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Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 

Αστυνομίας (Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.) συστάθηκε με αντικειμενικό σκοπό να αποτελέσει 

έναν αποτελεσματικό μηχανισμό ελέγχου της Αστυνομίας, για 

ελαχιστοποίηση των κρουσμάτων  αυθαιρεσίας και κατάχρησης εξουσίας. 

 

Μέσω της διερεύνησης των παραπόνων που υποβάλλονται, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., 

κατά κύριο λόγο, αποτελεί προστασία του πολίτη εναντίον παράνομων 

πράξεων της Αστυνομίας και συγχρόνως, όπως έχει τονισθεί 

επανειλημμένα, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για υποβολή 

κακόβουλων και ανυπόστατων ισχυρισμών εναντίον μελών της Αστυνομίας. 

 

Παράλληλα, η λειτουργία της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. καταδεικνύει τη βούληση της 

Πολιτείας για μηδενική ανοχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

φαινομένων διαφθοράς, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, τόσο οικονομικής, 

όσο και αξιακής.  

 

Επιβάλλεται, όμως, να τονισθεί ότι, σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή 

άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., αποτελεί το 

επίπεδο συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει κατά τη διερεύνηση των 

παραπόνων, πρωτίστως με την Αστυνομία, αλλά και με άλλες κρατικές 

υπηρεσίες, όπως η Νομική Υπηρεσία, η Δικαστική Υπηρεσία, η 

Ιατροδικαστική Υπηρεσία και τα κρατικά Νοσοκομεία.  

 

Η παρούσα Έκθεση είναι η 11η κατά σειρά Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης 

Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας 

(Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.), η οποία, με βάση το άρθρο 21 του Νόμου 9(1) του 2006, 

όπως έχει τροποποιηθεί, υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.  

 

Ο αριθμός των παραπόνων που υποβλήθηκαν στην Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. κατά το 

έτος 2016 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Συγκεκριμένα, το 
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2016 υποβλήθηκαν 245 παράπονα, σε σχέση με 253 παράπονα που 

υποβλήθηκνα το 2015.  

 

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των 11 

χρόνων λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και από τα αποτελέσματα των 

διερευνήσεων που  διεξάγει, οι εισηγήσεις για  ποινικές ή πειθαρχικές 

διώξεις μελών της Αστυνομίας γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή και αφού 

μελετηθεί ενδελεχώς το μαρτυρικό υλικό που έχει εξασφαλισθεί  από τις 

ανακρίσεις που διεξάγουν οι ποινικοί ανακριτές.  

 

Μέσω της διατήρησης μιας συνεχούς επικοινωνίας και εποικοδομητικής 

συνεργασίας με την ηγεσία της Αστυνομίας, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. καταβάλλει κάθε 

δυνατή προσπάθεια για ανατροπή της ατυχούς εντύπωσης που εξακολουθεί 

να επικρατεί ανάμεσα σε μία μικρή μερίδα μελών της Αστυνομίας, ότι η 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. δυσχαιρένει το έργο τους.  

 

Όπως έχει αναφερθεί και στις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις, η 

δημιουργία και η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης 

Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, επικροτήθηκε από 

πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης και 

Εξευτελιστικής Μεταχείρισης, η οποία άλλωστε, στις κατά καιρούς εκθέσεις 

της γινόταν εισηγούνταν τη σύσταση ενός σώματος όπως η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., 

ούτως ώστε η χώρα μας να πληροί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

 

Η Αρχή εκφράζει την πεποίθηση πως με την αναγκαία και συνεχή στήριξη 

της Πολιτείας και την υιοθέτηση των  εισηγήσεων που κατά καιρούς έχει 

υποβάλει, μερικές από τις οποίες αναφέρονται στο κείμενο της Έκθεσης 

που ακολουθεί, οι δυσκολίες θα ξεπερασθούν, έτσι ώστε να  μπορέσει να 

ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στην εκπλήρωση της αποστολής της. 
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ΙΙ. ΤΝΘΕΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΗ Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 

 

1. ύνθεση της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.  

Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 

Αστυνομίας (Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.) ιδρύθηκε με τον  Περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη 

Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) Νόμο του 2006 (Νόμος 9 

(1) του 2006), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως στις 17.02.2006. 

  

Η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. υπάγεται απευθείας στο Υπουργικό Συμβούλιο και 

δημιουργήθηκε ως ένας ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου της Αστυνομίας 

κατόπιν, μεταξύ άλλων, και συστάσεων της ειδικής επιτροπής του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της 

Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης (CPT).  

 

Σύμφωνα με το Νόμο, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. είναι πενταμελής και ως Μέλη της 

διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο άτομα εγνωσμένου κύρους και 

ήθους, από τα οποία δύο τουλάχιστον πρέπει να είναι νομομαθείς ανώτερου 

επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου. Στη σύνθεση της μπορεί να 

περιλαμβάνεται και ένας πρώην Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας, 

αλλά αυτός δεν μπορεί να διοριστεί ως Πρόεδρος της, να εκλεγεί  ως 

Αντιπρόεδρος ή να διεξάγει διερεύνηση για ισχυρισμούς και παράπονα 

εναντίον του Αρχηγού ή του Υπαρχηγού της Αστυνομίας. Η ίδια 

απαγόρευση, σε ότι αφορά τη διερεύνηση ισχυρισμών ή παραπόνων 

εναντίον του Αρχηγού και Υπαρχηγού της Αστυνομίας, προβλέπεται από το 

Νόμο και για πρόσωπα που διορίζονται από την Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. ως ανακριτές 

και προέρχονται από τις τάξεις της Αστυνομίας. 

 

Στις 04/04/16 έληξε η θητεία του Προέδρου και των Μελών της Αρχής και 

το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ως νέο Πρόεδρο τον κ. Ανδρέα Πασχαλίδη 

– πρώην Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ως Μέλη τους κ.κ. 

Δέσποινα Κυπριανού - Ανώτερη Δικηγόρο της Δημοκρατίας, Γιώργο 

Παπαντωνίου - Δικηγόρο, Άθω Κανναουρίδη - Δικηγόρο και Παναγιώτη 
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Πελαγία - πρώην Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας.  Στις 04/05/16 ο 

Πρόεδρος και τα Μέλη έδωσαν τη νενομισμένη διαβεβαίωση τους ενώπιον 

του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη. Κατά την πρώτη 

συνεδρία των Μελών, στις 05/05/16, η κα Δέσποινα Κυπριανού 

επανεκλέγηκε ομόφωνα στη θέση της Αντιπροέδρου της Αρχής. 

 

2. Αρμοδιότητες της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά τη σύσταση και λειτουργία της, η 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. έχει καθήκον και εξουσία να διερευνά παράπονα και 

ισχυρισμούς που αφορούν πράξεις μελών της Αστυνομίας, οι οποίες 

δυνατόν να συνιστούν ποινικά ή/και πειθαρχικά αδικήματα και οι οποίες 

εμπίπτουν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 

  

1. πράξεις διαφθοράς, δωροδοκίας, αθέμιτου πλουτισμού ή διαπλοκής 

2. παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

3. πράξεις οι οποίες συνιστούν ευνοιοκρατική μεταχείριση ή συμπεριφορά 

κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και τείνουν να κλονίσουν την 

εμπιστοσύνη του κοινού στην Αστυνομία ή να δυσφημίσουν το κύρος 

της. 

 

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 5 (2) του Νόμου 9(1) του 2006, ορίζεται ότι η 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. έχει καθήκον και εξουσία να διερευνά ισχυρισμούς και 

παράπονα εναντίον μελών της Αστυνομίας που αφορούν πράξεις: 

 

(α) διαφθοράς ή δωροδοκίας ή αθέμιτου πλουτισμού ή διαπλοκής του 

μέλους της Αστυνομίας με εξωγενείς παράγοντες ή με οικονομικά ή άλλα 

συμφέροντα ή που, κατά τα διαλαμβανόμενα, σε οποιοδήποτε εκάστοτε σε 

ισχύ νόμο ή κανονισμούς ή σε οποιαδήποτε εκάστοτε κυρωθείσα από τη 

Δημοκρατία διεθνή σύμβαση ή τον κυρωτικό αυτής νόμο δεν επιτρέπονται ή 

απαγορεύονται, είτε ως πράξεις διαφθοράς ή δωροδοκίας ή αθέμιτου 

πλουτισμού είτε λόγω διαπλοκής του μέλους της Αστυνομίας με εξωγενείς 

παράγοντες ή με οικονομικά ή άλλα συμφέροντα, 
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(β) οι οποίες παραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα που προβλέπονται στο 

Σύνταγμα ή σε οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή κανονισμούς, ή σε 

οποιαδήποτε εκάστοτε κυρωθείσα από τη Δημοκρατία διεθνή σύμβαση ή τον 

κυρωτικό αυτής νόμο και συνιστούν ποινικά αδικήματα δυνάμει 

οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου η κανονισμών, και 

 

(γ) οι οποίες συνιστούν ευνοιοκρατική μεταχείριση ή συμπεριφορά κατά την 

εκτέλεση του καθήκοντος και τείνουν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του 

κοινού στην Αστυνομία ή να δυσφημίσουν το κύρος της. 

 

Όπως θα αναφερθεί και πιο κάτω, τα Μέλη της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 

εξουσιοδοτούνται από το Νόμο να ενεργούν ως ποινικοί ανακριτές με όλες 

τις εξουσίες και υποχρεώσεις που παρέχει σε ποινικούς ανακριτές ο Περί 

Ποινικής Δικονομίας Νόμος, Κεφ. 155. 

 

3. Σρόπος υποβολής παραπόνου  

Τα παράπονα και οι ισχυρισμοί εναντίον μελών του Αστυνομικού Σώματος 

μπορούν να υποβληθούν στην Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. ως εξής: 

 

(α) με γραπτό και επώνυμο αίτημα του παραπονούμενου (σε αυτό το 

σημείο να σημειωθεί ότι  η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. διερευνά ισχυρισμούς και 

παράπονα που υποβάλλονται από οποιονδήποτε πολίτη 

ι)    ταχυδρομικώς,   

ιι)   προσωπικά στα γραφεία της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.,  

ιιι)  μέσω τηλεομοιότυπου (fax) στον αριθμό 22872413,   

ιν) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση 

iaiacap@iaiacap.gov.cy ή  

ν)   μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. συμπληρώνοντας το σχετικό    

Έντυπο Υποβολής Παραπόνου, 

 

(β) με γραπτή ανάθεση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 

 

(γ) με γραπτή ανάθεση από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 

mailto:%20iaiacap@iaiacap.gov.cy
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(δ) με οποιοδήποτε τρόπο περιέλθουν εις γνώση της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. ισχυρισμοί 

και παράπονα εναντίον μελών της Αστυνομίας, οπότε και η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. θα 

δράσει  αυτεπάγγελτα. 

 

4. Διαδικασία διερεύνησης παραπόνων  

Η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. μελετά κάθε παράπονο που της υποβάλλεται κατά τις 

τακτικές συνεδρίες της και εφόσον αυτό κριθεί ότι εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες της, καταλήγει στον τρόπο με τον οποίο θα το χειριστεί.  

 

 

α. Ποινική/Πειθαρχική διερεύνηση 

Όταν κριθεί ότι ένα παράπονο ή ισχυρισμός εναντίον μέλους της 

Αστυνομίας χρήζει ποινικής ή/και πειθαρχικής διερεύνησης τότε η 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. διορίζει έναν ή περισσότερους ανακριτές από τα Μέλη της 

ή/και πρόσωπα από τον κατάλογο που έχει καταρτίσει ο Γενικός 

Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου (άρθρο 

3). Όταν στα πρόσωπα που έχουν διοριστεί δεν περιλαμβάνεται Μέλος της 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., τότε απαραίτητα διορίζεται ένα Μέλος της ως Εποπτεύον.  

