3 1 0,10  

17. 
 

Έληππα V3/903-914 
 

1 0,10  

18. Έληππα V13/114-116 
 

1 0,10  

19. Έληππα V18/232-237 
 

2 0,20  

20. Έληππα 
 

V30/1063-1081 3 0,31  

21. Έληππα V34/2457-2492 2 0,20 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ (ζπλΫρεηα) 
 

ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΓΚΤΣΗΧΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 
 
 
 

Α/Α Σέηινο ΣΪμεο Κψδηθαο ΣΪμεο Αξηζκφο 
Κηβσηέσλ 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 

κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

22. 
 

Έληππα 
 

V40/1733-1746 2 0,20  

23. Έληππα 
 

V53/1455-1466 1 0,10  

24. Αξρεία απφ ηδηψηεο / Κππξηαθφο Δξπζξφο 
ηαπξφο - Μελχκαηα Δγθισβηζκέλσλ 
 

ΚΔ1/416-894 2 0,20  

25. Γσξεέο Αξρείσλ απφ ηδηψηεο 
 

ΓΑ1/3   Σνπνζεηήζεθε ζε ππάξρνλ θηβψηην 
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     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

1 Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεκεζνχ Μ 248 1961-1980     0,83 Απνθάζεηο Πνιηηηθψλ Αγσγψλ. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

2 Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεκεζνχ Κ 1127 1998-2001     4,00 Αηηήζεηο Πησρεχζεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ 
εθδφζεθε Γηάηαγκα Παξαιαβήο 

3 Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεκεζνχ Κ 1035 1966-1981     3,00 Αηηήζεηο Δηαηξεηψλ 

4 Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεκεζνχ Κ 66097 1961-1980 150,00 Πνιηηηθέο Αγσγέο 

5 Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λάξλαθαο Μ 366 1947-1960     1,04 Θαλαηηθέο Αλαθξίζεηο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

6 Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Πάθνπ Μ 64781 1892-1960 102,86 Πνιηηηθέο Αγσγέο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

7 Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Μ 3417 1960-1989   52,80 Μειινληηθή κεηαθνξά 2015. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

8 Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Μ 235 1990-1995     2,50 Μειινληηθή κεηαθνξά 2020. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

9 Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Μ 183 1996-2000     1,90 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

10 Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Κ 299 2002  
     3,00 

Φάθεινη Αηηήζεσλ Τπεξεζηαθψλ 
Δθζέζεσλ 

11 Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Κ 136 2003-2004  Φάθεινη Αηηήζεσλ γηα δηάθνξεο ζέζεηο 

12 Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Κ  2006-2009    10,00 Γξαπηά Τπνςεθίσλ γηα δηαπίζησζε ηεο 
Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο γιψζζαο 

13 Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Κ 107 2000-2009      4,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη λένπ ζεκαηηθνχ 
ζπζηήκαηνο 

14 Δπηηξνπή Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Κ 91 2005      7,00 Φάθεινη Αηηήζεσλ γηα ζέζεηο πνπ έρνπλ 
πιεξσζεί θαη γηα ηηο νπνίεο δελ εθθξεκεί 
πξνζθπγή 

15 Ννκηθή Τπεξεζία 
 

Κ  1997-2003     25,00 Δγθχθιηνη Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ θαη 
αληίγξαθα πιεξσκψλ 
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    ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

16 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Μ 118 1981-2003  Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

17 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Μ 113 1978-2003  Πνιενδνκηθέο δψλεο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

18 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Μ 34 1965-2002  
  4,80 

Φάθεινη Δπαξρηαθνχ Δπφπηε 
Λεπθσζίαο. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

19 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Μ 50 2003-2010  Αηηήζεηο Απφθηεζεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο 
απφ Αιινδαπνχο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

20 
 

Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Μ 22 1982-2003  πκβνχιηα Βειηηψζεσο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

21 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Μ 109 1971-2004  Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

22 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Μ 2 1990-1998 Πξνζσπηθνί θάθεινη Δπάξρσλ. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

23 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Μ 12 1986-2004   2,18 Φάθεινη Δπαξρηαθνχ Δπφπηε  
Λεπθσζίαο. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

24 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Μ 14 1968-2003  Φάθεινη πκβνπιίσλ Βειηηψζεσο. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

25 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Λεπθσζίαο Κ 232    5,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

26 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ακκνρψζηνπ Μ 367 1974   2,70 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

27 
 

Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ακκνρψζηνπ Κ  1975-2005 34,00 Λνγηζηηθά αξρεία 

28 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ακκνρψζηνπ Κ  2000-2005   3,50 Απνδείμεηο Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ 

29 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ακκνρψζηνπ Κ 1267 2004-2005   4,00 Αηηήζεηο γηα έθδνζε πνιηηηθψλ 
ηαπηνηήησλ ζε Διιελνθχπξηνπο 
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   ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηη
θφο Υψξνο 
ζε κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

30 
 

Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ακκνρψζηνπ Κ 850 2006-2007   1,00 Αηηήζεηο γηα έθδνζε πξνζθπγηθψλ 
ηαπηνηήησλ 

31 Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ακκνρψζηνπ Κ 2200 1999-2001   3,00 Αηηήζεηο γηα έθδνζε δηαβαηεξίσλ ζε 
Διιελνθχπξηνπο 

32 Τπνπξγείν Άκπλαο Μ 211 1964-2003   8,84 Γηνηθεηηθνί Φάθεινη. πιινγή S40/2 . 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

33  Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο 

Μ 179 1980-1988   5,30 Μειινληηθή κεηαθνξά 2011-2015. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

34 Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο 

Κ 241 1973-1985 15,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010 

35 
 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ Πφξσλ θαη 
Πεξηβάιινληνο 

Κ 3 1989 θαη 1997   0,50 Γηνηθεηηθνί θάθεινη  

36 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο 
 

Μ 4 1959-1960   0,10 Γηνηθεηηθνί θάθεινη Αζηπλνκίαο – 
Δκπηζηεπηηθφ Αξρείν. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

37 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο Μ 65 1959-1963   3,23 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

38 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο Μ 16 1962, 1966, 
1972, 1986 

  0,34 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

39 
 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο Μ 179 1954-2007   4,24 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Παιαηφ ζεκαηηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

40 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο Κ  2009-2010   2,00 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 

41 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο Κ 190 2008-2009   2,00 Αληίγξαθα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο , Πξαθηηθά 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ θαη αληίγξαθα 
πξνζθνξψλ 

42 Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο Κ 4 1986-1999   0,20 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Παιαηφ ζεκαηηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 
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     ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

43 Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ 
 

Μ 141 1961-2001   3,61 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Αξηζκεηηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

44 Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ 

Μ 391  10,50 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

45 Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ 

Κ 34 1961-2001   0,75 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Αξηζκεηηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 

46 Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ 

Κ 47 1999-2000   2,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Δκπνξηθνχ 
Κέληξνπ Αζελψλ 

47 Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ 
 

Κ 82 2005   5,00 Απφξξεηνη θάθεινη πνπ αθνξνχλ 
ζπλεδξίεο ηνπ Τπνπξγηθνχ 
πκβνπιίνπ 

48 Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη 
Σνπξηζκνχ 

Κ 607  18,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010 

49 Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 
 

Κ 628 1975-2001   2,00 Μφληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Κχπξνπ 
ζηνλ ΟΖΔ 

50 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 
 

Μ 825 1959-1960 12,80 Μειινληηθή κεηαθνξά 2012. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

51 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 
 

Μ 896 1959-1960 16,47 Μειινληηθή κεηαθνξά 2013. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

52 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 
 

Μ 20 1959-1960   0,41 Μειινληηθή κεηαθνξά 2014. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

53 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 
 

Μ 3 1959  Μειινληηθή κεηαθνξά 2012. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

54 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 
 

Μ 2 1959   0,10 Μειινληηθή κεηαθνξά 2018. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

55 Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 
 

Μ 1 1959  Μειινληηθή κεηαθνξά 2019. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

56 
 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Μ 1 1985      0,10 Μειινληηθή κεηαθνξά 2008. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

57 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Μ 303 1979-1987      6,24 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

58 Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Κ 403 1979-1987      9,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010 

59 
 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Κ 1.000.000     16,50 Διαηησκαηηθά ιαρεία Κξαηηθνχ 
Λαρείνπ  

60 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Μ 176 2001-2010    10,00 Φάθεινη ζεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 
αξρεηνζέηεζεο θαη θάξηεο θνιιεγίσλ. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

61 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Μ 5 1968      0,10 Μειινληηθή κεηαθνξά 2008. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

62 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Μ 1846 1968-1985    47,84 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

63 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Μ 277 1968-1975 
1977-1983 

    5,30 Γηνηθεηηθνί θάθεινη.  Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

64 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κ  2009     2,00 Γξαπηά εμεηάζεσλ ησλ Κξαηηθψλ 
Ηλζηηηνχησλ Δπηκφξθσζεο 

65 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κ  9/2005- 
3/2006 

    3,00 Αληίγξαθα Πξνζθνξψλ 

66 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κ  2009 100,00 Γξαπηά Παγθχπξησλ Δμεηάζεσλ 

67 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κ  2009     1,50 Γξαπηά Γαθηπινγξαθίαο θαη 
ηελνγξαθίαο 

68 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κ  2009      1,00 Γξαπηά Πηζηνπνίεζεο πνιχ θαιήο 
γλψζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο 

69 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κ 1913 1995-2005      8,00 Φάθεινη αδεηψλ εθπαηδεπηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ 

70 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Κ 469 2009      3,00 Αηηήζεηο γηα πξφζιεςε έθηαθηνπ 
επηκειεηή 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

71 Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 
 

Μ 244 1986-2000   1,45 Φάθεινη αιινδαπψλ  πινίσλ κε 
παξάιιειε λενιφγεζε απφ Κππξηαθφ 
Νενιφγην. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

72 Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 
 

Μ 54,81 1963, 1987, 1994 40,95 Φάθεινη πινίσλ πνπ δηαγξάθεθαλ απφ ην 
Κππξηαθφ Νενιφγην. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

73 Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 
 

Μ 4 1961   0,20 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

74 Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 
 

Μ 290 1967   5,82 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο 

75 Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 
 

Κ 3114 1962-1967 63,82 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο 

76 Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ Κ 13    0,50 Φάθεινη αδεηψλ 

77 Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 
 

Κ 237 1982   3,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη ηεο ζεηξάο 113/82, 
114/82(Κππξηαθέο Δθζέζεηο) 

78 Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ 
 

Κ     1,00 Πξφρεηξα αληίγξαθα γηα δηεθπεξαίσζε ηεο 
εξγαζίαο ησλ Λεηηνπξγψλ 

79 Τπνπξγείν Τγείαο Κ 8 box files 3/2008-12/2010   5,60 Καηάινγνη επηζθεπηψλ 

80 Τπνπξγείν Τγείαο 
 

Κ 40,000 2001-2008 15,00 Αηηήζεηο γηα έθδνζε επξσπατθήο θάξηαο 
λνζειείαο 

81 Τπνπξγείν Τγείαο Κ 62,300 2007 18,00 Αηηήζεηο γηα έθδνζε θάξηαο λνζειείαο 

82 Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο 
 

Κ 18 1975-1978 
1983, 1985, 1988 
1990-1992 
1994-1995, 1997 

  0,50 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010 

83 Αεξνιηκέλαο Λάξλαθαο 
 

Κ 28 1975-1978, 1980 
1983, 1985-1987 
1990, 1992, 1994 

  0,70 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

84 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 142  4,26 Μειινληηθή κεηαθνξά 2006-2011. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

85 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 36  1,14 Μειινληηθή κεηαθνξά 2012. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

86 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 8  0,31 Μειινληηθή κεηαθνξά 2013. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

87 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 9  0,31 Μειινληηθή κεηαθνξά 2014. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

88 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 26  0,83 Μειινληηθή κεηαθνξά 2015. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

89 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 13  0,52 Μειινληηθή κεηαθνξά 2016. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

90 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 6  0,20 Μειινληηθή κεηαθνξά 2017. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

91 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 1  0,10 Μειινληηθή κεηαθνξά 2018. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

92 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 5  0,20 Μειινληηθή κεηαθνξά 2019. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

93 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 13  0,52 Μειινληηθή κεηαθνξά 2020. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

94 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 3  0,10 Μειινληηθή κεηαθνξά 2021. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

95 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 1  0,10 Μειινληηθή κεηαθνξά 2022. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

96 Αλψηεξν Ξελνδνρεηαθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 282 1968-2002 7,75 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Παιαηφ ζεκαηηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 
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  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

97 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 245     8,72 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Παιαηφ ζεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο.. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

98 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 349   13,10 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Νέν ζεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο. Αθίζεο, κειέηεο θαη εθζέζεηο. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

99 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ  1971-2008    0,52 Γηάθνξεο εθδφζεηο ηνπ Α.Σ.Η. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

100 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
 

Μ 13 box files 
1 βηβιίν 

    1,45 Γηάθνξα αξρεία θαη 1 βηβιίν πξαθηηθψλ 
ζπλεδξηάζεσλ. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

101 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
 

Κ 1331   30,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Παιαηφ ζεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο 

102 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
 

Κ 697   10,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Νέν ζεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο 

103 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
 

Κ 58 2007-2009  
   2,00 

Φάθεινη κε θαηαζηάζεηο ξνινγηνχ 

104 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
 

Κ 104 Πξηλ ην 2006  Φάθεινη αδεηψλ 

105 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην Κ 207   10,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη θιάδνπ Ζιεθηξνινγίαο 

106 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην Κ 156     9,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη θιάδνπ Μεραλνινγίαο 

107 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην Κ 55     3,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη θιάδνπ Πνιηηηθήο Άκπλαο 

108 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην Κ 28     2,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη θιάδνπ Πιεξνθνξηθήο 

109 Αλψηεξν Σερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 
 

Κ 188     9,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη θιάδνπ WHO Regional 
Training 

110 Αξρεγείν Αζηπλνκίαο 
 

Κ 97691 1963-2009 582,85 Φάθεινη, βηβιία, έληππα, αηηήζεηο θαη ινγηζηηθά 
αξρεία 

111 Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Φξνπξάο Μ 74 box files 1969-1970    4,40 Αξρείν Γεληθνχ Δπηηειείνπ  Δζληθήο Φξνπξάο 

112 Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο 
 

Κ  2007-2008    0,40 Αληίγξαθα δηεθπεξαίσζεο ηεο εξγαζίαο ησλ 
ηαηξψλ 

 
 
 
 



 

143 

 

 
 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 
 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

113 Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο Κ  11/6/10 – 10/11/11 17,50 Παξαπεκπηηθά αλαιχζεσλ Υεκείνπ 

114 Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο Κ  3/10/10 – 31/10/11   8,50 Παξαπεκπηηθά αλαιχζεσλ Ραδηντζνηφπσλ   

115 Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο Κ  2004-2007   2,00 Λνγηζηηθά αξρεία 

116 
 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο 
 

Κ  6/2009 – 12/2009   2,00 Παξαπεκπηηθά θαη αληίγξαθα 
απνηειεζκάησλ ηζηνπαζνινγηθψλ 
αλαιχζεσλ 

117 Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο Κ  1980 – 1990   2,00 Ηζηνπαζνινγηθέο εθζέζεηο 

118 Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο Κ 12 1968   0,40 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

119 
 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο 
 

Κ  2005 – 2008   6,00 Αληίγξαθα δηαγλσζηηθψλ αθηηλνινγηθψλ 
εμεηάζεσλ 

120 
 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο 
 

Κ  1998 – 2006   6,00 Βηβιία θαηαγξαθήο αζζελψλ γηα δηάθνξεο 
αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο 

121 
 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεκεζνχ Κ 51 βηβιία + 
Κάξηεο 

2006 10,00 Βηβιία θαη θάξηεο θαηαγξαθήο αζζελψλ 
Αθηηλνινγηθνχ Σκήκαηνο 

122 Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεκεζνχ Κ 100066 2005 25,00 Έληππα Πξψησλ Βνεζεηψλ 

123 Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ Κ  2009 – 2010 10,00 Αληίγξαθα δηεθπεξαίσζεο εξγαζίαο ησλ 
Λεηηνπξγψλ 

124 Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ 
 

Κ  1994 – 2001 62,00 Πξνζσπηθνί θάθεινη αζζελψλ ρσξίο 
βεβαξεκέλν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ 

125 Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ Κ  2005 – 2008 14,00 Αληίγξαθα απνηειεζκάησλ Υεκείνπ 

126 Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ Κ  1998 – 2007 10,00 Λνγηζηηθά αξρεία 

127 Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ Κ 185 1996 – 2005   2,50 Φάθεινη αδεηψλ εθηάθησλ ππάιιεισλ 

128 Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ Κ 85 1969 – 2005   1,00 Φάθεινη αδεηψλ κνλίκσλ ππαιιήισλ 

129 Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ Κ 123 1992 – 2006   1,50 Φάθεινη αδεηψλ εηδηθεπκέλσλ γηαηξψλ 

130 Ννζνθνκείν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο ΗΗΗ Κ  2007 – 2008   4,00 πληαγέο θαξκάθσλ  

131 Ννζνθνκείν Κππεξνχληαο Κ 60 1986 – 2006   1,00 Βηβιία, έγγξαθα αζζελψλ Αθηηλνινγηθνχ 
Σκήκαηνο 

132 Ννζνθνκείν Κππεξνχληαο Κ 75 1981 – 2001   1,00 Βηβιία εηζαγσγήο αζζελψλ 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 
 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

133 Ννζνθνκείν Κππεξνχληαο Κ 65 1981 – 2002   1,00 Βηβιία εγγξαθήο αζζελψλ 

134 Ννζνθνκείν Κππεξνχληαο Κ 240 βηβιία 
70,000 έληππα 

1990 – 2005 12,00 Βηβιία θαη έληππα Πξψησλ Βνεζεηψλ 

135 Ννζνθνκείν Κππεξνχληαο Κ 100 1995 – 2005   1,00 Βηβιία κε δειηίν δηαηξνθήο 

136 Γξαθείν Δπαξρηαθνχ Μεραληθνχ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ Λάξλαθαο 

Μ 12 1954, 1956, 1957   0,31 Γηνηθεηηθνί θάθεινη.  Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

137 Γξαθείν Δπαξρηαθνχ Μεραληθνχ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ Λάξλαθαο 

Κ 818 1953 – 1999   7,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. πκπιεξσκαηηθφο 
θαηάινγνο δηνηθεηηθψλ θαθέισλ EHP, 
THP, TSO θαη ηδηφθηεηα 

138 Γξαθείν Δπαξρηαθνχ Μεραληθνχ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ Λάξλαθαο 

Κ 999 1990 – 2006 15,00 Λνγηζηηθά αξρεία 

139 Γξαθείν Δπαξρηαθνχ Μεραληθνχ Γεκνζίσλ 
Έξγσλ Ακκνρψζηνπ 

Κ 52 1974 – 2000   1,50 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

140 Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ Μ 797 2002 – 2008 19,39 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Θεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

141 Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ Κ 425 2002 – 2010 15,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Θεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο 

142 Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ Κ 135 2007   1,20 Αληίγξαθα Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

143 Γξαθείν Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ Κ 20 2003 – 2006   1,00 Αληίγξαθα Πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ 
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ 

144 Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ 
Λεκεζνχ 

Μ 15 1963 – 2007   0,52 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Αξηζκεηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

145 Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δπεκεξίαο Λεπθσζίαο Κ 21    0,50 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

146 Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δπεκεξίαο  Λεκεζνχ Κ 30 1969 – 2000   0,50 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

147 Δπαξρηαθφ Γξαθείν Δπεκεξίαο  Λεκεζνχ Κ 8000 2006 – 2009    4,50 Φάθεινη θππξίσλ θνηηεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηελ 
Διιάδα θαη γηα ηνπο νπνίνπο εθδφζεθε 
πηζηνπνηεηηθφ απνξίαο 

148 Δπαξρηαθφ Γξαθείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 
Λεκεζνχ 

Κ  2006 – 2009     4,00 Καηαζηάζεηο απνδνρψλ θαη εηζπξάμεσλ 
ΤΚΑ2-002 

149 Δπαξρηαθφ Γξαθείν Λάξλαθαο  Τπεξεζίαο 
Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 

Κ 67 1992 – 2009   13,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη θαη ηερληθνί θάθεινη. 
Αξηζκεηηθφ ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο  θαη άιια 
θνξνινγηθά αξρεία 

150 Δπαξρηαθφ Γξαθείν Παηδείαο Λεκεζνχ Μ 344 1957 – 1959     6,55 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

151 Δπαξρηαθφ Σεισλείν Λάξλαθαο Κ 4771 1996 – 2004 194,00 Γηάθνξα ηεισλεηαθά αξρεία 

152 Δπαξρηαθφ Σεισλείν Λεκεζνχ Κ 172 1963 – 2003   20,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Αξηζκεηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο 

153 Δπαξρηαθφ Σεισλείν Λεκεζνχ Κ 428 1968 – 2005   15,00 Σεισλεηαθνί θάθεινη (R θαη RC). Αιθαβεηηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 

154 Δπηηξνπή Αλαθνπθίζεσο Παζφλησλ Μ 73     1,60 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

155 Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο 
Τγείαο 

Μ 349 1942,  
1944 - 1959 

   7,27 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

156 Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο 
Τγείαο 

Κ  2007    0,50 Σξίηα Αληίγξαθα 

157 Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο 
Τγείαο 

Κ  2007 – 2008    2,00 Αληίγξαθα κηθξνβηνινγηθψλ εμεηάζεσλ λεξνχ 

158 Ηαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο Γεκφζηαο 
Τγείαο 

Κ 506 1942 – 1958    5,50 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο 

159 Κξαηηθφ Αξρείν Κ 24 2010    1,00 Σειεθσληθνί θαηάινγνη 

160 Κξαηηθφ Αξρείν Κ 185 έληππα 2005 – 2010    0,05 Πηζηνπνηεηηθά Σαρπδξφκεζεο θπβεξλεηηθήο 
αιιεινγξαθίαο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

161 Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο Λεκεζνχ Κ 3000 2005 – 2007   8,00 Κηεληαηξηθά πηζηνπνηεηηθά γηα εμαγσγέο 
δσνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ΤΚΚΔ 
Λεκεζνχ 

162 Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο Λάξλαθαο Κ  2002 – 2007 12,00 
 

Γηάθνξα πηζηνπνηεηηθά απφ ΤΚΚΔ 
Λάξλαθαο 

163 Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν Μ 15 1986 – 2001   0,31 
 

Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

164 Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν Μ 5 1987 – 2001   0,20 Μειινληηθή κεηαθνξά 2011. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

165 Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν Κ 24 1986 – 2001   0,40 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010 

166 Κπβεξλεηηθφ Σππνγξαθείν Κ 12 1969 – 2001   0,90 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

167 Κππξηαθφ πκβνχιην Αλαγλψξηζεο Σίηισλ 
πνπδψλ (ΚΤ..Α.Σ.) 

Κ 750 2007 – 2011   6,00 Φάθεινη εξγαζίαο κειψλ ηνπ ΚΤ..Α.Σ.. 

