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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, που είναι η
δέκατη όγδοη που εκδίδεται από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας,
παρουσιάζει το σημαντικό έργο που επιτελέστηκε από το Υπουργείο και τις
Υπηρεσίες που υπάγονται σ’ αυτό κατά τη διάρκεια του 2010. Ειδικότερα
καλύπτονται, μεταξύ άλλων, οι τομείς των Νομικών θεμάτων, της Διεθνούς
Νομικής Συνεργασίας, των Εγκληματολογικών Ερευνών, των Αναπτυξιακών
Έργων και Προγραμμάτων, καθώς και τα θέματα που αφορούν τη Γυναίκα
και τον εκσυγχρονισμό του Οικογενειακού Δικαίου, την εναρμόνιση της
Κύπρου με το κοινοτικό κεκτημένο, την πολιτική και τους προσανατολισμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καλύπτονται επίσης, οι δραστηριότητες
Υπηρεσιών και Τμημάτων που υπάγονται στο Υπουργείο, περιλαμβανομένης
της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, των Φυλακών και του
Κρατικού Αρχείου.
Το έργο της παρακολούθησης των κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις
αρμοδιότητες του Υπουργείου και της προώθησης νομοθετικών ρυθμίσεων
εξακολούθησε να κινείται με στόχους την πρόληψη της παραβατικής
συμπεριφοράς, την αποτελεσματική καταστολή του εγκλήματος και την
πάταξη του σοβαρού εγκλήματος με διεθνικό χαρακτήρα, την ποινική
μεταχείριση με βάση τις σύγχρονες κατευθύνσεις και τάσεις, την εξυγίανση
του δημόσιου βίου, την ενίσχυση του συστήματος απονομής της
δικαιοσύνης με στόχο την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία των
δικαστηρίων και, τέλος, τον εκσυγχρονισμό του δικαίου και την εναρμόνιση
των νομοθεσιών υπό την αρμοδιότητά μας με το κοινοτικό κεκτημένο.
Κατά τα άλλα συνεχίστηκε η στενή συνεργασία με τους "φυσικούς εταίρους"
του Υπουργείου (Ανώτατο Δικαστήριο, Νομική Υπηρεσία, Επίτροπο
Νομοθεσίας, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικηγόρους) για την
προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, στο γενικότερο τομέα της απονομής
της Δικαιοσύνης, που να συγκεντρώνουν τον υψηλότερο βαθμό συναίνεσης
και αποδοχής.
Στα πλαίσια αυτά ενδεικτικά αναφέρεται η νομοθετική ρύθμιση της
δυνατότητας των κυπριακών δικαστηρίων να επιτρέπουν τη λήψη μαρτυρίας,
για σκοπούς εκδικαζόμενης υπόθεσης ενώπιον τους, από πρόσωπο που
βρίσκεται στο εξωτερικό, μέσω τηλεεικονοδιάσκεψης, τροποποιήσεις στη
νομοθεσία της εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων με τις οποίες κατέστη δυνατή
ήδη από τα μέσα του 2010 η πληρωμή εξωδίκου προστίμου και με
ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, για διευκόλυνση των οδηγών, καθώς
και νέες ρυθμίσεις στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις συντάξεις των
δικηγόρων, για σκοπούς ευρωστίας του Ταμείου και για άρση ανισοτήτων
στη μεταχείριση διαφόρων κατηγοριών αποχωρούντων από το επάγγελμα.
Στον τομέα της ποινικής μεταχείρισης κατατέθηκαν νομοσχέδια με αυστηρές
πρόνοιες για την πάταξη της τοκογλυφίας και της αισχροκέρδειας, έχουν δε

ψηφιστεί ήδη οι τροποποιήσεις για την ποινικοποίηση άλλων καινοφανών
αθέμιτων συμπεριφορών που έχουν το στοιχείο της απειλής και της εκβίασης
για προσπορισμό κέρδους.
Εξ άλλου, προωθήθηκαν νομοθεσίες για την ενσωμάτωση πράξεων της Ε.Ε.,
μεταξύ άλλων, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων
ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, τη θεσμοθέτηση του
ρατσιστικού και ξενοφοβικού κινήτρου ως επιβαρυντικού παράγοντα κατά
την επιμέτρηση της ποινής σε άλλα αδικήματα, τη συνεκτίμηση από τα
Κυπριακά Δικαστήρια προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων που
εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη, και τέλος την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από
παράνομες δραστηριότητες.
Η Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας δραστηριοποιήθηκε στους τομείς
που αφορούν τη συνομολόγηση διμερών συμβάσεων νομικής/δικαστικής
συνεργασίας, τη μελέτη και προώθηση της προσχώρησης της Κύπρου σε
πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις που σχετίζονται με νομικά θέματα και την
εφαρμογή τόσο των διμερών συμβάσεων νομικής συνεργασίας όσο και των
πολυμερών διεθνών συμβάσεων που σχετίζονται με νομικά θέματα και για τις
οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει οριστεί ως
Κεντρική Αρχή ή έχει σχετική αρμοδιότητα.
Στον τομέα της Διεθνούς Συνεργασίας σε θέματα Δημόσιας Τάξης, στις 14
Ιουλίου 2010 υπογράφηκε στην Πρετόρια η Συμφωνία μεταξύ της
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για Αστυνομική Συνεργασία.
Συνεχίστηκε η διαπραγμάτευση άλλων Συμφωνιών Συνεργασίας, όπως με τον
Ισημερινό, Συρία, Βενεζουέλα και άλλες χώρες.
Η προώθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ), 2007-2013 υπήρξε η κύρια προτεραιότητα του
Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ) κατά το 2010.
Αυτή, απετέλεσε κύριο θέμα συζήτησης στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου
του ΕΜΔΓ, στόχο και προτεραιότητα όλων των Υπεπιτροπών του ΕΜΔΓ που
δραστηριοποιήθηκαν έντονα προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς και
αντικείμενο
συζήτησης
στα
πλαίσια
σειράς
συνεδριάσεων
της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών, η οποία παρακολουθεί στενά
το θέμα.
Κυριότερες δραστηριότητες του ΕΜΔΓ κατά το 2010 υπήρξε η διοργάνωση
σεμιναρίων/εκδηλώσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη
δημόσια και πολιτική ζωή, την εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων στα
Μ.Μ.Ε., την ενημέρωση των εργαζόμενων γυναικών της υπαίθρου για τα
δικαιώματά τους, αλλά και τη διαφώτιση των πολιτών για θέματα βίας κατά
των γυναικών.

Πέραν των πιο πάνω, η Τεχνική Επιτροπή για την Ισότητα Ανδρών και
Γυναικών, ξεκίνησε τις εργασίες της, με στόχο την ετοιμασία ενδιάμεσης
έκθεσης για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΔΙ, την οποία θα υποβάλει στην
αντίστοιχη Υπουργική Επιτροπή, αλλά και για τους υφιστάμενους Φορείς
Ισότητας, με ενδεχόμενο την ενοποίησή τους.
Η Μονάδα Ισότητας, ως
Γενική Γραμματεία του ΕΜΔΓ, του παρείχε
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη, καθώς και σημαντική οικονομική
υποστήριξη στις οργανώσεις και άλλους φορείς για την ανάπτυξη
προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στην προαγωγή της
ισότητας, μέσω των επιχορηγήσεων.
Παράλληλα, στα πλαίσια της προσπάθειας για εναρμόνιση με το Κοινοτικό
Κεκτημένο στον τομέα της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών, η Μονάδα
Ισότητας προώθησε τους Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην
Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες (Παροχής Ανεξάρτητης Συνδρομής)
Κανονισμούς του 2010, για έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σ’ όλες τις πολιτικές, η
Μονάδα Ισότητας συμμετείχε σε διάφορες διατμηματικές επιτροπές και
ασχολήθηκε με την έκδοση των Πιστοποιητικών Συμβατότητας με την εθνική
και κοινοτική νομοθεσία και πολιτική για την ισότητα των φύλων για όλα τα
έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε.
Στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας, η Μονάδα Ισότητας εκπροσώπησε την
Κυπριακή Δημοκρατία σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια και σε Επιτροπές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης και εργάστηκε για
την ετοιμασία της 6ης και 7ης Ενοποιημένης Περιοδικής Έκθεσης της Κύπρου
προς τα Ηνωμένα Έθνη για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη
Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της Γυναίκας (CEDAW).
Επιπρόσθετα, σημαντική εξέλιξη μέσα στο 2010 υπήρξε η έναρξη επαφών και
συνεργασίας με κυβερνητικούς φορείς και την Ε.Ε. για προετοιμασία της
Κυπριακής Προεδρίας στα θέματα Ισότητας.
Στον τομέα των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εγκληματολογικών Ερευνών,
κύρια προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του 2010 υπήρξε ο συντονισμός και η
παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας 2006-2010, καθώς και η
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του Συμβουλίου Εγκληματικότητας και
των Επιτροπών του. Προωθήθηκε επίσης η υλοποίηση δράσεων του Σχεδίου
που αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Επιπρόσθετα, η Μονάδα ετοίμασε προσχέδιο Νέας Εθνικής Στρατηγικής για
την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας για τη χρονική περίοδο
2011-2016 μετά από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, το
οποίο θα οριστικοποιηθεί εντός του 2011 με βάση την επιστημονική
αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (2006-2010), η οποία αναμένεται να
ολοκληρωθεί το πρώτο τετράμηνο του 2011.
Μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης,
ετοιμάστηκε Έκθεση Προόδου καθώς και ποσοτική αξιολόγηση σχετικά με την
υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου (2006-2010), με βάση τα
στοιχεία/πληροφορίες που συλλέγηκαν κατά διάφορα χρονικά διαστήματα
από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Επίσης, αναβαθμίστηκε ο ρόλος του Συμβουλίου Φυλακών με τη σύσταση
τεσσάρων Ομάδων Επιτροπών, οι οποίες εκτός από τη διερεύνηση
αιτημάτων εξέτασαν διάφορα θέματα που αφορούν την ψυχαγωγία,
εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, ευημερία και υγεία των καταδίκων.
Για τη γενική αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και την ανέγερση
σύγχρονων κτιρίων για το Υπουργείο, τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του,
προωθείται η υλοποίηση των αναγκαίων αναπτυξιακών έργων που έχουν
εγκριθεί στον Προϋπολογισμό Αναπτύξεως για το έτος 2010 αλλά και στο
Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2011-2013.
Το Λογιστήριο του Υπουργείου έχει την ευθύνη του συντονισμού και της
υποβολής του ετήσιου Προϋπολογισμού του Υπουργείου και των Τμημάτων
και Υπηρεσιών του καθώς και των Προϋπολογισμών της Ανεξάρτητης Αρχής
Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και του Συμβουλίου
Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία.
Η Αστυνομία έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας για τη
διατήρηση του νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη
και εξιχνίαση του εγκλήματος, τη σύλληψη και προσαγωγή των
παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Βασικός άξονας ήταν ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η
ενδυνάμωση/σύσφιξη των σχέσεων κοινού – Αστυνομίας. Ο ανθρώπινος
παράγοντας και η ασφάλεια του πολίτη λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη
χάραξη πολιτικής ενάντια στο έγκλημα σε όλες του τις μορφές.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια
της αποστολής της που είναι η διάσωση ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, η
πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών καθώς και η παροχή πάσης φύσεως
ανθρωπιστικής βοήθειας και η πυροπροστασία κτιρίων.
Το Τμήμα Φυλακών λειτούργησε και κατά τη διάρκεια του 2010 με την πιστή
εφαρμογή των περί Φυλακών Νόμων και Κανονισμών. Γίνονται συνεχώς
προσπάθειες από τη διεύθυνση των Φυλακών για λήψη πρόσθετων
αναγκαίων διορθωτικών μέτρων όπου και όταν αυτό επιβάλλεται. Η πολιτική

του Τμήματος Φυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο «ασφάλεια –
ανθρωπιστική μεταχείριση – διαπαιδαγώγηση – αποκατάσταση» των ατόμων
που παραπέμπονται από τα δικαστήρια.
Το Κρατικό Αρχείο συνέχισε τη διεκπεραίωση της αποστολής του που είναι η
φύλαξη και συντήρηση των δημόσιων αρχείων που παραλαμβάνει από
κυβερνητικά τμήματα και άλλα σώματα που υπόκεινται στον περί Κρατικού
Αρχείου Νόμο. Τα αρχεία διατίθενται για επίσημη χρήση, προς εξυπηρέτηση
όλων των κρατικών υπηρεσιών. Το Κρατικό Αρχείο παρέχει επίσης
διευκολύνσεις στο κοινό για τη διερεύνηση αρχειακού υλικού.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να εκφράσω την εκτίμησή μου για το ζήλο και την
αφοσίωση στο καθήκον, στους Γενικούς Διευθυντές και στο υπόλοιπο
προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στον
Αρχηγό, Υπαρχηγό,
Βοηθούς Αρχηγούς, Αξιωματικούς και υπόλοιπο
προσωπικό της Αστυνομίας, στο Διευθυντή, Αξιωματικούς και υπόλοιπο
προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στον Αναπλ. Διευθυντή του
Τμήματος Φυλακών, στην Έφορο Κρατικού Αρχείου και στο υπόλοιπο
προσωπικό των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επιθυμώ να
ευχαριστήσω όλους για την αμέριστη συμβολή τους στην άρτια, άμεση,
παραγωγική και αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών και της
αποστολής του Υπουργείου.
Ευχαριστώ επίσης όλους για τη συμβολή τους στην ετοιμασία της Έκθεσης
αυτής.

(Λουκάς Λουκά)
Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
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Μάρω Βαρναβίδου

Ανώτερη Διοικητική Λειτουργός

Αικατερίνη Ανδρέου

Ανώτερη Λειτουργός Νομικών Θεμάτων

Έλλη Κανάρη-Μορφάκη

Ανώτερη Διοικητική Λειτουργός

Αγάθη Ζακχαίου

Ανώτερη Διοικητική Λειτουργός

Αντρούλα Μπουλαράν

Λειτουργός Εγκληματολογικών Ερευνών

Λίνα Τσιακλίδου

Διοικητική Λειτουργός Α’

Μιράντα Πολυκάρπου

Διοικητική Λειτουργός Α΄

Φαίδρα Γρηγορίου

Λειτουργός Νομικών Θεμάτων

Νίκος Χασάπης

Λογιστής

Χριστίνα Ναζίρη

Διοικητική Λειτουργός

Χρυσάνθη Δημητρίου-Ιωάννου

Διοικητική Λειτουργός

Ανθή Παπουτσίδου

Διοικητική Λειτουργός

Νίκη Ανδρέου

Διοικητική Λειτουργός

Λοΐζος Χατζηβασιλείου

Διοικητικός Λειτουργός

Τροοδία Διονυσίου

Διοικητική Λειτουργός

Μαίρη Παπαγιάννη

Λειτουργός Τύπου και Πληροφοριών

Μαρία Μούντη

Έκτακτη Διοικητική Λειτουργός

Άννα Ελευθερίου

Έκτακτη Διοικητική Λειτουργός

Δώρα Χαραλάμπους

Έκτακτη Διοικητική Λειτουργός (από 10.5.2010)

Περικλής Δημοσθένους

Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Μιχάλης Παπαγεωργίου

Αρχηγός

ΦΥΛΑΚΕΣ
Γιώργος Τρυφωνίδης

Αναπληρωτής Διευθυντής

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ανδρέας Νικολάου

Διευθυντής

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Ευφροσύνη Παρπαρίνου

Έφορος

Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οργανωτική διάρθρωση του Υπουργείου
Οι τομείς δραστηριοτήτων που συνιστούν την κύρια βάση της
οργανωτικής δομής του Υπουργείου ήταν, όπως και στα προηγούμενα
χρόνια, οι πιο κάτω:
¾

Διεύθυνση Τομέα Δικαιοσύνης
o Μονάδα Νομικών Θεμάτων
o Μονάδα Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας

¾

Διεύθυνση Τομέα Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης
o Τμήμα Φυλακών
o Κρατικό Αρχείο
o Αστυνομία
o Πυροσβεστική Υπηρεσία

 Μονάδα Ισότητας – Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας
 Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών
Στη σελίδα 7 περιέχεται κατάσταση σε σχέση με το προσωπικό που
υπηρετεί στο Υπουργείο και στο Κρατικό Αρχείο.
Η οργανωτική δομή του Υπουργείου παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα
στη σελίδα 5.

Οργανόγραμμα Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αστυνομία

Γενικός Διευθυντής
Πυροσβεστική
Υπηρεσία

Λογιστήριο

Αρχείο
Διεύθυνση
Διοίκησης και
Δημόσιας Τάξης

Διεύθυνση
Τομέα Δικαιοσύνης

Μονάδα
Εγκληματολογικών
Ερευνών

Μονάδα
Νομικών Θεμάτων

Μονάδα
Διεθνούς Νομικής
Συνεργασίας

Τμήμα
Φυλακών

Μονάδα
Ισότητας

Θέματα
Αστυνομίας και
Πυροσβεστικής

Κρατικό
Αρχείο

Θέματα
Φυλακών και
Κρατικού Αρχείου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
Υπουργείο
1
1
1
3
1
2
1
1
1
6
1
3
1
2
2
14
1
7
5

Γενικός Διευθυντής
Διευθύντρια Τομέα Δικαιοσύνης
Πρώτος Διοικητικός Λειτουργός
Ανώτεροι Διοικητικοί Λειτουργοί
Ανώτερη Λειτουργός Νομικών Θεμάτων
Διοικητικοί Λειτουργοί Α’
Λειτουργός Εγκληματολογικών Ερευνών
Λογιστής
Λειτουργός Νομικών Θεμάτων
Διοικητικοί Λειτουργοί
Λειτουργός Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (με απόσπαση)
Έκτακτοι Διοικητικοί Λειτουργοί
Ανώτερος Γραμματειακός Λειτουργός
Ανώτερες Στενογράφοι
Γραμματειακοί Λειτουργοί
Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
Έκτακτος Λογιστικός Λειτουργός
Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
Βοηθοί Γραφείου

Σημειώσεις:

(1)Στο Υπουργείο υπηρετούσαν επίσης, δύο Ανώτεροι Υπαστυνόμοι (ο ένας
Αξιωματικός παρά τω Υπουργώ και ο δεύτερος στον Τομέα Διεθνούς Νομικής
Συνεργασίας), ένας Υπαστυνόμος, μία Λοχίας (για θέματα Ε.Ε. και Εθνικού Συντονιστή
Αντιτρομοκρατικής Δράσης), μία Αστυφύλακας και μία Τακτική Ειδική Αστυφύλακας
(Γραφειακά καθήκοντα για θέματα Αστυνομίας).
(2)Στο Υπουργείο είναι επίσης τοποθετημένο και το πιο κάτω προσωπικό που έχει
παραχωρηθεί ως ακολούθως: στην Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και
Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (1 Διοικητικός Λειτουργός και 4 Έκτακτοι Βοηθοί
Γραμματειακοί Λειτουργοί) και στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία
(1 Έκτακτη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός από 3/11/2010).

Κρατικό Αρχείο
1
6
1
3
4
3
2
2

Έφορος Κρατικού Αρχείου
Λειτουργοί Κρατικού Αρχείου
Συντηρητής Εγγράφων
Τεχνικοί
Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
Έκτακτοι Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί
Γενικοί Βοηθοί
Αχθοφόροι – Κλητήρες

Μονάδα Νομικών Θεμάτων

ΜΟΝΑΔΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το έργο της Μονάδας Νομικών Θεμάτων αφορά, μεταξύ άλλων, στην
παρακολούθηση κλάδων του δικαίου που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, και ειδικότερα των
νομοθεσιών γύρω από την απονομή της δικαιοσύνης, του δικονομικού
δικαίου,
ποινικού
δικαίου,
νομοθετημάτων
για
τη
μεταχείριση
αδικοπραγούντων, κλάδων του αστικού δικαίου, διοικητικού δικαίου και
νομοθεσιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη μελέτη και υποβολή
εισηγήσεων για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό τους και την
ετοιμασία σχετικών νομοσχεδίων.
Παράλληλα, η Μονάδα συμμετέχει στις εργασίες επιτροπών, που
συγκροτούνται για ειδικά νομικά θέματα και συμβάλλει στη μελέτη και
προώθηση από το Υπουργείο, σε συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο,
νομοθετικών μέτρων για την απρόσκοπτη απονομή της Δικαιοσύνης και
την ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων.
Επίσης, η Μονάδα συμβάλλει στο έργο της προώθησης των αναγκαίων
νέων νομοθετικών ρυθμίσεων ή και τροποποιήσεων στην υφιστάμενη
νομοθεσία με σκοπό την εναρμόνιση του δικαίου με το κοινοτικό κεκτημένο
σε θέματα της Διακυβερνητικής Συνεργασίας των Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών
Υποθέσεων (Κεφ.24, Justice & Home Affairs), της Διασυνοριακής Άσκησης
του Δικηγορικού Επαγγέλματος (κάτω από το Κεφ. 2 – Ελεύθερη Διακίνηση
Προσώπων) και του Ρατσισμού (Κεφ. 13 – Κοινωνική Πολιτική και
Απασχόληση).
Κατά την υπό επισκόπηση περίοδο οι εργασίες της Μονάδας Νομικών
Θεμάτων επικεντρώθηκαν στην προώθηση νομοθετημάτων και ρυθμίσεων
για την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής αναφορικά με την πρόληψη
της παραβατικής συμπεριφοράς, την αποτελεσματική καταστολή του
εγκλήματος και την πάταξη του σοβαρού εγκλήματος με διεθνικό
χαρακτήρα, την ποινική μεταχείριση με βάση τις σύγχρονες κατευθύνσεις
και τάσεις, την ενίσχυση του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης με
στόχο την ταχεία και απρόσκοπτη λειτουργία των δικαστηρίων και, τέλος,
τον εκσυγχρονισμό του δικαίου και την εναρμόνιση νομοθεσιών υπό την
αρμοδιότητα του Υπουργείου με το κοινοτικό κεκτημένο.
Τέλος, η Μονάδα απορροφά κοινοτικά κονδύλια μέσα από την προώθηση
και την υλοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος“Progress” (2007-2013)
σχετικά με θέματα διακρίσεων και ίσης μεταχείρισης.
Τα κυριότερα νομοσχέδια / κανονισμοί που κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και ψηφίστηκαν, ή ετοιμάστηκαν και προωθήθηκαν, καθώς
και άλλες εργασίες και μελέτες που αναλήφθηκαν, συνεχίστηκαν ή
ολοκληρώθηκαν εντός του 2010 στους τομείς αρμοδιοτήτων του
Υπουργείου, έχουν ως ακολούθως:

Ι.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

1.

Απονομή της Δικαιοσύνης

1.1

Για σκοπούς συμμόρφωσης με Αποφάσεις του ΕΔΑΔ σε ατομικές
προσφυγές εναντίον της Δημοκρατίας, κατατέθηκε στη Βουλή και
ψηφίστηκε νόμος που προνοεί ένδικα μέσα και θεραπείες για τις
καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης.
Οι ρυθμίσεις καθιστούν αγώγιμο δικαίωμα την αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων και εισάγουν δικαστικές
θεραπείες σε διαδίκους, οι οποίοι αποδεικνύουν ότι υπέστησαν
ζημιά από τέτοια αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

1.2

Κατατέθηκαν στη Βουλή τροποποιήσεις στον περί Νομικής
Αρωγής Νόμος, για σκοπούς ενασωμάτωσης του άρθρου 13(4),
της Οδηγίας 2005/115/ΕΚ, για τους κοινούς κανόνες και
διαδικασίες στα Κράτη-Μέλη αναφορικά με την επιστροφή των
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, με τις οποίες
επεκτείνεται ο θεσμός της παροχής δωρεάν νομικής αρωγής σε
παρανόμως διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας, προκειμένου περί
διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου κατά της απόφασης
επιστροφής.

1.3

Προωθήθηκε προσχέδιο νομοσχεδίου με σκοπό την ενσωμάτωση
στην εσωτερική νομοθεσία της Οδηγίας 2005/52/ΕΚ για ορισμένα
θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
διασυνοριακών διαφορών.

1.4

Κατατέθηκε και ψηφίστηκε νομοσχέδιο τροποποιητικό του περί
Αποδείξεως Νόμου, με το οποίο ρυθμίστηκε η δυνατότητα λήψης
μαρτυρίας για σκοπούς εκδικαζόμενης υπόθεσης στην Κύπρο
από
πρόσωπο
που
βρίσκεται
στο
εξωτερικό,
μέσω
τηλεεικονοδιάσκεψης. Με τη ρύθμιση επιτυγχάνεται εξοικονόμηση
εξόδων, καλύτερος προγραμματισμός του δικαστικού χρόνου και
ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης.

2.

Καταστολή του Εγκλήματος – Ποινική Μεταχείριση

2.1

Ψηφίστηκε νομοσχέδιο με τροποποιήσεις στον περί της
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, με τις οποίες
ενσωματώθηκαν στο βασικό νόμο Αποφάσεις-Πλαίσια της Ε.Ε.
σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή
αποδεικτικών
στοιχείων
και
την
αμοιβαία
αναγνώριση
αποφάσεων δήμευσης, καθώς και η Οδηγία 2007/64/ΕΚ
αναφορικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά.

2.2

Προωθήθηκαν τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα με σκοπό την
πάταξη καινοφανών αθέμιτων συμπεριφορών, σε σχέση με τις
οποίες οι υφιστάμενες πρόνοιες σε συναφή αδικήματα δεν
καθιστούσαν δυνατή τη δίωξη σε κάποιες περιπτώσεις.
2.2.1 Συγκεκριμένα, κατατέθηκε στη Βουλή και συζητείται,
νομοσχέδιο με το οποίο ποινικοποιούνται η αισχροκέρδεια
καθώς και η τοκογλυφία, φαινόμενο που αναβίωσε μετά
την ελευθεροποίηση των επιτοκίων και την κατάργηση του
περί Τόκου Νόμου, με αποτέλεσμα άτομα που βρίσκονται σε
οικονομική ανάγκη και αδυναμία να εξασφαλίσουν δάνεια
από τράπεζες, να καταφεύγουν σε ιδιώτες για δανεισμό, οι
οποίοι
τους
εκμεταλλεύονται,
με
καταστροφικά
αποτελέσματα.
2.2.2 Με άλλο νομοσχέδιο, το οποίο έχει ήδη ψηφιστεί,
εισήχθησαν άλλα δύο νέα αδικήματα, εκείνα της απειλής και
της εκβίασης, με στόχο να καλύπτεται πλέον στον Ποινικό
Κώδικα το σύνολο των αθέμιτων συμπεριφορών, που έχουν
το στοιχείο του εκφοβισμού και της εκβίασης για
προσπορισμό κέρδους.

2.3

Κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της
Απόφασης-Πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ για την καταπολέμηση
ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας
μέσω του ποινικού δικαίου.
Το νομοσχέδιο ποινικοποιεί τη
δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους κατά προσώπων λόγω φυλής,
χρώματος, θρησκείας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, καθώς και
τη δημόσια επιδοκιμασία ή άρνηση ή χονδροειδή υποτίμηση της
σοβαρότητας της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της
ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου.
Πρόσθετα,
θεσμοθετείται το ρατσιστικό και ξενοφοβικό κίνητρο ως
επιβαρυντικός παράγων, κατά την επιμέτρηση της ποινής επί
καταδίκη για άλλα αδικήματα.

2.4

Εξ άλλου, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης των ποινικών αποφάσεων στο χώρο της Ένωσης
και με σκοπό την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της
Απόφασης-Πλαισίου 2008/675/ΔΕΥ, κατατέθηκε νομοσχέδιο
τροποποιητικό του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, με το οποίο
δίδεται εξουσία στα κυπριακά δικαστήρια στην ποινική τους
δικαιοδοσία να συνεκτιμούν πρότερες καταδικαστικές αποφάσεις
ποινικών δικαστηρίων άλλων κρατών-μελών, σε περίπτωση νέας
διαδικασίας, κατά του ιδίου προσώπου, για άλλη αξιόποινη
πράξη, στο βαθμό και κατά τον τρόπο που θα ελάμβαναν υπόψη
και θα συνεκτιμούσαν προηγούμενες εθνικές καταδίκες του ιδίου
προσώπου για άλλα αδικήματα.

3.

Εκσυγχρονισμός του Δικαίου – Άλλα νομοθετήματα

3.1

Προωθήθηκαν και/ή ψηφίστηκαν νέες ρυθμίσεις στην περί
Δικηγόρων Νομοθεσία (Νόμο και Κανονισμούς) ως ακολούθως:
3.1.1 Ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στο άρθρο 14 Ο του βασικού
νόμου, το οποίο ρυθμίζει την εξομοίωση του κοινοτικού με
Κύπριο δικηγόρο, ούτως ώστε να αντικατασταθεί η
αναφορά στον περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης των
Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2002, ο οποίος
καταργήθηκε, με αναφορά στον περί Αναγνώρισης των
Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2008.
3.1.2 Με άλλη τροποποίηση, καθιερώθηκε ως επαναληπτική
εξεταστική περίοδος για τους ασκούμενους δικηγόρους,
εκείνη του Οκτωβρίου, αντί του Φεβρουαρίου, ούτως ώστε
το σύστημα των εξετάσεων να είναι πιο σύμφωνο με το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ασκουμένων.
3.1.3 Επίσης, κατατέθηκε στη Βουλή, όπου και εκκρεμεί
τροποποίηση του βασικού νόμου για κατάργηση της
εξαίρεσης που υπάρχει αναφορικά με το πτυχίο Νομικής
που αποκτάται με αλληλογραφία από εξωτερικούς
σπουδαστές του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ούτως ώστε
να μην αναγνωρίζεται πλέον ως προσόν για την εγγραφή
δικηγόρου στη Δημοκρατία.
3.1.4 Εξ άλλου, μετά την ψήφιση του περί Δικηγόρων
(Τροποποιητικού) Νόμου αρ. 4(Ι)/2010 και, αντίστοιχα, του
περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των
Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου
(Τροποποιητικού) Νόμου αρ. 3(Ι)/2010, δεν απαιτείται πλέον
η κατάθεση στη Βουλή των Κανονισμών που διέπουν τις
συντάξεις και τα χορηγήματα των δικηγόρων, αλλά μόνον
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
3.1.5 Με βάση τη νέα διαδικασία εγκρίθηκαν από το Υπουργικό
Συμβούλιο και δημοσιεύθηκαν τροποποιητικοί Κανονισμοί
που εξέδωσε το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού
Συλλόγου, με ρυθμίσεις για σκοπούς ομαλής λειτουργίας
του Ταμείου Συντάξεων Δικηγόρων, καθώς και για άρση
ανισοτήτων στη μεταχείριση διαφόρων κατηγοριών
αποχωρούντων από το επάγγελμα.

3.2

Με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών, την αποφυγή
γραφειοκρατικών διαδικασιών και παράλληλα την αποδέσμευση
ανθρώπινου δυναμικού (Αστυνομία) σε άλλα καθήκοντα,

κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν τροποποιήσεις στον περί Εξωδίκου
Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς,
με τους οποίους κατέστη δυνατή η πληρωμή εξωδίκου προστίμου
και με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω διαδικτύου. Παράλληλα, κατά το
χρόνο πληρωμής του εξωδίκου θα επιβάλλονται αυτόματα τυχόν
βαθμοί ποινής μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έκδοσης και
Διαχείρισης Εξωδίκων Καταγγελιών Τροχαίας (Η.Σ.Ε.Δ.Ε.Κ.Τ.).
3.2.1 Εξ άλλου, ολοκληρώθηκαν σε συνεργασία με την
Αστυνομία και το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, η
αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός των Πινάκων με τροχαία
αδικήματα
που
επιδέχονται
εξώδικης
ρύθμισης,
περιλαμβανομένης και της αναπροσαρμογής των εξωδίκων
προστίμων και εκδόθηκε σχετικό Διάταγμα του Υπουργικού
Συμβουλίου.
3.3

Προωθήθηκε
νομοσχέδιο
που
τροποποιεί
τον
περί
Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμο, το οποίο ρυθμίζει,
μεταξύ άλλων, το νομοθετικό κενό σ’ ό,τι αφορά την
αποκατάσταση νομικών προσώπων.

ΙΙ.

ΚΥΠΡΟΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΕΡΓΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

1.
Ο κύριoς όγκoς τωv ευθυvώv και της εργασίας τoυ Υπoυργείoυ, στα
πλαίσια της συμμετοχής στην Ε.Ε. αφορά σε:
(α) Θέματα της Συνεργασίας στους Τομείς της Δικαιοσύνης και
των Εσωτερικών Υποθέσεων, (Κεφ.24, Justice & Home Affairs),
που στοχεύει στη δημιουργία ενός πραγματικού χώρου
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, όπου οι πολίτες να
επωφελούνται πλήρως από την ελεύθερη κυκλοφορία που
επιτρέπει η υλοποίηση της Ένωσης και, συγχρόνως, να
προστατεύονται από τις απειλές κατά της προσωπικής τους
ασφάλειας και, συγκεκριμένα, θέματα:
-

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

-

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

(β)

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

(γ)

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

1.1

Στα πλαίσια του Υπουργείου, Λειτουργοί της Μονάδας έχουν την
ευθύνη συντονισμού των εργασιών που προκύπτουν σ’ ό,τι αφορά
την προώθηση και παρακολούθηση μέρους του έργου
εναρμόνισης, καθώς επίσης την ευθύνη προώθησης και
συντονισμού, σε εθνικό επίπεδο, του Κοινοτικού Προγράμματος για
την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη (Progress 20072013) (στο μέρος που αφορά το ρατσισμό) με απορρόφηση
κοινοτικών πόρων για δράσεις σε εθνικό επίπεδο.

1.2

Μέχρι την ημερομηνία πλήρους ένταξης της Κύπρου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν προωθηθεί με γρήγορο ρυθμό και
ολοκληρωθεί όλα τα εναπομένοντα τότε μέτρα/δραστηριότητες
στους τομείς της αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξεως, για τα οποία είχαν αναληφθεί δεσμεύσεις. Η
εργασία εναρμόνισης συνεχίζεται και μετά την ένταξη, αναφορικά με
το δημιουργούμενο νέο κεκτημένο.
Ειδικότερα, για το υπό εξέταση έτος, αναφέρονται τα ακόλουθα
μέτρα:

2.1

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

2.1.1 Η Μονάδα Νομικών Θεμάτων, ως εκ του καθορισμού του
Υπουργείου ως αρμόδιας αρχής για την παραλαβή αιτήσεων
δωρεάν νομικής αρωγής σε διασυνοριακές υποθέσεις, από
πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε
άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., χειρίστηκε αιτήματα τα οποία και
διαβιβάστηκαν ενώπιον κυπριακών δικαστηρίων.
2.1.2 Ετοιμασία από Λειτουργό της Μονάδας σχετικού νομοσχεδίου για
τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της Οδηγίας
2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και
εμπορικές υποθέσεις και διαβίβασή του στο Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας για οριστικοποίηση και/ή νομοτεχνικό έλεγχο.

2.1.3 Προώθηση εναρμονιστικών νομοσχεδίων για τη συνεκτίμηση από
τα Κυπριακά Δικαστήρια προηγούμενων καταδικαστικών
αποφάσεων που εκδόθηκαν σε άλλα κράτη μέλη και την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών
στοιχείων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
2.1.4 Ετοιμασία και υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εμπεριστατωμένης απάντησης σε προειδοποιητική επιστολή,
σχετικά με πλημμελή εφαρμογή του Κανονισμού 805/2004 για τη
θέσπιση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου για μη αμφισβητούμενες
αξιώσεις, με αποτέλεσμα να κλείσει ο φάκελος της υπόθεσης
εναντίον της Δημοκρατίας.
2.1.5 Σύσταση ομάδας εργασίας υπό την προεδρία της Μονάδας
Νομικών Θεμάτων και τη συμμετοχή της Νομικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της
Αστυνομίας για την επαναξιολόγηση της κατάστασης στη χώρα
μας σ΄ ό,τι αφορά την εφαρμογή και μεταφορά στην εσωτερική
έννομη τάξη της Απόφασης-Πλαισίου του Συμβουλίου
(2006/220/JHA), σχετικά με το καθεστώς θυμάτων σε ποινικές
διαδικασίες και την υποβολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συμπληρωματικής πληροφόρησης, επί του θέματος.
2.1.6 Συμμετοχή Λειτουργού της Μονάδας Νομικών Θεμάτων σε ομάδα
εργασίας για μελέτη πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την κληρονομική διαδοχή και την καθιέρωση
ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, με σκοπό τον καθορισμό των
θέσεων που θα υποστηρίξει η Κύπρος και τη διαμόρφωση
προτάσεων για τις μεταρρυθμίσεις που θα απαιτηθούν στο εθνικό
μας δίκαιο.
2.1.7 Συντονισμός, σε εθνικό επίπεδο, θεμάτων Ηλεκτρονικής
Δικαιοσύνης από Λειτουργό της Μονάδας και διαβίβαση προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφόρησης/στοιχείων για την
ετοιμασία Διαδικτυακής Πύλης που περιλαμβάνει ανάμεσα σε
άλλα δημιουργία και δικτύωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο μητρώων
(ποινικών, συμβολαιογράφων, εταιρειών και πτωχεύσεων,
διαθηκών και κτηματολογίων), χρήση της τεχνολογίας της
τηλεδιάσκεψης
σε
διασυνοριακές
δικαστικές
υποθέσεις,
δημιουργία αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης για
υποθέσεις ενώπιον Δικαστηρίων και απορρόφηση κοινοτικής
χρηματοδότησης για εθνικές δράσεις με κατάλληλη αξιοποίηση
των προγραμμάτων για την αστική και ποινική δικαιοσύνη κάτω
από το γενικότερο πρόγραμμα για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη
δικαιοσύνη.

2.2

Ελεύθερη Διακίνηση Προσώπων (Κεφ.2)

2.2.1 Ετοιμασία και υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία
με τη Νομική Υπηρεσία, τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και
υπό το συντονισμό του Γραφείου Προγραμματισμού απάντησης
αναφορικά με καταγγελία για τη μη ορθή μεταφορά του μέρους
της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά, που αφορά το δικηγορικό επάγγελμα. Επίσης,
διαβούλευση και ανάπτυξη του θέματος σε διμερή συνάντηση
στην Κύπρο με αξιωματούχους της Επιτροπής, με αποτέλεσμα την
απόσυρση της σχετικής καταγγελίας από πλευράς Επιτροπής.
2.3

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

-

Τομέας

2.3.1

Ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή εναρμονιστικού νομοσχεδίου
για την ενσωμάτωση της Απόφασης-Πλαισίου του Συμβουλίου
της Ε.Ε. 2008/913/ΔΕΥ, η οποία προνοεί μεταξύ άλλων για την
καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού
και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου και τη θεσμοθέτηση
του ρατσιστικού και ξενοφοβικού κινήτρου ως επιβαρυντικού
παράγοντα κατά την επιμέτρηση της ποινής σε άλλα αδικήματα.

2.3.2

Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση
και την Κοινωνική Αλληλεγγύη (Progress, 2007-2013) υποβλήθηκε
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την υποστήριξη του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως του «Εθνικού
Σημείου Επαφής κατά των Διακρίσεων», αίτηση από το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου για χρηματοδότηση συνολικού
ύψους 300.000,00 Ευρώ, με σκοπό τη διοργάνωση εθνικών
δράσεων εντός του έτους 2010-2011, από το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και
διάφορους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, που προωθούν
την αρχή της ίσης μεταχείρισης και συμβάλουν στην
καταπολέμηση της εξάλειψης των διακρίσεων και του ρατσισμού.

2.3.3

Λειτουργοί της Μονάδας και του Γραφείου Καταπολέμησης
Διακρίσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας, υπό την ιδιότητα τους
ως τα «Εθνικά Σημεία Επαφής», συντόνισαν και υπέβαλαν προς
τον ΟΑΣΕ πληροφορίες για σκοπούς σύνταξης της ετήσιας
έκδοσης σχετικά με περιστατικά που εμπεριέχουν το κίνητρο
μίσους.

2.3.4

Επίσης, Λειτουργός της Μονάδας έδωσε πληροφόρηση προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ανεξάρτητο Εθνικό Σημείο
Επαφής στο FRA για σκοπούς σύνταξης διαφόρων Εκθέσεων
για τη χώρα μας, καθώς επίσης συντόνισαν την υποβολή προς

τους εν λόγω Φορείς σχολίων/παρατηρήσεων επί των τελικών
εκθέσεων, με σκοπό τη συμπλήρωση κενών, την ανασκευή
ανακριβειών/εκτιμήσεων και τη διόρθωση λαθών για την όσο το
δυνατό καλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της χώρας
μας προς τα έξω.
2.3.5

III.

Λειτουργός της Μονάδας ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Καταπολέμησης Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας (ECRI) του
Συμβουλίου της Ευρώπης ως «Εθνική Αξιωματική Σύνδεσμος»
(national liaison officer) για το ECRI στην Κύπρο, με σκοπό τη
σύνταξη της Τέταρτης Περιοδικής Έκθεσης της ECRI για τη χώρα
μας.
Στα πλαίσια της όλης διαδικασίας, έγινε χειρισμός,
συντονισμός και διαβούλευση με συναρμόδια Υπουργεία και
Φορείς σε θέματα που άπτονται του ρατσισμού και των
διακρίσεων προς το σκοπό διαπίστωσης του βαθμού
υλοποίησης
των
συστάσεων
της
ECRI,
οι
οποίες
περιλαμβάνονται στην Τρίτη Περιοδική Έκθεση για την Κύπρο.
Επίσης, με αφορμή την κάθοδο στην Κύπρο εμπειρογνωμόνων
και εκπροσώπου της Γραμματείας της Επιτροπής, η εν λόγω
Λειτουργός συντόνισε τις επαφές/συζητήσεις και υποβλήθηκαν
σε διάφορα στάδια θέσεις/παρατηρήσεις των συναρμοδίων
Υπουργείων/Υπηρεσιών και Φορέων επί των θεμάτων που
πραγματευόταν το Προσχέδιο της Έκθεσης, μέχρι την τελική
υιοθέτησή του από την Ολομέλεια της ECRI.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

•

Συμμετοχή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε
Διεθνή
Διάσκεψη
στην
Κωνσταντινούπολη
σε
θέματα
εκσυγχρονισμού της δικαιοσύνης περιλαμβανομένων θεμάτων
εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των Φυλακών.

•

Λειτουργοί της Μονάδας Νομικών Θεμάτων και Διεθνούς Νομικής /
Δικαστικής Συνεργασίας έλαβαν μέρος σε συνέδρια / σεμινάρια /
εργαστήρια / συναντήσεις / ομάδες εργασίας που διοργανώθηκαν
στα πλαίσια της Ε.Ε., του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
(FRA), του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας, σχετικά
με διάφορα νομικά θέματα συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων που
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ρατσισμό, τη δικαστική
νομική συνεργασία κλπ. Σε όλα τα συνέδρια / σεμινάρια /
εργαστήρια / συναντήσεις / ομάδες εργασίας κατατέθηκαν και
κυκλοφόρησαν σχετικές εκθέσεις της Κύπρου.

Μονάδα Διεθνούς Νομικής
Συνεργασίας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ρύθμιση νομικών ζητημάτων και η απονομή της δικαιοσύνης, λόγω
της αυξημένης διασυνοριακής διακίνησης ανθρώπων και αγαθών και
του διαρκώς
μεταβαλλόμενου διεθνούς γίγνεσθαι, απαιτεί την
ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις άλλες χώρες και τους διεθνείς
οργανισμούς, τόσο στον τομέα του αστικού όσο και του ποινικού
δικαίου.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αναγνωρίζοντας τη
σημασία που προσλαμβάνει η εν λόγω συνεργασία και των αυξημένων
υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
προχώρησε το Δεκέμβριο του 1999, στη σύσταση της Μονάδας
Διεθνούς Νομικής Συνεργασίας με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των
διμερών και διεθνών σχέσεων.
Η εν λόγω Μονάδα αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς που
αφορούν:
-

τη συνομολόγηση
συνεργασίας,

διμερών

συμβάσεων

νομικής/δικαστικής

-

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

-

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

Κατάλογοι των εν λόγω διμερών και των πολυμερών συμβάσεων που
συνομολογήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, παρουσιάζονται
στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα, του Κεφαλαίου Γ της παρούσας
Έκθεσης.
Αναλυτικά η Μονάδα κατά το υπό επισκόπηση έτος ασχολήθηκε με τα
ακόλουθα:

Ι.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

A.

Διεθνές επίπεδο

•

Προωθήθηκαν ζητήματα που αφορούν στον καταρτισμό και στην
περαιτέρω προώθηση κυρωτικών νομοσχεδίων διεθνών συμβάσεων,
στην έναρξη της ισχύος κυρωτικών νόμων και στην τροποποίηση
υφιστάμενων κυρωτικών νόμων.

•

Επιπρόσθετα προωθήθηκαν διάφορες ενέργειες που αφορούν στην
εφαρμογή Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
συγκεκριμένα των Κανονισμών:
(α) 1393/2007, περί Επιδόσεως και Κοινοποιήσεως στα κράτη-μέλη
Δικαστικών και Εξωδίκων Πράξεων σε Αστικές ή Εμπορικές
Υποθέσεις, ο οποίος κατάργησε τον 1348/2000 και ρυθμίζει το
ίδιο θέμα,
(β) 44/2001 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία, την Αναγνώριση και την
Εκτέλεση Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις,
(γ) 1206/2001 για τη Συνεργασία μεταξύ των Δικαστηρίων των
κρατών-μελών κατά τη Διεξαγωγή Αποδείξεων σε Αστικές ή
Eμπορικές Υποθέσεις,
(δ) 2201/2003 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Αναγνώριση και
Εκτέλεση Αποφάσεων σε Γαμικές Διαφορές και Διαφορές
Γονικής Μέριμνας ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό ΕΚ
αρ.1347/2000,
(ε)

Την Απόφαση-Πλαίσιο της 24ης Φεβρουαρίου, 2005,
που
προνοεί για την αναγνώριση και εκτέλεση Αποφάσεων άλλων
κρατών μελών οι οποίες επιβάλλουν χρηματικές ποινές και για
άλλα συναφή θέματα, η οποία ενσωματώθηκε στην εσωτερική
έννομη τάξη με το νόμο 179(Ι)2007,

(στ) Την Απόφαση-Πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας
Ιουλίου 2003 σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων
δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση,
(ζ)

Την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης
Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της
αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης.

•

Συνεχίστηκαν από τη Μονάδα οι προσπάθειες για την αποκέντρωση
της υπηρεσίας, η οποία εκδίδει το Πιστοποιητικό Apostille.

•

Ύστερα από σειρά διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Εσωτερικών,
συμφωνήθηκε ότι σε πρώτο στάδιο η αποκέντρωση θα γίνει μόνο
στη Λεμεσό και θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα και τις ανάγκες της

Πάφου. Η υπηρεσία θα παρέχεται εξ ονόματος του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Παρά τις προσπάθειες που
καταβλήθηκαν, η αποκέντρωση μέχρι το τέλος του χρόνου δεν
κατέστη δυνατή, λόγω της έλλειψης του αναγκαίου χώρου για τη
στέγαση του προσωπικού στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.
Β.

Διμερές επίπεδο

Παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στην προτεινόμενη
συνομολόγηση Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας σε θέματα Αστικού
και Ποινικού Δικαίου με την Κίνα και το Ισραήλ, το Κατάρ, το Ιράν και τη
Συρία, προσχέδια των οποίων βρίσκονται στο στάδιο διαβούλευσης.
Το Δεκέμβριο του 2010, λειτουργός της Μονάδας συμμετέσχε στη
διαβούλευση προσχεδίων συμφωνιών νομικής συνεργασίας με τις
αρμόδιες Αρχές του Ιράν, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη
,και είχε ως αποτέλεσμα τη μονογράφηση συμφωνίας για την έκδοση
φυγοδίκων.
Προτάθηκε επίσης στις Αρχές του Ισραήλ , η
συνομολόγηση
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνης του
Ισραήλ και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής
Δημοκρατίας, πρόταση η οποία εξετάζεται από την άλλη πλευρά .
Γ.

Παρακολούθηση/Εφαρμογή Διεθνών Συμβάσεων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του και ενεργώντας ως Κεντρική Αρχή, με βάση σχετικές
Συμβάσεις, χειρίστηκε ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό αιτήσεων προς και
από την Κύπρο, οι οποίες αφορούν στην:
Επίδοση δικογράφων
Διεκπεραιώθηκαν 7600 αιτήσεις από και προς άλλες χώρες.
Δικαστική Συνδρομή
Λήφθηκαν από διάφορες χώρες συνολικά 338 αιτήματα δικαστικής
συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις και υποβλήθηκαν αντίστοιχα 87
αιτήματα σε διάφορες χώρες για εκτέλεση. Τα αιτήματα αφορούν στη
λήψη μαρτυρίας, στην έκδοση διαταγμάτων για παγοποίηση ή
αποκάλυψη τραπεζικών λογαριασμών, πληροφορίες για εταιρείες κλπ.
Έκδοση Φυγόδικων
Παραλήφθηκαν και προωθήθηκαν για εκτέλεση 11 αιτήσεις και
απεστάλησαν 4 αιτήσεις για εκτέλεση από τρίτες χώρες. Συνεχίστηκε
επίσης η διαδικασία εκτέλεσης 5 αιτήσεων που υποβλήθηκαν από άλλες
χώρες η οποία άρχισε τον προηγούμενο ή τα προηγούμενα χρόνια.