 

Οι ανακριτές που δεν είναι Μέλη της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., ενεργούν με βάση τις 

οδηγίες και την επίβλεψη του Εποπτεύοντος Μέλους της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και 

όταν τελειώσει η διερεύνηση, το Εποπτεύον Μέλος υποβάλλει στην 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. σημείωμα μαζί με το φάκελο της υπόθεσης και την έκθεση των 

ανακριτών, στην οποία περιλαμβάνονται οι παρατηρήσεις και εισηγήσεις 

τους. Φυσικά τον τελευταίο λόγο για την πορεία της υπόθεσης έχει η  

ολομέλεια της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., η οποία σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στις 

απόψεις του Εποπτεύοντος Μέλους της. Σε πολλές περιπτώσεις και ύστερα 

από εισήγηση του Εποπτεύοντος Μέλους της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., είτε ζητείται 

περαιτέρω διερεύνηση και επεξηγήσεις, είτε, ακόμη, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 

καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα από τα συμπεράσματα του 

ανακριτή που διόρισε. Στις ποινικές υποθέσεις η έκθεση των Ανακριτών, το 

σημείωμα του Εποπτεύοντος Μέλους και η απόφαση της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 
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αποστέλλονται μαζί με τον υπόλοιπο φάκελο στο Γενικό Εισαγγελέα, ο 

οποίος έχει και τον τελικό λόγο για την ποινική δίωξη. 

 

Να σημειωθεί, επίσης,  ότι κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των 

υποθέσεων, οι ανακριτές (μέσω των Μελών της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.) και τα Μέλη της 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. μπορούν να ζητούν οδηγίες ή/και συμβουλές και από το 

Γενικό Εισαγγελέα.  

 

 

β. Προκαταρκτική διερεύνηση 

Η απόφαση για υιοθέτηση  του θεσμού της  προκαταρκτικής διερεύνησης 

λήφθηκε για σκοπούς εξοικονόμησης πόρων και για αποφυγή επιπλέον και 

πιθανώς άσκοπων διερευνήσεων. Σκοπός της προκαταρκτικής διερεύνησης, 

η οποία διεξάγεται από Μέλος της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., είναι να διαπιστωθεί εάν 

υπάρχει βάση για διεξαγωγή ποινικής/πειθαρχικής διερεύνησης από 

ανακριτές της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.. Στα πλαίσια της προκαταρκτικής διερεύνησης 

παραλαμβάνονται από την Αστυνομία αντίγραφα όλων των φακέλων και 

εγγράφων που σχετίζονται με το παράπονο, τα οποία μελετούνται για να 

ληφθεί σχετική απόφαση.  

 

γ. Διαβίβαση υποθέσεων σε Γενικό Εισαγγελέα και  Αρχηγό Αστυνομίας 

Σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 5(2)(γ) του Νόμου, όταν η 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. κρίνει ότι ένα παράπονο είναι ήσσονος σημασίας και 

νοουμένου ότι αυτό δεν αφορά πράξεις παραβίασης ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, δύναται να μην προβεί σε διερεύνηση του και να το 

παραπέμψει  στο Γενικό Εισαγγελέα ή στον Αρχηγό Αστυνομίας ή και στους 

δύο, για να προβούν στις δέουσες ενέργειες.  

 

5. Εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με βάση το Άρθρο 113 του 

Συντάγματος έχει εξουσία, κατά την κρίση του, προς το δημόσιο συμφέρον, 

να κινεί, να διεξάγει, επιλαμβάνεται και συνεχίζει ή διακόπτει οποιαδήποτε 
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διαδικασία ή διατάσσει δίωξη εναντίον οποιουδήποτε ατόμου στη 

Δημοκρατία για οποιοδήποτε αδίκημα. 

 

Με βάση το Άρθρο 7 του Νόμου 9(1) του 2006, οι εξουσίες του Γενικού 

Εισαγγελέα, περιλαμβανομένης εκείνης που του εκχώρησε το Υπουργικό 

Συμβούλιο να διορίζει ποινικούς ανακριτές για διερεύνηση ισχυρισμών 

εναντίον μελών της Αστυνομίας, που περιέρχονται σε γνώση του με 

οποιοδήποτε τρόπο, δεν επηρεάζονται. 

 

Συνεπώς, με βάση τις πιο πάνω νομοθετικές πρόνοιες, όταν ο Γενικός 

Εισαγγελέας διορίζει ποινικούς ανακριτές, είτε αυτοί είναι μέλη της 

Αστυνομίας, είτε είναι ανεξάρτητοι, σε σχέση με ισχυρισμό διάπραξης 

ποινικού αδικήματος από μέλη της Αστυνομίας, που αφορά τα ίδια 

γεγονότα που είναι ενώπιον της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. δεν μπορεί να 

αρχίσει διαδικασία διερεύνησης ή αν άρχισε τη διακόπτει. 

 

Όταν όμως διεξάγεται έρευνα από την ίδια την Αστυνομία, η οποία δεν 

διατάχθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα και η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. αρχίζει διερεύνηση 

παραπόνου για διάπραξη ποινικού ή πειθαρχικού αδικήματος από μέλος 

της Αστυνομίας, η διερεύνηση από μέρους της Αστυνομίας για τα ίδια 

γεγονότα οφείλει να σταματήσει. 

 

6. Κατάληξη της διερεύνησης παραπόνων 

(α) Όταν από τη διερεύνηση διαπιστωθεί ότι το μέλος της Αστυνομίας 

διέπραξε ποινικό αδίκημα, τότε η υπόθεση αποστέλλεται στο Γενικό 

Εισαγγελέα με εισήγηση για ποινική δίωξη για το συγκεκριμένο ποινικό 

αδίκημα. Εάν η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. καταλήξει ότι δεν υπάρχει μαρτυρία για 

ποινική δίωξη και πάλι ο φάκελος αποστέλλεται στο Γενικό Εισαγγελέα. Ο 

Γενικός Εισαγγελέας, του οποίου οι αρμοδιότητες, όπως αναφέρεται πιο 

πάνω, δεν έχουν επηρεαστεί από το Νόμο 9(1) του 2006, έχει τον τελικό 

λόγο για το εάν θα διαταχθεί ποινική δίωξη ή όχι.  
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Μετά την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, οι ενδιαφερόμενοι, 

συμπεριλαμβανομένου του παραπονούμενου, του Αρχηγού της Αστυνομίας 

και του μέλους της Αστυνομίας εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο, 

πληροφορούνται από την Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. για το αποτέλεσμα της έρευνας.    

 

(β) Αν από τη διερεύνηση διαπιστωθεί ότι το μέλος της Αστυνομίας πιθανόν 

να διέπραξε πειθαρχικό αδίκημα, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. διαβιβάζει την υπόθεση 

στον Αρχηγό της Αστυνομίας για πειθαρχική δίωξη. Σε αυτή την περίπτωση, 

η Αστυνομία οφείλει να προχωρήσει αμέσως στην πειθαρχική δίωξη χωρίς 

διεξαγωγή άλλης πειθαρχικής φύσεως έρευνας που δυνατόν να προβλέπεται 

από τους εκάστοτε σε ισχύ Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Αστυνομίας ή τον 

Περί Αστυνομίας Νόμο. 

 

Συνάγεται, συνεπώς, από τα πιο πάνω ότι στην περίπτωση πιθανής 

διάπραξης ποινικού αδικήματος, τον τελικό λόγο για ποινική δίωξη τον έχει 

ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από την εισήγηση της 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., ενώ στην περίπτωση πειθαρχικής παράβασης, για την οποία ο 

Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει αρμοδιότητα, η απόφαση της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 

είναι υποχρεωτική για τον Αρχηγό της Αστυνομίας.  

 

7. Σροποποίηση της Νομοθεσίας 

Μέσα από την πορεία  της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., διαπιστώθηκαν κάποιες αδυναμίες 

και ελλείψεις στον τρόπο λειτουργίας της, που κυρίως προέρχονταν από την 

ίδια τη νομοθεσία με βάση την οποία συστάθηκε, και με στόχο την επίλυση 

τους έγιναν  σημαντικές τροποποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές επήλθαν με 

τους Νόμους 100(1)/2007, 112(1)/2010 και 4(1)/2012, οι οποίοι 

δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 

18/07/2007, 26/11/2010 και 24/02/12 αντίστοιχα και κατέστησαν τη 

λειτουργία της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. πιο αποτελεσματική 

 

α) Ν.100(1)/2007 

Κατά την έναρξη των εργασιών της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. το 2006, σύμφωνα με το 

Νόμο, μόνο τα πέντε Μέλη της είχαν το δικαίωμα να διεξάγουν ανακρίσεις. 
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Στην πράξη αποδείχτηκε πως ήταν αδύνατον για τα πέντε Μέλη της 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., πέραν από τα διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα τους, να 

αναλαμβάνουν πλήρως το ρόλο του ανακριτή και να διεξάγουν ανακρίσεις 

για το σύνολο των παραπόνων και ισχυρισμών που υποβάλλονται στην 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.. 

 

Με βάση προτάσεις και εισηγήσεις που υπέβαλε η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.,  η Βουλή 

ομόφωνα τροποποίησε το Νόμο 9(Ι)/2006, με τον  τροποιητικό Νόμο 

100(1)/2007. Οι τροποποιήσεις που επήλθαν δεν άλλαξαν τη φιλοσοφία του 

βασικού Νόμου, αλλά στόχευαν στην εισαγωγή κάποιων ρυθμίσεων με 

στόχο τη βελτίωση του καθεστώτος λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και την πιο 

ευέλικτη και αποτελεσματική διερεύνηση των παραπόνων που έχει ενώπιον 

της.   

 

Οι κυριότερες τροποποιήσεις που επέφερε ο Νόμος 100(1)/2007 είναι οι 

ακόλουθες: 

 

1. Η επέκταση των εξουσιών της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. έτσι ώστε, εκτός από τη 

δυνατότητα να διερευνά η ίδια με Μέλη της παράπονα/ισχυρισμούς 

εναντίον της Αστυνομίας, να έχει το δικαίωμα διορισμού επιπλέον 

ανακριτών, οι οποίοι υπό την εποπτεία της θα αναλαμβάνουν τη διερεύνηση 

υποθέσεων. Τέτοιος διορισμός γίνεται από την Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., με βάση την 

τροποποίηση του Νόμου, από κατάλογο «προσώπων εγνωσμένου κύρους και 

ήθους, ανωτάτου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, με γνώση και 

εμπειρίες σε θέματα ανακρίσεων, και τα οποία επιλέγονται από την 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. από κατάλογο που καταρτίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα». 

 

Η πρώτη αυτή τροποποίηση που επέφερε ο Νόμος 100(1)/2007 ήταν και το 

κυριότερο αίτημα της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.. Το δικαίωμα διορισμού και επιπλέον 

ανακριτών κατέστησε την Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. εκτός από ανακριτικό σώμα και 

εποπτικό για όσους ανακριτές διορίζει και έφερε το καθεστώς της πιο κοντά 

σε παραδείγματα αντίστοιχων Αρχών σε άλλες χώρες. 
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2. Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., πέρα από το δικαίωμα 

διορισμού ανακριτών, να εκμισθώνει υπηρεσίες ειδικών, όπως φωτογράφων, 

μεταφραστών, ιατροδικαστών και άλλων που κρίνονται αναγκαίοι για τη 

διεξαγωγή των ανακρίσεων. 

 

3. Δόθηκε εξουσία στην Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. να παραπέμπει στο Γενικό Εισαγγελέα 

ή στον Αρχηγό της Αστυνομίας ή και στους δύο, ανάλογα με το κατά πόσο η 

πράξη συνιστά ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα ή και τα δύο, παράπονα που 

κρίνονται ως  ήσσονος σημασίας, εφόσον η διερεύνηση τους δεν της έχει 

ανατεθεί από το Γενικό Εισαγγελέα ή τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν μικροπαραβάσεις μελών της 

Αστυνομίας που εμπίπτουν στις κατηγορίες  α και γ του Άρθρου 5 (2) του 

Νόμου 9(Ι)/2006.  

 

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε περίπτωση που το παράπονο αποστέλλεται 

στον Αρχηγό της Αστυνομίας για διερεύνηση με βάση την πιο πάνω 

τροποποίηση, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. έχει το δικαίωμα να ζητά ενημέρωση από την 

Αστυνομία για την πορεία και την έκβαση της διερεύνησης.  