168 Ληκάλη Λάξλαθαο Κ 77 1974 – 2003   6,00 Αληίγξαθα Γηνηθεηηθψλ θαθέισλ. Αξηζκεηηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 

169 Μεηεσξνινγηθή Τπεξεζία Κ 20    1,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

170 Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Άκπλαο 
Λεπθσζίαο 

Μ 3    0,10 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα πξνο ην θνηλφ. 
Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

171 Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Πνιηηηθήο Άκπλαο 
Λεπθσζίαο 

Κ 40,000    3,00 Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα πξνο ην θνηλφ 

172 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κ 93 θάθεινη 
118 έληππα 

2005   2,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη θαη έληππα 

173 Σερληθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ 

Μ 509  18,20 Φάθεινη Γπκλαζίσλ θαη Σερληθψλ ρνιψλ 
(ΚΜ). Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

174 Σκήκα Αλαδαζκνχ Μ 26    0,41 Μειινληηθή κεηαθνξά 2011. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

175 Σκήκα Αλαδαζκνχ Μ 81    1,66 Μειινληηθή κεηαθνξά 2015. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

176 Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ Κ 40 2009 – 2011   6,00 Αληίγξαθα Πξνζθνξψλ 

177 Σκήκα Αξραηνηήησλ Μ 47 1936 – 1939 
1947 – 1949 
1951, 1955-1956 
1961, 1963 – 
1964 
1966, 1969, 1971 
1973 – 1974, 
1976, 1978, 
1981,  
1983 – 1985 
1989, 1991 ,1993 

  1,76 Μειινληηθή κεηαθνξά 2011 

178 Σκήκα Γεσξγίαο Κ 793 box files  50,00 Έληππν πιηθφ εηζαγσγήο 
θπηνθαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη 
βηνθηφλσλ ηνπ Σνκέα Αγξνρεκηθψλ  

179 Σκήκα Γαζψλ Μ 5    0,20 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

180 Σκήκα Γαζψλ Μ 42    1,24 Μειινληηθή κεηαθνξά 2011. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

181 Σκήκα Γαζψλ Κ 9 1964 – 2000   0,40 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010-2011. Σνκέαο 
Γαζηθήο Μεραληθήο, Πξνζηαζίαο θαη 
Τινρξεζηηθήο  

182 Σκήκα Γαζψλ Κ 39    4,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010-2011 

183 Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ Κ 17 1962 – 1995   0,25 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2005 

184 Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ Κ 4 1995 – 1996   0,20 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2006 

185 Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ Κ 3 1996 – 1997   0,25 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2007 

186 Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ Κ 3 1997 – 1998   0,25 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2008 

187 Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ Κ 221 1976 – 2003   5,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 
 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

188 Σκήκα Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο Μ 344 1989 – 2003 29,12 Φάθεινη πινίσλ 

189 Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Κ 472 2005 – 2008   0,80 Γξαπηά εμεηάζεσλ γηα πιήξσζε ζέζεσλ 

190 Σκήκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο Κ 13    0,50 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010 (5 θάθεινη) 
Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 (8 θάθεινη) 

191 Σκήκα Δξγαζίαο Μ 2 1984   0,10 Μειινληηθή κεηαθνξά 2011. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

192 Σκήκα Δξγαζίαο Μ 110 1989   2,70 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

193 Σκήκα Δξγαζίαο Κ 77 1989   3,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο 

194 Σκήκα Δξγαζίαο Κ 25 1968 
1983 – 1985 

  0,50 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

195 Σκήκα Δξγαζίαο Κ  2005 – 2009   5,00 Αηηήζεηο ππνςεθίσλ γηα έθηαθηεο ζέζεηο 

196 Σκήκα Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ Μ 692 1951 – 2007 10,71 Φάθεινη Μεζνιαβήζεσλ. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

197 Σκήκα Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ Μ 53 1971 – 2007   1,24 Γηνηθεηηθνί θάθεινη φηαλ ην ηκήκα ππαγφηαλ 
ζην Τπ. Δξγαζίαο σο θιάδνο Βηνκεραληθψλ 
ρέζεσλ. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

198 Σκήκα Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ Κ 16 2007   1,00 Σξίηα Αληίγξαθα 

199 Σκήκα Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ Κ 58 11/1974 – 2/1978   1,00 Αηηήζεηο Δξγνδνηψλ γηα θαζνξηζκφ 
πιεγείζαο επηρείξηζεο 

200 Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ 
Παξαιήπηε 

Μ 3 1968 – 1970   0,20 Μειινληηθή κεηαθνξά 2011. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

201 Σκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ 
Παξαιήπηε 

Κ 1 1957   0,05 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

202 Σκήκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κ  ¼/2005 – 
28/2/2006 

26,00 Δμαξγπξσκέλεο επηηαγέο 

203 Σκήκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κ 25 
19 

1958 – 2005 
1962 – 2005 

  1,50 Φάθεινη αδεηψλ.  
Πξνζσπηθνί θάθεινη 

204 Σκήκα Κξαηηθψλ Αγνξψλ θαη Πξνκεζεηψλ Κ 35 1958 – 2002   3,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 

205 Σκήκα Σεισλείσλ – Αξρηηεισλείν Κ 13    1,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010 

206 Σκήκα Σεισλείσλ – Αξρηηεισλείν Κ 13    1,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

207 Σκήκα Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Μ 57 1973 – 2008   1,45 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Θεκαηηθφ ζχζηεκα 
αξρεηνζέηεζεο. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

208 
 

Σκήκα Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Κ 69 1975 – 1998   4,00 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Παιαηφ ζεκαηηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 

209 Σκήκα Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Κ 172 
212 

1983 – 2000 
1980  - 2000 

  9,00 Πξνζσπηθνί θάθεινη. 
 Φάθεινη αδεηψλ 

210 
 

Σκήκα Τπεξεζηψλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο Κ 133    3,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

211 Σκήκα Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο Κ 825 2001 – 2007 40,00 Φάθεινη Πξνζθνξψλ. Υξνλνινγηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 

212 Σκήκα Φπιαθψλ Μ 2700 1914 – 1956   5,20 Φάθεινη ειαθξνπνηληηψλ θαηαδίθσλ πξηλ 
ην 1960. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

213 Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο Κ 21 box files 2002 – 2009   1,32 Αληίγξαθα παξαπεκπηηθψλ 

214 Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο Μ 27    1,04 Μειινληηθή κεηαθνξά 2006. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

215 Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο Μ 27    1,04 Μειινληηθή κεηαθνξά 2007. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

216 Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο Μ 23    0,72 Μειινληηθή κεηαθνξά 2008. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

217 Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο Μ 38    1,35 Μειινληηθή κεηαθνξά 2009. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

218 Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο Μ 43    0,83 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

219 Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Μ 409  12,27 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

220 Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Μ 33    0,72 Μειινληηθή κεηαθνξά 2010 (απφ ΜΜ 
2005). Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

221 Αξρή Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ Κ 235  10,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2010 

222 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ Κ  2007 – 2008 12,00 Γηάθνξα έληππα ηακείνπ 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο 

223 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ Κ  1993 – 2007 12,00 Γηάθνξα αληίγξαθα εληχπσλ Σκήκαηνο 
Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηεο 
Δπηρεηξεζηαθήο  Μνλάδαο Παξαγσγήο 

224 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ Κ  1991 – 2010 18,50 Γηάθνξα αληίγξαθα εληχπσλ ηνπ 
Σκήκαηνο Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηεο 
Δπηρεηξεζηαθήο Μνλάδαο Δμππεξέηεζεο 
Πειαηψλ 

225 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ – Πεξηθεξεηαθφ 
Γξαθείν Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο-Μφξθνπ 

Μ 26    1,14 Μειινληηθή κεηαθνξά 2011. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

226 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ – Πεξηθεξεηαθφ 
Γξαθείν Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο-Μφξθνπ 

Κ 9    0,50 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

227 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ – Πεξηθεξεηαθφ 
Γξαθείν Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο-Μφξθνπ 

Κ  2008 – 2009   1,50 Γηάθνξα έληππα αξρείνπ πξνζσπηθνχ 

228 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ – Πεξηθεξεηαθφ 
Γξαθείν Λεπθσζίαο-Κεξχλεηαο-Μφξθνπ 

Κ  2006 – 2008   2,00 Έληππα δηαθίλεζεο νρήκαηνο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

229 Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ – Πεξηθεξεηαθφ 
Γξαθείν Πάθνπ 

Κ  1997 – 2009    9,50 Γηάθνξα έληππα 

230 Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ Μ 376 1973 – 1974  16,84 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

231 Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ Κ 3284 1973 – 1993 
1997, 2002 
2004 – 2007 

 Γηνηθεηηθνί θάθεινη. Υξνλνινγηθφ 
ζχζηεκα αξρεηνζέηεζεο 

232 Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ Κ 125  150,00 Φάθεινη αδεηψλ 

233 Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ Κ 86 1976 – 2005  Γηνηθεηηθνί θάθεινη ρσξίο αξίζκεζε 

234 Αξρή Ληκέλσλ Κχπξνπ Κ 3 1977, 1981  Αληίγξαθα κεηξψσλ 

235 Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ Μ 1 2000    0,10 Πξαθηηθά ζχζθεςεο ΑΣΖΚ – πληερλίαο 
ΖΓΖΚΔΚ / ΠΔΟ. Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

236 Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ Μ 174 1951 – 1990    3,12 πκβφιαηα πειαηψλ θαηερφκελσλ 
πεξηνρψλ. Αλακέλεηαη θσδηθνπνίεζε 

237 Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ Κ 1074 
θηβψηηα 

2003 – 2007 260,00 Υξεσζηηθά ηηκνιφγηα θαη πιεξσκέο 
πειαηψλ απφ Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

238 Αξρή Σειεπηθνηλσληψλ Κχπξνπ Κ 705 θηβψηηα 1950 – 1991 160,00 Γηάθνξα έληππα απφ Τπεξεζίεο 
Πιεξνθνξηθήο 

239 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Μ 4     0,10 Μειινληηθή κεηαθνξά 2011.Αλακέλεηαη 
θσδηθνπνίεζε 

240 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 163     4,00 Μειινληηθή θαηαζηξνθή 2011 

241 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 16 1994 – 2006    0,20 Πξνζσπηθνί θάθεινη CASP 

242 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ K 24 1990 – 2006    0,24 Πξνζσπηθνί θάθεινη. Γάλεηα γηα 
πηπρηαθέο ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ 

243 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 3 2001 – 2006    0,10 Πξνζσπηθνί θάθεινη. Τπνηξνθίεο 
παζφλησλ γηα πηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 
εζσηεξηθφ 
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  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

244 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 19 1997 – 2006   0,24 Πξνζσπηθνί θάθεινη. Τπνηξνθίεο 
παζφλησλ γηα πηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 
εμσηεξηθφ 

245 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 3 2000 – 2006   0,10 Πξνζσπηθνί θάθεινη. Τπνηξνθίεο 
παζφλησλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

246 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 9 2003 – 2006   0,10 Πξνζσπηθνί θάθεινη. Κξαηηθέο 
ππνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
ζην εμσηεξηθφ 

247 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 175 1992 – 2006   1,75 Πξνζσπηθνί θάθεινη. Κξαηηθέο 
ππνηξνθίεο γηα πηπρηαθέο ζπνπδέο ζην 
εμσηεξηθφ 

248 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 16 1990 – 2006   0,20 Πξνζσπηθνί θάθεινη. Τπνηξνθίεο μέλσλ 
ρσξψλ γηα πηπρηαθέο / κεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο 

249 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 27 2001 – 2006   0,30 Πξνζσπηθνί θάθεινη. Κξαηηθέο 
ππνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
ζηελ Κχπξν 

250 Ίδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ Κχπξνπ Κ 30 1998 – 2006   0,30 Πξνζσπηθνί θάθεινη. Κξαηηθέο 
ππνηξνθίεο αξίζησλ γηα πηπρηαθέο 
ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ 

251 Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ Κ 1812 1960 – 2010 67,35 Σξαπεδηθά αξρεία 

252 Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Τγείαο Κ 635 
αηηήζεηο 

2008 – 2010   4,00 Αηηήζεηο γηα θελέο ζέζεηο 

253 πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – 
Ακαζνχληαο 

Κ  2009   0,50 Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ κεηαβίβαζεο 
θαη απφδεημεο επηηαγψλ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV (ζπλΫρεηα) 
ΔΠΗΛΟΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 

Α/Α ΠξνΫιεπζε Μ/Κ* Αξηζκφο 
ΦαθΫισλ 

Υξνλνινγηθά 
Πεξένδνο 

Απνζεθεπηηθφο 
Υψξνο ζε 
κΫηξα 

Παξαηεξάζεηο 

254 πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – 
Ακαζνχληαο 

Κ  2010 – 6/2011  Γεχηεξα Αληίγξαθα Πξαθηηθψλ θαη 
Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο 

255 πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – 
Ακαζνχληαο 

Κ  2009 – 2010   5,00 Αληίγξαθα Πξνζθνξψλ 

256 πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – 
Ακαζνχληαο 

Κ  1997 – 1998  Αηηήζεηο πξφζιεςεο εξγαηψλ 

257 πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – 
Ακαζνχληαο 

Κ  2007 – 2008   3,00 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 

258 πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ-
Ακαζνχληαο  

Κ  2006 - 2011   5,00 Γηάθνξα έληππα ινγαξηαζκψλ θαη 
δηαθεκηζηηθά 

259 πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ-
Ακαζνχληαο  

Κ  1998 - 2002   1,00 Παξνπζηνιφγηα πξνζσπηθνχ 

260 πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ-
Ακαζνχληαο  

Κ  2006 – 2007   2,00 Γεχηεξα αληίγξαθα κηζζνινγίνπ θαη 
αθπξσκέλεο επηηαγέο 

261 πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζηαο Κ  1992 – 1999  Ζκεξήζηεο Γηαηάμεηο θαη πξνζρέδηα 
Πξαθηηθψλ 

262 πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζηαο Κ  1986 – 1999  Πξνζρέδηα Πξνζθνξψλ 

263 πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζηαο Κ  2008 – 2009   3,00 Γηάθνξα πξνζρέδηα γηα πξνζιήςεηο 

264 πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζηαο Κ  2006 – 2007  Αληίγξαθα ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο 

265 πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεπθσζηαο Κ  2008 – 2010  Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο 

266 πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεκεζνχ Κ 202  box 
files 

2003 10,00 Λνγηζηηθά αξρεία 

267 πκβνχιην Τδαηνπξνκήζεηαο Λεκεζνχ Κ 81 box files 2001 – 2003   6,00 Πξνζθνξέο 

 
 
 
 εκ.: *    Μ  =   ΜεηαθνξΪ 
      Κ   =  Καηαζηξνθά 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V 
ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 
 

Α/Α Σέηινο ΣΪμεο Κψδηθαο ΣΪμεο 
χλνιν 
Φσηνγξαθηψλ 

1  Secretariat Archives: 
Register 1939–1941 

SA8/55 
 

323 

2  Secretariat Archives: 
Register 1942–1944 

SA8/56 
 

193 
 

3  Secretariat Archives: 
Register 1945–1947 

SA8/57 
 

257 
 

4  Secretariat Archives: 
Register 1948–1949 

SA8/58 
 

244 
 

5  Secretariat Archives: 
Register 1950–1953 

SA8/59 
 

295 
 

6  Secretariat Archives: 
Register 1954–1957 

SA8/60 
 

103 
 

7  Secretariat Archives: 
Register 1958–1959 

SA8/61 
 

42 
 

8  Μεηξψα ηαηηζηηθψλ ηνηρείσλ 
Γαζθάισλ θαη Φνηηεηψλ 

E19/1-87 18147 

9  Κππξηαθφο Δξπζξφο ηαπξφο: Μελχκαηα 
Δγθισβηζκέλσλ 

ΚΔ1/417-894 630 

10  Legislative Council V28/19-26, 41-51 6428 

11  Treaties T1/1 4839 

12  Secretariat Archives: 
Minute Papers 

SA1/2811/04, 
1011/35, 
1061/35/1, 
716/34 

6 

 
Παξαρψξεζε ςεθηνπνηεκΫλσλ αξρεέσλ γηα Ϋθδνζε Ηζηνξηθνχ  
Λεπθψκαηνο απφ ηε πλεξγαηηθά Κεληξηθά ΣξΪπεδα  
 

13  Secretariat Archives: 
Minute Papers 

SA1/1448/12, 
705/28/1 

12 

14  Σκήκα Αξρείνπ, Πιεζπζκνχ θαη 
Μεηαλάζηεπζεο: 
Αηνκηθνί Φάθεινη Αηηεηψλ γηα Απφθηεζε 
Βξεηαληθήο  
Τπεθνφηεηαο θαη Γηαβαηεξίνπ 

BN1/371149 2 

 
 



 

155 

 

Παξαρψξεζε ςεθηνπνηεκΫλσλ αξρεέσλ γηα Ϋθδνζε ηεο ΣξΪπεδαο Κχπξνπ ζρεηηθΪ κε ηελ 
Αξρηηεθηνληθά ηεο Βξεηαληθάο Γηνέθεζεο ζηελ Κχπξν 
 

15  Public Works Department: Architectural 
Drawings 

PWD3 70 

16  Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ: 
Φάθεινη Αιιεινγξαθίαο 

CW1/2591 1 

17  Secretariat Archives: 
Minute Papers 

SA1/1977/06, 
2940/08/1, 
 734/23,  
929/25/1, 
1061/35/1, 
1061/35/2,   
580/45 

33 

18  Education Department: 
Minute Papers 

Δ1/178 4 

 
Παξαρψξεζε ςεθηνπνηεκΫλνπ αξρεένπ γηα Ϋθδνζε ηνπ Σκάκαηνο 
 Βπδαληηλψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκένπ Harvard 
 

19  Secretariat Archives: 
Minute Papers 

SA1/767/19 1 

 
Παξαρψξεζε ςεθηνπνηεκΫλσλ αξρεέσλ ζηελ ΗεξΪ Μνλά Παλαγέαο ηνπ ΜαραηξΪ ζηα 
πιαέζηα Ϋξεπλαο πνπ δηελεξγεέηαη γηα ηελ ηζηνξέα ηεο Μνλάο    
 

20  Land Registry and Surveys – 
Minute Papers 

LRS1/513/26, 
564/26,116/27, 
410/31, 651/31, 
664/31, 271/33, 
586/35, 559/36, 
762/37, 777/37, 
430/38, 531/38, 
598/38, 118/39, 
336/39, 553/39, 
199/47 

229 

21  Σκήκα Γαζψλ –  
Φάθεινη Αιιεινγξαθίαο 

ΣΓ1/9, 31, 37, 73D, 
113, 133, 183, 464, 
2105, 3125, 
33/5/Σ/18 

409 

22  Κπαλέο Βίβινη (Blue Books)  V5/3-8, 15-34,  
36-57 

165 

23  Secretariat Archives: 
Minute Papers 

SA1/604/35, 95 

 
Παξαρψξεζε ςεθηνπνηεκΫλσλ αξρεέσλ ζην πεξηνδηθφ Health News 
 Magazine γηα ηελ Ηζηνξηθά Αλαδξνκά ηνπ Δρηλφθνθθνπ ζηελ Κχπξν 
 

24  Σκήκα Κηεληαηξηθψλ Τπεξεζηψλ 
Δθζηξαηεία θαηά ηνπ Δρηλφθνθθνπ 

ECH15/1, 59, 69, 
100, 101 

23 
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Δπηθξαηνχζα θαηάζηαζε πξηλ, θαηά ηε 
δηάξθεηα θαη κεηά ηελ εθζηξαηεία θαηά 
ηνπ Δρηλφθνθθνπ – Φσηνγξαθίεο   

 
Άιια Αηηάκαηα 
 

25  Secretariat Archives: 
Minute Papers 

SA1/17766, 
1410/12, 1173/33/4 

18 

26  Secretariat Archives: 
Personal Papers 

SA4/498 1 

27  Secretariat Archives Occupation: 
Documents Pre 1878 

SAO1/4-7 8 

  
ΤΝΟΛΟ 
 

  
32578 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VΗ 
ΜΗΚΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 

 
 

Α/Α 
Μηθξνηαηλέαο 
 

Σέηινο ΣΪμεο Κψδηθαο ΣΪμεο χλνιν 
Φσηνγξαθηψλ 

143 Secretariat Archives: Minute 
Papers 
 

SA1/9272-9364 560 

144 DITTO SA1/9365-9436 566 

145 DITTO SA1/9437-9496 573 

146 DITTO SA1/9497-9567 562 

147 DITTO SA1/9568-9641 563 

148 DITTO SA1/9642-9713 566 

149 DITTO SA1/9714-9773 567 

150 DITTO SA1/9774-9859 563 

151 DITTO SA1/9860-9923 562 

152 DITTO SA1/9924-9992 556 

153 DITTO SA1/9993-10061 569 

154 DITTO SA1/10062-10130 558 

155 DITTO SA1/10131-10203 568 

156 DITTO SA1/10204-10278 565 

157 DITTO SA1/10279-10316 532 
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158 DITTO SA1/10317-10370 563 

159 DITTO SA1/10371-10434 564 

160 Secretariat Archives: Minute 
Papers 
 

SA1/10435-10502 567 

161 DITTO SA1/10503-10652 1093 

162 DITTO SA1/10653-10827 1103 

163 DITTO SA1/10828-10961 1148 

164 DITTO SA1/10962-11114 1134 

 
ΤΝΟΛΟ  14602 

 
 

ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΜΗΚΡΟΣΑΗΝΗΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2011 
 
 

Α/Α  
 

Σέηινο θαη Κψδηθαο ΣΪμεο χλνιν 
Φσηνγξαθηψλ 

1  Αξρεία Βελεηίαο  
Senato Misti  
Reg. 1-60 

1455 

2  Αξρεία Βελεηίαο  
Senato Secreta  
1-12, 16-41, 44-77 

871 

3  Αξρεία Βελεηίαο  
Senato Secreta 
Filza 2-3, 5, 21, 24, 26, 30-31, 
33, 35-36, 38-41 

146 

4  Αξρεία Βελεηίαο  
Senato Mar 
Reg.2-17 

390 

5  Αξρεία Βελεηίαο  
Commemoriali  
Reg. 1- 27 

303 

6  Αξρεία Βελεηίαο  
Commemoriali  Memorie  
Antiche vol.ΗΗΗ 

74 

7  Αξρεία Βελεηίαο  
Miscellanea Atti  
Diplomatici e privati 

58 
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8  Αξρεία Βελεηίαο  
Pacta  
Reg. 1-7 

21 

 

ΤΝΟΛΟ 3318 
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Κ 
 

Αζηςνομία 
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ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΤΠΡΟΤ 

 
Ζ Κππξηαθή Αζηπλνκία παξέρεη ππεξεζίεο ζην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ έλλνκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο.  
 

1. Γνκά Αζηπλνκέαο Κχπξνπ   

 Σε δηνίθεζε θαη δηεχζπλζε ηεο Αζηπλνκίαο έρεη ν Αξρεγφο Αζηπλνκίαο, ν νπνίνο είλαη 
ππφινγνο ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο ζε φιν 
ηνλ εδαθηθφ ρψξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ππνζηεξίδεηαη απφ ηνλ Τπαξρεγφ θαη ηνπο 
Βνεζνχο Αξρεγνχο Γηνίθεζεο, Δθπαίδεπζεο, Τπνζηήξημεο θαη Δπηρεηξήζεσλ. Ζ 
Αζηπλνκία δηαρσξίδεηαη ζε Σκήκαηα, Μνλάδεο, Τπεξεζίεο, Γηεπζχλζεηο θαη 
Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Δπαξρηψλ, σο ην ΠαξΪξηεκα Α΄.    