Λειτουργοί της Μονάδας εμφανίστηκαν στο Δικαστήριο και κατέθεσαν
ως μάρτυρες σε πολυάριθμες διαδικασίες .
Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης
(α) Εκδόθηκαν από τις Κυπριακές Αρχές και προωθήθηκαν για εκτέλεση
29 Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·
(β) Παραλήφθηκαν συνολικά 34 Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης που
εξέδωσαν διάφορα κράτη μέλη της Ε.Ε. και προωθήθηκαν για
εκτέλεση στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Μεταφορά Καταδίκων
Παραλήφθηκαν 13 αιτήσεις από τις οποίες οι 11 ολοκληρώθηκαν με τη
μεταφορά καταδίκων από ή προς την Κύπρο.
Επιστροφή Απαχθέντων Παιδιών
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Διεθνούς Σύμβασης για τις Αστικές Πτυχές
της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών [Κυρ. Νόμος 11(ΙΙΙ)/94] και τον
Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 2201/2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές γονικής
μέριμνας, έχουν ληφθεί εντός του 2010 οκτώ (8) αιτήσεις από το
εξωτερικό, οι οποίες αφορούσαν την επιστροφή παιδιών τα οποία
μετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν παράνομα στην Κύπρο. Από αυτές,
στις δύο (2) περιπτώσεις υπήρξε εθελοντική επιστροφή των παιδιών,
πριν την έναρξη οποιωνδήποτε δικαστικών διαδικασιών, ενώ άλλες δύο
(2) αποσύρθηκαν από τη διαβιβάζουσα Κεντρική Αρχή. Σε δύο (2) άλλες
περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός από την Αστυνομία,
ούτε του παιδιού ούτε του γονέα, και σύμφωνα με εξακριβωμένες
πληροφορίες στην μία (1) περίπτωση ο πατέρας μαζί με το ανήλικο
παιδί διαμένουν στα κατεχόμενα. Μία (1) άλλη αίτηση συνεχίζει να
εκκρεμεί ενώπιον οικογενειακού δικαστηρίου.
Εκτός από τις αιτήσεις για επιστροφή παιδιού, παραλήφθηκε και μία
αίτηση για διασφάλιση του δικαιώματος επικοινωνίας με το παιδί, το
οποίο διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και η οποία είχε αίσιο αποτέλεσμα
χωρίς οποιεσδήποτε δικαστικές διαδικασίες.
Αντίστοιχα, έχουν προωθηθεί προς το εξωτερικό δεκατρείς (13) αιτήσεις,
οι οποίες αφορούσαν παιδιά που μετακινήθηκαν ή κατακρατήθηκαν
παράνομα στο εξωτερικό. Από αυτές στις τρεις (3) υπήρξε εθελοντική
επιστροφή των παιδιών, στις δύο (2) το δικαστήριο της χώρας στην
οποία μετακινήθηκαν τα παιδιά χώρας διέταξε τη μη επιστροφή, στη μία
(1) διατάχθηκε η επιστροφή του παιδιού στην Κύπρο ενώ οι υπόλοιπες
(4) αιτήσεις εκκρεμούν.

Αναγνώριση και Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων
Με βάση διμερείς Συμφωνίες Νομικής / Δικαστικής Συνεργασίας τις
οποίες έχει συνάψει η Κύπρος έχουν ληφθεί μέσα στο 2010 τέσσερις (4)
νέες αιτήσεις και τέσσερις (4) αιτήσεις για αναγνώριση και εκτέλεση
Δικαστικών αποφάσεων σε εμπορικές υποθέσεις.
Αντίστοιχα έχουν προωθηθεί προς το εξωτερικό πέντε (5) νέες αιτήσεις
για αναγνώριση και εκτέλεση διαταγμάτων διατροφής Κυπριακών
Δικαστηρίων
και μία νέα αίτηση για αναγνώριση και εκτέλεση
διαταγμάτων διατροφής Κυπριακής Δικαστικής Απόφασης σε εμπορική
διαφορά.
Με βάση τις πολυμερείς συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει η
Κύπρος, έχουν ληφθεί επτά (7) νέες αιτήσεις για αναγνώριση Δικαστικών
Αποφάσεων Διαιτησίας, δύο (2) αιτήσεις για λήψη μαρτυρίας σε αστικές
και εμπορικές υποθέσεις, τρεις (3) νέες αιτήσεις για παροχή
πληροφοριών για την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία και δύο (2)
αιτήσεις για δικαστική συνδρομή γενικά.
Σε σχέση με τον Κανονισμό 44/2001, για την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, έχουν ληφθεί από
χώρες μέλη της Ε.Ε. εννέα (9) αιτήσεις οι οποίες αφορούσαν διατάγματα
διατροφής ξένων Δικαστηρίων και προωθήθηκε μια αντίστοιχη αίτηση
για την αναγνώριση διατάγματος διατροφής Κυπριακού Δικαστηρίου.
Επισημαίνεται ωστόσο ότι, στα πλαίσια του εν λόγω Κανονισμού,
ενδεχομένως να έχουν ληφθεί ή έχουν σταλεί από τα Κυπριακά
δικαστήρια απευθείας και άλλες αιτήσεις, τον αριθμό των οποίων δεν
είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.
Πιστοποίηση Εγγράφων (Αpostille)
Κατά το υπό επισκόπηση έτος πιστοποιήθηκαν με τη σφραγίδα Apostille
420.000 έγγραφα.
Δ.

Συμμετοχή σε συνέδρια και επιτροπές διεθνών οργανισμών για
νομικά θέματα

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

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

Βρυξέλλες
Μαδρίτη
Βρυξέλλες
Ρώμη

23 Φεβρουαρίου 2010
24-26 Μαρτίου 2010
25-28 Ιουνίου 2010
30 Σεπτεμβρίου – 1η Οκτωβρίου 2010

•

Διαβούλευση συμφωνιών νομικής συνεργασίας με τις αρμόδιες
Αρχές του Ιράν (4-7 Δεκεμβρίου 2010, Τεχεράνη ).

•

58η Συνάντηση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης (PCOC) για την παρακολούθηση και εφαρμογή των Συμβάσεων για τα
Ποινικά Θέματα. (Στρασβούργο 3-6 Μαΐου 2010 ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος χωρών με τις οποίες η Κύπρος συνήψε Διμερείς Συμφωνίες
Νομικής/Δικαστικής Συνεργασίας μέχρι 31.12.2010.
1.

Τσεχοσλοβακία

Κυρ. Νόμος 68/82

2.

Ουγγαρία

Κυρ. Νόμος 7/83

3.

Βουλγαρία

Κυρ. Νόμος 18/84

4.

Ελλάδα

Κυρ. Νόμος 55/84

5.

Συρία

Κυρ. Νόμος 160/86,0

6.

Σοβιετική Ένωση

Κυρ. Νόμος 172/86

7.

Γιουγκοσλαβία

Κυρ. Νόμος 179/86

8.

Αίγυπτος

Κυρ. Νόμος 32(ΙΙΙ)92

9.

Κίνα

Κυρ. Νόμος 19(ΙΙΙ)/95

10.

Αίγυπτος

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

11.

Ιορδανία

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

12.

Λίβανος

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

13.

Η.Π.Α.

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

14.

Πολωνία

Κυρ. Νόμος 10(ΙΙΙ)/97

15.

Ρωσική Ομοσπονδία

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

16.

Λιβύη

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

17.

Λιβύη

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

18.

Ουκρανία

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

19.

Ρωσική Ομοσπονδία

Μνημόνιο Συνεργασίας (υπεγράφη στις 19.11.2008)

20.

Η.Π.Α.

Κυρ. Νόμος 7(ΙΙΙ)/2008 για Αμοιβαία Δικαστική
Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα (τέθηκε σε ισχύ την
1.2.2010)

21.

Η.Π.Α.

Κυρ. Νόμος 8(ΙΙΙ)/2008 για Έκδοση Φυγοδίκων
(τέθηκε σε ισχύ την 1.2.2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος Πολυμερών Διεθνών Συμβάσεων τις οποίες επικύρωσε η Κύπρος
και για την εφαρμογή των οποίων ορίστηκε ως Κεντρική Αρχή ή έχει σχετική
αρμοδιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, μέχρι
31.12.2010:
1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Παροχής Πληροφοριών
Κρατούντος εν τη Αλλοδαπή Δικαίου, Κυρ. Νόμος 5/69.

επί

του

2. Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Τιμωρίας Αδικημάτων Τροχαίας, Κυρ.
Νόμος 13/69.
3. Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Εκδόσεως Φυγοδίκων, Κυρ. Νόμος 95/70.
4. Σύμβαση της Χάγης περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς
Νομιμοποίησιν Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων, Κυρ. Νόμος
50/72.
5. Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί του Διεθνώς Εγκύρου των Ποινικών
Αποφάσεων, Κυρ. Νόμος 9/74.
6. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών επί της Διεκδικήσεως Διατροφής εν
τη Αλλοδαπή, Κυρ. Νόμος 50/78.
7. Σύμβαση της Χάγης περί της εν τη Αλλοδαπή Επιδόσεως Δικαστικών
και Ετέρων Εγγράφων εις Αστικάς και Εμπορικάς Υποθέσεις, Κυρ.
Νόμος 40/82.
8. Σύμβαση περί της Αναγννωρίσεως
Χωρισμών, Κυρ. Νόμος 63/82.

Διαζυγίων

και

Νομίμων

9. Σύμβαση της Χάγης δια την Λήψιν Μαρτυρικής Αποδείξεως εν τη
Αλλοδαπή εις Αστικάς και Εμπορικάς Υποθέσεις, Κυρ. Νόμος 67/82.
10. Σύμβαση της Χάγης για την Αναγνώριση Διαζυγίων και Νομίμων
Χωρισμών, Κυρ. Νόμος 63/1982.
11. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Καταδίκων, Κυρ. Νόμος
14/86.
12. Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Αναγνωρίσεως και Εκτελέσεως
Αποφάσεων Αφορωσών εις Κηδεμονίαν, Ανηλίκων και εις
Αποκατάστασιν Κηδεμονίας Ανηλίκων, Κυρ. Νόμος 36/86.
13. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (Βιέννη 88) εναντίον της Παράνομης
Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών, Κυρ. Νόμος
49/90.
14. Σύμβαση της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής
Παιδιών, Κυρ. Νόμος 11(ΙΙΙ)/94.
15. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Συγκάλυψη, Έρευνα, Κατάσχεση και
Δήμευση των Προϊόντων του Εγκλήματος, Κυρ. Νόμος 18(ΙΙΙ)/95.
16. Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Παράνομη Διακίνηση μέσω
Θαλάσσης προς εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών
κατά της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών Φαρμάκων και
Ψυχοτρόπων Ουσιών, Κυρ. Νόμος 13(ΙΙΙ)/1999.

17. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Συνδρομή σε Ποινικά Θέματα και
Πρόσθετο Πρωτόκολλο, Κυρ. Νόμος 2(ΙΙΙ)/2000.
18. Σύμβαση της Χάγης περί Πολιτικής Δικονομίας, Κυρ. Νόμος
3(ΙΙΙ)/2000.
19. Σύμβαση της Χάγης για Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, Κυρ. Νόμος
4(ΙΙΙ)/2000.
20. Διεθνής Σύμβαση για την Καταστολή της Βομβιστικής Τρομοκρατίας,
Κυρ. Νόμος 19(ΙΙΙ)/2000.
21. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Μεταφορά Ποινικών Διαδικασιών, Κυρ.
Νόμος 20(ΙΙΙ)/2000.
22. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Ποινικοποίηση της Διαφθοράς, Κυρ.
Νόμος 23(ΙΙΙ)/2000.
23. Πρόσθετο Πρωτόκολλο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Μεταφορά
Καταδίκων, Κυρ. Νόμος 12(ΙΙΙ)/2001.
24. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας, Κυρ. Νόμος 29(ΙΙΙ)/2001.
25. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αστικού Δικαίου για τη Διαφθορά, Κυρ. Νόμος
7(ΙΙΙ)/2004.
26. Σύμβαση για Δικαιοδοσία, Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αναγνώριση,
Επιβολή και Συνεργασία σε σχέση με γονική ευθύνη και μέτρα για την
προστασία παιδιών, Κυρ. Νόμος 24(ΙΙΙ)/2004.
27. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Συγκάλυψη, Έρευνα,
Κατάσχεση και Δήμευση προϊόντων του εγκλήματος και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, Κυρ. Νόμος 51(ΙΙΙ)/2007.

Μονάδα Εγκληματολογικών
Ερευνών

ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Στον τομέα των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εγκληματολογικών
Ερευνών, κύρια προτεραιότητα κατά τη διάρκεια του 2010 υπήρξε ο
συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Εγκληματικότητας 2006-2010, καθώς και η επιστημονική και διοικητική
υποστήριξη του Συμβουλίου Εγκληματικότητας και των Επιτροπών του.
Προωθήθηκε επίσης η υλοποίηση δράσεων του Σχεδίου που αφορούν
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Επιπρόσθετα, η Μονάδα ετοίμασε προσχέδιο Νέας Εθνικής Στρατηγικής
για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας για τη χρονική
περίοδο 2011-2016 μετά από διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες
και φορείς, το οποίο θα οριστικοποιηθεί εντός του 2011 με βάση την
επιστημονική αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (2006-2010), η
οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τετράμηνο του 2011.
Μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης,
ετοιμάστηκε Έκθεση Προόδου καθώς και ποσοτική αξιολόγηση σχετικά
με την υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου (2006-2010), με
βάση τα στοιχεία/πληροφορίες που συλλέγηκαν κατά διάφορα χρονικά
διαστήματα από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
Επίσης, αναβαθμίστηκε ο ρόλος του Συμβουλίου Φυλακών με τη
σύσταση τεσσάρων Ομάδων Επιτροπών, οι οποίες εκτός από τη
διερεύνηση αιτημάτων εξέτασαν διάφορα θέματα που αφορούν την
ψυχαγωγία, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, ευημερία και υγεία
των καταδίκων.

ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1.

Συμβούλιο Εγκληματικότητας

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως για διαμόρφωση αντεγκληματικής πολιτικής, έχει
συσταθεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 57.457, ημερ.
24.2.2003) Συμβούλιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
Εγκληματικότητας. Το Συμβούλιο Εγκληματικότητας άρχισε τη λειτουργία
του στις 15 Δεκεμβρίου 2003.
Κυριότερος σκοπός της σύστασης του Συμβουλίου είναι η υιοθέτηση και
εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων και προγραμμάτων, τα οποία
να βασίζονται στην ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της
εγκληματικότητας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς
στρατηγικές, καθώς επίσης και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών /
φορέων που εμπλέκονται στην πρόληψη και αντιμετώπιση του
φαινομένου της εγκληματικότητας. Απώτερος στόχος του είναι η
πρόληψη και μείωση του φαινομένου της παραβατικότητας και των
κοινωνικών προβλημάτων που παρατηρούνται στην Κύπρο,
προσεγγίζοντας το φαινόμενο της εγκληματικότητας σφαιρικά και
επιστημονικά.
Ενόψει του γεγονότος ότι το φαινόμενο της εγκληματικότητας είναι
πολυσύνθετο και πολυδιάστατο, το Συμβούλιο έχει ευρείες αρμοδιότητες
οι οποίες αφορούν στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή
πρόληψη της εγκληματικότητας.
Κύρια αποστολή του Συμβουλίου Εγκληματικότητας είναι:
• Η μέτρηση και η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.
• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εθνικής Αντεγκληματικής
Πολιτικής.
• Ο συντονισμός δράσεων, η παρακολούθηση και η αξιολόγησή
τους.
• Η προώθηση και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.
• Η συγκέντρωση, η οργάνωση και η διάχυση πληροφοριών,
γνώσης και εμπειριών.
• Η εξασφάλιση της συνεργασίας και ενεργού ανάμιξης των Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης, των τοπικών Αρχών και των Εθελοντικών
Οργανώσεων.
• Η επιμόρφωση, η κατάρτιση και η εκπαίδευση όλων των
εμπλεκομένων φορέων (κράτος και ιδιώτες).
Πρόεδρος του Συμβουλίου Εγκληματικότητας είναι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Αναπληρωτής Πρόεδρος ο
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου. Το Συμβούλιο εκπροσωπείται από
τo Yπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Μονάδα

Εγκληματολογικών Ερευνών, Τμήμα Φυλακών, Αστυνομία), τα
Υπουργεία Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και
Πολιτισμού, τη Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο Δικαστήριο, την Ένωση
Δήμων, την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου,
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού και το Πανεπιστήμιο
Κύπρου.
Στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου εκπονήθηκε Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας το
οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 2006 – 2010 και το οποίο έχει εγκριθεί
από το Υπουργικό Συμβούλιο το Μάιο του 2006.
Το Εθνικό Σχέδιο στηρίζεται σε τρεις άξονες:
• τη μείωση των εγκληματογόνων παραγόντων
• τη μείωση της υποτροπής και
• τη μείωση των ευκαιριών για διάπραξη αδικημάτων
Καταγράφηκαν 85 δράσεις οι οποίες αφορούν το θεσμό της
Οικογένειας και του Σχολείου, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την
Εργασία, την Ψυχαγωγία, τη Νομοθεσία, τη Μεταχείριση και την
Κοινωνική Επανένταξη Αδικοπραγούντων και Κρατουμένων. Όλες οι
ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί προνοούν τη συνεταιρικότητα και την
ενεργοποίηση όλων των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.
Για τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του Συμβουλίου
καθώς και την προώθηση της υλοποίησης των δράσεων του Εθνικού
Σχεδίου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας
συστάθηκαν, κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, οι ακόλουθες
Επιτροπές/Ομάδες Εργασίας:
α) Επιτροπή για την Πρωτογενή και Δευτερογενή Πρόληψη της
Εγκληματικότητας.
β) Επιτροπή για την Τριτογενή Πρόληψη της Εγκληματικότητας.
γ) Επιτροπή αναφορικά με την Κοινωνική Επανένταξη των
Αποφυλακισθέντων.
δ) Ομάδα Εργασίας για το σχεδιασμό, προώθηση και εφαρμογή
προγραμμάτων πρόληψης της Βίας και Νεανικής
παραβατικότητας.
ε) Εκτελεστικές Ομάδες Εργασίας για την προώθηση/ υλοποίηση
των δράσεων/ προγραμμάτων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.
Επίσης, το 2010 η Μονάδα ετοίμασε προσχέδιο Νέας Εθνικής
Στρατηγικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας, το
οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 2011-2016, μετά από διαβουλεύσεις
και συναντήσεις που είχε με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Το εν λόγω Σχέδιο θα οριστικοποιηθεί εντός του 2011 με βάση την
επιστημονική αξιολόγηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης
2006-2010, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του
2011.
1.1.

Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Εγκληματικότητας για το έτος 2010

Μέσα στα πλαίσια της παρακολούθησης και υλοποίησης του Εθνικού
Σχεδίου Δράσης ετοιμάστηκε Έκθεση Προόδου για την περίοδο 2006 –
2010 αναφορικά με την υλοποίηση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου, με
βάση τα στοιχεία που συλλέγονται κατά περιόδους από όλες τις
εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.
1.1.1.

Κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν και αφορούν το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της Μονάδας Εγκληματολογικών
Ερευνών και του Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο, για προώθηση
καλών πρακτικών πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας
αξιολογήθηκαν και βραβεύτηκαν 14 σχολικές μονάδες. Ο θεσμός αυτός
καθιερώθηκε στα πλαίσια του Συμβουλίου Εγκληματικότητας από το
2007.
Στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής του Συμβουλίου για την
Κοινωνική Επανένταξη των Αποφυλακιζομένων διεξήχθη μελέτη σχετικά
με τις ανάγκες των αποφυλακιζομένων (ψυχολογικές, οικονομικές,
επαγγελματικές κλπ) τα πορίσματα της οποίας αξιολογήθηκαν και
διαμορφώθηκαν διάφορες εισηγήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν στο
Τμήμα Φυλακών για προώθηση.
Οι εισηγήσεις αυτές εστιάζονται κυρίως στην αξιοποίηση του θεσμού
του Καθοδηγητή, του Οδηγού Κοινωνικής Επανένταξης και
Ενσωμάτωσης των Αποφυλακιζομένων καθώς και στην ενίσχυση της
επαγγελματικής κατάρτισης των καταδίκων.
Το Υπουργείο συνέχισε τη συνεργασία του με το Παρατηρητήριο για τα
παιδιά, για την εφαρμογή του προληπτικού προγράμματος «Εκπαίδευση
χαρακτήρα – Αρετή». Πρόκειται για ένα επιστημονικό πρόγραμμα
πρόληψης, το οποίο στοχεύει στη συναισθηματική, ηθική, κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών. Από το 2007 μέχρι το 2010 εκπαιδεύτηκαν 895
μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων από ειδικούς εκπαιδευτές.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
Το 2010 εκπαιδεύτηκαν μέλη του προσωπικού του Τμήματος Φυλακών,
συμπεριλαμβανομένου και του επιστημονικού προσωπικού των
Φυλακών σε θέματα σχετικά με τη μεταχείριση κρατουμένων.
Καθιερώθηκε επίσης σύστημα Ανοικτής, Ημίκλειστης και Κλειστής
Επίσκεψης με σωφρονιστικούς στόχους.
Επίσης, εκπαιδεύτηκε μία Ομάδα καταδίκων στα Υδραυλικά, στις
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
Αναβαθμίστηκαν οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στο Τμήμα Φυλακών, με
την αναγνώριση τους σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Κατά το έτος 2010
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε βάση πλήρης απασχόλησης δύο
Κλινικοί Ψυχολόγοι.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Στα πλαίσια της πρόνοιας του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για πρόσληψη
10 εξειδικευμένων μελών (ενός Ψυχολόγου, ενός Κοινωνιολόγου, τριών
Εγκληματολόγων και πέντε Νομικών), έχει προσληφθεί μία Δικανική
Ψυχολόγος και ένας Νομικός, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στο Τμήμα Γ’.
Άρχισε και βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του συστήματος
Εισαγγελίας, με σκοπό τη βελτίωση των υφιστάμενων λειτουργιών ώστε
να καλύπτεται σε μεγαλύτερο βαθμό το φάσμα εργασιών του Κλάδου
Εισαγγελίας.
Πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες για διαφώτιση της
νεολαίας στην Οδική Ασφάλεια σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, καθώς
και διαλέξεις σε στρατόπεδα. Συγκεκριμένα, το 2010 δόθηκαν 709
διαλέξεις Οδικής Ασφάλειας σε 61.889 μαθητές και 4 διαλέξεις σε
στρατόπεδα τις οποίες παρακολούθησαν 740 στρατιώτες.
Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Αστυνομικής Ακαδημίας έχουν ενταχθεί
μαθήματα που παραδίδονται από Αστυνομικούς Εκπαιδευτές ή
εξωτερικούς Λέκτορες σχετικά με θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
Φυλετικών Διακρίσεων, Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών καθώς
και θέματα που αφορούν την Πολυπολιτισμική Κοινωνία.
Το 2010, ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης επεκτάθηκε στο Δήμο
Αγλαντζιάς και την Κοινότητα Λυμπιών, με την τοποθέτηση τριών
Αστυνομικών της Γειτονιάς, δύο για την Αγλαντζιά και ένα για τα Λύμπια.
Από το 2003 μέχρι το 2010 ο θεσμός λειτουργεί συνολικά σε 56 Δήμους
και Κοινότητες καλύπτοντας περίπου 350.000 κατοίκους και στελεχώνεται
με πενήντα δύο (52) Αστυνομικούς της Γειτονιάς.

1.1.2.

Κυριότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν και αφορούν άλλες
Υπηρεσίες / Φορείς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
Συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η εξειδικευμένη επιμόρφωση του
προσωπικού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, που ασχολούνται
με πρόγραμματα στήριξης της Οικογένειας και Παιδικής Προστασίας.
Αξιολογήθηκε η εφαρμογή του πιλοτικού θεσμού του Κοινωνικού
Λειτουργού στα σχολεία και συνεχίστηκε η τοποθέτηση των Λειτουργών
αυτών στα έντεκα (11) σχολεία (10 Γυμνάσια και 1 Τεχνική Σχολή).
Παράλληλα, μελετήθηκε και το ενδεχόμενο επέκτασης του θεσμού αυτού
σε περισσότερα σχολεία όπως είναι στα σχολεία Ζωνών Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας και Ειδικής εκπαίδευσης.
Ολοκληρώθηκε η αποκέντρωση της Επαρχίας Λάρνακας με τη
μετακίνηση του Επαρχιακού Γραφείου Ευημερίας σε νέο κτίριο και τη
λειτουργία δύο Τοπικών Γραφείων στους Αγίους Αναργύρους και στις
Καμάρες.
Στην Επαρχία Λεμεσού, το Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού
μετακινήθηκε σε νέο κτίριο, ενώ λειτούργησαν δύο Τοπικά Γραφεία
Ευημερίας, στο κέντρο της πόλης και στα Πολεμίδια.
Στην Επαρχία Λευκωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες εξεύρεσης
κτιρίων για τη μεταστέγαση και λειτουργία των Τοπικών Γραφείων στα
Λατσιά, Λακατάμεια, στο κέντρο της πόλης και στο Στρόβολο.
Η αποκέντρωση έχει ολοκληρωθεί από διοικητικής άποψης σε όλες τις
Επαρχίες.
Άρχισε η τροχιοδρόμηση της διαδικασίας για λειτουργία προγραμμάτων
στήριξης νέων μορφών οικογένειας που παρουσιάζονται στην Κύπρο,
σε συνεργασία με τους εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας και τις Αρχές
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Καθιερώθηκε τακτική, προγραμματισμένη και στοχευμένη συνεργασία με
την Αστυνομία, Νομική Υπηρεσία και άλλους Φορείς, με σκοπό την
αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Διατάγματος Κηδεμονίας με όρο την
παροχή κοινοτικής εργασίας χωρίς αμοιβή.
Ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το πρόγραμμα
ανάδοχης οικογένειας για ομάδες εφήβων με παραβατική συμπεριφορά.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Άρχισε η λειτουργία Παιγνιοθήκης στον Άγιο Αθανάσιο της Επαρχίας
Λεμεσού και στο Παραλίμνι της Επαρχίας Αμμοχώστου. Συνολικά,
παγκύπρια, λειτουργούν μέχρι σήμερα 5 Παιγνιοθήκες (Λευκωσία,
Λάρνακα, Άγιο Αθανάσιο (Λεμεσό) και Παραλίμνι (ελεύθερη
Αμμόχωστο).
Συνεχίστηκε η παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε
μαθητές, νεαρά άτομα, καθώς και σε μέλη των οικογενειών τους μέσω
των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών «Πρότασης» και της Τηλεφωνικής
Γραμμής Επικοινωνίας 1410.
Παρέχονται υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού δύο φορές
την εβδομάδα στα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων στη Λευκωσία,
Πολεμίδια, Λάρνακα, Λεμεσό, Πάφο και Αγρό.
Τα Κέντρα Πρόληψης Λευκωσίας και Λεμεσού πρόσφεραν σειρά
βιωματικών εργαστηρίων σε ομάδες μαθητών και νέων καθώς και
γονέων, εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στα πλαίσια της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης εκπαιδεύτηκαν Εκπαιδευτικοί,
Ψυχολόγοι, Σύμβουλοι σε θέματα Αγωγής Υγείας και Πολιτότητας,
Ανάπτυξη Ψυχοκοινωνικών Αξιοτήτων, Διαχείρισης Συγκρούσεων και
Διαχείρισης Ομάδων, Ψυχολογίας του Εφήβου.
Έχει αρχίσει η επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος για τις
τάξεις της Β’ Γυμνασίου, με σκοπό να εξαπλωθεί στο 1/3 των τάξεων
μέχρι το 2011.
Λειτούργησαν
νέες
αίθουσες
ψυχαγωγίας
και
δημιουργικής
απασχόλησης. Συγκεκριμένα, λειτουργούν τέτοιες αίθουσες από το
2006-2011 σε είκοσι οκτώ (28) σχολεία Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Επίσης, στη Δημοτική έχει καταρτιστεί
οκταετές πρόγραμμα ανέγερσης αιθουσών πολλαπλής χρήσης σε 8
φάσεις, οι οποίες θα αξιοποιηθούν και ως αίθουσες δημιουργικής
απασχόλησης.
Εδραιώθηκε η συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τη
Σχολή Γονέων σε διάφορα θέματα, με στόχο την εμπλοκή των γονέων
στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
Μέσα στα πλαίσια της επέκτασης των Ζωνών Εκπαιδευτικής
Προτεραιότητας (ΖΕΠ) άρχισε η λειτουργία μίας νέας ζώνης στην

ανατολική περιοχή Λεμεσού, με τα Γυμνάσια Νεάπολης, Λινόπετρας και
το 6ο Δημοτικό.
2.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΛΑΚΩΝ

Το Συμβούλιο είναι ένας θεσμός που για χρόνια λειτουργεί και
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχούς
εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών των Φυλακών. Τα μέλη του
Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, η δε θητεία τους
είναι τριετής.
Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των μελών του Συμβουλίου συνοψίζονται
στην ελεύθερη επικοινωνία τους με όλους τους κρατουμένους και στη
διερεύνηση οποιουδήποτε παραπόνου, καθώς και στην εξέταση
θεμάτων που έχουν σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης, την εκπαίδευση,
αγωγή, απασχόληση, επαγγελματική κατάρτιση, ψυχαγωγία, κοινωνική
επανένταξη και ψυχολογική υποστήριξη των κρατουμένων.
Τα μέλη του Συμβουλίου Φυλακών έχουν δικαίωμα να εισέρχονται
ελεύθερα στις Φυλακές καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και να
επισκέπτονται όποιον κατάδικο επιθυμούν και να συνομιλούν μαζί του.
Το παρόν Συμβούλιο έχει διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για την
χρονική περίοδο 2009 - 2012. Για το διορισμό των μελών λήφθηκαν
υπόψη η επαγγελματική ιδιότητα και συμμετοχή του καθενός σε
διάφορες κοινωνικές ομάδες, το ενδιαφέρον για τα κοινά και η επιθυμία
προσφοράς στους κρατουμένους. Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Σε
μια
προσπάθεια
βελτίωσης
της
λειτουργικότητας,
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συμβουλίου Φυλακών,
συστάθηκαν τέσσερις (4) Ομάδες/Επιτροπές οι οποίες εξετάζουν πέραν
από τα παράπονα/αιτήματα των καταδίκων διάφορα άλλα θέματα που
έχουν σχέση με την υγεία και ευημερία, την εκπαίδευση και επιμόρφωση,
τη ψυχαγωγία, την επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική επανένταξη
των κρατουμένων.
Το Συμβούλιο δεν περιορίζεται μόνο στις
συνεδριάσεις της ολομέλειας αλλά τα μέλη των Ομάδων του Συμβουλίου
πραγματοποιούν συναντήσεις τόσο με τους κατάδικους όσο και με το
προσωπικό του Τμήματος Φυλακών, για τη διερεύνηση διαφόρων
θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου.
Κατά το 2010, το Συμβούλιο διερεύνησε σημαντικό αριθμό παραπόνων
που υποβλήθηκαν σε αυτό γραπτά ή προφορικά.
Οι κρατούμενοι αποτείνονταν στο Συμβούλιο κυρίως για θέματα που
αφορούσαν τις συνθήκες διαβίωσης στις Φυλακές, την απασχόληση,
την ψυχαγωγία, τις άδειες εξόδου κλπ.

Ετοιμάστηκαν επίσης από τις Ομάδες εκθέσεις με εισηγήσεις προς τη
Διεύθυνση Φυλακών. Οι εισηγήσεις αυτές αφορούσαν την
απασχόληση, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, εργασία, ιατρική περίθαλψη και
λειτουργία θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης από τα
ναρκωτικά.
3.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά
Η
Μονάδα έχει οριστεί ως Σύνδεσμος μεταξύ του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου
καθώς και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα
Ναρκωτικά Κύπρου και έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη της
παρακολούθησης της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής και των
Σχεδίων Δράσης του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου για τα θέματα που
αφορούν το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Μέσα στα πλαίσια αυτά η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών υπέβαλε
σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερωτικές εκθέσεις και συμμετείχε στις
συναντήσεις που ορίζονταν από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο σχετικά με
την προώθηση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα
Ναρκωτικά 2009-2012.
4.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Η Μονάδα Εγκληματολογικών Ερευνών εκπροσώπησε το Υπουργείο
στις συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων για τη συζήτηση του θέματος «Λήψη μέτρων για την
κοινωνική επανένταξη των καταδίκων και αποφυλακιζομένων».
5.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κατά το 2010, η Μονάδα
σεμινάρια/παρουσιάσεις:

παρακολούθησε

τα

πιο

κάτω

(α) Αποτελέσματα της 2ης Παγκύπριας Επισκόπησης Γενικού
Πληθυσμού για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες που διοργάνωσε το
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο στις 19 Φεβρουαρίου 2010 στη
Λευκωσία.
(β) Παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά
(Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα
Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΤΕΠΝ) στις 10 Νοεμβρίου 2010 στη
Λευκωσία

6.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Συμβούλιο της Ευρώπης
Η Λειτουργός Εγκληματολογικών Ερευνών εκπροσώπησε το Υπουργείο
στην 59η Συνάντηση της Επιτροπής για τα προβλήματα της
εγκληματικότητας του Συμβουλίου της Ευρώπης (CDPC), η οποία
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 7-10 Ιουνίου 2010 στο Στρασβούργο.
Στα πλαίσια της παρακολούθησης των εργασιών της πιο πάνω
Επιτροπής, η Μονάδα συνεισέφερε στα ακόλουθα:
• Ερωτηματολόγιο με θέμα “SPACE I-2009 Council of Europe, Annual
Penal Statistics – Enquiry concerning Population of Penal Statistics”
• Ερωτηματολόγιο με θέμα “SPACE II-2008 Council of Europe, Annual
Penal Statistics – Non Custodial Sanction and Measures ordered
and executed in 2009”
• Ερωτηματολόγιο με θέμα «Σεξουαλική Βία ενάντια στα Παιδιά»
• Έκθεση με θέμα “The sentencing management and treatment of
dangerous offenders”
Ευρωπαϊκή Ένωση
Για σκοπούς προετοιμασίας της Προεδρίας της Κύπρου κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2010, η Λειτουργός της Μονάδας έχει οριστεί ως Σύνδεσμος
μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της
Αστυνομίας και παρακολουθεί τα ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν την
Ομάδα Εργασίας Γενικών Θεμάτων και Αξιολογήσεων, το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο για την Πρόληψη του Εγκλήματος , την Οριζόντια Ομάδα για τα
Ναρκωτικά και άλλες Ομάδες που αφορούν τα Ναρκωτικά.
7.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέσα στο 2010, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
προσκλήθηκε να απευθύνει χαιρετισμό/ομιλία στις πιο κάτω
εκδηλώσεις/σεμινάρια:
• Συνέδριο με θέμα «Ρόλος και αξίες της πρωτογενούς πρόληψης» 1619 Νοεμβρίου, Ξενοδοχείο Palm Beach, Τρίτη 16 Νοεμβρίου, ώρα
18:45, Λάρνακα
• Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, 26
Νοεμβρίου
• Βράβευση Σχολείων σχετικά με την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών
Πρόληψης της Νεανικής Παραβατικότητας κατά το σχολικό έτος
2009-2010, 17 Δεκεμβρίου, Δημοσιογραφική Εστία, Λευκωσία
• Τελετή Έναρξης της Παγκύπριας Εκστρατείας κατά της Νεανικής
Παραβατικότητας των περιοδικών Click και Μαθητικού Click και της
Παγκύπριας Ομάδας Κοινωνικά Ενεργών Νέων και της Κοινοτικής
Αστυνόμευσης με τίτλο «Βάζουμε Τέλος στα Λάθη», 12 Μαΐου.

Μονάδα Ισότητας

Μονάδα Ισότητας /
Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Η προώθηση της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την
Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ), 2007-2013 υπήρξε η κύρια
προτεραιότητα του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας (ΕΜΔΓ) κατά το 2010. Αυτή, απετέλεσε κύριο θέμα συζήτησης
στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ΕΜΔΓ, στόχο και προτεραιότητα
όλων των Υπεπιτροπών του ΕΜΔΓ που δραστηριοποιήθηκαν έντονα
προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς και αντικείμενο συζήτησης στα
πλαίσια σειράς συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων
Ευκαιριών, η οποία παρακολουθεί στενά το θέμα.
Κυριότερες δραστηριότητες του ΕΜΔΓ κατά το 2010 υπήρξε η
διοργάνωση σεμιναρίων/εκδηλώσεων για την αύξηση της συμμετοχής
των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή, την εξάλειψη των
στερεοτύπων των φύλων στα Μ.Μ.Ε., την ενημέρωση των εργαζόμενων
γυναικών της υπαίθρου για τα δικαιώματά τους, αλλά και τη διαφώτιση
των πολιτών για θέματα βίας κατά των γυναικών.
Πέραν των πιο πάνω, η Τεχνική Επιτροπή για την Ισότητα Ανδρών και
Γυναικών, ξεκίνησε τις εργασίες της, με στόχο την ετοιμασία ενδιάμεσης
έκθεσης για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΔΙ, την οποία θα υποβάλει
στην αντίστοιχη Υπουργική Επιτροπή, αλλά και για τους υφιστάμενους
Φορείς Ισότητας, με ενδεχόμενο την ενοποίησή τους.
Η Μονάδα Ισότητας, ως Γενική Γραμματεία του ΕΜΔΓ, του παρείχε
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη, καθώς και σημαντική οικονομική
υποστήριξη στις οργανώσεις και άλλους φορείς για την ανάπτυξη
προγραμμάτων και δράσεων που συμβάλλουν στην προαγωγή της
ισότητας, μέσω των επιχορηγήσεων.
Παράλληλα, στα πλαίσια της προσπάθειας για εναρμόνιση με το
Κοινοτικό Κεκτημένο στον τομέα της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών, η
Μονάδα Ισότητας προώθησε τους Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και
Γυναικών στην Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες (Παροχής
Ανεξάρτητης Συνδρομής) Κανονισμούς του 2010, για έγκριση από τη
Βουλή των Αντιπροσώπων.

Με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σ’ όλες τις
πολιτικές, η Μονάδα Ισότητας συμμετείχε σε διάφορες διατμηματικές
επιτροπές και ασχολήθηκε με την έκδοση των Πιστοποιητικών
Συμβατότητας με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πολιτική για την
ισότητα των φύλων για όλα τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την
Ε.Ε.
Στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας, η Μονάδα Ισότητας εκπροσώπησε
την Κυπριακή Δημοκρατία σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Συνέδρια και σε
Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης
και εργάστηκε για την ετοιμασία της 6ης και 7ης Ενοποιημένης Περιοδικής
Έκθεσης της Κύπρου προς τα Ηνωμένα Έθνη για την εφαρμογή της
Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε Βάρος της
Γυναίκας (CEDAW).
Επιπρόσθετα, σημαντική εξέλιξη μέσα στο 2010 υπήρξε η έναρξη
επαφών και συνεργασίας με κυβερνητικούς φορείς και την Ε.Ε. για
προετοιμασία της Κυπριακής Προεδρίας στα θέματα Ισότητας.

ΜΟΝΑΔΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΕΜΔΓ)

Η Κυβερνητική πολιτική στα θέματα που αφορούν τη γυναίκα
διαμορφώνεται με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών Συμβάσεων, ιδιαίτερα
της Σύμβασης των Η.Ε. για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισης σε
Βάρος της Γυναίκας, Διεθνών Συστάσεων, Προγραμμάτων Δράσης,
περιλαμβανομένου του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας
Διάσκεψης Γυναικών του Πεκίνου (1995), του Κοινοτικού Κεκτημένου και
Ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ισότητας ανδρών και γυναικών.
Η Κυβερνητική πολιτική έχει δυο βασικούς στόχους:
(α) την εξάλειψη των νομοθετικών διακρίσεων σε βάρος της
γυναίκας και την κατοχύρωση της ισότητας ανδρών και
γυναικών σ’ όλους τους τομείς του δικαίου, και
(β)

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

1.

Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

1.1.

Βασικό όργανο στη διαμόρφωση και προώθηση της πολιτικής
αυτής αποτελεί ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της
Γυναίκας (ΕΜΔΓ), ο οποίος τελεί υπό την προεδρία και αιγίδα του
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Ο ΕΜΔΓ
αποτελείται από τρία συλλογικά σώματα, (α) το Συμβούλιο, (β) την
Εθνική Επιτροπή, (γ) τη Διϋπουργική Επιτροπή, καθώς και τη
Γενική Γραμματεία. Χρέη Γενικής Γραμματείας εκτελεί η Μονάδα
Ισότητας του Υπουργείου.

1.2.

Το Συμβούλιο του ΕΜΔΓ αποτελείται σήμερα από 17 οργανώσεις μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν γυναικείες, συνδικαλιστικές και
άλλες Μη-Κυβερνητικές οργανώσεις, εκ των οποίων 2
Τουρκοκυπριακές γυναικείες οργανώσεις.

1.2.1. Το Συμβούλιο του ΕΜΔΓ συστήνει Υπεπιτροπές, οι οποίες μελετούν
και προωθούν εξειδικευμένα θέματα που άπτονται του τομέα της
ισότητας ανδρών και γυναικών. Σε αυτές μπορούν να μετέχουν
οργανώσεις-μέλη του Συμβουλίου ή/και της Επιτροπής του ΕΜΔΓ,
καθώς και αρμόδιοι φορείς. Κατά το 2010 δραστηριοποιήθηκαν οι
Υπεπιτροπές για τη Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα Λήψεως
Αποφάσεων, Βίας στην Οικογένεια, Εκμετάλλευσης Γυναικών και

Εμπορίας Προσώπων, Παιδείας, Δικοινοτικών Προγραμμάτων,
Εργασίας και Διευκολύνσεων προς τους Εργαζόμενους Γονείς,
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Οικονομίας και Ευάλωτων Ομάδων
Γυναικών.
1.3.

Η Εθνική Επιτροπή του ΕΜΔΓ αποτελείται από 63 οργανώσεις –
μέλη, στις οποίες περιλαμβάνονται κομματικές οργανώσεις,
οργανώσεις κατά της βίας και εκμετάλλευσης γυναικών,
εκπαιδευτικές,
ερευνητικές,
αντιρατσιστικές,
αγροτικές,
συνδικαλιστικές, οργανώσεις για την ειρήνη, για τους
εκτοπισμένους, για την οικογένεια και το παιδί κ.ά. Το 2010
εντάχθηκαν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και οι
ακόλουθες 4 Οργανώσεις: η Έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου
Κύπρου για την Ισότητα και Ενδυνάμωση των Γυναικών, το
Πολιτισμικό Κέντρο Γυναικών, η Γυναικεία Οργάνωση του
Σωματείου «Ο Κορμακίτης» και το Ίδρυμα «Φημονόη».

1.4.

Η Διϋπουργική Επιτροπή του ΕΜΔΓ αποτελείται από τους
Αρμόδιους Λειτουργούς για τα Δικαιώματα της Γυναίκας όλων
των Υπουργείων και του Γραφείου Προγραμματισμού.

1.5.

Η Γενική Γραμματεία προετοιμάζει τις συνεδριάσεις όλων των
οργάνων του ΕΜΔΓ και προωθεί την υλοποίηση των
λαμβανόμενων αποφάσεων, παρέχοντάς του διοικητική και
επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση.

1.6.

Βασική προτεραιότητα του ΕΜΔΓ για το 2010 υπήρξε η προώθηση
της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών (ΕΣΔΙ) 2007-2013.

2.

Μονάδα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών

2.1.

Η Μονάδα Ισότητας του Υπουργείου αποτελεί την αρμόδια
κυβερνητική υπηρεσία που συντονίζει και προωθεί θέματα
ισότητας των φύλων. Κατά το 2010 η Μονάδα επιλήφθηκε
θεμάτων νομοθετικού εκσυγχρονισμού και εναρμόνισης με το
κοινοτικό
κεκτημένο,
ασχολήθηκε
με
την
επιχορήγηση
οργανώσεων, την ετοιμασία εκθέσεων σε διεθνείς οργανισμούς,
μεταξύ των οποίων την ετοιμασία της 6ης και 7ης ενοποιημένης
περιοδικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την
εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε μορφής
Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας (CEDAW), Έκθεση για τις
διεθνείς και ευρωπαϊκές σχέσεις στον τομέα της ισότητας, την
προετοιμασία της Κυπριακής Προεδρίας σε θέματα ισότητας, την
ενσωμάτωση της ισότητας σ’ όλες τις κυβερνητικές πολιτικές
(gender mainstreaming) συμμετέχοντας σε σωρεία διατμηματικών
και πολυθεματικών επιτροπών, την έκδοση Πιστοποιητικών

Ισότητας, εκτελώντας ταυτόχρονα χρέη Γενικής Γραμματείας του
ΕΜΔΓ και παρέχοντάς του γραμματειακή, επιστημονική και
διοικητική υποστήριξη.
2.1.

Η Μονάδα Ισότητας στελεχώνεται από μία Ανώτερη Διοικητική
Λειτουργό, η οποία τελεί ταυτόχρονα και χρέη Γενικής Γραμματέως
του ΕΜΔΓ και δύο Διοικητικούς Λειτουργούς.

3.

Έκδοση Πιστοποιητικών Συμβατότητας με τις Εθνικές και
Κοινοτικές Νομοθεσίες και Πολιτικές για την Ισότητα Ανδρών και
Γυναικών

3.1.

Η Μονάδα Ισότητας έχει αναλάβει με Απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου το 2005, την αρμοδιότητα για έκδοση Πιστοποιητικών
Συμβατότητας με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και πολιτική
για την ισότητα των δύο φύλων, για όλα τα έργα που
συγχρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την Προγραμματική Περίοδο 2004-2006 και στη συνέχεια για τη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Η Μονάδα Ισότητας εκδίδει τα
Πιστοποιητικά Συμβατότητας για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα
έργα και σχέδια χορηγιών με τη βοήθεια εξειδικευμένου Συμβούλου
στα θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών. Κατά το 2010,
εκδόθηκαν 66 Πιστοποιητικά Ισότητας.

4.

Προϋπολογισμός Μονάδας Ισότητας / Εθνικού Μηχανισμού για
τα Δικαιώματα της Γυναίκας

4.1.

Ο Προϋπολογισμός του ΕΜΔΓ / Μονάδας Ισότητας υπέστη
σημαντική μείωση κατά το 2010, στα πλαίσια δημοσιονομικών
περικοπών λόγω της οικονομικής κρίσης και ανήλθε στα
€435.500. Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού αυτού,
ύψους περίπου €388.500 διετέθη για επιχορηγήσεις γυναικείων
Οργανώσεων και άλλων φορέων. Συγκεκριμένα, ποσό ύψους
€227.200 διετέθη για ετήσιες χορηγίες, ενώ ποσό ύψους €161.336
διετέθη για την επιχορήγηση προγραμμάτων κατόπιν αιτήσεως.

5.

Ιστοσελίδα Μονάδας Ισότητας / ΕΜΔΓ

5.1.

Η Μονάδα Ισότητας αναβαθμίζει και εμπλουτίζει συστηματικά τον
ιστοχώρο της, ο οποίος λειτουργεί στα πλαίσια της ιστοσελίδας
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως www.mjpo.gov.cy. Ο χώρος περιλαμβάνει τις σχετικές
Νομοθεσίες, Μελέτες, Εκθέσεις Προόδου, Κανονισμούς και Έντυπα
επιχορηγήσεων. Περιλαμβάνει επίσης έρευνες σε θέματα ισότητας
των φύλων και άλλο χρήσιμο πληροφοριακό υλικό, με στόχο την
καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και την άμεση επικοινωνία και
εξυπηρέτηση του κοινού.
Από το 2009, η ιστοσελίδα της

Μονάδας Ισότητας και του ΕΜΔΓ συνδέθηκαν με την Κυβερνητική
Πύλη Διαδικτύου, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητάς
τους από το κοινό.
6.

Νομοθετικός
Εκσυγχρονισμός
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές

και

Συνεργασία

με

6.1.

Κατά το 2010, προωθήθηκε από τη Μονάδα Ισότητας η έγκριση
Κανονισμών, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Περί Ίσης
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και
Υπηρεσίες και στην Παροχή αυτών) Νόμου του 2008 για παροχή
ανεξάρτητης συνδρομής στα θύματα διακρίσεων. Αυτή, θα
παρέχεται από Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις
με νομική
προσωπικότητα, οι οποίες θα χρηματοδοτούνται ειδικά για το
σκοπό αυτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως.

6.1.1. Επίσης, η Μονάδα Ισότητας ετοίμασε και υπέβαλε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη Έκθεση Προόδου για την
εφαρμογή της Οδηγίας 2004/113/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο.
6.2.

Η Μονάδα Ισότητας κλήθηκε να μετάσχει στις συνεδριάσεις της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών, η οποία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την υλοποίηση του
ΕΣΔΙ, για την παρακολούθηση του οποίου πραγματοποίησε
ειδικές συνεδριάσεις, στις οποίες κλήθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι
φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και ΜΚΟ.

6.2.1. Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Ανδρών
και Γυναικών συζητήθηκαν μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:
• Παρουσίαση και Υλοποίηση των Στόχων του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013:
i. Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση της
Ισότητας των Φύλων και στην υλοποίηση του ΕΣΔΙ.
ii. Στόχος 1: Η Προώθηση της Ισότητας Μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση
και Κατάρτιση και συζήτηση του θέματος της παράνομης
απόλυσης γυναικών λόγω εγκυμοσύνης.
iii. Στόχος 2: Η Προώθηση της Ισότητας στην Εκπαίδευση, την
Επιστήμη και την Έρευνα και πιο συγκεκριμένα: α) ο
εμπλουτισμός
των
διδακτικών
προγραμμάτων
της
πρωτοβάθμιας,
δευτεροβάθμιας
και
τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με τη διάσταση του φύλου και β) η
καταπολέμηση των στερεοτύπων των φύλων στην παιδεία,
την οικογένεια και την κοινωνία.

iv. Στόχος 4: Δράσεις για την Καταπολέμηση όλων των
Μορφών Βίας κατά των Γυναικών, περιλαμβανομένης της
σωματεμπορίας, επ’ ευκαιρία της διεθνούς ημέρας εναντίον
του ακρωτηριασμού των γυναικείων οργάνων.
v. Στόχος
6:
Αλλαγή
Κοινωνικών
Στερεοτύπων
και
Διαμόρφωση μιας Συλλογικής Κοινωνικής Συνείδησης προς
Όφελος και των Γυναικών.
• Ο ρόλος των ΜΜΕ στην καταπολέμηση των στερεοτύπων και η
δημιουργία κώδικα δεοντολογίας.
• Ανάγκη συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών
υποχρεώσεων και η προώθηση συγκεκριμένων δράσεων από
την κυπριακή πολιτεία.
• Ενημέρωση από τους αρμοδίους αναφορικά με την έκθεση
προόδου που αφορά την εφαρμογή του «Προγράμματος
Δράσης του Πεκίνου 2010 (Beijing+15)».
• Ανάγκη ενημέρωσης για το ψήφισμα του ΟΗΕ αρ.1325, που
αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και επίλυση
συγκρούσεων και στη διατήρηση και προώθηση της ειρήνης
και ασφάλειας και τους τρόπους εφαρμογής του στην Κύπρο.
• Ενημέρωση για τους θεσμούς του ΟΗΕ που αφορούν την
ισότητα των φύλων και οι πρόσφατες αλλαγές.
• Η πρόοδος και οι προκλήσεις στην έρευνα για θέματα που
άπτονται της ισότητας των φύλων στην Κύπρο.
• Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας
στην Οικογένεια (2010-2013).
6.3.

Η Μονάδα Ισότητας εκπροσώπησε επίσης το Υπουργείο στις
συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων κατά τη συζήτηση των θεμάτων «Το φαινόμενο της
υπογεννητικότητας στην Κύπρο», «Τα οικονομικά προβλήματα
που αντιμετωπίζει μεγάλος αριθμός διαζευγμένων γυναικών και η
ανάγκη να γίνουν θετικές δράσεις προς αντιμετώπισή τους» και
«Προβλήματα χωρισμένων συζύγων και τρόποι αντιμετώπισής
τους».

6.4

Η Μονάδα Ισότητας εκπροσώπησε επίσης το Υπουργείο στις
συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, για τη
συζήτηση του Περί Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Υποθέσεις
Νόμου του 2004.