 

4. Οι διατάξεις του Νόμου, βάσει των οποίων Μέλος της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. που 

προέρχεται από την Αστυνομία δεν μπορούσε να διερευνά πράξεις μέλους 

της Αστυνομίας που αφορούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε να 

συμμετάσχει σε συνεδρία της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. που επιλαμβάνεται τέτοιου 

παραπόνου, καταργήθηκαν. Με την τροποποίηση του Νόμου, Μέλος της 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. που προέρχεται από την Αστυνομία, καθώς και Ανακριτής που 

διορίζεται από την Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και προέρχεται από τις τάξεις της 

Αστυνομίας, μπορούν να διεξάγουν τέτοιες ανακρίσεις. 

 

β) Ν.112(1)/2010 

Όπως προβλεπόταν στην υποπαράγραφο 3 του Άρθρου 5, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 

δικαιούται να διερευνά παράπονα ή ισχυρισμούς που εμπίπτουν στις τρεις 

κατηγορίες των αρμοδιοτήτων της, είτε μετά από γραπτή ανάθεση του 

Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή του Υπουργού Δικαιοσύνης και 
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Δημόσιας Τάξης, είτε κατόπιν γραπτού αιτήματος οποιουδήποτε προσώπου, 

είτε όταν «υποθέσεις της αρμοδιότητας της περιέρχονται σε γνώση της με 

οποιοδήποτε τρόπο». 

 

Άποψη της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. είναι πως ξεκάθαρα η πιο πάνω πρόνοια της έδινε 

το δικαίωμα  να διερευνά αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε υπόθεση της 

αρμοδιότητας της που περιέρχεται σε γνώση της με οποιοδήποτε τρόπο. 

Δηλαδή λ.χ., όταν τα Μέλη της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. διαπιστώσουν τα ίδια 

προσωπικά ή πληροφορηθούν από το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση ή 

εντοπίσουν δημοσίευμα στον Τύπο, στο οποίο γίνεται κάποιος ισχυρισμός ή 

αφήνεται υπόνοια ότι οιοσδήποτε Αστυνομικός διέπραξε κάποιο παράπτωμα 

που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. δικαιούται αυτεπάγγελτα 

να διερευνήσει αυτό το θέμα. 

 

Επειδή το πιο πάνω δικαίωμα στο παρελθόν έτυχε κάποιας αμφισβήτησης 

ως προς την ερμηνεία του νόμου, με το θέμα ασχολήθηκε η Βουλή και 

συγκεκριμένα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Σε συνεδρίαση της 

συζήτησε αυτό το ζήτημα και η πλειοψηφία των μελών της συνετάχθη με την 

ορθή ερμηνεία του Νόμου, ότι δηλαδή η  Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. έχει δικαίωμα να 

διερευνά υποθέσεις της αρμοδιότητας της και αυτεπάγγελτα. Μάλιστα, στη 

συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών συμμετείχε και η εκπρόσωπος της 

Νομικής Υπηρεσίας,  η οποία συνέταξε το σχετικό Νομοσχέδιο και η οποία 

ανέφερε ότι το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε στο σχετικό άρθρο του Νόμου  

της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. είναι αυτό που υπάρχει στην Υπουργική Απόφαση που 

εκχωρεί στο Γενικό Εισαγγελέα το δικαίωμα διορισμού ποινικών ανακριτών 

και του επιτρέπει να ενεργεί αυτεπάγγελτα. Εξάλλου, ιδιαίτερα για τις 

υποθέσεις παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων, η δυνατότητα 

αυτεπάγγελτης έρευνας είναι αναγκαία για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως προς τις 

υποχρεώσεις ενός κράτους για προστασία του δικαιώματος της ζωής (άρθρο 

3 της ΕΣΑΔ). 
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Τελικά, η Βουλή, προς άρση οποιωνδήποτε αμφισβητήσεων, ψήφισε 

πρόταση Νόμου που κατέθεσε η Επιτροπή Νομικών με την οποία 

τροποποιήθηκε το άρθρο 5(1) του Νόμου, ξεκαθαρίζοντας ότι η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., 

εκτός από τους ισχυρισμούς ή τα παράπονα που της υποβάλλονται, έχει 

καθήκον και εξουσία να διερευνά υποθέσεις αυτεπάγγελτα. Ο 

τροποποιητικός Νόμος δημοσιεύθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2010 στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

 

γ) Ν.4(1)/2012 

Μετά από εισήγηση της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και στα πλαίσια της γενικότερης 

οικονομικής περισυλλογής, ο Νόμος τροποποιήθηκε έτσι ώστε η 

αποζημίωση των ποινικών ανακριτών, αναφορικά με την ωριαία αποζημίωση 

τους για το χρόνο διερεύνησης, να μειωθεί από την αρχική βαθμίδα της 

κλίμακας Α15 στην αντίστοιχη βαθμίδα της κλίμακας Α13.  

 

Ο προϋπολογισμός της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., μέχρι και το 2011,αποτελούσε μέρος 

του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ως 

ξεχωριστό κονδύλι (item). Με σχετική τροποποίηση στον υπό αναφορά νόμο, 

ο προϋπολογισμός της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. μεταφέρθηκε κάτω από τον 

προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας και Ελέγχων Λειτουργός  των 

εξόδων και των κονδυλίων της είναι πλέον ο Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας. Ο τροποποιητικός Νόμος δημοσιεύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 

2012 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
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ΙΙΙ. ΟΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΣΗ Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.   

 

1. Σακτικές συνεδρίες των Μελών της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.    

Τα  Μέλη της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. συνεδριάζουν τακτικά κάθε εβδομάδα στα 

Γραφεία της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και κατά το 2016 πραγματοποιήθηκαν 36 

συνεδριάσεις. 

 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, εξετάζονται τα παραπόνα που 

υποβλήθηκαν, αποφασίζεται ο διορισμός των ανακριτών ή η διεξαγωγή 

προκαταρκτικής διερεύνησης, ελέγχεται η πορεία της διερεύνησης των 

παραπόνων και μελετούνται τα αποτελέσματα των διερευνήσεων που έχουν 

ολοκληρωθεί.  

 

Στην περίπτωση που η διερεύνηση έγινε από ανακριτή που διορίστηκε από 

το σχετικό κατάλογο, μελετάται πρώτα το σημείωμα του Εποπτεύοντος 

Μέλους. Στη συνέχεια, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. αποφασίζει εάν θα υιοθετήσει τις 

εισηγήσεις του ανακριτή ή/και του Εποπτεύοντος Μέλους ή αν θα  

καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα. Εάν η διερεύνηση έγινε από Μέλος 

της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., και πάλι η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. αποφασίζει εάν θα υιοθετήσει τις 

εισηγήσεις του Μέλους της ή αν θα διαφοροποιήσει τη θέση της και θα 

καταλήξει σε δικό της συμπέρασμα.  

  

Κατά το 2016, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. δέχτηκε 245  παράπονα, υπήρξε, δηλαδή, μια  

αναεπαίσθητη μείωση της τάξης του 3%  (κατά 8  παράπονα) σε σχέση με 

τον προηγούμενο χρόνο (2015 : 253  παράπονα). Στους Πίνακες και τα 

Σχεδιαγράμματα που ακολουθούν, φαίνονται τα είδη των παραπόνων που 

υποβλήθηκαν, η προέλευση τους κατά επαρχία και τα αποτελέσματα της 

διερεύνησης ή του χειρισμού τους, καθώς και άλλα στατιστικά στοιχεία. 

 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. συζητήθηκαν, επίσης, 

θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος σχετικά με τη δράση και πρακτικές της 

Αστυνομίας και υποβλήθηκαν εισηγήσεις, ιδιαίτερα στο Γενικό Εισαγγελέα 
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και στον Αρχηγό της Αστυνομίας για επίλυση προβλημάτων, για 

τροποποιήσεις της νομοθεσίας, κλπ.  

 

2. υναντήσεις με Κρατικούς και άλλους Αξιωματούχους 

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 2  συναντήσεις με το 

Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 1 συνάντηση με τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και 1 συνάντηση με την Επίτροπο 

Διόκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  για συζήτηση θεμάτων που 

αφορούσαν τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.. 

 

3. υναντήσεις με ποινικούς ανακριτές   

Στις 11/02/2016 και 02/06/2016, τα Μέλη της Αρχής πραγματοποίησαν 

συναντήσεις με τους ποινικούς ανακριτές, κατά τις οποίες συζητήθηκαν 

θέματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή ποινικών/πειθαρχικών 

εξετάσεων για διερεύνηση των παραπόνων. 
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ΙV. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ – ΕΙΗΓΗΕΙ 

 

Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. κατά τη 

διάρκεια της χρονικής περιόδου που αφορά η παρούσα Έκθεση είναι 

διαχρονικά και δυσχεραίνουν το έργο της.  

 

1. Πειθαρχικοί Κανονισμοί της Αστυνομίας 

 Η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. από νωρίς επεσήμανε ότι οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί της 

Αστυνομίας δεν εναρμονίζονται απόλυτα με το Νόμο που διέπει τη σύσταση 

και λειτουργία της. Αποτέλεσμα αυτής της δυσαρμονίας είναι, σε πολλές 

υποθέσεις πειθαρχικής δίωξης, να αναφύονται ζητήματα τα οποία 

εμποδίζουν ή καθιστούν δύσκολη την απόδειξή τους, παρά το γεγονός ότι ο 

Νόμος για την ίδρυση της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. προβλέπει ρητά πως η πειθαρχική 

δίωξη προχωρά «ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες στους 

πειθαρχικούς κανονισμούς της Αστυνομίας».  

 

Η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. έχει υποβάλει προτάσεις για τη διόρθωση αυτής της 

δυσαρμονίας. Κάποιες από αυτές είχαν γίνει αρχικά αποδεκτές από την 

Αστυνομία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Έχουμε 

ενημερωθεί ότι η τροποποίηση των Πειθαρχικών Κανονισμών θα προωθηθεί, 

εφόσον πρώτα ψηφιστεί νομοσχέδιο που αφορά στην τροποποίηση του περί 

Αστυνομίας Νόμου.  

 

Επιπλέον, με επιστολή της προς το Γενικό Εισαγγελέα, ημερ.23/11/2015, 

η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α, εισηγήθηκε τις ακόλουθες εισηγήσεις, όσον αφορά την 

εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων:  

 

(1) Για εκδίκαση των υποθέσεων που η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. εισηγείται πειθαρχική 

δίωξη, να συσταθεί ανεξάρτητο πειθαρχικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου 

να μην προέρχονται εξ’ ολοκλήρου από τις τάξεις της Αστυνομίας. 

Παράλληλα, θα μπορούσε να διορίζεται ανεξάρτητος Εισαγγελέας για να 

προσδίδεται μεγαλύτερο κύρος στην όλη διαδικασία.  
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(2) Να ενημερώνεται έγκαιρα η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. για την κατάληξη των 

πειθαρχικών υποθέσεων.  

 

(3) Να παρέχεται στην Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. το δικαίωμα υποβολής εισήγησης για 

άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου.  

 

Αναφορικά με την εισήγηση (3), ενδεικτικά αναφέρεται η υπόθεση που 

διερεύνησε η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α, με στοιχεία Α.Ι.Π. 96/13. Για την εν λόγω 

υπόθεση, εκδικάστηκε η πειθαρχική υπόθεση Αρχηγείου 03/2014 κατά την 

οποία, ενώ υπήρχε παραδοχή των κατηγορουμένων αστυνομικών, ο 

Προεδρεύων τους αθώωσε και τους απάλλαξε, σημειώνοντας ότι η παραδοχή 

των κατηγορουμένων δεν δεσμεύει την απόφαση του Δικαστηρίου, ούτε και 

την επιβολή της ποινής.  

 

Οι πιο πάνω εισηγήσεις βρήκαν καταρχήν σύμφωνη τη Νομική Υπηρεσία, η 

οποία της απέστειλε στον Αρχηγό Αστυνομίας με επιστολή 

ημερ.22/12/2015, για τις δικές του ενέργειες. 