2. Αξηζκεηηθά Γχλακε 

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ ζηειερψλεηαη κε 5.316 κέιε. Σα 1.216 εμ‟ απηψλ είλαη γπλαίθεο, 
δειαδή πνζνζηφ 22,90%. Δπηπξφζζεηα ππεξεηνχλ 840 Δηδηθνί Αζηπθχιαθεο θαη 29 
άηνκα σο πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. 
 
Πην θάησ παξαηίζεληαη νη νξγαληθέο θαη ζπκπιεξσκέλεο ζέζεηο ηεο Αζηπλνκίαο: 
 

Θέζειρ Αζηςνομίαρ 31/12/2011 
 

ΒΑΘΜΟ ΟΡΓΑΝΗΚΔ  ΤΜΠΛΖΡΧΜΔΝΔ  

Αξρεγφο 1 1 

Τπαξρεγφο 1 1 

Βνεζνέ Αξρεγνέ 4 3 

Αλψηεξνη Αζηπλφκνη 14 12 

Αζηπλφκνη Α΄ θαη Β΄ 29 29 

Αλψηεξνη Τπαζηπλφκνη 62 80 (18 ΜαρεηΫο) 

Τπαζηπλφκνη 192 230 (38 ΜαρεηΫο) 

Λνρέεο 592 626 (38 ΜαρεηΫο) 

Αζηπθχιαθεο 3433 3328 

Σαθηηθνέ Δηδηθνέ Αζηπθ. 74 74 

ΔμεηδηθεπκΫλνη 101 92 

χλνιν  4503  

       (Μαρεηέο)  94  

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 4597 4476 

 
 

3. Αζηπλφκεπζε  

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ, γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζην έξγν ηεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 
αζηπλφκεπζε ησλ επαξρηψλ, ρσξίδεηαη ζε επηά Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο: Λεπθσζίαο, 
Λεκεζνχ, Λάξλαθαο, Ακκνρψζηνπ, Πάθνπ, Μφξθνπ θαη Κεξχλεηαο. Λφγσ ηεο Σνπξθηθήο 
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εηζβνιήο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο θαηνρήο, νη Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Ακκνρψζηνπ θαη 
Μφξθνπ, ζηεγάδνληαη πξνζσξηλά ζην Παξαιίκλη θαη ζηελ Δπξχρνπ αληίζηνηρα, ελψ ε 
Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Κεξχλεηαο έρεη αλαζηείιεη πξνζσξηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο.   

3.1. Αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε Λεπθσζέαο  

 Ζ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Λεπθσζίαο γηα ηελ αζηπλφκεπζε ηφζν ηεο πφιεο φζν θαη ησλ 
πξναζηίσλ δηαρσξίδεηαη ζε έμη Αζηπλνκηθνχο ηαζκνχο: Λπθαβεηνχ, Πχιεο Πάθνπ, 
ηξνβφινπ, Αγίνπ Γνκεηίνπ, Οκνξθίηαο θαη Λαηζηψλ. Δπηπιένλ, ε χπαηζξνο 
αζηπλνκεχεηαη απφ ηνπο Αζηπλνκηθνχο ηαζκνχο Λαθαηάκεηαο/Οξεηλήο, Γεπηεξάο, 
Πέξα Υσξηνχ, Κιήξνπ, Παιαηρσξίνπ, Πεξηζηεξψλαο θαη Κνθθηλνηξηκηζηάο. Δπίζεο, ε 
Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Λεπθσζίαο έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ νδνθξαγκάησλ 
Αγίνπ Γνκεηίνπ, Λήδξα Πάιαο θαη Οδνχ Λήδξαο.  

3.2. Αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε Λεκεζνχ 

 Ζ πφιε θαη ηα πξνάζηηα ηεο Λεκεζνχ  αζηπλνκεχνληαη απφ ηνπο Αζηπλνκηθνχο 
ηαζκνχο Πφιεο (Κεληξηθφο), Αγίνπ Ησάλλε, Γεξκαζφγεηαο θαη Πνιεκηδηψλ. Ζ χπαηζξνο 
αζηπλνκεχεηαη απφ ηνπο Αζηπλνκηθνχο ηαζκνχο Δπηζθνπήο, Απδήκνπ, Πηζζνπξίνπ, 
Πάρλαο, Λάληαο, Πιαηξψλ, Σξνφδνπο, Μνλήο, Καινχ Υσξηνχ θαη Αγξνχ.  

3.3. Αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε ΛΪξλαθαο 

Ζ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Λάξλαθαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ Αζηπλφκεπζε κηαο πεξηνρήο 
κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο φπσο είλαη ε Γξακκή Αληηπαξάηαμεο, ε Βξεηαληθή Βάζε 
Γεθέιεηαο, ε Μαξίλα, ην Ληκάλη, ην ηδησηηθφ Ληκάλη Επγίνπ, ηα Γηπιηζηήξηα, νη 
Πεηξειαηνδεμακελέο, ν Ζιεθηξνπαξαγσγηθφο ηαζκφο Βαζηιηθνχ, ην Δηδηθφ Καζεζηψο 
Πχιαο, θαη θπξίσο ην Γηεζλέο Αεξνδξφκην. Γηα ηελ αζηπλφκεπζε ηεο Τπαίζξνπ ε 
Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Λάξλαθαο ππνδηαηξείηαη ζηνπο Αζηπλνκηθνχο ηαζκνχο 
Αζεέλνπ, Αξαδίππνπ, Κηηίνπ, Λεπθάξσλ, Επγίνπ, Οξφθιηλεο θαη Κνθίλνπ.  

3.4. Αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε Ακκνρψζηνπ 

Ζ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Ακκνρψζηνπ αζηπλνκεχεηαη απφ ηνπο Αζηπλνκηθνχο 
ηαζκνχο Παξαιηκλίνπ, Αγίαο Νάπαο, Γεξχλεηαο, Ξπινθάγνπ θαη Ξπινηχκπνπ.  

3.5. Αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε ΠΪθνπ 

Ζ πφιε ηεο Πάθνπ αζηπλνκεχεηαη απφ ηνλ Κεληξηθφ Αζηπλνκηθφ ηαζκφ, ελψ γηα ηελ 
αζηπλφκεπζε ηεο Τπαίζξνπ απφ ηνπο αθφινπζνπο Αζηπλνκηθνχο ηαζκνχο: Πφιεσο 
Υξπζνρνχο, ηξνπκπηνχ, Κνπθιηψλ, Κεινθεδάξσλ, Πέγεηαο θαη Παλαγηάο.   

3.6. Αζηπλνκηθά Γηεχζπλζε Μφξθνπ 

 Ζ Γηεχζπλζε ηεο Μφξθνπ αζηπλνκεχεηαη απφ ηνπο Αζηπλνκηθνχο ηαζκνχο 
Αζηξνκεξίηε, Κάκπνπ, Δπξχρνπ, Καθνπεηξηάο, Πεδνπιά θαη Κάησ Πχξγνπ.  Ζ 
Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε  επηπιένλ, έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ νδνθξαγκάησλ 
Πχξγνπ – Ληκλίηε θαη Αζηξνκεξίηε. 

4. ηξαηεγηθνέ ηφρνη  

Οη 4 βαζηθνί ηξαηεγηθνί ηφρνη ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ 
πεξίνδν 2008-2011 είλαη:  
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1Ο    Αμία ζηνλ πνιίηε 

2Ο    Αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο 

3Ο   ηήξημε ησλ κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο / αλάπηπμε επαγγεικαηηζκνχ θαη εμχςσζε 
ηνπ εζηθνχ 

4Ο   Αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ/ νξγαλσηηθφο εθζπγρξνληζκφο θαη 
αλαβάζκηζε  πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 

  
Σν Δπηηειείν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Αζηπλνκίαο Κχπξνπ πξνρψξεζε ζηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ ζε ηεηξαεηή νξίδνληα 
θαιχπηνληαο ηε λέα ρξνληθή πεξίνδν 2012-2015. 
 

5. Αμηνιφγεζε Αζηπλνκέαο απφ ην θνηλφ 

Με ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ πνιίηε θαη ηε ιήςε ησλ αλάινγσλ 
ελεξγεηψλ κεηαμχ  18/7/2011 θαη 26/8/2011, ε Αζηπλνκία Κχπξνπ κέζσ ηδησηηθήο 
εηαηξείαο πξνέβε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζθφπεζεο αλάκεζα ζηνλ πνιίηε.    

Μέζα απφ ηε δεκνζθφπεζε, κεηαμχ άιισλ, έρεη δηαθαλεί φηη πνζνζηφ 46% ηνπ 
πιεζπζκνχ αμηνιφγεζε ζεηηθά ηελ Αζηπλνκία γηα ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην θνηλφ, 
ζεκεηψλνληαο ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2009 (ην 2010 
δε δηεμήρζε δεκνζθφπεζε), πνπ ην πνζνζηφ αλήιζε ζην 31%.  

Δπίζεο, έρεη βειηησζεί ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Αζηπλνκίαο θαηά 12%, ελψ ην πνζνζηφ εκπηζηνζχλεο ηνπ 
θνηλνχ σο πξνο ηελ Αζηπλνκία βειηηψζεθε θαηά 9% θαη αλήιζε ζην 43%.   

Δλζαξξπληηθφ γηα ηελ Αζηπλνκία Κχπξνπ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη 34% ηνπ πιεζπζκνχ 
πηζηεχεη φηη ππάξρεη δηαθάλεηα ζηελ Αζηπλνκία ζε ζχγθξηζε κε ην 2009 φπνπ ην 
αληίζηνηρν απνηέιεζκα ήηαλ κφλν 17%. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 
δεκνζθφπεζεο ε Αζηπλνκία ζα επηθεληξψζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θαη ηηο δξάζεηο ηεο 
νχησο ψζηε λα θηάζεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 
ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ην έξγν ηεο.  

 

6. ρΫζεηο Αζηπλνκέαο – Κνηλνχ – ΜΫζσλ Μαδηθάο Δπηθνηλσλέαο 

 

6.1 ΓηαδηθηπαθΫο ζρΫζεηο  

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ πξνρψξεζε ζηνλ αλαζρεδηαζκφ ηεο Ηζηνζειίδαο ηεο 
www.police.gov.cy,  φπνπ δφζεθε έκθαζε ζηνλ ελεκεξσηηθφ ηνκέα. Οη πιεξνθνξίεο 
πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα είλαη δηαζέζηκεο ηφζν ζηελ ειιεληθή φζν θαη ζηελ 
αγγιηθή γιψζζα, θαη αθνξνχλ ζε δηαθσηηζηηθφ πιηθφ, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αζηπλνκηθά 
δειηία θ.ά.  

Δπηπιένλ, ε Αζηπλνκία Κχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκία ησλ Βξεηαληθψλ 
Βάζεσλ δεκηνχξγεζε ηελ ηζηνζειίδα www.drivetogether.eu γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, κε 
ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ έρνληαο σο θχξην 

http://www.police.gov.cy/
http://www.drivetogether.eu/
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ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ πξφιεςε θαη κείσζε 
ησλ ηξνραίσλ νδηθψλ ζπγθξνχζεσλ.  

Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία κέζα ζηα πιαίζηα ελεκέξσζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ 
φζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ έρεη ηε δηθή ηεο ηζηνζειίδα www.fs.gov.cy.  

6.2 Γξακκά ηνπ Πνιέηε 1460  

Σα κέιε ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Μελπκάησλ, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη  ηελ ελ ιφγσ 
γξακκή, ζπλέρηζαλ γηα αθφκε κηα ρξνληά λα εμππεξεηνχλ ην θνηλφ θαη λα πξνζθέξνπλ 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ δηάθνξα αζηπλνκηθά ζέκαηα επί 24ψξνπ βάζεσο. 
πγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αληαπνθξίζεθαλ πεξίπνπ ζε 68.400  
ηειεθσληθέο θιήζεηο πνιηηψλ.  

6.3 Τπεξεζέα Άκεζεο Αληαπφθξηζεο θαη Βνάζεηαο 1498 

ηελ Τπεξεζία Καηαπνιέκεζεο Ναξθσηηθψλ (ΤΚΑΝ) ιεηηνπξγεί επί 24ψξνπ βάζεσο ε 
Αλνηθηή Σειεθσληθή Γξακκή Άκεζεο Αληαπφθξηζεο θαη Βνήζεηαο 1498, κέζσ ηεο 
νπνίαο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην θνηλφ λα απνηαζεί αλψλπκα ή επψλπκα είηε γηα λα 
δηαβηβάζεη πιεξνθνξίεο, είηε γηα λα δεηήζεη βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζε εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο. ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηα κέιε πνπ 
ζηειερψλνπλ ηε Γξακκή δέρηεθαλ ζπλνιηθά 632 ηειεθσλήκαηα.  

6.4 πλεξγαζέα κε ηα ΜΫζα Μαδηθάο ΔλεκΫξσζεο 

Βαζηθφο ζηφρνο γηα ην 2011, ππήξμε ηφζν ε άκεζε, φζν θαη ε έγθπξε ελεκέξσζε ηνπ 
πνιίηε, αιιά θαη ε πξνβνιή ηνπ αζηπλνκηθνχ έξγνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Γξαθείν 
Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, κεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, πξνέβεθε 
ζηελ έθδνζε κεγάινπ αξηζκνχ δειηίσλ ηχπνπ, δειψζεσλ θαη ζπλεληεχμεσλ γηα ζέκαηα 
επηθαηξφηεηαο θαη αζηπλνκηθψλ αλαθνηλψζεσλ, ζρεηηθά κε δηάθνξεο ζνβαξέο 
ππνζέζεηο θαη εθζηξαηείεο πξφιεςεο θαη ειέγρνπ πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο. Αζρνιήζεθε κε ηε δηνξγάλσζε δεκνζηνγξαθηθψλ 
δηαζθέςεσλ ηνπ Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο, δηαθφξσλ εθδειψζεσλ θνηλσληθνχ θαη 
θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, ηε δεκηνπξγία δηαθσηηζηηθψλ ζπνη, αιιά θαη κε ηελ 
επηκέιεηα δηαθφξσλ εθδφζεσλ, φπσο ηα «Αζηπλνκηθά Υξνληθά». Δπηπιένλ, είρε 
νπζηαζηηθή εκπινθή ζηελ νξγάλσζε γηα πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηεο Αζηπλνκίαο ζηελ 36ε 
Γηεζλή Κξαηηθή Έθζεζε.   

6.5 ρΫζεηο Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Δπαξρηψλ (ΑΓΔ) κε ην θνηλφ  

πσο θάζε ρξφλν, νη Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Δπαξρηψλ ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο 
Γήκνπο, ηηο Υσξεηηθέο Αξρέο θαη ηα νξγαλσκέλα ζχλνια ησλ πεξηνρψλ ηνπο, 
ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίιπζε ηφζν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηεο Αζηπλνκίαο φζν θαη άιισλ πξνβιεκάησλ. ηφρνο δελ είλαη κφλν ε 
αλάπηπμε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ Αζηπλνκίαο – θνηλνχ, αιιά θαη ε απφ θνηλνχ 
επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θνηλσλία. 

7  Κνηλσληθά επζχλε  

ηφρνο ηεο Αζηπλνκίαο είλαη ε ελεξγή ζπκβνιή ηεο ηφζν ζηελ αληηκεηψπηζε 
δηαθφξσλ θνηλσληθψλ φζν θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηε 
ζχγρξνλε θνηλσλία.  

http://www.fs.gov.cy/
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7.1 Αζηπλνκηθνέ αηκνδφηεο θαη δφηεο κπεινχ ησλ νζηψλ  

Οη Αζηπλνκηθνί αηκνδφηεο, φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη ην 2011 εθδήισζαλ έκπξαθηα ηα 
αιηξνπηζηηθά ηνπο αηζζήκαηα, πξνζθέξνληαο ζηηο ηξάπεδεο αίκαηνο 651 θηάιεο 
αίκαηνο. πλνιηθά, ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλνη 1.797 εζεινληέο αηκνδφηεο, 
ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη μεπεξλψληαο ην 
ζηφρν ησλ 1.500 αηκνδνηψλ θαηά 20%. Δπίζεο, 1290 αζηπλνκηθνί είλαη εγγεγξακκέλνη 
σο εζεινληέο δφηεο κπεινχ ησλ νζηψλ.  

7.2 ΚνηλσληθΫο εθδειψζεηο 

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ, έιαβε ελεξγφ κέξνο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη 
εξάλνπο. Δπηπιένλ, ζπκκεηείρε ζε εξάλνπο ηνπ Ραδηνκαξαζσλίνπ, ηνπ πλδέζκνπ 
Καξθηλνπαζψλ θαη θίισλ, ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ηεο Πνξείαο Υξηζηνδνχιαο, ηνπ 
πλδέζκνπ «Κάλε κηα επρή», θ.ά. Σα κέιε ησλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ 
πξαγκαηνπνίεζαλ επηζθέςεηο ζε γεξνθνκεία, λνζνθνκεία θαη άιια ηδξχκαηα.  

Παξάιιεια, ε Φηιαξκνληθή ηεο Αζηπλνκίαο, γηα αθφκε κηα ρξνληά είρε ηελ επζχλε ηεο 
κνπζηθήο επέλδπζεο θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ εθδειψζεσλ ζε 180 
πεξηπηψζεηο,  κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχζθημε ζρέζεσλ Αζηπλνκίαο – θνηλνχ.   

7.3 Αλζξσπηζηηθά βνάζεηα 

Σα κέιε ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ παξείραλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηφζν ζηνπο πνιίηεο 
φζν θαη ζε νξγαλσκέλα ζχλνια. πγθεθξηκέλα, παξείραλ Πξψηεο Βνήζεηεο ζε ζχκαηα 
ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ, ζπλέβαιαλ ζηε ζπλνδεία αζζελνθφξσλ νρεκάησλ απφ ηα 
ζεκεία ζχγθξνπζεο ή απφ ην ειηθνδξφκην ζην λνζνθνκείν ζε 150 πεξηπηψζεηο, 
παξείραλ δηεπθνιχλζεηο ηξνραίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ 
Ραδηνκαξαζσλίνπ, παξείραλ βνήζεηα ζε νδεγνχο ησλ νπνίσλ αθηλεηνπνηήζεθαλ ηα 
νρήκαηά ηνπο ζην νδηθφ δίθηπν ιφγσ κεραληθήο βιάβεο, έδσζαλ πιεξνθνξίεο ζε 
νδεγνχο γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπο.  Δπηπιένλ, κέιε ηεο έιαβαλ κέξνο ζε έξεπλεο θαη 
δηαζψζεηο θαη παξείραλ βνήζεηα ζε πξφζσπα θαη ζθάθε ηα νπνία είραλ εκπιαθεί ζε 
ζαιάζζηα δπζηπρήκαηα.   

8 Οηθνινγέα θαη ΠεξηβΪιινλ 

8.1 ΠξΪζηλεο Γεκφζηεο πκβΪζεηο 

Με ζθνπφ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ε Αζηπλνκία 
αθνινπζεί ην ρέδην Γξάζεο, γηα ηηο πξάζηλεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο απηφ 
απνξξέεη θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πεξηβαιινληηθέο παξάκεηξνη 
ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηελ αγνξά πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, ηελ 
πξνψζεζε πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ 
ψκαηνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

8.2 Γελδξνθχηεπζε  

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ πξνρψξεζε ζε δελδξνθχηεπζε εηο κλήκελ ησλ 60 ζπκάησλ ησλ 
νδηθψλ ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ 2010. Ζ δελδξνθχηεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 
9/2/2011 ζηελ πεξηνρή ηνπ Άξξσλα Γεξίνπ κε ηε ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ.     
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8.3 Λαζξνζεξέα 

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ πξαγκαηνπνίεζε 66 ζπληνληζκέλεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ 
πάηαμε ηεο ιαζξνζεξίαο, αιιά θαη αμηνπνίεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάζηεθαλ 
κέζσ ηεο γξακκήο Κπλεγνχ 1414. ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ έγηλαλ 57 θαηαγγειίεο ζε 
ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία άγξησλ πηελψλ θαη ζεξακάησλ απφ ην θιηκάθην πάηαμεο 
ιαζξνζεξίαο, ελψ ηαπηφρξνλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηπνιίεο κε ηε ζπκβνιή ησλ 
Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Δπαξρηψλ κε ζθνπφ ηελ πάηαμε ηεο ιαζξνζεξίαο.    

8.4 Ζρνξχπαλζε  

Καηά ην 2011, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 123 ζπληνληζκέλεο εθζηξαηείεο γηα θαηαζηνιή 
ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ερνξχπαλζεο κε ηε ρξήζε κεγαθψλσλ θαη έγηλαλ 3.390 
θαηαγγειίεο.   Δπηπιένλ, έγηλαλ 21 ζπληνληζκέλεο επηρεηξήζεηο γηα θαηαζηνιή ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηεο ερνξχπαλζεο θαη ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ έγηλαλ 519 
θαηαγγειίεο.    

   9    Αχμεζε ηνπ αηζζάκαηνο αζθΪιεηαο 

9.1 Οδηθά αζθΪιεηα 

Σν 2011 έγηλαλ 1.682 ηξνραίεο ζπγθξνχζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ εκπιαθεί 1.610 
πξφζσπα. ε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα δχν έηε, 2009 θαη 2010, παξνπζηάζηεθε 
κείσζε 10,7% ζην ζχλνιν ησλ ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ. 

Χζηφζν, παξά ηε κείσζε ζην ζχλνιν ησλ ηξνραίσλ ζπγθξνχζεσλ, ζε ζρέζε κε ην 
2010, παξνπζηάζηεθε αχμεζε ζηηο ζαλαηεθφξεο, αθνχ ζεκεηψζεθαλ 67 ηξνραίεο 
ζπγθξνχζεηο κε 71 ζαλάηνπο.  

9.2 Σξνραέεο παξαβΪζεηο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, εθδφζεθαλ ζπλνιηθά 207.468 εμψδηθα γηα ηξνραίεο 
παξαβάζεηο, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 12% ζε ζχγθξηζε κε ην 2010.  
Δπίζεο, θαηά ην 2011, ν Κιάδνο Μεραληθνχ Διέγρνπ ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο 
Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο, ζπλέρηζε ηνπο ειέγρνπο γηα παξάλνκεο αιιαγέο/ κεηαηξνπέο/ 
πξνζαξκνγέο ζε Μεραλνθίλεηα Ορήκαηα.  

9.3 Δθζηξαηεέεο – Ϋιεγρνη   

Σν Σκήκα Σξνραίαο Αξρεγείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δπαξρηαθνχο Κιάδνπο 
Σξνραίαο, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ, δηνξγάλσζε γηα άιιε κηα 
ρξνληά εθζηξαηείεο αζηπλφκεπζεο, νη νπνίεο ζπλδπάζηεθαλ θαη κε ηηο 
Παλεπξσπατθέο Δθζηξαηείεο ηνπ European Traffic Police Network (TISPOL).  