7.

Διατμηματική Συνεργασία

7.1.

Στα πλαίσια της πολιτικής για ενσωμάτωση της ισότητας στις
διάφορες πολιτικές, Λειτουργοί της Μονάδας Ισότητας

συμμετείχαν σε διάφορες επιτροπές/ συναντήσεις, μεταξύ των
οποίων και οι ακόλουθες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Συμβουλευτική Επιτροπή για τη Βία στην Οικογένεια
(Αντιπροεδρία).
Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας
Προσώπων.
Διατμηματική Ομάδα για την προστασία των θυμάτων
σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Συμβουλευτική
Επιτροπή
Επιτρόπου
Προστασίας
των
Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Επιτροπή
Παρακολούθησης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και
Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013.
Επιτροπή
Παρακολούθησης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα»
2007-2013.
Επιτροπή
Παρακολούθησης
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007-2013.
Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων του Προγράμματος
Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας [Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 20072013].
Δίκτυο Συνεργασίας της Έδρας UNESCO για την Ισότητα και
την Ενδυνάμωση των Φύλων.
Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής.
Υποομάδα Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής
Ενσωμάτωσης.
Εθνική Ομάδα Εργασίας κατά των Διακρίσεων.

8.

Βία κατά των Γυναικών / Σεξουαλική Εκμετάλλευση

8.1.

Η σημαντική συμβολή του Υπουργείου στην πρόληψη και
καταπολέμηση του προβλήματος της βίας στην οικογένεια
επεκτείνεται στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία
στην Οικογένεια, στην οποία η Γενική Γραμματέας του ΕΜΔΓ και
προϊστάμενη της Μονάδας Ισότητας κατέχει τη θέση της
Αντιπροέδρου. Σημαντική εξέλιξη κατά το 2010 υπήρξε η
δημοσιοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και
Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2010-2013), που
ετοιμάστηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή και εγκρίθηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο το 2009. Η σύσταση ειδικής Υπεπιτροπής
του ΕΜΔΓ για τη βία στην οικογένεια εντάσσεται στην προσπάθεια

ουσιαστικότερης συμβολής του ΕΜΔΓ
υλοποίησης του προαναφερθέντος Σχεδίου.

στην

προώθηση

8.2.

Η Γενική Γραμματέας του ΕΜΔΓ συμμετέχει στην Πολυθεματική
Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας Προσώπων (η οποία
συστάθηκε με βάση το άρθρο 47 του περί Καταπολέμησης της
Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας
των Θυμάτων Νόμου του 2007 [Ν. 87(Ι)/2007]). Σημαντική εξέλιξη
κατά το 2010 υπήρξε η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του
Σχεδίου Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων (2010-2012), το
οποίο ετοιμάστηκε από την Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα
κατά της Εμπορίας Προσώπων.

8.3.

Παράλληλα, το Υπουργείο μέσω του ΕΜΔΓ, επιχορήγησε ΜηΚυβερνητικές Οργανώσεις που εργάζονται στον τομέα της
πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας στην οικογένεια και της
σεξουαλικής εκμετάλλευσης για υλοποίηση δικών τους
προγραμμάτων που αφορούν την πρόληψη, καταπολέμηση της
βίας και προστασία θυμάτων.

9.

Συμμετοχή των Γυναικών στην Πολιτική Ζωή

9.1.

Ο ΕΜΔΓ αποφάσισε τη διεξαγωγή διαφωτιστικής εκστρατείας για
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψεως
αποφάσεων στη δημόσια και πολιτική ζωή, ενόψει των
βουλευτικών και δημοτικών εκλογών του 2011. Πρώτη δράση
απετέλεσε η διοργάνωση του Σεμιναρίου με θέμα: «Μέτρα θετικής
δράσης και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ε.Ε. για την
αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και πολιτική
ζωή» τον Οκτώβριο του 2010, στο οποίο κύρια ομιλήτρια ήταν η
κα Eva-Britt Svensson, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και
Δικαιωμάτων των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

10.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών

10.1. Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και
Γυναικών (ΕΣΔΙ), εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την
απόφασή του με αριθμό 65.941 και ημερομηνία 29 Αυγούστου
2007. Το ΕΣΔΙ, το οποίο είναι το αποτέλεσμα μακράς
διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αποτελεί το
ενιαίο πλαίσιο πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την
προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους
τομείς και στοχεύει στην αποτελεσματική, σφαιρική και
συστηματική προσέγγιση και προώθηση των θεμάτων ισότητας.

10.2. Το ΕΣΔΙ περιλαμβάνει έξι βασικούς άξονες προτεραιότητας,
προτεινόμενες δράσεις και τους αρμόδιους φορείς για υλοποίηση
(φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, Υπουργεία, Γραφείο
Προγραμματισμού, Ημικρατικούς Οργανισμούς, φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΜΚΟ κ.α.). Οι έξι
άξονες προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην
Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Προώθηση της Ισότητας Ανδρών και Γυναικών στην
Εκπαίδευση, την Επιστήμη και την Έρευνα.
Προώθηση της Ίσης Συμμετοχής και Εκπροσώπησης
Ανδρών και Γυναικών στον Πολιτικό, Κοινωνικό και
Οικονομικό Τομέα.
Καταπολέμηση όλων των Μορφών Βίας κατά των Γυναικών
περιλαμβανομένης της Σωματεμπορίας.
Προώθηση της Ίσης Πρόσβασης και της Ίσης Εφαρμογής
των Κοινωνικών Δικαιωμάτων για Άνδρες και Γυναίκες.
Αλλαγή Κοινωνικών Στερεοτύπων και διαμόρφωση μιας
Συλλογικής Κοινωνικής Συνείδησης προς Όφελος και των
Γυναικών.

10.3.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του 2007, καλεί όλα τα
συναρμόδια
Υπουργεία/φορείς
δημοσίου
δικαίου
να
προωθήσουν την υλοποίηση δράσεων/μέτρων που εμπίπτουν
στην αρμοδιότητά τους, στα πλαίσια του δικού τους
προϋπολογισμού και/ή ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

10.4.

Με κύριο στόχο την προώθηση υλοποίησης των δράσεων του
ΕΣΔΙ, δραστηριοποιήθηκαν όλες οι Υπεπιτροπές του ΕΜΔΓ, ως
ακολούθως:

10.4.1. Η Υπεπιτροπή Εργασίας και Διευκολύνσεων προς τους
Εργαζόμενους Γονείς σε συνεργασία με τοπικές κοινότητες
συνέχισε τη διαφωτιστική εκστρατεία στην ύπαιθρο για
ενημέρωση ανδρών και γυναικών (ιδιαίτερα των εργαζόμενων
γυναικών) σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών,
τη συμφιλίωση επαγγελματικών–οικογενειακών υποχρεώσεων,
τις νομοθεσίες, πολιτικές, καλές πρακτικές, αλλά και τις παροχές
και διευκολύνσεις προς τους εργαζόμενους γονείς.
Στα πλαίσια της εκστρατείας αυτής διοργανώθηκε εκδήλωση–
συζήτηση με θέμα: «Συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας-Δομές
φροντίδας παιδιών» σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο
Ευρύχου, στις 24 Απριλίου 2010, με τη συμμετοχή πολιτών από
τις γύρω κοινότητες. Στην εκδήλωση αναγνώστηκε χαιρετισμός
του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως από τη Γ.Γ. του
ΕΜΔΓ και έγινε εισήγηση από την κα Στέλλα Σαββίδου, Πρόεδρο

της Γυναικείας Οργάνωσης των Ενωμένων Δημοκρατών (ΓΟΕΔ).
Στις 17 Οκτωβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με το ίδιο
θέμα σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Γιόλου, στην
οποία επίσης αναγνώστηκε χαιρετισμός του Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και έγινε εισήγηση από την κα
Σύλια Κυρμίτση, μέλος της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης
(ΣΓΚ). Και στις δύο εκδηλώσεις τη συζήτηση συντόνιζε η κα
Δέσποινα Ησαΐα, Συντονίστρια της Υπεπιτροπής και διανεμήθηκε
σχετικό ενημερωτικό υλικό.
10.4.2. Η Υπεπιτροπή για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με
Συντονίστρια την κα Ρούλα Μαυρονικόλα, Πρόεδρο της ΣΓΚ,
διοργάνωσε στις 17 Μαΐου 2010 συνάντηση με εκπροσώπους
των ΜΜΕ, με στόχο την καταπολέμηση των στερεοτύπων των
φύλων και την προβολή της θετικής εικόνας και του ρόλου των
γυναικών στα ΜΜΕ. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Επιπλέον, η Υπεπιτροπή έχει
ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση εργαστηρίου με
θέμα «Προβλήματα και δυσκολίες στην υιοθέτηση και εφαρμογή
Κώδικα Δεοντολογίας για τα ΜΜΕ».
10.4.3. Η Υπεπιτροπή Παιδείας, με συντονίστρια την κα Λία Γεωργιάδου,
Πρόεδρο του Γυναικείου Ομίλου Πρωτοπορία, σε συνεργασία με
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ετοιμάζει τη διοργάνωση
Ημερίδας με θέμα την Έμφυλη Διάσταση στην Εκπαίδευση.
10.4.4. Η Υπεπιτροπή για την Οικονομία, με Συντονίστρια την κα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Πρόεδρο της ΓΟΔΗΚ, προγραμματίζει
τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Διεθνής οικονομική κρίση και
ευρωπαϊκές στρατηγικές/πολιτικές ισότητας των φύλων».
10.4.5. Η Υπεπιτροπή Βίας στην Οικογένεια, με Συντονίστρια την κα Αλίκη
Χατζηγεωργίου, Πρόεδρο του Συνδέσμου για την Πρόληψη και
Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, σε συνεργασία με το
Σύνδεσμο, διοργάνωσε στα πλαίσια των παγκόσμιων 16ήμερων
κατά της έμφυλης βίας δημοσιογραφική διάσκεψη στη
Δημοσιογραφική Εστία στις 23/11/2010, στην παρουσία του
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.
Επίσης, διοργανώθηκε κονσέρτο στο Προεδρικό Μέγαρο την
1/12/2010, υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας, κας Έλσης Χριστόφια, ενώ παράλληλα
ετοιμάστηκε μνημόνιο με τα αιτήματα του ΕΜΔΓ για αντιμετώπιση
του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών, το οποίο και
επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις
7/12/2010, από την Πρόεδρο και Μέλη της Υπεπιτροπής.

10.4.6. Η Υπεπιτροπή Εκμετάλλευσης Γυναικών / Εμπορίας Προσώπων,
με Συντονίστρια την κα Ιωσηφίνα Αντωνίου, Πρόεδρο της
ΓΟΔΗΣΥ, συνήλθε για να καταρτίσει πρόγραμμα δράσης με
διαφωτιστικές δράσεις που απορρέουν τόσο από το ΕΣΔΙ, όσο
και από το Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων (20102012), με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση του
φαινομένου.
10.4.7. Η Υπεπιτροπή για τις Ευάλωτες Ομάδες Γυναικών, με
Συντονίστρια την κα Ρίτα Προδρόμου, Γραμματέα της Γυναικείας
Οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Κόμματος (ΓΟΕΚ), μετά και την
έκδοση των πορισμάτων του συνεδρίου με θέμα «Γυναίκες με
Αναπηρίες και Χρόνια Νοσήματα: Ευκαιρίες για Πρόσβαση στη
Ζωή» (Μάρτιος 2009), προγραμματίζει τη διοργάνωση
Δημοσιογραφικής Διάσκεψης, αλλά και σειρά επαφών με
αρμόδιους κυβερνητικούς και άλλους φορείς, με στόχο την
προώθηση της υλοποίησης των πορισμάτων και εισηγήσεων
που προέκυψαν από το Συνέδριο.
10.4.8. Η Υπεπιτροπή για τη Συμμετοχή των Γυναικών στα Κέντρα
Λήψεως Αποφάσεων, με Συντονίστρια την κα Σκεύη Κουκουμά,
Γενική Γραμματέα της ΠΟΓΟ, κατήρτισε πρόγραμμα δράσης, το
οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκστρατείες ενημέρωσης και
διαφώτισης του κοινού, με στόχο την αύξηση του αριθμού των
γυναικών στο Κοινοβούλιο και τα Δημοτικά Συμβούλια, τη
δημιουργία τράπεζας δεδομένων για τις γυναίκες σε θέσεις
λήψεως αποφάσεων, κ.ά.
10.4.9. Η Υπεπιτροπή Δικοινοτικών Προγραμμάτων, με Συντονίστρια την
κα Στέλλα Σαββίδου, Πρόεδρο της ΓΟΕΔ εργάστηκε για τη
στήριξη της λειτουργίας του Πολιτισμικού Κέντρου Γυναικών.
10.5.

Με στόχο την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στο ΕΣΔΙ, ο ΕΜΔΓ
υπέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και
Γυναικών τις θέσεις και εισηγήσεις του για την εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

11. Υπουργική και Τεχνική Επιτροπή για την Ισότητα Ανδρών και
Γυναικών
Με στόχο την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του ΕΣΔΙ, που
αποτελεί την κύρια αποστολή της Υπουργικής Επιτροπής για την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών, συνήλθε η Τεχνική Επιτροπή, με στόχο να
μελετήσει και υποβάλει στην Υπουργική Επιτροπή εισηγήσεις για:

(α) τους υφιστάμενους θεσμούς Ισότητας στην Κύπρο και το
ενδεχόμενο ενοποίησης τους με τη δημιουργία ενός ενιαίου
φορέα και
(β)

τους τρόπους αξιολόγησης της προόδου υλοποίησης του ΕΣΔΙ.

Για
το
σκοπό
αυτό
ζητήθηκε
η
συνδρομή
όλων
των
Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών, δημόσιων/ιδιωτικών φορέων και
φορέων Ισότητας για τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών, επί τη
βάσει εντύπων/ερωτηματολογίων που ετοιμάστηκαν από την Τεχνική
Επιτροπή.
Η Μονάδα Ισότητας τελεί χρέη Γραμματείας της Υπουργικής και Τεχνικής
Επιτροπής για την Ισότητα.
12.

Επιχορηγήσεις Οργανώσεων και Προγραμμάτων

12.1. Το
Υπουργείο
Δικαιοσύνης
και
Δημοσίας
Τάξεως,
αναγνωρίζοντας τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν
οι Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις στον τομέα της ισότητας, τις
επιχορηγεί και τις ενισχύει από σχετικό κονδύλι. Οι χορηγίες
καταβάλλονται προς τις γυναικείες οργανώσεις από το κονδύλι
του ΕΜΔΓ σύμφωνα με τους κανονισμούς επιχορηγήσεων που
έχουν θεσπιστεί.
12.2. Για εντέκατη χρονιά προωθήθηκε η καταβολή ετήσιας χορηγίας
προς τις Οργανώσεις - Μέλη του Συμβουλίου του Εθνικού
Μηχανισμού, αλλά και προς άλλες δομές / φορείς που
προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες στον τομέα της ισότητας. Για
την καταβολή ετήσιας χορηγίας απαιτείται η υποβολή ελεγμένων
λογαριασμών της οργάνωσης του προηγούμενου έτους, καθώς
και ετήσιου κοστολογημένου προγράμματος δράσης του
τρέχοντος έτους. Το ποσό της χορηγίας για τα Μέλη του
Συμβουλίου του ΕΜΔΓ δύναται να ανέρχεται μέχρι τις €17.086, ενώ
για τα μη-μέλη του Συμβουλίου μέχρι τις €10.000.
12.3. Παράλληλα, το Υπουργείο μέσω της Μονάδας Ισότητας,
ικανοποίησε σειρά αιτημάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και
άλλων φορέων, για επιχορήγηση ερευνητικών, εκπαιδευτικών και
διαφωτιστικών προγραμμάτων αλλά και προγραμμάτων που
παρέχουν άμεση βοήθεια και στήριξη σε γυναίκες. Προτεραιότητα
κατά το 2010 υπήρξε η επιχορήγηση δράσεων που εμπίπτουν
στους στόχους και τις προτεραιότητες του ΕΣΔΙ. Για την καταβολή
χορηγίας για υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων απαιτείται
η υποβολή αιτήματος στο ειδικό έντυπο χορηγιών και το ποσό της
χορηγίας μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο 50% του κόστους του
προγράμματος, εκτός από ειδικές περιπτώσεις.

Κατά το 2010 ικανοποιήθηκαν περίπου 45 αιτήματα οργανώσεων και
άλλων φορέων για την επιχορήγηση δράσεων και προγραμμάτων,
μεταξύ των οποίων τα πιο κάτω:
1.

ΠΟΓΟ: Έκδοση Οδηγού ενημέρωσης με θέμα: «Οδηγός
κοινωνικής πολιτικής».

2.

ΠΟΓΟ: 12ο Συνέδριο με θέμα: «60 χρόνια ΠΟΔΓ-ΠΟΓΟ:
Δυναμικά Προχωρούμε».

3.

Σοσιαλιστική
Γυναικεία
Κίνηση:
Εκδήλωση
«Πολυπολιτισμικότητα-Διαφορετικότητα,
Πρόκληση».

4.

Σοσιαλιστική Γυναικεία
Ενημέρωσης Γυναικών.

5.

ΠΕΟ: Εκστρατεία 8ης Μαρτίου 2010.

6.

ΠΕΟ: Διήμερη δικοινοτική εκδήλωση.

7.

ΓΟΕΚ: Εκδήλωση με θέμα: «Η συμβολή της γυναίκας της
Κύπρου στους αγώνες του ελληνισμού ».

8.

ΓΟΕΚ: Εργαστήριο/Ημερίδα με θέμα: «Οι γυναίκες μπορούν να
τα καταφέρουν: πώς οι κομματικές παρατάξεις θα γίνουν
φιλικές στις γυναίκες-μέλη τους».

9.

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην
Οικογένεια: Έκδοση και διάθεση περιοδικού.

Κίνηση:

με
θέμα:
Πρόβλημα-

Πρόγραμμα

Γραμμή

10. Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην
Οικογένεια: Πρόγραμμα «Αγάπη Χωρίς Πόνο».
11.

Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων: Εκδήλωση για την 8η Μαρτίου με
θέμα: «Γυναίκα και Πολιτική».

12. Γυναικεία Κίνηση Οικολόγων: Ημερίδα με θέμα: «Οικιακή
βοηθός μέσα στην κυπριακή κοινωνία-εργασία ή δουλεία;».
13. ΠΙΚ: Εκδήλωση/συνέδριο με θέμα: «Παρεμβαίνοντας στην
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Η συμπερίληψη της ιστορίας των
γυναικών
στα
σχολικά
εγχειρίδια
ως
παράγοντας
εμπλουτισμού και εκδημοκρατισμού».
14. ΠΙΚ: Σεμινάριο με θέμα: «Σπουδές του Φύλου».
15. Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου: Σεμινάριο
με θέμα: «Καταπολεμώντας τον ακρωτηριασμό των γυναικείων
γεννητικών οργάνων: Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου».
16. Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου: Εκδήλωση
με θέμα: «Μπορεί να συμβεί και σε σένα: Μηνύματα νέων κατά
της έμφυλης βίας».

17. Κυπριακό Λόμπι Γυναικών: Εκδήλωση με θέμα «Δομές της βίας:
Ορίζοντας τους συσχετισμούς του μιλιταρισμού και της βίας
κατά των γυναικών».
18. Παγκύπριος Σύνδεσμος Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων:
Πρόγραμμα Παιδικής Κατασκήνωσης Παιδιών Μονογονεϊκών
Οικογενειών.
19. Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών: Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Ο
Ρόλος της Γυναίκας με Οπτική Αναπηρία».
20. Δήμος Λεμεσού: Εργαστήρια Ενδυνάμωσης Γυναικών.
21. Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Φασούλας:
ενδυνάμωσης
γυναικών
των
κοινοτήτων
Παλώδιας, Σπιτάλι και Παραμύθας.

Εργαστήρια
Φασούλας,

22. Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Συμπλέγματος ΚούρηΞυλουρίκου: Ημερίδες με θέμα: «Διαχείριση των σχέσεων,
σχέσεις ζευγαριού, σχέσεις γονιών-παιδιών και διαχείριση
συγκρούσεων».
23. A.M. HUMAN ACTION LTD: Σεμινάριο με θέμα: «Συνθήκη για την
εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών
(CEDAW)»: Η εφαρμογή των δικαιωμάτων της γυναίκας στην
Κύπρο, έκθεση φωτογραφίας.
24. Επιτροπή Γυναικών LIONS: 7ο Σεμινάριο εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης της γυναίκας με θέμα: Γυναίκα και Μουσική».
25. Σωματείο «Πνευματική Αδελφότης Ελληνίδων Κύπρου»:
Εκδήλωση για τα 85χρονα του σωματείου και την επέτειο
διακήρυξης των δικαιωμάτων του παιδιού.
26. Οργάνωση Γυναικών Σωματείου «Ο Κορμακίτης»: Εκδήλωση
για την ημέρα της Γυναίκας.
27. Παγκύπρια Κίνηση Ίσα Δικαιώματα-Ίσες Ευθύνες: Σεμινάριο
εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
28. Ένωση Κυπρίων Αγροτών: Διεξαγωγή συνδιάσκεψης τμήματος
αγροτισσών ΕΚΑ.
29. ΠΟΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ: Ημερίδα με θέμα: «Η θέση της αγρότισσας
στην ορεινή ύπαιθρο».
30. Α.Ξ. Συμβουλευτικού Κέντρου Οδοδείκτη ΛΤΔ: Πρόγραμμα
επιμόρφωσης με θέμα: «Από τη θεωρία στην πράξη: Οι
λειτουργοί των παιδικών λεσχών ως γονεϊκά πρότυπα» και
έρευνα με θέμα «Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων για την
ενδοοικογενειακή βία στις γυναίκες».
31. Χρηματοδότηση
όλων
των
Οργανώσεων-μελών
του
Συμβουλίου του ΕΜΔΓ για συμμετοχή στο διεθνές Συνέδριο

«NGO Global Forum for Women-Beijing+15», που διεξήχθη στη
Νέα Υόρκη.
13.

Έρευνες-Μελέτες

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

•
•

Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου: Έρευνα με θέμα
«Μετανάστριες:
οι
γνωστές-άγνωστες
της
κυπριακής
κοινωνίας», με στόχο τη διάγνωση των αναγκών σε
επιμόρφωση/εκπαίδευση των γυναικών μεταναστριών στην
Κύπρο.
Γ.Ο. Πρωτοπορία: Έρευνα με Θέμα «Οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στις Κύπριες γυναίκες».
Ένωση Κυπρίων Αγροτών: Κοινωνιολογική Έρευνα με Θέμα «Η
θέση της γυναίκας της υπαίθρου-Προβλήματα, Προοπτικές».

13.2. Οι έρευνες που επιχορηγούνται από τον ΕΜΔΓ καθώς και άλλες
έρευνες γύρω από τα θέματα ισότητας των φύλων,
καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου για εύκολη
πρόσβαση και ενημέρωση του κοινού.
14.

Εκδηλώσεις Άλλων Φορέων

14.1. Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
υποστηρίζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων από τις
γυναικείες οργανώσεις και άλλους φορείς. Μέσα στο 2010
διοργανώθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πιο κάτω εκδηλώσεις στις
οποίες ο Υπουργός, ο Γενικός Διευθυντής και/ή η Γενική
Γραμματέας του ΕΜΔΓ προσκλήθηκαν ως κύριοι ομιλητές, ή για
να απευθύνουν χαιρετισμό ή να μετάσχουν:
•

29.1.2010-Σεμινάριο που συνδιοργάνωσαν οι ΣΕΚ, ΔΕΟΚ και
ΤΟΥΡΚΣΕΝ με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων με
θέμα: «Προώθηση της Ισότητας των φύλων ως μέσο
ανάπτυξης και αναβάθμισης του κοινωνικού διαλόγου σε
εθνικό επίπεδο» (Εισήγηση Γενικής Γραμματέως του ΕΜΔΓ).

•

16.2.2010-Ημερίδα του Γυναικείου Ομίλου Πρωτοπορία με θέμα:
«Μονογονεϊκές Οικογένειες» (Χαιρετισμός Υπουργού).

•

3.3.2010-Εργαστήρι/Συμπόσιο της Επιτροπής Γυναικών Λάιονς
ΛΗΔΑ και της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αρχ.
Μακάριος Γ’ με θέμα: «Γυναίκα και Επιστήμη: Ο βίος και η
πολιτεία μιας παιδιάτρου» (Χαιρετισμός Υπουργού).

•

3.3.2010-Δημόσια συζήτηση που συνδιοργάνωσαν το Γραφείο
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το Μεσογειακό
Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και η Διεθνής
Οργάνωση για την προώθηση των γυναικών της ΕυρώπηςΣυμβούλιο Κύπρου με θέμα: «Γυναίκες, φτώχεια και κοινωνικός
αποκλεισμός».

•

7.3.2010-12ο Παγκύπριο Συνέδριο ΠΟΓΟ με θέμα: «60 χρόνια
ΠΟΔΓ-ΠΟΓΟ:
Δυναμικά
Προχωρούμε»
(Χαιρετισμός
Υπουργού).

•

8.3.2010-Δημόσια συζήτηση με θέμα: «Γυναίκα-Κύπρος-ΜΜΕ»,
που οργανώθηκε με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της
γυναίκας (Χαιρετισμός Γενικής Γραμματέως του ΕΜΔΓ).

•

11.3.2010-Εκδήλωση ΠΑΣΥΔΥ με θέμα: «Δυναμική ΓυναίκαΕπαγγελματίας».

•

12.3.2010-Παρουσίαση του «Προγράμματος Δράσης για την
Ισότητα των Φύλων 2010-2012» του Δήμου Λευκωσίας
(Παρέμβαση Υπουργού).

•

16.3.2010-Εκδήλωση Παγκύπριας Κίνησης Ίσα Δικαιώματα-Ίσες
ευθύνες με την ευκαιρία της 8ης του Μάρτη με θέμα «Ο
καρκίνος του τραχήλου της μήτρας».

•

18.3.2010-Εκδήλωση της ΔΕΟΚ σε συνεργασία με το ΠΙΚ με
θέμα: «Οδικός Χάρτης Ε.Ε για την Ισότητα μεταξύ ανδρών και
γυναικών 2006-2010: Αξιολόγηση και προκλήσεις για το
επόμενο βήμα» (Χαιρετισμός Υπουργού).

•

18.3.2010-Εκδήλωση/Παρουσίαση παγκύπριας έρευνας με
θέμα: «Ισότητα Ανδρών και γυναικών στο χώρο εργασίας»
που διοργάνωσε η ΚΟΓΕΕ και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Κύπρο, στα πλαίσια της παγκόσμιας
ημέρας της γυναίκας.

•

26.3.2010-Διεθνές Συνέδριο Τυφλών Γυναικών (Χαιρετισμός
Υπουργού).

•

21.4.2010-Εκδήλωση του Δήμου Λεμεσού με θέμα: «Η
εφαρμογή του ευρωπαϊκού χάρτη για την Ισότητα των φύλων
στις τοπικές κοινωνίες» (Χαιρετισμός Υπουργού).

•

12.5.2010-Διαβούλευση Δήμου Λευκωσίας για την υλοποίηση
του δικού τους Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα
(Εισήγηση Γενικής Γραμματέως ΕΜΔΓ).

•

1.6.2010-Εκδήλωση που συνδιοργάνωσε το Ερευνητικό Κέντρο
Ισότητας Φύλου με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας με θέμα:
«Μετανάστριες:
οι
γνωστές-άγνωστες
της
κυπριακής
κοινωνίας» (Χαιρετισμός Γενικής Γραμματέως του ΕΜΔΓ).

•

21.6.2010-Σεμινάριο που διοργάνωσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο
Μελετών Κοινωνικού Φύλου σε συνεργασία με το Γραφείο
Επιτρόπου Διοικήσεως με θέμα: «Η ενσωμάτωση του φύλου
στις μεταναστευτικές πολιτικές και πρακτικές».

•

27.9.2010-Διάλεξη και συζήτηση που διοργάνωσε η Οργάνωση
Hands Across the Divide με θέμα: «UN Security Council
Resolution 1325: An opportunity for Cypriot women to
become actively aware of and engage in the peace building
processes».

•

29.9.2010-Δημοσιογραφική διάσκεψη που διοργάνωσε το
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου με θέμα:
«Ειδήσεις γένους αρσενικού; Ποιοι και πώς παρουσιάζονται
μέσα από τα κυπριακά ΜΜΕ»-Παρουσίαση αποτελεσμάτων
παγκόσμιας μελέτης σχετικά με την εκπροσώπηση γυναικών
και αντρών στα μέσα ενημέρωσης.

•

21.10.2010-Εκδήλωση
που
διοργάνωσε
η
Κυπριακή
Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών-Επαγγελματιών-ΚΟΓΕΕ
σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ με θέμα: «Κατάργηση των
στερεοτύπων των φύλων» (Χαιρετισμός Υπουργού).

•

22.10.2010-Σεμινάριο που διοργάνωσε το Μεσογειακό
Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και το Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο με θέμα: «Εμπορία
Γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση: Πολιτικές και
στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης στην Κύπρο και
στην Ε.Ε.».

•

22.10.2010-Τελετή εγκαθίδρυσης της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την
Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων που διοργάνωσε το
Πανεπιστήμιο Κύπρου (Χαιρετισμός Υπουργού).

•

29.11.10-Σεμινάριο που συνδιοργάνωσαν το Μεσογειακό
Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και ο Σύνδεσμος για την
Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, σε
συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη
και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια με θέμα:
«Χαρτογραφώντας τα κενά στην παροχή υπηρεσιών για
γυναίκες θύματα βίας στην οικογένεια».

•

7.12.10-Συνάντηση που διοργάνωσε ο Γυναικείος Όμιλος
Πρωτοπορία με θέμα: «Η πρόκληση της Ισότητας και η
Επίτροπος Διοικήσεως».

15. Εκδόσεις
15.1. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ενημέρωση των πολιτών και
ιδιαίτερα των γυναικών για τα θέματα ισότητας ανδρών και

γυναικών, μέσω των εκδόσεων, οι οποίες διανέμονται δωρεάν.
Κατά το 2010, η Μονάδα Ισότητας/ΕΜΔΓ εξέδωσε τα ακόλουθα:
1. Συνέδριο ΕΜΔΓ με θέμα: «Γυναίκα με Αναπηρίες και Χρόνια
Νοσήματα: Ευκαιρίες για Πρόσβαση στη Ζωή».
2. Επανέκδοση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα (ΕΣΔΙ)
2007-2013.
3. Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή του
Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου (Πεκίνο+15).
16.

Ευρωπαϊκά Θέματα

16.1

Η Μονάδα Ισότητας παρακολουθεί τα θέματα ισότητας που
προωθούνται στα πλαίσια των διαφόρων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα οποία εκφράζει απόψεις και θέσεις.
Θέματα που κυριάρχησαν των συζητήσεων αφορούσαν μεταξύ
άλλων τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα Ανδρών και
Γυναικών (2010-2015) που διαδέχτηκε το Χάρτη Πορείας για την
Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (2006-2010), την Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη (2010-2020),
γνωστή ως «Ευρώπη 2020», που διαδέχτηκε τη Στρατηγική της
Λισσαβόνας, την επίδραση της οικονομικής κρίσης στις γυναίκες,
την ευρωπαϊκή εκστρατεία και την ανάπτυξη δεικτών για το χάσμα
αμοιβών.

16.2. Με πρωτοβουλία της Μονάδας Ισότητας, ξεκίνησαν και
συνεχίζονται επαφές/συναντήσεις με το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
προετοιμασία της Κυπριακής
Προεδρίας στα θέματα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματέας του ΕΜΔΓ μετείχε σε σειρά
συναντήσεων της υφιστάμενης (Ισπανία, Βέλγιο, Ουγγαρία) και
της μελλοντικής Τρόικας (Πολωνία, Δανία, Κύπρος), με στόχο τον
καλύτερο προγραμματισμό/συντονισμό των θεμάτων που
αφορούν τις Προεδρίες (συνάντηση Βαλένθια, Βρυξέλλες).
17.

Ευρωπαϊκές Διασκέψεις και Υπουργικές Συναντήσεις

17.1. Στα πλαίσια της Ισπανικής Προεδρίας της Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε
στη Βαλένθια Άτυπη Συνάντηση Ευρωπαίων Υπουργών,
αρμοδίων για θέματα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών με θέμα
“Ισότητα Ανδρών και Γυναικών, βάση για την οικονομική πρόοδο
και την απασχόληση” (25-26 Μαρτίου 2010). Στη συνάντηση
μετείχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα του ΕΜΔΓ.
17.2. Στα πλαίσια της Βελγικής Προεδρίας πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες Άτυπη Συνάντηση Ευρωπαίων Υπουργών, αρμοδίων
για θέματα Ισότητας Ανδρών και Γυναικών με θέμα

“Υποστηρίζοντας την Εφαρμογή της Νέας Ευρωπαϊκής
Στρατηγικής για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών (2010-2015)”
(26 Οκτωβρίου 2010). Στη συνάντηση μετείχε ο Γενικός Διευθυντής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Δρ. Πέτρος
Μ. Καρεκλάς, συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα του ΕΜΔΓ.
17.3. Επίσης, στα πλαίσια της Βελγικής Προεδρίας πραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Ισότητα των Φύλων
με θέμα “Πώς να σμικρύνει το χάσμα αμοιβών;” (25-26 Οκτωβρίου
2010). Στη διάσκεψη μετείχαν η Γενική Γραμματέας του ΕΜΔΓ και
Λειτουργός του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
18.

Ευρωπαϊκές Επιτροπές

18.1. Συμβούλιο της Ευρώπης
• Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας συμμετείχε στην 45η
συνάντηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Ισότητα
Ανδρών και Γυναικών, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο
στις 8-10 Δεκεμβρίου, 2010.
18.2. Ευρωπαϊκή Ένωση
• Η Γενική Γραμματέας του ΕΜΔΓ συμμετείχε στις συναντήσεις της
Επιτροπής Ανωτέρου Επιπέδου για την Ενσωμάτωση της Ισότητας
σ’ όλες τις Πολιτικές (High Level Group on Gender
Mainstreaming) που πραγματοποιήθηκαν από την Ισπανική
Προεδρία στη Μαδρίτη στις 14-15 Ιανουαρίου 2010 και από τη
Βελγική Προεδρία στις Βρυξέλλες στις 7-8 Σεπτεμβρίου 2010.
• Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας, συνοδευόμενη από την κα
Gulay Hassan, της Τουρκοκυπριακής Οργάνωσης New Cyprus
Party, συμμετείχε στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε από την
Ισπανική Προεδρία στο Cadiz της Ισπανίας στις 4-5 Φεβρουαρίου
2010, με θέμα «Ευρωπαϊκό φόρουμ Γυναικών για την εφαρμογή
του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου (Πεκίνο+15)».
• Λειτουργός της Μονάδας Ισότητας συμμετείχε στην ετήσια
συνάντηση των μελών της Επιτροπής για Εφαρμογή του
Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης DAPHNE III (2007-2013) για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος παιδιών, νέων
και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων
κινδύνου, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 13
Σεπτεμβρίου, 2010.

19. Ηνωμένα Έθνη-Έκθεση CEDAW
19.1. Σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας, η Μονάδα Ισότητας
ανέλαβε να ετοιμάσει το πρώτο προσχέδιο της ενοποιημένης 6ης
και 7ης περιοδικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την
εφαρμογή της Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε μορφής
Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας(CEDAW). Για το σκοπό αυτό
ζητήθηκε η συνεισφορά όλων των κυβερνητικών τμημάτων,
δημόσιων φορέων, αλλά και Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων,
προκειμένου στη νέα έκθεση να περιληφθούν όλες οι σημαντικές
εξελίξεις που σημειώθηκαν την περίοδο 2004-2010, ιδιαίτερα στους
τομείς όπου η Αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών (CEDAW)
υπέβαλε παρατηρήσεις/εισηγήσεις, μετά την εξέταση της
προηγούμενης Έκθεσης που κάλυπτε την περίοδο (1994-2003).

Διεθνής Συνεργασία
σε Θέματα Δημόσιας Τάξης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Στις 14 Ιουλίου 2010 υπογράφηκε Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της
Νοτίου Αφρικής για Αστυνομική Συνεργασία. Η Συμφωνία υπογράφηκε
από τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νότιο Αφρική
και από τον Υπουργό Αστυνομίας της Δημοκρατίας της Νοτίου
Αφρικής.
Το Εκτελεστικό Πρόγραμμα Κύπρου – Αιγύπτου για τα έτη 2009-2010, το
οποίο υπογράφηκε το 2008 για την προώθηση της εφαρμογής της
Συμφωνίας σε θέματα ασφάλειας που υπογράφηκε το 1994,
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2010.
Ο κατάλογος των Συμφωνιών που υπέγραψε η Κύπρος με άλλες χώρες
για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας παρατίθεται στο Παράρτημα Ι
(Μέρος Α’) του παρόντος Κεφαλαίου.
Μέχρι το τέλος της υπό επισκόπηση περιόδου το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως βρισκόταν σε διάφορα στάδια
διαπραγμάτευσης συμφωνιών συνεργασίας με τη Συρία, Βενεζουέλα,
Ισημερινό, Κροατία, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Ρωσία, Μαυροβούνιο και
Μολδαβία. Στο Παράρτημα Ι (Μέρος Β’) του παρόντος Κεφαλαίου,
παρατίθεται κατάλογος των χωρών με τις οποίες το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διαπραγματεύεται Συμφωνίες σε
θέματα ασφάλειας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΡΟΣ Α’

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Α. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ:
Α/Α

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

1.

Συμφωνία μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών
της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας και της
Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς του
Εγκλήματος και της Παράνομης Διακίνησης και
του Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών.

4.4.1989

Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον τομέα Ασφάλειας
μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Συριακής
Αραβικής Δημοκρατίας.
Συμφωνία για συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου
Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχικής και
Σλοβακικής Ομόσπονδης Δημοκρατίας.
(Ισχύει με τη Δημοκρατία της Τσεχίας (Συμφωνία
9.10.1998).
Συμφωνία μεταξύ του ΥΔΔΤ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για
Συνεργασία σε θέματα ασφάλειας.
Συμφωνία μεταξύ του ΥΔΔΤ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για θέματα
ασφάλειας.
Συμφωνία μεταξύ του ΥΔΔΤ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Ασφάλειας της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία σε
θέματα ασφάλειας.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους
του Ισραήλ για συνεργασία στην καταπολέμηση
της παράνομης διακίνησης και κατάχρησης
ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών,
της τρομοκρατίας και άλλου σοβαρού
εγκλήματος.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας
για συνεργασία στην καταπολέμηση του διεθνούς
εγκλήματος.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της
Ουγγαρίας για συνεργασία στην καταπολέμηση
της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης
ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.

14.5.1991

28.2.1992
Ε.Ε. 2684
Δ.Π. Αρ. 7

7.12.1992

26.2.1993
Ε.Ε. 2777
Δ.Π. Αρ.1

11.12.1993

30.9.1994
Ε.Ε. 2912
Δ.Π. Αρ. 21

7.6.1994

22.7.1994
Ε.Ε. 2896
Δ.Π. Αρ. 16

18.10.1994

11.11.1994
Ε.Ε. 2922
Δ.Π. Αρ. 24

9.1.1995

3.2.1995
Ε.Ε. 2951
Δ.Π. Αρ. 2

7.6.1995

21.7.1995
Ε.Ε. 2490
Δ.Π. Αρ. 6

13.6.1996

28.6.1996
Ε.Ε. 3071
Δ.Π. Αρ. 6

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕΔ
28.2.1992
Ε.Ε. 2684
Δ.Π. Αρ. 6

Α/Α

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

9.

Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Μάλτας για συνεργασία στην
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του
οργανωμένου εγκλήματος.
Συμφωνία για συνεργασία μεταξύ του ΥΔΔΤ της
Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου
Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας
και
της
Κυβέρνησης
της
Δημοκρατίας της Κούβας για συνεργασία στην
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης
ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.
Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Λαϊκής Λιβυκής
Αραβικής Τζαμαχιρίας για συνεργασία στην
καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και
διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και
ψυχοτρόπων ουσιών και του οργανωμένου
εγκλήματος.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ιρλανδίας
για συνεργασία στην καταπολέμηση της
παράνομης
διακίνησης
ναρκωτικών,
του
ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της εμπορίας
προσώπων, της τρομοκρατίας και άλλου
σοβαρού εγκλήματος.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Ιταλίας για συνεργασία στην
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και
άλλων μορφών εγκλήματος.
Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για
συνεργασία στην καταπολέμηση της παράνομης
διακίνησης φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών.
Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και
της Δημοκρατίας του Λιβάνου για συνεργασία
στην καταπολέμηση της παράνομης χρήσης και
διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και
ψυχοτρόπων ουσιών και του οργανωμένου
εγκλήματος.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στην
καταπολέμηση της τρομοκρατίας της παράνομης
διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου
εγκλήματος.
Συμφωνία του ΥΔΔΤ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως της
Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία των

17.9.1999

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

16.11.1999
16.11.200

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕΔ
26.11.1999
Ε.Ε. 3362
Δ.Π. Αρ. 15

3.12.1999
Ε.Ε. 3370
Δ.Π. Αρ. 16
1.12.2000
(Ε.Ε. 3453 Δ.Π.
Αρ 18)

15.3.2001

5.4.2002
Ε.Ε. 3653
Δ.Π. Αρ. 7

8.3.2002

22.11.2002
Ε.Ε. 3655
Ν. 34(ΙΙΙ)/2002

28.6.2002

27.6.2003
Ε.Ε. 3370
Ν.22(ΙΙΙ)/2003

3.7.2002

23.8.2002
Ε.Ε. 3631
Δ.Π. Αρ. 14

19.7.2002

20.2.2004
Ε.Ε. 3812
Ν. 5(ΙΙΙ)/2004

4.12.2002

4.7.2003
Ε.Ε. 3732
Ν. 28(ΙΙΙ)/2003

4.6.2003

16.7.2004
Ε.Ε. 3884
Ν. 49(ΙΙΙ)/2004

Α/Α

19.
20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Πυροσβεστικών Σωμάτων των δυο χωρών σε
θέματα αρμοδιότητάς τους.
Συμφωνία για Συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού
Γραφείου (Ευρωπόλ).
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για Καταπολέμηση
του Διασυνοριακού Οργανωμένου Εγκλήματος,
της Τρομοκρατίας, της Παράνομης
Μετανάστευσης, της Εμπορίας Προσώπων και
της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών Ουσιών.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Εσθονίας για Συνεργασία στην
Καταπολέμηση του Οργανωμένου και άλλων
μορφών Εγκλήματος.
Συμφωνία της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σλοβακίας για Συνεργασία στην
Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος,
της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης
Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων και άλλων Ουσιών.
Μνημόνιο Κατανόησης Κύπρου – Αυστρίας για
θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και
Εσωτερικών (Υπογραφή μαζί με το Υπουργείο
Εσωτερικών).
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Δημοκρατίας της Πολωνίας για Συνεργασία
στην Καταπολέμηση του Οργανωμένου και
άλλων Μορφών Εγκλήματος.
Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Γαλλικής Δημοκρατίας για Συνεργασία σε
Θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας.
Συμφωνία της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Λετονίας για τη Συνεργασία
στην Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, της
Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών,
Ψυχοτρόπων Ουσιών και Προδρόμων τους και
του Οργανωμένου Εγκλήματος.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της
Ουκρανίας για συνεργασία στην καταπολέμηση
του εγκλήματος.
Συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και
του Βασιλείου της Ισπανίας για Συνεργασία στην
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕΔ

4.7.2003

3.10.2003
Ε.Ε. 375
Ν. 36(ΙΙΙ)/2003
16.7.2004
Ε.Ε. 3884
Ν. 48(ΙΙΙ)/2004

2.12.2003

8.1.2004

26.3.2004
Ε.Ε. 3827
Ν. 13(ΙΙΙ)/2004

26.2.2004

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

8.10.2004

18.2.2005

11.11.2005
Ε.Ε. 4049
Ν. 34(ΙΙΙ)/2005

4.3.2005

23.12.2005
Ε.Ε. 4060
Ν. 49(ΙΙΙ)/2005

11.4.2005

23.122.2005
Ε.Ε. 4060
Ν. 48/2005

16.2.2006

4073Ε.Ε.
Ν.20(ΙΙΙ) του
2006
7.7.2006
Ε.Ε. 4097
Ν.41(ΙΙΙ)/2007

30.4.2007
23.11.2006

Ε.Ε. 4097
Ν. 42(ΙΙΙ)/2007

Α/Α

30.

31.

32.

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στην
καταπολέμηση του οργανωμένου και άλλων
μορφών εγκλήματος.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ινδίας για
την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας,
του οργανωμένου εγκλήματος και της
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Σερβίας για Συνεργασία στην
Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του
Οργανωμένου Εγκλήματος, της Παράνομης
Διακίνησης Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων Ουσιών
και των Προδρόμων τους, της Παράνομης
Μετανάστευσης και άλλων Ποινικών Αδικημάτων.
Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Νοτίου
Αφρικής για Αστυνομική Συνεργασία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕΔ
7.12.2007

25.5.2007

Ε.Ε. 4097
Ν.43(ΙΙΙ)/2007
7.12.2007

23.2.2009

Ε.Ε. 4130
Ν.8(ΙΙΙ)/2010
7.5.2010

14.7.2010

ΜΕΡΟΣ Β

B.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Κατάλογος Χωρών με τις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως διαπραγματεύεται Συμφωνίες σε θέματα ασφάλειας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Κύπρος – Μεξικό
Κύπρος – Νότιος Αφρική
Κύπρος – Τσεχία *
Κύπρος – Αυστρία
Κύπρος – Ουζμπεκιστάν
Κύπρος – Συρία *
Κύπρος – Βενεζουέλα
Κύπρος – Ισημερινός
Κύπρος – Κροατία
Κύπρος – Κατάρ
Κύπρος – Ρωσία *
Κύπρος – Μαυροβούνιο
Κύπρος – Μολδαβία

* Αντικατάσταση της υφιστάμενης

Προϋπολογισμός 2010

Δαπάνες Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
για το έτος 2010

Οι δαπάνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως καθώς
και των Τμημάτων και Υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό για το έτος
2010 ανήλθαν σε €315,4 εκ. σε σχέση με €296,3 εκ. του έτους 2009,
παρουσίασαν δηλαδή αύξηση €19,1 εκ. ή ποσοστό 6,4% όπως φαίνεται
στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί.
Από το σύνολο των €315,4 εκ. που δαπανήθηκαν για το 2010, ποσό
ύψους €238,1 εκ. ή ποσοστό 75,5% αφορά δαπάνες μισθοδοσίας του
προσωπικού. Το υπόλοιπο ποσό €77,3 εκ. αφορά τις υπόλοιπες Τακτικές
δαπάνες και τις δαπάνες Αναπτύξεως.
Συγκεκριμένα, οι Τακτικές δαπάνες πέραν των δαπανών για μισθούς και
ωρομίσθια ανήλθαν σε €34,6 εκ. έναντι €36,2 εκ. του αντίστοιχου ποσού
για το έτος 2009. Παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά 4,4%.
Οι Αναπτυξιακές δαπάνες για το έτος 2010 ανήλθαν σε €42,7 εκ. έναντι
€21,8 εκ. για το 2009. Παρουσιάζεται δηλαδή αύξηση ύψους €20,9 εκ. ή
ποσοστό 95,9% η οποία οφείλεται κυρίως στην αγορά δύο ελικοπτέρων
για τις ανάγκες της Αστυνομίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Κεφ

Υπουργείο/Τμήμα

13.01

ΥΔΔΤ*

13.02

Τμήμα Φυλακών

13.03
13.04

Τακτικές Δαπάνες 2010

Αναπτυξιακές Δαπάνες 2010

Εγκριμένες
Δαπάνες

Πραγματικέ
ς Δαπάνες

Υλοπ.

Εγκριμένες
Δαπάνες

Πραγματικές
Δαπάνες

Υλοπ.

(€)

(€)

(%)

(€)

(€)

(%)

Σύνολο Π/Υ
2010

Ολικές
Δαπάνες
2010

Ολικές
Δαπάνες
2009

Αύξηση
/
Μείωση

(€)

(€)

(€)

(%)

4,697,148

3,943,615

84

484,580

309,622

64

5,181,728

4,253,237

4,693,592

-9.38

17,035,579

15,732,677

92

7,512,294

3,884,008

52

24,547,873

19,616,685

17,669,914

11.02

Αστυνομία
Πυροσβεστική
Υπηρεσία

241,222,317

217,718,390

90

48,201,560

37,656,153

78

289,423,877

255,374,543

238,010,964

7.30

38,531,826

35,231,881

91

2,900,582

892,822

31

41,432,408

36,124,703

35,943,167

0.51

ΟΛΙΚΑ

301,486,870

272,626,563

90

59,099,016

42,742,605

72

360,585,886

315,369,168

296,317,637

6.43

* Στις δαπάνες του Κεφαλαίου 13.01 «Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως» συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες λειτουργίας της
Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και του Συμβούλιου Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ' Αδεία.

Αναπτυξιακά Προγράμματα
/ Εξοπλισμός
Προσφορές

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Α.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μέσα στα πλαίσια του στόχου που έχει τεθεί για αποκέντρωση, καλύτερη
αστυνόμευση και εξυπηρέτηση του κοινού, έχει προωθηθεί η υλοποίηση
των ακόλουθων αναπτυξιακών έργων για την Αστυνομία:
Α.1

Έργα που έχουν ολοκληρωθεί

(α)

Ανέγερση Ορόφου και Κρατητηρίων στον Αστυνομικό Σταθμό
Αγίας Νάπας
Το έργο περιλαμβάνει την ανέγερση ορόφου στον Αστυνομικό Σταθμό
Αγίας Νάπας, στον οποίο θα στεγαστούν τα γραφεία των Κλιμακίων
ΥΚΑΝ Αμμοχώστου και του Αστυνομικού Σταθμού, καθώς και προσθήκη
εννιά (9) κρατητηρίων έναντι συνολικής δαπάνης €1.250.000 (συμπ.
Φ.Π.Α.). Η προσωρινή παραλαβή του έργου από το Τμήμα Δημοσίων
Έργων έγινε τον Μάιο του 2010. Συνεχίζεται η εκτέλεση πρόσθετων
εργασιών για την αναβάθμιση των προδιαγραφών των κρατητηρίων για
να καταστεί δυνατή η άμεση λειτουργία τους.
(β)

Ανέγερση νέου Αστυνομικού και Πυροσβεστικού Σταθμού στην
Πόλη Χρυσοχούς
Η υλοποίηση του έργου είχε αρχίσει περί τα μέσα Απριλίου 2008 και το
έργο ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2010, έναντι εκτίμησης συνολικής
δαπάνης €8.030.000 (συμπ. Φ.Π.Α.).
(γ)
Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου (Α΄ Φάση)
Η πρώτη φάση της ανέγερσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου
υλοποιήθηκε με την ανέγερση του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού και
των Περιφερειακών Αστυνομικών Κρατητηρίων Πάφου, τα οποία
περιλαμβάνουν 42 κρατητήρια. Η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών
είχε αρχίσει τον Μάιο του 2008 και το έργο ολοκληρώθηκε τέλος Μαρτίου
του 2010, έναντι εκτίμησης συνολικής δαπάνης €6.500.000 (συμπ.
Φ.Π.Α.).
(δ)

Περιφερειακά
Αστυνομικά
Κρατητήρια
Λευκωσίας
στον
Αστυνομικό Σταθμό Λακατάμειας – Ορεινής
Τα Περιφερειακά Αστυνομικά Κρατητήρια Λευκωσίας έχουν ανεγερθεί
στο χώρο του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμειας-Ορεινής και
περιλαμβάνουν 38 κρατητήρια. Το έργο έχει ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο
του 2010, έναντι εκτίμησης συνολικής δαπάνης €5.000.000 (συμπ.
Φ.Π.Α.).