 

2. Σροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων Προσώπων που 

υλλαμβάνονται και Σελούν υπό Κράτηση Νόμου 163 (Ι) του 2005 

Στο συγκεκριμένο νόμο περιέχονται πρόνοιες με τις οποίες παρέχεται στους 

κρατούμενους το δικαίωμα  επικοινωνίας με φορείς και πρόσωπα, τα οποία 

αναφέρονται ονομαστικά (π.χ. Επίτροπος Διοίκησης). Δεν περιλαμβάνεται 

όμως αντίστοιχη πρόνοια ή δυνατότητα για υποβολή παραπόνου ή για 

επικοινωνία του κρατουμένου απευθείας με την Αρχή, εφόσον ο  Νόμος 

τέθηκε σε εφαρμογή πριν τη σύσταση της.  

 

Ως αποτέλεσμα, παρατηρούνται  περιπτώσεις που ο κρατούμενος επιθυμεί 

να υποβάλει παράπονο απευθείας στην Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και δεν είναι ενήμερος 

ότι μπορεί να το κάνει σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία και έτσι 

στερείται του δικαιώματος επικοινωνίας με το κατεξοχήν αρμόδιο σώμα να 

διερευνήσει το παράπονο του. Η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. εισηγήθηκε τροποποίηση του 
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Νόμου, έτσι που να προστεθεί το δικαίωμα κρατουμένων να επικοινωνήσουν 

απευθείας με την Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.  

 

Η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. ενημερώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι ετοιμάθηκε 

τροποποιητικό νομοσχέδιο του υπό αναφορά Νόμου, με βάση το οποίο 

τροποποιείται το άρθρο 15. Με την εν λόγω τροποποίηση, προστίθεται και η 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. ως ένας από τους φορείς που μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος 

κρατούμενος για υποβολή παραπόνου. 

 

3. Μεταφορά κρατουμένων από τις Κεντρικές Υυλακές. 

Στα πλαίσια των εξετάσεων για διερεύνηση παραπόνων, υπάρχουν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αναγκαία η μεταφορά κρατουμένων 

από τις Κεντρικές Φυλακές ή τα Κρατητήρια της Αστυνομίας στα Γραφεία 

της Αρχής ή αλλού για να δώσουν κατάθεση ή να προβούν σε αναγνώριση 

υπόπτων ή για οποιουσδήποτε άλλους, σχετικούς με την ανάκριση, λόγους.  

Η μετακίνηση των κρατουμένων αυτών για τον πιο πάνω σκοπό, σύμφωνα 

με την υφιστάμενη νομοθεσία, δηλαδή τις πρόνοιες του άρθρου 15(θ) του 

Νόμου περί Φυλακών 62(1)/96,  γίνεται ύστερα από αίτημα του Αρχηγού 

της Αστυνομίας στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και εφόσον 

κριθεί αυτό δικαιολογημένο από τον Αρχηγό. 

 

Η Αρχή υπόβαλε εισήγηση όπως τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του Νόμου 

έτσι ώστε να της παρέχεται  το δικαίωμα να ζητά η ίδια από τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης τη μεταφορά του κρατουμένου, με ευθύνη από μέρους της 

Αστυνομίας ή των Κεντρικών Φυλακών, όταν η ίδια η Αρχή το κρίνει 

δικαιολογημένο. 

 

Δυστυχώς, παρόλο που η εισήγηση μας για τροποποίηση του Νόμου 

υποβλήθηκε από τις 21/02/2008, εντούτοις δεν έγινε ακόμη δεκτή με 

αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα, όταν υποβάλλονται ανάλογα αιτήματα να 

αντιμετωπίζονται τα ίδια προβλήματα. 
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4.  Οικονομικό 

Όπως έχουμε επαναλάβει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το 

οικονομικό αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα και διαχρονικά προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η Αρχή. 

 

Ο προϋπολογισμός της Αρχής μέχρι το 2011 αποτελούσε μέρος του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ως 

ξεχωριστό κονδύλι (item), παρόλο που η Αρχή δεν υπάγεται στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Ο έλεγχος και η έγκριση για τα έξοδα της 

Αρχής γινόταν από το εν λόγω Υπουργείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όχι 

μόνο να πλήττεται η ανεξαρτησία της Αρχής, αλλά δημιουργούσε και 

πρακτικά προβλήματα δυσχεραίνοντας εξαιρετικά το έργο της.  

 

Μετά από σχετική εισήγηση της Αρχής και αφού προηγήθηκε συνεννόηση 

τόσο με το Υπουργείο Οικονομικών όσο και με το Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, ο προϋπολογισμός της Αρχής, από το 2012, αποτελεί μέρος 

του προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας.  

 

Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ότι η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. έχει ένα πολύ μικρό 

προϋπολογισμό, δυσανάλογο του έργου που επιτελεί. Για να υπάρξει και 

πληροφόρηση του κοινού για τα έξοδα της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., θεωρούμε καθήκον 

μας να αναφέρουμε ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το 2016 ήταν 

€227.096,00 ο οποίος όμως, δεν ήταν επαρκής για εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και ως εκ τούτου, εξασφαλίστηκαν πρόσθετες 

πιστώσεις ύψους €67.700,00. 

 

Να σημειωθεί ότι παρόμοιοι οργανισμοί σε άλλες χώρες (π.χ. Independent 

Police Complaints Commission στην Αγγλία) αποτελούν ολόκληρες 

υπηρεσίες με δικό τους ξεχωριστό προϋπολογισμό που, πέρα από το 

κεντρικό διοικητικό τους όργανο, έχουν πολυάριθμο μόνιμο διοικητικό και 

ανακριτικό προσωπικό και επιπλέον τη δυνατότητα να διορίζουν 

επιπρόσθετες ανακριτικές ομάδες όταν αυτό είναι αναγκαίο. 
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Τέλος, θεωρούμε ότι ο συνολικός Προϋπολογισμός της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., 

συγκρινόμενος και με Προϋπολογισμούς άλλων ανεξάρτητων αρχών στην 

Κύπρο, σε συνάρτηση βέβαια και με τη φύση και τη σοβαρότητα των 

αρμοδιοτήτων της, αποτελεί πολύ μικρή επιβάρυνση στο συνολικό 

Προϋπολογισμό του Κράτους. 

 

Ιδιαίτερα μετά τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα όπως ενημερώνεται 

αμέσως τόσο ίδιος, όσο και η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α, για τα παράπονα  που 

υποβάλλονται στην Αστυνομία από πολίτες και τα οποία αφορούν 

ισχυρισμούς για κακοποίηση από μέλη της Αστυνομίας και τη ραγδαία 

αύξηση του όγκου των υποθέσεων, ο προϋπολογισμός της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α δεν 

μπορεί να καλύπτει το σύνολο των διερευνήσεων και αναγκαστικά η 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α υποχρεώνεται να προβαίνει σε επιλογή των σοβαρότερων 

υποθέσεων για να αποφασίζει διερεύνηση. 

 

5. Εισηγήσεις για τροποποίηση της Νομοθεσίας που διέπει τη 

λειτουργία της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 

Κατά τη διάρκεια των  11    χρόνων λειτουργίας  της, η Αρχή, υπέβαλε σειρά 

εισηγήσεων για τροποποιήσεις στη νομοθεσία της, οι οποίες σκοπό είχαν να 

καταστήσουν το έργο της πιο αποτελεσματικό. Κάποιες από αυτές έγιναν 

δεκτές και επήλθαν οι σχετικές τροποποιήσεις στο Νόμο 9(1)/2006. Προς 

τον ίδιο σκοπό και ενόψει κάποιων νέων προβλημάτων σε σχέση είτε με 

ορισμένα σημεία της νομοθεσίας είτε με τη λειτουργία της, η Αρχή προτείνει 

προς συζήτηση και νέες τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου που τη 

διέπει. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: 

 

Α) Με τη σύμφωνο γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, να παρέχεται στην Αρχή 

η αρμοδιότητα να διερευνά και παράπονα στα οποία, εκτός από μέλη της 

Αστυνομίας, εμπλέκονται και άτομα εναντίον των οποίων δεν έχει 

αρμοδιότητα να διερευνά υποθέσεις, νοουμένου ότι τα άτομα αυτά έχουν 

διαπράξει αδικήματα που έχουν άμεση σχέση με την υπόθεση που διερευνά 

η Αρχή ή έχουν συνέργεια με τα εμπλεκόμενα μέλη της Αστυνομίας. 
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Β)  Διορισμός μόνιμων ποινικών ανακριτών, οι οποίοι θα διαθέτουν τα 

ανάλογα προσόντα και εκπαίδευση. Η στελέχωση της Αρχής με μια ομάδα 

μόνιμων ποινικών ανακριτών θα βοηθήσει στα μέγιστα στην προσπάθεια της 

για την αμεσότερη ανταπόκριση της στη διερεύνηση των παραπόνων.  

Παράλληλα, θα υπάρχει η ευχέρεια σύνταξης ενός ορθολογιστικότερου 

προϋπολογισμού, εφόσον οι ανακριτές θα αμείβονται με έναν πάγιο μισθό.  

 

Γ) Να ενισχυθεί η όλη υλικοτεχνική υποδομή, ούτως ώστε να μπορεί η Αρχή 

να διεξάγει αντίστοιχες ανακριτικές ενέργειες χωρίς να εξαρτάται 

αναγκαστικά από τμήματα της Αστυνομίας.  
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V. ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ 

ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ     

 

1. Αριθμός παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2006-2016 

Από την έναρξη της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης 

Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας το Μάιο του 2006, έως τις 

31
 
Δεκεμβρίου 2016, υποβλήθηκαν συνολικά 1660  παράπονα. Συγκριτική 

εικόνα των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά έτος, παρουσιάζεται στο 

ραβδόγραμμα που ακολουθεί (ο αριθμός που αφορά το έτος 2006, 

αναφέρεται στους 8 περίπου μήνες λειτουργίας της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. κατά τη 

διάρκεια του έτους) 
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Όπως φαίνεται στην πιο κάτω γραφική παράσταση, από το 2014 και 

μετέπειτα, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των παραπόνων 

που έχουν διοριστεί ποινικοί ανακριτές για διερεύνηση τους. 
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2. Παράπονα και Ισχυρισμοί που υποβλήθηκαν στην Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 

κατά τη διάρκεια του 2016 

 

α. Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά είδος 

Από την 01/01/2016 μέχρι την 31/12/2016 υποβλήθηκαν  συνολικά 245 

παράπονα.  

 

Από αυτά: 

 98 (ή ποσοστό 40%)  αφορούσαν παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων,  

 105 (ή ποσοστό 43%) αφορούσαν πράξεις που συνιστούν 

ευνοιοκρατική μεταχείριση ή συμπεριφορά κατά την εκτέλεση του 

καθήκοντος που τείνουν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού 

στην Αστυνομία ή να δυσφημίσουν το κύρος της,  
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  6 (ή ποσοστό 2,5%) παράπονα αφορούσαν διαφθορά και διαπλοκή 

με εξωγενείς παράγοντες,  

 30 (ή ποσοστό 12%) παράπονα αφορούσαν πράξεις και συμπεριφορές 

που  κρίθηκε ότι δεν ανήκαν στην αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και 

δεν διερευνήθηκαν ενώ, 

 6 παράπονα ήταν αδιευκρίνηστα. 

(Δείτε Σχεδιάγραμμα 1).  