Πέξαλ ησλ εθζηξαηεηψλ, ηα αββαηνθχξηαθα, ηδηαίηεξα  θαηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο, 
ηφζν ηα κέιε ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο φζν θαη ηα κέιε ησλ Αζηπλνκηθψλ 
Γηεπζχλζεσλ Δπαξρηψλ δηελεξγήζαλ  ζπζηεκαηηθνχο ειέγρνπο αιθνφιεο, γηα 
εληνπηζκφ πξνζψπσλ πνπ νδεγνχζαλ ππφ ηελ επήξεηα αιθνφιεο κε ζηφρν λα 
αληηκεησπηζηεί ε επηζεηηθή θαη επηθίλδπλε νδήγεζε, ηδηαίηεξα ζηα ζεκεία φπνπ 
πξνθαινχληαη νη πιείζηεο νδηθέο ζπγθξνχζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ 172.442 έιεγρνη αιθνφιεο παγθχπξηα.  
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    9.4 Γηαθψηηζε ηνπ θνηλνχ γηα ζΫκαηα νδηθάο αζθΪιεηαο  

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεηο, εθπαηδεχζεηο θαη 
εθδειψζεηο ζε ζρνιεία, ζηξαηφπεδα, ζπλδέζκνπο γνλέσλ, νξγαλσκέλα ζχλνια, 
νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ θαη πξνο ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Σηο δηάθνξεο 
δηαιέμεηο γηα ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο παξαθνινχζεζαλ 121.475 πνιίηεο.    

Δπίζεο, πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλάξηα Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη πξνέβεθε ζηελ εηνηκαζία, 
ζηελ έθδνζε θαη δηάζεζε δηαθσηηζηηθνχ πιηθνχ, ζηε δηνξγάλσζε δεκνζηνγξαθηθψλ 
δηαζθέςεσλ θαη γεληθά ζηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηεο Αζηπλνκίαο κέζσ ησλ Μέζσλ 
Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Αθφκε, αζρνιήζεθε κε ηελ παξνπζίαζε δηαιέμεσλ ζην Πάξθν 
Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο, γηα δηαθψηηζε θαη ελεκέξσζε παηδηψλ απφ λεπηαγσγεία, 
δεκνηηθά θαη γπκλάζηα. Γηαιέμεηο δφζεθαλ θαη ζε δηάθνξα άιια θνηλσληθά ζχλνια ζε 
ζπλεξγαζία κε θπβεξλεηηθνχο ή/ θαη κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Καηά ην 2011, ζπλερίζηεθε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο “Bike Safe”, 
ζηνρεχνληαο  ζηελ  επηκφξθσζε ησλ κνηνζηθιεηηζηψλ απφ κέιε ηεο Σξνραίαο, ηα 
νπνία έρνπλ εθπαηδεπηεί εηδηθά απφ ηνλ Αγγιηθφ Οξγαληζκφ RO.S.P.A. (Royal 
Society for the Prevention of Accidents).  

Δπηπιένλ, δηνξγαλψζεθε θνηλή δηαθσηηζηηθή εθζηξαηεία κε ηε Λατθή Αζθαιηζηηθή  κε 
ζέκα «Ζ Οδηθή Αζθάιεηα δελ είλαη παηγλίδη». Σνλ Οθηψβξην δηνξγαλψζεθε ε 
θαζηεξσκέλε «Μέξα ηεο Σξνραίαο» - OPEN DAY, φπνπ γχξσ ζηηο 5,000 παηδηά θαη 
γνλείο πξνζήιζαλ ζην Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο γηα λα γλσξίζνπλ απφ θνληά 
ηνλ εμνπιηζκφ ηεο Αζηπλνκίαο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. 
Δπίζεο, θαηά ηνλ ίδην κήλα  πξαγκαηνπνηήζεθε εθζηξαηεία κε ζέκα «Δπξσπατθή 
λχρηα ρσξίο δπζηπρήκαηα» ζε  ζπλεξγαζία κε ην λεαληθφ νξγαληζκφ “REACTION”, ην 
Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, ην Ίδξπκα Οδηθήο Αζθάιεηαο «Γεψξγηνο Μαπξίθηνο» θαη 
άιινπο Οξγαληζκνχο. Δπηπξφζζεηα,  δηνξγαλψζεθε ην 13ν εκηλάξην ηεο Οδηθήο 
Αζθάιεηαο κε ζέκα «Οδήγεζε, αιθνφι θαη άιιεο νπζίεο» ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
Τπνπξγεία Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ θαη Παηδείαο 
θαη Πνιηηηζκνχ κε ηε ρνξεγία ηεο εηαηξείαο E.K.O. – Διιεληθά Πεηξέιαηα.      

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Λατθή Αζθαιηζηηθή δεκηνχξγεζε 
ειεθηξνληθφ εξγαιείν εθκάζεζεο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
παηδηψλ ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο αιιά θαη ζηελ ςπραγσγία ηνπο. Σν ελ ιφγσ 
παηγλίδη έρεη αλαξηεζεί θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αζηπλνκίαο (www.police.gov.cy). 
Αθφκε, πξνζθέξζεθαλ θσζθνξνχρα γηιέθα απφ πξνζσπηθφ ηεο Λατθήο ζε 
ζπλεξγαζία κε κέιε ηεο Σξνραίαο. Δπηπιένλ, εηνίκαζε θαη δηέλεηκε ζε ζρνιεία Μέζεο 
Δθπαίδεπζεο δηαθσηηζηηθέο αθίζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ακεξηθαληθή Δπηηξνπή 
παξνρήο ππνηξνθηψλ Fulbright Commission θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Κππξηαθφ 
Δξπζξφ ηαπξφ δηέλεηκε αηνκηθά δνθηκαζηηθά αιθνφιεο ζηελ αλαπλνή (alcohol 
breath tests). Κπθινθφξεζε ηξίπηπρν γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ ηξηψλ ισξίδσλ 
θπθινθνξίαο ζηνλ απηνθηλεηφδξνκν θαη εηνηκάζηεθε θηικάθη ην νπνίν πξνβιήζεθε 
απφ ηα Μ.Μ.Δ. κε ην ίδην ζέκα.       
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10  Αληηλαξθσηηθά δξΪζε  

Σν 2011 ήηαλ κηα άζρεκε ρξνληά ζε φ,ηη αθνξά ηε ρξήζε ησλ λαξθσηηθψλ αθνχ ζηε 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο νη λεθξνί αλήιζαλ ζε 17 ζε ζρέζε κε 12 ην 2010. ηε δηάξθεηα ηνπ 
ρξφλνπ, δηεξεπλήζεθαλ ζπλνιηθά 936 ππνζέζεηο, παξνπζηάδνληαο ζρεηηθή αχμεζε ζε 
ζχγθξηζε κε ην 2010, φπνπ εξεπλήζεθαλ 851 ππνζέζεηο. Αχμεζε ζεκεηψζεθε θαη ζηα 
ελερφκελα πξφζσπα, φπνπ ν αξηζκφο ησλ Κππξίσλ πνπ είραλ εκπινθή ζηηο ππνζέζεηο 
απηέο αλήιζε ζηνπο 798 απφ 720 ην 2010.  

     10.1 ΠξνιεπηηθΫο ΠαξεκβΪζεηο 

Γηνξγαλψζεθαλ 202 δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα θαη ζπδεηήζεηο, ηα νπνία 
παξαθνινχζεζαλ 8.608 άηνκα δηαθφξσλ ειηθηψλ. Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ δηνξγαλψζεθαλ δηάθνξεο 
εθδειψζεηο, εθδφζεθε ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε αληηλαξθσηηθά κελχκαηα θαη έγηλε 
πξνβνιή ηεο αλνηθηήο ηειεθσληθήο γξακκήο 1498 πνπ ιεηηνπξγεί επί 24ψξνπ 
βάζεσο γηα άκεζε αληαπφθξηζε θαη βνήζεηα.  

Αξρέο ηνπ 2011, ππνγξάθηεθε ε επέθηαζε ηνπ πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο θαη ηέζεθε 
ζε άκεζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα «Fred goes Net», αθνχ κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ θαη κεηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπ απφ ην Αληηλαξθσηηθφ 
πκβνχιην Κχπξνπ δηαθάλεθε ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ λεαξψλ 
ζπιιεθζέλησλ ζε πξνγξάκκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο θαη θξίζεθε αλαγθαία ε 
επέθηαζε ηεο  ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Αζηπλνκίαο, Τπεξεζηψλ Φπρηθήο Τγείαο θαη 
Βξεηαληθψλ Βάζεσλ.  Ζ επέθηαζε απηή πεξηιακβάλεη φια ηα θξαηηθά Θεξαπεπηηθά 
Κέληξα ζηα νπνία κπνξνχλ λα παξαπεκθζνχλ νη ζπιιεθζέληεο, θαζψο επίζεο δίλεη 
ηε δπλαηφηεηα ζηα Θεξαπεπηηθά Κέληξα λα θξαηήζνπλ ηα πξφζσπα απηά κέρξη θαη 
δχν ρξφληα ζηε ζεξαπεία πξηλ ηνπο δψζνπλ ηε ζρεηηθή βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο 
ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξσηνθφιινπ, νη Λεηηνπξγνί Κνηλσληθήο Παξέκβαζεο ηεο 
Τ.ΚΑ.Ν. παξείραλ ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζε 326 
«εμππεξεηνχκελνπο» (ρξήζηεο λαξθσηηθψλ) θαη 117 αηφκσλ ηνπ νηθνγελεηαθνχ 
ππνζηεξηθηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.  

     10.2 Μεέσζε ηεο πξνζθνξΪο 

Ζ δξάζε ηεο Αζηπλνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο κείσζεο ηεο πξνζθνξάο βαζίζηεθε ζηνπο 
δχν πην θάησ άμνλεο:  

- Δπηρεηξεζηαθά ΓξΪζε 

Σα κέιε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο  αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επηηφπηαο 
παξαγσγήο, ηεο εηζαγσγήο, εκπνξίαο, δηαθίλεζεο θαη ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη 
ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. Πξνρψξεζαλ ζε ειέγρνπο, παξαθνινπζήζεηο θαη έξεπλεο 
ππφπησλ ρψξσλ, φπνπ ζπρλάδνπλ άηνκα ή ελδερνκέλσο γίλεηαη δηαθίλεζε ή ρξήζε 
λαξθσηηθψλ, θαζψο επίζεο νηθηψλ, ππνζηαηηθψλ, λπθηεξηλψλ θέληξσλ, νρεκάησλ, 
ζθαθψλ, αεξνζθαθψλ, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ηεο γξακκήο θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο, 
ησλ νδνθξαγκάησλ, αεξνδξνκίσλ, ιηκαληψλ θαη καξίλσλ. Δπηπιένλ, ζπλέιεμαλ, 
αμηνιφγεζαλ, αλέιπζαλ θαη δηεξεχλεζαλ πιεξνθνξίεο, δηελήξγεζαλ επηρεηξήζεηο 
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ζχιιεςεο ππφπησλ θαη θαηάζρεζεο λαξθσηηθψλ, δηεξεχλεζαλ ηηο ππνζέζεηο απηέο 
θαη πξνζήγαγαλ ηνπο παξαλνκνχληεο ζην δηθαζηήξην.  

- Γηεζλάο πλεξγαζέα 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλαπηχρζεθε δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα πάηαμε ηνπ 
ιαζξεκπνξίνπ, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη πξνκήζεηαο λαξθσηηθψλ δηεζλψο. Ζ 
Κχπξνο έρεη πηνζεηήζεη φιεο ηηο Γηεζλείο πκβάζεηο γηα ηα λαξθσηηθά θαη ε 
Ννκνζεζία έρεη εθζπγρξνληζηεί ψζηε λα ζπλάδεη κε ηηο πξφλνηεο ησλ πκβάζεσλ 
απηψλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ε Κππξηαθή Αζηπλνκία ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε 
ηα Ζλσκέλα Έζλε, ηελ Δ.Δ. ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ηελ INTER.POL., ηελ 
EURO.POL. θαη άιινπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο, θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο μέλσλ 
ρσξψλ, φπνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηελ Κχπξν σο Αμησκαηηθνί χλδεζκνη.  

     11  ΠΪηαμε ιαζξνκεηαλΪζηεπζεο  

χκθσλα κε ην ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ ηεο, ε Αζηπλνκία έρεη εληείλεη ηηο ελέξγεηεο ηεο 
ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εμάξζξσζε δηθηχσλ δηαθίλεζεο 
ιαζξνκεηαλαζηψλ, ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο παξάλνκεο εξγνδφηεζεο θαη ηεο 
παξάλνκεο παξακνλήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε δξάζε ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο εζηηάζηεθε ζε επηιεγκέλνπο ζηφρνπο ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο 
αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

     11.1 Κπθιψκαηα δηαθέλεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ  
ηελ Σνπξθία δξαζηεξηνπνηνχληαη νξγαλσκέλα δίθηπα εθκεηάιιεπζεο ηα νπνία 
επεθηείλνληαη ζηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο πνπ δελ ειέγρνληαη απφ ηελ Κππξηαθή 
Γεκνθξαηία, αιιά θαη ζηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο. Σα δίθηπα απνηεινχληαη θπξίσο απφ 
αιινδαπνχο αηηεηέο πνιηηηθνχ αζχινπ ή θαη ιαζξνκεηαλάζηεο, νη νπνίνη 
ζπλεξγάδνληαη κε ηα θπθιψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα θαηερφκελα κε ζθνπφ λα 
«βνεζήζνπλ» νκνεζλείο ηνπο ή θαη ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα, πάληνηε έλαληη 
ρξεκαηηθήο ακνηβήο, λα εηζέιζνπλ ζην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.  Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2011 δηεξεπλήζεθαλ 9 ππνζέζεηο ιαζξνκεηαλαζηψλ. 

 
     11.2 ΚαηαπνιΫκεζε ηεο ΛαζξνκεηαλΪζηεπζεο  

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ FRONTEX θαη ν ζπληνληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα 
εμσηεξηθά ζχλνξα ησλ Κξαηψλ Μειψλ απνηεινχλ έλα ηζρπξφ εξγαιείν 
θαηαπνιέκεζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. Ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε επηρείξεζε 
θαηαπνιέκεζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο κέζσ ησλ Αεξνδξνκίσλ ηεο Κχπξνπ, 
FRONTEX-Κππξηαθή Αζηπλνκία, κε ηελ εγθαηάζηαζε αμησκαηηθψλ σο εζηηαθφ 
ζεκείν (FOCAL – POINT).  Παξάιιεια, ν νξγαληζκφο FRONTEX έρεη απνθαζίζεη 
ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ Κχπξν ηνπ International Coordination Center (I.C.C.), ην νπνίν 
εδξεχεη ζην Αξρεγείν ηεο Τπεξεζίαο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο.   
 
Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, 
ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα ηφζν γηα ηελ θαηαζηνιή φζν θαη γηα ηελ πξφιεςε ηνπ 
θαηλνκέλνπ. Σα κέηξα απηά, ζχκθσλα θαη κε ην ηξαηεγηθφ ρεδηαζκφ ηεο 
Αζηπλνκίαο 2008 - 2011, ζηνρεχνπλ ζε δξάζεηο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 
επίπεδν θαη αθνξνχλ ζε ζπληνληζκέλεο εθζηξαηείεο θαη επηρεηξήζεηο θαη ζηνλ έιεγρν 
ησλ ζεκείσλ δηέιεπζεο. 
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ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο Λαζξνκεηαλάζηεπζεο ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε 
αζηπλφκεπζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο Κχπξνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη έθηαθησλ πεξηπνιηψλ απφ πιεπξάο ηεο Ληκεληθήο θαη 
Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο, αιιά θαη κε ηνλ έιεγρν κέζσ ηνπ Παξάθηηνπ πζηήκαηνο 
Ραδηνεπηζήκαλζεο (ΠΑ.Τ.Ρ.).  

Δπηπξφζζεηα, θαζνξίζηεθε ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο Τπεξεζίαο Αιινδαπψλ θαη 
Μεηαλάζηεπζεο (Liaison Officer) θαη ησλ Πξεζβεηψλ θαη Πξνμελείσλ, ν νπνίνο 
έξρεηαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε ιεηηνπξγνχο ησλ Πξεζβεηψλ, θαζψο θαη κε ην 
Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ γηα εμεχξεζε ιχζεσλ ζηα δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη ηελ 
έθδνζε ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ ζε πξνβιεκαηηθνχο θξαηνχκελνπο αιινδαπνχο.  

 
     11.3 Πξφιεςε θαη θαηαζηνιά ηεο παξΪλνκεο εξγνδφηεζεο  

εκαληηθφ κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο Τπεξεζίαο Αιινδαπψλ θαη 
Μεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ησλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Δπαξρηψλ είλαη θαη ε 
θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο εξγνδφηεζεο. Ζ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα 
θηάζνπλ ζηελ Κχπξν κέζσ ησλ θαηερφκελσλ πεξηνρψλ αιιά θαη νη επθαηξίεο 
παξάλνκεο απαζρφιεζεο ζπληείλνπλ έηζη ψζηε ν αξηζκφο απηφο λα παξακέλεη ζε 
ςειά επίπεδα κε κηθξέο απμνκεηψζεηο θάζε ρξνληά, αθνχ παξά ην γεγνλφο επηβνιήο 
πνηλψλ, ηφζν ζε εξγνδφηεο φζν θαη ζε αιινδαπνχο παξαηεξήζεθε φηη δελ είλαη 
αξθεηφ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ. Ζ Αζηπλνκία πξνέβε ζε εθζηξαηείεο 
ελεκέξσζεο ησλ εξγνδνηψλ, θαηαζηεκαηαξρψλ θαη εξγνιάβσλ γηα ηε λνκνζεζία 
πνπ αθνξά ζηελ παξάλνκε εξγνδφηεζε.  

 
12.  Αληηεγθιεκαηηθά δξΪζε  

Ζ Κππξηαθή Αζηπλνκία έρεη δεζκεπηεί γηα ηελ πάηαμε ηνπ εγθιήκαηνο θαη έρεη 
επηθεληξσζεί ζηε κείσζε ηνπ εγθιήκαηνο αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο 
αζθάιεηαο ηνπ πνιίηε. Ζ εμαζθάιηζε αζθαιέζηεξσλ γεηηνληψλ γηα φινπο ηνπο πνιίηεο 
ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο απνηειεί δηαρξνληθή πξνηεξαηφηεηα.  

     12.1 ΚαηΪζηαζε εγθιάκαηνο ζε ζρΫζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα  

Ζ Τπεξεζία Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ (ΤΠ.ΔΓ.Δ.) ζπλέβαιε ζηελ εμέηαζε 
ζνβαξψλ ππνζέζεσλ θαη ηεθκεξίσλ.  Με ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη κέζσ ηνπ 
ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ θαη κεζφδσλ κπνξεί λα αλεπξεζεί θαη αλαιπζεί καξηπξία γηα 
πεξαηηέξσ εμηρλίαζε ησλ ππνζέζεσλ. Ζ νινθιήξσζε ηνπ λένπ κεραλνγξαθεκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο δηαβίβαζεο ηεθκεξίσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη παγθχπξηα απφ 
φινπο ηνπο αλαθξηηέο ζπλέβαιε ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ρεηξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ. 
ια ηα εξγαζηήξηα ηεο ΤΠ.ΔΓ.Δ. ηεξνχλ ηηο πξφλνηεο ηνπ πξφηππνπ ISO 17025:2005 
θαη φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 2011 έηπραλ αμηνιφγεζεο κε επηηπρία.  
 

     12.2 Πξφιεςε Δγθιάκαηνο  

Οη Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Δπαξρηψλ εξγάζηεθαλ κεζνδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο 
πξφιεςεο κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε δηαιέμεσλ γηα επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ, ηε 
δηεμαγσγή επηρεηξήζεσλ κε ζθνπφ ηελ πάηαμε ηεο πνξλείαο, ηε δηεμαγσγή 
επηδξνκψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία δηθαησκάησλ 
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πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ηα παξάλνκα ζηνηρήκαηα, ηηο κεραλέο ηπρεξνχ παηγλίνπ, 
ηνπο αλήιηθνπο ζε θέληξα αλαςπρήο, ηα ππνζηαηηθά ειεθηξνληθνχ ηδφγνπ – θαδίλν, 
ηελ πάηαμε ηεο θπβείαο. Δθάξκνζαλ, επίζεο, ην ζεζκφ ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ 
απφ φια ηα κέιε ηνπο.  
 
Δπηπιένλ, ην Γξαθείν Πξφιεςεο Δγθιήκαηνο (Γ.Π.Δ.), ηνπ Σκήκαηνο Γ΄, αζρνιήζεθε 
κε ηε κείσζε ηεο ζπκαηνπνίεζεο πνιηηψλ, νξγαληζκψλ, ππεξεζηψλ θαη 
νξγαλσκέλσλ ζπλφισλ ζε ζέκαηα δηαξξήμεσλ, ιεζηεηψλ θαη θινπψλ. Μέζα ζηα 
πιαίζηα ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ έγηλαλ ζπλνιηθά 71 δηαιέμεηο πνπ 
απεπζχλνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη αθνξνχζαλ ζηε ιήςε 
κέηξσλ αζθάιεηαο, ηηο νπνίεο παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά 2.507 πξφζσπα.  
 
Σν πξφγξακκα δηαθψηηζεο ηνπ θνηλνχ γηα κέηξα πξφιεςεο εγθιήκαηνο θαη 
πξνζηαζίαο ησλ ηδίσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, πεξηιάκβαλε εθηφο απφ δηαιέμεηο θαη 
δηαλνκή 455.000 ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα, ηφζν ζηελ ειιεληθή 
φζν θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, φπσο «Πξνζηαηεπηείηε απφ ηηο θινπέο», «Πξφιεςε 
θινπψλ απφ απηνθίλεηα», «Απνιαχζηε ηηο δηαθνπέο ζαο», θ.ά.  ια ηα έληππα  πνπ 
εθδίδεη ην Γξαθείν βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο Αζηπλνκίαο 
www.police.gov.cy.    

 
Δπηπιένλ, κέιε ηνπ Γξαθείνπ Πξφιεςεο Δγθιήκαηνο  πξαγκαηνπνίεζαλ 50 
επηζθέςεηο/ επηζεσξήζεηο ζε ππνζηαηηθά πςεινχ θηλδχλνπ (ρξπζνρνεία, θαξκαθεία, 
ζπλεξγαηηθά ηδξχκαηα) θαη ππέβαιαλ εηζεγήζεηο γηα ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο. 
Παξάιιεια, επηζεψξεζαλ 222 θηήξηα Τπνπξγείσλ, Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο, 
Αλεμάξηεησλ Οξγαληζκψλ, Αζηπλνκίαο θαη Αδεηνχρσλ απνζεθψλ Δθξεθηηθψλ Τιψλ 
θαη ππέβαιαλ ζρεηηθέο εθζέζεηο θαη εηζεγήζεηο γηα ιήςε κέηξσλ αζθάιεηαο. 