(ε)
Ανέγερση νέων Οπλαποθηκών Αρχηγείου Αστυνομίας
Οι οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση νέων Οπλαποθηκών
Αρχηγείου Αστυνομίας έχουν ολοκληρωθεί το Μάιο του 2010, έναντι
εκτίμησης συνολικής δαπάνης €2.850.000 (συμπ. Φ.Π.Α.).
Α.2

Έργα που βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης

(α)

Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις
ανάγκες της
Μονάδας
Αεροπορικών
Επιχειρήσεων
στο
αεροδρόμιο
Λάρνακας
Η υλοποίηση της Α΄ φάσης του έργου θα προωθηθεί με ενιαία σύμβαση
τύπου Μελέτη-Κατασκευή (Design & Build). Η έναρξη των
κατασκευαστικών εργασιών άρχισε τον Οκτώβριο του 2009 και το Μάιο
του 2011 αναμένεται η αποπεράτωση του υπόστεγου για τη στέγαση
των πτητικών μέσων.
Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον
Οκτώβριο του 2011, έναντι εκτίμησης συνολικής δαπάνης €9.200.000
(συμπ. Φ.Π.Α.).
(β)

Δημιουργία κτιρίου Κράτησης Λαθρομεταναστών στη Μεννόγια
(Α΄ Φάση)
Για επίλυση του πολύ σοβαρού προβλήματος εξεύρεσης χώρων
κράτησης των λαθρομεταναστών που συλλαμβάνονται από την
Αστυνομία μέχρι την στιγμή της απέλασης τους, έχει αποφασιστεί η
ανέγερση κτιρίου Κράτησης Λαθρομεταναστών στην περιοχή Μεννόγια
της Επαρχίας Λάρνακας. Ως εκ τούτου, έχει αποφασιστεί να προωθηθεί
ως Α΄ Φάση η ανέγερση κτιρίου με μεταλλική κατασκευή η οποία μπορεί
να υλοποιηθεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, χωρητικότητας 256
ατόμων. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών άρχισε το Μάιο του
2010 και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Ιούνιο του 2011, με
εκτίμηση συνολικής δαπάνης €11.200.000 (συμπ. Φ.Π.Α.). Το έργο θα
χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ)
Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου - (Β΄ Φάση)
Η υλοποίηση της δεύτερης φάσης της ανέγερσης της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Πάφου θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις:


Β’ Φάση - Κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης προσωπικού,
φυλακίου φρουρού, περιφραγμένου χώρου τεκμηρίων οχημάτων και
τοίχων περίφραξης στα νότια του χώρου.
Η υλοποίηση των
κατασκευαστικών εργασιών άρχισε το Σεπτέμβριο του 2010, οι οποίες
αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Απρίλιο του 2011 έναντι
προκαταρκτικής εκτίμησης κόστους €710.000 (συμπ. Φ.Π.Α.).



Γ’ Φάση - Ανέγερση νέου κτιρίου τροχαίας και χώρου στάθμευσης
στα βόρεια και κατεδάφιση υφιστάμενου κτιρίου, με προκαταρκτική
εκτίμηση κόστους η οποία ανέρχεται στα €4.600.000 (συμπ. Φ.Π.Α).
Αναμένεται η ολοκλήρωση των εγγράφων προσφορών μέχρι το
τέλος του 2011.



Η Δ’ Φάση περιλαμβάνει την ανέγερση των κτιρίων διοίκησης,
εισαγγελίας και υπηρεσίας, της οποίας η προκαταρκτική εκτίμηση
κόστους ανέρχεται στα €20.010.000 (συμπ. Φ.Π.Α.).

Α.3

Έργα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της μελέτης

(α)

Δημιουργία κτιρίου Κράτησης Λαθρομεταναστών στη Μεννόγια
(Β΄ Φάση)
Το έργο αυτό αποτελεί την Β’ Φάση του κτιρίου κράτησης
λαθρομεταναστών στην περιοχή Μεννόγια της Επαρχίας Λάρνακας. Η
εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών του κυρίως κτιρίου για κράτηση
των λαθρομεταναστών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2011.
Το κτίριο θα έχει χωρητικότητα 304 ατόμων και η προκαταρκτική εκτίμηση
δαπάνης είναι της τάξης των €19.550.000 (συμπ. Φ.Π.Α.) και αναμένεται
να υλοποιηθεί μέχρι το 2014. Μεγάλο μέρος για τη δαπάνη του έργου
θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(β)

Μεταστέγαση της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας από το
Παλιό στο Νέο Λιμάνι Λεμεσού
Ενόψει της επικείμενης έναρξης των εργασιών ανάπλασης του παλιού
Λιμανιού Λεμεσού, αποφασίστηκε η μεταστέγαση σε λυόμενα
υποστατικά των γραφείων και αποθηκών της Λιμενικής και Ναυτικής
Αστυνομίας, από το παλιό στο νέο λιμάνι Λεμεσού, η οποία
ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2010.
Η ανέγερση νέων μόνιμων γραφειακών χώρων για τη στέγαση της
Διοίκησης της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας προωθείται από την
Αρχή Λιμένων Κύπρου.
Α.4

Έργα Προτεραιότητας

Ανέγερση Κτιρίου για τις Ανάγκες του Υπουργείου Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως και της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
Έχει εξασφαλιστεί η έγκριση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
για ανέγερση κτιρίου συνολικού εμβαδού 3.600 m2 στη συμβολή των
Λεωφόρων Ρ.Ι.Κ. και Ακαδημίας, στο χώρο που βρίσκονταν οι
Αστυνομικές Κατοικίες του Οικισμού Λοχιών και Αστυφυλάκων, οι οποίες
έχουν κατεδαφιστεί, για ανέγερση κτιρίου για το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και Δημοσίας Τάξεως και της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.
(α)

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει προβεί στην ετοιμασία του κτιριολογικού
προγράμματος και αναμένεται η προώθηση διαδικασίας για προκήρυξη
προσφορών για ανάθεση της εκπόνησης των αρχιτεκτονικών μελετών
του κτιρίου σε ιδιώτες Σύμβουλους Μελετητές, με τη μέθοδο «Μελέτη και
Κατασκευή» (Design and Build).

(β)
Ανέγερση Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας
Έχει εξασφαλιστεί η έγκριση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
για ανέγερση των νέων κτιρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας
στο χώρο όπου βρίσκονταν οι Αστυνομικές Κατοικίες του Οικισμού
Λοχιών και Αστυφυλάκων που έχουν πρόσφατα κατεδαφιστεί.
Το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει προβεί στην ετοιμασία του κτιριολογικού
προγράμματος και αναμένεται έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών
για την προώθηση της προκήρυξης προσφορών για ανάθεση της
εκπόνησης των αρχιτεκτονικών μελετών του κτιρίου σε ιδιώτες
Σύμβουλους Μελετητές.
Α.5

Εξοπλισμός της Αστυνομίας

(α)
Πτητικά Μέσα - Αγορά δύο ελικοπτέρων
Παραλήφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία, περί το τέλος
Νοεμβρίου 2010, δύο ελικόπτερα για τις ανάγκες της Αστυνομίας, έναντι
συνολικής δαπάνης ύψους €36.326.468 (συμπ. Φ.Π.Α.), σε
αντικατάσταση των δύο ελικοπτέρων που διαθέτει η Αστυνομία και τα
οποία θεωρούνται πλέον πεπαλαιωμένου τύπου και περιορισμένων
επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Τα ελικόπτερα αγοράστηκαν με
συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και θα
συμβάλουν τα μέγιστα στην επιτυχία του έργου της Αστυνομίας και θα
χρησιμοποιούνται και για σκοπούς έρευνας και διάσωσης στην περιοχή
ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(β)
Αγορά Οχημάτων Αστυνομίας
Οι υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες του προσωπικού της
Αστυνομίας σε οχήματα ενισχύονται με την αγορά νέων οχημάτων για
αντικατάσταση των οχημάτων που είχαν πεπαλαιωθεί και είναι
περιορισμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Ο στόλος της Αστυνομίας
κατά το 2010 ανανεώθηκε με την αγορά νέων οχημάτων. Συγκεκριμένα,
εντός του 2010, παραλήφθηκαν 69 οχήματα μικρού κυβισμού και 36
οχήματα μεσαίου κυβισμού.
Στις αρχές του 2011 παραλήφθηκαν 42 οχήματα 4Χ4, τα οποία
αγοράστηκαν με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Εξωτερικών
Συνόρων. Τα πιο πάνω οχήματα χρησιμοποιήθηκαν ήδη επιτυχώς για τη
διεξαγωγή περιπολιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
λαθρομετανάστευσης. Επίσης, στις αρχές του 2011 παραλήφθηκαν 10
οχήματα τύπου van και 41 διπλοκάμπινα οχήματα. Στα μέσα του 2011
αναμένεται η παραλαβή 6 ημιφορτηγών οχημάτων και 7 οχημάτων
μεταφοράς κρατουμένων.
Η συνολική αξία των πιο πάνω οχημάτων ανέρχεται στα €3.885.747.

(γ) Θαλάσσια Μέσα - Αγορά πλωτών μέσων
Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία είναι εξοπλισμένη με 16 αστυνομικές
ακάτους, 5 ακάτους κατηγορίας Α’FPB-Jet, 5 ακάτους κατηγορίας
Β’SAB+2 και 6 ταχύπλοα φουσκωτά κατηγορίας Γ’.
Β.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Το στεγαστικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει τα πιο
κάτω έργα:
Β.1

Έργα που έχουν υλοποιηθεί

(α)

Ανέγερση νέου Αστυνομικού και Πυροσβεστικού Σταθμού στην
Πόλη Χρυσοχούς
Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του έργου άρχισε τον Απρίλιο
του 2008 και το έργο ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, έναντι
εκτίμησης συνολικής δαπάνης €8.030.000 (συμπ. Φ.Π.Α.). Το έργο έχει
περιληφθεί στον Προϋπολογισμό της Αστυνομίας ως ενιαίο έργο με τον
Αστυνομικό Σταθμό Πόλης Χρυσοχούς.
(β)
Επέκταση αμαξοστασίου Πυροσβεστικού Σταθμού Ορόκλινης
Οι κατασκευαστικές εργασίες για την επέκταση του αμαξοστασίου του
Πυροσβεστικού Σταθμού Ορόκλινης άρχισαν το Μάρτιο του 2009 και
ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο του 2010, έναντι εκτίμησης συνολικής
δαπάνης €550.000 (συμπ. Φ.Π.Α.).
Β.3

Εξοπλισμός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Υπηρεσίας συνεχίστηκε και
φέτος με την παραλαβή 27 νέων πυροσβεστικών οχημάτων.
Σχετικά αναφέρεται ότι έχει προκηρυχθεί προσφορά για την αγορά 16
αντλιοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων μεταφοράς νερού και 16
αερομεταφερόμενων οχημάτων ταχείας επέμβασης με αυτόνομο
σύστημα πυρόσβεσης. Σχετικά αναφέρεται ότι 8 αερομεταφερόμενα
οχήματα ταχείας επέμβασης παραλήφθηκαν το 2010 και τα υπόλοιπα 8
παραλήφθηκαν τον Ιανουάριο του 2011. Τα 8 αντλιοφόρα
πυροσβεστικά οχήματα θα παραληφθούν το 2011 και τα υπόλοιπα 8
αναμένεται να παραληφθούν στις αρχές του 2012.
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια διετούς προγράμματος τα 32 αυτά
πυροσβεστικά οχήματα θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση των 16
υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών Υπαίθρου, τα οποία θα
χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας
Ελλάδας – Κύπρου 2007-2013, στο οποίο γίνεται χρηματοδότηση κατά

80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20%
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Επιπρόσθετα, εντός του 2010, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προμηθεύτηκε
ένα θάλαμο αποστείρωσης χημικών στολών και με νέας τεχνολογίας
εξοπλισμό και μέσων ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες και πρότυπα, επιτυγχάνοντας έτσι τον εκσυγχρονισμό και την
αναβάθμιση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της.
Γ.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ

Το στεγαστικό πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών εγκαταστάσεων
των Φυλακών αναλυτικά έχει ως ακολούθως:
Γ.1

Έργα που έχουν υλοποιηθεί

(α)
Ανακαίνιση και Επαναλειτουργία της Πτέρυγας 4
Έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση της Πτέρυγας 4 (υψίστης Ασφαλείας)
εντός του 2010. Έχουν δημιουργηθεί 11 κελιά κράτησης, χώροι υγιεινής,
καθώς επίσης αναβάθμιση της εξωτερικής ασφάλειας του κτιρίου.
Γ.2

Έργα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης

(α)

Ανακαίνιση και Επέκταση του συγκροτήματος των Πτερύγων 1
και 2 (1Α, 1Β, 2Α, 2Β)
Έχει ολοκληρωθεί η Α’ Φάση του έργου τον Ιούλιο του 2009 και
συνεχίζονται οι εργασίες για την Β’ Φάση του έργου, η οποία
διαχωρίζεται σε τέσσερις υποφάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
Ιούλιο του 2013, έναντι συνολικής εκτίμησης δαπάνης €9.600.000
(συμπλ. Φ.Π.Α.).
Η πρώτη υπόφαση βρίσκεται στο στάδιο της
ολοκλήρωσης με την παράδοση της Πτέρυγας 2Α. Με την ολοκλήρωση
του έργου θα ανακαινιστούν 128 κελιά (120 κελιά χωρητικότητας 240
ατόμων και 8 κελιά απομόνωσης χωρητικότητας 8 ατόμων) και θα
δημιουργηθούν 40 νέα κελιά χωρητικότητας 80 ατόμων.
(β)
Αναπαλαίωση της Πτέρυγας 9
Η Πτέρυγα 9 θα χρησιμοποιηθεί για την κράτηση των ανήλικων και
νεαρών κρατουμένων. Θα αναπαλαιωθούν τα 24 κελιά που διαθέτει,
συνολικής χωρητικότητας 40 ατόμων. Το έργο άρχισε τον Σεπτέμβριο
του 2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2012, έναντι
συνολικής δαπάνης €5.350.000 (συμπ. Φ.Π.Α.).
(γ)
Επέκταση της Ανοικτής Φυλακής
Η επέκταση της Ανοικτής Φυλακής περιλαμβάνει τη δημιουργία 50 νέων
κελιών και κατασκευή νέας εισόδου και γραφείων για το προσωπικό. Το
έργο άρχισε το Νοέμβριο του 2009 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το
Μάρτιο του 2011, με τη δημιουργία 50 νέων κελιών χωρητικότητας 50

ατόμων, έναντι συνολικής δαπάνης €1.110.000 (συμπ. Φ.Π.Α.). Με την
πιο πάνω επέκταση τα κελιά της Ανοικτής Φυλακής θα είναι συνολικά
104.
(δ)
Εγκατάσταση νέας περίφραξης ασφαλείας
Η εγκατάσταση της νέας περίφραξης ασφάλειας στις Κεντρικές
Φυλακές, η οποία θα βελτιώσει ουσιαστικά τα επίπεδα ασφάλειας των
Φυλακών, άρχισε το Νοέμβριο του 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο
του 2010, έναντι δαπάνης ύψους €712.000 (συμπ. Φ.Π.Α.). Το όλο έργο
αφορά δύο τύπων περιφράξεις. Η πρώτη περίφραξη εγκαταστάθηκε
πάνω σε όλους τους περιμετρικούς και διαχωριστικούς τοίχους
ασφαλείας και η δεύτερη περιμετρικά ολόκληρου του συγκροτήματος
σχηματίζοντας εξωτερική νεκρή ζώνη.
Γ.3

Άλλα Έργα

(α)
Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο
Με στόχο την επέκταση/αναβάθμιση των Φυλακών, για την επίλυση του
προβλήματος του υπερπληθυσμού και την καλύτερη και ασφαλή
λειτουργία των Φυλακών, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κτιριακή
δομή, θα προωθηθεί η πρόσληψη εξειδικευμένων Μελετητών για την
ετοιμασία Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου του χώρου των Φυλακών, στο
οποίο θα περιλαμβάνονται τα πιο κάτω έργα:
 Δημιουργία νέας πτέρυγας υψίστης ασφαλείας,
 Γραφείο παραλαβών και απολύσεων
 Επέκταση χώρου Φυλακών με τη δημιουργία νέας πτέρυγας
χωρητικότητας 350 ατόμων.
 Ενιαίο Μαγειρείο και αποθήκη τροφίμων
 Αποθήκη οπλισμού και αντιοχλαγωγικού εξοπλισμού
 Δημιουργία νέων εργαστηρίων και ιατρείων
Η προώθηση της ετοιμασίας της υπό αναφορά μελέτης θα
συμπεριληφθεί στην προσφορά που θα προκηρυχθεί από το Τμήμα
Δημοσίων Έργων για την υλοποίηση του Πολυδύναμου Ιατρικού
Κέντρου των Φυλακών. Η υλοποίηση του έργου θα εξαρτηθεί από την
τελική απόφαση για ανέγερση νέων σύγχρονων φυλακών.
(β)
Πολυδύναμο Ιατρικό Κέντρο
Η ανέγερση του Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου στον ευρύτερο χώρο
των Κεντρικών Φυλακών θα προωθηθεί εκ νέου εντός του 2011, με τη
διαδικασία της προκήρυξης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών
Συμβούλων για την ετοιμασία του κτιριολογικού προγράμματος, της
μελέτης, της επίβλεψης της κατασκευής και της οικονομικής διαχείρισης
για την ανέγερση του Πολυδύναμου Ιατρικού κέντρου στο χώρο των
Κεντρικών Φυλακών.

Το Πολυδύναμο Ιατρικό Κέντρο στο χώρο των Κεντρικών Φυλακών θα
περιλαμβάνει τρεις ανεξάρτητες ιατρικές μονάδες ως ακολούθως:
(α) Μονάδα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Νοσηλείας
Ψυχασθενών Κρατούμενων
(β) Μονάδα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Νοσηλείας
Κρατουμένων Χρηστών Ναρκωτικών Ουσιών
(γ) Μονάδα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Νοσηλείας
Κρατουμένων Φορέων Μολυσματικών Ασθενειών
Η προκαταρκτική εκτίμηση δαπάνης του έργου ανέρχεται στα
€18.400.000 και θα απαιτηθούν 2 χρόνια για την εκτέλεση του από την
ημερομηνία ανάθεσης του έργου. Η υλοποίηση του έργου θα εξαρτηθεί
από την τελική απόφαση για ανέγερση νέων σύγχρονων Φυλακών.
(γ)
Κέντρο Υγείας Φυλακών
Έχει προωθηθεί διαδικασία για δημιουργία κτιρίου Κέντρου Υγείας
Φυλακών, το οποίο να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των Ιατρικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας των Φυλακών, συνολικού
εμβαδού 640τ.μ. σε δύο ορόφους. Η υλοποίηση του έργου προωθείται
με μεταλλική κατασκευή και έχει ήδη ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός έναντι
προκαταρκτικής εκτίμησης δαπάνης ύψους €2.100.000 (συμπ. Φ.Π.Α.),
το οποίο θα προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση.
(δ)

Αναπαλαίωση Διατηρητέων κτιρίων
(i)
Διαμόρφωση υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου για τη
δημιουργία Ανοικτής Φυλακής, Επισκεπτηρίου και Κέντρου
Εξωιδρυματικής Απασχόλησης για τις ανάγκες της Πτέρυγας 3
των Γυναικών
Με σκοπό την αναβάθμιση της Πτέρυγας 3 των Γυναικών,
αποφασίστηκε η αναπαλαίωση υφιστάμενου διατηρητέου κτιρίου
για δημιουργία Ανοικτής Φυλακής, Επισκεπτηρίου και Κέντρου
Εξωιδρυματικής Απασχόλησης.
Το έργο άρχισε τον Δεκέμβριο του 2010 και αναμένεται να
ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2011, έναντι συνολικής εκτίμησης
δαπάνης €252.000 (συμπ. Φ.Π.Α.).
(ii)
Επέκταση Πτέρυγας 3 των Γυναικών
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του
αριθμού των γυναικών κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές και
κρίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη να επεκταθεί η υφιστάμενη
Πτέρυγα 3. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει
ολοκληρώσει την αρχιτεκτονική αποτύπωση του υφιστάμενου
κτιρίου και τον σχεδιασμό για επέκταση της υφιστάμενης
Πτέρυγας στον παρακείμενο διαθέσιμο χώρο εντός των
περιμετρικών τειχών ασφαλείας και βρίσκεται σε εξέλιξη η

ετοιμασία
προκαταρκτικής
εκτίμησης
κόστους
και
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα δημιουργηθούν 20 διπλά κελιά,
τα οποία σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις θα
καλύψουν τις ανάγκες της Πτέρυγας.
(iii)
Αναπαλαίωση υφιστάμενης διατηρητέας κατοικίας στο
χώρο της Ανοικτής Φυλακής για σκοπούς του Κέντρου
Καθοδήγησης και Εξωιδρυματικής Απασχόλησης Κρατουμένων
Στον
προγραμματισμό
επέκτασης
των
κτιριακών
του
εγκαταστάσεων το Τμήμα Φυλακών έχει περιλάβει την
αναπαλαίωση διατηρητέας κατοικίας στο χώρο της Ανοικτής
Φυλακής ώστε να παρέχεται η ευχέρεια ένταξης μεγαλύτερου
αριθμού
κρατουμένων
στο
Κέντρο
Καθοδήγησης
και
Εξωιδρυματικής Απασχόλησης.
Ως εκ τούτου, έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική αποτύπωση του
υφιστάμενου κτιρίου από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και βρίσκεται
σε εξέλιξη η ετοιμασία προκαταρκτικής εκτίμησης κόστους και
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
Γ.4

Εξοπλισμός για την Αναβάθμιση Ασφάλειας με Ηλεκτρονικά και
άλλα μέσα

(α)

Εγκατάσταση Αψίδας ανίχνευσης ναρκωτικών και εκρηκτικών
ουσιών
Για σκοπούς ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων που αφορούν τη
διακίνηση ναρκωτικών εντός των Φυλακών, το Τμήμα Φυλακών
εγκατέστησε ανιχνευτή ναρκωτικών και εκρηκτικών ουσιών και
προωθείται διαδικασία για προμήθεια και εγκατάσταση αψίδας
ανίχνευσης ναρκωτικών και εκρηκτικών ουσιών στην είσοδο της
Κλειστής Φυλακής, περί το τέλος του 2011. Αναμένεται η απόφαση του
Συμβουλίου Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων για
έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
(β)

Εγκατάσταση
συστήματος
απενεργοποίησης
κινητών
τηλεφώνων
Για την ανεύρεση παράνομων κινητών τηλεφώνων εντός των χώρων
των Φυλακών το Τμήμα παρέλαβε ανιχνευτή κινητών τηλεφώνων. Για
την οριστική επίλυση του προβλήματος έχει εξασφαλιστεί έγκριση για
εγκατάσταση συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων. Το
θέμα βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης του Διαγωνισμού από το
Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

(γ)

Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης κρατουμένων με κατ’
οίκον περιορισμό
Θα προκηρυχθεί προσφορά από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών
Υπηρεσιών για αγορά και εγκατάσταση συστήματος για υλοποίηση του
θεσμού του κατ’ οίκον περιορισμού κρατουμένων, με ηλεκτρονική
παρακολούθηση μέχρι το τέλος του 2011.
(δ)
Αντικατάσταση Κλειστών Κυκλωμάτων Παρακολούθησης
Για την αναβάθμιση της ασφάλειας στους χώρους των Φυλακών έχει
ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης του υφιστάμενου
Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης με σύγχρονο εξοπλισμό και
έχει τεθεί σε λειτουργία.
(ε)

Εγκατάσταση Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης στην
Ανοικτή Φυλακή
Για αποτροπή αποδράσεων από την Ανοικτή Φυλακή και αύξηση των
μέτρων ασφάλειας του χώρου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
εγκατάστασης Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης, το οποίο ήδη
τέθηκε σε λειτουργία.
(στ) Ηλεκτρονικό Σύστημα Ασφάλειας (Analylic)
Έχει τοποθετηθεί το νέο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ασφάλειας (Analytic). Το
εν λόγω σύστημα είναι τελευταίας τεχνολογίας και έχει τη δυνατότητα
εντοπισμού οποιασδήποτε κίνησης εντός της Εσωτερικής Νεκρής Ζώνης
της Παλιάς Κλειστής Φυλακής. Έχει ήδη εγκατασταθεί στη Νεκρή Ζώνη
όλης της Φυλακής.
(ζ)
Σύστημα Ανίχνευσης Κραδασμών
Το σύστημα αυτό αποτελείται από δύο μικροφωνικά καλώδια, τα οποία
έχουν τοποθετηθεί περιμετρικά στο ύψος του περιτοιχίσματος των
Πτερύγων 5 και 8 και προγραμματίζεται και στην υπόλοιπη Φυλακή.
Δ.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Η ανέγερση του κτιρίου του Κρατικού Αρχείου κατάλληλα
διαμορφωμένου σύμφωνα με Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και η
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη λειτουργία ενός σύγχρονου
Κρατικού Αρχείου, θα προωθηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού
Πλαισίου 2012 – 2014.
Προωθείται η υποβολή σχετικής Πρότασης προς το Υπουργικό
Συμβούλιο για έγκριση της υλοποίησης του υπό αναφορά έργου, με την
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί η έγκριση του Υπουργείου
Οικονομικών για το κόστος υλοποίησης του έργου.

Ε.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Τα αναπτυξιακά έργα της Δικαστικής Εξουσίας που παρατίθενται πιο
κάτω έχουν προωθηθεί ως ακολούθως:
E.1. Έργα που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης
(α) Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου
Η εκπόνηση των αρχιτεκτονικών μελετών προσθήκης πρώτου ορόφου
στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αναμένεται να ολοκληρωθεί τον
Αύγουστο του 2011. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για το
έργο αναμένεται στις αρχές του 2012, οι οποίες θα διαρκέσουν 18 μήνες.
(β) Νέο κτίριο για το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
Έχει διοριστεί Κριτική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις προτάσεις του
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και ήδη συνέστησε Τεχνική Επιτροπή η
οποία έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία των Όρων Προκήρυξης του
Διαγωνισμού.
Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί, αφού
προηγουμένως γίνει μεταστέγαση των υφιστάμενων υποστατικών της
Ειρηνευτικής Δύναμης και διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα από το Τμήμα
Αρχαιοτήτων στο τεμάχιο όπου αναμένεται να ανεγερθεί το
προτεινόμενο έργο. Παρατηρήθηκε καθυστέρηση καθότι την προκήρυξη
των προσφορών για μεταστέγαση των υφιστάμενων υποστατικών της
Ειρηνευτικής Δύναμης ανέλαβε η Ειρηνευτική Δύναμη και στη σχετική
προκήρυξη των προσφορών δεν υπήρξε κανένας ενδιαφερόμενος. Ως
εκ τούτου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων έχει αναλάβει την ετοιμασία των
σχετικών εγγράφων προσφορών, τα οποία έχει ετοιμάσει και αναμένεται
να γίνει προκήρυξη προσφορών για μεταστέγαση των υφιστάμενων
υποστατικών της Ειρηνευτικής Δύναμης στις αρχές του 2011, μόλις
Όταν προκηρυχθούν οι
εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις.
προσφορές θα απαιτηθούν δύο μήνες για την αξιολόγηση και
κατακύρωση των προσφορών και έξι μήνες για την εκτέλεση του έργου.
Περαιτέρω, η ανασκαφική έρευνα θα διεξαχθεί από το Τμήμα
Αρχαιοτήτων όταν περιφραχθεί ο χώρος για να απομονωθεί από τα
υποστατικά της Ειρηνευτικής Δύναμης.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για διαγωνισμούς που
οδηγούν στην ανάθεση συμβάσεων που προκηρύσσονται από το
Υπουργείο (περιλαμβανομένου και του Κρατικού Αρχείου) ή από τις
Αναθέτουσες Αρχές που υπάγονται σε αυτό, οι οποίες είναι η Αστυνομία
Κύπρου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Φυλακών.
Κατά το 2010, το Συμβούλιο Προσφορών εξέτασε διαγωνισμούς βάσει
του Περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα
Νόμου του 2006 Ν(1)/2006 και των Κανονισμών ΚΔΠ 201/2007 που
εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου αυτού.

Άλλες Εργασίες

Άλλες Εργασίες
ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών κατά αποφάσεων του Κηδεμόνα
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 των περί Τουρκοκυπριακών
Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις)
Νόμων 1991 – 1998, Υπουργική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εξετάζει ιεραρχικές
προσφυγές, που υποβάλλονται κατά αποφάσεων του Κηδεμόνα Τ/Κ
περιουσιών, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το
Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς, για την παραχώρηση Τ/Κ
κλήρων και υποστατικών σε πρόσφυγες δικαιούχους.
Η Γραμματεία της Υπουργικής Επιτροπής και η επιμέλεια των προσχεδίων
Αποφάσεων εκτελείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως.
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Εξέταση Ενστάσεων εναντίον σκοπούμενων απαλλοτριώσεων
Η Υπουργική Επιτροπή, (η οποία αποτελείται από τους Υπουργούς
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ως Πρόεδρο), Οικονομικών,
Εσωτερικών, Συγκοινωνιών και Έργων και Παιδείας και Πολιτισμού - ως
αναπληρωτή για τις περιπτώσεις που μέλος της Υπουργικής Επιτροπής
τυγχάνει να είναι και ο αρμόδιος Υπουργός-), στην οποία έχουν
εκχωρηθεί από το Σεπτέμβριο του 1994 οι εξουσίες του Υπουργικού
Συμβουλίου
για
εξέταση
ενστάσεων
εναντίον
σκοπούμενων
απαλλοτριώσεων και λήψη απόφασης για την έκδοση ή όχι
διαταγμάτων απαλλοτρίωσης,
εξέτασε
εντός του 2010 αριθμό
ενστάσεων εναντίον 37 σκοπούμενων απαλλοτριώσεων.

Τμήμα Φυλακών

ΤΜΗΜΑ ΦΥΛΑΚΩΝ
1.

Αποστολή του Τμήματος Φυλακών

Η όλη πολιτική του Τμήματος Φυλακών στηρίζεται στο τετράπτυχο
«ασφάλεια – ανθρωπιστική μεταχείριση – διαπαιδαγώγηση –
αποκατάσταση».
Γι’ αυτό και το Τμήμα Φυλακών έχει ως βασική του αποστολή:
(α) Την ασφαλή κράτηση ατόμων που παραπέμπονται σ’ αυτό
από τα Δικαστήρια.

2.

(β)

Τη διασφάλιση συνθηκών κράτησης που να κατοχυρώνουν
το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

(γ)

Την ίση μεταχείριση των κρατουμένων χωρίς οποιαδήποτε
δυσμενή διάκριση ένεκα φυλής, χρώματος, φύλου,
γλώσσας, θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής,
πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων των κρατουμένων.

(δ)

Την ενθάρρυνση του αυτοσεβασμού και την ανάπτυξη του
αισθήματος ευθύνης των κρατουμένων με την παροχή σ’
αυτούς ευκαιριών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης,
δημιουργικής ψυχαγωγίας, προβληματισμού, αυτοκριτικής
και αυτογνωσίας.

(ε)

Την καθοδήγηση και υποβοήθηση των κρατουμένων για ένα
νέο ξεκίνημα στη ζωή τους.

Βασικές Επιδιώξεις του Τμήματος Φυλακών:

Οι βασικές επιδιώξεις του Τμήματος Φυλακών, για την εκπλήρωση της
αποστολής του είναι:
(α) Η τήρηση της πειθαρχίας και τάξης μέσα στο χώρο των
Φυλακών με το σεβασμό και την πιστή εφαρμογή των Νόμων
και Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία τους.
(β)

Η επιδίωξη της μεγαλύτερης δυνατής μείωσης του αριθμού
των υπότροπων με την ηθική, ψυχολογική, προσωπική και
κοινωνική υποστήριξη των κρατουμένων για μια όσο το
δυνατό πιο ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.

(γ)

Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που
παρέχονται στο Τμήμα για την ανάπτυξη των κτιριακών του
εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των σωφρονιστικών
προγραμμάτων, και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
και εκπαίδευσης του προσωπικού.

3.

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

Η αποστολή και οι επιδιώξεις του Τμήματος υλοποιούνται στους
ειδικούς χώρους των Φυλακών όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στους περί
Φυλακών Νόμους. Ανάλογα με τις συνθήκες και τα μέτρα
ασφάλειας που
εφαρμόζονται στον κάθε ειδικό χώρο κράτησης οι
Φυλακές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
(α) Στην Κλειστή Φυλακή, η οποία περιλαμβάνει τους εντός των
τειχών χώρους διαμονής, εργασίας και διακίνησης των
κρατουμένων, όπου επικρατούν συνθήκες αυξημένης
ασφάλειας.

4.

(β)

Στην Ανοικτή Φυλακή, η οποία περιλαμβάνει τους εκτός των
τειχών, αλλά εντός της ευρύτερης περιοχής των Φυλακών
χώρους
διαμονής,
εργασίας
και
διακίνησης
των
κρατουμένων όπου επικρατούν συνθήκες μειωμένης
ασφάλειας.

(γ)

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

Προγράμματα και Υπηρεσίες

Μέσα στα πλαίσια της σωφρονιστικής πολιτικής του Τμήματος Φυλακών
προσφέρονται στους κρατουμένους εκπαιδευτικά προγράμματα,
στόχος των οποίων είναι η βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου, η
ανάπτυξη των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και η ενίσχυση των
αντιστάσεων τους στις προκλήσεις και τους πειρασμούς που τους
οδήγησαν στη Φυλακή.
4.1.

Προγράμματα

(α)

Απασχόληση σε Εργασία

Όλοι οι κρατούμενοι που καταδικάσθηκαν σε ποινές φυλάκισης
μεγαλύτερες από ένα μήνα και επιθυμούν να τυγχάνουν των
ευεργετημάτων που τους παρέχονται με βάση το άρθρο 12 των περί
Φυλακών
Νόμων
καθώς
και
του
επιδόματος
φιλοπονίας,
απασχολούνται στην εργασία στην οποία κατατάσσονται από την
Επιτροπή Κατάταξης, εκτός αν δεν μπορούν να απασχοληθούν για

λόγους υγείας, ύστερα από εισήγηση του ιατρικού λειτουργού ή για
άλλους λόγους ύστερα από απόφαση του Διευθυντή.
Για την επιλογή της εργασίας στην οποία κατατάσσεται ένας
κρατούμενος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εργασία
αυτή να συνάδει με την ειδικότητα, την ικανότητα και την προίτμηση του
κρατούμενου, σε συνάρτηση με τις δυνατότητες απασχόλησής του στη
Φυλακή και τις ευκαιρίες απασχόλησής του στην ελεύθερη κοινωνία
μετά την αποφυλάκισή του.
Μέσα στο 2010 οι κρατούμενοι, με την καθοδήγηση των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Τμήματος και των εκπαιδευτών τους είχαν αναλάβει την
εκτέλεση των έργων που φαίνονται πιο κάτω, συνολικής δαπάνης
€404.000:
-

(β)

Συντήρηση Πτερύγων, υδραυλικά, ηλεκτρικά, μπογιατίσματα
Διεκπεραίωση εργασιών Κυβερνητικού Τυπογραφείου από
τα Βιβλιοδετεία Φυλακών
Κατασκευή Φρεατίων (Φρουραρχείο και στην αυλή των
Πτερύγων 1 και 2)
Κατασκευή Στεγάστρου στην Πύλη Εισόδου
Περίφραξη Κέντρου Εξωιδρυματικής Απασχόλησης και
Αποκατάστασης Κρατουμένων (Κ.Ε.Α.)
Διαμόρφωση αυλής Θεάτρου και διαχωρισμός αυλής στις
Πτέρυγες 1 και 2 της Κλειστής Φυλακής
Κατασκευή Φυλακίου αυλής των Πτερύγων 1 και 2
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Κατασκευή στεγάστρου στην αυλή της Πτέρυγας Θεάτρου
Κατασκευή επίπλων και ερμαριών
Ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις,
έλεγχος
φωτισμού,
μηχανολογικές εγκαταστάσεις, συντήρηση ηλεκτρονικών
συσκευών, επιθεώρηση και προληπτική συντήρηση των
εγκαταστάσεων

Εκπαίδευση – Μόρφωση

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που προσφέρονται
από το Τμήμα Φυλακών στηρίζονται κατά κύριο λόγο στα ενδιαφέροντα
των ιδίων των κρατουμένων.
Η ένταξη ενός κρατουμένου, σε
προγράμματα αυτά, είναι εθελοντική.
•

ένα

ή

περισσότερα

από

τα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ο σχεδιασμός και η επιλογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε με
βάση τις δηλώσεις ενδιαφέροντος από τους κρατούμενους. Κάθε

κρατούμενος έχει την ευχέρεια να συμμετέχει σε 3 εκπαιδευτικά
προγράμματα.
Δεδομένου ότι στο τμήμα Φυλακών υπάρχει συνεχής μετακίνηση
ατόμων, ένεκα της απονομής χάριτος, των απολύσεων και
μετακινήσεων, οι αριθμοί συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα
διαφοροποιούνται γι’ αυτό και οι εγγραφές κρατουμένων στα τμήματα
εκπαίδευσης είναι εφικτή καθ’ όλη τη χρονιά.
Συνολικά εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά
προγράμματα μέχρι την 31/12/2010 εκτός των κρατουμένων της
Ανοικτής Φυλακής 267 κρατούμενοι από τους οποίους οι 68 ήταν
υπόδικοι.
Την πιο πάνω περίοδο λειτούργησαν 3 Τμήματα Εκπαίδευσης και
διδαχτήκαν 12 εκπαιδευτικά προγράμματα σε 28 ομάδες κρατουμένων
με τα πιο κάτω θέματα: Γλώσσες (Ελληνικά για Αλλόγλωσσους, Αγγλικά,
Ρωσικά, Τούρκικα), Κοινωνική και Ψυχική Ανάπτυξη (Ψυχολογία-Ψυχική
Υγεία, Κοινωνική Ψυχολογία), Επαγγελματική Κατάρτιση (Οικιακές
Συσκευές και Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Μαγειρική),
Τέχνες και Ψυχαγωγία (Ζωγραφική,
Χαλκογραφία, Χειροποίητα
Κοσμήματα).
Στο Τμήμα Α΄ φοίτησαν οι κρατούμενοι από τις πτέρυγες της Κλειστής
Φυλακής 1Α, 1Β, 2Β και Θεάτρου. Διδάκτηκαν μαθήματα Γλωσσών
(Ελληνικά για Αλλόγλωσσους /2 Ομάδες, Αγγλικά/3 ομάδες, Ρωσικά/1
ομάδα, Τούρκικα/ 1 ομάδα) μαθήματα Κοινωνικής και Ψυχικής
Ανάπτυξης (Ψυχολογία- Ψυχική Υγεία, Κοινωνική Ψυχολογία) μαθήματα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Οικιακές Συσκευές και Ηλεκτρολογία,
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές/ 3 ομάδες, Μαγειρική).
Στο Τμήμα Β΄ φοίτησαν οι κρατούμενοι από τις πτέρυγες της Κλειστής
Φυλακής 5, 8 και 8 νεαρών. Διδάχτηκαν επίσης μαθήματα Γλωσσών
(Ελληνικά για Αλλόγλωσσους /2 Ομάδες, Αγγλικά/2 ομάδες, Ρωσικά/1
ομάδα,) μαθήματα Κοινωνικής και Ψυχικής Ανάπτυξης (ΨυχολογίαΨυχική Υγεία) μαθήματα Τεχνών και Ψυχαγωγίας (Ζωγραφική).
Στο Τμήμα Γ΄ στην Πτέρυγα 3 των γυναικών διδάκτηκαν μαθήματα
Γλωσσών (Τουρκικά) μαθήματα Τεχνών και Ψυχαγωγίας (Ζωγραφική,
Χειροποίητα Κοσμήματα, Χαλκογραφία).
Και στα τρία Τμήματα λειτούργησε δανειστική βιβλιοθήκη.
•

Συνεργαζόμενοι Φορείς
o Επιμορφωτικά Κέντρα Λευκωσίας Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού
Πρόσφεραν δωρεάν τη διδασκαλία δέκα ομάδων εκπαίδευσης
από τις είκοσι οχτώ.

o Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας Απογευματινά και Βραδινά
Τμήματα
Διεκπεραίωσε με πληρωμή το πρόγραμμα των Οικιακών
Συσκευών και Ηλεκτρολογίας σε δύο ομάδες.
o Intercollege – Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Προσέφερε δωρεάν τη διδασκαλία μιας ομάδας Κοινωνικής
Ψυχολογίας και μιας ομάδας Μαγειρικής.
•

Εξοπλισμός, εκπαιδευτικά υλικά και μέσα

Από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εξασφαλίστηκαν και
εγκαταστάθηκαν 2 διαδραστικοί πίνακες, για τα Τμήματα Α και Β.
Επίσης, παραχωρήθηκαν 14 καινούργιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (9
για το Τμήμα Α΄ και 5 για το Τμήμα Δ στην Ανοικτή Φυλακή).
Για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων το Τμήμα Φυλακών
αγόρασε γραφική ύλη, υλικά και ηλεκτρικές συσκευές για τα μαθήματα
Ζωγραφικής,
Χειροποίητων
Κοσμημάτων
και
Οικιακών
Συσκευών/Ηλεκτρολογίας.
Παραχωρήθηκαν δωρεάν βιβλία για διάφορα εκπαιδευτικά θέματα από
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
•

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

Για την εκπαίδευση των κρατουμένων εργάστηκαν συνολικά 11
εκπαιδευτικοί. Οργανώθηκε τρίωρο σεμινάριο με θέμα την εκπαίδευση
στις φυλακές στο οποίο συμμετείχαν 9 από αυτούς.
•

Συμμετοχή Κρατουμένων

Τα στοιχεία στην στήλη “Εκδήλωσαν Ενδιαφέρον” αφορούν τις
δηλώσεις συμμετοχής που συμπληρώθηκαν πριν την έναρξη των
μαθημάτων την 1/11/10. Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία δομήθηκε
το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης.
Στη στήλη «Εκπαιδευτικός Συνεργάτης» αναφέρεται ο Συνεργαζόμενος
Φορέας που προσφέρει το πρόγραμμα. Όπου δεν γίνεται αναφορά το
πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Φυλακών.
Τμήμα Α
Εκδήλωσαν
Ενδιαφέρον
1) Ελληνικά για Αλλόγλωσσους Α΄ Επίπεδο
21
2) Ελληνικά για Αλλόγλωσσους Β΄ Επίπεδο
11
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

3) Αγγλικά Α΄ Επίπεδο
4) Αγγλικά Β΄ Επίπεδο
5) Αγγλικά Γ΄ Επίπεδο

13
23
/

Συμμετοχή

8
6
12
10
6

Εκπαιδευτικός
Συνεργάτης

ΥΠΠ
ΥΠΠ
-

6) Ρωσικά
7) Τούρκικα
8) Ψυχολογία-Ψυχική Υγεία
9) Κοινωνική Ψυχολογία
10)Οικιακές Συσκευές και Ηλεκτρολογία
11) Μαγειρική
12) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Α’
13) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Β΄
14) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Γ’

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

1) Ελληνικά για Αλλόγλωσσους A’
2) Ελληνικά για Αλλόγλωσσους B’
3) Αγγλικά A’
4) Αγγλικά B’
5) Ρωσικά
6) Ψυχολογία-Ψυχική Υγεία
7) Ζωγραφική

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

1) Τούρκικα
2) Ζωγραφική
3) Χαλκογραφία
4) Χειροποίητα Κοσμήματα

•

26
16
15
15
44
16
52
/
/
Τμήμα Β
Εκδήλωσαν
Ενδιαφέρον

22
8
27
8
20
18
13
Τμήμα Γ
Εκδήλωσαν
Ενδιαφέρον

18
19
18
19

12
8
11
11
16
8
11
13
10

ΥΠΠ
ΥΠΠ
Intercollege
Α΄ Τεχνική Σχολή
Intercollege
ΥΠΠ
ΥΠΠ
-

Συμμετοχή

Εκπαιδευτικός
Συνεργάτης

8
7
10
8
10
9
10

ΥΠΠ
ΥΠΠ
-

Συμμετοχή

Εκπαιδευτικός
Συνεργάτης

7
6
6
8

ΥΠΠ
ΥΠΠ

Συντονισμός Εκπαίδευσης

Για το συντονισμό της εκπαίδευσης των κρατουμένων έχει αποσπασθεί
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ένας εκπαιδευτικός της
δημοτικής εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με τη διεύθυνση του Τμήματος
Φυλακών καταρτίζεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης, η επιλογή
κατάλληλων συνεργατών, η επίβλεψη, ο συντονισμός και η περαιτέρω
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
(γ)

Δημιουργική Ψυχαγωγία

Εντός του 2010 διοργανώθηκαν από το Τμήμα Φυλακών διάφορες
εκδηλώσεις που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, ποδοσφαιρικούς αγώνες
μεταξύ
κρατουμένων,
ποδοσφαιρικούς
αγώνες
μεταξύ
της
ποδοσφαιρικής ομάδας των κρατουμένων και ομάδων εκτός των
Φυλακών. Το Τμήμα Φυλακών συμμετείχε σε εκθέσεις με έργα
κρατουμένων για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Για την υγιή απασχόληση
και άθληση των κρατουμένων, οι αίθουσες γυμναστηρίου στην
Κλειστή και την Ανοικτή Φυλακή και Πτέρυγας Γυναικών έχουν εξοπλιστεί
με όργανα γυμναστικής και λειτούργησαν καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2010

υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη
Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

γυμναστών

του

Κυπριακού

Οι πιο πάνω εκδηλώσεις αποτελούν μέρος των προγραμμάτων
δημιουργικής και υγιούς ψυχαγωγίας και απασχόλησης των
κρατουμένων στα πλαίσια της σωφρονιστικής πολιτικής των Φυλακών.
4.2.

Υπηρεσίες

(α)

Ιατρικές Υπηρεσίες

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

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

-

Παρουσίαση διαλέξεων στους κρατουμένους και το
προσωπικό μέσα στα πλαίσια ενημερωτικού προγράμματος
για τους τρόπους προστασίας και πρόληψης που αφορά τη
μετάδοση μολυσματικών ασθενειών.

Με βάση τις εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και της αρμόδιας
Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει και την ευθύνη για την
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κρατουμένων στις Φυλακές,
εξασφαλίστηκε απόσπαση σε καθημερινή βάση
δύο Ιατρικών
Λειτουργών Γενικής Ιατρικής. Ευθύνη των Ιατρικών Λειτουργών είναι η
εξέταση των κρατουμένων και ο έλεγχος της σωματικής και ψυχικής τους
υγείας. Εντός του 2010 το Τμήμα Φυλακών επισκέπτονταν επίσης οι πιο
κάτω ιατροί: Οδοντίατρος μία φορά την εβδομάδα, Επισκέπτρια Υγείας
δύο φορές την εβδομάδα, Δερματολόγος μια φορά το μήνα και ένας
Διατροφολόγος μια φορά το μήνα.

Το Ιατρείο στελεχώνεται σε 24ώρη βάση με το αναγκαίο προσωπικό το
οποίο προέρχεται είτε από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό των
Φυλακών, είτε από προσοντούχο νοσηλευτικό προσωπικό των Ιατρικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας (πέντε Νοσηλευτές Γενικής
Παθολογίας), για τη χορήγηση της Ιατροφαρμακευτικής αγωγής που
συνταγογραφούν οι Ιατρικοί Λειτουργοί και ο Ψυχίατρος.
(β)

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Το 2010 η πολυθεματική ομάδα του Τμήματος Φυλακών αποτελείτο από:
1 Ψυχίατρο (πέντε ημέρες την εβδομάδα), 2 Κλινικούς Ψυχολόγους σε
καθημερινή βάση, 2 Εργοθεραπευτές (και οι δύο μαζί καλύπτουν
παρουσία ενός Εργοθεραπευτή σε καθημερινή βάση).
Επίσης
υπηρετούσαν ένας Ανώτερος
Νοσηλευτικός Λειτουργός Ψυχικής
Υγείας, και δύο Νοσηλευτές Ψυχικής Υγείας, εκ των οποίων ο ένας είναι
εξειδικευμένος στη συμβουλευτική τοξικοεξαρτήσεων.
Παρατίθενται πιο κάτω οι υπηρεσίες της πολυθεματικής ομάδας:
(i) ψυχιατρικές
παρεμβάσεις
σε
κρατουμένους
που
περιλάμβαναν
ψυχιατρικές
εκτιμήσεις,
θεραπευτικές
παρεμβάσεις, θεραπείες, γνωματεύσεις για δικανικούς
σκοπούς, σύγκληση Ιατροσυμβουλίων κλπ.
(ii) Ψυχολογικές παρεμβάσεις από κλινικούς ψυχολόγους που
περιλαμβάνουν γνωματεύσεις για δικανικούς σκοπούς
ψυχολογικές δοκιμασίες, αξιολογήσεις και θεραπευτικές
παρεμβάσεις.
(iii) Νοσηλευτικές παρεμβάσεις από ανώτερο νοσηλευτικό
λειτουργό, όπως συμβουλευτική κρατουμένων, λήψη
ιστορικών, προετοιμασία συναντήσεων του ψυχιάτρου με
κρατουμένους.
(iv) Εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις
(γ)

Υπηρεσίες Επαγγελματικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης

Ο κρατούμενος, και ιδιαίτερα ο βαρυποινίτης κρατούμενος, είναι φυσικό
να αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής του στην ελεύθερη
κοινωνία, ένεκα της μακρόχρονης παραμονής του στη φυλακή και της
απουσίας του από την ελεύθερη αγορά εργασίας.
Συνεπώς πριν την αποφυλάκισή του χρειάζεται ανάλογα με την
περίπτωση κάποιο χρονικό διάστημα καθοδήγησης για ομαλότερη
προσαρμογή στην ελεύθερη κοινωνία.
Η διαδικασία της σταδιακής προσαρμογής του κρατουμένου περνά από
διάφορα στάδια και ανάλογα με την περίπτωση περιλαμβάνει:
(i) επισκέψεις προς τον κρατούμενο από μέλη της οικογένειας και
του κοινωνικού και επαγγελματικού του περιβάλλοντος.