 

105, (43%)

98, (40%)

6, (2,5%)

30, (12%)
6, (2,5%)

Πράξεισ που ςυνιςτοφν 
ευνοιοκρατική μεταχείριςη ή 
ςυμπεριφορά που πλήττει το 
κφροσ τησ Αςτυνομίασ

Παραβιάςεισ ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

Πράξεισ διαφθοράσ, δωροδοκίασ, 
αθζμιτου πλουτιςμοφ ή διαπλοκήσ

Μη εμπείπτοντα ςτην 
αρμοδιότητα τησ Αρχήσ

Αδιευκρίνηςτα

ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 1 

 

 

β. Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά Αστυνομική  Διεύθυνση / Μονάδα 

 

Από τα 245  παράπονα που υποβλήθηκαν: 

 58 στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Λευκωσίας  

 52 εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Λεμεσού  

 27 εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Πάφου  
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 23 εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Λάρνακας 

 3 εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Μόρφου 

 1 εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου  

 10 εναντίον μελών της Υ.ΚΑ.Ν 

 6 εναντίον μελών της Υ.Α.&Μ. (Υπηρεσίας Αλλοδαπών & 

Μετανάστευσης) 

 14 εναντίον μελών του Αρχηγείου της Αστυνομίας 

 3 εναντίον μελών της Μ.Μ.Α.Δ  

 7 εναντίον μελών του ΧΩ.Κ.Α.Μ. Μεννόγειας 

 2 εναντίον μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσάιας 

 39 ήταν αδιευκρίνηστα ή κρίθηκαν ότι ήταν εκτός των αρμοδιοτήτων 

της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. (Δείτε  Σχεδιάγραμμα 2). 
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Σχεδιάγραμμα 2 
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Δείτε, επίσης, στο Σχεδιάγραμμα 3 τη συγκριτική κατανομή των υποθέσεων της 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. ανά Αστυνομική Διεύθυνση/Μονάδα για τα έτη 2015  και 2016:  
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Σχεδιάγραμμα 3 

 

 

γ. Κατανομή παραπόνων σε σχέση με την καταγωγή των 

παραπονούμενων 

 

Από τα 245 παράπονα που χειρίστηκε η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.: 

 190 (78%) αφορούσαν Ελληνοκυπρίους, 

 23 (9%) αφορούσαν  Ευρωπαίους υπηκόους, 

 1 αφορούσε Τουρκοκύπριο και 

 31 (13%) αφορούσαν  υπηκόους άλλων χωρών  

(Δείτε Σχεδιάγραμμα 4). 
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Ευρωπαίοι 
υπήκοοι, 23, (9%)

Ελληνοκφπριοι, 
190, (78%)

Υπήκοοι άλλων 
χωρών, 31, (13%)

Τουρκοκφπριοι, 1, 
(0%)

ΚΑΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΤΜΕΝΩΝ

 

 

Σχεδιάγραμμα 4 

 

δ. Αναλυτική κατάσταση του τρόπου χειρισμού των παραπόνων  

 

Από τα 245  παράπονα που υποβλήθηκαν: 

 για 83 (34%) διορίστηκαν ανακριτές για ποινική/πειθαρχική 

διερεύνηση, 

 για 71  (29%) διεξήχθη προκαταρτική έρευνα, 

 32  (13%) παράπονα παραπέμφθηκαν στον Αρχηγό Αστυνομίας για 

δικούς  του χειρισμούς, 

 2  παράπονα έτυχαν χειρισμού από το Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας και 

 7  αποσύρθηκαν από τους ίδιους τους παραπονούμενους,  

 15 αναστάληκαν λόγω μη ανταπόκρισης των παραπονούμενων, 

 5 παράπονα είναι σε εκκρεμότητα, 

 30  κρίθηκαν ότι δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. 

(Δείτε Σχεδιάγραμμα 5). 



38 

 

Διορίςτηκαν 
ανακριτζσ, 83 ( 34%)

Αποςφρθηκαν, 7 
(3%)

Σε εκκρεμότητα , 5 
(2%)

Παραπζμθηκαν ςτον 
Αρχηγό Αςτυνομίασ, 

32 (13%)

Διεξήχθηκε 
προκαταρκτική 

ζρευνα, 71 (29%)

Παραπζμθηκαν 
ςτο Γενικό 

Ειςαγγελζα, 2 
(1%)

Αναςτάληκαν, 15 
(6%)

Μη εμπίπτοντα ςτισ 
αρμοδιότητεσ τησ 
Αρχήσ, 30 (12%)

       

 

Σχεδιάγραμμα 5 

 

 

Όσον αφορά τα παράπονα που δεν διερευνήθηκαν γιατί δεν ενέπιπταν στις 

αρμοδιότητες της, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. κατατόπισε τους παραπονούμενους για 

τους λόγους που δεν μπορούσε να τα διερευνήσει.  Παράλληλα, όπου 

χρειαζόταν, έδωσε ανάλογες συμβουλές στους παραπονούμενους να 

αποταθούν για το παράπονο τους είτε στο Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, είτε στον Αρχηγό της Αστυνομίας, είτε σε άλλη αρμόδια 

υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις τέτοια αναφορά έγινε από την ίδια την 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.. 

  

Όπως φαίνεται πιο πάνω, για 71 παράπονα η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. διεξήγαγε 

προκαταρτική έρευνα, προτού λάβει απόφαση για τον τελικό χειρισμό 

τους. Για αυτά τα παράπονα η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. ζήτησε πληροφορίες από την 
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Αστυνομία, οι οποίες μελετήθηκαν από μέλη της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., σε συνάρτηση 

με τους ισχυρισμούς και στοιχεία των παραπονούμενων.  

 

Η κατηγορία αυτή των παραπόνων καταδεικνύει ότι η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. δεν 

ξεκινά με ευκολία τη διερεύνηση οποιουδήποτε ισχυρισμού, αλλά  φροντίζει 

ώστε να διαπιστώνει έγκαιρα εάν υπάρχει μια στοιχειώδης βάση για 

διερεύνηση. Επίσης, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. προσπαθεί, όταν και όσο είναι αυτό 

δυνατόν, να επιλύει ζητήματα ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι 

παραπονούμενοι ή να αρθούν κάποιες παρεξηγήσεις ή παρανοήσεις μεταξύ 

πολιτών και Αστυνομίας. Περαιτέρω, στην πράξη αποδεικνύεται ότι η 

«απειλή» έναρξης διερεύνησης από μέρους της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. δρα κάποιες 

φορές καταλυτικά για να προβεί η Αστυνομία στις δέουσες ενέργειες. 

 

 Από τα 83 παράπονα για τα οποία διορίστηκαν ανακριτές: 

 

 (α) για 37 παράπονα δεν προέκυψαν οποιαδήποτε πειθαρχικά ή  

  ποινικά αδικήματα, 

(β) για 2 παράπονα προέκυψαν  ποινικά αδικήματα. 

(γ) για 3 προέκυψαν πειθαρχικά  αδικήματα,  

(δ)  9 παράπονα αποσύρθηκαν ενώ, 

(δ) 32 παράπονα είναι υπό διερεύνηση 

 

ε. Σρόπος υποβολής παραπόνων  

 

Από τα 245  παράπονα που υποβλήθηκαν: 

 143 (58%) υποβλήθηκαν απευθείας από τους παραπονούμενους, 

 61 (25%) διαβιβάσθηκαν  μέσω του Αρχηγού Αστυνομίας  

 31 (13%) υποβλήθηκαν μέσω δικηγόρων, 

 3 υποβλήθηκαν μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (Μ.Κ.Ο), 

 3 υποβλήθηκαν μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 

Τάξης, 

 1 διαβιβάσθηκε  μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 

 1 διαβιβάσθηκε  μέσω της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού, 
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 1 διαβιβάσθηκε  μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων και 

 1 διαβιβάσθηκε  μέσω της Υπάτης Αρμοστείας του Η. Β., 

(Δείτε Σχεδιάγραμμα 6) 

 

Μζςω Υπάτησ 
Αρμοςτείασ του 

Η.Β.

Απευθείασ από 
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παραπονοφμενουσ, 
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Μζςω Υπουργείου 
Δικαοςφνησ, 3

Μζςω Επιτρόπου 
Προςταςίασ των 

Δικαιωμάτων του 
Παδιοφ, 1

Μζςω Αρχηγοφ 
Αςτυνομίασ, 61, 

(25%)

Μζςω Μη 
Κυβερνητικών 
Οργανιςμών 
(Μ.Κ.Ο.), 3 

Μζςω Βουλήσ των 
Αντιπροςώπων, 1Μζςω δικηγόρου, 

31, (13%)

Μζςω Γενικοφ 
Ειςαγγελζα τησ 
Δημοκρατίασ, 1

ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 6 
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3. Ποινικές/Πειθαρχικές υποθέσεις που καταχωρήθηκαν το 2016  
 

α. Πίνακας ποινικών υποθέσεων 
  

 

Α/Α Α.Ι.Π ΚΑΣΗΓ/ΜΕΝΟΙ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 195/14 
1 Μέλος της 
Αστυνομίας 

Σκληρή, απάνθρωπη και 

εξευτελιστική 
μεταχείριση (αρ. 3(2)(β), 

Ν.235/90) 

Υπό εκδίκαση 

2 26/15 
1 Μέλος της 
Αστυνομίας 

Επίθεση με πρόκληση 
πραγματικής σωματικής 
βλάβης 

(αρ.243,Κεφ.154) 

Υπό εκδίκαση 

3 50/15 
1 Μέλος της 
Αστυνομίας 

1) Σκληρή, απάνθρωπη 

και εξευτελιστική 
μεταχείριση (αρ. 5(2)(β), 

Ν.235/90) Υπό εκδίκαση 

2) Κατάχρηση εξουσίας 
(αρ.105, Κεφ.154) 

4 85/15 
4 Μέλη της 
Αστυνομίας 
 

Επίθεση με πρόκληση 
πραγματικής σωματικής 

βλάβης (αρ.243, 
Κεφ.154,) 

Υπό εκδίκαση 

5 127/15 

1 Μέλος της 

Αστυνομίας 
 

1) Σκληρή, απάνθρωπη 
και εξευτελιστική 

μεταχείριση (αρ. 5(2)(β), 
Ν.235/90) 

Υπό εκδίκαση 
2) Επίθεση με πρόκληση 
πραγματικής σωματικής 
βλάβης (αρ.243, 

Κεφ.154) 

6 138/15 
4 Μέλη της 

Αστυνομίας 

1) Επίθεση με πρόκληση 
πραγματικής σωματικής 

βλάβης (αρ.243, 
Κεφ.154) Υπό εκδίκαση 

2) Κακόβουλη ζημιά σε 

περιουσία (αρ.324, 
Κεφ.154) 

7 177/15 
1 Μέλος της 
Αστυνομίας 

Σκληρή, απάνθρωπη και 
εξευτελιστική 
μεταχείριση (αρ. 5(2)(β), 

Ν.235/90) 

Αναστάληκε με 

οδηγίες του Γενικού 
Εισαγγελέα 

8 192/15 
1 Μέλος της 
Αστυνομίας 

Κοινή Επίθεση 
(αρ.242,Κεφ.154) 

Υπό εκδίκαση 

 



42 

 

β. Πίνακας πειθαρχικών υποθέσεων 
 

 

 

Α/Α Α.Ι.Π. ΚΑΣΗΓΟΡ/ΜΕΝΟΙ ΑΔΙΚΗΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 109/14 
3 Μέλη της 
Αστυνομίας 

1) Αμέλεια 
καθήκοντος 

Στον ένα 

κατηγορούμενο 
επιβλήθηκε η ποινή της 
Επίπληξης, ενώ οι 

άλλοι δύο αθωώθηκαν 
και απαλλάχθηκαν.  

2) Παράβαση 
ή Παράληψη 

2 120/14 
5 Μέλη της 

Αστυνομίας 

1) Αμέλεια 
καθήκοντος 

Στους δύο 
κατηγορούμενους 
επιβλήθηκε η ποινή της 

Επίπληξης, ενώ για 
τους υπόλοιπους η 

διαδικασία συνεχίζεται. 

2) Παράβαση 
ή Παράληψη 

3 182/14 
4 Μέλη της 
Αστυνομίας 

1) Ανάρμοστη 

συμπεριφορά 

Οι κατηγορούμενοι 
αθωώθηκαν και 

απαλλάχθηκαν. 