 
ηα πιαίζηα πξνζπαζεηψλ γηα πξφιεςε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, κέιε ηεο 
Αζηπλνκίαο έιαβαλ κέξνο ζε ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο πξνθεηκέλνπ 
λα ελεκεξψζνπλ ην θνηλφ γηα ζέκαηα φπσο ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, απάηεο κέζσ 
δηαδηθηχνπ θαη επηζηνιέο ηχπνπ Νηγεξηαλήο Μαθίαο. Γηα ην ίδην ζέκα, δεκνζηεχηεθαλ 
ζηνλ εγρψξην ηχπν θαη ζην πεξηνδηθφ ηεο Αζηπλνκίαο, ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο πξνο ην 
θνηλφ.   

Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη ε χπαξμε αλνηθηψλ 
δηθηχσλ, φπσο ην δηαδίθηπν, ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ κνξθψλ 
ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο, γη‟ απηφ θαη ε Αζηπλνκία πξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεηο ζε 
ζρνιεία πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα ελεκεξσζνχλ γηα ην πψο κπνξνχλ νη ίδηνη λα 
πξνζηαηέςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο.  

Έλα άιιν θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ απαζρφιεζε ηελ Αζηπλνκία Κχπξνπ ήηαλ ε βία 
ζηελ νηθνγέλεηα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 θαηαγγέιζεθαλ 677 πεξηζηαηηθά βίαο 
ζηελ νηθνγέλεηα ζε αληίζεζε κε 606 ην 2010. Μέιε ηεο Αζηπλνκίαο έιαβαλ κέξνο ζε 
εθδειψζεηο, ζπδεηήζεηο, ζπλέδξηα ή ζεκηλάξηα κε ζέκα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ.   
Ζ Αζηπλνκία ζπκκεηείρε σο εηαίξνο ζην δηαθξαηηθφ εξεπλεηηθφ έξγν Victimizing 
Children Through Injuring Mothers (VI.C.T.I.MS.), ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε κε ην 
πξφγξακκα ΓΑΦΝΖ ΗΗΗ ηεο Δ.Δ., θαη ηνπ νπνίνπ ηελ επζχλε ζπληνληζκνχ είρε ην 
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.      

http://www.police.gov.cy/
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Ζ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ηεο Κχπξνπ ζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο εγθιεκαηηθήο πξάμεο 
απαζρνιεί ζνβαξά ηελ Αζηπλνκία, φπσο θη νιφθιεξε ηελ θνηλσλία. Ο ρεηξηζκφο 
ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεσλ ρξήδνπλ ιεπηνχ ρεηξηζκνχ απφ πιεπξάο Αζηπλνκίαο, έηζη 
ην αξκφδην Γξαθείν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Κχπξνπ (Α.Α.Κ.), 
πξαγκαηνπνίεζε εθπαίδεπζε θαη ζεκηλάξηα γηα ην ρεηξηζκφ αλήιηθσλ παξαβαηψλ ηα 
νπνία παξαθνινχζεζαλ κέιε απφ φιεο ηηο Δπαξρίεο. Δπηπιένλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ην Γξαθείν ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
ζηελ Κχπξν, ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο θαη θαηαζηαιηηθήο πνιηηηθήο ηνπο, αιιά 
θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ 
αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά πξνθήξπμαλ δηαγσληζκφ 
γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011 κεηαμχ ησλ καζεηψλ.     

Ζ ρξήζε θξνηίδσλ είλαη αθφκε έλα ζέκα πνπ πξνβιεκαηίδεη έληνλα ηελ Αζηπλνκία 
θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα. πσο θάζε ρξφλν, έηζη θαη ην 2011, 
πξαγκαηνπνηήζεθε εθζηξαηεία θαηά ηεο ρξήζεο θξνηίδσλ, κέζσ ηεο δηεμαγσγήο 
δηαιέμεσλ, ηηο νπνίεο παξαθνινχζεζαλ δηάθνξα θνηλσληθά ζχλνια θαη νξγαλσκέλνη 
θνξείο.  
 
Μεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Αζηπλνκίαο ζηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο 
επσκίδεηαη ε Κνηλνηηθή Αζηπλφκεπζε. Ο ζεζκφο ζήκεξα ιεηηνπξγεί παγθχπξηα ζε 69 
δήκνπο – θνηλφηεηεο κε 56 κέιε ηεο Αζηπλνκίαο, θαιχπηνληαο  πεξίπνπ 391,000 
θαηνίθνπο. πσο έρεη δηαθαλεί νη  ζρέζεηο Αζηπλνκίαο θαη πνιηηψλ έρνπλ βειηησζεί θη 
απηφ θαίλεηαη απφ ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ πνιηηψλ ζηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρεη 
θνηλνηηθή αζηπλφκεπζε.  
 
Καηά ην 2011, ππνγξάθηεθε Μλεκφλην κε ην Γήκν Ηδαιίνπ, γηα ην πξφγξακκα 
«Παξαηεξεηήο ηεο Γεηηνληάο», έλαο ζεζκφο πνπ αξρηθά πηνζεηήζεθε αλεπίζεκα απφ 
νκάδα πνιηηψλ / εζεινληψλ ζηελ Πέγεηα. Σν πξφγξακκα απηφ ζηνρεχεη ζηελ  
επαγξχπλεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη ζηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ 
Αζηπλνκία, έρνληαο σο ζεκείν επαθήο ηνλ Αζηπλνκηθφ ηεο Γεηηνληάο. Ζ Αζηπλνκία 
ζα πξνβεί ζε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νχησο ψζηε λα απνθαζηζηεί θαηά 
πφζνλ απηφ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιινπο δήκνπο.   

 
Μηα θαηλνηνκία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο 
Κνηλνηηθήο Αζηπλφκεπζεο, ήηαλ ε πηνζέηεζε ηεο αζηπλφκεπζεο κε πνδήιαην, 
θαιχπηνληαο  ηελ εληφο ησλ ηεηρψλ Λεπθσζία, ζεκεηψλνληαο κέρξη ζηηγκήο ζεηηθά 
απνηειέζκαηα. 
 
ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ν ζεζκφο ηεο Κνηλνηηθήο Αζηπλφκεπζεο επεθηάζεθε ζηηο πην 
θάησ πεξηνρέο: 

 
 Δπαξρία Λεπθσζίαο  Πάλσ Γεπηεξά, Κάησ Γεπηεξά, Δξγάηεο, Αλάγπα,  

Φεκνιφθνπ, Πέξα Οξεηλήο, Αλαιπφληαο, Καπέδεο, Κακπηά, Πνιηηηθφ θαη 
Δπηζθνπεηφ.  
 

 Δπαξρία Ακκνρψζηνπ  Βξπζνχιιεο θαη Φξέλαξνο 
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 Δπαξρία Πάθνπ  Μνχηηαιινο 
 

13. Δθπαηδεπηηθά δξαζηεξηφηεηα 

Ζ φιε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ θηλείηαη ζε ηξεηο 
επαίζζεηνπο ηνκείο:  

 ζηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε, ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, ησλ δνθίκσλ Αζηπλνκηθψλ 
πνπ απνηειεί ηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηά ηεο,  

 ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ κειψλ φισλ ησλ άιισλ βαζκψλ κε άκεζν 
ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζε 
δηνηθεηηθά θαη επηρεηξεζηαθά (αζηπλνκηθά) ζέκαηα, θαζψο θαη 

 ζηε δηνξγάλσζε εληαηηθψλ ηκεκάησλ εθκάζεζεο μέλσλ γισζζψλ.   

13.1 πζηεκαηηθά εθπαέδεπζε  

Ζ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Κχπξνπ (Α.Α.Κ.) έζεζε ζε εθαξκνγή ην αλαβαζκηζκέλν 
πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηηο ζεηξέο εθπαίδεπζεο Γνθίκσλ Αζηπλνκηθψλ θαη ησλ 
Γνθίκσλ Δηδηθψλ Αζηπλνκηθψλ ην νπνίν ζπλάδεη φζν ην δπλαηφ κε ηα πξνγξάκκαηα 
αλαγλσξηζκέλσλ Αθαδεκατθψλ Ηδξπκάησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

 Δπηπιένλ, ην Δηδηθφ Κέληξν Δθπαίδεπζεο Μνλάδαο (Δ.Κ.Δ.Μ.), ηεο Μεραλνθίλεηεο 
Μνλάδαο Άκεζεο Γξάζεο, αζρνιήζεθε κε ηελ εθπαίδεπζε δηάξθεηαο 8 εβδνκάδσλ, 
ζπλνιηθά 58 Γνθίκσλ Αζηπλνκηθψλ θαη 100 Γνθίκσλ Δηδηθψλ Αζηπλνκηθψλ, ζε 
ζέκαηα φπσο  «Έξεπλεο θαη ζχιιεςε πξνζψπσλ» θαη «Ρφπαια/Υεηξνπέδεο», 
«πλνδεία Πξνζσπηθνηήησλ», ρξήζε νπιηζκνχ, λαπαγνζσζηηθή θ.ά.  
 

13.2 Γηα βένπ εθπαέδεπζε  

Ζ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε φισλ ησλ κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηνπο βαζηθνχο ηεο ζηφρνπο, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ.  

Μέιε ηνπ Σκήκαηνο Σξνραίαο θαη ησλ Δπαξρηαθψλ Κιάδσλ Σξνραίαο ζπκκεηείραλ 
ζε εθπαηδεχζεηο θαη Οκάδεο Δξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ 
Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ TISPOL (Δπξσπατθφ Αζηπλνκηθφ Γίθηπν Σξνραίαο), ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Πξφγξακκα ICARUS γηα ηε δηαθψηηζε ησλ λέσλ ζηελ 
Δπξψπε, ηνλ Οξγαληζκφ RΟ.S.P.A. θαη ηε C.E.POL. (Δπξσπατθφ Αζηπλνκηθφ 
Κνιιέγην).  Σν επηέκβξην κέιε ηεο Αζηπλνκίαο ζπκκεηείραλ ζε ζεκηλάξην ζηελ 
Κνισλία ηεο Γεξκαλίαο, φπνπ παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεληαεηνχο 
πξνγξάκκαηνο DR.U.I.D. (Driving Under Influence of Drugs, Alcohol and Medicines), 
ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ Δ.Δ. θαη εληάζζεηαη ζην 6ν πξφγξακκα – 
πιαίζην ηεο Δ.Δ. Δπίζεο, ην Σκήκα Σξνραίαο ζπκκεηείρε ζην Οκνζπνλδηαθφ 
Ηλζηηηνχην Έξεπλαο Οδηθνχ Γηθηχνπ (Federal Highway Research Institute)  ηεο 
Γεξκαλίαο. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζην Σκήκα 
Σξνραίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, 
Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ πνπ 
κεηαθέξνπλ απφβιεηεο νπζίεο, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 
“Augias”.   
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Σα κέιε ηεο Γηεχζπλζεο Αζθάιεηαο Αεξνδξνκίσλ (Γ.Α.Α.) έηπραλ εθπαίδεπζεο ζην 
εμσηεξηθφ, ζηελ Α.Α.Κ. θαη ζηνπο Αεξνιηκέλεο Λάξλαθαο θαη Πάθνπ απφ ηελ 
Πνιηηηθή Αεξνπνξία.  

Γηα ηξίηε ρξνληά, ζπλερίζηεθε ε εθαξκνγή ηεο εληαίαο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα 
κεηαλάζηεπζεο.  Δπηπξφζζεηα, κέιε ηεο Τπεξεζίαο Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο  
ζπκκεηείραλ ζε εθπαηδεχζεηο, ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 
Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Κχπξνπ έλαληη ησλ Γηεζλψλ θαη Γηκεξψλ 
πκβάζεσλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη θαη θπξίσο έλαληη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέιε 
ηεο  Τ.ΚΑ.Ν. έιαβαλ κέξνο ζε δηάθνξα πλέδξηα θαη Οκάδεο Δξγαζίαο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα λαξθσηηθά, φπσο ε Οκάδα ηνπ 
Γνπβιίλνπ (Dublin Group) θαη ε Οξηδφληηα Οκάδα (Ζorizontal Drug Group), θαζψο 
θαη ζε ζπλαληήζεηο ησλ Οκάδσλ απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο Βξπμέιιεο. 
Παξάιιεια, κε  ζηφρν ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, 
πηνζεηήζεθαλ βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 
εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα λαξθσηηθψλ θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα, ηφζν ζηελ Κχπξν φζν 
θαη ζην εμσηεξηθφ. Με βάζε ηα πξνγξάκκαηα απηά ήδε αξθεηφο αξηζκφο κειψλ ηεο 
Τ.ΚΑ.Ν. έρεη ηχρεη εθπαίδεπζεο. 
 
Σα κέιε ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο εθπαηδεχηεθαλ ζε λαπηηθά ζέκαηα 
ζηε ρνιή «Οδπζζέαο», απφ ακεξηθαλνχο εθπαηδεπηέο κε ζέκα «Maritime 
Interdiction of Terrorism Course”. Ζ Οκάδα Απηνδπηψλ ηεο Μνλάδαο εθπαηδεχηεθε 
ζηηο θαηαδχζεηο ζπληήξεζεο, θαη ζηελ ππνβξχρηα έξεπλα γηα εληνπηζκφ 
ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ.   Αθφκε, ηα κέιε ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο. 
έιαβαλ κέξνο ζηηο αζθήζεηο «Αξγνλαχηεο», «Ναπαγφο» θαη «Δζηία» ηεο Δζληθήο 
Φξνπξάο, θαζψο θαη ζηελ άζθεζε «Λεσλίδαο» γηα ζθνπνχο πξνεηνηκαζίαο ζε 
ζέκαηα αζθάιεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο.   Πέξαλ ησλ 
εθπαηδεχζεσλ θαη ησλ αζθήζεσλ, ηα κέιε ηεο Ληκεληθήο θαη Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο. 
ζπκκεηείραλ θαη ζε δηάθνξα ζεκηλάξηα/ ζπλέδξηα, φπσο ζην “Critical Infrastructure 
Protection”, ζην “Assessment Mission Course” θαη ζην “FRONTEX- Training for 
Schengen Evaluators – leading experts and basic training”.  
 
Ζ Μνλάδα Αεξνπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο πξνθείκελνπ ηα κέιε ηεο Μνλάδαο λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ, κέιε ηεο έηπραλ εθπαίδεπζεο ζε εμνκνησηή πηήζεσλ ζηελ 
OXFORD ACADEMY ζηε νπεδία, ζε εμνκνησηή ηεο Agusta Westland ζηελ Ηηαιία, 
εθπαίδεπζε Μεραληθψλ ζηηο Ζ.Π.Α. αιιά θαη ζε άιια εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ηνπ 
FRONTEX. Δπηπξφζζεηα, έρεη πξνρσξήζεη ε εθπαίδεπζε ησλ ρεηξηζηψλ 
ειηθνπηέξσλ.  

Πεξαηηέξσ, ε Αζηπλνκία Κχπξνπ είρε άκεζε θαη ζηελή ζπλεξγαζία  ηφζν κε ηελ 
Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Αθαδεκία (Δ.Α.Α.), φζν θαη κε ηηο Αζηπλνκηθέο Αθαδεκίεο 
ησλ ππνινίπσλ Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη κε ην χλδεζκν Δπξσπατθψλ 
Αζηπλνκηθψλ Κνιεγίσλ (A.E.P.C.). πλνιηθά, ε Κππξηαθή Αζηπλνκία ζπκκεηείρε ζε 
37 απφ ηα 67 ζεκηλάξηα πνπ πεξηιάκβαλε ην εηήζην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο 
Αζηπλνκηθήο Ααθαδεκίαο. Δπίζεο, δηνξγαλψζεθε ζηελ Κχπξν ην εθπαηδεπηηθφ 
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πξφγξακκα κε ζέκα “Management of Diversity”. ε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ 
Γξαθείν EURO.POL. δηνξγαλψζεθε ην ζεκηλάξην κε ζέκα “EURO.POL. / C.E.POL. 
Awareness (Roadshow)”.  Αθφκε, ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο κέιε ηεο Αζηπλνκίαο 
ζπκκεηείραλ σο εκπεηξνγλψκνλεο ζε δχν εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 
δηνξγαλψζεθαλ απφ ηελ Πνξηνγαιία θαη ηε Γαιιία θαη ηα νπνία είραλ ζέκα 
“International Aspects and Experiences of Domestic Violence” θαη “Disaster of Large 
Scale – E.U. Guidelines” 

Σν Δζληθφ Γξαθείν Δπξσπατθήο Αζηπλνκίαο πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλάξην ζηελ 
Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Κχπξνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Υεηξηζκνχ ζεκάησλ ηεο 
C.E.POL. αλαθνξηθά κε ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο EURO.POL. αιιά θαη ηεο 
C.E.POL.  Σν ζεκηλάξην ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Αζηπλνκηθφ Κνιιέγην 
C.E.POL.  θαη ην παξαθνινχζεζαλ 100 κέιε ησλ Μνλάδσλ επηβνιήο ηνπ Νφκνπ ηεο 
Κχπξνπ (Αζηπλνκία, Μνλάδα Καηαπνιέκεζεο Αδηθεκάησλ πγθάιπςεο, Σκήκα 
Σεισλείσλ αιιά θαη απφ ηελ Τπεξεζία Φ.Π.Α.) 

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2005, ε Αζηπλνκηθή Αθαδεκία ζπκκεηέρεη, κέζσ ηνπ  
Γξαθείνπ Υεηξηζκνχ Θεκάησλ Δθπαίδεπζεο Γηαζπλνξηαθνχ Διέγρνπ (FRONTEX), 
ζε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηνηκαζία θαη πξνψζεζε 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, κέιε ηνπ Γξαθείνπ 
ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο εξγαζίαο, φπσο “FRONTEX National Training Coordinators 
Network”, “Virtual Aula Development” θαη “Common Core Curricula Development”. 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, 
είλαη ε εθκάζεζε ή/ θαη ε βειηίσζε ηεο γλψζεο μέλσλ γισζζψλ. Μέζα ζε απηά ηα 
πιαίζηα, εθηφο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηνλ θνξκφ 
ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ Γνθίκσλ Αζηπλνκηθψλ, ε Αθαδεκία δηνξγαλψλεη 
πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο άιισλ γισζζψλ φπσο ε Σνπξθηθή, ε Ρσζηθή, ε Αξαβηθή, 
ε Γαιιηθή, ε Ηζπαληθή θαη ε Ηηαιηθή αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο. 
Δπηπξφζζεηα, ε Αθαδεκία δηεπζέηεζε ηε ζπκκεηνρή κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο ζηα 
Κξαηηθά Ηλζηηηνχηα Δπηκφξθσζεο ζε  καζήκαηα Ξέλσλ Γισζζψλ θαζψο θαη 
Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ.  
 

14. ΑλΪπηπμε επαγγεικαηηζκνχ  

Ζ Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθψλ Πξνηχπσλ (Γ.Δ.Π.) έρεη σο απνζηνιή ηεο ηε 
δηαζθάιηζε  ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνηχπσλ, ηε βειηίσζε/αλαβάζκηζε ησλ 
αθνινπζνχκελσλ εζσηεξηθψλ πξαθηηθψλ ή δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εηζαγσγή θαη 
εθαξκνγή  ζηελ Κππξηαθή Αζηπλνκία κεραληζκψλ πξφιεςεο, ειέγρνπ, εληνπηζκνχ 
θαη πάηαμεο ηεο απνθιίλνπζαο ή/θαη παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο 
Αζηπλνκίαο. ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, παξαιήθζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ 62 
θαηαγγειίεο πνπ αθνξνχζαλ ζε απνθιίλνπζα ή/θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά κειψλ 
ηεο Αζηπλνκίαο. Οη θαηαγγειίεο απηέο αθνχ αμηνινγήζεθαλ θαη δηεξεπλήζεθαλ, είηε 
αζθήζεθαλ ελαληίνλ  κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο πνηληθέο ή/θαη πεηζαξρηθέο  δηψμεηο, είηε 
δφζεθαλ νδεγίεο λα γίλνπλ παξαηεξήζεηο θαη ζπζηάζεηο γηα κε επαλάιεςε 
παξφκνησλ πεξηζηαηηθψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηα κέιε ηεο Γηεχζπλζεο 
εξγάζηεθαλ κε αληηθεηκεληθφηεηα, ακεξνιεςία αιιά θαη κε απζηεξφηεηα.   
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Ζ Τπεξεζία Δπηζεσξήζεσο θαη Διέγρνπ (Τ.Δ.&Δ.) κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 
θαζεθφλησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη 
απνδνηηθφηεηα ηεο Αζηπλνκίαο, ην 2011 πξαγκαηνπνίεζε ζπλνιηθά 101 
απξνεηδνπνίεηνπο ειέγρνπο/ επηζεσξήζεηο ζε Σκήκαηα, Γηεπζχλζεηο, Μνλάδεο θαη 
Τπεξεζίεο. θνπφο ησλ ειέγρσλ απηψλ ήηαλ ε δηαθξίβσζε ησλ κεζφδσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ αζηπλνκηθψλ θαζεθφλησλ, ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 
ππνρξεψζεηο, επζχλεο θαη θαζήθνληα ησλ κειψλ θαη ε επηζήκαλζε ειιείςεσλ, 
αδπλακηψλ ή παξαηππηψλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, κέιε  ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ παξαθνινχζεζαλ 
εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα κε ζέκα ηελ αλάπηπμε εγεηηθήο ηθαλφηεηαο θαζψο θαη 
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα εκπέδσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 

15. ΥξεκαηνδνηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

     15.1 Σακεέν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ 

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ έρεη ππνβάιεη ζηελ Τπεχζπλε Αξρή Σακείσλ Αιιειεγγχεο, 
ηνλ Οθηψβξην, ην Δηήζην Πξφγξακκα 2012 γηα ην Σακείν Δμσηεξηθψλ πλφξσλ, ην 
νπνίν πεξηιακβάλεη ζπγρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αγνξά πέληε ζθαθψλ κεζαίνπ 
κεγέζνπο  θαη ηεζζάξσλ θνπζθσηψλ ζθαθψλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ληκεληθήο θαη 
Ναπηηθήο Αζηπλνκίαο.  