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

Ασφάλεια και Πειθαρχία

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

Ναρκωτικά

Το Τμήμα Φυλακών εγκατέστησε ανιχνευτή ναρκωτικών και εκρηκτικών
ουσιών και σύντομα αναμένεται η προμήθεια και εγκατάσταση αψίδας
ανίχνευσης ναρκωτικών και εκρηκτικών στην είσοδο της Κλειστής
Φυλακής. Ο εξοπλισμός αυτός έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης ακόμα και
των πιο μικρών ποσοτήτων παράνομων ουσιών. Παράλληλα, με την
ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της σχετικής νομοθεσίας που

διέπει τη διαδικασία διαπίστωσης χρήσης ελεγχόμενου φαρμάκου,
τοξικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών, εφαρμόζεται, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Υγείας, ο έλεγχος ούρων με στιγμιαίες εξετάσεις στους
κρατούμενους του Κέντρου Εξωϊδρυματικής Απασχόλησης, της
Ανοικτής Φυλακής και της Κλειστής Φυλακής.
Το Τμήμα Φυλακών διαθέτει τέσσερεις εκπαιδευμένους ανιχνευτικούς
σκύλους για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών και δύο σκύλους
εκπαιδευμένους στην καταστολή επεισοδίων και στην ιχνηλασία.
5.2.

Τηλεφωνικές Συνδιαλέξεις

Έχουν εγκατασταθεί σ’ όλες τις πτέρυγες τηλεφωνικοί θάλαμοι με σκοπό
την καλύτερη εξυπηρέτηση των κρατουμένων.
Ο έλεγχος των
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων έχει αναβαθμιστεί με την εισαγωγή
σύγχρονων μέσων.
Εκτενής αναφορά για το πρόγραμμα αναβάθμισης της ασφάλειας και
του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Φυλακών περιλαμβάνεται στο
Κεφάλαιο Η «Αναπτυξιακά Προγράμματα / Εξοπλισμός - Προσφορές».
5.3.

Γραφείο Κρίσεως

Για αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης έχει συσταθεί Γραφείο
Κρίσεως στο Κέντρο Ελέγχου των Φυλακών.
5.4.

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Οι Φυλακές, τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα
υπερπληθυσμού. Το πρόβλημα αυτό, που επηρεάζει την ομαλή
λειτουργία των Φυλακών, θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με την
ολοκλήρωση του στεγαστικού προγράμματος για τις Φυλακές. Εκτενής
αναφορά για το πρόγραμμα αναβάθμισης των κτιριακών
εγκαταστάσεων των Φυλακών περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο Η
«Αναπτυξιακά Προγράμματα / Εξοπλισμός - Προσφορές».
5.5.

Στελέχωση του Τμήματος Φυλακών

Σύμφωνα με μελέτη οργάνωσης και στελέχωσης του Τμήματος
Φυλακών που διεξήχθη το 2008 από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και
Προσωπικού, διαπιστώθηκε ότι για να λειτουργούν ομαλά οι Φυλακές
πρέπει να υπηρετούν 391 Δεσμοφύλακες και 15 επιπλέον
Αρχιδεσμοφύλακες.
Με το συμπληρωματικό Προϋπολογισμό του 2009 δημιουργήθηκαν 15
πρόσθετες μόνιμες θέσεις Αρχιδεσμοφύλακα και 60 θέσεις
Δεσμοφύλακα οι οποίες αναμένεται να πληρωθούν σύντομα. Οι
υπόλοιπες 58 θέσεις που προκύπτουν από τη μελέτη του Τμήματος

Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού αναμένεται να δημιουργηθούν σε
επόμενους Προϋπολογισμούς.
Σήμερα υπηρετούν έναντι των κενών θέσεων και πρόσθετων αναγκών
50 Έκτακτοι Δεσμοφύλακες αορίστου χρόνου και 61 με συμβόλαιο μέχρι
πλήρωσης των θέσεων με μόνιμο Προσωπικό.
5.6.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Από τον Ιούνιο του 2007, η Διεύθυνση των Φυλακών, με την πρόσθετη
πρόσληψη 20 νέων εκτάκτων Δεσμοφυλάκων, έχει λειτουργήσει τη Σχολή
Δεσμοφυλάκων σε μόνιμη βάση σύμφωνα και με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη Σχολή τυγχάνουν εκπαίδευσης οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι και
έκτακτοι Δεσμοφύλακες, το υφιστάμενο Προσωπικό και οι προαχθέντες
Αρχιδεσμοφύλακες.
Τα προγράμματα της Σχολής έχουν αναβαθμιστεί με την προσθήκη
εξειδικευμένων θεμάτων εκπαίδευσης σύμφωνα με τις υποδείξεις
εμπειρογνωμόνων που έχουν κληθεί για το σκοπό αυτό από το
εξωτερικό.
Επιπρόσθετα, μέλη του Προσωπικού Φυλακών εκπαιδεύονται και
επιμορφώνονται στην Αστυνομική Ακαδημία και τη ΜΜΑΔ, την
Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης καθώς και σε άλλους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό.
5.7.

Στατιστικά στοιχεία

Στους Πίνακες που ακολουθούν περιέχονται στατιστικά στοιχεία σε
σχέση με:
- τις εισδοχές και τις απολύσεις κρατουμένων στις Φυλακές το 2010
(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
- τους υπότροπους κρατουμένους (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)
- τον αριθμό των κρατουμένων που απασχολούνται σε κάθε
εργαστήριο των Φυλακών (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εισδοχές καταδίκων - Υποδίκων κατά το 2010
ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ε/κύπριοι Τ/κύπριοι Αλλοδαποί

ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ
ΥΠΟΔΙΚΟΙ
ΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Ε/κύπριες

Τ/κύπριες

Αλλοδαπές ΣΥΝΟΛΟ

364
325

6
14

798
966

21
26

0
0

112
138

1301
1469

689

20

1764

47

0

250

2770

Απολύσεις καταδίκων κατά το 2010
ΑΝΔΡΕΣ
21 +
118

18 - 21
40

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
18 3

21+
115

18 - 21
4

18 0

ΣΥΝΟΛΟ
1280

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

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

ΕΤΟΣ

ΥΠΟΤΡΟΠΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΛΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΡΜΟΣ

ΑΝΩ ΤΩΝ 21

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 21

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Κατάδικοι που εργάζονταν καθημερινά στα Εργαστήρια Φυλακών
κατά τη διάρκεια του 2010
1.

Καθαριστές Εργαστηρίων

15

2.

Βαφείο

25

3.

Σιδηρουργείο

30

4.

Βιβλιοδετεία (τρία)

72

5.

Ξυλουργείο

20

6.

Οικοδομικές Εργασίες

40

7.

Κουρεία (δύο)

6

8.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

6

9.

Πλυντήριο

25

Κρατικό Αρχείο

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

Το Κρατικό Αρχείο συνέχισε τη διεκπεραίωση της αποστολής του που
είναι η φύλαξη και συντήρηση των δημόσιων αρχείων που
παραλαμβάνει από κυβερνητικά τμήματα και άλλα σώματα που
υπόκεινται στον περί Κρατικού Αρχείου Νόμο. Τα αρχεία διατίθενται για
επίσημη χρήση, προς εξυπηρέτηση όλων των κρατικών υπηρεσιών. Το
Κρατικό Αρχείο παρέχει επίσης διευκολύνσεις στο κοινό για τη
διερεύνηση αρχειακού υλικού.
Προσθήκες
Κατά το 2010 το Κρατικό Αρχείο παρέλαβε από κυβερνητικά τμήματα
αρχεία που καταλαμβάνουν 745,84 μέτρα μήκους ραφιών. Πλήρης
περιγραφή των παραλαβών φαίνεται στο Παράρτημα Ι. Τα εν λόγω
αρχεία κυμαίνονται χρονολογικά μεταξύ των ετών 1881-2009.
Αποθήκευση Αρχείων - Αρχειοφυλάκια
Η ποσότητα των αρχείων που τώρα φυλάσσονται στα αρχειοφυλάκια
ανέρχεται σε 9208,10 μέτρα μήκους ραφιών.
Το Κρατικό Αρχείο φυλάσσει τις αρχειακές συλλογές του σε 5
αρχειοφυλάκια στη Λευκωσία.
Το Δεκέμβριο του 2008 άρχισε η τοποθέτηση κινητών ραφιών σε ένα
μέρος του αρχειοφυλακίου, στην οδό Λαοδικείας στο Στρόβολο, η οποία
ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2009. Το Δεκέμβριο του 2009 άρχισε η
τοποθέτηση κινητών ραφιών στο υπόλοιπο μέρος του πιο πάνω
αρχειοφυλακίου, η οποία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2010.
Στις 4.5.2010 τοποθετήθηκαν στα εν λόγω ράφια, αρχεία που
φυλάγονταν σε άλλα αρχειοφυλάκια του Κρατικού Αρχείου.
Αναγνωστήριο
Ο αριθμός των επισκέψεων των ερευνητών που χρησιμοποίησαν το
αναγνωστήριο ανήλθε σε 1001.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται
φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, δημόσιοι υπάλληλοι, δήμοι,
τραπεζικοί, ιατροί, αρχαιολόγοι και άλλοι πολίτες. Ο αριθμός των
αρχείων καθώς και των μικροταινιών που παρουσιάστηκαν στο
αναγνωστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 8(1) του περί Κρατικού Αρχείου
Νόμου του 1991, ανήλθε σε 5233 και 102 αντιστοίχως. Συγκριτικός
πίνακας με στοιχεία του αναγνωστηρίου για τα έτη 2009 και 2010
φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙ.

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τα πληρωτέα τέλη, τα έσοδα του
Αναγνωστηρίου ανήλθαν σε €5270,78, από τα οποία €4912,66
εισπράχθηκαν για φωτοτυπίες, τα €324,70 για ανατυπώσεις
μικροταινιών, τα €16,32 για τηλεφωνικά αιτήματα και τα €17,10 για
επικύρωση αρχείων.
Εκδοτική Υπηρεσία
Η εργασία που έγινε στο Κρατικό Αρχείο περιλαμβάνει την ταξινόμηση,
καταλογοποίηση, εγκυτίωση και τοποθέτηση στα ράφια του αρχειακού
υλικού που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Επιλογή και Διάθεση Αρχείων
Σε συνεργασία με τον Τμηματικό Λειτουργό Αρχείων των διάφορων
κυβερνητικών τμημάτων εξετάστηκαν φάκελοι των τμημάτων, σύμφωνα
με τα άρθρα 6(1) και 6(2) του περί Κρατικού Αρχείου Νόμου. Κατά την
εξέταση επιλέγηκαν αρχεία για μεταφορά και μόνιμη διαφύλαξη στο
Κρατικό Αρχείο. Σύμφωνα με το άρθρο 6(5) του περί Κρατικού Αρχείου
Νόμου καταστράφηκαν αρχεία ως ακατάλληλα για μόνιμη διαφύλαξη.
Στοιχεία της μεταφοράς και της καταστροφής των αρχείων καθώς και ο
αποθηκευτικός χώρος των τμημάτων που αποδεσμεύτηκε φαίνονται στο
Παράρτημα IV.
Προσωρινή Επιστροφή Αρχείων
Επιστράφηκαν προσωρινά 779 αρχεία στα τμήματα από τα οποία
μεταφέρθηκαν, με βάση το άρθρο 7(5). Τα 550 αρχεία έχουν ήδη
επιστραφεί στο Κρατικό Αρχείο, ενώ 229 αναμένονται. Επίσης
επιστράφηκαν στο Κρατικό Αρχείο 194 αρχεία από τις επιτάξεις του 2009,
14 αρχεία από τις επιτάξεις του 2008, 5 αρχεία από τις επιτάξεις του 2007,
3 αρχεία από τις επιτάξεις του 2006, 1 αρχείο από τις επιτάξεις του 2005
καθώς και 1 αρχείο από τις επιτάξεις του 2004.
Εργαστήριο Συντήρησης
Κατά το 2010, το Εργαστήριο Συντήρησης εμπλουτίστηκε με κιβώτια
συντήρησης και άλλα υλικά. Επίσης έχουν κατασκευαστεί με κατάλληλα
υλικά συντήρησης 4160 καλύμματα φακέλων, 6000 θήκες και 3120
πλαστικά προστατευτικά για σκοπούς προληπτικής συντήρησης των
αρχείων.
Έχουν επίσης κατασκευαστεί 354 αρχειακά κιβώτια Νο.1, χωρίς οξύτητα
καθώς και 1 κιβώτιο Νο.2. Περαιτέρω κατασκευάστηκαν 3715 πρόχειρα
αρχειακά κιβώτια, ενώ έχουν δοθεί 2550 για να κατασκευαστούν από τα
ίδια τα κυβερνητικά τμήματα. Όλα τα πιο πάνω πρόχειρα αρχειακά
κιβώτια έχουν παραδοθεί στα διάφορα Υπουργεία, τμήματα και

υπηρεσίες για φύλαξη των αρχειακών τους συλλογών
μεταφορά τους στο Κρατικό Αρχείο.
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ασφαλή

Έχουν συντηρηθεί 3 φάκελοι της Αρχιγραμματείας (SA1), σύνολο 6
φύλλα και 1 τοπογραφικό σχέδιο και 1 σχέδιο. Επίσης συντηρήθηκαν 1
μητρώο της συλλογής Ε19 και 1 βιβλίο της συλλογής V11.
Έχουν συντηρηθεί 269 φύλλα από τη συλλογή του Kτηματολογίου
(LRS1).
Έχουν συντηρηθεί 4 φάκελοι από τη συλλογή των Φυλακών (SS),
σύνολο 38 φύλλα και 1 φάκελος από τη συλλογή των Φυλακών (LS),
σύνολο 142 φύλλα.
Κατά το Δεκέμβριο του 2010, στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης
έχουν πραγματοποιηθεί 35 μετρήσεις θερμοκρασίας (oC) και σχετικής
υγρασίας (RH%) με τη χρήση θερμοϋγρογράφου στα 5 αρχειοφυλάκια
του Κρατικού Αρχείου.
Φωτοαναπαραγωγική Υπηρεσία / Μηχανογράφηση - Αυτοματοποίηση
Γραφείου
Για τις ανάγκες των ερευνητών εκδόθηκαν γύρω
φωτοαντίγραφα και 955 ανατυπώσεις μικροταινιών.
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Το Δεκέμβριο του 2010 παραλήφθηκε η νέα φωτοτυπική μεσαίας
δυναμικότητας για τις ανάγκες των Τεχνικών Υπηρεσιών του Κρατικού
Αρχείου.
Συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες στο Εργαστήριο
Ψηφιοποίησης για ψηφιοποίηση αρχειακών συλλογών, μέσω μεγάλου
επαγγελματικού σαρωτή, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης
εύθραυστων αρχείων χωρίς την πρόκληση οποιασδήποτε καταπόνησης
ή έκθεση σε βλαπτική ακτινοβολία ή θερμότητα, καθώς και στο
Εργαστήριο Μικροφωτογράφησης. Στοιχεία της ψηφιοποίησης και
μικροφωτογράφησης των αρχείων φαίνονται στο Παράρτημα V.
Το Φεβρουάριο του 2010, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής σε
συνεργασία με τις ιδιωτικές εταιρείες, που έχουν αναλάβει τη συντήρηση
του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου, αναβάθμισε το εν λόγω
σύστημα στην επόμενη έκδοση.
Εκπαίδευση - Επισκέψεις
Τον Ιούνιο του 2010, ο νέος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως επισκέφτηκε το Κρατικό Αρχείο, για
σκοπούς ενημέρωσής του.

Το Νοέμβριο του 2010, η Έφορος Κρατικού Αρχείου και ένας Λειτουργός
Κρατικού Αρχείου, έλαβαν μέρος στο 22ο συνέδριο του EBNA (European
Board of National Archivists) και στην 9η συνάντηση του EAG
(European Archives Group) που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες.
Προσωπικό - Επιμόρφωση
Από τις 11.10.2010 μέχρι τις 22.10.2010, ο Συντηρητής Εγγράφων,
παρακολούθησε ως υπότροφος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
επιμορφωτικό Πρόγραμμα στον τομέα "Συντήρησης Αρχείων" στο
Εθνικό Αρχείο Σκωτίας, στο Εδιμβούργο.
Προβολή
Το Κρατικό Αρχείο, σε συνεργασία με το Κυβερνητικό Τυπογραφείο,
εμπλούτισε το Ημερολόγιο 2011, που διανέμεται σ’ όλους τους
δημόσιους υπαλλήλους, με σχετικά έγγραφα για τα 50 χρόνια της
Κυπριακής Δημοκρατίας που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο.
Στις 4 Νοεμβρίου 2010, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Πύλη
Αμμοχώστου, το Κρατικό Αρχείο υπό την αιγίδα του Υπουργού
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, παρουσίασε δύο εκδόσεις με την
ευκαιρία των 50 χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο
“Ονομαστικός Κατάλογος των εν τη Νήσω Κύπρω παρεπιδημούντων
Υπηκόων Ελλήνων” και η “Εκπαίδευση στην Κύπρο κατά το 19ο αιώνα”.
H πρώτη έκδοση παρουσιάστηκε από τον Πρέσβη της Ελλάδας ενώ η
δεύτερη έκδοση από Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας, Πανεπιστημίου Κύπρου. Στην εκδήλωση έγινε επίσης
έκθεση πρωτότυπου υλικού σχετικά με την Κυπριακή Δημοκρατία από
συλλογές που φυλάσσονται στο Κρατικό Αρχείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2010
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:
194 μητρώα Ποινικών Υποθέσεων (1993 - 1999)
191 φάκελοι Ποινικών Υποθέσεων (1988 - 1991) (1993 - 1999)
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΕΔΛΕ):
65 μητρώα Πολιτικών Αγωγών (1886 - 1959)
67998 φάκελοι Πολιτικών Αγωγών (1886 - 1960)
831 φάκελοι Διαχειρίσεων (1927, 1935, 1939 - 1960)
109 φάκελοι Γενικών Αιτήσεων (1957 - 1958)
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΕΔΛΑ):
192 δέσμες, φάκελοι με Δικαστηριακά Αρχεία
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΔΕΔ):
6 μητρώα Υποθέσεων Εργατικών Διαφορών (1968 - 1997)
248 φάκελοι Υποθέσεων Εργατικών Διαφορών (1995 - 1997)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ:
4 μητρώα Στρατιωτικών Υποθέσεων (1998 - 1999)
8 φάκελοι Υποθέσεων Στρατιωτικού Δικαστηρίου (1998 – 1999)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (PSC):
1031 φάκελοι Προσφυγών (1996 - 1999)
580 προσωπικοί φάκελοι Δημοσίων Υπαλλήλων
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (DON):
1905 φάκελοι (1959 - 2004)
67 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
59 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2011)
43 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2012)
191 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2013)
7 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2014)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ:
113 φάκελοι (1974, 1989, 1993 - 1994) (Συλλογή Εθνικής Φρουράς)
217 φάκελοι (1961 - 2001) (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ANR):
30 φάκελοι (1989 - 2002) (Εμπιστευτικό Αρχείο)
75 φάκελοι (1984 - 2000) (Συμπληρωματικός κατάλογος)
40 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ (MJ):
377 φάκελοι (1960 - 2007) (παλαιό θεματικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ:
330 φάκελοι (1958 - 2001) (αριθμητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
165 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2009)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ:
126 φάκελοι (1959 - 1961) (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
477 φάκελοι (1989 - 1990) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ε):
1621 φάκελοι (1982 - 2009) (θεματικό σύστημα αρχειοθέτησης)
κάρτες (2000 - 2009)
2636 προσωπικοί φάκελοι καθηγητών
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ΑΝΩΤΕΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΞΙΚ):
16 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2006)
24 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2007)
27 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2009)
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
240 βιβλία (1962 - 2004)
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ:
84 φάκελοι (1967 - 1968)
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ:
152 φάκελοι (1986 - 2000) (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ:
83 φάκελοι (παλαιό θεματικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ:
90 φάκελοι (1956) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Φ.Π.Α ΛΑΡΝΑΚΑΣ:
16 διοικητικοί φάκελοι (1992-1999) (αριθμητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
33 τεχνικοί φάκελοι (1992 -1999) (αριθμητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:
87 μητρώα (1975 - 1995)
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
500 φάκελοι (1920 - 1941) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ:
155 μητρώα και φάκελοι
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΜΕΤ):
5 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
23 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2011)
19 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2012)
22 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2013)
37 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2014)
43 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2015)
36 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2016)
305 φάκελοι (1922 - 2005) (παλαιό θεματικό και χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης και φάκελοι Αγγλοκρατίας)
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ:
88 box files (αλφαβητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
138 φάκελοι (αλφαβητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
290 φάκελοι (1980 - 1985 ) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
435 φάκελοι (1984 - 2001) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης,
αρίθμηση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
160 φάκελοι (αριθμητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
589 φάκελοι (1952 - 1954) }
(1960 - 1962) } (αριθμητικό σύστημα αρχειοθέτησης)
(1964 - 2003) }
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ:
14 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2008)
177 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ:
53 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (AGR):
244 φάκελοι (1968, 1975-1989) (Μελλοντική μεταφορά 2010)
1510 φάκελοι (1975 - 1976, 1986, 1989, 1990 - 1995)
(χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
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ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ (ΤΔ):
643 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ:
293 φάκελοι (1962)
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (RCS):
211 φάκελοι πλοίων (1999)
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
7 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
259 φάκελοι (1983 - 2009) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:
7 φάκελοι (1951 - 2000) (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:
35 φάκελοι (1958 - 1999) (χρονολογικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ (LRS):
137 χάρτες του Kitchener
Διάφορα παλαιά βιβλία, χάρτες, φιρμάνια και μητρώα (1881 - 1963)
ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (PS):
2 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ:
275 φάκελοι (1969 - 2004) (παλαιό θεματικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
20 φάκελοι (1980 - 1992) (Μελλοντική μεταφορά 2007)
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΚΕΡΥΝΕΙΑΣΜΟΡΦΟΥ:
29 φάκελοι (1955 - 2007) (παλαιό θεματικό σύστημα αρχειοθέτησης)
10 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ:
486 κατάλογοι και έντυπα
108 φάκελοι (θεματικό σύστημα αρχειοθέτησης)
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ:
14 φάκελοι (Μελλοντική μεταφορά 2010)
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΗΣ:
107 φάκελοι (1979 - 2007))
2665 φάκελοι
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΔΛ):
89 κιβώτια εμπορίου
7 σακούλες
ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΌ ΙΔΙΩΤΕΣ:
Αρχείο Γιώργου Βασιλείου - 401 box files (1988 - 1993)
Αρχείο Ερυθρού Σταυρού (1975 - 2001)
Αρχείο Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βοηθών Διεύθυνσης - 47 περιοδικά (1990 - 2010)
ΕΝΤΥΠΑ V:
204 έντυπα
ΣΥΝΟΛΟ

21,32
8,40
22,46
0,20
6,80
0,20
1,24

3,22
0,10
8,80
0,52

1,50
0,62
1,77
3,12
0,42
6,86
13,30
18,00

32,24
1,00
0,10
2,03
745,84

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2009

2010

Αριθμός ερευνητών

142

162

Αριθμός επισκέψεων

794

1001

Αριθμός αρχείων που ερευνήθηκαν

3024

5233

Αριθμός μικροταινιών που ερευνήθηκαν

26

102

Αριθμός αρχείων για κινηματογράφηση

------

------

Αριθμός τηλεφωνικών αιτημάτων

5

8

Αριθμός ταχυδρομικών αιτημάτων

2

------

Αριθμός φωτοτυπιών

10925

14247

Αριθμός ανατυπώσεων μικροταινιών

1115

955

Παρουσίαση φακέλων ως τεκμήρια στο Δικαστήριο

------

------

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση/Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

1.

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού Ποινικές Υποθέσεις

ΕΔΛΕ1/497-591

2.

Βουλή των Αντιπροσώπων - Πρακτικά
Νομοθετικού Συμβουλίου
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας Προσωπικοί Φάκελοι Δημοσίων
Υπαλλήλων
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος - Φάκελοι
Αλληλογραφίας
Υπουργείο Εσωτερικών - Εμπιστευτικό
Αρχείο
Υπουργείο Εσωτερικών - Εμπιστευτικό
Αρχείο
Υπουργείο Εσωτερικών - Εμπιστευτικό
Αρχείο
Υπουργείο Εσωτερικών - Εμπιστευτικό
Αρχείο
Υπουργείο Εσωτερικών - Εμπιστευτικό
Αρχείο

V28/1-20

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

PSC2/20970-9567

ANR1

Αριθμός
Κιβωτίων
24

Αποθηκευτικός
Χώρος
σε μέτρα
2,48

Παρατηρήσεις

Φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή
90

9,32

0,10

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχοντα κιβώτια

ΥΠΕΣ4/109-302

32

3,32

ΥΠΕΣ5/1-508

66

6,80

ΥΠΕΣ6/1-10

3

0,30

ΥΠΕΣ7/1-34

2

0,20

ΥΠΕΣ8/1-241

33

3,43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Τίτλος Τάξης

Μετεωρολογική Υπηρεσία - Φάκελοι
Αλληλογραφίας Αγγλοκρατίας
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων - Γενικοί
Φάκελοι
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης - Προσωπικοί Φάκελοι
αιτητών για απόκτηση βρετανικής
υπηκοότητας
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης - Αιτήσεις για απόκτηση
βρετανικής υπηκοότητας
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Φάκελοι Αλληλογραφίας
Τμήμα Φυλακών - SS Personal Files Pre
1960
Έντυπα
Έντυπα
Έντυπα
Έντυπα
Έντυπα

Κώδικας Τάξης

ΜΥ1/1-9

Αριθμός
Κιβωτίων

Αποθηκευτικός
Χώρος
σε μέτρα

0,10

ΤΑΥ1
ΒΝ1/192726-193089

Παρατηρήσεις

Τοποθετήθηκαν σε υπάρχοντα κιβώτια

57

5,93

ΒΝ2/36731-37510

6

0,60

LRS1/19320-20645

37

3,80

SS 58-91

34

3,53

V3/884-902
V13/107-113
V18/224-231
V30/1046-1062
V34/2388-2456

2
1
2
3
3

0,20
0,10
0,20
0,31
0,31

ΒΝ1/20001-201200

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΥΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Τίτλος Τάξης

Έντυπα
Έντυπα
Έντυπα
Έντυπα
Έντυπα
Αρχεία από ιδιώτες / Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός –
Μηνύματα Εγκλωβισμένων
Αρχεία από ιδιώτες - Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης –
Απομαγνητοφώνηση Ομιλιών

Κώδικας Τάξης

Αριθμός
Κιβωτίων

V40/1724-1732
V44/76-93
V53/1437-1454
V54/183-189
V55/26-29
ΚΕΣ1/1-415

1
4
2
1
1
2

Αποθηκευτικός
Χώρος
σε μέτρα
0,10
0,41
0,20
0,10
0,10
0,20

ΜΤ1/1-12

1

0,10

Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*
Μ

Αριθμός
Φακέλων
194

Χρονολογική
Περίοδος
1993-1999

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
5,70

1.

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

2.

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας

Μ

191

9,80

3.
4.

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας
Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Κ
Μ

293336
65

1988-1991
1993-1999
1993-1999
1886-1959

57,00
4,57

5.

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Μ

67998

1886-1960

116,53

6.

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού

Μ

831

3,84

7.
8.

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού
Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας

Μ
Μ

109
192
δέσμες

1927, 1935
1939-1960
1957-1958

9.

Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας

Κ

10.

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Μ

6

1968-1997

0,20

11.

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Μ

248

1995-1997

3,63

12.
13.

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
Στρατιωτικό Δικαστήριο

Κ
Μ

2626
4

1995-1997
1998-1999

19,00
0,20

14.

Στρατιωτικό Δικαστήριο

Μ

8

1998-1999

0,20

15.

Στρατιωτικό Δικαστήριο

Κ

4896

1998-1999

7,50

0,20
43,66

12,00

Παρατηρήσεις
Μητρώα Ποινικών Υποθέσεων.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Ποινικές Υποθέσεις.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Ποινικές Υποθέσεις
Μητρώα Πολιτικών Αγωγών.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Πολιτικές Αγωγές.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Διαχειρίσεις. Αναμένεται κωδικοποίηση
Γενικές Αιτήσεις. Αναμένεται κωδικοποίηση
Δικαστηριακά αρχεία που βρέθηκαν στο πρώην
κτήριο της Οθωμανικής Τράπεζας στη
Λάρνακα. Αναμένεται κωδικοποίηση
Δικαστηριακά αρχεία που βρέθηκαν στο πρώην
κτήριο της Οθωμανικής Τράπεζας στη Λάρνακα
Μητρώα Υποθέσεων Εργατικών Διαφορών.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Υποθέσεις Εργατικών Διαφορών. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Υποθέσεις Εργατικών Διαφορών
Μητρώα Στρατιωτικών Υποθέσεων. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Υποθέσεις Στρατιωτικού Δικαστηρίου.
Αναμένεται Κωδικοποίηση
Υποθέσεις Στρατιωτικού Δικαστηρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθμός
Φακέλων
1520
1031
580

16.
17.
18.

Γενικό Λογιστήριο
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Κ
Μ
Μ

19.

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Κ

20.
21.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Νομική Υπηρεσία

Κ
Κ

81

22.
23.
24.
25.
26.
27.

Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

35.

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Χρονολογική
Περίοδος
1971-2006
1996-1999

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
44,49
15,18
9,10

1987-1996
1998-2004

70,00

2010

2,10
0,80

2195
1337
211
5807
201
24

1994-1995
1994-1995
1994-1995
1987-2009
1988-2006
1995-1997

40,00
10,00
3,00
15,00
1,00
0,30

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Μ

4624
28
60
5
90
327
1905

1989-2006
1994-1995
1994-19985
1994-1995
1994-1995
1994-1995
1959-2004

10,00
0,20
0,50
0,10
0,80
1,20

Μ

67

26,90

Παρατηρήσεις
Φάκελοι Αρχείου Προσφορών
Προσφυγές. Αναμένεται κωδικοποίηση
Προσωπικοί Φάκελοι Δημοσίων Υπαλλήλων.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Αιτήσεις για πλήρωση διαφόρων θέσεων που
πληρώθηκαν και δεν εκκρεμεί προσφυγή
Μελλοντική μεταφορά 2008 και 2010
Αντίγραφα διεκπεραίωσης εργασιών του
προϊστάμενου του Τομέα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Προσφυγές
Αστικές Υποθέσεις
Ποινικές Εφέσεις
Φάκελοι καταδίκων
Φάκελοι στέρησης άδειας οδηγού
Φάκελοι για επανάκτηση άδειας κυνηγίου και
κατοχής πυροβόλου όπλου
Φάκελοι Χρηματικών Ποινών
Πειθαρχικές Υποθέσεις Καθηγητών
Πειθαρχικές Υποθέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων
Πειθαρχικές Υποθέσεις Δασκάλων
Τροχαία Ατυχήματα
Εξωτερικές Αγωγές
Διοικητικοί φάκελοι. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

36.

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Μ

Αριθμός
Φακέλων
59

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
1,30

37.

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Μ

43

0,90

38.

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Μ

191

2,80

39.

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας

Μ

7

0,10

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου
Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

353
1114
3242
205
2

1961-2002
1995-2009
1970
1999

10,00

5095

1997
2005
1993-1999

3,00
4,00

49.

Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου

Κ

2286

2001-2006

1,00

50.

Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου

Κ

325

2004

0,25

51.
52.

Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου
Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου –
Παράρτημα Παραλιμνίου

Κ
Κ

1873

1990-2004
2001-2006

10,00
1,00

40,00

Παρατηρήσεις
Μελλοντική μεταφορά 2011. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2012. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2013. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2014. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2010
Διοικητικοί φάκελοι
Άκυρα Διαβατήρια
Άκυρα Διαβατήρια σειράς Α’ και Β’
Φάκελοι Αιτητών
Άκυρα Ταξιδιωτικά Έγγραφα (Πάσα)
Καταστάσεις Διαβατηρίων
Τιμολόγια και Εντάλματα Πληρωμών
Αιτήσεις για έκδοση διαβατηρίων για
Ελληνοκύπριους
Αιτήσεις για έκδοση προσφυγικών
ταυτοτήτων
Αιτήσεις για έκδοση πολιτικών
ταυτοτήτων
Διπλότυπα Λογιστηρίου
Αιτήσεις για έκδοση προσφυγικών
ταυτοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Χρονολογική
Περίοδος
2000-2004

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
12,00

53.

Κ

55.

Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου - Παράρτημα
Παραλιμνίου
Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου - Παράρτημα
Παραλιμνίου
Υπουργείο Άμυνας

2000-2004

6,00

M

113

3,20

217

1974, 1989
1993-1994
1961-2001

56.

Υπουργείο Άμυνας

Μ

7,50

57.
58.

61.

Υπουργείο Άμυνας
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κ
Μ

305
30

1961-2003
1989-2002

10,20
0,50

Μ

75

1984-2000

2,10

Μ

40

Μ

377

1960-2007

23,33

62.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κ

840

1960-2002

33,00

63.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κ

2007-2008

1,00

64.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κ

211

2002-2007

3,00

65.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κ

65

3,00

66.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κ

36

1,50

54.

59.
60.

Αριθμός
Φακέλων
14730

Κ

1,72

Παρατηρήσεις
Αιτήσεις για έκδοση πολιτικών
ταυτοτήτων
Αποδείξεις Λογιστηρίου ΓΛ 301
Διοικητικοί φάκελοι. Συλλογής Εθνικής
Φρουράς. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2010
Εμπιστευτικό Αρχείο. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Συμπληρωματικός
κατάλογος. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεματικό
σύστημα αρχειοθέτησης. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεματικό
σύστημα αρχειοθέτησης
Προσχέδια πρακτικών Υπουργικής
Επιτροπής και αντίγραφα εγγράφων
Προσφορών
Αντίγραφα Ημερήσιας Διάταξης και
Πρακτικά Υπουργικού Συμβουλίου
Μελλοντική Καταστροφή 2010
(Εμπιστευτικό Αρχείο)
Μελλοντική καταστροφή 2010

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

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

Μ

Αριθμός
Φακέλων
330

Μ

165

Κ

154

1961-2000

5,60

Κ

120

1979-2000

5,00

Κ

76.

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Υπουργείο Εσωτερικών

77.
78.

67.
68.
69.
70.

71.
72.

Προέλευση

Μ/Κ*

Χρονολογική
Περίοδος
1958-2001

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
11,98
5,20

1,30

Κ

95

Κ

294

Μ

126

1959-1961

2,00

Κ

53

1961

4,10

Κ

89

2007-2009

6,72

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Οικονομικών

Κ
Μ

477

1993-2002
1989-1990

4,00
11,75

79.

Υπουργείο Οικονομικών

Κ

418

1989-1990

11,50

80.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Μ

1621

1982-2009

73,48

73.
74.
75.

2004

6,00
8,50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Παρατηρήσεις
Διοικητικοί φάκελοι. Αριθμητικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2009. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Αριθμητικό σύστημα
αρχειοθέτησης
Διοικητικοί φάκελοι εμπορικού κέντρου
Βερολίνου. Αλφαβητικό σύστημα
αρχειοθέτησης
Κενά έντυπα αδειών εξαγωγής ειδών διπλής
χρήσης
Απόρρητοι φάκελοι που αφορούν συνεδρίες
του Υπουργικού Συμβουλίου
Μελλοντική καταστροφή 2009 (Από ΜΚ 2004
και 2005)
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2010
Αντίγραφα Ημερήσιας Διάταξης Υπουργικού
Συμβουλίου
Λογιστικές καταστάσεις και λογιστικά έντυπα
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης
Φάκελοι Κολεγίων. Θεματικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθμός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος
2000-2009

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
0,10

81.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Μ

82.

Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού

Μ

83.
84.

Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού

Κ
Κ

10/2004-9/2005
2008

4,00
2,00

85.

Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού

Κ

2009-2010

3,00

86.
87.

Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού

Κ
Κ

2007-2008
2008

60,00
1,00

88.

Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού

Κ

2008

1,50

89.
90.

Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Υγείας

Κ
Κ

2008
1999-2007

100,00
35,00

91.
92.
93.

Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Κ
Κ
Μ

96197

2002-2008
2005-2007

16

20,00
3,00
0,52

94.

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Μ

24

0,52

95.

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Μ

27

0,82

96.

Αρχηγείο Αστυνομίας

Μ

240

2636

420

35,77

1962-2004

6,80

Παρατηρήσεις
Κάρτες των φακέλων Κολεγίων.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Προσωπικοί φάκελοι Καθηγητών.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Αντίγραφα προσφορών
Γραπτά εξετάσεων κρατικών
ινστιτούτων επιμόρφωσης
Αντίγραφα για διεκπεραίωση
εργασιών των Λειτουργών
Γραπτά Δημόσιας Υπηρεσίας
Γραπτά Πιστοποίησης πολύ καλής
γνώσης της ελληνικής γλώσσας
Γραπτά Δακτυλογραφίας και
Στενογραφίας
Γραπτά Παγκύπριων Εξετάσεων
Αντίγραφα Ημερήσιας Διάταξης
Υπουργικού Συμβουλίου
Αιτήσεις για έκδοση κάρτας νοσηλείας
Τρίτα Αντίγραφα
Μελλοντική μεταφορά 2006.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2007.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2009.
Αναμένεται κωδικοποίηση
Βιβλία Ερυθρών Αγγελιών της Interpol.
Αναμένεται κωδικοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

97.

Αρχηγείο Αστυνομίας

Κ

Αριθμός
Φακέλων
71934

Χρονολογική
Περίοδος

98.

Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς

Μ

84

1967-1968

5,04

99.
100.
101.

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Κ
Κ
Κ

9/2009-6/2010
1999-2006
1999-2005

10,50
10,00
10,00

102.
103.

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Κ
Κ

2006-2007

0,40
1,50

104.

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Κ

1/2009-2/2010

3,50

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

40

2004
2004
1990-2005
1990-2005
1986-2004
1980-2005
2005-2007
2000-2005

2,00
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
20,00
10,00

113.

Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού

Κ

50

2005

10,00

114.

Γενικό Χημείο

Μ

152

1986-2000

3,53

8

87500

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
519,90

Παρατηρήσεις
Φάκελοι, βιβλία, έντυπα, αιτήσεις και
λογιστικά αρχεία
Διοικητικοί φάκελοι. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Παραπεμπτικά αναλύσεων Χημείου
Αποτελέσματα αγγειολογικών εξετάσεων
Αντίγραφα αποτελεσμάτων
Κυτταρολογικού
Μελλοντική καταστροφή 2010
Τρίτα Αντίγραφα αποφάσεων
Ιατροσυμβουλίων
Αντίγραφα αποτελεσμάτων αναλύσεων
Ραδιοϊσότοπων
Λογιστικά αρχεία
Έντυπα Πρώτων Βοηθειών
Έντυπα 2α και 3α αντίγραφα Λογιστηρίου
Έντυπα MED 267(α)
Έντυπα MED 4
Έντυπα MED 77
Αντίγραφα αναλύσεων Χημείου
Βιβλία καταγραφής ασθενών για
δοκιμασίες κοπώσεως και
υπερηχογραφήματα
Βιβλία καταγραφής ασθενών
Ακτινολογικού Τμήματος
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α
115.

Γενικό Χημείο

Κ

116.

Γενικό Χημείο

Κ

Αριθμός
Φακέλων
111 box files
1000 pockets
76 κασόνια με pockets
14 φακέλους
22 box files

117.

Γενικό Χημείο

Κ

193 box files

2002-2003

10,00

118.
119.

Γενικό Χημείο
Γενικό Χημείο

Κ
Κ

48
150

1998-2006
1999-2000

1,00
0,50

120.
121.

Γενικό Χημείο
Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού
Λευκωσίας (Τμήμα Δημοσίων
Έργων)
Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού
Δημοσίων Έργων Λάρνακας (Τμήμα
Δημοσίων Έργων)
Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού
Δημοσίων Έργων Λάρνακας (Τμήμα
Δημοσίων Έργων)
Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού
Δημοσίων Έργων Λάρνακας (Τμήμα
Δημοσίων Έργων)
Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού
Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου
(Τμήμα Δημοσίων Έργων)

Κ
Κ

84
104

Κ

147

Κ

3265

Κ

165

122.

123.

124.

125.

Προέλευση

Μ/Κ*

Κ

Χρονολογική
Περίοδος
1987-2002

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
40,00

1993-2001

2,00

1,20
2,00

1952-1958
1961, 1965
1988-1999
1976-1998

1992-2005

Παρατηρήσεις
Αποτελέσματα Αστυνομικών
Υποθέσεων

Αντίγραφα διεκπεραίωσης των
εργασιών των Επιτροπών Υφασμάτων
και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Αποτελέσματα αναλύσεων τροφίμων,
φαρμάκων, νερού και άλλων ειδών
Τρίτα Αντίγραφα
Έντυπα με πίνακες σύστασης
Κυπριακών Προϊόντων
Μελλοντική καταστροφή 2010
Προσωπικοί φάκελοι και φάκελοι
αδειών

4,10

Διοικητικοί φάκελοι

4,00

Φάκελοι Αυτοστέγασης

2,00

Διπλότυπα Λογιστηρίου

13,00

Λογιστικά αρχεία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθμός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος

126.

Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων
Έργων Αμμοχώστου (Τμήμα Δημοσίων Έργων)
Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων
Έργων Αμμοχώστου (Τμήμα Δημοσίων Έργων)

Κ

300

2009

Κ

13

Κ
Κ

3105
435

150,00
10,00

130.

Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας Λάρνακας
Επαρχιακό Γραφείο Εργασιακών Σχέσεων
Λεμεσού
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας

1974-1977, 19791982, 1985, 1986,
1989, 1994-1999
1990-2005
1949-2000

Κ

239

1961-1999

13,00

131.
132.

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λευκωσίας

Κ
Κ

67
40

1973-2003
2004-2005

3,00
3,20

133.

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού

Μ

83

1,97

134.

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού

Κ

626

4,00

135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Κ

5233

142.

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Λεμεσού

Κ

23

127.

128.
129.

1945
5000
53
531
407

Αποθηκευτικ
ός Χώρος σε
μέτρα
1,00
1,50

2004-2007
2004-2010
1974-2001

21,50

2004-2008
2004-2008
0,50

Παρατηρήσεις

Αντίγραφα Προσφορών
Μελλοντική καταστροφή 2010

Φάκελοι Αρχείου Αλλοδαπών
Διοικητικοί φάκελοι. Αριθμητικό σύστημα
αρχειοθέτησης
Διοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεματικό σύστημα
αρχειοθέτησης
Φάκελοι αδειών
Αντίγραφα εντύπων κοινωνικοοικονομικών
ερευνών
Διοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεματικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεματικό σύστημα
αρχειοθέτησης
Έρευνες Δικαστηρίου
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
Έρευνες
Φάκελοι Κοινοτικής και Οικογενειακής Εργασίας
Φάκελοι αδειών
Έρευνες από Ίδρυμα Ραδιομαραθωνίου
Εκθέσεις προς Αστυνομικό Διευθυντή για
ανήλικους παραβάτες
Μελλοντική καταστροφή 2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

143.
144.
145.
146.
147.
148.

Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Πάφου
Επαρχιακό Γραφείο Ευημερίας Ευρύχου
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού

Κ
Κ
Κ
Κ
Κ
Μ

Αριθμός
Φακέλων
1033
226
137
738
742
90

Χρονολογική
Περίοδος
1975-2005
1996-2004
1987-2002
1997-2005
1965-2001
1956

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα

149.

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού

Κ

36

1966-2008

0,60

150.

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού

Κ

76

1963-2005

1,30

151.

Κ

29

Μ

16

1975, 1985
1986, 1996
1992-1999

0,50

152.

Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Πάφου
Επαρχιακό Γραφείο Υπηρεσίας ΦΠΑ Λάρνακας

153.

Επαρχιακό Γραφείο Υπηρεσίας ΦΠΑ Λάρνακας

Μ

33

1992-1999

1,04

154.

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας

Μ

87

1975-1995

3,32

155.
156.
157.
158.

Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λευκωσίας
Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού
Επαρχιακό Τελωνείο Λεμεσού
Ιατρικές Υπηρεσίες

Κ
Κ
Κ
Μ

3606
500

2006-2007
2004-2006
1973-2003
1920-1941

10,00
10,00
10,00
12,68

159.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Κ

282

1925-1941

4,00

7,00
10,00
0,83

0,62

Παρατηρήσεις
Φάκελοι Δημόσιου Βοηθήματος
Αναφορές και Γονικής Μέριμνας
Φάκελοι Προληπτικής Μέριμνας
Φάκελοι Φοιτητών
Φάκελοι Δημοσίου βοηθήματος
Διοικητικοί Φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Προσωπικοί φάκελοι Εκπαιδευτικών
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Φάκελοι αδειών Εκπαιδευτικών Δημοτικής
Εκπαίδευσης
Μελλοντική καταστροφή 2010
Διοικητικοί φάκελοι. Αριθμητικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίση
Τεχνικοί φάκελοι. Αριθμητικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μητρώα εισόδων, συμβάσεων,
μεταβιβάσεων χωριών Επαρχίας Κερύνειας
Δευτερεύουσες αιτήσεις
Δευτερεύουσες αιτήσεις
Φάκελοι δημόσιας αποθήκης αποταμίευσης
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Μ/Κ*

Αριθμός
Φακέλων

Μ

155

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Κέντρο Επιστημονικών
Ερευνών
Κρατικό Αρχείο
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ
Μ

34
5
23
19
22
37
43
36
305

2006-2009

1922-2005

1,20
0,20
0,72
0,62
0,62
1,04
1,04
0,72
7,73

170.

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κ

158

1972-2000

5,00

171.
172.

Μετεωρολογική Υπηρεσία
Μετεωρολογική Υπηρεσία

Κ
Κ

44
12

2003-2008

3,00
2,00

160.

Προέλευση

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
μέτρα
3,00

Παρατηρήσεις

Μητρώα και φάκελοι αρχείου του Κώστα
Χριστοδούλου. Αναμένεται κωδικοποίηση
Τηλεφωνικοί κατάλογοι
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2011. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2012. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2013. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2014. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2015. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική μεταφορά 2016. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεματικό και χρονολογικό
σύστημα αρχειοθέτησης και φάκελοι Αγγλοκρατίας.
Συμπληρωματικό κατάλογος. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεματικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Προσωπικοί φάκελοι και φάκελοι
αδειών. Συμπληρωματικός κατάλογος
Μελλοντική καταστροφή 2010
Τρίτα Αντίγραφα και καταστάσεις ρολογιού,
ταχυδρομείο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθμός
Φακέλων
88 box
files
138

Χρονολογική
Περίοδος

Αποθηκευτικός
Χώρος σε
μέτρα
6,60

173.

Νοσηλευτική Σχολή

Μ

174.

Νοσηλευτική Σχολή

Μ

175.

Κ

178.

Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής
Άμυνας Λεμεσού
Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής
Άμυνας Λεμεσού
Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτικής
Άμυνας Λεμεσού
Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Μ

290

1980-1985

8,73

179.

Πολιτιστικές Υπηρεσίες

Μ

435

1984-2001

12,98

180.

Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου
Παιδείας
Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου
Παιδείας

Μ

160

Μ

589

182.

Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου
Παιδείας

Κ

196

183.

Τμήμα Αναδασμού

Μ

14

176.
177.

181.

Κ

Παρατηρήσεις

4,05

Box files με αλληλογραφία. Αλφαβητικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Αλφαβητικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Έντυπα Πολιτικής Άμυνας

5,50

Λογιστικά αρχεία

Κ

Τρίτα Αντίγραφα

3,95
1952-1954
1960-1962
1964-2003
1962, 1965-1971,
1973-1980,
1983-2000

16,22

Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Η αρίθμηση είναι των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι Δημοτικών Σχολείων. Αριθμητικό
σύστημα αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Αριθμητικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση

2,00

Διοικητικοί φάκελοι. Αριθμητικό σύστημα
αρχειοθέτησης

0,31

Μελλοντική μεταφορά 2008. Αναμένεται
κωδικοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

184.

Τμήμα Αναδασμού

Μ

Αριθμός
Φακέλων
177

Χρονολογική
Περίοδος

1970-1974
1970-1990
2009

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
4,68

185.
186.
187.
188.

Τμήμα Αναδασμού
Τμήμα Αναδασμού
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τμήμα Αρχαιοτήτων

Κ
Κ
Κ
Μ

31
60
21
53

189.
190.
191.

Τμήμα Αρχαιοτήτων
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Τμήμα Γεωργίας

Κ
Κ
Μ

14
82
244

192.

Τμήμα Γεωργίας

Μ

1510

193.
194.

Τμήμα Γεωργίας
Τμήμα Γεωργίας

Κ
Κ

356
1635

1983-2005
1968
1975-1989
1975-1976, 1986
1989, 1990-1995
1975-1989
1990-1995

195.
196.
197.

Τμήμα Γεωργίας
Τμήμα Γεωργίας
Τμήμα Δασών

Κ
Κ
Μ

15000

1993-2004

643

35,00
25,00
21,32

198.
199.

Τμήμα Δασών
Τμήμα Δημοσίων Έργων

Κ
Μ

211
293

1962

12,00
8,40

200.
201
202

Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Τμήμα Επιδοτήσεως Ενοικίων

Κ
Μ
Κ

113
211
933

1962
1999
1999-2000

2,00
22,46
5,00

1,00
2,00
3,00
2,40
0,20
2,00
7,10
47,78
21,00
69,00

Παρατηρήσεις
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2008
Μελλοντική καταστροφή 2010
Αντίγραφα Προσφορών
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2010
Προσωπικοί φάκελοι και φάκελοι αδειών
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2010
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης
Έντυπα αιτήσεων διαφόρων σχεδίων
Περιοδικές εκδόσεις ξένων οργανισμών
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2010
Διοικητικοί φάκελοι. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι
Φάκελοι RCS. Αναμένεται κωδικοποίηση
Φάκελοι επιδόματος ενοικίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α
203.
204.
205.

Προέλευση
Τμήμα Επιδοτήσεως Ενοικίων
Τμήμα Επιδοτήσεως Ενοικίων
Τμήμα Επιδοτήσεως Ενοικίων

Μ/Κ*

Αριθμός
Φακέλων

Κ
Κ
Κ

Χρονολογική
Περίοδος
2004-2005
2004-2005
2009

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
4,50
1,00

Παρατηρήσεις
Ξεκαθαρισμένες επιταγές
Μηνιαίες καταστάσεις πληρωμών
Μηνιαία έντυπα αλλαγών

0,50
206.
207.
208.

Τμήμα Επιδοτήσεως Ενοικίων
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίες
Τμήμα Εργασίας

Κ
Κ
Μ

3
7

209.

Τμήμα Εργασίας

Μ

259

1983-2009

6,80

210.

Τμήμα Εργασίας

Κ

493

1976-2000

11,00

211.

Τμήμα Εργασίας

Κ

10379

1990-2005

130,00

212.
213.