2) Παράνομη 

ή Άσκοπη 
Άσκηση 
Εξουσίας 

3 )Παράβαση 
ή Παράληψη 

4 190/14 
4 Μέλη της 
Αστυνομίας 

1) Αμέλεια 
καθήκοντος 

Στον ένα 
κατηγορούμενο 

επιβλήθηκ η ποινή της 
Επίπληξης. Δύο 
κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 
απαλλάχθηκαν, ενώ για 
τον τέταρτο η 

διαδικασία συνεχίζεται.  

2) Παράβαση 

ή Παράληψη 

5 82/15 
1 Μέλος της 
Αστυνομίας 

1) Διαφθορά 

Στον κατηγορούμενο 

επιβλήθηκε η ποινή της 
Επίπληξης 

2) Παράνομη 
ή Άσκοπη 
Άσκηση 

Εξουσίας, 

6 96/15 
1 Μέλος της 
Αστυνομίας 

1) Ανάρμοστη 

συμπεριφορά 

Υπό εκδίκαση 2) Παράνομη 
ή Άσκοπη 
Άσκηση 

Εξουσίας 
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7 133/15 
2 Μέλη της 
Αστυνομίας 

1) Ανάρμοστη 

συμπεριφορά 

Υπό εκδίκαση 

2) Παράβαση 
ή Παράληψη 

3) Παράνομη 
ή άσκοπη 

άσκηση 
εξουσίας 

8 
58/16 

 

 

1 Μέλος της 
Αστυνομίας 

1) Ανάρμοστη 
συμπεριφορά Στον κατηγορούμενο 

επιβλήθηκε η ποινή της 

Αυστηρής  Επίπληξης  2) Παράβαση 

ή Παράληψη 

 
 

 
 

4. Παραδείγματα σοβαρών υποθέσεων 2016 

 
I. Α.Ι.Π. 23/16 Ιζσςπιζμόρ/Παπάπονο ενανηίον μέλοςρ ηηρ Α.Γ.Δ. Μόπθος, για 

παπάνομη ζύλλητη και ανάπμοζηη ζςμπεπιθοπά. Σο εμπλεκόμενο μέλορ ηηρ 

Αζηςνομίαρ καηηγοπήθηκε για ηα πειθαπσικά αδικήμαηα ηηρ Ανάπμοζηηρ 

ςμπεπιθοπάρ,  και  ηος Φεύδοςρ ή Γιαζηποθήρ ή Απόκπςτηρ Αλήθειαρ. 

 

II. Α.Ι.Π.33/16 Ιζσςπιζμόρ/Παπάπονο Ινδού  ςπηκόος ενανηίον μελών ηηρ Α.Γ.Δ. 

Αμμοσώζηος και ηηρ ΤΑΜ για κακοποίηζη και παπάνομη ζύλλητη ζηιρ 

16/02/2016. Γιεξάσθηκε ποινική/πειθαπσική διεπεύνηζη και ο Γενικόρ 

Διζαγγελέαρ ηηρ Γημοκπαηίαρ καηέληξε όηι δεν ζηοισειοθεηείηαι η διάππαξη 

οποιυνδήποηε αδικημάηυν.  
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VΙ. ΕΙΗΓΗΕΙ / ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΧΗΓΟ 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

 
 
1.  Διαφύλαξη του υλικού του Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης 

(ΚΚΠ) των Αστυνομικών ταθμών/Κρατητηρίων, καθώς και άλλων 

τεκμηρίων για σκοπούς διερεύνησης παραπόνων πολιτών. 

‘Οπως έχει αναφερθεί στην προηγούμενη Ετήσια Έκθεση, ο Γενικός 

Εισαγγελέας, με επιστολή του ημερ.13/06/2014, με θέμα «Διεξαγωγή 

Διοικητικών Ερευνών από μέλη της Αστυνομίας για το ενδεχόμενο 

κακοποίησης και/ή άσκησης βίας εναντίον πολιτών από μέλη της 

Αστυνομίας και άλλα παρεμφερή ζητήματα», έδωσε στον Αρχηγό Αστυνομίας 

τις ακόλουθες οδηγίες: 

 

 Η πρακτική κατά την οποία διεξάγεται διοικητική έρευνα από μέλη της 

Αστυνομίας θα πρέπει να σταματήσει όταν αντικείμενο της είναι 

ισχυρισμός κακοποίησης, εφόσον δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, δεν 

πληροί τα εχέγγυα της αποτελεσματικότητας βάσει της νομολογίας του 

ΕΔΑΔ και δυνατό να επηρεάσει αρνητικά μεταγενέστερη ποινική έρευνα 

που διεξάγεται είτε κατόπιν οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα, είτε από την 

Α.Α.Δ.Ι.Π.Α.. 

 

 Όταν εγείρονται ισχυρισμοί κακοποίησης από μέλη της Αστυνομίας ή όταν 

με οποιοδήποτε τρόπο περιέρχεται σε γνώση της Αστυνομίας η πιθανότητα 

κακοποίησης πολίτη θα πρέπει εντός 24 ωρών να ενημερώνεται ο Γενικός 

Εισαγγελέας και η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α..  

 

  Όταν πρόσωπο το οποίο τελεί υπό κράτηση υποβάλλει καταγγελία για 

κακοποίηση από μέλη της Αστυνομίας θα πρέπει το αργότερο εντός 24 

ωρών από την υποβολή της καταγγελίας να εξετάζεται από Ιατροδικαστή, ο 

οποίος θα πρέπει να ετοιμάσει σχετική έκθεση. 
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 Σε περίπτωση άσκησης βίας από μέλη της Αστυνομίας για σκοπούς 

σύλληψης υπόπτου θα πρέπει να γίνεται λεπτομερής καταγραφή και 

φωτογράφιση των οποιωνδήποτε κακώσεων και/ή τραυμάτων των 

συλληφθέντων κατά την άφιξη του στον Αστυνομικό Σταθμό. 

 

Μετά από σχετική εισήγηση της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α., ο Γενικός Εισαγγελέας 

απέστειλε νέα επιστολή στον Αρχηγό Αστυνομίας,  ημερ.01/12/2015, με την 

οποία τον καλούσε να δώσει οδηγίες στα μέλη του, όπως μεριμνούν για τη 

διαφύλαξη του υλικού του Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης του 

Σταθμού και/ή των Κρατητηρίων, αμέσως μόλις ενημερωθούν ότι έχει 

υποβληθεί παράπονο για κακοποίηση από κρατούμενο, έτσι ώστε, όταν 

διοριστεί ανακριτής για διερεύνηση του παραπόνου, να είναι στη διάθεση 

του. 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να διαφυλάσσεται οποιοδήποτε τεκμήριο 

φαίνεται να σχετίζεται με το παράπονο που έχει υποβληθεί.  

 

 

2. Αδυναμία αναγνώρισης μελών της Αστυνομίας που φέρουν  

αντιοχλαγωγική εξάρτιση και κράνος 

Για σημαντικό αριθμό υποθέσεων που έχει διερευνήσει η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. και 

στις οποίες τα εμπλεκόμενα μέλη της Αστυνομίας έφεραν αντιοχλαγωγικές 

εξαρτήσεις και κράνη, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη αυτά δεν έφεραν κανένα 

διακριτικό για καθορισμό της ταυτότητας τους.  

 

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μη ολοκληρωμένη διερεύνηση των 

υποθέσεων αυτών, αφού δεν ήταν δυνατό να εντοπισθούν οι εμπλεκόμενοι 

αστυνομικοί από τον ποινικό ανακριτή αλλά ούτε και να αναγνωριστούν από 

τον παραπονούμενο, είτε άμεσα είτε μέσω αναγνωριστικής παράταξης. 

 

Σημειώνεται ότι οι πλείστες των υποθέσεων για τις οποίες γίνεται λόγος, 

αφορούσαν ισχυρισμούς πολιτών για κακοποίηση τους από αστυνομικούς 

σε επεισόδια που έλαβαν χώρα πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια 

ποδοσφαιρικών αγώνων ή άλλων εκδηλώσεων.   
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Η απόκρυψη της ταυτότητας των μελών της Αστυνομίας που φέρουν 

αντιοχλαγωγική εξάρτηση και κράνος, δυνατό να ωθεί κάποια από αυτά σε 

ενέργειες που συνιστούν κατάχρηση εξουσίας, εφόσον γνωρίζουν εκ των 

προτέρων ότι δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός τους και κατ’ επέκταση ο 

καταλογισμός ευθυνών και η τιμωρία τους.   

 

Εν όψει των πιο πάνω, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. με επιστολή της προς τον Αρχηγό 

Αστυνομίας, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2014, εξέφρασε την άποψη ότι 

επιβάλλεται η τροποποίηση των αντιοχλαγωγικών εξαρτήσεων έτσι ώστε να 

προστεθούν σε αυτές τα διακριτικά του μέλους της Αστυνομίας που τις 

χρησιμοποιεί, για να είναι δυνατή  η αναγνώριση τους αλλά και η ορθή 

απονομή της δικαιοσύνης κατά τη διερεύνηση υποθέσεων. 

 

Με τη θέση της Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. συμφωνεί και ο Γενικός Εισαγγελέας της 

Δημοκρατίας, ο οποίος σε σχετικό σημείωμα του στο φάκελο υπόθεσης και 

αναφερόμενος ειδικά στα μέλη της ΜΜΑΔ, σημείωσε  ότι θα ήταν καλό να 

φέρουν σε εμφανές σημείο της στολής τους το αστυνομικό τους νούμερο. 

 
Η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. έχει ενημερωθεί ότι η εισήγηση της έχει υιοθετηθεί και ο 

Αρχηγός Αστυνομίας έχει δώσει οδηγίες όπως, στα κράνη που φέρουν τα 

μέλη της Αστυνομίας με αντιοχλαγωγική στολή και εξάρτιση, τοποθετηθεί 

ευδιάκριτο αυτοκόλλητο με ειδικά χαρακτηριστικά, από το οποία θα 

αναγνωρίζονται τα στοιχεία του μέλους που το φέρει. 

 

3. Φειρισμός ατόμων που δυνατό να αντιμετωπίζουν ψυχολογικά 

προβλήματα - Περί Χυχιατρικής Νοσηλείας Νόμος 77(I)/1997 

Μετά από υποβολή παραπόνου από πρόσωπό το οποίο διαπιστώθηκε ότι 

αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, η Α.Α.Δ.Ι.Π.Α. εισηγήθηκε στον 

Αρχηγό Αστυνομίας την κυκλοφορία εγκυκλίου, με την οποία να ζητείται 

από τα μέλη της Αστυνομίας όπως, σε περίπτωση που έχουν να 

αντιμετωπίσουν άτομα που δυνατό να αντιμετωπίζουν ψυχολογικά 

προβλήματα ή δυνατό να επιδεικνύουν  αφύσικη συμπεριφορά, να 

συμπεριφέρονται με τρόπο που να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια και όχι 

να επιδεινώνουν την κατάστασή τους. 
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Υιοθετώντας την πιο πάνω εισήγηση, ο Αρχηγός Αστυνομίας κυκλοφόρησε 

εγκύκλιο ημερ.16/02/2016, επισύροντας την προσοχή των μελών του στις 

πρόνοιες του περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου 77(I)/1997, 

σημειώνοντας ότι κατά το χειρισμό τέτοιων ατόμων, το κάθε μέλος της 

Αστυνομίας θα πρέπει να προβάλει πρώτα το ανθρώπινο πρόσωπο της 

Αστυνομίας και όχι να συμπεριφέρεται σαν ψυχρός επαγγελματίας, 

αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις και την επιδείνωση της κατάστασης των 

ατόμων αυτών. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 



 49 

 

VII. Ο περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων)  

Ν. 9(I) του 2006 

 

Πποοίμιο 

Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 

Σςνοπηικόρ ηίηλορ. 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Αζηπλνκίαο (Αλεμάξηεηε Αξρή Γηεξεύλεζεο Ιζρπξηζκώλ θαη Παξαπόλσλ) 
Νόκνο ηνπ 2006. 