ηα πιαίζηα ησλ Κνηλνηηθψλ Γξάζεσλ ηνπ Σακείνπ Δμσηεξηθψλ πλφξσλ, θάησ απφ 
ηελ εηδηθή θαηεγνξία «Έθηαθηε ηήξημε», ν Κιάδνο Αμηνπνίεζεο Υξεκαηνδνηηθψλ 
Δπθαηξηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μειεηψλ θαη Αλάπηπμεο, ππέβαιε αίηεζε 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επέθηαζε  θαη εθαξκνγή ηνπ Schengen Information System 
II (SIS II), ε νπνία εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο ζπλνιηθφο 
πξνυπνινγηζκφο ηεο πξφηαζεο αλέξρεηαη ζηηο €489.906, φπνπ ην 90% ζα 
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

     15.2 ΑληαγσληζηηθΪ ΥξεκαηνδνηηθΪ ΠξνγξΪκκαηα 

Σν πξψην εμάκελν ηνπ 2011 απνηέιεζε ηελ θαηαιεθηηθή πεξίνδν γηα δχν 
αληαγσληζηηθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα, κε ηηο νλνκαζίεο “Cre-Net” θαη 
“Progress”: 
 

 “Cre-Net”: Σν πξφγξακκα απηφ έρεη νινθιεξσζεί θαη έρνπλ απνζηαιεί νη ηειηθέο 
εθζέζεηο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Οη ηειηθέο επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο αλήιζαλ ζην  πνζφ ησλ €511.007,93, φπνπ ην 70% ρξεκαηνδνηήζεθε 
απφ ηελ Δ.Δ. 

 “Progress”: Σν πξφγξακκα έρεη νινθιεξσζεί θαη ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή νηθνλνκηθή 
έθζεζε, νη επηιέμηκεο δαπάλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 
€54.532,68, εθ ησλ νπνίσλ νη €43.626,15, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 80%, 
ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ. 
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Αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα «Λεσλέδαο 2011», ζεκεηψλεηαη φηη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 
2011 πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν πξναζθήζεηο ζηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 
ηειηθή άζθεζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο θαη 
Λάξλαθαο, κε ηε ζπκκεηνρή Σκεκάησλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη άιισλ Τπεξεζηψλ ηεο 
Γεκνθξαηίαο.   

 
‟ φ,ηη αθνξά ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδα-
Κχπξνο (2007-2013) ε Αζηπλνκία πέηπρε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηξηψλ έξγσλ ηνπ 
Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο “Interreg – Διιάδα - Κχπξνο”,  κε ζπλνιηθφ 
πξνυπνινγηζκφ €4.608.700.  πγθεθξηκέλα, ε Αζηπλνκία έρεη εμαζθαιίζεη 
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα παξαθάησ έξγα: 
 ΑΦΑΛΔΗΑ: Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο: Γηφπηξεο (ζηαζεξέο 
θαη θνξεηέο), δνξπθνξηθέο ζπζθεπέο γηα ηηο αθάηνπο, έλα ξπκνπιθφ φρεκα, ζπζθεπή 
γηα ηελ εμέηαζε εγγξάθσλ, ζπζθεπέο αλάγλσζεο ειεθηξνληθψλ δηαβαηεξίσλ, 
ζπζθεπέο αλάγλσζεο δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ. 

 ΘΑΛΑΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ:  Αγνξά 2 θνπζθσηψλ ζθαθψλ. 

 ΠΟΔΗΓΧΝ: Ζ Αζηπλνκία ζα απνηειεί ηνλ ηειηθφ ρξήζηε ησλ ζπζηεκάησλ πνπ 
ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ην Σερλνινγηθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ θαη αθνξνχλ ζηελ 
αλάπηπμε επθπνχο ζπζηήκαηνο αηζζεηήξσλ θαη θακεξψλ κε ζθνπφ ηελ επηηήξεζε 
ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ.  

 

     16. ΜεραλνγξΪθεζε ηεο Αζηπλνκέαο   

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ πξνρψξεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ δεδνκέλσλ ζηε 
Μεραλνγξάθεζε.  πγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο νινθιεξψζεθε ε ζχλδεζε ηεο 
Αζηπλνκίαο κε ην χζηεκα ησλ Αεξνκεηαθνξέσλ “A.P.I.S.” (Advanced Passenger 
Information System). Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζχλδεζε ηνπ Κεληξηθνχ 
πζηήκαηνο ηεο Αζηπλνκίαο (Cyprus Police Computerization System (C.P.C.S.)) κε ην 
ζχζηεκα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο πηλαθίδσλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ “A.N.P.R.” ην 
νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηα νδνθξάγκαηα.  Δπηπξφζζεηα, έγηλε ε δηαζχλδεζε ησλ 
E-passport Readers κε ην C.P.C.S., φπνπ αλαπηχρζεθε εηδηθφο θψδηθαο κε ηνλ νπνίν 
ηα ζηνηρεία ηνπ ηαμηδησηηθνχ εγγξάθνπ, αθνχ αλαγλσζηνχλ κεηαθέξνληαη ακέζσο ζην 
ζχζηεκα ηνπ-Ληζη θαη ζηηο Αθίμεηο/ Αλαρσξήζεηο ηεο Αζηπλνκίαο θαηά ην 
δηαβαηεξηαθφ έιεγρν ζηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 

 Δπηπιένλ, άξρηζαλ νη αιιαγέο ζην Δζληθφ χζηεκα Schengen ιφγσ ηεο αλαβάζκηζεο 
ηνπ Κεληξηθνχ πζηήκαηνο Schengen, αιιά θαη ε  αλαβάζκηζε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 
Oracle ηεο Αζηπλνκίαο απφ ηελ έθδνζε 9i ζε 11g. Σν ζχζηεκα “i-F.A.D.O” (False and 
Authentic Documents Online) έρεη εγθαηαζηαζεί ζε φια ηα ζεκεία εηζφδνπ/ εμφδνπ ηεο 
Γεκνθξαηίαο. ‟ φ,ηη αθνξά ζην ζχζηεκα αληαιιαγήο δεδνκέλσλ δαθηπινζθφπεζεο/ 
D.N.A. ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηεο PRUM, ε Αζηπλνκία έρεη νινθιεξψζεη ην 
ζχζηεκα θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαη νη αμηνινγήζεηο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα.  
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Δπηπξφζζεηα, έρεη επεθηαζεί ην πθηζηάκελν ζχζηεκα έθδνζεο εμσδίθσλ πξνζηίκσλ θαη 
βαζκψλ πνηλήο, έηζη ψζηε λα ρεηξίδεηαη θαη εμψδηθεο θιήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 
αδηθήκαηα ηνπ 4νπ πίλαθα, φπσο επίζεο έρεη ηξνπνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ ηα αδηθήκαηα 
θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο λα ζπλάδεη κε ηε λέα λνκνζεζία, αιιά θαη λα ρεηξίδεηαη 
θιήζεηο ηχπνπ παξαηήξεζεο θαη ηχπνπ πξνεηδνπνίεζεο βάζεη ηεο ζνβαξφηεηαο ησλ 
αδηθεκάησλ. ‟ φ,ηη αθνξά ζην ζχζηεκα Απηνκαηνπνίεζεο Γξαθείνπ (O.A.S.) 
εγθαηαζηάζεθε ν κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εθπαηδεχζεηο.   

 

     17. Δπξσπατθά Έλσζε & Γηεζλάο Αζηπλνκηθά πλεξγαζέα   

Ζ Αζηπλνκία Κχπξνπ αζρνιήζεθε κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 
εθαξκνγήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, πνπ πεγάδνπλ απφ ην επξσπατθφ θεθηεκέλν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θεθηεκέλνπ Schengen, θαζψο επίζεο ηελ ππνζηήξημε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα Δ.Δ.  
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, παξαιήθζεθαλ 3.689 κελχκαηα απφ ηελ EURO.POL., ελψ 
παξάιιεια έρνπλ απνζηαιεί εθ κέξνπο ηνπ Δζληθνχ Γξαθείνπ 1.355 κελχκαηα. 
Αλνίρζεθαλ 333 ππνζέζεηο, κε ηηο νπνίεο δεηήζεθαλ εμεηάζεηο ζηελ Κχπξν, απφ άιιεο 
ρψξεο ή ηελ EURO.POL. Παξάιιεια, αλνίρζεθαλ 180 ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο, ε 
Αζηπλνκία Κχπξνπ δήηεζε εμεηάζεηο απφ άιιεο ρψξεο ή ηελ EURO.POL.  Οη ππνζέζεηο 
απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο ζε ζέκαηα πιαζηνγξαθίαο, παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, 
λαξθσηηθψλ θαη άιισλ ζνβαξψλ εγθιεκάησλ.  

Μέζσ ηνπ Δζληθνχ Γξαθείνπ INTER.POL., ε Αζηπλνκία παξέιαβε απφ ηε Γεληθή 
Γξακκαηεία ηεο INTER.POL. 81.628 κελχκαηα, ελψ ζηάιζεθαλ απφ ηελ Κχπξν 2.959. 
Σα κελχκαηα απηά παξείραλ πιεξνθνξίεο γηα άηνκα, γηα ρακέλα ή θινπηκαία 
δηαβαηήξηα θαη νρήκαηα, γηα θπγφδηθνπο, θ.ά.  Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν αλνίρηεθαλ 239 λέεο 
ππνζέζεηο, γηα ηηο νπνίεο δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο απφ άιιεο ρψξεο κέιε ηεο 
INTER.POL., θαζψο επίζεο 814 ππνζέζεηο γηα αηηήκαηα άιισλ ρσξψλ πξνο ηελ 
Κχπξν.  

Δπηπιένλ, απφ ηε Γξακκαηεία ηεο INTER.POL. παξαιήθζεθαλ 6.579 Δξπζξέο 
Αγγειίεο, νη νπνίεο εθδφζεθαλ απφ ρψξεο κε ηηο νπνίεο ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία έρεη 
ζπλάςεη ζχκβαζε γηα ηελ έθδνζε θπγφδηθσλ.  

 

Πξνεηνηκαζέα ηεο Κππξηαθάο Αζηπλνκέαο ελ φςεη ηεο αλΪιεςεο ηεο Πξνεδξέαο 
 
Γηα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Αζηπλνκίαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιεςε 
ηεο Πξνεδξίαο, έρνπλ γίλεη νη αθφινπζεο ελέξγεηεο: 
 

 Ζκεξνιφγην Γξαζηεξηνηάησλ: 

Οξηζηηθνπνηήζεθε ην Ζκεξνιφγην Γξαζηεξηνηήησλ ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζα 
δηνξγαλσζνχλ απφ ηελ Αζηπλνκία.   
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 ΔθκΪζεζε Γαιιηθάο Γιψζζαο 

Παξαδφζεθαλ καζήκαηα εθκάζεζεο ηεο γαιιηθήο γιψζζαο ζηα κέιε ηεο 
Αζηπλνκίαο πνπ ζα έρνπλ εκπινθή ζηελ Κππξηαθή Πξνεδξία. Σα καζήκαηα 
δηεμήρζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο θαη ην 
Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην.  
 

 Δξγαζηάξηα / Δθπαηδεχζεηο Κππξηαθάο Αθαδεκέαο Γεκφζηαο Γηνέθεζεο 

ηα πιαίζηα πξνεηνηκαζίαο ηεο Αζηπλνκίαο γηα ηελ Κππξηαθή Πξνεδξία, ην Β΄ 
εμάκελν ηνπ 2012, ε Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαηά ηελ πεξίνδν 
επηεκβξίνπ 2011 – Ηαλνπαξίνπ 2012, πξνγξακκάηηζε αξηζκφ εξγαζηεξίσλ / 
εθπαηδεχζεσλ γηα Πξνεδξεχνληεο θαη Αλαπιεξσηέο Πξνεδξεχνληεο Οκάδσλ 
Δξγαζίαο.  

  

 Δθπαηδεχζεηο γηα ΑπνζηνιΫο Αμηνινγάζεσλ ηΫλγθελ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθπαηδεχζεσλ επηθεθαιάο εκπεηξνγλσκφλσλ 

εκηλάξην ζηελ Κχπξν: Μία απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Πξνεδξεχνπζαο ρψξαο 
είλαη θαη ε παξαρψξεζε θαη νξηζκφο εκπεηξνγλσκφλσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 
αμηνιφγεζεο Schengen, γηα λα εγεζνχλ ησλ επηηξνπψλ πνπ ζπζηήλνληαη γηα 
αμηνινγήζεηο ζηα Κξάηε Μέιε πνπ εθαξκφδνπλ ην Κεθηεκέλν Schengen ή πνπ 
είλαη ππνςήθηα γηα έληαμε ζην ρψξν Schengen. Πεξί ηα κέζα Ηνπλίνπ 2011, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο Γ.Δ.Δ.&Γ.Α.. ζεκηλάξην, κε ζθνπφ ηελ 
εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα ελεξγήζνπλ σο αμηνινγεηέο Schengen επί 
Κππξηαθήο Πξνεδξίαο. ην ζεκηλάξην έιαβαλ κέξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 
ην Γξαθείν Δπηηξφπνπ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ε 
Αζηπλνκία.  
  
Δθπαίδεπζε ζην εμσηεξηθφ: Δπηπξφζζεηα, αξηζκφο κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο 
ζπκκεηείρε ζε εθπαηδεχζεηο ζην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ 
Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Αθαδεκία (C.E.POL.) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ 
FRONTEX, ζηα πιαίζηα ηνπ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο γηα ηνλ 
θαηαξηηζκφ εκπεηξνγλσκφλσλ θαη επηθεθαιήο εκπεηξνγλσκφλσλ, γηα 
Αμηνινγήζεηο Schengen, ζηνπο ηνκείο αμηνιφγεζεο Schengen «Αζηπλνκηθή 
πλεξγαζία» θαη «χλνξα». Ζ εθπαίδεπζε γηα ηα ζέκαηα Αζηπλνκηθήο 
πλεξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γαιιία θαη ε εθπαίδεπζε γηα ηα ζέκαηα 
Δμσηεξηθψλ πλφξσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ινβελία. 
 

 ΓηνξγΪλσζε εθπαηδεχζεσλ απφ Αζηπλνκέα, ζε ζπλεξγαζέα κε ην 

Τπνπξγεέν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζέαο ΣΪμεσο   

ηηο 22/03/2011, δηεμήρζε κνλνήκεξν εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ζηελ Αζηπλνκηθή 
Αθαδεκία, κε ιέθηνξεο ηνλ Αλαπιεξσηή Τπεχζπλν ηνπ Γξαθείνπ Αζθαιείαο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ηνλ Δπηθεθαιήο ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Κξίζεσλ ηνπ 
Βειγίνπ. Σν ζέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ε αζθάιεηα ησλ ζπλαληήζεσλ φισλ ησλ 
επηπέδσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο αλάιεςεο ηεο 
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Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. απφ θξάηε κέιε. ην ζεκηλάξην ζπκκεηείραλ 
ιεηηνπξγνί απφ δηάθνξα Τπνπξγεία, ηε Γξακκαηεία Κππξηαθήο Πξνεδξίαο, θαη 
κέιε ηεο Αζηπλνκίαο απφ δηάθνξα Σκήκαηα/ Μνλάδεο / Γηεπζχλζεηο θαη ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο.  
 
Δπίζεο, κεηαμχ 13 θαη 15 Απξηιίνπ, δηνξγαλψζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 
Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο θαη ηελ Κππξηαθή Αθαδεκία 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην «Δξγαζηήξην Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο 
Σάμεσο», (Θέκαηα Αζηπλνκίαο θαη Γεκφζηαο Σάμεο). ηελ εθπαίδεπζε 
ζπκκεηείραλ ιεηηνπξγνί ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη κέιε ηεο Αζηπλνκίαο πνπ ζα 
ζηεξίδνπλ ηηο Οκάδεο Δξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Πξνεδξίαο.   
 
H Αζηπλνκία, ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο Σάμεσο, 
δηνξγάλσζε ζηηο 20/07/2011 ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία, κνλνήκεξν ζεκηλάξην 
κε ζέκα “Seminar on Public Order Issues”. Σν ζεκηλάξην αθνξνχζε απνθιεηζηηθά 
ζηελ πξνεηνηκαζία ζε ζρέζε κε ηελ αλάιεςε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ 
Δ.Δ./Θέκαηα Γεκφζηαο Σάμεο. ΄ απηφ εηζεγεηέο ήηαλ δχν εθπξφζσπνη ηεο 
Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ Δ.Δ. Σν ζεκηλάξην παξαθνινχζεζαλ ιεηηνπξγνί 
απφ δηάθνξα Τπνπξγεία/Τπεξεζίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, ηε Γξακκαηεία ηεο 
Κππξηαθήο Πξνεδξίαο, θαζψο επίζεο θαη δηάθνξα κέιε ηεο Αζηπλνκίαο. 

 

 Δλεκεξσηηθά επέζθεςε ζηε ινβελέα 

  
Μεηαμχ 22 θαη 23 Ηνπλίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε επίζθεςε ζηε ινβελία, 
ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα (Study Visit). Ο εθπξφζσπνο ηεο Αζηπλνκίαο είρε 
ζπλαληήζεηο κε αμησκαηνχρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηεο ινβελίαο, νη 
νπνίνη είραλ άκεζε εκπινθή ζηελ νξγάλσζε ηεο Πξνεδξίαο ηεο ινβελίαο, ην 
πξψην εμάκελν ηνπ 2008, φπνπ επεμεγήζεθε ν ηξφπνο πνπ εξγάζηεθαλ. 
Δπηπξφζζεηα, είρε ζπλαληήζεηο κε ινβέλνπο Λεηηνπξγνχο νη νπνίνη 
πξνήδξεπζαλ νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ.  

 

 Παξνπζέαζε ζηνπο δηεξκελεέο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

ηα πιαίζηα επίζθεςεο ησλ Γηεξκελέσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ., DG SCIC ζηελ Κχπξν ζηηο 05.08.2011, 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο παξνπζηάζεηο Τπνπξγείσλ γηα ζέκαηα Κππξηαθήο 
Πξνεδξίαο. Μεηαμχ ησλ παξνπζηάζεσλ απηψλ πεξηιακβαλφηαλ θαη παξνπζίαζε 
ηεο Κππξηαθήο Αζηπλνκίαο. Ζ ζπλάληεζε βνήζεζε ζηελ αλάπηπμε επηθνηλσλίαο 
κε ηνπο δηεξκελείο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 

 ΟκΪδεο Δξγαζέαο 

 
Σα κέιε ηεο Αζηπλνκίαο πνπ έρνπλ νξηζηεί σο Αληηπξφζσπνη ηεο Γεκνθξαηίαο 
ζηηο Οκάδεο Δξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ Δ.Δ. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Κππξηαθήο 
Πξνεδξίαο ζπλέρηζαλ λα ζπκκεηέρνπλ αλειιηπψο ζηηο ζπλαληήζεηο ησλ ελ ιφγσ 
νκάδσλ. Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011 θαη γηα ζθνπνχο απφθηεζεο εκπεηξηψλ θαη 
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ελεκέξσζεο επί ησλ ζεκάησλ πνπ ζπδεηνχληαη ζηηο Οκάδεο, ε εθπξνζψπεζε 
γίλεηαη κε δχν κέιε (Πξφεδξν θαη Δζληθφ Αληηπξφζσπν).   

 

 Κιεξνλνκεζεέζα Ζκεξάζηα ΓηΪηαμε  / Έληππα Γηαρεέξηζεο ΘεκΪησλ: 

  
ηα πιαίζηα θαηαγξαθήο ησλ ζεκάησλ πνπ ζα θιεξνλνκήζεη ε Κχπξνο θαηά ηελ 
Πξνεδξία ηεο, θαηαξηίζηεθε απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκνζίαο 
Σάμεσο, κε ηε ζπλδξνκή ηεο Αζηπλνκίαο, ε Κιεξνλνκεζείζα Ζκεξήζηα Γηάηαμε. 
Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ηηο νδεγίεο πνπ δφζεθαλ απφ ηε Γξακκαηεία ηεο 
Κππξηαθήο Πξνεδξίαο, δεκηνπξγήζεθε γηα ην θάζε ζέκα πνπ αλακέλεηαη λα 
θιεξνλνκεζεί, ην έληππν δηαρείξηζεο ζέκαηνο (Dossier Management Fiche), ην 
νπνίν παξαθνινπζείηαη θαη ελεκεξψλεηαη αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο απφ 
ηνλ πξνεδξεχνληα ηεο θάζε νκάδαο.  

Πξνεηνηκαζέα ηεο Κππξηαθάο Αζηπλνκέαο επέ ζεκΪησλ αζθΪιεηαο  
 

 ΚΫληξν Κξέζεσλ Αξρεγεένπ Αζηπλνκέαο: 

Σν Δζληθφ Κέληξν Κξίζεσλ Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο νινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 
ηνπ 2012. Γηα ην 2012 έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί αζθήζεηο (επί ράξηνπ / 
πξαγκαηηθέο), έηζη ψζηε κέρξη ηελ έλαξμε ηεο Πξνεδξίαο λα εληνπηζζνχλ 
νπνηεζδήπνηε αδπλακίεο.  
 