Τμήμα ‘Εργασίας
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου
Παραλήπτη
Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Κρατικών Αγορών και
Προμηθειών
Τμήμα Κρατικών Αγορών και
Προμηθειών
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Κ
Μ

10
7

1951-2000

0,50
0,20

Κ

25

1967-2001

1,50

Κ
Μ

35

2003-3/2005
1958-1999

56,00
1,24

Κ

64

1958-2002

3,50

Μ

137

214.
215.
216.
217.
218.

2001-2005
1961

0,10
0,20

Διάφορα έντυπα
Μελλοντική καταστροφή 2009
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης
Φάκελοι από Υπ. Αλλοδαπών του Τμήματος
Εργασίας
Μελλοντική καταστροφή 2010
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση
Μελλοντική καταστροφή 2010
Εξαργυρωμένες επιταγές
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση
Διοικητικοί φάκελοι. Χρονολογικό σύστημα
αρχειοθέτησης
Χάρτες του Kitchener Αρ.1-15. Αναμένεται
κωδικοποίηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

Αριθμός
Φακέλων

Χρονολογική
Περίοδος
1881-1963

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
3,22

219.

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Μ

220.

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

Μ

2

221.
222.
223.

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τελωνείων
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κ
Κ
Μ

12
12
275

1940-1983
1969-2004

1,00
1,00
8,80

224.

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κ

575

1962-2003

13,00

225.

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κ

130

5,00

226.

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Μ

20

1977-2000
1990-2004
1980-1992

0,52

227.
228.
229.

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Κ
Κ
Κ

2
900 βιβλία
57

1993-1995
1971-1999
1992-2002

0,15
9,50
5,70

230.

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Κ

1996-2008

10,50

231.

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Περιφερειακό
Γραφείο Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Περιφερειακό
Γραφείο Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Περιφερειακό
Γραφείο Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου

Μ

29

1955-2007

1,50

Μ

10

0,62

Κ

10

0,40

232.
233.

0,10

Παρατηρήσεις
Διάφορα παλαιά βιβλία, χάρτες, φιρμάνια και
μητρώα. Αναμένεται κωδικοποίηση.
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση.
Μελλοντική καταστροφή 2010
Μελλοντική καταστροφή 2009. Προσωπικοί φάκελοι.
Διοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεματικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση.
Διοικητικοί φάκελοι. Παλαιό θεματικό σύστημα
αρχειοθέτησης.
Προσωπικοί φάκελοι. Φάκελοι αδειών.
Μελλοντική μεταφορά 2007. Αναμένεται
κωδικοποίηση.
Μελλοντική καταστροφή 2010.
Βιβλία αναφοράς νοσηλευτών.
Φάκελοι σεμιναρίων και άλλα έντυπα Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΗΚ.
Έντυπα Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΗΚ.
Διοικητικοί φάκελοι. Θεματικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται κωδικοποίηση.
Μελλοντική μεταφορά 2010. Αναμένεται
κωδικοποίηση.
Μελλοντική καταστροφή 2010.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α
234.

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Περιφερειακό Γραφείο ΛευκωσίαςΚερύνειας-Μόρφου

Κ

Αριθμός
Φακέλων
26417

235.

Κ

77800

2004-2007

15,00

Κ

120

2000-2002

25,00

237.

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Περιφερειακό Γραφείο Λεμεσού
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Περιφερειακό Γραφείο Λεμεσού
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

Μ

486

1,77

238.

Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου

Μ

108

3,12

239.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου

Μ

14

0,42

240.
241.
242.

Κ
Κ
Κ

187
2481

243.

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών
Πληρωμών
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Μ

107

244.
245.
246.

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης

Μ
Κ
Κ

2665

236.

Προέλευση

Μ/Κ*

Χρονολογική
Περίοδος
1990-2009

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα
39,50

1954-2009
2005-2007

4,00
94,00
6,00

1979-2007

6,86

2007-2010
1977-2009

13,30
6,00
26,82

Παρατηρήσεις
Διάφορα έντυπα αρχείου
εξυπηρέτησης πελατών Περιφερειακού
Γραφείου Λευκωσίας-ΚερύνειαςΜόρφου.
Διάφορα έντυπα Αρχείου Προσωπικού.
Έντυπα Αρχείου εξυπηρέτησης
πελατών.
Κατάλογοι, έντυπα συμμετοχής και
αξιολόγησης Διεθνούς και ειδικών
εκθέσεων και ενημερωτικά δελτία.
Αναμένεται κωδικοποίηση.
Διοικητικοί φάκελοι. Θεματικό σύστημα
αρχειοθέτησης. Αναμένεται
κωδικοποίηση.
Μελλοντική μεταφορά 2010.
Αναμένεται κωδικοποίηση.
Μελλοντική καταστροφή 2010
Τραπεζικά αρχεία.
Αιτήσεις Πρόσληψης Προσωπικού.
Διοικητικοί φάκελοι. Αναμένεται
κωδικοποίηση.
Φάκελοι Αγοραστών.
Αιτήσεις για κενές θέσεις.
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Προέλευση

Μ/Κ*

247.

Κ
Κ

2009-2010

Κ

2009-2010

Κ

1998-2001

0,50

Διάφοροι κατάλογοι και αποδείξεις.

Κ

2007

1,50

Διάφορα έντυπα.

Κ

2009-2010

1,60

253.

Συμβούλιο Αποχετεύσεων ΛεμεσούΑμαθούντας
Συμβούλιο Αποχετεύσεων ΛεμεσούΑμαθούντας
Συμβούλιο Αποχετεύσεων ΛεμεσούΑμαθούντας
Συμβούλιο Αποχετεύσεων ΛεμεσούΑμαθούντας
Συμβούλιο Αποχετεύσεων ΛεμεσούΑμαθούντας
Συμβούλιο Αποχετεύσεων ΛεμεσούΑμαθούντας
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Χρονολογική
Περίοδος
2009-2010

Κ

171

1991-2003

Δεύτερα Αντίγραφα Ημερήσιας Διάταξης και
Πρακτικών.
Λογιστικά Αρχεία Οικονομικών Υπηρεσιών.

254.
255.

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού
Δήμος Λεμεσού

Κ
Μ

2008

256.

Αρχεία από ιδιώτες - Αρχείο Γιώργου
Βασιλείου
Αρχεία από ιδιώτες - Ερυθρός Σταυρός

Μ

3
89 κιβώτια
εμπορίου
7 σακούλες
401 box files

Αρχεία από ιδιώτες - Ευρωπαϊκός
Σύνδεσμος Βοηθών Διεύθυνσης
Σημ.: *
Μ = Μεταφορά
Κ = Καταστροφή

Μ

248.
249.
250.
251.
252.

257.
258.

Αριθμός
Φακέλων

Μ
47 περιοδικά

Αποθηκευτικός
Χώρος σε μέτρα

Παρατηρήσεις
Ενδιάμεσες Αναφορές Η/Υ και Λογαριασμοί.

5,00

Αντίγραφα Καταστάσεις Λογαριασμών.
Υπενθυμίσεις που επιστράφηκαν.

12,17
18,00

1988-1993

32,24

1975-2001

1,00

1990-2010

0,10

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Δικαστηριακά αρχεία και αρχεία του Τμήματος
Δασών και Ταχυδρομείου. Αναμένεται
κωδικοποίηση.
Αρχεία από κ. Γιώργο Βασιλείου. Αναμένεται
κωδικοποίηση.
Αρχεία Ερυθρού Σταυρού. Αναμένεται
κωδικοποίηση.
Περιοδικά. Αναμένεται κωδικοποίηση.
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ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Σύνολο
Φωτογραφιών

1

Secretariat Archives: Register 1908–1910

SA8/45

420

2

Secretariat Archives: Register 1911–1913

SA8/46

234

3

Secretariat Archives: Register 1914–1916

SA8/47

209

4

Secretariat Archives: Register 1917–1919

SA8/48

201

5

Secretariat Archives: Register 1920–1922

SA8/49

229

6

Secretariat Archives: Register 1923–1925

SA8/50

197

7

Secretariat Archives: Register 1930–1932

SA8/52

233

8

Secretariat Archives: Register 1933–1935

SA8/53

181

9

Secretariat Archives: Register 1936–1938

SA8/54

354

10

Secretariat Archives: Subject Index
1905–1906–1907 (1–15)

SA9/32

474

11

Secretariat Archives: Subject Index
1905–1906–1907 (16–43)

SA9/33

343

12

Secretariat Archives: Subject Index
1907–1908–1909 (1–15)

SA9/34

394

13

Secretariat Archives: Subject Index
1907–1908–1909 (16–43)

SA9/35

286

14

Secretariat Archives: Subject Index
1909–1910–1911 (1–15)

SA9/36

505

15

Secretariat Archives: Subject Index
1909–1910–1911 (16–43)

SA9/37

281

16

Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός: Μηνύματα
Εγκλωβισμένων

ΚΕΣ1/1–416

607

17

Legislative Council

V28/1–18

7354
19ο

18

19

20
21

22
23

Έκδοση: “H Εκπαίδευση στην Κύπρο κατά τον
Αιώνα”
Μητρώα Στατιστικών Στοιχείων Δασκάλων Ε19/1
και Φοιτητών: Στατιστικές Φοίτησης
Μαθητών – Δασκάλων – Προσωπικού
1884 –1894
Cyprus Parliamentary Papers:
1878–1881
V11/182
Παραχώρηση ψηφιοποιημένων αρχείων για το Πρόγραμμα Σπουδών
“Διοίκηση Μονάδων Υγείας” του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
Publications: Monographs
V30/1–13
Publications: Annual Reports
V40/399-403,
405-406, 408-410, 414,
416, 956, 1133, 1251
Παραχώρηση ψηφιοποιημένων αρχείων στη Βουλή των Αντιπροσώπων
Ανώτατο Δικαστήριο – Προσφυγές
ΑΔ5/826–827
Ανώτατο Δικαστήριο – Ποινικές Εφέσεις
ΑΔ4/6–8, 12–19, 21, 23–
26/1

291

16

357
670

202
2526

Α/Α

Τίτλος Τάξης

24

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας –
Ποινικές Υποθέσεις

25

Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού – Ποινικές
Υποθέσεις

26

Κώδικας Τάξης
2321/70
6453/70
6971/70
8150/70/1–4
9991/70
1530/72
4226/72
10450/73
11475/73
11765/73
12598/73
12805/73
12833/73
14052/73
3103/74
15855/74
4563/76
ΕΔΛΕ1/55–57,
96, 155–157, 161, 168–169,
172–174
ΕΔΠΑ1/84, 95

Σύνολο
Φωτογραφιών
2723

1141

Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου – Ποινικές
22
Υποθέσεις
27
Land Registry And Surveys – Minute
LRS1/19340
26
Papers
Παραχώρηση ψηφιοποιημένων αρχείων για συμπερίληψη
στο Κυβερνητικό Ημερολόγιο 2011
28
Gazettes: 1960
V21/91
2
29
Ministry of Foreign Affairs –
FA2/1093
7
Minute Papers 1969
30
Ministry of Justice –
MJ4/609
2
Minute Papers
Παραχώρηση ψηφιοποιημένων αρχείων στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο
31
Ministry of Foreign Affairs –
FA2/1093
214
Minute Papers 1969
Παραχώρηση ψηφιοποιημένων αρχείων στην Κυπριακή
Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου
CPF5/93, 143, 221, 315,
13
32
Cyprus Police Force:
343, 347, 554, 654, 990,
EOKA Detainees 1955–1959
Class “N”
1178, 1209, 1926, 1989
Παραχώρηση ψηφιοποιημένων αρχείων στην Ιερά Μονή Παναγίας του Μαχαιρά στα πλαίσια
έρευνας που διενεργείται για την ιστορία της Μονής
33
Secretariat Archives:
SA1/13369, 489/85,
1840
Minute Papers
1894/85, 2265/85, 3558/85,
4280/85, 4652/85, 4802/85,
4961/85, 5006/85, 306/86,
380/86, 2289/86,
3333/87,249/88, 3230/88,
710/89, 2079/89, 2357/90,
123/91, 2740/91, 2327/92,
3245/92, 2955/93, 256/94,
604/94, 83/95, 346/95,
434/95, 2094/95, 2348/95,
1851/96, 1986/96, 1344/97,

34

Land Registry And Surveys – Minute
Papers

35
36

Βιβλίο για Λαζανιά
Λογιστικό Φυλλάδιο

37

Secretariat Archives:
Minute Papers

38

Ministry of Foreign Affairs –
Minute Papers 1968
Education Department:
Minute Papers

39

2010/97, 2188/97, 2439/97,
2519/98, 429/99, 436/99,
1858/99, 1883/99, 2041/99,
1500/00, 1856/00, 1966/00,
2404/00, 3039/00, 635/01,
1280/01, 1400/01, 1755/01,
1783/01,
1900/01, 2110/01, 854/02,
2342/04, 710/05, 4230/05,
515/06, 2937/06, 1404/07,
1638/07, 3330/07, 1443/08,
2840/08, 1892/09, 1688/10,
850/11, 1558/11, 1624/11,
777/18, 689/24, 478/25,
1418/26, 1707/27, 913/29,
1079/29, 1229/30, 1047/34,
522/36/1-2, 409/37,
448/37, 1376/37, 494/38,
807/38/1, 927/38, 942/38,
649/40, 656/42, 1361/42,
525/47, 1216/49, 1384/50,
1595/51, 1581/52/1,
1252/54,
LRS1/239, 264, 1662, 3893,
6461, 6850, 7118, 7438,
8497, 8559, 9516, 10405,
11490, 14895, 15808,
16951, 18666

102
42
Άλλα Αιτήματα
SA1/2131/1898, 1104/1899,
1000/1900, 3682/1902,
346/1903, 2785/1904/2,
603/1911, 534/1918,
909/1918, 1147/1918,
1204/1934, 1139/1939/W,
1316/1939, 513/1940,
516/1941, 610/1941,
746/1941
FA1/1836

40

Μητρώα Στατιστικών Στοιχείων Δασκάλων
και Φοιτητών

41

Παιδαγωγική
Ακαδημία
Teachers Training College
Βιβλίο Πρακτικών του
Δήμου Λεμεσού, 1878-1880
ΣΥΝΟΛΟ

42

304

Κύπρου

–

78

4

Ε1/178

64

E19/1, 2, 3, 6, 15, 16, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40.
ΠΑΚ1/176

39
1
194
23382
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ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α
Μικροταινίας

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Σύνολο
Φωτογραφιών

66

Secretariat Archives:
Minute Papers

SA1/4367-4435

550

67

DITTO

SA1/4436-4487

544

68

DITTO

SA1/4488-4534

555

69

DITTO

SA1/4535-4592

553

70

DITTO

SA1/4593-4637

571

71

DITTO

SA1/4638-4703

564

72

DITTO

SA1/4704-4768

561

73

DITTO

SA1/4769-4832

563

74

DITTO

SA1/4833-4873

559

75

DITTO

SA1/4874-4924

547

76

DITTO

SA1/4925-4975

571

77

DITTO

SA1/4976-5051

558

78

DITTO

SA1/5052-5107

566

79

DITTO

SA1/5108-5169

561

80

DITTO

SA1/5170-5257

565

81

DITTO

SA1/5258-5353

565

82

DITTO

SA1/5354-5430

561
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ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α
Μικροταινίας

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Σύνολο
Φωτογραφιών

83

Secretariat Archives:
Minute Papers

SA1/5431-5488

571

84

DITTO

SA1/5489-5565

567

85

DITTO

SA1/5566-5632

553

86

DITTO

SA1/5633-5692

567

87

DITTO

SA1/5693-5756

565

88

DITTO

SA1/5757-5815

574

89

DITTO

SA1/5816-5871

562

90

DITTO

SA1/5872-5943

567

91

DITTO

SA1/5944-6011

558

92

DITTO

SA1/6012-6084

572

93

DITTO

SA1/6085-6156

563

94

DITTO

SA1/6157-6218

561

95

DITTO

SA1/6219-6282

542

96

DITTO

SA1/6283-6354

563

97

DITTO

SA1/6355-6430

563

98

DITTO

SA1/6431-6508

546

99

DITTO

SA1/6509-6568

561
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ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α
Μικροταινίας

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Σύνολο
Φωτογραφιών

100

Secretariat Archives:
Minute Papers

SA1/6569-6630

559

101

DITTO

SA1/6631-6696

559

102

DITTO

SA1/6697-6767

564

103

DITTO

SA1/6768-6826

563

104

DITTO

SA1/6827-6899

566

105

DITTO

SA1/6900-6963

564

106

DITTO

SA1/6964-7028

562

107

DITTO

SA1/7029-7104

500

108

DITTO

SA1/7105-7194

566

109

DITTO

SA1/7195-7262

564

110

DITTO

SA1/7263-7336

541

111

DITTO

SA1/7337-7379

569

112

DITTO

SA1/7380-7429

482

113

DITTO

SA1/7430-7480

563

114

DITTO

SA1/7481-7535

492

115

DITTO

SA1/7536-7589

556
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ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α
Μικροταινίας

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Σύνολο
Φωτογραφιών

116

Secretariat Archives:
Minute Papers

SA1/7590-7642

568

117

DITTO

SA1/7643-7697

557

118

DITTO

SA1/7698-7756

568

119

DITTO

SA1/7757-7815

554

120

DITTO

SA1/7816-7844

568

121

DITTO

SA1/7845-7929

557

122

DITTO

SA1/7930-8006

563

123

DITTO

SA1/8007-8083

565

124

DITTO

SA1/8084-8155

529

125

DITTO

SA1/8156-8207

566

126

DITTO

SA1/8208-8266

569

127

DITTO

SA1/8267-8320

583

128

DITTO

SA1/8321-8392

566

129

DITTO

SA1/8393-8464

566

130

DITTO

SA1/8465-8523

562

131

DITTO

SA1/8524-8608

567
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ΜΙΚΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α/Α
Μικροταινίας

Τίτλος Τάξης

Κώδικας Τάξης

Σύνολο
Φωτογραφιών

132

Secretariat Archives:
Minute Papers

SA1/8609-8683

562

133

DITTO

SA1/8684-8745

563

134

DITTO

SA1/8746-8817

562

135

DITTO

SA1/8818-8868

562

136

DITTO

SA1/8869-8946

565

137

DITTO

SA1/8947-9030

552

138

DITTO

SA1/9031-9064

541

139

DITTO

SA1/9065-9096

517

140

DITTO

SA1/9097-9122

563

141

DITTO

SA1/9123-9185

568

142

DITTO

SA1/9186-9271

571

ΣΥΝΟΛΟ

42973

Αστυνομία

Αστυνομία Κύπρου

Η Αστυνομία σήμερα παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας για
την ασφάλεια και την έννομη λειτουργία της
κοινωνίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του περί Αστυνομίας Νόμου, η
διοίκησή της ασκείται από τον Αρχηγό και υποστηρίζεται από τον
Υπαρχηγό και τους Βοηθούς Αρχηγούς, Διοίκησης, Εκπαίδευσης,
Υποστήριξης και Επιχειρήσεων.
Η Αστυνομία διαχωρίζεται σε Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες, Διευθύνσεις
και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών (Παράρτημα Α΄), ως
ακολούθως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τμήμα Α΄: Διοίκηση
Τμήμα Β΄: Τροχαία
Τμήμα Γ΄: Έγκλημα
Τμήμα Δ΄: Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη
Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης (Τ.Μ.&Α.)
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.)
Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων (Δ.Δ.Υ.&Ε.)
Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων (Δ.ΑΣ.Α.)
Διεύθυνση Οικονομικών (Δ.Ο.)
Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων (Δ.Ε.Π.)
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.)
Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.)
Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.)
Υπηρεσία Επιθεωρήσεως και Ελέγχου (Υ.Ε.&Ε.)
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.)
Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.)
Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.)
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.)
Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.)
Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.)
Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών:
▫ Λευκωσίας
▫ Λεμεσού
▫ Λάρνακας
▫ Πάφου
▫ Μόρφου
▫ Αμμοχώστου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτελεί ξεχωριστή Διεύθυνση με εδαφική
αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας.

Αριθμητική δύναμη
Η Αστυνομία Κύπρου αποτελείται από 5.332 μέλη, άντρες και γυναίκες.
Από το σύνολο των μελών τα 1.186 είναι γυναίκες, δηλαδή το 22,22%. Τα
μέλη που υπηρετούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι 723. Επιπλέον,
στην Αστυνομία εργάζονται 25 άτομα, τα οποία αποτελούν πολιτικό
προσωπικό.
Βαθμός

Οργανικές
θέσεις

Αρχηγός
Υπαρχηγός
Βοηθοί Αρχηγοί
Ανώτεροι
Αστυνόμοι
Αστυνόμοι Α΄& Β΄
Ανώτεροι
Υπαστυνόμοι
Υπαστυνόμοι
Λοχίες
Αστυφύλακες

62

ΣΥΝΟΛΟ

Οργανικές
Μαχητών

Συμπληρωμένες
θέσεις

Με άδεια
αφυπηρέτησης

Κενές
θέσεις

1
1
4

1
1
5

0
0
+1

14

14

0

29

30

+1

29

88 (29 Μ.Α.)

3

181
573
3426

57
43

238 (57 Μ.Α.)
598 (43 Μ.Α.)
3344

9
6
11

4291

129

4319

26(10 M.Α.)

0
18
82

Τ/ΕΑ

76

76

ΕΑ

866

845

21

4

1

3

97

91

6

Εξειδικευμένες
θέσεις
Αστυνόμοι Α΄
Αστυνόμοι Β΄
Ανώτεροι
Υπαστυνόμοι
Υπαστυνόμοι
Λοχίες
Αστυφύλακες
ΟΛΙΚΟ

101
5334

129

92
5332

26

Κατά το 2010, η Αστυνομία Κύπρου προέβηκε συνολικά σε 118
προσλήψεις, 59 άτομα για την Αστυνομική Υπηρεσία και 11 για την
Πυροσβεστική, 44 Ειδικούς Αστυνομικούς και 4 άτομα ως εξειδικευμένο
προσωπικό.
TMHMA A – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σχέδια ενέργειας Αρχηγείου Αστυνομίας
Ο Κλάδος Επιχειρήσεων του Τμήματος ασχολήθηκε με την εκπόνηση και
το χειρισμό Σχεδίων Ενέργειας του Αρχηγείου της Αστυνομίας, που
σχετίζονταν με αφίξεις επισήμων, συνέδρια, διασκέψεις καθώς και
αθλητικές συναντήσεις υψηλού κινδύνου.

Συγκεκριμένα, κατά το 2010 αστυνομεύτηκαν συνολικά 1.162
ποδοσφαιρικοί, καλαθοσφαιρικοί αγώνες και αγώνες πετόσφαιρας. Για
τους αγώνες Α΄ Κατηγορίας χρησιμοποιήθηκαν υπερωριακά 17.241
μέλη, με το κόστος να ανέρχεται €1.600.000. Σε 29 από αυτούς τους
αγώνες δημιουργήθηκαν επεισόδια, όπου συνελήφθηκαν 114 άτομα για
διάφορα
αδικήματα
βίας
στους
Αθλητικούς
Χώρους
και
τραυματίστηκαν συνολικά 107 άτομα, από αυτούς οι 28 ήταν πολίτες και
οι υπόλοιποι 79 αστυνομικοί.
Για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας σε αθλητικούς χώρους
λήφθηκαν διάφορα μέτρα, όπως η διοργάνωση σεμιναρίου για την
εκπαίδευση όλων των αξιωματικών που αστυνομεύουν αθλητικές
συναντήσεις, συσκέψεις ανάμεσα στην Ηγεσία της Αστυνομίας, το
Σύνδεσμο Διαιτητών της Κ.Ο.Π. και εκπροσώπους των σωματείων και
του αθλητισμού γενικότερα.
Ανάμεσα στα άλλα καθήκοντα του εν λόγω γραφείου ήταν και ο
χειρισμός των διακινήσεων από και προς τις κατεχόμενες περιοχές από
τα σημεία διέλευσης Αγίου Δομετίου, Λήδρα Πάλας, Αστρομερίτη Ζώδιας, Περγάμου, Στροβιλιών και Λιμνίτη.
Γραμμή του Πολίτη 1460
Τα μέλη του Κέντρου Ελέγχου Μηνυμάτων, τα οποία στελεχώνουν την εν
λόγω γραμμή, συνέχισαν και φέτος να εξυπηρετούν το κοινό και να
προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για αστυνομικά θέματα. Στη
διάρκεια του έτους, ανταποκρίθηκαν περίπου σε 73.000 τηλεφωνικές
κλήσεις πολιτών.
ΤΜΗΜΑ Β - ΤΡΟΧΑΙΑ
Το Τμήμα Β΄ έχει ως κύρια αποστολή του την εφαρμογή του Νόμου και
των Κανονισμών Τροχαίας, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον
καθημερινό
τροχονομικό
έλεγχο
σε
24ωρη
βάση
στους
αυτοκινητόδρομους, σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους
Τροχαίας. Για να επιτύχει την αποστολή του, δραστηριοποιείται στους
τομείς ελέγχου τροχαίας, οδικής ασφαλείας, διαφώτισης και
κυκλοφοριακής αγωγής, ετοιμασίας στατιστικών στοιχείων και τήρησης
αρχείου προηγούμενων τροχαίων αδικημάτων με σκοπό την ανάλυση
και εξαγωγή συμπερασμάτων για την αντιμετώπιση του τροχαίου
προβλήματος.
Τροχαία Δυστυχήματα
Το 2010 τα τροχαία δυστυχήματα ανήλθαν στα 1.901 με 1.835 θύματα
(Παράρτημα Β΄). Από το σύνολο των τροχαίων δυστυχημάτων τα 56
ήταν θανατηφόρα, όπου 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα. Σε

σχέση με τα προηγούμενα δύο έτη, 2008 και 2009, αναφορικά με τα
θανατηφόρα
δυστυχήματα
και
τον
αριθμό
των
θυμάτων
παρουσιάστηκε μικρή μείωση. Τα στοιχεία παρουσιάζονται πιο κάτω:

Μέτρα που λήφθηκαν
Το Τμήμα Β΄ σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας,
συνέχισε, και κατά το 2010, την προσπάθεια για πρόληψη και μείωση
των τροχαίων δυστυχημάτων, ιδιαίτερα των θανατηφόρων και
σοβαρών. Παράλληλα, εργάστηκε για την εφαρμογή των νόμων και
κανονισμών της τροχαίας και τον τροχονομικό έλεγχο πάνω σε 24ωρη
βάση, τόσο μέσα στις πόλεις όσο και στους υπεραστικούς δρόμους και
αυτοκινητόδρομους. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2010 έγιναν
συνολικά 185.666 εξώδικες καταγγελίες και διενεργήθηκαν συνολικά
174.584 έλεγχοι αλκοόλ από τους οποίους 9.306 οδηγοί βρέθηκαν
θετικοί στον έλεγχο. Σε σύγκριση με το 2009, αυξήθηκαν οι έλεγχοι κατά
18.176 ή ποσοστό 11,62%. Οι καταγγελίες μειώθηκαν κατά 436 ή
ποσοστό
4,48%.
Επιπλέον
εκδόθηκαν
56.202
αστυνομικές

προειδοποιήσεις για παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Έλεγχοι έγιναν και σε ό,τι αφορά τις παράνομες αλλαγές/ μετατροπές/
προσαρμογές σε μηχανοκίνητα οχήματα από την Ομάδα Μηχανικού
Ελέγχου.
Κατά το 2010, δόθηκαν 1.293 διαλέξεις από το προσωπικό του Τμήματος
Τροχαίας του Αρχηγείου και από τα Κλιμάκια Οδικής Ασφάλειας, τις
οποίες παρακολούθησαν 123.814 άτομα. Επιπρόσθετα, στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής δόθηκαν σε καθημερινή βάση διαλέξεις σε
παιδιά
Προδημοτικής
και
μαθητές
της
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Πάρκο επισκέφθηκαν 13.906 άτομα.
Από το Σεπτέμβριο του 2010 καθιερώθηκε το πρόγραμμα BikeSafe, το
οποίο στοχεύει στην επιμόρφωση των μοτοσικλετιστών από εκπαιδευτές
– μέλη της Τροχαίας, που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά από τον Αγγλικό
Οργανισμό RoSpa.
Εκστρατείες – Διαφώτιση του Κοινού
Το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς
Κλάδους Τροχαίας, μέσα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού,
διοργάνωσε και το 2010 εκστρατείες αστυνόμευσης, οι οποίες
συνδυάστηκαν με τις Πανευρωπαϊκές Εκστρατείες του European Traffic
Police Network (TISPOL). Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι
εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν κάθε μήνα:
ΜΗΝΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
Έλεγχος Μοτοσυκλετιστών
Ζώνη Ασφαλείας
Έλεγχος Αλκοόλης
Έλεγχος Ταχύτητας
Έλεγχος Μοτοσυκλετιστών
Έλεγχος Αλκοόλης - TISPOL
Έλεγχος Ζώνης Ασφαλείας Λεωφορείων
Έλεγχος Μοτοσυκλετιστών
Έλεγχος Ζώνης Ασφαλείας
Ελεύθερα Χέρια – Έλεγχος Μοτοσυκλετιστών - Έλεγχος Φορτηγών
Έλεγχος Ταχύτητας
Έλεγχος Αλκοόλης

Πέραν των πιο πάνω εκστρατειών, πραγματοποιήθηκαν τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές
εκστρατείες.
Παράλληλα,
πραγματοποιήθηκαν
εκδηλώσεις οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην καλλιέργεια της οδικής
συνείδησης, όπως ετοιμασία διαφημιστικών δώρων και έντυπου υλικού,
συμμετοχή στη Διεθνή Κρατική Έκθεση, κ.ά.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε το Γραφείο Μελέτης και Διαβίβασης
Υποθέσεων, του οποίου κύρια αποστολή είναι η μελέτη και υποβολή

εισηγήσεων, για το χειρισμό και τη διαβίβαση όλων των υποθέσεων
τροχαίων παραβάσεων και οδικών τροχαίων δυστυχημάτων που
υποβάλλονται από τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις.
ΤΜΗΜΑ Γ – ΕΓΚΛΗΜΑ
Το Τμήμα Γ΄ έχει την ευθύνη της εξέτασης σοβαρών ή περίπλοκων
υποθέσεων, που επηρεάζουν περισσότερες από μια Επαρχίες ή όπως
ορίσει ο Αρχηγός Αστυνομίας.
Κατάσταση εγκλήματος
Τα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν το 2010
(Παράρτημα Γ΄) ανήλθαν σε 8.402 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης
του 18,4% σε σύγκριση με το 2009, όπου οι καταγγελίες ανήλθαν στις
7.094 και αύξηση 14.4%, σε σύγκριση με το 2008 με 7.328 καταγγελίες. Το
ποσοστό
ανίχνευσης, το 2010 ανήλθε στο 53,3% παραμένοντας
περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2009 που ανήλθε στο 55,6%.

Σημαντική μείωση παρουσιάστηκε στις υποθέσεις φόνων από 19 το
2009 σε 7 το 2010. Ωστόσο οι υποθέσεις διάπραξης βιασμών
αυξήθηκαν από 28 το 2009 σε 37 το 2010, οι διαρρήξεις από 2.501 το
2009 σε 3.230 το 2010, το ίδιο και οι κλοπές από 1287 σε 1677. Αύξηση
σημειώθηκε και στα άλλα σοβαρά αδικήματα από 2.132 το 2009 σε 2.199
το 2010. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα πιο κάτω αδικήματα:

Αδικήματα εναντίον προσώπων
Φόνοι
Απόπειρες φόνου
Οδυνηρές βλάβες
Τραυματισμοί
Σύνολο

2008

2009

2010

9
14
131
36

19
19
175
41

7
11
172
52

190

254

242

Διαρρήξεις
Κλοπές
Εμπρησμοί
Απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες
Σύνολο
Αδικήματα κατά της ηθικής
Αδικήματα ναρκωτικών
Αδικήματα από ανηλίκους

2590
1406
190
32

2501
1297
203
51

3230
1677
176
54

4218

4052

5137

91
779
342

100
706
189

93
851
327

Οικονομικό έγκλημα
Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος παρέλαβε προς
διερεύνηση 497 υποθέσεις από τις οποίες ολοκληρώθηκε η διερεύνηση
των 417. Οι υποθέσεις αυτές προέκυψαν μετά από μηνύματα και
πληροφορίες της INTERPOL και της EUROPOL, από τους Drug Liaison
Officers διαφόρων χωρών σχετικά με οικονομικής φύσεως αδικήματα
και ύποπτες συναλλαγές, μετά από αιτήματα ξένων χωρών για παροχή
νομικής συνδρομής και μετά από ποινικές υποθέσεις που
παρουσιάστηκαν στην Κύπρο.
Στα πλαίσια καταστολής του οικονομικού εγκλήματος, το εν λόγω
Γραφείο συνεργάζεται στενά και με τη Μονάδα Καταπολέμησης
Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.), ιδιαίτερα για θέματα που
αφορούν σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
πράξεις. Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια της πρόληψης του εν λόγω
εγκλήματος τα μέλη του γραφείου σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω
των Μ.Μ.Ε., ενημέρωναν το κοινό για απάτες που προέκυπταν στη
διάρκεια του έτους, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις επιστολών
μέσω διαδικτύου.
Έγκλημα με τη χρήση εκρηκτικών υλών
Ο Κλάδος Πυροτεχνουργών ασχολήθηκε με 1.635 περιπτώσεις που
αφορούν σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του, όπως εξέταση
σκηνών εκρήξεων, εξέταση υπόπτων αντικειμένων, αδρανοποιήσεις
εκρηκτικών μηχανισμών, ελέγχους διαφόρων υποστατικών. Για το σκοπό
αυτό, σε διάφορες περιπτώσεις χρειάστηκε να συνεργαστεί με τον Κλάδο
Αστυνομικών Σκύλων.
Η χρήση κροτίδων κατά την περίοδο του Πάσχα απασχολεί έντονα την
Αστυνομία. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2010 πραγματοποιήθηκε
εκστρατεία κατά της χρήσης κροτίδων, με τη διεξαγωγή διαλέξεων σε
διάφορα κοινωνικά σύνολα και οργανωμένους φορείς καθώς και με τα
Μ.Μ.Ε. από μέλη του Κλάδου σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του
Αρχηγείου.

Ηλεκτρονικό έγκλημα
Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων και η ύπαρξη
ανοικτών δικτύων, όπως το διαδίκτυο, συνέβαλαν στην ανάπτυξη
διαφόρων μορφών ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συγκεκριμένα, το 2010 το
Γραφείο Καταπολέμησης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ασχολήθηκε με
375 υποθέσεις, όπου συγκριτικά με το 2009 παρουσιάστηκε αύξηση. Τα
στοιχεία αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη γραφική παράσταση που
ακολουθεί:

Πρόληψη Εγκλήματος
Το Γραφείο δραστηριοποιήθηκε σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων
του και ειδικότερα για θέματα που αφορούν στη διαφώτιση του κοινού
για λήψη μέτρων προστασίας της περιουσίας του, έκδοση
διαφωτιστικών φυλλαδίων και πραγματοποίηση επαφών με διάφορα
οργανωμένα σύνολα.
Το Γραφείο Πρόληψης εργάστηκε για τη διαφώτιση του κοινού για λήψη
μέτρων προστασίας της περιουσίας του, συνεργάστηκε με τα Μ.Μ.Ε.,
συμμετείχε σε διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως στο European
Crime Prevention Network (EUCPN) και στο Critical Infrastructure
Warning Information Network (CIWIN).
Κοινοτική Αστυνόμευση
Μέσω του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης συνεχίστηκε η στενή
συνεργασία με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, το Γραφείο
Χουλιγκανισμού και τα Κλιμάκια της Οδικής Ασφάλειας. Τα μέλη της

Κοινοτικής Αστυνόμευσης ασχολήθηκαν με τη διαφώτιση των μαθητών
και του κοινού και πραγματοποίησαν συναντήσεις με τις Τοπικές Αρχές,
στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή προσφορά υπηρεσιών προς τους
πολίτες σε θέματα διαφώτισης, και πρόληψης του εγκλήματος.
O θεσμός επεκτάθηκε σε 2 νέες περιοχές με 3 Αστυνομικούς, ενώ το
σύνολο των μελών που υπηρετεί στην Κοινοτική Αστυνόμευση είναι 52
και καλύπτουν 56 Δήμους/ Κοινότητες με 350.000 κατοίκους.
Εμπορία Προσώπων και Υποθέσεις Σεξουαλικής Παρενόχλησης
Σε ό,τι αφορά την εμπορία προσώπων για το έτος 2010 καταγγέλθηκαν
συνολικά 38 υποθέσεις που αφορούσαν σε εμπορία και εκμετάλλευση
προσώπων αλλά και αδικήματα κατά των ηθών (μαστροπεία,
διατήρηση οίκου ανοχής, κ.ά.).
Βία στην Οικογένεια
Τα περιστατικά Βίας στην Οικογένεια το 2010 παρέμειναν στα ίδια
επίπεδα με το 2009, δηλαδή περίπου στις 217 υποθέσεις. Για τον
καλύτερο χειρισμό των υποθέσεων αυτών το Γραφείο Χειρισμού
Θεμάτων Πρόληψης/ Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και
Κακοποίησης Ανηλίκων, συνεργάστηκε στενά για άλλη μια χρονιά με τις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με τη Νομική Υπηρεσία, με το
Σύνδεσμο για Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, τα
Τμήματα Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής των Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας, καθώς και με την Επίτροπο για τα Δικαιώματα του παιδιού.
Νεανική Παραβατικότητα
Κατά το έτος 2010, μελετήθηκε από τα μέλη του Γραφείου Αντιμετώπισης
Νεανικής Παραβατικότητας το περιεχόμενο 301 ποινικών φακέλων που
αφορούσαν σε νεαρούς και ανήλικους παραβάτες, όπου σύμφωνα με
την υπάρχουσα μαρτυρία, έγιναν οι ανάλογες εισηγήσεις για την
παραπέρα εξέλιξη των υποθέσεων αυτών. Το Γραφείο με στόχο την
ενημέρωση και την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού συνεργάστηκε
και με άλλες υπηρεσίες του κράτους, όπως τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας και τη Νομική Υπηρεσία. Επιπλέον, πραγματοποίησε
εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία
Κύπρου και υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Οργανισμό
Νεολαίας. Προσχώρησε επίσης στην προετοιμασία του πιλοτικού
προγράμματος «ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ», το οποίο είναι ένα προληπτικό
πρόγραμμα με παρεμβατικό χαρακτήρα.

ΤΜΗΜΑ Δ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Το Τμήμα Δ΄ είναι το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή της πολιτικής και
των μέτρων που αφορούν στην εκπόνηση σχεδίων και στην υλοποίηση
προγραμμάτων για την τεχνολογική αναβάθμιση της Αστυνομίας.
Δραστηριότητες
Το Τμήμα Δ΄ συνέχισε την εφαρμογή των προγραμμάτων για ανανέωση,
συντήρηση, επιδιόρθωση και γενικά τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση
των τηλεπικοινωνιών, του μηχανοκίνητου στόλου, των πλωτών και
πτητικών μέσων της Αστυνομίας, καθώς επίσης και την παροχή τεχνικής
υποστήριξης σε όλα τα Τμήματα/ Διευθύνσεις/ Επαρχίες/ Υπηρεσίες της
Αστυνομίας.
Με σκοπό τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών άρχισαν οι
διαδικασίες για την υιοθέτηση του θεσμού Κινητών Αστυνομικών
Μονάδων. Προχώρησε στην ετοιμασία των τεχνικών προδιαγραφών και
απαιτήσεων και αναμένεται η αξιολόγηση της σχετικής προσφοράς για
την εγκατάσταση συστήματος αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας
ANPR σε αστυνομικά οχήματα και βελτίωση της απόδοσης του
δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης GPS σε Αστυνομικά
Οχήματα. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την προμήθεια συνεργείου
εξωτερικής μετάδοσης μέσω δορυφορικής σύνδεσης και προμήθεια
συστημάτων μετάδοσης εικόνας και ήχου από τα επαρχιακά κέντρα της
Αστυνομίας, όπου η υλοποίησή τους αναμένεται εντός του 2011.
Ο Κλάδος Τηλεπικοινωνιών για ακόμη ένα έτος είχε την ευθύνη για την
παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, αλλά και συντήρησης /
λειτουργικότητας των πλωτών και πτητικών μέσων, του τεχνικού
εξοπλισμού και άλλων μέσων των Τμημάτων και
Υπηρεσιών της
Αστυνομίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2010 έγιναν συνολικά 3.752
συντηρήσεις και επιδιορθώσεις του μηχανοκίνητου στόλου της
Αστυνομίας από το Μηχανουργείο της Αστυνομίας.
Μηχανοκίνητος στόλος
Ο μηχανοκίνητος στόλος της Αστυνομίας αποτελείται σήμερα
από
1181 ενεργά οχήματα διαφόρων τύπων. Περί τα 123 οχήματα έχουν
αποσυρθεί, εφόσον κρίθηκαν ως ακατάλληλα. Το Γραφείο Μεταφορών,
στη διάρκεια του 2010, προέβη στην κατακύρωση προσφορών για
προμήθεια 42 οχημάτων τύπου 4Χ4, 69 οχημάτων μικρού κυβισμού, 36
οχημάτων μεσαίου κυβισμού, 10 οχημάτων τύπου VAN, 41
διπλοκάμπινων οχημάτων, 6 ημιφορτηγών οχημάτων και 7 οχημάτων
μεταφοράς κρατούμενων. Η συνολική αξία των πιο πάνω αγορών
ανήλθε στα €3.885.747,00.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης ασχολείται με μελέτες, αλλά και με την
προώθηση νέων μεθόδων και διαδικασιών που αποσκοπούν να
συμβάλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας/ αποτελεσματικότητας
της Αστυνομίας. Αυτό γίνεται μέσω της
Μηχανογράφησης και της
Μηχανογραφικής Υποστήριξης, με την ετοιμασία και έκδοση της Ετήσιας
Έκθεσης της Αστυνομίας και άλλων εκδόσεων, καθώς και με την
ετοιμασία Στατιστικών αναφορών σε ό,τι αφορά το έγκλημα, την
τροχαία, τα ναρκωτικά, τους αλλοδαπούς κ.λπ.
Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης συνέχισε και κατά το 2010 να παρέχει
υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης σε ολόκληρη την Αστυνομία
με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια του Συστήματος, αλλά και στη
δημιουργία νέων δεδομένων στη Μηχανογράφηση της Αστυνομίας
Κύπρου.
Ακόμη, κατά το έτος 2010, ο Κλάδος Μηχανογράφησης έδωσε έμφαση
στην επέκταση υφιστάμενων αλλά και στη δημιουργία νέων
μηχανογραφημένων προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις
σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Αστυνομίας και στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην αναβάθμιση
του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Σιένγκεν (N.SIS) στις εκδόσεις
2.5.3 και 3.0 και συμμετείχε στις δοκιμές του Κεντρικού Συστήματος
Σιένγκεν (C.SIS). Δημιούργησε τη Διαδραστική Βάση δεδομένων, ένα
σύστημα συλλογής πληροφοριών, όπου διάφορες Υπηρεσίες, όπως η
Αστυνομία, η Μ.Ο.Κ.Α.Σ. και το Τμήμα Τελωνείων έχουν πρόσβαση για
έλεγχο στοιχείων ατόμων. Ολοκλήρωσε το σύστημα πληρωμής
εξώδικων κλήσεων τροχαίας μέσω διαδικτύου. Επιπρόσθετα, ο Κλάδος
ασχολήθηκε με την επέκταση της υφιστάμενης εφαρμογής Ποινικών
Καταδικών (CRENET) του Κεντρικού Συστήματος, προκειμένου να
αποστέλλονται τα ποινικά αδικήματα και οι καταδίκες των ευρωπαίων
πολιτών που καταδικάζονται από Κυπριακά Δικαστήρια στις χώρες
καταγωγής τους. Ακόμη, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την αγορά
συσκευών αναγνώρισης ταξιδιωτικών εγγράφων (e-passport readers).
Επιπλέον, αναπτύχθηκε νέα εφαρμογή στο Κεντρικό Σύστημα για την
καταγραφή των ατόμων και οχημάτων τα οποία διέρχονται μέσω των
οδοφραγμάτων.
Το Γραφείο Στατιστικής, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της
Αστυνομίας για πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος, συνέχισε τη
συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που
αφορούν στο έγκλημα, στα τροχαία δυστυχήματα, στα ναρκωτικά, σε
θέματα αδικημάτων από αλλοδαπούς, στη νεανική παραβατικότητα
κ.λπ. Ταυτόχρονα, ασχολήθηκε με τη συλλογή και επεξεργασία
στατιστικών στοιχείων ληστειών και διαρρήξεων.