Επμηνεία 

2. Σηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα - 

«Αξρεγόο Αζηπλνκίαο» ζεκαίλεη ηνλ εθάζηνηε αξρεγό ηεο αζηπλνκίαο δπλάκεη ηνπ Σπληάγκαηνο ηεο 
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, 

«κέινο ηεο Αξρήο» ή «κέινο» ζεκαίλεη πξόζσπν πνπ δηνξίδεηαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 θαη 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πξόεδξν θαη ηνλ αληηπξόεδξν ηεο Αξρήο, 

«κέινο ηεο Αζηπλνκίαο» ζεκαίλεη θάζε κέινο ηεο Αζηπλνκίαο Κύπξνπ, ζηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ πεξί 

Αζηπλνκίαο Νόκν, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αξρεγνύ θαη ηνπ Υπαξρεγνύ ηεο Αζηπλνκίαο, 

«πξάμε» πεξηιακβάλεη παξάιεηςε,  ελέξγεηα, δξαζηεξηόηεηα, κεηαρείξηζε θαη ζπκπεξηθνξά, 

«Αξρή» ζεκαίλεη ηελ Αξρή Γηεξεύλεζεο Ιζρπξηζκώλ θαη Παξαπόλσλ θαηά ηεο Αζηπλνκίαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 3 ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη 

«Υπνπξγόο» ζεκαίλεη ηνλ Υπνπξγό Γηθαηνζύλεο θαη Γεκνζίαο Τάμεσο. 
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Διοπιζμόρ, καθήκονηα και εξοςζίερ ηηρ Απσήρ 

3.-(1) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δηνξίδεη γηα πεξίνδν πέληε εηώλ Αλεμάξηεηε Αξρήο Γηεξεύλεζεο Ιζρπξηζκώλ θαη 
Παξαπόλσλ θαηά ηεο Αζηπλνκίαο, απνηεινύκελε από πέληε κέιε, κε θαζήθνλ θαη εμνπζία λα δηεξεπλά είηε ε ίδηα είηε 

λα επνπηεύεη ηε δηεξεύλεζε πνπ δηεμάγεηαη από άιια πξόζσπα πνπ ζα δηνξίδνληαη από απηήλ, κε ηνλ ηξόπν θαη  ηηο 
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα Νόκν ηζρπξηζκνύο θαη παξάπνλα πνπ αθνξνύλ πξάμεηο κειώλ ηεο 

Αζηπλνκίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5, θαη λα εθηειεί ζπλαθώο ηα θαζήθνληα θαη ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο αλαηίζεληαη 
δπλάκεη απηνύ. 

(2)(α) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (δ), γηα ζθνπνύο εθηέιεζεο ηνπ θαζήθνληόο ηεο γηα δηεξεύλεζε, 
όπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), ε Αξρή δύλαηαη λα αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ ζε πξόζσπα πνπ δηνξίδνληαη 

από απηήλ σο αλαθξηηέο, όπνπ θαη όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Νόκν. 

(β) Άλεπ επεξεαζκνύ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 14 θαη ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 15, ε 
δηεμαγσγή ησλ αλαθξίζεσλ από πξόζσπα πνπ δηνξίδνληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (α) ειέγρεηαη θαη 

επνπηεύεηαη από ηελ Αξρή, ηα δε πξόζσπα απηά ελεξγνύλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο θαη ζε πεξίπησζε πνπ, 
θαηά ηελ θξίζε ηεο, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζήθνληά ηνπο ε Αξρή έρεη δηθαίσκα λα ηα παύζεη. 

(γ) Ωο αλαθξηηέο δηνξίδνληαη από ηελ Αξρή πξόζσπα εγλσζκέλνπ θύξνπο θαη ήζνπο, αλσηάηνπ 
επαγγεικαηηθνύ θαη εζηθνύ επηπέδνπ κε γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ζε ζέκαηα αλαθξίζεσλ θαη ηα νπνία επηιέγνληαη 

από θαηάινγν πνπ θαηαξηίδεηαη από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(δ) Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα Νόκν ή όηαλ ε ίδηα ην θξίλεη αλαγθαίν, ε Αξρή αλαζέηεη 
ηε δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ ζε κέιε ηεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Νόκν. 

(ε) Η Αξρή δύλαηαη επίζεο λα κηζζώλεη ππεξεζίεο εηδηθώλ, όπσο θσηνγξάθσλ, κεηαθξαζηώλ, ηαηξνδηθαζηώλ 
θαη άιισλ, πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα δηεμαγσγή ησλ αλαθξίζεσλ. 

(3) Μέινο ή άιιν πξόζσπν ζην νπνίν ε Αξρή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή αλάθξηζεο, δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, δύλαηαη 

λα αζθεί γη’ απηό ην ζθνπό ηηο εμνπζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξόληα Νόκν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο θαη νθείιεη λα 
ελεξγεί θαηά ηα δηαιακβαλόκελα θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνύ. 

(4) Γηα ηνπο ζθνπνύο ησλ εδαθίσλ (2) θαη (3), θάζε πξόζσπν πνπ δηνξίδεηαη από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην σο κέινο 
ηεο Αξρήο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (1), θαζώο θαη θάζε πξόζσπν πνπ δηνξίδεηαη από ηελ Αξρή δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), 
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ζεσξείηαη δηά ηνπ παξόληνο δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλν από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην πξόζσπν, ζύκθσλα κε ηνλ πεξί 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκν, λα δηεμάγεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ή ηνπ δηνξηζκνύ ηνπ αλαθξίζεηο, ζύκθσλα κε 
ηνλ ελ ιόγσ Νόκν, ζε θάζε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο δηεμαγσγήο αλάθξηζεο από ηελ Αξρή δπλάκεη ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ, ζε ζρέζε κε πξάμεηο κειώλ ηεο Αζηπλνκίαο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ  θαη ζπληζηνύλ 
πνηληθό αδίθεκα. 

Διοπιζμόρ, παύζη, παπαίηηζη κ.λπ. μελών ηηρ Απσήρ. 

4.(1) Ωο κέιε ηεο Αξρήο δηνξίδνληαη άηνκα εγλσζκέλνπ θύξνπο θαη ήζνπο, από ηα νπνία δύν ηνπιάρηζηνλ πξέπεη λα 
είλαη λνκνκαζείο αλώηαηνπ επαγγεικαηηθνύ θαη εζηθνύ επηπέδνπ. Έλα από ηα κέιε δπλαηόλ λα είλαη πξώελ Αλώηεξνο 

Αμησκαηηθόο ηεο Αζηπλνκίαο, ην νπνίν γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη «κέινο ηεο Αξρήο 
πνπ πξνέξρεηαη από ηελ Αζηπλνκία». 

(2) Έλα από ηα κέιε, εθηόο εθείλνπ πνπ δπλαηόλ λα  πξνέξρεηαη από ηελ Αζηπλνκία, δηνξίδεηαη από ην Υπνπξγηθό 

Σπκβνύιην σο πξόεδξνο ηεο Αξρήο θαη έλα άιιν, επίζεο εθηόο εθείλνπ πνπ δπλαηόλ λα  πξνέξρεηαη από ηελ 
Αζηπλνκία, εθιέγεηαη από ηα κέιε ηεο Αξρήο σο αληηπξόεδξνο. 

(3) Πξηλ από ηελ αλάιεςε θαζεθόλησλ ηνπο, ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Αξρήο δίδνπλ δηαβεβαίσζε ελώπηνλ ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο όηη ζα εθηεινύλ πηζηά ηα θαζήθνληά ηνπο. 

(4) Σε πεξίπησζε πνπ ηζρπξηζκόο ή παξάπνλν αθνξά πξάμε ηνπ Αξρεγνύ ή ηνπ Υπαξρεγνύ ηεο Αζηπλνκίαο ε νπνία 

εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5, ε δηεμαγσγή αλάθξηζεο γηα δηεξεύλεζε ηνπ ηζρπξηζκνύ ή 
παξαπόλνπ δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ δε δύλαηαη λα αλαηεζεί ζε κέινο ηεο Αξρήο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ 

Αζηπλνκία ή ζε πξόζσπν πνπ δηνξίδεηαη σο αλαθξηηήο από ηελ Αξρή νύηε θαη δύλαηαη κέινο ηεο Αξρήο πνπ πξνέξρεηαη 
από ηελ Αζηπλνκία ή ζε πξόζσπν πνπ δηνξίδεηαη σο αλαθξηηήο από ηελ Αξρή λα κεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηεο 

Αξρήο πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε ηεο δηεμαγσγήο ηεο αλάθξηζεο ή ζε ζπλεδξία ηεο γηα κειέηε θαη ελέξγεηεο, όπσο 

αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 16, ηνπ πιηθνύ, ησλ εγγξάθσλ θαη ηεο έθζεζεο ηεο αλάθξηζεο πνπ δηεμήρζε. 

(5) Καλέλα κέινο ηεο Αξρήο δε δύλαηαη λα παπζεί πξν ηεο ιήμεο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ γηα ηελ νπνία έρεη δηνξηζηεί 
παξά κόλν από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην θαη κόλν γηα νπνηνδήπνηε ησλ πην θάησ εηδηθώλ ιόγσλ - 

(α) Λόγσ πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο αληθαλόηεηαο ή αλαπεξίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο αζζέλεηαο πνπ θαζηζηά 

ην κέινο ηεο Αξρήο αλίθαλν λα εθπιεξώζεη επαξθώο ηα θαζήθνληά ηνπ γηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν ή γηα ην 

ππόινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ, 
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(β) ιόγσ ζπζηεκαηηθήο απνπζίαο ή ακέιεηαο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ. 

(6) Οπνηνδήπνηε κέινο ηεο Αξρήο παύεη λα είλαη κέινο απηήο, αλ ππνβάιεη γξαπηώο πξνο ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ηελ 

παξαίηεζή ηνπ: 

Ννείηαη όηη ε παξαίηεζε δελ ππόθεηηαη ζε αλάθιεζε θαη επελεξγεί ακέζσο ρσξίο λα απαηηείηαη απνδνρή ηεο από ην 
Υπνπξγηθό Σπκβνύιην. 

(7) Σε πεξίπησζε παύζεο ή παξαίηεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Αξρήο δπλάκεη ησλ εδαθίσλ (5) θαη (6), ην Υπνπξγηθό 
Σπκβνύιην πξνβαίλεη άκεζα ζε δηνξηζκό άιινπ πξνζώπνπ σο πξνέδξνπ ηεο Αξρήο γηα ηελ ελαπνκείλαζα ζεηεία απηνύ 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ εδαθίσλ (1) θαη (2). 

(8) Σηα κέιε ηεο Αξρήο, εμαηξνπκέλνπ νπνηνπδήπνηε κέινπο πνπ είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο, θαηαβάιιεηαη 
απνδεκίσζε, όπσο απηή θαζνξίδεηαη θαηά θαηξνύο από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, θαη θαηαβάιιεηαη επίζεο πξόζζεηα ζε 

θάζε κέινο ηεο Αξρήο πνπ δηεμάγεη αλάθξηζε ή εθηειεί νπνηαδήπνηε άιιε αλαγθαία εξγαζία δπλάκεη ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ απνδεκίσζε κε βάζε ηηο ώξεο εξγαζίαο, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο 
Α15 ηεο δεκόζηαο ππεξεζίαο: 

Ννείηαη όηη ε απνδεκίσζε κε βάζε ηηο ώξεο εξγαζίαο, πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ, θαηαβάιιεηαη θαη όηαλ ην κέινο 

ηεο Αξρήο πνπ δηεμάγεη αλάθξηζε είλαη δεκόζηνο ππάιιεινο: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ζε νπνηνδήπνηε πξόζσπν ζην νπνίν αλαηέζεθε αλάθξηζε από ηελ Αξρή, θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε κε βάζε ηηο ώξεο εξγαζίαο, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο κηζζνινγηθήο θιίκαθαο Α13 ηεο 
δεκόζηαο ππεξεζίαο. 