- Δθπαέδεπζε: 

Απφ ην Μάξηην ηνπ 2011 αξηζκφο κειψλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ / Μνλάδσλ 
έηπραλ εθπαίδεπζεο ζε δηάθνξα παξεκθεξή αληηθείκελα γηα ηελ άζθεζε 
«ΛΔΧΝΗΓΑ»:  

 
- Γηαρείξηζε Κξίζεσλ θαη Λεηηνπξγία Κέληξνπ Υεηξηζκνχ Καηαζηάζεσλ Κξίζεσλ  
- Αζθάιεηα Πξνζσπηθνηήησλ 
- Αζθάιεηα ρψξσλ δηακνλήο – πλεδξίσλ (πλεδξηαθφ Κέληξν) 
- Γηαπξαγκαηεχζεηο 
- πιινγή / Αλάιπζε Πιεξνθνξηψλ  
- Υεηξηζκφο ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο 
- Γεκφζηα Σάμε θαη Αζθάιεηα (αληηκεηψπηζε νριαγσγηψλ)  

 
Σν Ννέκβξην ηνπ 2011 δηεμήρζε ε άζθεζε «Λεσλίδαο», κε πξαγκαηηθφ ζελάξην 
ηξνκνθξαηηθνχ θηππήκαηνο, ζηελ νπνία είραλ εκπινθή φιεο νη αξκφδηεο 
ππεξεζίεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε εγρεηξηδίνπ 
γηα ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ρεηξηζκφ ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ απφ ην 
Παλεπηζηήκην Κχπξνπ.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
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 Γιακίνηζη διερτομένων αηόμων  

μέζω ηων Οδοθραγμάηων για ηο 2011 

ΟΓΟΦΡΑΓΜΑ Δλληνοκύπριοι 

προς καηετόμενα 
Σ/Κ προς ελεύθερες 

περιοτές 
Γεν επιηράπηκε η 

ειζοδος 
σνελήθθηκαν   

Λήδρα Πάλας 40,467 105,995 349 12  

Αγίοσ Γομεηίοσ 322,083 705,843 19,732 63   

Οδού  Λήδρας 199,994 248,052 979 28  

ΤΝΟΛΟ 562,544 1,059,890 21,060 103   

      Γιακίνηζη διερτομένων οτημάηων και αηόμων 

Οδόθραγμα Εώδιας 

  Δλληνοκύπριοι 

προς καηετόμενα 
Σ/Κ προς ελεύθερες 

περιοτές 
Σ/Κ προς προς 

καηετόμενες 

περιοτές 

Αλλοδαποί προς 

ελεύθερες περιοτές 
Γεν επιηράπηκε 

η είζοδος 

 ΟΥΖΜΑΣΑ 47,057 39,476 39,914 4,413 143 

 ΑΣΟΜΑ 91,698 73,840 82,325 10,809 359 

      Γιακίνηζη διερτομένων οτημάηων και αηόμων 

Οδόθραγμα Λιμνίηη – Κ. Πύργοσ 

  Δλληνοκύπριοι 

προς καηετόμενα 
Σ/Κ προς ελεύθερες 

περιοτές 
Σ/Κ προς προς 

καηετόμενες 

περιοτές 

Αλλοδαποί προς 

ελεύθερες περιοτές 
Γεν επιηράπηκε 

η είζοδος 

 ΟΥΖΜΑΣΑ 28,580 4,748 3,956 89 41 

 ΑΣΟΜΑ 58,496 18,575 15,031 5,105 103 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’ 

    
  

  
  ΠΗΝΑΚΑ ΣΡΟΥΑΗΩΝ ΤΓΚΡΟΤΔΩΝ / ΘΤΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2007-2011 

ΔΣΟ 

ΤΓΚΡΟΤΔΗ 
ΘΤΜΑΣΑ 

  Σρασμαηίες   

Θαναηηθόρες οβαρές Δλαθρές Εημιές ΤΝΟΛΟ Νεκροί οβαρά Δλαθρά ΤΝΟΛΟ 

2007 88 592 788 834 2,302 89 717 1,438 2,244 

2008 79 563 750 739 2,131 82 661 1,302 2,045 

2009 64 539 594 659 1,856 71 647 1,076 1,794 

2010 56 489 652 686 1,883 60 586 1,176 1,822 

2011 67 463 523 629 1,682 71 557 982 1,610 
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2007 2008 2009 2010 2011

Κύπριοι 743 677 595 720 798

Αλλοδαποί 284 250 239 253 254

Αρ. Υποθέζεων 875 779 706 851 940
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  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΛΛΟΓΑΠΩΝ  ΚΑΗ  ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ, 2011 

 
ΜΖΝΔ ΔΛΔΓΥΟ 

ΑΛ/ΠΩΝ 
ΛΑΘΡΟΜΔΣΑΝΑΣΔ OVER- ΠΑΡΑΝΟΜΖ 

ΔΡΓΟΓΟΣΖΖ 

ΑΠΔΛΑΔΗ ΚΑΘ΄ 
ΤΠΟ- 

ΔΓΓΡΑΦΔ 

ΑΛ/ΠΩΝ 
ΑΡΝΖΖ  

ΔΗΟΓΟΤ 
ΑΗΣΖΣΔ 

σνολικό* σλληθθένηες STAY ΔΡΓ/Δ ΑΛ/ΠΟΗ ΓΔΗΞΖ ΑΤΛΟΤ** 

ΙΑΝ 4896 720 20 595 92 106 325 74 5063 39 178 

ΦΔΒ 4613 622 24 529 98 122 336 57 4449 46 107 

ΜΑΡ 4461 755 26 629 103 123 316 81 4424 49 153 

ΑΠΡ 4526 656 18 561 79 94 328 87 3911 41 120 

ΜΑΗ 5889 683 18 578 90 124 357 103 4449 59 149 

ΙΟΤΝ 5342 707 19 596 95 122 362 52 4897 64 135 

ΙΟΤΛ 4711 634 10 525 99 118 309 71 4459 71 125 

ΑΤΓ 5516 731 17 638 130 146 334 73 4732 61 113 

ΔΠ 5539 634 20 541 108 143 381 46 5834 62 189 

ΟΚΣ 5640 743 25 606 92 110 315 46 5131 66 174 

ΝΟΔ 5222 710 27 589 93 117 317 106 5579 35 157 

ΓΔΚ 4242 636 23 532 65 77 261 80 4100 56 81 

ΟΛΗΚΟ 60597 8231 247 6919 1144 1402 3941 876 57028 649 1681 

            * Ο ζςνολικόρ απιθμόρ λαθπομεηαναζηών ανέπσεηαι ζηοςρ 8231 και ζςμπεπιλαμβάνει: ζςλληθθένηερ λαθπομεηανάζηερ + overstay + αιηηηέρ αζύλος από καηεσόμενα + λαθπομεηανάζηερ πος αποσώπηζαν από μόνοι 
ηοςρ. 

            
** Ανηιπποζωπεύει  ηον απιθμό αιηήζεων πος λαμβάνει η Τπηπεζία Αλλοδαπών & Μεηανάζηεςζηρ  
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΒΑΡΟΤ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΑ ΔΣΖ 2007-2011 

 
    

 
    

 
    

       

Αδικήμαηα 
2007 2008 2009 2010 2011 

Κ Δ % Κ Δ % Κ Δ % Κ Δ % Κ Δ % 

Φόνοι 11 8 72.73  9 7 77.78  19 12 63.16  7 7 100.00  8 3 37.50  

Απόπειπερ Φόνων 11 8 72.73  13 12 92.31  19 17 89.47  11 10 90.91  13 11 84.62  

Βιαζμοί 19 14 73.68  34 28 82.35  27 22 81.48  36 28 77.78  38 31 81.6  

Απόπειπερ Βιαζμών 0 0 0.00  0 0 0.00  3 3 100.00  2 1 50.00  2 2 100.00  

Δμππηζμοί / Απόπειπερ 167 38 22.75  187 39 20.86  204 31 15.20  171 22 12.87  163 18 11.04  

Ληζηείερ και Δκβιαζμοί 74 36 48.65  71 42 59.15  142 84 59.15  156 67 42.95  137 58 42.34  

Ναπκωηικά 875 852 97.37  779 758 97.30  706 689 97.59  851 817 96.00  936 906 96.79  

Kαηαζηποθή πεπιοςζίαρ 

με εκπηκηικέρ ύλερ 
40 4 10.00  33 6 18.18  51 3 5.88  54 2 3.70  52 1 1.92  

Γιαππήξειρ 2642 895 33.88  2587 1100 42.52  2504 910 36.34  3232 1108 34.28  3378 1066 31.59  

Κλοπέρ 1667 493 29.57  1405 501 35.66  1285 401 31.21  1670 615 36.83  1688 490 29.03  

Αλλα ζοβαπά εγκλήμαηα 2051 1659 80.89  2210 1862 84.25  2134 1793 84.02  2197 1786 81.29  2011 1650 82.05  

ΟΛΗΚΟ 7557 4007 53.02  7328 4355 59.43  7094 3965 55.89  8387 4463 53.21  8426 4236 50.27  

Να ζημειωθεί όηι από ηα ζηοισεία έσοςν αθαιπεθεί οι ανύπαπκηερ ςποθέζειρ. 
Κ=Καηαγγελθείζερ ςποθέζειρ Δ=Δξισνιαζθείζερ ςποθέζειρ %=Ποζοζηό Δξισνίαζηρ 
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Καηάζηαζη οβαρού Δγκλήμαηος ανά επαρτία για ηο έηος 2011 

 

Αδικήμαηα 

Λεσκωζία Λεμεζός Αμμότωζηος Πάθος Λάρνακα Μόρθοσ ΟΛΗΚΟ 

K Δ % K Δ % K Δ % K Δ % K Δ % K Δ % K Δ % 

Φόνοι 2   0.00 2 0 0.00     0.00 1 1 100 3 2 66.67     0.00 8 3 37.50 

Απόπειπερ Φόνος 4 4 100 5 5 100     0.00 1 1 100 3 1 33.33     0.00 13 11 84.62 

Βιαζμοί 9 9 100 11 8 72.7 6 3 50.0 5 5 100 7 6 85.7     0.00 38 31 81.6 

Απόπειπερ 

Βιαζμού 
0 0 0.00 2 2 100     0.00     0.00     0.00     0.00 2 2 100 

Δμππηζμοί / 

Απόπειπερ 
49 6 12.24 54 3 5.56 18 3 16.67 17 3 17.65 23 3 13.04 2   0.00 163 18 11.04 

Ληζηείερ και 

Δκβιαζμοί 
32 12 37.50 58 28 48.28 1   0 29 12 41.38 17 6 35.29     0.00 137 58 42.34 

Ναπκωηικά 268 265 98.88 255 246 96.47 137 132 96.35 153 146 95.42 119 113 94.96 4 4 100 936 906 96.79 

Kαηαζηποθή 

πεπιοςζίαρ με 

εκπηκηικέρ ύλερ 
16 1 6.25 28   0.00 3   0.00 4   0.00 1   0.00     0.00 52 1 1.92 

Γιαππήξειρ 1116 308 27.60 1003 226 22.53 359 230 64.07 491 129 26.27 343 149 43.44 66 24 36.36 3378 1067 31.56 

Κλοπέρ 447 138 30.87 547 117 21.39 121 73 60.33 291 62 21.31 256 96 37.50 26 4 15.38 1688 490 29.03 

Άλλα ζοβαπά 

εγκλήμαηα 
674 546 81.01 487 357 73.31 119 98 82.35 337 301 89.32 364 318 87.36 30 30 100 2011 1650 82.05 

ΟΛΗΚΟ 2617 1289 
49.25

% 
2452 992 40.46 764 539 70.55 1329 660 49.66 1136 694 61.09 128 62 48.44 8426 4236 50.27 

Να ζημειωθεί όηι από ηα πιο πάνω ζηοισεία έσοςν αθαιπεθεί οι ανύπαπκηερ ςποθέζειρ. 
Κ=Καηαγγελθείζερ ςποθέζειρ Δ=Δξισνιαζθείζερ ςποθέζειρ %=Ποζοζηό Δξισνίαζηρ 
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Πςποζβεζηική Υπηπεζία 

 
  



 

200 

 

  



 

201 

 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 
 Δηζαγσγά 

 
 Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία δηνηθεηηθά απνηειεί Σκήκα ηεο Αζηπλνκίαο θαη αθνινπζεί 

ηελ νξγαληθή δνκή θαη φπνπ είλαη εθαξκφζηκν, ηηο εζσηεξηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο 
πνπ δηέπνπλ ηελ ππφινηπε Αζηπλνκία. Έρεη δηθφ ηεο πξνυπνινγηζκφ μερσξηζηφ  απφ 
ηεο Αζηπλνκίαο. 
 
Σν Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο έρεη έδξα ηε Λεπθσζία.  Ζ Ππξνζβεζηηθή 
Τπεξεζία έρεη επζχλε αληαπφθξηζεο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Κππξηαθήο 
Γεκνθξαηίαο. 
 
H απνζηνιή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο είλαη ε δηάζσζε αλζξψπηλεο δσήο, ε 
πξφιεςε θαη θαηάζβεζε ππξθαγηψλ, ε παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ε 
ππξνπξνζηαζία θηηξίσλ. 
 
Σα κέιε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο εθπαηδεχνληαη ζηε ρνιή Ππξνζβεζηηθήο 
Τπεξεζίαο κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηαζηάζεσλ 
πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ππξθαγηψλ, αηπρεκάησλ ή άιινπ είδνπο θπζηθψλ / 
ηερλνινγηθψλ αηηηψλ, σο αθνινχζσο: 
 

 ΠπξθαγηΫο ζε πινία, αεξνζθάθε, εγθαηαζηάζεηο πεηξειαηνεηδψλ, θηίξηα, αγξνηηθέο / 
δαζηθέο πεξηνρέο, ρεκηθά πιηθά, φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο (CBRN) θαη δηαζψζεηο 
απφ εξείπηα, νξεηλέο πεξηνρέο, λεξφ, κεγάια ηξνραία δπζηπρήκαηα, αεξνπνξηθά 
δπζηπρήκαηα, πεγάδηα, ππνλφκνπο θαη ππξθαγηέο. 
 

 Αξηζκεηηθά Γχλακε ηεο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο 
  
 Ζ αξηζκεηηθή δχλακε  ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζην ηέινο ηνπ 2011 ήηαλ 722 

Ππξνζβέζηεο, ζχκθσλα κε ηνλ πην θάησ Πίλαθα: 
 

ΒΑΘΜΟΗ ΔγθεθξηκΫλεο  
ΘΫζεηο 

ΠξαγκαηηθΫο  
ΘΫζεηο 

Αλψηεξνο Αζηπλφκνο   1  1 

Αζηπλφκνη Α΄ θαη Β΄   3   3 

Αλψηεξνη Τπαζηπλφκνη   9   8 

Αλψηεξνη Τπαζηπλφκνη (Μαρεηέο ηεο Αληίζηαζεο)   2   2 

Τπαζηπλφκνη 32 32 

Τπαζηπλφκνη (Μαρεηέο ηεο Αληίζηαζεο)   2   2 

Λνρίεο 91 84 

Λνρίεο (Μαρεηέο ηεο Αληίζηαζεο)   7   5 

Ππξνζβέζηεο 596 585 

   

ΟΛΗΚΟ 743 722 
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Ππξνζβεζηηθά ΚΪιπςε 

 Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηηο επξχηεξεο αζηηθέο 
πεξηνρέο ησλ πφιεσλ Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο, Πάθνπ θαη Ακκνρψζηνπ κε  
24ψξε ιεηηνπξγία 12 Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ. Γηα ηελ θάιπςε ηεο ππαίζξνπ, 
δεκηνχξγεζε 18 Ππξνζβεζηηθνχο ηαζκνχο Τπαίζξνπ ζε ζηξαηεγηθέο πεξηνρέο, νη 
νπνίνη ζηειερψλνληαη κε 118 Έθηαθηνπο Ππξνζβέζηεο.  Παξέρεη επίζεο θάιπςε 
ζηα Γηεζλή Αεξνδξφκηα Λάξλαθαο θαη Πάθνπ κε ηελ 24ψξε ιεηηνπξγία δχν 
Ππξνζβεζηηθψλ ηαζκψλ, βάζε ησλ Καλνληζκψλ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO). Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 
ππεξεζηψλ, ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία δεκηνχξγεζε ηελ Δηδηθή Μνλάδα 
Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ (Δ.Μ.Α.Κ.) απφ ην 2002.  Ζ Μνλάδα απνηειείηαη απφ 
54 κέιε θαη εδξεχεη ζηελ Κνθίλνπ. Γηαζέηεη νκάδα αληρλεπηηθψλ ζθχισλ, νκάδα 
θαηαξξηρήζεσλ / αλαξξηρήζεσλ, νκάδα απηνδπηψλ θαη εηδηθή αεξνκεηαθεξψκελε 
νκάδα δηάζσζεο. Ζ Δηδηθή Μνλάδα Αληηκεηψπηζεο Καηαζηξνθψλ (Δ.Μ.Α.Κ.) 
πξνζθέξεη κεγάιε βνήζεηα πξνο ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζε φινπο 
αλεμαίξεηα ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. 
 
Καηά ηε ρξνληά πνπ πέξαζε, ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία εληζρχζεθε κε 120 
Δξγάηεο Ππξφζβεζεο νη νπνίνη ζηειέρσζαλ 15 Ππξνζβεζηηθνχο ηαζκνχο ζηελ 
χπαηζξν.  Ο ζεζκφο απηφο απνδείρζεθε πνιχ απνηειεζκαηηθφο δηφηη κε ηε 
ιεηηνπξγία πεξηπφισλ θαη παξαηεξεηεξίσλ κεηψζεθε ζεκαληηθά ν ρξφλνο 
αληαπφθξηζεο, κε απνηέιεζκα ε θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηψλ λα επηηπγράλεηαη ζην 
αξρηθφ ηνπο ζηάδην. 
 
Οη πεξηνρέο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ θαιχπηνληαη απφ ηνπο Ππξνζβεζηηθνχο 
ηαζκνχο ησλ Βάζεσλ αιιά φπνπ αδπλαηνχλ ή φηαλ ρξεηαζηνχλ βνήζεηα, 
αληαπνθξίλεηαη θαη ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ κε βάζε ην ρέδην 
"Ακνηβαίαο Βνήζεηαο". 
 

 Σκάκα  Ππξνπξνζηαζέαο 
 
 (1) Αξκνδηφηεηεο θαη Δπζχλεο 
  Σν Σκήκα Ππξνπξνζηαζίαο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ.  

Δμεηάδεη απφ απφςεσο ππξνπξνζηαζίαο αξρηηεθηνληθά ζρέδηα 
λεναλαγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ, εθθέξεη απφςεηο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο 
νηθνδνκήο θαη επηζεσξεί πθηζηάκελεο νηθνδνκέο γηα ηελ έθδνζε ηνπ 
Πηζηνπνηεηηθνχ Σειηθήο Έγθξηζεο θαη Άδεηαο Λεηηνπξγίαο. 

   
  πλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ 

Απηνδηνίθεζεο (Γεκαξρεία, Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο),  κε δηάθνξεο 
Κπβεξλεηηθέο Τπεξεζίεο (Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο, Σκήκα 
Γεκνζίσλ Έξγσλ, Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπεξεζηψλ, 
Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, Κππξηαθφ Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ 
θ.ά).  
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  Δπηπξφζζεηα, ζπκβνπιεχεη Ηδησηηθνχο Οξγαληζκνχο ζε ζέκαηα 

ππξνπξνζηαζίαο θαη ππξφζβεζεο θαη δίδεη δηαθσηηζηηθέο δηαιέμεηο 
ηφζν ζην επξχηεξν θνηλφ θαη νξγαλσκέλα ζχλνια φζν θαη ζε 
θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο. 
 

  Σν 2011 ην Σκήκα Ππξνπξνζηαζίαο δηεθπεξαίσζε 8267 ππνζέζεηο κέρξη 
ηηο 30.10.2011 ζε ζρέζε κε 8654 ππνζέζεηο εληφο ηνπ 2010. 
 

 (2) ΔβδνκΪδα Ππξνπξνζηαζέαο 
  Γηα δέθαηε ηέηαξηε (14ε) ζπλερή ρξνληά δηνξγαλψζεθε ε Δβδνκάδα 

Ππξνπξνζηαζίαο, ε νπνία θαη θέηνο είρε δηεμαρζεί πξηλ ηελ θαινθαηξηλή 
πεξίνδν γηαηί ηέζεθε σο ηδηαίηεξνο ζηφρνο ε δηαθψηηζε θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε φηη αθνξά ηνπο θηλδχλνπο απφ ηηο 
ππξθαγηέο, ηδηαίηεξα ζηελ χπαηζξν. 

   
  Ζ «Δβδνκάδα Ππξνπξνζηαζίαο» πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 11 κέρξη ηηο 

16 Απξηιίνπ θαη πεξηειάκβαλε δηαιέμεηο, ζπκβνπιέο ζην θνηλφ γηα ζέκαηα 
ππξνπξνζηαζίαο θαη ηε δηαλνκή δηαθσηηζηηθνχ πιηθνχ ζηελ χπαηζξν, ζηα 
ζρνιεία, γξαθεία, μελνδνρεία, ηδησηηθέο πνιπθαηνηθίεο, ζηξαηφπεδα ηεο 
Δζληθήο Φξνπξάο θαη άιια νξγαλσκέλα ζχλνια. 

   
  πσο θαη πέξζη έηζη θαη θέηνο ηελ „„Δβδνκάδα Ππξνπξνζηαζίαο‟‟ ζηήξημε 

νηθνλνκηθά ε Λατθή Αζθαιηζηηθή. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο «Δβδνκάδαο Ππξνπξνζηαζίαο» ζηηο 06.04.2011, ε 
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία νξγάλσζε θαη δηεμήγαγε εηθνληθή άζθεζε 
θαηάζβεζεο ππξθαγηάο ππαίζξνπ ζηελ επαξρία Λάξλαθαο κε ηελ νλνκαζία 
«ΛΑΗΛΑΠΑ 2011». Σεο εηθνληθήο άζθεζεο, πξνεγήζεθε άζθεζε «επί 
Υάξηνπ».  ηελ ελ ιφγσ άζθεζε έιαβαλ κέξνο ε Δζληθή Φξνπξά, ε 
Αζηπλνκία, ε Πνιηηηθή Άκπλα, ην Σκήκα Γαζψλ, ην Σκήκα Αηπρεκάησλ θαη 
Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ε Δπαξρηαθή 
Γηνίθεζε Λάξλαθαο.  θνπφο ηεο άζθεζεο ήηαλ λα ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη 
λα δνθηκαζηεί ην πθηζηάκελν ρέδην Γξάζεο θαη λα αλαπηπρζεί ε 
ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθνκέλσλ ππεξεζηψλ.   

 
 Αληαπνθξέζεηο Ππξνζβεζηηθάο Τπεξεζέαο 
  
 Δληφο ηνπ 2011 ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία αληαπνθξίζεθε παγθχπξηα ζε 11,698 

θιήζεηο γηα παξνρή βνήζεηαο πνπ αθνξνχζαλ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ, εηδηθέο 
εμππεξεηήζεηο αλζξσπηζηηθήο θχζεσο θαη θιήζεηο αζζελνθφξσλ σο αθνινχζσο: 
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(i) ππξθαγηέο ζε αζηηθέο πεξηνρέο 2,215 

(ii) ππξθαγηέο ζε πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ 3,763 

(iii) εηδηθέο εμππεξεηήζεηο 5,150 

(iv) θιήζεηο αζζελνθφξσλ 74 

(v) ςεπδείο θιήζεηο 496 

 χλνιν 11,698 

 
 

 
ΕεκηΫο πνπ πξνθιάζεθαλ απφ ηηο ππξθαγηΫο 
 

 Οη  δεκηέο  πνπ  πξνθιήζεθαλ  απφ  ηηο  ππξθαγηέο  ππνινγίζζεθαλ  πεξίπνπ 
€7,816,093 ιφγσ θπξίσο ησλ δχν κεγάισλ ππξθαγηψλ ζε απνζήθεο θαη εξγνζηάζην 
ζηε Λεκεζφ θαη ελφο εξγνζηαζίνπ ζηε Λεπθσζία. 
 

 ΓηαζσζΫληα Ϊηνκα απφ ηελ Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα 
  
 (α)     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 δηαζψζεθαλ 2,652 Ϊηνκα σο αθνινχζσο: 

 
  (i) Ππξθαγηέο                        23 
  (ii) Αλειθπζηήξεο 2,168 
  (iii) Σξνραία Γπζηπρήκαηα    300 
  (iv) Γηάζσζε δσήο απφ θξεάηηα / θξεκλνχο     161 

 
   ΤΝΟΛΟ 2,652 
 (β) Δπίζεο, δηαζψζεθαλ 31 δψα. 

 
 ΚακΫλε Ϋθηαζε 
  
 Ζ  θακέλε  έθηαζε  κέρξη  ηηο  31 Γεθεκβξίνπ  2011  έρεη  ππνινγηζζεί πεξίπνπ ζε 

8 η.ρικ θαη ζε απηήλ ππνινγίδεηαη κφλν ε δαζηθή ή άιιε δαζηθή έθηαζε πνπ είλαη 
θνληά ζηα δάζε.  πγθεθξηκέλα,  6  η.ρικ  είλαη  ε  δαζηθή  θαη  ε  άιιε  δαζηθή  
έθηαζε θαη άιια 2 η.ρικ πεξίπνπ ή άιιε έθηαζε πνπ είλαη θνληά ζε δαζηθή 
έθηαζε, φπσο θαζνξίδεη ε Δζληθή Ννκνζεζία. 