Μέρος του έργου που επιτελεί το Τμήμα, είναι και η επιμέλεια της Ετήσιας
Έκθεσης της Αστυνομίας από το Γραφείο Μελετών. Επιπλέον, το εν λόγω
Γραφείο, επιμελήθηκε την έκδοση του Χάρτη δικαιωμάτων του πολίτη.
Παράλληλα, ασχολήθηκε με την απάντηση διαφόρων ερωτηματολογίων
που διαβιβάστηκαν από το εξωτερικό αλλά και με την ετοιμασία
αναφορών προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως για
διάφορα θέματα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΕΕ&ΔΑΣ)

ΕΝΩΣΗΣ

&

ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας είναι υπεύθυνη για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν
στην Αστυνομία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Διεθνή
Αστυνομική Συνεργασία. Οι ευθύνες της Διεύθυνσης επικεντρώνονται
στην παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής των
υποχρεώσεων της Αστυνομίας, που απορρέουν από το ευρωπαϊκό
κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένου και του κεκτημένου Schengen, καθώς
επίσης την υποστήριξη του προσωπικού της Αστυνομίας που
ασχολείται με θέματα Ε.Ε. Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες της
Διεύθυνσης υπάγονται και οι αποσπάσεις μελών της Υπηρεσίας στο
εξωτερικό (Αξιωματικοί Σύνδεσμοι και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές
Αστυνομικές Αποστολές).
Δραστηριότητες
Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το Γραφείο Ε.Ε και Διεθνών
Σχέσεων μεταξύ άλλων έχει προβεί στην προετοιμασία και εφαρμογή του
Εκτελεστικού Προγράμματος 2009 – 2010, το οποίο απορρέει από τη
συμφωνία Κύπρου— Αιγύπτου σε θέματα ασφάλειας. Συνέβαλε στη
διοργάνωση της 28ης Επανεκπαίδευσης Αποφοίτων της Εθνικής
Ακαδημίας του FBI που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στη Λεμεσό.
Ασχολήθηκε με την εφαρμογή της συμφωνίας Κύπρου – Γαλλίας
(Οδικός χάρτης για την ενίσχυση του διαλόγου και της Γαλλο- Κυπριακής
συνεργασίας), η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς
και με την παρακολούθηση των θεμάτων του Οργανισμού για την
Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και της εφαρμογής
συμφωνίας Κύπρου - Ελλάδας για θέματα ασφάλειας και αστυνομικής
συνεργασίας.
Το Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας ανάμεσα σε άλλες
δραστηριότητες, το 2010 εργάστηκε για την προετοιμασία υλικού και
συντονισμού εκπροσώπων μας για την εφαρμογή των αποφάσεων του
Συμβουλίου της Ε.Ε., που αφορούν βασικά στη διασυνοριακή
αστυνομική συνεργασία για τις αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και
2008/616/ΔΕΥ. Παράλληλα, ασχολήθηκε με το συντονισμό του
ευρωπαϊκού
προγράμματος
“AUGIAS”,
που
αφορά
στην

καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων, συμμετείχε στη
δημιουργία εθνικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο, με σκοπό την
καταπολέμηση του διαδικτυακού εγκλήματος και την προστασία των
παιδιών όταν σερφάρουν στο διαδίκτυο. Επιπλέον, ασχολήθηκε με το
πρόγραμμα ICARUS, σχετικά με την οδική ασφάλεια το οποίο
προσβλέπει σε ένα πρότυπο εκπαίδευσης, το οποίο θα βασιστεί στην
έρευνα εντοπισμού των παραγόντων κινδύνου της οδικής ασφάλειας.
Το εν λόγω πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 30 μηνών και θα
χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Προχώρησε επίσης σε μελέτη για τη
συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα AIRPOL, όπου
η Αστυνομία Κύπρου θα συμμετέχει ως πυρήνας. Το Γραφείο εργάστηκε
για την οργάνωση και διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν στην
Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 2ο εξάμηνο του 2012.
Το 2010 το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχολήθηκε με την
παρακολούθηση υλοποίησης συστάσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε.,
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και με την παραλαβή και μελέτη
επίσημων εκθέσεων που εκπονούνται από αρμόδιους οργανισμούς σε
σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Αστυνομία.
Το Γραφείο Νομικής Συνεργασίας συνέχισε τις εργασίες του για την
εκτέλεση των αιτημάτων δικαστικής αρωγής, αναλαμβάνοντας το
συντονιστικό ρόλο για την εκτέλεσή τους. Το Γραφείο προέβηκε σε
νομική ανάλυση επεξεργασία αποφάσεων/ οδηγιών/ κανονισμών του
Συμβουλίου της Ε.Ε. για σκοπούς εναρμόνισης της Αστυνομίας Κύπρου
με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Ασχολήθηκε, με τη συλλογή και μελέτη πληροφοριών σχετικά με τις
νομοθεσίες άλλων Κρατών Μελών σε θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας αλλά και με την επεξεργασία διμερών
συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής
Δημοκρατίας και άλλων χωρών.
Το Γραφείο Διευθέτησης εκπροσωπήσεων εξωτερικού ασχολήθηκε με τη
διεκπεραίωση των ταξιδιών όλων των μελών της Αστυνομίας που
συμμετέχουν σε συναντήσεις στο εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του 2010,
το Γραφείο διευθέτησε τη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας σε 438
συνέδρια, συναντήσεις, εκπαιδεύσεις, προγράμματα, πρωτοβουλίες,
επιτροπές / ομάδες εργασίας και αποστολές στο εξωτερικό.
Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομία
Κατά τη διάρκεια του 2010, παραλήφθηκαν 3.651 μηνύματα από την
EUROPOL, ενώ παράλληλα έχουν αποσταλεί εκ μέρους του εθνικού
γραφείου της Κυπριακής Αστυνομίας 1.295 μηνύματα. Η Αστυνομία
Κύπρου συνεργάστηκε με την EUROPOL, σε 358 υποθέσεις. Οι υποθέσεις
αυτές αφορούσαν κυρίως σε θέματα πλαστογραφίας, παράνομης
μετανάστευσης, ναρκωτικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Ο αριθμός εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων φαίνεται να έχει
μειωθεί σε σύγκριση με το έτος 2009. Ωστόσο, η μείωση αυτή είναι
αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του νέου συστήματος
ανταλλαγής πληροφοριών Secure Information Exchange Network
Application (SIENA). Σημειώνεται ότι η Κύπρος ήταν ανάμεσα στις
πρώτες χώρες υλοποίησης όλων των μέτρων εφαρμογής της πρώτης
φάσης του Συστήματος.
Αναφορικά με την αξιολόγηση της Κύπρου που αφορούν στη χρήση
του Συστήματος Πληροφοριών (IS – Information System) της EUROPOL η
Κύπρος συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 70% και κατάλαβε την 1η
θέση μεταξύ των 27 Κρατών Μελών και των άλλων 18 διεθνών
οργανισμών και χωρών με τις οποίες η EUROPOL διατηρεί συμφωνίες
συνεργασίας.
Συνεργασία με τη Διεθνή Αστυνομία
Για την καταπολέμηση του εγκλήματος η συνεργασία της Κυπριακής
Αστυνομίας επεκτείνεται και με χώρες πέραν της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας. Μέσω του εθνικού γραφείου INTERPOL, η Αστυνομία
παρέλαβε από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL 68.033 μηνύματα, ενώ
στάλθηκαν από την Κύπρο 2.735. Τα μηνύματα αυτά παρείχαν
πληροφορίες για άτομα, για χαμένα ή κλοπιμαία διαβατήρια οχήματα,
για φυγόδικους, κ.ά.
Επιπλέον, από τη Γραμματεία της INTERPOL παραλήφθηκαν
7.295 Ερυθρές Αγγελίες, οι οποίες εκδόθηκαν από χώρες με τις οποίες
έχουμε σύμβαση για την έκδοση φυγόδικων. Αυτές έχουν διαβιβαστεί
στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για να καταχωρηθούν
στον κατάλογο απαγορευμένων προσώπων “Stop-List”.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΦΟΔΙΩΝ
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων έχει την ευθύνη για την
εξασφάλιση των ειδών ένδυσης, υπόδησης, εξάρτυσης και του γενικού
εξοπλισμού της Αστυνομίας. Ταυτόχρονα, έχει την ευθύνη για την
αγορά, αποθήκευση, συντήρηση έκδοση όλων των όπλων και
πυρομαχικών της Αστυνομίας, την προμήθεια επίπλων και σκευών,
γραφειακού εξοπλισμού, προγραμματισμό και εκτύπωση όλων των
Αστυνομικών Εντύπων.
Δραστηριότητες
Κατά το έτος 2010, η Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων
ετοίμασε προδιαγραφές για την προκήρυξη προσφορών μέσω του
Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών και του Κλάδου Δημοσίων

Συμβάσεων της Αστυνομίας. Επίσης προέβηκε στην προκήρυξη
προσφορών με συνοπτικές διαδικασίες.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις μέλη της Διεύθυνσης συμμετείχαν σε
αξιολογήσεις προσφορών, σε ελέγχους και παραλαβές υλικών και στη
συνέχεια ανέλαβαν τη διάθεση τους στις διάφορες Διευθύνσεις,
Μονάδες και Τμήματα της Αστυνομίας. Το εργαστήριο των όπλων
προέβηκε σε επιδιορθώσεις/ συντηρήσεις όπλων και διενήργησε τον
ετήσιο τεχνικό και φυσικό έλεγχο των όπλων των Επαρχιών/ Τμημάτων/
Μονάδων. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη συντήρηση όπλων που
εκτίθενται στο Μουσείο Αστυνομίας.
Από το Μάιο του 2010 λειτούργησαν οι νέες σύγχρονες Οπλαποθήκες
με αυξημένα και σύγχρονα μέτρα ασφάλειας, με αποτέλεσμα οι
υπηρεσίες και ο έλεγχος προσφέρονται πλέον με ταχύτητα και
αποτελεσματικότητα.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων έχει ως αποστολή της τη φύλαξη
των Αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, την ασφάλεια των επιβατών
και των πτήσεων. Η υποχρέωση αυτή της Κύπρου, πηγάζει από τις
Διεθνείς Συμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ασφάλειας
Αεροδρομίων.
Δραστηριότητες
Στη διάρκεια του έτους η Υπηρεσία Ελέγχου Προσώπων και Αποσκευών,
είχε την επίβλεψη του κεντρικού σημείου ελέγχου των επιβατών και των
αποσκευών, των ακτινοσκοπικών μηχανών, καθώς και έλεγχο του
αυτόματου συστήματος πρόσβασης των εξόδων, το οποίο είναι
συνδεδεμένο με το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Παράλληλα, ο
Ουλαμός Ταχείας Επέμβασης διενήργησε μηχανοκίνητες περιπολίες για
κάλυψη του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, του διαύλου, του
Πύργου Ελέγχου, των
αποθηκών καυσίμων, της περιμετρικής
περίφραξης καθώς και της εκτός περίφραξης περιοχής κοντά στο
Αεροδρόμιο. Επιπλέον, ασχολήθηκε με την πρόληψη, την αποτροπή
εγκληματικών
ενεργειών, τη φρούρηση των αεροσκαφών υψηλού
κινδύνου και τη φρούρηση των Αρχηγών Κρατών και άλλων επισήμων
κατά τις αφιξοαναχωρήσεις τους.
Το Κλιμάκιο Εξωτερικής Ασφάλειας μερίμνησε για τη στελέχωση των
σημείων εισόδου εργαζομένων και οχημάτων, αλλά και των σημείων
ελέγχου φορτίων (cargo) για διενέργεια ελέγχων.
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του κοινού ασχολήθηκε με παράπονα και
καταγγελίες για αδικήματα που διαπράχθηκαν τόσο σε πτήσεις όσο και

στο χώρο του τομέα ευθύνης του Αεροδρομίου, με παραλαβή,
καταχώρηση και χειρισμό όλης της περιουσίας που βρέθηκε ή χάθηκε
στο χώρο ευθύνης του Αεροδρομίου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Διεύθυνση Οικονομικών της Αστυνομίας, έχει την ευθύνη για τη
διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται από την
προκήρυξη μέχρι και την ολοκλήρωση μιας σύμβασης, σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις μας που καθορίζονται από το Νομοθετικό Πλαίσιο που
διέπει τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.
Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του 2010, προκηρύχθηκαν 105 διαγωνισμοί, από τους
οποίους οι 19 ήταν πανευρωπαϊκοί διαγωνισμοί, οι 46 ήταν με τη μέθοδο
της ανοικτής διαδικασίας, οι 35 ήταν με διαπραγμάτευση, μία με
πλειστηριασμό και τέσσερις με συνοπτικές διαδικασίες εξαιρούμενης της
Νομοθεσίας και τρεις με συνοπτικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο
84 (1)(γ). Επιπλέον, κατά το τρέχον έτος έχουν διεξαχθεί 219 Διαγωνισμοί
με Συνοπτικές Διαδικασίες σύμφωνα με την Α.Δ. 1/60.
Σεμινάρια/ συναντήσεις/ συνέδρια/ εκπαιδεύσεις
Όπως και στα προηγούμενα δύο έτη, ο Κλάδος έχει εξοικονομήσει πέραν
των €180.000,00, λόγω της χρησιμοποίησης
των συστημάτων
κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων (Amadeus και Sabre) που
λειτουργούν στην Αστυνομία. Η ορθή διαχείριση και διαδικασίες που
εφαρμόζει το προσωπικό του Κλάδου για την κράτηση ξενοδοχείων
συνέβαλε στην εξοικονόμηση ποσού της τάξης των €20.789,00, το οποίο
αφορά στα ακόλουθα άρθρα του Προϋπολογισμού:
ΑΡΘΡΟ
03.503
03.504
03.523
03.525
03.531
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσό Εξοικονόμησης
€
6.479,20
3.819,80
7.688,00
2.338,00
464,00
20.789,00

Κατά το 2010, 699 μέλη της Αστυνομίας συμμετείχαν σε 539 σεμινάρια,
συναντήσεις και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες
Η Αστυνομία Κύπρου, η οποία ενεργεί ως Εξουσιοδοτημένη Αρχή για το
Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, έχει υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις 31 Οκτωβρίου 2010 το Ετήσιο Πρόγραμμα 2011, το οποίο
περιλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης του χώρου κράτησης λαθρομεταναστών στη Μενόγεια στην
Επαρχία Λάρνακας. Το έργο, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί
μέχρι τις 30/7/2011, υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων
Έργων.
Στις 26/11/2010 παραλήφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία δύο
ελικόπτερα για τις ανάγκες της Αστυνομίας, των οποίων η αγορά
περιλαμβάνεται στα Ετήσια Προγράμματα 2007-2010.
Στις αρχές του τρέχοντος έτους παραλήφθηκαν από τις Αστυνομικές
Διευθύνσεις/ Υπηρεσίες 40 οχήματα 4Χ4, τα οποία αγοράστηκαν με
συγχρηματοδότηση από το Ετήσιο Πρόγραμμα 2008 του Ταμείου
Εξωτερικών Συνόρων. Τα πιο πάνω οχήματα χρησιμοποιούνται ήδη
επιτυχώς για τη διεξαγωγή περιπολιών για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης.
Ενέργειες για ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα
Το 2010 αποτέλεσε το καταληκτικό έτος για τα δύο ανταγωνιστικά
χρηματοδοτικά προγράμματα με την ονομασία “CRENET” και “Progress”.
Στα πλαίσια του προγράμματος “CRENET”, το οποίο αφορά στην
ανταλλαγή ποινικών μητρώων μεταξύ των κρατών μελών έχουν
πραγματοποιηθεί εντός του 2010 μια εναρκτήρια και μια τελική
δημοσιογραφική διάσκεψη, καθώς επίσης και τρία ταξίδια μελών της
Αστυνομίας στην Ισπανία, Λιθουανία και Ελλάδα, με σκοπό την
ανταλλαγή εμπειριών για το θέμα των ποινικών μητρώων.
Αναφορικά με το πρόγραμμα “Progress”, το οποίο στοχεύει στην
καταπολέμηση του ρατσισμού και την αποδοχή της διαφορετικότητας,
έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2010 σεμινάριο με θέμα
«Διαφορετικότητα και Αστυνόμευση» με τη συμμετοχή πέντε
εμπειρογνωμόνων από χώρες της Ε.Ε., μια εκδήλωση με θέμα
«Αστυνομία και Διαφορετικότητα» και τέλος ημερίδα με θέμα «Η γυναίκα
στην Αστυνομία». Επίσης, πραγματοποιήθηκε μελέτη για το ρόλο και
την ιστορική εξέλιξη του γυναικείου φύλου στην Αστυνομία. Το
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Αναφορικά με το πρόγραμμα “X-FIS Data”, το οποίο αφορά στην
αναβάθμιση
των
συστημάτων
για
ανταλλαγή
δακτυλικών
αποτυπωμάτων με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, σημειώνεται ότι έχει αρχίσει
η υλοποίηση του από το Μάρτιο του 2010 μετά την υπογραφή του

συμβολαίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε εξέλιξη βρίσκονται ο
σχεδιασμός και η ανάλυση του συστήματος και τροχοδρομούνται οι
υπόλοιπες δράσεις που αφορούν στο έργο.
Τέλος, για το πρόγραμμα «Λεωνίδας», το οποίο αφορά στη διεξαγωγή
άσκησης ετοιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό την
προετοιμασία μας για την περίοδο της Προεδρίας της Ε.Ε., έχουν
πραγματοποιηθεί εντός του 2010 μεταβάσεις μελών της ΜΜΑΔ και του
Γραφείου Τρομοκρατίας, στην Ελλάδα, Αυστρία και Αγγλία με σκοπό την
ανταλλαγή εμπειριών με τις αντίστοιχες αστυνομίες.
Λογιστήριο
Το κεντρικό λογιστήριο της Αστυνομίας συνέχισε και φέτος τις εργασίες
του για διενέργεια και επίβλεψη κάθε λογιστικής εργασίας που αφορά
στην είσπραξη και διάθεση χρημάτων που σχετίζονται με την Αστυνομία
Κύπρου.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
H Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει ως αρμοδιότητα την
εφαρμογή των Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμων και
Κανονισμών, έχοντας πάντοτε ως γνώμονα, τις υποχρεώσεις που
πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβερνητική πολιτική για
την ανάπτυξη του τουρισμού.
Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Αστυνομίας Κύπρου, η
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει εντείνει τις ενέργειες της
στον επιχειρησιακό τομέα, με απώτερο σκοπό την εξάρθρωση δικτύων
διακίνησης λαθρομεταναστών και την καταστολή του φαινομένου της
παράνομης εργοδότησης. Για το σκοπό αυτό, στη διάρκεια του 2010, η
δράση της υπηρεσίας εστιάστηκε σε επιλεγμένους στόχους ενώ υπήρχε
ταυτόχρονα και συντονισμός με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Στα πλαίσια
αυτά, για το έτος 2010, η Υπηρεσία έθεσε ως προτεραιότητές της την
εξάρθρωση δικτύων διακίνησης των Λαθρομεταναστών, την πρόληψη
και καταστολή της παράνομης εργοδότησης και της παράνομης
παραμονής (Παράρτημα Δ΄).
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, κατά το έτος 2010, από το σύνολο των 8.005
παράνομων αλλοδαπών και λαθρομεταναστών στην Κύπρο, 1.855
μετανάστες πέτυχαν λαθραία είσοδο στην Κύπρο μέσω των
κατεχομένων, σε αντίθεση με 2 λαθρομετανάστες που πέτυχαν είσοδο
από τις ελεύθερες περιοχές. Κατά το 2009 από το σύνολο των 8.037
παράνομων αλλοδαπών στην Κύπρο, ο αριθμός των αλλοδαπών που
πέτυχαν είσοδο στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή
Δημοκρατία μέσω των κατεχόμενων ήταν 3.781 ενώ 10 εισήλθαν από

περιοχές, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο
των θαλάσσιων
συνόρων. Οι αριθμοί αυτοί παρουσιάζονται
αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΕΣΩ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

2008
2009
2010

1.853
4.246
6.148

5.162
3.781
1.855

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΣΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
36
10
2

7.051
8.037
8.005

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στους
αιτητές ασύλου για τα έτη 2008-2010 από τα κατεχόμενα και τις
ελεύθερες περιοχές, παρατηρώντας ότι μεταξύ των ετών 2008 με 2009
παρουσιάστηκε σημαντική μείωση, ενώ το 2009 με το 2010 παρέμειναν
περίπου στα ίδια επίπεδα:

Σημαντικό μέρος των καθηκόντων των μελών της Υπηρεσίας είναι και η
καταπολέμηση της παράνομης εργοδότησης. Η ευκολία με την οποία
μπορούν να φτάσουν στην Κύπρο λόγω των κατεχόμενων περιοχών
αλλά και οι ευκαιρίες παράνομης απασχόλησης συντείνουν έτσι ώστε ο
αριθμός αυτός να αυξάνεται σημαντικά. Παρατηρήθηκε ότι παρά το
γεγονός επιβολής ποινών, τόσο σε εργοδότες όσο και σε αλλοδαπούς
δεν είναι αρκετό για να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό, αφού η μείωση
που προέκυψε για το 2010 είναι μικρή. Ο πίνακας πιο κάτω είναι
ενδεικτικός:

Σε ό,τι αφορά την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης
λαθρομεταναστών, η Υπηρεσία κατά την τελευταία τριετία, σε
συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
διερεύνησε 56 υποθέσεις που αφορούσαν στο συγκεκριμένο θέμα, στις
οποίες εμπλέκονταν 122 πρόσωπα – μέλη των κυκλωμάτων και
αφορούσαν 480 λαθρομετανάστες, όπως φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί:
ΕΤΟΣ
2008
2009
2010
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
40
13
3
56

ΜΕΛΗ
ΛΑΘΡ/ΣΤΕΣ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
89
344
27
127
6
9
122
480

Επιπλέον, κατά την τελευταία τριετία απελάθηκαν από την Κύπρο
συνολικά 10.169 αλλοδαποί. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά
ο αριθμός των αλλοδαπών που απελάθηκαν μεταξύ του 2008, 2009 και
2010:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Υ.ΚΑ.Ν.)
Αποστολή της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών είναι η
προστασία της κοινωνίας από τα ναρκωτικά και τις ψυχοτρόπες ουσίες.
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών εφαρμόζει την πολιτική του
Κράτους που καθορίζεται από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
(Α.Σ.Κ.) μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής που καθορίζουν τα
Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί.
Στόχος της δράσης της Υ.ΚΑ.Ν. είναι γενικά η αντιμετώπιση του
προβλήματος των ναρκωτικών, τόσο στον τομέα της μείωσης της
ζήτησης όσο και της μείωσης της προσφοράς σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο σύμφωνα με την εθνική στρατηγική και του Στρατηγικού Σχεδίου
της Αστυνομίας.
Μείωση της ζήτησης
Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής προϋποθέτει στενή συνεργασία με τις
αρμόδιες Υπηρεσίες, κρατικές και μη, και στήριξη του έργου του
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου. Με σκοπό την προστασία του κοινωνικού
συνόλου από τις εξαρτησιογόνες ουσίες και της νεολαίας ειδικότερα,
διοργανώθηκαν 214 διαλέξεις, εργαστήρια και συζητήσεις σε σχολεία,
στρατόπεδα και διάφορα οργανωμένα σύνολα, τα οποία
παρακολούθησαν 8.625 άτομα διαφόρων ηλικιών. Για την ενημέρωση
και
ευαισθητοποίηση
του
ευρύτερου
κοινωνικού
συνόλου
διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις και εκδόθηκε / διανεμήθηκε
ενημερωτικό υλικό με αντιναρκωτικά μηνύματα.
Με ευκαιρία την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26η Ιουνίου)
η Υ.ΚΑ.Ν. ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα, προβάλλοντας το θέμα
των ναρκωτικών μέσω των Μ.Μ.Ε., αλλά και της ανοικτής τηλεφωνικής
γραμμής 1498 για άμεση ανταπόκριση και βοήθεια.
Μείωση της προσφοράς
Όσον αφορά στον τομέα μείωσης της προσφοράς, αυτός βασίζεται σε
δύο άξονες, στην καταπολέμηση της επιτόπιας παραγωγής, εισαγωγής,
εμπορίας, διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών
(Επιχειρησιακή Δράση) και στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας
για πάταξη του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης και
προμήθειας ναρκωτικών διεθνώς (Διεθνής Δράση).
Η Επιχειρησιακή Δράση περιλάμβανε κατά το 2010, έλεγχο,
παρακολούθηση και έρευνα υπόπτων χώρων όπου συχνάζουν άτομα
σχετιζόμενα με ψυχοτρόπες ουσίες ή ενδεχομένως γίνεται διακίνηση ή
χρήση ναρκωτικών (Παράρτημα Ε΄). Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν
πληροφορίες, οι οποίες, αφού έτυχαν αξιολόγησης, ανάλυσης και
διερεύνησης, αξιοποιήθηκαν για την εκτέλεση επιχειρήσεων τη σύλληψη

υπόπτων και την κατάσχεση ναρκωτικών. Διερευνήθηκαν 851 ποινικές
υποθέσεις.
Κοινωνική Παρέμβαση
Ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού συνέχισε τη λειτουργία του για
δεύτερη συνεχή χρονιά στην Υ.ΚΑ.Ν., με την παροχή συμβουλών και
βοήθειας ή παρέμβασης στο οικογενειακό περιβάλλον όταν χρειάζεται,
σε συλληφθέντες κυρίως νεαρούς χρήστες ή και σε πρόσωπα που
απευθύνονται στην Υ.ΚΑ.Ν για βοήθεια, τα οποία στη συνέχεια
παραπέμπονται σε θεραπευτικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια του ιδίου
χρόνου, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υ.ΚΑ.Ν. επιλήφθηκαν 238
περιπτώσεων και πραγματοποίησαν 249 προσωπικές συναντήσεις/
συνεντεύξεις. Παραπέμφθηκαν 213 άτομα σε θεραπευτικά κέντρα, για
να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη βοήθεια.
Παράλληλα, συνεχίστηκε η δράση μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης
του πιλοτικού Προγράμματος «FRED goes NET», το οποίο τέθηκε σε
λειτουργία από το Δεκέμβριο 2008 σε συλληφθέντες νεαρούς χρήστες
ηλικίας 15-24 χρόνων με στόχο να προβληματιστούν και να αλλάξουν τη
συμπεριφορά τους γύρω από τη χρήση ουσιών. Κατά το 2010, δόθηκε η
ευκαιρία σε 131 πρόσωπα για να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Διεθνής Συνεργασία
Η Κύπρος έχει υιοθετήσει όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα ναρκωτικά
και η Νομοθεσία έχει εκσυγχρονιστεί, ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες
των Συμβάσεων αυτών, για την υλοποίηση των οποίων η Κυπριακή
Αστυνομία συνεργάζεται στενά με τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την INTERPOL, την EUROPOL και
άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και τις υπηρεσίες ξένων χωρών
που έχουν εγκαταστήσει μόνιμα στην Κύπρο Αξιωματικούς Συνδέσμους.
Συνέδρια, ομάδες εργασίας, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις
Τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. έλαβαν μέρος σε διάφορα συνέδρια και συμμετείχαν
σε Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. που ασχολούνται με τα ναρκωτικά, όπως
η Ομάδα του Δουβλίνου (Dublin Group) και η Οριζόντια Ομάδα
(Horizontal Drug Group) και λαμβάνουν ανελλιπώς μέρος στις
συναντήσεις των Ομάδων αυτών που πραγματοποιούνται στις
Βρυξέλλες.
Παράλληλα, με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού,
υιοθετήθηκαν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εξειδικευμένα
προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ναρκωτικών και άλλα συναφή
θέματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η αποστολή της Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών συνίσταται στην
επιστημονική εξέταση τεκμηρίων και σκηνών εγκλημάτων και στην
παρουσίαση μαρτυρίας ενώπιον του Δικαστηρίου. Η εξιχνίαση του
εγκλήματος και η συλλογή μαρτυρίας γίνονται πιο εύκολα με την
επιστημονική έρευνα. Μέσω του σύγχρονου επιστημονικού εξοπλισμού,
και μεθόδων, μπορεί να ανευρεθεί και να αναλυθεί μαρτυρία, η οποία
αποτελεί αξιόπιστη απόδειξη από τις καταθέσεις των μαρτύρων ή τις
παραδοχές των εγκληματιών (Παράρτημα Στ’).
Στην
Υπηρεσία
Εγκληματολογικών
Ερευνών
υπάγονται
το
Εγκληματολογικό Εργαστήριο, ο Κλάδος Δακτυλοσκόπησης, το
Φωτογραφικό Εργαστήριο, το Δικανικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο
Διερεύνησης, το Γραφείο Διαβίβασης Τεκμηρίων, το Εργαστήριο
Γραφολογίας και το Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων
Ασφαλείας.
Δραστηριότητες
Τα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας ασχολήθηκαν με την
παραλαβή και διαβίβαση τεκμηρίων στα αρμόδια εργαστήρια της
Αστυνομίας, τη δακτυλοσκοπική εξέταση σκηνών εγκλημάτων, την
εξέταση σκηνών εγκλημάτων, την εξέταση τεκμηρίων για υποθέσεις
πλαστογραφίας, την εξέταση εντύπων και εκτυπώσεων ασφάλειας, κ.ά.
Κατά το έτος 2010, το Εργαστήριο Γραφολογίας και το Δικανικό
Εργαστήρι πέρασαν με επιτυχία την επιτήρηση από την υπεύθυνη
εταιρεία για το ISO 17025. Παράλληλα, το Δικανικό Εργαστήρι έλαβε
μέρος σε διεργαστηριακούς ελέγχους σύγκρισης ινών, ξεσμάτων
μπογιάς και θραυσμάτων γυαλιού και μελανιού σε δείγματα που
αποστάληκαν από τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας του European
Network of Forensic Science Institute για έλεγχο της ποιότητας
αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων των χωρών – μελών του
Οργανισμού.
Ακόμη, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το European Network of
Forensic Science Institute (ENFSI) έχει συμβάλει στη βελτίωση του έργου
της εν λόγω Υπηρεσίας, δεδομένου ότι το προσωπικό ασχολήθηκε
ιδιαίτερα με θέματα που άπτονται των απαιτήσεων της Δικανικής
Επιστήμης και των Ομάδων Εργασίας του εν λόγω Οργανισμού από την
Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
Αποστολή της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως και Ελέγχου είναι η διεξαγωγή,
με ή χωρίς προειδοποίηση, τακτικών ελέγχων των Αστυνομικών

Τμημάτων/ Διευθύνσεων/ Μονάδων και Υπηρεσιών για εξακρίβωση του
βαθμού ετοιμότητας, επαγρύπνησης και επάρκειας, και κατά πόσο η
εκτέλεση των Αστυνομικών καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες
και το πρόγραμμα του Αρχηγού Αστυνομίας.
Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων και δραστηριοτήτων της, το 2010
πραγματοποίησε
συνολικά
131
απροειδοποίητους
ελέγχους/
επιθεωρήσεις σε Τμήματα, Διευθύνσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες. Σκοπός
των ελέγχων ήταν η διακρίβωση των μεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης
των αστυνομικών καθηκόντων, η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις,
ευθύνες και
καθήκοντα των μελών και η επισήμανση ελλείψεων,
αδυναμιών ή παρατυπιών. Με βάση τις εκθέσεις, παρατηρήσεις και
εισηγήσεις της Υπηρεσίας μελετώνται και λαμβάνονται τα αναγκαία
διορθωτικά μέτρα.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απευθείας υπόλογη στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που σχετίζονται με τη συλλογή,
την αξιολόγηση και χρήση πληροφοριών που αφορούν στην ασφάλεια
του Κράτους.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Αποστολή της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου είναι η παροχή
ολοκληρωμένης ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα μέλη της Αστυνομίας
Κύπρου.
Το πρόγραμμα της Ακαδημίας περιλαμβάνει τη συστηματική εκπαίδευση
των Δοκίμων Αστυνομικών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των
μελών της Αστυνομίας με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων και
ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε διοικητικά και επιχειρησιακά
(αστυνομικά) θέματα και
στη διοργάνωση εντατικών τμημάτων
εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Για την πραγματοποίηση του στόχου της, η Ακαδημία συνέχισε το έργο
της μέσα στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης των Δοκίμων
Αστυνομικών, των προγραμμάτων Λοχιών και Αξιωματικών καθώς και
των διαφόρων Εκπαιδεύσεων/ Σεμιναρίων. Προχώρησε επίσης στην
αναβάθμιση του προγράμματος των Δοκίμων Αστυνομικών και των
Δοκίμων Ειδικών Αστυνομικών.
Εκπαίδευση
Κατά τη διάρκεια του 2010, διοργανώθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία
97 συνολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια τα οποία

παρακολούθησαν 2016 μέλη της Αστυνομίας και 239 μέλη άλλων
Υπηρεσιών.
Το 2010, τέθηκε σε εφαρμογή αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών για
τις Σειρές Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών, ώστε να συνάδει όσο το
δυνατό με τα προγράμματα αναγνωρισμένων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι δόκιμοι που κατατάσσονται στην Αστυνομία εκπαιδεύονται για τρία
χρόνια.
Μέρος της εκπαίδευσης είναι και η τοποθέτησή τους στις Αστυνομικές
Διευθύνσεις/ Τμήματα/ Μονάδες/ Υπηρεσίες και στη ΜΜΑΔ.
Κατά το έτος 2010, 165 σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας
Κύπρου και 50 νέα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πέτυχαν στις
Εξετάσεις Α΄ Βοηθειών και απέκτησαν το πιστοποιητικό Α’ Βοηθού του
Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη, ενώ άλλα 350 μέλη έχουν
ανανεώσει το πιστοποιητικό τους για τη χρονική περίοδο 2011-2013.
Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ακαδημίας, είναι
η εκμάθηση ή και η βελτίωση της γνώσης ξένων γλωσσών. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια, εκτός της ενσωμάτωσης του μαθήματος της Αγγλικής
γλώσσας στον κορμό της βασικής εκπαίδευσης των Δοκίμων
Αστυνομικών, η
Αστυνομική
Ακαδημία
Κύπρου διοργανώνει
προγράμματα εκμάθησης άλλων ξένων γλωσσών όπως η Τουρκική, η
Ρωσική, Αραβική, Γαλλική, Ισπανική και Ιταλική ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Επιπρόσθετα, και μέσα στα πλαίσια επιμόρφωσης των μελών της
Αστυνομίας, η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου διευθέτησε τη συμμετοχή
συνολικά 109 μελών της Αστυνομίας στα Κρατικά Ινστιτούτα
Επιμόρφωσης σε μαθήματα ξένων γλωσσών καθώς και Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών.
Άλλες δραστηριότητες
Το σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο είναι ενταγμένο στο σύστημα
PORTAL ενημερώνεται από το Γραφείο Μελετών της Ακαδημίας. Το 2010
λειτούργησαν επαρχιακά κλιμάκια εκπαίδευσης στα μηχανογραφημένα
προγράμματα. Προωθήθηκε συνεργασία με τη Διοικούσα Επιτροπή του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και διοργανώθηκαν προγράμματα
ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και επιμορφωτικά σεμινάρια.
Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (Ε.Α.Α.)
Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας,
ως εθνικό Σημείο Επαφής της Κυπριακής Αστυνομίας με την Ευρωπαϊκή

Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), κατά το έτος 2010 είχε άμεση και στενή
συνεργασία τόσο με τη Γραμματεία, τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας
της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας όσο και με τις Αστυνομικές
Ακαδημίες των υπολοίπων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. καθώς και με το
Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Αστυνομικών
Κολεγίων (AEPC). Η Κυπριακή
Αστυνομία συμμετείχε σε 48 από τα 95 σεμινάρια που περιλάμβανε το
ετήσιο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Επίσης,
διοργανώθηκαν 2 σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας
στην Κύπρο, “Train the Trainers step 1” και “Domestic Violence –
International
Aspects & Experiences” και υποστηρίχτηκαν άλλα
σεμινάρια που διοργανώθηκαν από άλλες χώρες. Συνεχίστηκε επίσης η
εκπροσώπηση της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε ομάδες
εργασίας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας.
Εκπαίδευση σε θέματα Διασυνοριακού Ελέγχου
Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Εκπαίδευσης Διασυνοριακού Ελέγχου
(FRONTEX) με σκοπό τη θέσπιση και εφαρμογή κοινών εκπαιδευτικών
προτύπων στον τομέα του διασυνοριακού ελέγχου ανάμεσα στις χώρες
– μέλη της Ε.Ε., συνέχισε τις δραστηριότητές του για συντονισμό της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα. Μέσα σε αυτά τα
πλαίσια μέλη του Γραφείου συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας “FRONTEX
National Training Coordinators”, “Virtual Aula” και “Common Mid- Level
Curricula”.
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Αποστολή της Μ.Μ.Α.Δ., είναι η αντιμετώπιση οργανωμένων πράξεων
βίας και τρομοκρατίας, η διάσωση και παροχή βοήθειας σε πρόσωπα
που κινδυνεύουν από θεομηνίες, αεροπορικά, ναυτικά ή χερσαία
ατυχήματα. Επιπλέον, έχει την ευθύνη για την ασφάλεια ξένων
προσωπικοτήτων που επισκέπτονται την Κύπρο, εγκαταστάσεων
ζωτικής σημασίας, και άλλα ειδικά καθήκοντα που καθορίζονται από
τον Αρχηγό Αστυνομίας.
Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Κατά το 2010, η Μ.Μ.Α.Δ. με βάση την αποστολή της, επιτέλεσε
σημαντικό επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό έργο. Ενίσχυσε δε
επιχειρησιακά σε 476 περιπτώσεις τις Επαρχιακές Αστυνομικές
Διευθύνσεις με διάφορους τρόπους, όπως στη διεξαγωγή
ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών αγώνων, στη συνοδεία και
ασφάλεια ξένων προσωπικοτήτων που επισκέφθηκαν την Κύπρο,
μεταφορά υπόδικων και κατάδικων από τους χώρους κράτησής τους
στα Δικαστήρια, Κεντρικές Φυλακές, Νοσοκομεία ή για ανάκριση, σε
έκτακτα περιστατικά αλλά και σε περιπτώσεις τροχαίων δυστυχημάτων.

Εκπαίδευση
Στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας εκπαιδεύτηκαν περίπου 750
μέλη της Αστυνομικής Δύναμης, τόσο στο πρόγραμμα βασικής
εκπαίδευσης, όσο και σε διάφορα άλλα εξειδικευμένα θέματα
αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπως έρευνες και εκρηκτικές ύλες, χρήση
ροπάλων και χειροπεδών, τρόποι σύλληψης και έρευνας, συνοδεία
προσωπικοτήτων, αντιμετώπιση οχλαγωγιών, κ.ά. Επιπλέον, 906 μέλη
παρακολούθησαν τετραήμερη εκπαίδευση για απόκτηση του
Πιστοποιητικού Κατοχής Πυροβόλου Όπλου.
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
Η Μονάδα Προεδρικής Φρουράς έχει την ευθύνη της ασφάλειας του
Προέδρου της Δημοκρατίας και της οικογένειας του, της φρούρησης
του Προεδρικού Μεγάρου και των προεδρικών κατοικιών.
Κατά τη διάρκεια του 2010 ασχολήθηκε κυρίως με τις διακινήσεις και την
ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στην εκπαίδευση των μελών της Μονάδας. Για το σκοπό αυτό
τα μέλη της συνοδείας παρακολούθησαν εκπαίδευση σε θέματα
Ασφάλειας Προσωπικοτήτων.
ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αρμοδιότητες της Μονάδας
Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων είναι επιφορτισμένη με την
αεροπορική υποστήριξη της Αστυνομίας Κύπρου μέσω της διεξαγωγής
ελέγχων και παροχής βοήθειας.
Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Στη διάρκεια του έτους, η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων διεξήγαγε
περιπολίες από αέρος για σκοπούς επιτήρησης των ακτών και των
χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για σκοπούς
πρόληψης και πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών, λαθρεμπορίου,
καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, όπως και για σκοπούς
έρευνας και διάσωσης. Διενήργησε περιπολίες για παρακολούθηση
των κύριων οδικών αρτηριών και της τροχαίας κίνησης. Απασχολήθηκε
με τη μεταφορά σοβαρά ασθενών ή σοβαρά τραυματιών στο
κατάλληλο ιατρικό κέντρο, βοήθησε στην κατάσβεση πυρκαγιών, με την
μεταφορά επισήμων προσώπων και διεξήγαγε έρευνες για διάσωση
προσώπων. Πέραν των πιο πάνω, παρείχε βοήθεια στο Ισραήλ για την
κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών του Δεκεμβρίου.

Εξοπλισμός
Πέραν από τα δύο ελικόπτερα Bell 412, η Μονάδα, από το Νοέμβριο του
2010, ενισχύθηκε με δύο υπερσύγχρονα ελικόπτερα, Agusta Westland
139. Το αεροπλάνο BN-2T Islander “ΕΡΜΗΣ” βρίσκεται καθηλωμένο λόγω
οξείδωσης στην πτέρυγά του και γι’ αυτό έχει προκηρυχθεί προσφορά
για την εκποίησή του.
Εκπαίδευση προσωπικού
Κατά τη διάρκεια του έτους, μέλη της Μονάδας έτυχαν εκπαιδεύσεων στο
εξωτερικό, όπως στην Oxford Academy της Σουηδίας και στην Agusta
Westland σε Ιταλία και Η.Π.Α., καθώς και σε προγράμματα
Ηλεκτρονικών, Μηχανικών και Εξομοιωτών πτήσεων.
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία έχει ως έδρα της το Παλαιό Λιμάνι
Λεμεσού και διαθέτει 10 Λιμενικούς και Ναυτικούς Σταθμούς στις
Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.
Αρμοδιότητες της Μονάδας
Αρμοδιότητα της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας είναι η
αστυνόμευση και περιπολία των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και
ο έλεγχος των λιμανιών, μαρίνων, ορμίσκων και αγκυροβολιών.
Συγκεκριμένα, η Μονάδα αστυνομεύει τη θαλάσσια περιοχή της
ελεύθερης Κύπρου αρχίζοντας ανατολικά από τη γραμμή
αντιπαράταξης που βρίσκεται στην περιοχή Δερύνειας και προχωρεί
δυτικά και βόρεια μέχρι την άλλη πλευρά αντιπαράταξης που είναι στην
περιοχή Πωμού, συνολικής απόστασης 199 ν.μ.
Η αστυνόμευση της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου διενεργείται μέσω
προγραμματισμένων και έκτακτων περιπολιών καθώς και με τον έλεγχο
μέσω του Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης (ΠΑ.ΣΥ.Ρ.) για την
πρόληψη του λαθρεμπορίου
και της παράνομης
εισόδου
λαθρομεταναστών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την
παρεμπόδιση παράνομης αλιείας και υποβρύχιας αρχαιοκαπηλίας, την
ασφάλεια της θαλάσσιας περιοχής των αεροδρομίων Λάρνακας και
Πάφου, την αστυνόμευση των περιοχών των λουομένων και περιοχών
στις οποίες πραγματοποιούνται ναυτικοί ή ιστιοπλοϊκοί αγώνες, την
παροχή βοήθειας σε σκάφη ή πρόσωπα που κινδύνεψαν, σε τραυματίες
και ασθενείς σε πληρώματα πλοίων και μεταφορά προσωπικού δια
θαλάσσης.

Εξοπλισμός
Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία είναι εξοπλισμένη με 16 Αστυνομικές
Ακάτους, πέντε ακάτους κατηγορίας Α΄ FPB-JET (Θησέας, Ονήσιλος,
Οδυσσέας, Ευαγόρας και Ποσειδών), πέντε ακάτους κατηγορίας Β΄ SAB
-12 (Διόνυσος, Κούριον, Ακάμας, Καρπασία και Άγιος Ιλαρίων) και έξι
(6) ταχύπλοα φουσκωτά κατηγορίας Γ΄ (Αστραπή 30, 31, 32, 33, 34 και
35).
Επιχειρησιακή Δραστηριότητα
Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία κατάγγειλε συνολικά 211 υποθέσεις
που αφορούσαν σε παραβάσεις του Νόμου περί Αλιείας, Ταχύπλοων
σκαφών, προστασία λουομένων και διεθνών συμβάσεων που αφορούν
στην θάλασσα.
Μέλη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας διενήργησαν
ελευθεροκοινωνία, δηλαδή ελεύθερη επικοινωνία ύστερα από άδεια της
υγειονομικής αρχής, σε 5.196 πλοία τα οποία κατέπλευσαν στα νόμιμα
λιμάνια της
Δημοκρατίας. Παράλληλα,
καταχωρήθηκαν 82
περιπτώσεις που αφορούσαν σε πλοία υπό απαγόρευση απόπλου ή
υπό σύλληψη ή υπό τελωνειακό περιορισμό.
Ερευνήθηκαν 148
περιπτώσεις υπόπτων πλοίων για λαθρομετανάστευση και παράνομες
δραστηριότητες, σε σχέση με 63 περιπτώσεις κατά το 2009. Αποτέλεσμα
των προσπαθειών αυτών ήταν να παταχθεί στη ρίζα του το πρόβλημα
και να μην υπάρχουν σκάφη με λαθρομετανάστες, τα οποία να
επιχειρήσουν να εισέλθουν στα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας κατά το
2010.
Παράλληλα, η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία πρόσφερε τις υπηρεσίες
της σε άλλες 64 περιπτώσεις, για σκοπούς έρευνας και διάσωσης όπως
και παροχή βοήθειας σε πρόσωπα και σκάφη.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου, το Γραφείο Ασφαλείας έλαβε 7
πληροφορίες για πιθανή άφιξη λαθρομεταναστών, τις οποίες διαβίβασε
σε όλους τους Λιμενικούς και Ναυτικούς Σταθμούς για επαγρύπνηση και
περιέλαβε στον κατάλογο υπόπτων σκαφών, 2.418 περιπτώσεις πλοίων,
για τα οποία ελήφθησαν πληροφορίες που αφορούσαν προσέγγιση σε
κλειστά λιμάνια της Δημοκρατίας, λαθρομετανάστευση, παράνομες
δραστηριότητες, κλοπιμαία και αναζητούμενα σκάφη.
Τόσο τη Λιμενική Αστυνομία, όσο και την Αστυνομία ολόκληρη
συγκλόνισε το τραγικό γεγονός του χαμού του συναδέλφου Λοχία 3246,
Αντρέα Γεωργίου, στις 16 Μαρτίου 2010, κατά τη διάρκεια επιχείρησης
διάσωσης οικογένειας αλλοδαπών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Η Αστυνομία Κύπρου, για την αστυνόμευση των επαρχιών, χωρίζεται σε
επτά Αστυνομικές Διευθύνσεις: Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού,
Αμμοχώστου, Πάφου, Μόρφου και Κερύνειας.
Λόγω της Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, οι
Αστυνομικές Διευθύνσεις Αμμοχώστου και Μόρφου, στεγάζονται
προσωρινά στο Παραλίμνι και στην Ευρύχου αντίστοιχα, ενώ η
Αστυνομική Διεύθυνση Κερύνειας έχει προσωρινά αναστείλει τη
λειτουργία της.
Γενικά, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Επαρχιών έχουν θέσει ως στόχο
τους, για το 2010, την πάταξη του σοβαρού εγκλήματος, τη μείωση των
τροχαίων
δυστυχημάτων
ιδιαίτερα
των
θανατηφόρων,
την
καταπολέμηση και περιορισμό της εξάπλωσης των ναρκωτικών, την
πάταξη του λαθρεμπορίου, την
προστασία της νεολαίας στους
χώρους διασκέδασης, την πάταξη της κυβείας και των παράνομων
στοιχημάτων, την εξάρθρωση σπειρών διαρρηκτών, την πάταξη της
λαθρομετανάστευσης,
την
καταπολέμηση
της
σεξουαλικής
εκμετάλλευσης γυναικών, της πορνείας και της παράνομης
εργοδότησης
αλλοδαπών. Η κατάσταση του σοβαρού εγκλήματος
κατά επαρχία παρουσιάζεται στο Παράρτημα Στ΄.
Πέραν των πιο πάνω, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών έχουν την
υποχρέωση να εκτελούν μη Αστυνομικής φύσης καθήκοντα όπως η
επίδοση στρατιωτικών εντολών/ κλήσεων και η εκτέλεση ενταλμάτων και
φυλακιστήριων ενταλμάτων προστίμων.
Επιπλέον, το φαινόμενο της Λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο, όπως
και κατά την περσινή χρονιά, έτσι και φέτος έχει απασχολήσει ιδιαίτερα
όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις. Πρόσωπα, προερχόμενα κυρίως από
το Ιράκ, τη Συρία και το Πακιστάν καταφθάνουν μαζικά στις ελεύθερες
περιοχές μέσω των κατεχομένων και της νεκρής ζώνης στην Πύλα και τις
Βρετανικές Βάσεις και αιτούνται Πολιτικό Άσυλο, δημιουργώντας
επιπρόσθετα προβλήματα αστυνόμευσης.
Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας καλύπτει εδαφική έκταση 2.230
τ.χλμ. με πληθυσμό που ανέρχεται γύρω στις 350.000, από τις οποίες οι
110.000 περίπου διαμένουν στην ύπαιθρο. Τα πιο πάνω αντιστοιχούν
στο 1/3 περίπου του πληθυσμού παγκύπρια, που κατανέμεται σε 8
Δήμους και 64 Κοινότητες.

Αστυνομική κάλυψη
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας για την αστυνόμευση τόσο της
πόλης όσο και των προαστίων διαχωρίζεται σε έξι Αστυνομικούς
Σταθμούς: Λυκαβητού, Πύλης Πάφου, Στροβόλου, Αγίου Δομετίου,
Ομορφίτας και Λατσιών. Η ύπαιθρος αστυνομεύεται από τους
Αστυνομικούς Σταθμούς Ορεινής/ Λακατάμειας, Πέρα Χωριού, Κλήρου,
Παλαιχωρίου, Περιστερώνας και Κοκκινοτριμιθιάς.
Στην πρωτεύουσα στεγάζονται όλες οι Κυβερνητικές
Υπηρεσίες,
Υπουργεία, Βουλή των Αντιπροσώπων, Ξένες Διπλωματικές Αποστολές,
το Ανώτατο Δικαστήριο, Ημικρατικοί Οργανισμοί, και άλλοι ζωτικοί
χώροι εθνικών και ξένων συμφερόντων, γεγονός που καθιστά την
Αστυνόμευση της Επαρχίας περίπλοκη.
Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του 2010 διερευνήθηκαν 2.695 σοβαρές υποθέσεις, με
ποσοστό εξιχνίασης 53,84%. Το 2009, διερευνήθηκαν 1.965 σοβαρές
υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 55,27%.
Αναφορικά με τα τροχαία δυστυχήματα διερευνήθηκαν 3.269 τροχαία
δυστυχήματα, εκ των οποίων τα 17 ήταν θανατηφόρα με 18 νεκρούς, σε
σύγκριση με το 2009 όπου τα θανατηφόρα ανήλθαν στα 20 με 22
νεκρούς.
Κατά το έτος 2010, τα μέλη του Κλάδου Τροχαίας Λευκωσίας προέβησαν
σε 48.090 καταγγελίες διαφόρων τροχαίων παραβάσεων, πολύ
περισσότερες από το 2009, που οι καταγγελίες αυτές ανήλθαν στις
35.375, όπως αναλυτικά φαίνονται πιο κάτω:
Υπερβολική ταχύτητα
Μη χρήση ζώνης ασφάλειας
Χρήση κινητού τηλεφώνου
Μη χρήση προστατευτικού κράνους
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης
Άλλες
Σύνολο

10.100
4.391
7.204
480
1.548
24.367
48.090

Ακόμη, κατά το 2010, μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που
καταβάλλονται για την εμπέδωση της οδικής συνείδησης, τόσο για
πρόληψη όσο και για μείωση των θανατηφόρων και άλλων
δυστυχημάτων,
το
Κλιμάκιο
Οδικής
Ασφάλειας
Λευκωσίας,
πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του 2010, 143 διαλέξεις τις οποίες
παρακολούθησαν συνολικά 19.953 πρόσωπα.
Στους Αστυνομικούς Σταθμούς, εντός του 2010, διερευνήθηκαν
συνολικά και 167 υποθέσεις που αφορούσαν σε υποθέσεις βίας στην

οικογένεια, καθώς επίσης και 321 που αφορούσαν σε παράνομη
εργοδότηση αλλοδαπών.
Ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος (Ο.Π.Ε.) προχώρησε σε έλεγχο 1.899
κέντρων αναψυχής μετά από καταγγελίες. Στην πρωτεύουσα
καθημερινά διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, ποδοσφαιρικές και
άλλες αθλητικές συναντήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, και εκδίκαση
δικαστικών υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου, την ευθύνη
αστυνόμευσης των οποίων έχει η Αστυνομική Διεύθυνση.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο
χιλιάδων Τουρκοκυπρίων, Ελληνοκυπρίων και αλλοδαπών, που
διακινούνται από και προς τις κατεχομένες περιοχές μέσω των σημείων
διέλευσης Λήδρα Πάλας, Αγίου Δομετίου και Οδού Λήδρας.
Η διακίνηση που καταγράφηκε το 2010 παρουσιάζεται στον πιο κάτω
πίνακα:
Διακίνηση διερχομένων οχημάτων και ατόμων μέσω των Οδοφραγμάτων για το 2010
ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ

Ελληνοκύπριοι
προς
κατεχόμενα

Τ/Κ προς
ελεύθερες
περιοχές

Αλλοδαποί προς
ελεύθερες
περιοχές

Δεν
επιτράπηκε
η είσοδος

Συνελήφθηκαν

Λήδρα Πάλας

47.913

16.146

43.047

331

29

Άγιος Δομέτιος
Οδού Λήδρας
ΣΥΝΟΛΟ

342.604
227.469
617.986

800.545
269.466
1.086.157

152.142
408.931
604.120

11.315
1.270
12916

29
53
111

Κατά το 2010, ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης επεκτάθηκε και
στην περιοχή των Αστυνομικών Σταθμών Πέρα Χωρίου (περιοχή
Λυμπιών) και Λυκαβηττού (περιοχή Αγλαντζιάς και Πλατύ). Τα μέλη της
Κοινοτικής Αστυνόμευσης, μέσω της στενής επαφής που είχαν με το
κοινό, καθώς επίσης και με τους οργανωμένους κοινωνικούς φορείς,
συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ
Αστυνομίας και Κοινού.
Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης προχώρησαν στη διοργάνωση
εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα και διαλέξεων για θέματα
πρόληψης, οδικής ασφάλειας, διαδικτύου και χουλιγκανισμού σε
σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με την Υ.ΚΑ.Ν. διεξήγαγαν βιωματικά
εργαστήρια σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για θέματα ουσιών
εξάρτησης.
Κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, διοργανώθηκε σε όλα τα
σχολεία που αστυνομεύονται από την Κοινοτική Αστυνόμευση, εντατικό
πρόγραμμα διαφώτισης σχετικά με τις κροτίδες και τους κινδύνους που
εμπερικλείονται.

Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού είναι υπεύθυνη για την αστυνόμευση
μιας περιοχής συνολικής έκτασης 1.428 τ.χλμ., της δεύτερης σε
πληθυσμό πόλης της Κύπρου. Έχει περίπου 300.000 χιλιάδες μόνιμους
κατοίκους, αριθμός ο οποίος αυξάνεται κατά πολύ κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών.
Αστυνομική κάλυψη
Η πόλη και τα προάστια της Λεμεσού αστυνομεύονται από τους
Αστυνομικούς
Σταθμούς
Πόλης
(Κεντρικός),
Αγίου
Ιωάννη,
Γερμασόγειας και Πολεμιδιών. Η ύπαιθρος αστυνομεύεται από τους
Αστυνομικούς Σταθμούς Επισκοπής, Αυδήμου, Πισσουρίου, Πάχνας,
Λάνιας, Πλατρών, Τροόδους, Μονής, Καλού Χωριού και Αγρού.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού αριθμεί 641 μέλη.
Δραστηριότητες
Στη διάρκεια του 2010, διερευνήθηκαν 2.357 σοβαρές υποθέσεις, με
ποσοστό εξιχνίασης 41,11%. Αντίστοιχα, το 2009, τα μέλη της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού διερεύνησαν 2.016 σοβαρές
υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 52,68%.
Επιπλέον, κατά το 2010 σημειώθηκαν στην επαρχία της Λεμεσού 21
θανατηφόρα δυστυχήματα με ισάριθμα θύματα και άλλα 182
δυστυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς, σε σχέση με το 2009, όπου
τα θανατηφόρα ήταν 16 με 17 θύματα και τα δυστυχήματα με σοβαρούς
τραυματισμούς 175. Παρατηρείται αύξηση κατά το 2010, παρόλο που
για ακόμη μια χρονιά η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού έδωσε ιδιαίτερη
σημασία σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Συγκεκριμένα, δόθηκαν διαλέξεις
σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε
στρατόπεδα και σε άλλα οργανωμένα σύνολα, τις οποίες
παρακολούθησαν 58.470 άτομα, σε σχέση με 36437 του 2009.
Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους αλκοόλης,
όπου διενεργήθηκαν 26.111 σε σχέση με 19.550 κατά το 2009.
Προχώρησε επίσης στη διενέργεια εβδομαδιαίων επαρχιακών
στοχευμένων εκστρατειών για ταχύτητα, ζώνες και κράνη.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για την εξάρθρωση δικτύων
διακίνησης λαθρομεταναστών προχώρησε σε στοχευμένες δράσεις
μέσω
περιπολιών
και
επιτηρήσεων
σε
σημεία
διέλευσης
λαθρομεταναστών, όπου τα μέλη της Επαρχιακής Διεύθυνσης
απασχολήθηκαν για 1284 ώρες και πραγματοποίησαν συνδυασμένες
επιχειρήσεις με την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας
H εδαφική έκταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι 1.055 τ.χλμ. από τα
οποία τα 18 αφορούν στην περιοχή της Νεκρής Ζώνης (από την Πύλα
μέχρι την Αθηένου) ενώ ο συνολικός πληθυσμός της πόλης και
επαρχίας Λάρνακας ανέρχεται περίπου στις 128.100 Ε/Κ και 500 Τ/Κ. Η
Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας αριθμεί 402 μέλη.
Αστυνομική κάλυψη
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας είναι υπεύθυνη για την
Αστυνόμευση μιας περιοχής με αρκετές ιδιαιτερότητες όπως είναι η
Γραμμή Αντιπαράταξης, η Βρετανική Βάση Δεκέλειας, η Μαρίνα, το
Λιμάνι, το ιδιωτικό Λιμάνι Ζυγίου, τα Διυλιστήρια, οι Πετρελαιοδεξαμενές,
ο Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Βασιλικού, το Ειδικό Καθεστώς Πύλας,
και κυρίως το Διεθνές Αεροδρόμιο από όπου διακινείται ο μεγαλύτερος
αριθμός τουριστών.
Για την αστυνόμευση της Υπαίθρου η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας
υποδιαιρείται στους Αστυνομικούς Σταθμούς Αθηένου, Αραδίππου,
Κιτίου, Λευκάρων, Ζυγίου, Ορόκλινης και Κοφίνου.
Δραστηριότητες
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, στη διάρκεια του έτους είχε να
αντιμετωπίσει υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, ναρκωτικών, βίας
στην οικογένεια, παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών αλλά και
παράνομων αγώνων ταχύτητας.
Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση
προχώρησε στην εφαρμογή προγράμματος μηχανοκίνητων και πεζών
περιπολιών, κατά τη διάρκεια της μέρας και της νύκτας.
Διερευνήθηκαν 1.043 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης
65,96%. Το 2009, διερευνήθηκαν 1.032σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό
εξιχνίασης 65,50%.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική υπήρξε η μείωση στα θανατηφόρα και σοβαρά
τροχαία δυστυχήματα. Συγκεκριμένα, κατά το 2010 σημειώθηκαν 5
θανατηφόρα με ισάριθμους νεκρούς, ενώ κατά το 2009 στην επαρχία
της Λάρνακας προκλήθηκαν 9 δυστυχήματα με ισάριθμα θύματα.
Σημειώθηκαν 91 σοβαρά τροχαία δυστυχήματα, ενώ κατά το 2009
σημειώθηκαν 99 σοβαρά.
Σχέσεις Αστυνομίας – Κοινού
Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Πόλης και Υπαίθρου της επαρχίας Λάρνακας
συνεργάζονται με τους Δήμους και τις Χωρητικές Αρχές – και
οργανωμένα σύνολα της περιοχής και συμβάλλουν στην επίλυση τόσο

των προβλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας
όσο και άλλων προβλημάτων.
Το πρόγραμμα προσέγγισης παραγόντων των Δήμων και Κοινοτήτων
της Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, το οποίο άρχισε εδώ και μερικά
χρόνια συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους με τη
διοργάνωση επαφών / συσκέψεων με στόχο όχι μόνο την ανάπτυξη και
αναβάθμιση των σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού αλλά και την επίλυση
προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν. Η Αστυνομική
Διεύθυνση κατά το 2010 εργάστηκε μεθοδικά προκειμένου να πειστούν
οι τοπικές αρχές για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σε ό,τι
αφορά την ασφάλεια των περιοχών τους.
Προβλήματα
Επίσης, η γειτνίαση της πόλης και επαρχίας Λάρνακας με τις
κατεχόμενες περιοχές, το μεικτό χωριό Πύλα, τη Βρετανική Βάση
Δεκέλειας, η λειτουργία του Λιμανιού, της Μαρίνας και του Αεροδρομίου
Λάρνακας που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου του μεγαλύτερου
αριθμού του τουριστικού ρεύματος δημιουργούν στη Διεύθυνση
αυξημένες υποχρεώσεις.
Επιπρόσθετα, κατά τους τελευταίους μήνες και σχεδόν επί καθημερινής
βάσεως καταφθάνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας,
Παλαιστίνιοι υπήκοοι, οι οποίοι αιτούνται Πολιτικό Άσυλο. Όπως έχει
διαπιστωθεί, αυτοί εισέρχονται στη Δημοκρατία μέσω των κατεχόμενων
περιοχών και της νεκρής/ ζώνης που γειτνιάζει με την Επαρχία
Λάρνακας.
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου
Η εδαφική έκταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου είναι 256,1
τ. χλμ. περίπου και γενικά έχει την ευθύνη για περίπου 69.000 χιλιάδες
μόνιμους κατοίκους, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2010 ο
πληθυσμός της περιοχής ανήλθε περίπου στις 300.000 χιλιάδες.
Αστυνομική κάλυψη
Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου αστυνομεύεται από τους
Αστυνομικούς Σταθμούς Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας,
Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου.
Η γειτνίαση με τη γραμμή αντιπαράταξης δημιουργεί για την Αστυνομική
Διεύθυνση Αμμοχώστου επιπρόσθετα προβλήματα, εφόσον φιλοξενεί
δύο σημεία διέλευσης (Πέργαμος και Στροβίλια), από τα οποία
διέρχονται καθημερινά από και προς τις Ελεύθερες περιοχές καθ’ όλη τη
διάρκεια του 24ώρου εκατοντάδες Τουρκοκύπριοι χωρίς να υπάρχει η

δυνατότητα να ελέγχονται από τα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού
Ξυλοτύμπου λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί έδαφος των Βρετανικών
Βάσεων. Η Αστυνομική Δύναμη της επαρχίας Αμμοχώστου αριθμεί 165
μέλη.
Δραστηριότητες
Η Αμμόχωστος ως ακριτική περιοχή, αποτελεί πόλο έλξης για την είσοδο
λαθρομεταναστών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
θαλάσσης. Ως εκ τούτου, η Διεύθυνση βρισκόταν σε όλη τη διάρκεια
του έτους σε συνεχή επαγρύπνηση περιπολώντας ολόκληρη την
παραλία από την περιοχή ΚΑΠΠΑΡΗ Παραλιμνίου μέχρι το Κάβο Γκρέκο
της περιοχής Πρωταρά.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, τα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Αμμοχώστου διερεύνησαν 958 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό
εξιχνίασης 74,11%, ενώ το 2009, διερευνήθηκαν 629 σοβαρές υποθέσεις,
με ποσοστό εξιχνίασης 58,03%. Επειδή παρατηρήθηκε μια αισθητή
αύξηση των σοβαρών υποθέσεων κατά το 2010 έχουν προγραμματιστεί
και άρχισαν ήδη να τίθενται σε εφαρμογή σχέδια δράσης για ελέγχους
σε οδοφράγματα και άλλα μέτρα πρόληψης.
Στη διάρκεια του 2010 σημειώθηκαν στην επαρχία Αμμοχώστου 6
θανατηφόρα δυστυχήματα με ισάριθμα θύματα και άλλα 32
δυστυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς, σε σχέση με το 2009, όπου
σημειώθηκαν 5 θανατηφόρα δυστυχήματα με ισάριθμα θύματα. Τα
δυστυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς ήταν 30, δηλαδή
παρατηρήθηκε μικρή αύξηση κατά το 2010.
Για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας δόθηκαν διαλέξεις σε σχολεία
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε στρατόπεδα και σε
άλλα οργανωμένα σύνολα, τις οποίες παρακολούθησαν 7.507 άτομα.
στις περιπολίες και
Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
τροχονομικούς ελέγχους με ιδιαίτερη έμφαση στις κυριότερες αιτίες
πρόκλησης θανατηφόρων δυστυχημάτων, που είναι η ταχύτητα, η ζώνη
και το κράνος. Ακόμη διενεργήθηκαν 24.489 έλεγχοι αλκοόλης.
Παράλληλα, εντατικοποιήθηκε ο έλεγχος οδήγησης μηχανοκίνητων
οχημάτων από ανήλικους. Κατά τη διάρκεια του έτους καταγγέλθηκαν
63 ανήλικοι, οι οποίοι οδηγούσαν χωρίς άδεια οδηγού και κατ’ επέκταση
και χωρίς ασφάλεια.
Σχέσεις Αστυνομίας – Κοινού
Στα πλαίσια σύσφιξης των Σχέσεων Αστυνομίας – κοινού
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλους τους επαγγελματικούς
φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ελεύθερη περιοχή της

Αμμοχώστου. Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης στη διάρκεια του
έτους διοργάνωσαν διαφόρων μορφών εκδηλώσεων και διαλέξεων. Οι
δραστηριότητες αυτές περιλάμβαναν αιμοδοσία, εκδήλωση για την
παγκόσμια μέρα του παιδιού, εκδήλωση για τον αθλητισμό και τα
ναρκωτικά.
Προβλήματα
Η παρουσία μεγάλου αριθμού αθίγγανων στην περιοχή Κάππαρη στο
Παραλίμνι, δημιουργεί προβλήματα στην περιοχή λόγω της
αντικοινωνικής τους συμπεριφοράς, με αρνητικό αντίκτυπο στην
τουριστική ανάπτυξη.
Στεγαστικό
Επειδή το ενοικιαζόμενο κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Αστυνομική
Διεύθυνση Αμμοχώστου δεν πληροί τις προϋποθέσεις Αστυνομικού
Οικήματος, έχουν ήδη αρχίσει ενέργειες μεταστέγασής του καθώς και
των υπολοίπων Τμημάτων της Διεύθυνσης.
Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου
Η εδαφική έκταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου είναι 1.394 τ. χλμ.
περίπου. Γενικά, έχει την ευθύνη περίπου για 77.000 χιλιάδες μόνιμους
κατοίκους, δέχεται δε μεγάλο αριθμό ξένων και ντόπιων τουριστών και
περιηγητών που ξεπερνούν τις 500.000 ετησίως. Σ’ αυτόν δεν
περιλαμβάνεται ο αριθμός των παράνομων αλλοδαπών που ζουν και
εργάζονται στην επαρχία Πάφου, ως επίσης και των νόμιμα
εγγεγραμμένων αλλοδαπών. Η κατηγορία αυτή αφορά μετακινούμενο
πληθυσμό και ποικίλει ανάλογα με την επιχειρηματική, τουριστική και
οικοδομική δραστηριότητα της επαρχίας. Να σημειωθεί ότι κατά το 2010
ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σημαντικά ένεκα της οικονομικής κρίσης
που επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την οικοδομική δραστηριότητα στην
επαρχία Πάφου.
Αστυνομική κάλυψη
Η πόλη της Πάφου αστυνομεύεται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό
και για την αστυνόμευση της υπαίθρου από τους Αστυνομικούς
Σταθμούς Πόλεως Χρυσοχούς, Στρουμπιού, Κουκλιών, Κελοκεδάρων,
Πέγειας και Παναγιάς. Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου αριθμεί 332 μέλη.
Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, τα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Πάφου διερεύνησαν 1.254 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης
49,36%, ενώ το 2009, διερευνήθηκαν 1.381 σοβαρές υποθέσεις, με

ποσοστό εξιχνίασης 53,37%.
Η μείωση του σοβαρού εγκλήματος στην Επαρχία Πάφου που
παρατηρείται κατά το τρέχον έτος υπήρξε σημαντική και οφείλεται στην
κατάλληλη δραστηριοποίηση
των μελών αλλά κυρίως στις
οργανωμένες επιχειρήσεις που διεξήγαγε η Διεύθυνση, παρόλο που το
ποσοστό εξιχνίασης μειώθηκε.
Όσον αφορά στα τροχαία δυστυχήματα γενικά παρουσιάζουν μικρή
αύξηση σε σχέση με το 2009, ωστόσο υπήρξε σημαντική μείωση στα
θανατηφόρα δυστυχήματα. Συγκεκριμένα κατά το 2010 συνέβησαν
συνολικά 311 δυστυχήματα εκ των οποίων τα 6 θανατηφόρα με
ισάριθμους νεκρούς, τα 41 με σοβαρούς τραυματισμούς, 141 με
ελαφριά τραύματα και τα 123 με υλικές ζημιές. Κατά το έτος 2009,
συνέβησαν 277 δυστυχήματα εκ των οποίων τα 10 ήταν θανατηφόρα με
12 νεκρούς.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είχε να
αντιμετωπίσει και πυρκαγιές. Με σκοπό τον έλεγχο της κατάστασης και
την άμεση ανταπόκριση πραγματοποιήθηκαν μεγάλος αριθμός
περιπολιών σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Σχέσεις Αστυνομίας - Κοινού
Ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης που λειτουργεί στην επαρχία
Πάφου από το 2006 συνέχισε το κοινωνικό έργο με διαλέξεις και
εκδηλώσεις. Η δραστηριότητα των μελών της περιλάμβανε διαλέξεις για
την πρόληψη του εγκλήματος, την οδική ασφάλεια και τη βία σε
αθλητικούς χώρους. Συναντήθηκαν επίσης με θύματα εγκληματικών
ενεργειών, διοργάνωσαν αθλητικές δραστηριότητες, κ.ά.
Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου
Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου αστυνομεύει έκταση 1.325 περίπου
τ.χλμ. και περιλαμβάνει, 41 χωριά τα οποία έχουν περίπου 13.185
μόνιμους κατοίκους. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός
αυξάνεται λόγω των αποδήμων που περνούν τις διακοπές στα χωριά
τους.
Αστυνομική κάλυψη
Η Διεύθυνση της Μόρφου αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς
Σταθμούς Αστρομερίτη, Κάμπου, Ευρύχου, Κακοπετριάς, Πεδουλά και
Κάτω Πύργου.
Στην εδαφική της αρμοδιότητα περιλαμβάνονται η Ιερά Μονή Κύκκου,
τρία Βυζαντινά Μουσεία και εκκλησίες μεγάλου αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος, καθώς αρκετές από αυτές βρίσκονται στον κατάλογο
προστατευόμενων μνημείων της UNESCO.
Επίσης αστυνομεύει 60χλμ. της γραμμής καταπαύσεως του πυρός, το
σημείο διέλευσης Ζώδιας, υδατοφράκτες, κυβερνητικά κτίρια,
υποσταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, τις τουριστικές περιοχές Κακοπετριάς, Πεδουλά
και Κάτω Πύργου και μεγάλο μέρος του δάσους Τροόδους και Πάφου.
Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, τα μέλη της Διεύθυνσης Μόρφου
διερεύνησαν 95 σοβαρά αδικήματα σε σχέση με 71 του 2009.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου για την πρόληψη του εγκλήματος
διοργάνωσε και το 2010 στοχευμένες περιπολίες.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου έχει την ευθύνη του οδοφράγματος
Κάτω Πύργου – Λιμνίτη, το οποίο λειτούργησε στις 14 Οκτωβρίου 2010,
σύμφωνα με ειδική συμφωνία η οποία μεταξύ άλλων επιτρέπει την υπό
όρους διέλευση Τουρκοκυπριακών οχημάτων από και προς το θύλακα
Κοκκίνων. Με τη λειτουργία του οδοφράγματος αποκαταστάθηκε η
συγκοινωνία της περιοχής της Τηλλυρίας και της Πόλης Χρυσοχούς με
τη Λευκωσία. Εξυπηρετούνται πέραν των κατοίκων της περιοχής
τουρίστες αλλά και οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι κατάγονται από την
Επαρχία Πάφου και επισκέπτονται τα χωριά τους. Το οδόφραγμα
στελεχώθηκε αρχικά με 11 μέλη, το οποία εκπαιδεύτηκαν ώστε να είναι σε
θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Από τη μέρα διάνοιξης
του οδοφράγματος μέχρι και το τέλος του 2010 σημειώθηκαν οι
ακόλουθες διελεύσεις:

ΟΧΗΜΑΤΑ

Διακίνηση διερχομένων οχημάτων και ατόμων
Ελληνοκύπριοι
Τ/Κ προς
Τ/Κ προς
προς
ελεύθερες
κατεχόμενες
κατεχόμενα
περιοχές
περιοχές
6.133
2.189
1.622

Αλλοδαποί
προς ελεύθερες
περιοχές
491

Δεν
επιτράπηκε η
είσοδος
52

ΑΤΟΜΑ

14.890

1.175

161

7.901

5.417

Πέραν του οδοφράγματος του Λιμνίτη, η Αστυνομική Διεύθυνση
Μόρφου έχει την ευθύνη και του οδοφράγματος Αστρομερίτη – Ζώδιας.
Κατά το 2010 σημειώθηκαν οι πιο κάτω διακινήσεις:

ΟΧΗΜΑΤΑ

Διακίνηση διερχομένων οχημάτων και ατόμων
Ελληνοκύπριοι
Τ/Κ προς
Τ/Κ προς
Αλλοδαποί
προς
ελεύθερες κατεχόμενες προς ελεύθερες
κατεχόμενα
περιοχές
περιοχές
περιοχές
26.712
50.004
49.160
4.518

Δεν
επιτράπηκε
η είσοδος
300

ΑΤΟΜΑ

51.046

705

95.568

100.123

10.560

Σχέσεις Αστυνομίας και κοινού
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για ανάδειξη του
κοινωνικού προσώπου της Αστυνομίας κατά το έτος 2010
αναπτύχθηκαν δεσμοί και γίνονται συχνές επαφές με τις τοπικές αρχές
αυτοδιοίκησης, την εκκλησία, τις στρατιωτικές αρχές, τις κυβερνητικές
υπηρεσίες, τη διοίκηση των Η.Ε., το τοπικό συμβούλιο του
φιλοαστυνομικού συνδέσμου, το διδακτικό προσωπικό των σχολείων
της περιοχής, τα κέντρα νεότητας και τις πολυπολιτισμικές ομάδες
πληθυσμού που διαμένουν στη Μόρφου.
Ιδιαιτερότητες/ προβλήματα
Η ύπαρξη πολλών κατοικιών που δεν είναι μόνιμα κατοικημένες αλλά και
η περιουσία που είναι διάσπαρτη σε αγροτικά τεμάχια έχουν ως
αποτέλεσμα τη διάπραξη μεγάλου αριθμού αδικημάτων κατά
περιουσίας. Πέραν των προσπαθειών για εξιχνίαση αυτών των
υποθέσεων λαμβάνονται προληπτικά μέτρα με τη διεξαγωγή περιπολιών
σε συνεχή και προγραμματισμένη βάση και τη σωστή ενημέρωση
ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
Η ύπαρξη της μεγάλου μήκους γραμμής αντιπαράταξης δημιουργεί
πρόσθετα προβλήματα αφού η «νεκρή ζώνη» προσφέρεται για
λαθροθηρία και για λαθρομετανάστευση. Κατά το 2010 η Αστυνομική
Διεύθυνση συνεργάστηκε στενά με τα Ηνωμένα Έθνη με τη διεξαγωγή
κοινών περιπολιών στην περιοχή της νεκρής ζώνης Αστρομερίτη για
πρόληψη των πυρκαγιών και παράλληλες περιπολίες στις περιοχές
«Κουρβούλα» και « Λεύκα» για τους κυνηγούς. Παράλληλα, διοργάνωσε
επιχειρήσεις με στόχο την πρόληψη των αδικημάτων κατά περιουσίας, τη
λαθροθηρία, την αποτροπή ληστειών σε συνεργατικά και τραπεζικά
υποκαταστήματα και την πρόληψη πυρκαγιών.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην
αστυνόμευση των οδικών αρτηριών κατά τα Σαββατοκύριακα, τις
δημόσιες Αργίες και τη θερινή περίοδο καθ’ ότι η τροχαία κίνηση είναι
ιδιαίτερα αυξημένη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο κίνδυνος
πρόκλησης δυστυχημάτων.
Δραστηριότητες
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Οι Αστυνομικοί αιμοδότες, όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2010,
πρόσφεραν στις τράπεζες αίματος 678 φιάλες αίματος. Συνολικά,
υπάρχουν καταγεγραμμένοι 1760 εθελοντές αιμοδότες και 1227
εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Κοινωνικές εκδηλώσεις
Η Αστυνομία Κύπρου, έλαβε ενεργό μέρος και σε διάφορες άλλες
κοινωνικές εκδηλώσεις και εράνους, όπως ο Ραδιομαραθώνιος.
Επιπλέον, συμμετείχε σε εράνους του Συνδέσμου Καρκινοπαθών και
Φίλων, του Ερυθρού Σταυρού, της Πορείας Χριστοδούλας, του
Συνδέσμου «Κάνε μια ευχή», κ.ά. Παράλληλα, η
Φιλαρμονική της
Αστυνομίας, για ακόμη μια χρονιά είχε την ευθύνη της μουσικής
επένδυσης κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων.
Ανθρωπιστική βοήθεια
Η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης προσέφερε ανθρωπιστική
βοήθεια σε τέσσερις περιπτώσεις, συμμετείχε σε τιμητικά αποσπάσματα
και απέδωσε τιμές. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή των νόμων και
κανονισμών της τροχαίας, τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και τον
τροχονομικό έλεγχο, το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας, κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες τόσο
στους πολίτες όσο και σε οργανωμένα σύνολα. Συγκεκριμένα, παρείχαν
Α΄ Βοήθειες σε θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, συνέβαλαν στη
συνοδεία ασθενοφόρων οχημάτων από τα σημεία δυστυχημάτων ή το
ελικοδρόμιο στο νοσοκομείο, παρείχαν διευκολύνσεις τροχαίας κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων του Ραδιομαραθωνίου, παρείχαν βοήθεια σε
οδηγούς των οποίων ακινητοποιήθηκαν τα οχήματά τους στο οδικό
δίκτυο λόγω μηχανικής βλάβης και παρείχαν πληροφορίες στους
οδηγούς για τον προορισμό τους.
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Σε ότι αφορά τη διάθεση άχρηστων μπαταριών, έχουν διατεθεί περίπου
845 άχρηστες μπαταρίες.
Με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η
Αστυνομία ακολουθεί το Σχέδιο Δράσης, για τις πράσινες δημόσιες
συμβάσεις, όπως αυτό απορρέει και από την Ε.Ε. Προς επίτευξη του
σκοπού αυτού έχουν συμπεριληφθεί περιβαλλοντικές παράμετροι στις
συμβάσεις του Δημοσίου κατά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και
έργων, την προώθηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την
ευαισθητοποίηση των μελών μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Τομείς και μέτρα που περιλήφθηκαν:
 εξοπλισμός γραφείου (ανακυκλωμένο χαρτί, μελάνια, κ.ά.)
 καθαριστικά είδη (βιοαποικοδομήσιμα σακούλια, κλπ.)
 ηλεκτρικές συσκευές (οικονομικοί λαμπτήρες κλπ.)
 διάθεση άχρηστων μπαταριών
 αγορά οχημάτων με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2010
ΘΥΜΑΤΑ
Τραυματίες

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΕΤΟΣ
Θανατηφόρα

Σοβαρά

Ελαφρά

Ζημιές

ΣΥΝΟΛΟ

Νεκροί

Σοβαρά

Ελαφρά

ΣΥΝΟΛΟ

2006

81

601

1,073

918

2,673

86

730

1,859

2,675

2007

88

583

773

838

2,282

89

708

1,411

2,208

2008

79

562

747

741

2,129

82

660

1,292

2,034

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2010
2006

2007

2008

2009

2010

Αδικήματα
Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Φόνοι
Απόπειρες
Φόνων

14

10

71.43%

11

8

72.73%

9

7

77.78%

19

12

63.16%

7

7

100%

12

10

83.33%

11

8

72.73%

13

12

92.31%

19

17

89.47%

11

10

90.91%

Βιασμοί

29

23

79.31%

19

14

73.68%

34

28

82.35%

27

22

81.48%

37

29

78.38%

Απόπειρες
Βιασμών
Εμπρησμοί /
Απόπειρες
Ληστείες και
Εκβιασμοί

1

1

100%

0

0

0%

0

0

0%

3

3

100%

2

1

50%

133

29

21.80%

167

38

22.75%

187

39

20.86%

204

31

15.20%

176

23

13.07%

80

31

38.75%

74

36

48.65%

71

42

59.15%

142

84

59.15%

158

70

44.30%

Ναρκωτικά

653

628

96.17%

875

852

97.37%

779

758

97.30%

706

689

97.59%

851

817

96%

Kαταστροφή
περιουσίας με
εκρηκτικές ύλες

36

4

11.11%

40

4

10%

33

6

18.18%

51

3

5.88%

54

2

3.70%

Διαρρήξεις

3068

813

26.50%

2642

895

33.88%

2587

1100

42.52%

2504

910

36.34%

3230

1099

34.02%

Κλοπές

1607

414

25.76%

1667

493

29.57%

1405

501

35.66%

1285

401

31.21%

1677

627

37.39%

Αλλα σοβαρά
εγκλήματα

2290

1845

80.57%

2051

1659

80.89%

2210

1862

84.25%

2134

1793

84.02%

2199

1793

81.54%

7923

3808

48.06%

7557

4007

53.02%

7328

4355

59.43%

7094

3965

55.89%

8402

4478

53.30%

ΟΛΙΚΟ

K = Καταγγελθείσες Υποθέσεις
Ε = Εξιχνιασθείσες Υποθέσεις
%= Ποσοστό εξιχνίασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 2010
ΜΗΝΕΣ

Γενάρης
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάης
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
ΟΛΙΚΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΛΛΟΔΑ
ΠΩΝ

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

OVER
STAY

ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΡΓ/ΕΣ

ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ

ΚΑΘ΄
ΥΠΟΔΕΙΞΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΡΝΗΣΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΙΤΗΤΕΣ
ΑΣΥΛΟΥ**

Συνολικό*

Συλληφθέντες

4430

721

22

539

83

ΑΛ/ΠΟΙ

112

257

73

4728

46

215

3902
4261
3905
4087
4336
4431
3816
4521
4273
4998
4692
51652

678
742
667
740
590
622
681
621
636
649
658
8005

22
19
12
25
15
18
12
17
13
20
35
230

519
575
514
572
470
465
522
485
487
488
512
6148

94
83
95
101
103
81
56
89
89
147
94
1115

126
115
134
129
132
98
65
124
118
178
115
1446

283
286
333
298
281
264
195
251
240
252
325
3265

81
83
60
116
72
77
93
86
65
74
86
966

4648
5574
4322
5001
5532
5222
4102
5231
4657
5166
4240
58423

46
44
41
55
51
77
59
85
97
58
59
718

162
209
214
208
243
224
169
228
246
218
162
2498

* Ο συνολικός αριθμός λαθρομεταναστών ανέρχεται στους 8005 και συμπεριλαμβάνει: συλληφθέντες λαθρομετανάστες + overstay + αιτητές ασύλου
από κατεχόμενα + λαθρομετανάστες που αποχώρησαν από μόνοι τους.
** Αντιπροσωπεύει τον αριθμό αιτήσεων που λαμβάνει η Υπηρεσία
Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά επαρχία για το έτος 2010
Λευκωσία

Λεμεσός

Αμμόχωστος

Πάφος

Λάρνακα

Μόρφου

ΟΛΙΚΟ

Αδικήματα
K

Ε

%

K

Ε

%

Φόνοι

4

4

100.00%

3

3

100.00%

Απόπειρες
Φόνου

5

4

80.00%

3

3

100.00%

Βιασμοί

11

10

90.9%

6

4

66.7%

Απόπειρες
Βιασμού

1

1

100.00%

Εμπρησμοί /
Απόπειρες

53

5

9.43%

66

6

9.09%

13

Ληστείες και
Εκβιασμοί

43

22

51.16%

60

24

40.00%

11

4

Ναρκωτικά

236

225

95.34%

247

244

98.79%

118

111

Kαταστροφή
περιουσίας με
εκρηκτικές ύλες

17

27

1

3.70%

2

Διαρρήξεις

974

278

28.54%

940

169

17.98%

490

346

70.61%

466

141

Κλοπές

623

297

47.67%

444

94

21.17%

157

112

71.34%

270

Άλλα σοβαρά
εγκλήματα

728

605

83.10%

561

421

75.04%

159

134

84.28%

2695

1451

53.84%

2357

969

41.11%

958

710

74.11%

ΟΛΙΚΟ

K = Καταγγελθείσες Υποθέσεις
Ε = Εξιχνιασθείσες Υποθέσεις
%= Ποσοστό εξιχνίασης

K

7

Ε

3

%

42.9%

K

Ε

%

K

Ε

%

1

1

100.00%

2

2

100.00%

8

8

100.0%

3

2

66.7%

K

2

Ε

2

%

100.0%

1

K

Ε

%

7

7

100.00%

11

10

90.91%

37

29

78.4%

2

1

50.00%

20

6

30.00%

24

6

25.00%

176

23

13.07%

36.36%

24

7

29.17%

20

13

65.00%

158

70

44.30%

94.07%

124

117

94.35%

121

115

95.04%

5

851

817

96.00%

4

1

25.00%

1

54

2

3.70%

30.26%

316

154

48.73%

44

11

25.00%

3230

1099

34.02%

67

24.81%

166

55

33.13%

17

2

11.76%

1677

627

37.39%

338

272

80.47%

387

340

87.86%

26

21

80.77%

2199

1793

81.54%

1254

619

49.36%

1043

688

65.96%

95

41

43.16%

8402

4478

53.30%

3

5

100.00%

Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διοικητικά αποτελεί Τμήμα της Αστυνομίας και
ακολουθεί την οργανική δομή και όπου είναι εφαρμόσιμο τις εσωτερικές
διοικητικές διαδικασίες που διέπουν την υπόλοιπη Αστυνομία. Οι
Πυροσβέστες εκπαιδεύονται στη Σχολή Πυροσβεστικής στο αντικείμενο
της πυρόσβεσης και διάσωσης.
H αποστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η διάσωση
ανθρώπινης ζωής, η πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών που απειλούν
περιουσία του κοινού, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η
πυροπροστασία κτιρίων.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δικό της Προϋπολογισμό, ξεχωριστό
από την Αστυνομία.
Αριθμητική Δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Η αριθμητική δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2010, ήταν 723 Πυροσβέστες σύμφωνα με τον πιο κάτω
Πίνακα:
ΒΑΘΜΟΙ
Ανώτεροι Αστυνόμοι
Αστυνόμοι Α΄ και Β΄
Ανώτεροι Υπαστυνόμοι
Ανώτεροι Υπαστυνόμοι (Μαχητές της Αντίστασης)
Υπαστυνόμοι
Υπαστυνόμοι (Μαχητές της Αντίστασης)
Λοχίες
Λοχίες (Μαχητές της Αντίστασης)
Πυροσβέστες
ΟΛΙΚΟ

Εγκεκριμένες
Θέσεις
1
3
9
2
32
2
91
10
593
743

Πραγματικές
Θέσεις
1
3
9
2
32
2
89
5
580
723

Πυροσβεστική Κάλυψη
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της στις ευρύτερες
αστικές περιοχές των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου
και Αμμοχώστου με 24ώρη στελέχωση δώδεκα (12) Πυροσβεστικών
Σταθμών.
Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών της, η
Πυροσβεστική Υπηρεσία δημιούργησε την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης
Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) από το 2002. Η Μονάδα αποτελείται από 54
άνδρες και εδρεύει στην Κοφίνου της Επαρχίας Λάρνακας, με ομάδα
καταρριχήσεων / αναρριχήσεων, ομάδα αυτοδυτών και ομάδα

ανιχνευτικών σκύλων. Τα μέλη της είναι εκπαιδευμένα για διάσωση
ατόμων από ερείπια λόγω σεισμών για αντιμετώπιση ειδικών επεισοδίων
όπως χημικών, αεροπορικών και σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.
Επίσης συμβάλλουν στην κατάσβεση μεγάλων σε έκταση αγροτικών
πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Για την κάλυψη της υπαίθρου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δημιούργησε
18 Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου σε στρατηγικές περιοχές οι
οποίοι στελεχώνονται με 118 Έκτακτους Πυροσβέστες. Οι Έκτακτοι
Πυροσβέστες εξαιρούνται από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
Παρουσιάζονται μια φορά την εβδομάδα στους Πυροσβεστικούς
Σταθμούς Υπαίθρου, όπου εκπαιδεύονται από μόνιμους πυροσβέστες.
Από τις 17 Μαΐου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2010, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία ενισχύθηκε με 120 Εποχιακούς Εργάτες Πυρόσβεσης, οι οποίοι
στελέχωσαν δεκαπέντε (15) Πυροσβεστικούς Σταθμούς στην Ύπαιθρο.
Οι Εποχιακοί Εργάτες Πυρόσβεσης περιπολούσαν την ακτίνα δράσης
των Σταθμών τους και ανταποκρίνονταν άμεσα όταν εντόπιζαν
πυρκαγιά ή λάμβαναν ειδοποίηση για ύπαρξη πυρκαγιάς.
Ο θεσμός αυτός αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματικός αφού μειώθηκε
σημαντικά ο χρόνος ανταπόκρισης με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές να
σβήνονται στο αρχικό τους στάδιο.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει επίσης πυροσβεστική κάλυψη στα
δύο Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με την 24ώρη στελέχωση
δύο Πυροσβεστικών Σταθμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
Κανονισμών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
Οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων καλύπτονται από τους
Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Βάσεων, αλλά όπου αδυνατούν ή όταν
χρειαστούν βοήθεια ανταποκρίνεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κύπρου με βάση το Σχέδιο "Αμοιβαίας Βοήθειας".
Τμήμα Πυροπροστασίας
Αρμοδιότητες και Ευθύνες
Το Τμήμα Πυροπροστασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
Εξετάζει από απόψεως Πυροπροστασίας αρχιτεκτονικά σχέδια
νεοαναγειρόμενων οικοδομών, εκφέρει απόψεις για την έκδοση άδειας
οικοδομής και επιθεωρεί υφιστάμενες οικοδομές για την έκδοση του
Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης και Άδειας Λειτουργίας.
Συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Τοπικών Αρχών
Αυτοδιοίκησης (Δημαρχεία, Επαρχιακές Διοικήσεις) με διάφορες
Κυβερνητικές Υπηρεσίες (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, Τμήμα

Δημοσίων Έργων, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Τμήμα
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού
κ.α).
Επιπρόσθετα, συμβουλεύει Ιδιωτικούς Οργανισμούς σε θέματα
πυροπροστασίας και πυρόσβεσης και δίδει διαφωτιστικές διαλέξεις τόσο
στο ευρύτερο κοινό και οργανωμένα σύνολα, όσο και σε κυβερνητικούς
υπαλλήλους.
Το 2010 το Τμήμα Πυροπροστασίας διεκπεραίωσε μέχρι 31.12.2010
10,302 υποθέσεις σε σχέση με 9,869 το 2009.
Εβδομάδα Πυροπροστασίας
Για 13η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η "Εβδομάδα Πυροπροστασίας" η
οποία και φέτος είχε διεξαχθεί πριν την καλοκαιρινή περίοδο γιατί τέθηκε
ως ιδιαίτερος στόχος η διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε
ότι αφορά τους κινδύνους από τις πυρκαγιές στην ύπαιθρο.
Η “Εβδομάδα Πυροπροστασίας” πραγματοποιήθηκε από τις 26.42.5.2010 και περιλάμβανε διαλέξεις, συμβουλές στο κοινό για θέματα
πυροπροστασίας και τη διανομή διαφωτιστικού υλικού στην ύπαιθρο,
στα σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, ιδιωτικές πολυκατοικίες, στρατόπεδα
της Εθνικής Φρουράς και άλλα οργανωμένα σύνολα.
Όπως και πέρσι έτσι και φέτος την ‘‘Εβδομάδα Πυροπροστασίας’’
στήριξε οικονομικά η Λαϊκή Ασφαλιστική.
Κατά τη διάρκεια της “Εβδομάδας Πυροπροστασίας” η Πυροσβεστική
Υπηρεσία οργάνωσε και διεξήγαγε εικονική άσκηση κατάσβεση
πυρκαγιάς υπαίθρου με την ονομασία «ΛΑΙΛΑΠΑ 2010». Της εικονικής
άσκησης προηγήθηκε άσκηση ‘επί Χάρτου’. Στην εν λόγω άσκηση
έλαβαν μέρος η Εθνική Φρουρά, η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα, το
Τμήμα Δασών, το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του
Υπουργείου Υγείας, η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Βρετανικών Βάσεων και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σκοπός
της άσκησης ήταν να τεθεί σε εφαρμογή και να δοκιμαστεί το
υφιστάμενο Σχέδιο Δράσης και να αναπτυχθεί η συνεργασία και ο
συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Η άσκηση διεξήχθη με απόλυτη επιτυχία.
Ανταποκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Λόγω της ξηρασίας του περασμένου Μάρτη αλλά και της
παρατεταμένης ανομβρίας τους μήνες Οκτώβρη και Νοέμβρη 2010
παρατηρήθηκε έξαρση των πυρκαγιών στην ύπαιθρο.
Μέχρι τις
31.12.2010 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε παγκύπρια σε

13,353 κλήσεις για παροχή βοήθειας που αφορούσαν κατάσβεση
πυρκαγιών, ειδικές εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής φύσεως και κλήσεις
ασθενοφόρων ως ακολούθως:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

πυρκαγιές σε αστικές περιοχές
πυρκαγιές σε περιοχές της υπαίθρου
ειδικές εξυπηρετήσεις
κλήσεις ασθενοφόρων
ψευδείς κλήσεις
Σύνολο

2,494
4,666
5,599
48
546
13,353

Ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές
Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές ανέρχονται περίπου σε
€24.335.317 λόγω κυρίως των δύο μεγάλων πυρκαγιών σε αποθήκες
ενός εργοστασίου στη Λεμεσό και ενός εργοστασίου στη Λευκωσία.
Διασωθέντα άτομα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
(α) Κατά τη διάρκεια του 2010 διασώθηκαν 2,352 άτομα ως
ακολούθως:
(i) Πυρκαγιές
(ii) Ανελκυστήρες
(iii) Τροχαία δυστυχήματα
(iv) Διάσωση ζωής φρεάτια/κρημνούς
Σύνολο

35
1815
335
167
2,352

(β) Επίσης, διασώθηκαν 23 ζώα.
Καμένη έκταση
Η καμένη έκταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 έχει υπολογισθεί περίπου σε
11,7 τ.χλμ και σε αυτή υπολογίζεται μόνο η Δασική ή άλλη Δασική
Έκταση και η άλλη Έκταση που είναι κοντά στα δάση. Συγκεκριμένα 6,8
τ.χλμ είναι η Δασική και η άλλη Δασική Έκταση και άλλα 4,9 τ.χλμ
περίπου ή άλλη Έκταση που είναι κοντά σε δασική έκταση όπως
καθορίζει η Εθνική Νομοθεσία.
Μισθωμένα ελικόπτερα πυρόσβεσης
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών
προχώρησε και το 2010 στην ενοικίαση τριών Ελικοπτέρων
Πυρόσβεσης, αφού αποδείχθηκε η αναγκαιότητα της χρήσης των
εναέριων μέσων με τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης. Τα τρία Ρωσικά
ελικόπτερα πυρόσβεσης στάθμευαν στο Αεροδρόμιο Πάφου και τα
πληρώματα τους διέμεναν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους κοντά
στον Πυροσβεστικό Σταθμό Αεροδρομίου Πάφου.

Τα Πυροσβεστικά Ελικόπτερα εργάστηκαν συνολικά 375 ώρες και 14
λεπτά. Ανταποκρίθηκαν σε 166 περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών στην
ύπαιθρο και στα δάση εκτελώντας 2586 βολές και ρίχνοντας 9,051
τόνους νερό περίπου, που έπαιρναν από διάφορα φράγματα,
δεξαμενές και από τη θάλασσα.
Λόγω των ψηλών θερμοκρασιών που υπήρξαν κατά τους μήνες
Οκτώβριο και Νοέμβριο 2010 ζητήθηκε παράταση της συμφωνίας για
ακόμη 15 μέρες και εγκρίθηκε μέχρι τις 29.11.2010.
Άλλα Εναέρια Μέσα Πυρόσβεσης
Σημαντική από κάθε άποψη ήταν και η προσφορά των ελικοπτέρων των
Βρετανικών Βάσεων. Σε δεκαπέντε (15) περιπτώσεις ελικόπτερα των
Βρετανικών Βάσεων ανταποκρίθηκαν για κατάσβεση πυρκαγιών σε
αγροτικές και δασικές περιοχές.
Η επιχειρησιακή δράση και ο
συντονισμός όλων των εναέριων μέσων είχε τεθεί κάτω από την ευθύνη
του Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η συνεργασία όλων των
εναέριων μέσων πυρόσβεσης μεταξύ τους αλλά και με τις επίγειες
δυνάμεις κρίνεται πολύ ικανοποιητική.
Παράλληλα, τα ελικόπτερα της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων
του Αρχηγείου βοήθησαν σημαντικά στην καταπολέμηση μεγάλων
πυρκαγιών της υπαίθρου (Αστυνομίας και τα δύο αεροσκάφη του
Τμήματος Δασών).
Εκπαίδευση
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των
μελών της για την επιτυχή εκτέλεση της αποστολής της. Η τεχνολογική
πρόοδος, ο γοργός ρυθμός οικοδόμησης, η χρήση νέων επικίνδυνων
χημικών υλικών στη βιομηχανία, η αυξανόμενη ροή τουριστών και
αρκετοί άλλοι παράγοντες, επέβαλαν την ποιοτική αναβάθμιση στην
εκπαίδευση των πυροσβεστών η οποία και συνεχίζεται.
Εκπαιδεύσεις Εσωτερικού
Κατά τη διάρκεια του 2010 διοργανώθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδεύσεις
στη Σχολή:

Α/Α
1.
2.
3.
4.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Εκπαίδευση στη Σχολή Πυροσβεστικής
Επανεκπαιδεύσεις σε τροχαία δυστυχήματα (5
σειρές)
Εκπαίδευση Βασικής Σειράς Μαθημάτων (3 σειρές)
Εκπαίδευση σε Αναπνευστικές Συσκευές (5 σειρές)
Επανεκπαίδευση Προκαταρκτικής σειράς
Μαθημάτων (2 σειρές)
Εκπαίδευση Εργατών Πυρόσβεσης (1 σειρά)
Διεθνές πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα
επιχειρησιακές διαδικασίες Αναπνευστικών
Συσκευών / Ανάπτυξη πυρκαγιάς σε κλειστούς
χώρους / επικίνδυνα φαινόμενα και τακτικός
εξαερισμός (1 σειρά, 6 Κύπριοι, 6 Έλληνες &
6 Ισραηλίτες)
Μαθήματα Πυρόσβεσης στο Ε.Τ.Ε.Α. (Εθελοντικό
Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών)
Εκπαίδευση προσωπικού της εταιρείας (M.S.
Cleanbin Ltd στην χρήση Αναπνευστικών
Συσκευών)
Εκπαίδευση προσωπικού της εταιρείας Χριστάκης
Μαυρούδης Λτδ στην χρήση Αναπνευστικών
Συσκευών
Εκπαίδευση στελεχών Εθνικής Φρουράς

Διάρκεια
Εκπαίδευσης

Αριθμός
Εκπαιδευομένων

4 μέρες

78

10 εβδομάδες
4 εβδομάδες

68
66

1 εβδομάδα

19

5 μέρες

120

4 μέρες

18

6 διαλέξεις

25

4 μέρες

4

4 μέρες

4

1 μέρα
ΣΥΝΟΛΟ

1
403

Εκπαιδεύσεις Εξωτερικού
Δεκαπέντε (15) μέλη της Υπηρεσίας μετεκπαιδεύτηκαν σε διάφορα
εκπαιδευτικά κέντρα εξωτερικού στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και
Ελλάδα.
Αναπτυξιακά Έργα υπό μελέτη/ανέγερση
Αναφορά για τα αναπτυξιακά έργα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο Η «Αναπτυξιακά Προγράμματα /
Εξοπλισμός - Προσφορές».
Αγορά οχημάτων / Εξοπλισμού
Το 2010 παραλήφθηκαν 27 νέα Πυροσβεστικά οχήματα
και ένα
θάλαμος αποστείρωσης και στεγνώματος χημικών στολών. Επίσης, η
Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά το έτος 2010 προμηθεύτηκε νέας
τεχνολογίας εξοπλισμό και μέσων ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα.
Συνεργείο Επισκευής / Συντήρησης Οχημάτων/ Σιδηρουργείο

Συνεργείο Επισκευής/ Συντήρησης Οχημάτων
Το Συνεργείο Επισκευής / Συντήρησης Οχημάτων της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, ασχολήθηκε πάνω σε συνεχή βάση μέσα στο 2010 με
επισκευές/συντηρήσεις πυροσβεστικών οχημάτων και άλλης εξάρτυσης.
Σιδηρουργείο
Το Σιδηρουργείο ασχολήθηκε πάνω σε συνεχή βάση για το 2010 με
επιδιορθώσεις και βελτιώσεις των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Επισκέψεις / Επιθεωρήσεις
19/03/2010

Αρχηγός Αστυνομίας

19/03/2010

30/04/2010

Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως
Αρχηγός Αστυνομίας
Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος
Ελλάδος
Αρχηγός Αστυνομίας

30/04/2010

Υπαρχηγός Αστυνομίας

04/05/2010

Β/Αρχηγός (Εκπ)

06/05/2010
16/06/2010

Β/Αρχηγός (Εκπ)
Αρχηγός Αστυνομίας

15/09/2010

Γενικός Διευθυντής Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Αρχηγός Αστυνομίας
Υπαρχηγός Αστυνομία

09/04/2010
28/04/2010

10/11/2010
26/11/2010
17/12/2010
17/12/2010
31/12/2010

Γενικός Διευθυντής Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Β/Αρχηγός (Εκπ)
Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως
Γενικός Διευθυντής Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Αρχηγός Αστυνομίας
Β/Αρχηγός (Υ)

Πυροσβεστικός Σταθμός
Λευκωσίας Αρ. 2
Πυροσβεστικός Σταθμός
Λευκωσίας Αρ. 2
Ε.Μ.Α.Κ.
Πυροσβεστικός Σταθμός
Λάρνακας Αρ. 2
Αρχηγείο Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
Αρχηγείο Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
Πυροσβεστικός Σταθμός
Πάφου
Ε.Μ.Α.Κ.
Πυροσβεστικός Σταθμός
Πάφου
Αρχηγείο Π.Υ.
Ε.Μ.Α.Κ.
Πυροσβεστικός Σταθμός
Πάφου
Αρχηγείο Π.Υ.
Αρχηγείο Π.Υ.

Αρχηγείο Π.Υ.

Αιμοδοσία
Κατά τη διάρκεια του 2010, 227 αιμοδότες, μέλη της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, προσέφεραν αίμα στις Τράπεζες αίματος των Νοσοκομείων
κάθε Επαρχίας.

Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεργάστηκε με την Αστυνομία, το Τμήμα
Δασών, το Ταμείο Θήρας, την Πολιτική Άμυνα, τις Επαρχιακές Διοικήσεις
καθώς και την Εθνική Φρουρά για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών
στην ύπαιθρο.
Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή εθελοντικών ομάδων, όπως
Κυνηγετικών Συλλόγων, Οργανώσεων Περιβαλλοντιστών, Δημαρχείων
και Χωρητικών Αρχών προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις
πυρκαγιές της υπαίθρου.
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου έχει υποβάλει το Δεκέμβριο του 2009
δύο προτάσεις με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος μέσα στα πλαίσια
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG III
Ελλάδα – Κύπρος για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 η έγκριση
των οποίων αναμένεται αρχές του 2011. Ο προϋπολογισμός του
προγράμματος προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ σε ποσοστό 80% και από εθνικούς πόρους σε
ποσοστό 20%.
Η πρώτη πρόταση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Φυσικό και
Πολιτιστικό Περιβάλλον» στον Ειδικό Στόχο «2.2 Πρόληψη και διαχείριση
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων». Έχει συνολικό προϋπολογισμό
δύο εκατομμυρίων ευρώ (€2.000.000,00) από τα οποία ένα εκατομμύριο
και εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€1.075.000,00) αφορούν την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου που συμμετέχει ως Εταίρος 2.
Η δεύτερη πρόταση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας
«Προσβασιμότητα και Ασφάλεια Περιοχής» στον Ειδικό Στόχο ¨3.1.
Ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής». Έχει συνολικό προϋπολογισμό
εξακόσιων χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ (€600.757,00)
από τα οποία διακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες και επτακόσια πενήντα επτά
ευρώ (€286.757,00) αφορούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, η
οποία συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.
Σημαντικά γεγονότα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
(1)
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Αθλητικής
Ομοσπονδίας Πετόσφαιρας.
Στις 20-24.03.2010 η Πυροσβεστική
Υπηρεσία ανέλαβε για πρώτη φορά τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Πετόσφαιρας η οποία διεξήχθη στο αθλητικό κέντρο
«Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, στο οποίο συμμετείχαν αρκετές
Ευρωπαϊκές χώρες. Η όλη διεξαγωγή του πρωταθλήματος στέφθηκε με

επιτυχία και η ομάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου κατέκτησε
το πρωτάθλημα.
(2)
Στις 15.9.2010 επισκέφθηκε το Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ και υπογράφηκε
ενώπιον του
Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως και εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, «Κοινή
Διακήρυξη» μεταξύ των δύο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Η «Κοινή
Διακήρυξη» περιλαμβάνει ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών σε
θέματα εκπαίδευσης καθώς και προώθηση συνεργασίας και
αλληλοβοήθειας μεταξύ των δύο Υπηρεσιών στον επιχειρησιακό τομέα
σε θέματα σοβαρών πυρκαγιών, σεισμών ή άλλων φυσικών ή
τεχνολογικών καταστροφών.
Γενικά Σχόλια
Οι σχέσεις του κοινού με την Πυροσβεστική Υπηρεσία βρίσκονται σε
πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και αυτό έχει σχέση με την επάρκεια και
αποτελεσματικότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις κλήσεις που
δέχεται για βοήθεια προς το κοινό.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αποτελεί μια από τις ζωτικές και ουσιώδεις
Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να
συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις που αναπτύσσονται με
ραγδαίους ρυθμούς στον τόπο μας, όπως είναι η οικοδομική και
τουριστική βιομηχανία, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, η χρήση, επεξεργασία
και διακίνηση επικίνδυνων χημικών ουσιών.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει καταστεί μια άρτια στελεχωμένη και
εξοπλισμένη Υπηρεσία η οποία βρίσκεται κατά τη διάρκεια ολόκληρου
του 24ωρου σε ετοιμότητα και επιφυλακή και είναι έτοιμη να
ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε κλήση για
βοήθεια.