  
 ΜηζζσκΫλα ειηθφπηεξα ππξφζβεζεο 
  
 Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ πξνρψξεζε θαη ην 2011 ζηελ ελνηθίαζε ηξηψλ 

ειηθνπηέξσλ ππξφζβεζεο, ηα νπνία δηαρεηξίζηεθε ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, 
αθνχ απνδείρζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο ρξήζεο ησλ ελαέξησλ κέζσλ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηα επίγεηα κέζα ππξφζβεζεο. Σα ηξία ξσζηθά ειηθφπηεξα 
ππξφζβεζεο ζηάζκεπαλ ζην Αεξνδξφκην Πάθνπ θαη ηα πιεξψκαηα ηνπο 
δηέκελαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο θνληά ζηνλ Ππξνζβεζηηθφ 
ηαζκφ Αεξνδξνκίνπ Πάθνπ. 
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Διηθφπηεξα Αξ. Πηάζεσλ Ώξεο Πηάζεηο Ρέςεηο 

Φιφγα  1 56 99,06 639 

Φιφγα  2 56 109,19 760 

Φιφγα  3 60 126.35 860 

             ΤΝΟΛΟ 172 335 2259 
 

  
 Σα ππξνζβεζηηθά ειηθφπηεξα εξγάζηεθαλ ζπλνιηθά 335 ψξεο.   Αληαπνθξίζεθαλ 

ζε 172 πεξηπηψζεηο κεγάισλ ππξθαγηψλ ζηελ χπαηζξν θαη ζηα δάζε εθηειψληαο 
2259 βνιέο θαη ξίρλνληαο 7906 ηφλνπο λεξφ πεξίπνπ, πνπ έπαηξλαλ απφ 
δηάθνξα θξάγκαηα, δεμακελέο θαη ηε ζάιαζζα. 

  
 Άιια ΔλαΫξηα ΜΫζα Ππξφζβεζεο 
  
 εκαληηθή απφ θάζε άπνςε ήηαλ θαη ε πξνζθνξά ησλ ειηθνπηέξσλ ησλ 

Βξεηαληθψλ Βάζεσλ. ε έμη (6) πεξηπηψζεηο, ειηθφπηεξα ησλ Βξεηαληθψλ 
Βάζεσλ αληαπνθξίζεθαλ γηα θαηάζβεζε ππξθαγηψλ ζε αγξνηηθέο θαη δαζηθέο 
πεξηνρέο.  Ζ επηρεηξεζηαθή δξάζε θαη ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ ελαέξησλ κέζσλ 
είρε ηεζεί θάησ απφ ηελ επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο.  Ζ 
ζπλεξγαζία φισλ ησλ ελαέξησλ κέζσλ ππξφζβεζεο κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηηο 
επίγεηεο δπλάκεηο θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. 
 

 Παξάιιεια, ηα ειηθφπηεξα ηεο  Μνλάδαο Αεξνπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηεο 
Αζηπλνκίαο βνήζεζαλ ζεκαληηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε κεγάισλ ππξθαγηψλ 
ππαίζξνπ, θαζψο επίζεο θαη ηα δχν αεξνζθάθε ηνπ Σκήκαηνο Γαζψλ. 

  
 Δθπαέδεπζε 
  
 Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία δίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ 

ηεο. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο, ν γνξγφο ξπζκφο νηθνδφκεζεο, ε ρξήζε λέσλ 
επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ πιηθψλ ζηε βηνκεραλία, ε απμαλφκελε ξνή ηνπξηζηψλ θαη 
αξθεηνί άιινη παξάγνληεο, επέβαιαλ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζηελ εθπαίδεπζε 
ησλ ππξνζβεζηψλ, ε νπνία θαη ζπλερίδεηαη. 
 

 (α) Δθπαηδεχζεηο Δζσηεξηθνχ 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 δηνξγαλψζεθαλ νη αθφινπζεο εθπαηδεχζεηο 
ζηε ρνιή Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 

   

εηξΪ εθπαέδεπζεο Ζκεξνκελέα ΓηΪξθεηα Αξηζκφο 
ΔθπαηδεπνκΫλσλ 

χλνιν 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ 

εηξά 1/2011   8.2.11 – 
11.2.11 

1 
εβδνκάδα 

2 2 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΗΚΖ ΔΗΡΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΓΟΚΗΜΧΝ ΠΤΡΟΒΔΣΧΝ 

εηξά 1/2011 12.9.11 – 9 
εβδνκάδεο 

18 18 
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11.11.11 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 

εηξά 1/2011   9.5.11 –   
3.6.11 

4 
εβδνκάδεο 

16  

εηξά 2/2011   6.6.11 –   
1.7.11 

4 
εβδνκάδεο 

13  

εηξά 3/2011 14.11.11 – 
9.12.11 

4 
εβδνκάδεο 

18 47 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΡΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΜΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ 

 
εηξά 1/2011 

10.1.11 – 
18.3.11 

10 
εβδνκάδεο 

16  
21 

28.2.11 -    
4.3.11 
(Δλφηεηα 
Σξνραία  
Γπζηπρήκαηα) 

  1 
εβδνκάδα 

5 Διιαδίηεο 

Τπαμ/θνη 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΞΧΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ «ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΤΡΚΑΓΗΑ Δ 
ΚΛΔΗΣΟΤ ΥΧΡΟΤ / ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΔΞΑΔΡΗΜΟ» 

εηξά 1/2011 28.3.11 – 
31.3.11 

4 κέξεο 20  

εηξά 2/2011   4.4.11 –   
7.4.11 

4 κέξεο 19 39 

ΑΛΛΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΗ ΜΔΛΧΝ Π.Τ. 

εκηλάξην κε ζέκα «Νέα Σερλνινγία 
Ορεκάησλ – Τβξηδηθά Ορήκαηα  & 
Αεξφζαθνη» 

 
22.9.11 

 
1 κέξα 

 
24 

 
24 

εκηλάξην κε ζέκα «Γηαρείξηζε Stress» 7.11.11 1 κέξα 16 16 

   ΤΝΟΛΟ 167 
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ΠΑΡΟΥΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΔΧΝ Δ ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ, ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

Δθπαέδεπζε Ζκεξνκελέα ΓηΪξθεηα Αξηζκφο 
ΔθπαηδεπνκΫλσλ 

χλνιν 

Δθπαίδεπζε ζηε ρξήζε 
αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ ηνπ 
πξνζσπηθνχ Γηεξεπλεηηθήο 
Δπηηξνπήο Αλεχξεζεο Αγλννπκέλσλ 

9 –  10.3.11 
 
11 – 12.4.11 

2 κέξεο 
 

2 κέξεο 

10 
 

8 

 
18 

 
Δθπαίδεπζε Γνθίκσλ Αζηπλνκηθψλ 
ζηε Γηέιεπζε Λαβπξίλζνπ 

24.3.11 

27.4.11 

6.7.11 

13.10.11 

1 κέξα 

1 κέξα 

1 κέξα 

1 κέξα 

35 

31 

31 

31 
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Δθπαίδεπζε Δζεινληψλ Γηαζσζηψλ 
ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο Λεπθσζίαο ζηε 
Γηέιεπζε Λαβπξίλζνπ 
 

 
28.4.11 

 
1 κέξα 

 
14 

 
14 

Δθπαίδεπζε Μειψλ Δζεινληηθνχ 
Σκήκαηνο Δθηάθησλ Αλαγθψλ ηνπ 
πλδέζκνπ Δθέδξσλ Καηαδξνκέσλ 

 
21.6.11 

 
1 κέξα 

 
14 

 
16 

ΤΝΟΛΟ 176 

 
(β) Δθπαηδεχζεηο κειψλ ηεο Τπεξεζέαο ζην Δμσηεξηθφ 

 
 1. Γεθαηέζζεξα (14) κέιε ηεο Τπεξεζίαο έηπραλ εμεηδίθεπζεο / κεηεθπαίδεπζεο ζε 

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θέληξα εμσηεξηθνχ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην,  Οιιαλδία θαη 
Διιάδα. 
 

 2. Άιια δέθα (10) κέιε ηεο Τπεξεζίαο Αμησκαηηθνί θαη Τπαμησκαηηθνί έηπραλ 
εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα ζε δηάθνξα αληηθείκελα ππξφζβεζεο / δηάζσζεο ζηα 
πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο "Γηα Βίνπ Μάζεζε" Leonardo Da Vinci 
κεηαμχ 7 θαη 18 Ννεκβξίνπ. 

     
ΑλαπηπμηαθΪ Έξγα 
 
         ΤινπνηεζΫληα Έξγα 
 

Αλαθνξά γηα ηα αλαπηπμηαθά έξγα ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο πεξηιακβάλεηαη 
ζην Κεθάιαην Ε «Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα / Δμνπιηζκφο / Πξνζθνξέο». 

 

        ΑγνξΪ νρεκΪησλ / εμνπιηζκνχ 
 

Μέρξη ηηο 14.11.2011, παξαιήθζεθαλ ηα πην θάησ λέα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα 
θαη εμνπιηζκφο: 
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Α. Οράκαηα πνπ παξαιάθζεθαλ κΫρξη 8.11.2011 

 
 α) Οθηψ (8) αεξνκεηαθεξφκελα νρήκαηα ηαρείαο επέκβαζεο κε απηφλνκν 

ζχζηεκα ππξφζβεζεο. 
 β) Γχν αληιηνθφξα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα 4ρ2 γηα κεηαθνξά 2000 ιίηξσλ 

λεξνχ. 
 γ) Οθηψ (8) αληιηνθφξα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα 4ρ4 γηα κεηαθνξά 4000 

ιίηξσλ λεξνχ. 
 (δ) Έμη (6) δηπινθάκπηλα νρήκαηα κε ηεηξαθίλεζε (παξαδφζεθαλ ζηηο 

8.11.2011). 
 

Β. Δμνπιηζκφο πνπ παξαιάθζεθε κΫρξη  ηηο 30.10.2011 
 

 α) Έμη (6) θάκεξεο ζεξκηθήο απεηθφληζεο 
 β) Μία (1) απηνδχλακε κεραλή αλαξξίρεζεο / θαηαξξίρεζεο 
 γ) Δηθνζηπέληε (25) επαλαθνξηηδφκελα πξηφληα γηα θνπή αλεκνζψξαθα 

νρεκάησλ 
 δ) Έλαο (1) θνξεηφο εθηνμεπηήξαο 
 ε) Δίθνζη πέληε (25) ζηνιέο πξνζηαζίαο απφ πγξά ρεκηθά 
 ζη) Πελήληα (50) πδξνζσιήλεο ππξφζβεζεο δηαζηάζεσλ 25m x 70 mm 
 δ) Δθαηφλ (100) πδξνζσιήλεο ππξφζβεζεο δηαζηάζεσλ 25m x 45 mm 
 ε) Έληεθα (11) πιαηθφξκεο δηάζσζεο 
 ζ) Πέληε (5) απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο 
 η) Έμη (6) κεραλνθίλεηεο αληιίεο (Holmatro Rescue Equipment B.V. κνληέιν 

PU30 
 ηα) Πέληε (5) ζεη εμάξηπζεο γηα δηάζσζε απφ ιάθθνπο 
 ηβ) Γηαθφζηα (200) πξνζζαθαηξνχκελα θαλάξηα γηα εθαξκνγή ζε θξάλε 

ππξφζβεζεο 
 ηγ) Δθαηφ πελήληα (150) θαλάξηα Αλαπλεπζηηθψλ πζθεπψλ 
 ηδ) Δίθνζη ηξεηο (23) ζηνιέο πξνζηαζίαο απφ ρεκηθά ζε αέξηα κνξθή 
 ηε) Δθαηφλ (100) αηνκηθά ζρνηληά ζε ζήθεο 
 ηζη) Έμη (6) ζεη ζηεγαλνπνηεηηθά γηα ρεκηθέο δηαξξνέο 
 ηδ) Δθαηφλ (100) δεχγε γάληηα πξνζηαζίαο απφ ειεθηξηζκφ 
 ηε) Σξηάληα (30) απινί ππξφζβεζεο ςειήο πίεζεο κε αξζεληθφ 

ηαρπζχλδεζκν 38mm 
 ηζ) Σξηάληα (30) απινί ππξφζβεζεο ρακειήο πίεζεο κε αξζεληθφ 

ηαρπζχλδεζκν 65mm 
 θ) Γέθα (10) δεχγε κεραληθά ππνζηπιψκαηα ζηαζεξνπνίεζεο 
 ι) Σξία (3) ζεη πδξαπιηθά δηαζσζηηθά εξγαιεία απεγθισβηζκνχ θαη 

αεξφζαθσλ πςειήο πίεζεο 
 κ) Αγνξά θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο άπιεηνπ θσηηζκνχ ζην αληιηνθφξν 

ππξνζβεζηηθφ φρεκα δηάζσζεο 4ρ4 κε αξηζκνχο εγγξαθήο ΚΜΑ 305 
(Παξαδφζεθε ζηηο 14.11.2011). 
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Γ. Δμνπιηζκφο πνπ παξαιάθζεθε κΫρξη ηηο 31.12.2011 
 

 α) Δμήληα (60) Αλαπλεπζηηθέο πζθεπέο ζεηηθήο πίεζεο αλνηθηνχ 
θπθιψκαηνο (SCBA-Self Contained Breathing Apparatus) κε ηα 
παξειθφκελα ηνπο θαη εθαηφλ ηξηάληα (130) θχιηλδξα Αλαπλεπζηηθψλ 
πζθεπψλ. 
 

 β) Γχν (2) αληιηνθφξα νρήκαηα δηάζσζεο 4x4 
 

 
πλεξγεέν Δπηζθεπάο / πληάξεζεο ΟρεκΪησλ/ ηδεξνπξγεέν 
 

Σν ηδεξνπξγείν αζρνιήζεθε ζε ζπλερή βάζε γηα ην 2011 κε επηδηνξζψζεηο θαη 
βειηηψζεηο ησλ θηηξηαθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 
Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. 
 

05.01.2011 Δπίζθεςε Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο  
 

Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ  
Π.  Υξπζνρνχο 

07.01.2011 Δπίζθεςε  Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο  
 

Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ  
Π. Υξπζνρνχο 

07.01.2011 Δπίζθεςε Τπαξρεγνχ Αζηπλνκίαο    
 

Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ 
 Π. Υξπζνρνχο 

07.01.2011 Δπίζθεςε Β/Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο  
 

Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ  
Π. Υξπζνρνχο 

07.01.2011 Δπίζθεςε Β/Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο  
  

Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ  
Π. Υξπζνρνχο 

07.01.2011 Δπίζθεςε Β/Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο   
 

Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ  
Π. Υξπζνρνχο 

04.03.2011 Δπίζθεςε Τπνπξγνχ  Γηθαηνζχλεο  
θαη Γεκνζίαο Σάμεσο  

Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθήο 
Τπεξεζίαο 

18.04.2011 Δπηζεψξεζε Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο  
θαη Τπαξρεγνχ Αζηπλνκίαο  

Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθήο 
Τπεξεζίαο 

25.04.2011 Δπίζθεςε Τπαξρεγνχ Αζηπλνκίαο    
 

Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ 
Πφιεο Υξπζνρνχο 

10.05.2011 Δπίζθεςε  Β/Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο  
 

Δ.Μ.Α.Κ. 

11.05.2011 Δπίζθεςε Β/Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο   
 

Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ  
Πάθνπ 

09.06.2011 Δπίζθεςε Β/Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο  
 

Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ 
Λεκεζνχ Αξ. 3 

20.09.2011 Δπίζθεςε Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο  
 

Δ.Μ.Α.Κ. 

11.10.2011 Δπίζθεςε Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο  
 

Δ.Μ.Α.Κ. 

11.10.2011 Δπίζθεςε Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη 
Γεκνζίαο Σάμεσο  

Δ.Μ.Α.Κ. 
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10.11.2011 Δπίζθεςε Β/Αξρεγνχ (Τ)  
 

Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθήο 
Τπεξεζίαο 

11.11.2011 Δπίζθεςε Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη 
Γεκνζίαο Σάμεσο  
(Παξάδνζε ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ 
ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε) 

Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθήο 
Τπεξεζίαο 

 
 Αηκνδνζέα 
  
 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, 179 αηκνδφηεο, κέιε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, 

πξνζέθεξαλ αίκα ζηηο ηξάπεδεο αίκαηνο ησλ Ννζνθνκείσλ θάζε επαξρίαο. 
 

 πλεξγαζέα κε Ϊιιεο Τπεξεζέεο 
  
 Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζπλεξγάζηεθε κε ηελ Αζηπλνκία, ην Σκήκα Γαζψλ, ην 

Σακείν Θήξαο, ηελ Πνιηηηθή Άκπλα, ηηο Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο θαζψο θαη ηελ Δζληθή 
Φξνπξά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ ζηελ χπαηζξν. 

  
 εκαληηθή ήηαλ επίζεο ε ζπκβνιή, εζεινληηθψλ νκάδσλ, φπσο Κπλεγεηηθψλ 

πιιφγσλ, Γεκαξρείσλ θαη Υσξεηηθψλ Αξρψλ πξνο ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ ζηελ χπαηζξν. 

  
 ΠξνγξΪκκαηα Δπξσπατθάο Έλσζεο 

 
 Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011,  έιαβε κέξνο ζηα εμήο 

δχν Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα Διιάδνο: 
 

 Α. Ζ Τπεξεζία καο ζπκκεηείρε ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δδαθηθήο 
πλεξγαζίαο INTERREG III  Διιάδα – Κχπξνο (2007 – 2013). Ο 
πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνέξρεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, (ΔΣΠΑ) ζε πνζνζηφ 80% θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο 
ζε πνζνζηφ 20%. 
 

  Μέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ε Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία 
Κχπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα Διιάδνο, έρεη ππνβάιεη ηηο 
αθφινπζεο δχν πξνηάζεηο: 
 

  1) Ζ πξψηε πξφηαζε εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Φπζηθφ θαη 
Πνιηηηζηηθφ Πεξηβάιινλ» ζηνλ Δηδηθφ ηφρν 2.2  «Πξφιεςε θαη δηαρείξηζε 
θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ θηλδχλσλ».   Έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 
δχν εθαηνκκπξίσλ επξψ (€2.000.000,00) απφ ηα νπνία έλα εθαηνκκχξην 
θαη εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επξψ (€1.075.000,00) αθνξνχλ ηελ 
Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία Κχπξνπ πνπ ζπκκεηέρεη σο Δηαίξνο 2 (δχν).   Ο 
πην πάλσ εηδηθφο ζηφρνο αθνξά ηελ αγνξά δχν νρεκάησλ δηάζσζεο γηα 
ζεηζκνχο, δχν αληιηνθφξσλ νρεκάησλ γηα κεηαθνξά λεξνχ θαη 
αθξνγφλνπ πγξνχ 6ρ4 θαη δεθαέμη αεξνκεηαθεξφκελα ππξνζβεζηηθά 
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νρήκαηα ηαρείαο επέκβαζεο κε απηφλνκν ζχζηεκα ππξφζβεζεο.  Ο πην 
πάλσ ζηφρνο πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ 2011. 
 

  2) Ζ δεχηεξε πξφηαζε εληάζζεηαη ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 3 
«Πξνζβαζηκφηεηα θαη Αζθάιεηα Πεξηνρήο» ζηνλ Δηδηθφ ζηφρν 3.1.  
«Δλίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο πεξηνρήο». Έρεη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 
εμαθφζησλ ρηιηάδσλ θαη επηαθνζίσλ πελήληα επηά επξψ (€600.757,00) 
απφ ηα νπνία δηαθφζηεο νγδφληα έμη ρηιηάδεο θαη επηαθφζηα πελήληα επηά  
επξψ (€286.757,00) αθνξνχλ ηελ Τπεξεζία καο. Ζ Ππξνζβεζηηθή 
Τπεξεζία Κχπξνπ ζπκκεηέρεη σο Δπηθεθαιήο Δηαίξνο.  Αγνξάζηεθαλ δχν 
νρήκαηα αληηκεηψπηζεο ρεκηθψλ νπζηψλ θαη πξνγξακκαηίζηεθε 
εθπαίδεπζε 25 κειψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο Διιάδαο ζηελ Κχπξν 
ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ρεκηθψλ πιηθψλ. 
 

 Β. Σν δεχηεξν πξφγξακκα ζην νπνίν ε Τπεξεζία καο ιακβάλεη κέξνο είλαη ην  
Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «Γηα Βίνπ Μάζεζε» Leonardo Da Vinci.  Μέζα ζηα 
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαίδεπζε ζηελ Αζήλα 
απφ ηηο 7 κέρξη ηηο 18 Ννεκβξίνπ, 10 κειψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζε 
επίπεδν Τπαζηπλφκσλ θαη Λνρηψλ. 
 

 Ζ Τπεξεζία καο εθηφο απφ ηα δχν Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία ιακβάλεη 
ήδε κέξνο, έρεη πξνζθιεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην 
Κχπξνπ ζην εμήο πξφγξακκα:  Δξεπλεηηθφ Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «SAFE:  Save 
Firefighters in Europe» κε ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ γηα ηε δεκηνπξγία πξνηχπνπ 
ππξίκαρεο ζηνιήο ππξφζβεζεο κε αηζζεηήξεο αζθαιείαο γηα ηελ πγεία ηνπ ρεηξηζηή. 
 

 εκαληηθΪ γεγνλφηα – ΠΫλζε ζηελ Ππξνζβεζηηθά Τπεξεζέα 
 ηηο 11.7.2011 θαη ψξα 04.27 ε Δ.Μ.Α.Κ. αληαπνθξίζεθε γηα ππξθαγηά ζηε Ναπηηθή 

Βάζε "Δπάγγεινο Φισξάθεο" ζην Μαξί.  Με ηελ άθημε δηαπηζηψζεθε φηη θαίγνληαλ 98 
εκπνξεπκαηνθηβψηηα κε ππξίηηδεο δηαθφξσλ ηχπσλ θαη ζπλέβαηλαλ εθξήμεηο.  Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο θαηάζβεζεο γχξσ ζηηο 05.50 έγηλε ηζρπξή έθξεμε, κε 
απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ 6 κέιε ηεο Δ.Μ.Α.Κ. θαη 7 ζηξαηησηηθνί ηεο Δζληθήο 
Φξνπξάο. Δπίζεο, έλαο Δηδηθφο Αζηπθχιαθαο ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά.  
Σξαπκαηίζηεθαλ ειαθξά πεξίπνπ 60 πνιίηεο.  Σα λεθξά κέιε ηεο Δ.Μ.Α.Κ. είλαη: 
 

 1) Αξρηινρίαο  3591  Αλδξέαο Παπαδφπνπινο 

 2) Α/Ππξ.         3311   Γηψξγνο Γηαθνπκή         

 3) Ππξ.                 74   Βαζίιεο Κξφθνο 

 4) Ππξ.             2446   πχξνο Σηαληήο 

 5) Ππξ.             3520   Παλαγηψηεο Θενθίινπ 

 6) Ππξ.             4829   Αδάκνο Αδάκνπ 

 

 