(9) Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δύλαηαη λα  παξαηείλεη ηε ζεηεία ησλ κειώλ ηεο Αξρήο κέρξη ηξεηο κήλεο κόλν ζε 

πεξίπησζε πνπ απηό θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηώλ πνπ άξρηζαλ δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

 

Καθήκονηα και εξοςζίερ διεπεύνηζηρ ζσεηικά με ππάξειρ ηηρ Αζηςνομίαρ 

5.(1) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ε Αξρή έρεη θαζήθνλ θαη εμνπζία λα δηεξεπλά, κεηά από ηελ 
ππνβνιή ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ ή απηεπάγγειηα θαη ζύκθσλα κε ηνλ ηξόπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ παξόληα Νόκν, ηζρπξηζκνύο θαη παξάπνλα πνπ αθνξνύλ πξάμεηο κειώλ ηεο Αζηπλνκίαο πνπ αλαθέξνληαη ζην 
εδάθην (2) θαη λα ελεξγεί ζρεηηθά δηά κειώλ ηεο, όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Νόκν. 
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(2) Η Αξρή έρεη θαζήθνλ θαη εμνπζία δηεξεύλεζεο ηζρπξηζκώλ θαη παξαπόλσλ, όπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), πνπ 

αθνξνύλ πξάμεηο: 

(α) δηαθζνξάο ή δσξνδνθίαο ή αζέκηηνπ πινπηηζκνύ ή δηαπινθήο ηνπ κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο κε εμσγελείο 
παξάγνληεο ή κε  νηθνλνκηθά ή άιια ζπκθέξνληα ή πνπ, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα, ζε νπνηνδήπνηε εθάζηνηε 

ζε ηζρύ λόκν ή θαλνληζκνύο ή ζε νπνηαδήπνηε εθάζηνηε θπξσζείζα από ηε Γεκνθξαηία δηεζλή ζύκβαζε ή ηνλ 
θπξσηηθό απηήο λόκν δελ επηηξέπνληαη ή απαγνξεύνληαη, είηε σο πξάμεηο δηαθζνξάο ή δσξνδνθίαο ή 

αζέκηηνπ πινπηηζκνύ είηε ιόγσ δηαπινθήο ηνπ κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο κε εμσγελείο παξάγνληεο ή κε 
 νηθνλνκηθά ή άιια ζπκθέξνληα, 

(β) νη νπνίεο παξαβηάδνπλ αλζξώπηλα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Σύληαγκα ή ζε νπνηνδήπνηε 
εθάζηνηε ζε ηζρύ λόκν ή θαλνληζκνύο, ή ζε νπνηαδήπνηε εθάζηνηε θπξσζείζα από ηε Γεκνθξαηία δηεζλή 

ζύκβαζε ή ηνλ θπξσηηθό απηήο λόκν θαη ζπληζηνύλ πνηληθά αδηθήκαηα δπλάκεη νπνηνπδήπνηε εθάζηνηε ζε 
ηζρύ λόκνπ ή θαλνληζκώλ. 

(γ) νη νπνίεο ζπληζηνύλ επλνηνθξαηηθή κεηαρείξηζε ή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη 

ηείλνπλ λα θινλίζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θνηλνύ ζηελ Αζηπλνκία ή λα δπζθεκίζνπλ ην θύξνο ηεο: 

Ννείηαη όηη, όζνλ αθνξά πξάμεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (γ), ε Αξρή δύλαηαη 

λα κελ πξνβεί ζε δηεξεύλεζε ησλ ζρεηηθώλ ηζρπξηζκώλ ή παξαπόλσλ θαη λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζην Γεληθό 
Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο ή θαη ζηνπο δύν, αλάινγα κε ην θαηά πόζν ε πξάμε 

δπλαηόλ λα ζπληζηά πνηληθό ή πεηζαξρηθό αδίθεκα ή θαη ηα δύν, ζε πεξίπησζε πνπ θξίλεη όηη πξόθεηηαη γηα 
πξάμε ήζζνλνο ζεκαζίαο θαη ε δηεξεύλεζε δελ ηεο είρε αλαηεζεί από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο 

ή ηνλ Υπνπξγό θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζηα εδάθηα (4) θαη (5) ηνπ παξόληνο άξζξνπ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αζηπλνκία δηεξεπλά ηζρπξηζκνύο ή παξάπνλα πνπ 

παξαπέκπνληαη ζ΄ απηήλ από ηελ Αξρή, δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (γ), ε Αξρή έρεη ην δηθαίσκα λα 
δεηά ελεκέξσζε από ηελ Αζηπλνκία γηα ηελ πνξεία θαη ηελ έθβαζε ηεο δηεξεύλεζεο. 

(3) Τν θαζήθνλ θαη εμνπζία ηεο Αξρήο, όπσο αλαθέξεηαη ζηα εδάθηα(1) θαη (2), αζθείηαη απηεπάγγειηα ζε ζρέζε κε 

ηζρπξηζκνύο θαη παξάπνλα πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλώζε ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ή θαηόπηλ γξαπηνύ αηηήκαηνο 
νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ή γξαπηήο αλάζεζεο γηα δηεξεύλεζε από ηνλ Υπνπξγό, όπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (4), ή 

από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, όπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (5), όζνλ αθνξά ηζρπξηζκνύο θαη παξάπνλα 
πνπ αθνξνύλ πξάμεηο πνπ ζπληζηνύλ πνηληθό αδίθεκα. 
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(4) Ο Υπνπξγόο δύλαηαη λα αλαζέηεη γξαπηώο ζηελ Αξρή ηε δηεξεύλεζε, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα θαη ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, παξαπόλσλ πνπ ηνπ ππνβάιινληαη γξαπηώο ή ηζρπξηζκώλ πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλώζε 
ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν γηα νπνηαδήπνηε πξάμε κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2). 

(5) Φσξίο επεξεαζκό ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπ εθρσξήζεθε λα δηνξίδεη πνηληθνύο αλαθξηηέο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκνπ, ν Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο δύλαηαη ζε πεξίπησζε 
παξαπόλνπ πνπ ηνπ ππνβάιιεηαη ή ηζρπξηζκνύ πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλώζε ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν γηα πξάμε κέινπο 

ηεο Αζηπλνκίαο πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα λα 
αλαζέηεη γξαπηώο ζηελ Αξρή ηε δηεξεύλεζή ηνπ, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ. 

(6) Γηα ηε δηεξεύλεζε ηζρπξηζκώλ θαη παξαπόλσλ δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, δελ απαηηείηαη όπσο θαηνλνκάδεηαη 

ζην παξάπνλν ή ζηνλ ηζρπξηζκό  ζπγθεθξηκέλν κέινο ηεο Αζηπλνκίαο σο ππεύζπλν ή εκπιεθόκελν ζηηο πξάμεηο πνπ 
αθνξά ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν . 

(7) Η  Αξρή δε δηεξεπλά παξάπνλα θαη ηζρπξηζκνύο πνπ ηεο ππνβάιινληαη αλώλπκα. 

Έναπξη διαδικαζιών διεπεύνηζηρ 

6.(1) Γηα ηε δηεξεύλεζε παξαπόλσλ θαη ηζρπξηζκώλ, δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, δηεμάγνληαη αλαθξίζεηο από έλα 
ή πεξηζζόηεξα κέιε ηεο Αξρήο, ή από νπνηαδήπνηε άιια πξόζσπα πνπ δηνξίδεη ε Αξρή, θαηόπηλ αλάζεζεο από ηελ 

Αξρή, όπσο πξνβιέπεηαη ζην παξόληα Νόκν. 

(2) Η δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο παξαπόλσλ θαη ηζρπξηζκώλ αξρίδεη κε ηελ αλάζεζε από ηελ Αξρή ζε έλα ή πεξηζζόηεξα 

κέιε ηεο, ή άιια πξόζσπα όπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Νόκν, ηεο δηεμαγσγήο αλάθξηζεο ζε ζρέζε κε ηνλ 
ηζρπξηζκό ή ην παξάπνλν. 

 

Μη επηπεαζμόρ εξοςζιών ηος Γενικού Ειζαγγελέα ηηρ Δημοκπαηίαρ 

7. Η δηεξεύλεζε ηζρπξηζκώλ θαη παξαπόλσλ θαη ε δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ δελ 

επεξεάδνπλ νπνηεζδήπνηε εμνπζίεο ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, πεξηιακβαλνκέλεο εθείλεο πνπ ηνπ 
εθρώξεζε ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, λα δηνξίδεη πνηληθνύο αλαθξηηέο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκνπ, γηα δηεξεύλεζε ηζρπξηζκώλ ελαληίνλ κειώλ ηεο Αζηπλνκίαο πνπ πεξηέξρνληαη ζε γλώζε 
ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ζε ζρέζε κε ηε δηάπξαμε πνηληθώλ αδηθεκάησλ. 
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Αναζηολή διαδικαζιών διεπεύνηζηρ 

8.(1) Σε πεξίπησζε δηνξηζκνύ από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο πνηληθνύ αλαθξηηή δπλάκεη ηεο εμνπζίαο ηνπ 
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7, γηα δηεμαγσγή αλάθξηζεο 
ζε ζρέζε κε ηζρπξηζκό γηα δηάπξαμε πνηληθνύ αδηθήκαηνο  από κέινο ηεο Αζηπλνκίαο ν νπνίνο αθνξά ηα ίδηα γεγνλόηα 

πνπ αθνξά ηζρπξηζκόο ή παξάπνλν πνπ βξίζθεηαη ελώπηνλ ηεο Αξρήο, δελ αξρίδεη δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ θαη, αλ έρεη ήδε αξρίζεη, αλαζηέιιεηαη, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο πνηληθήο αλάθξηζεο θαη απόθαζεο 

ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ζην ζέκα άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο. 

(2) Η δηεμαγσγή αλάθξηζεο από ηελ Αζηπλνκία γηα ηε δηάπξαμε πνηληθνύ αδηθήκαηνο ην νπνίν αθνξά ηα ίδηα γεγνλόηα 

πνπ αθνξά ηζρπξηζκόο ή παξάπνλν πνπ βξίζθεηαη ελώπηνλ ηεο Αξρήο δελ απνηειεί ιόγν γηα ηε κε έλαξμε δηαδηθαζίαο 
δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ ή γηα ηελ αλαζηνιή ηεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηή έρεη ήδε αξρίζεη, παξά 

κόλν ζε πεξίπησζε πνπ ε δηεμαγσγή ηεο αζηπλνκηθήο αλάθξηζεο  δηαηάρζεθε από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο, νπόηε θαη δελ αξρίδεη δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη, αλ έρεη ήδε αξρίζεη, 

αλαζηέιιεηαη, κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο αζηπλνκηθήο αλάθξηζεο θαη ηελ απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζην ζέκα άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο: 

Ννείηαη όηη νη πην πάλσ δηαηάμεηο γηα κε έλαξμε δηαδηθαζίαο δηεξεύλεζεο θαη γηα αλαζηνιή ηεο ζε πεξίπησζε 

δηεμαγσγήο αζηπλνκηθήο αλάθξηζεο πνπ δηαηάρζεθε από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο δελ εθαξκόδνληαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ε δηεξεύλεζε ηνπ παξαπόλνπ ή ηνπ ηζρπξηζκνύ αλαηέζεθε ζηελ Αξρή από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 5 ή αλαηίζεηαη ζ’ απηήλ από ην Γεληθό Δηζαγγειέα δπλάκεη ηνπ ελ 

ιόγσ εδαθίνπ νπνηεδήπνηε κεηά ηελ έλαξμε ζρεηηθήο αλάθξηζεο από ηελ Αζηπλνκία: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη ζε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή αξρίδεη δηεξεύλεζε πνπ δε δηαηάρζεθε από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ πνπ αθνξά ηα ίδηα γεγνλόηα ηα νπνία αθνξά θαη πνηληθό αδίθεκα ζε ζρέζε κε 

ηε δηάπξαμε ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη αλάθξηζε από ηελ Αζηπλνκία  ε νπνία επίζεο δε δηαηάρζεθε από ην Γεληθό 
Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο αλαζηέιιεηαη ε αζηπλνκηθή αλάθξηζε, εθηόο αλ απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά ν Γεληθόο 

Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(3) Σε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζηα εδάθηα (1) θαη (2), δελ αξρίδεη ή αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία 

δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη ε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ αλαθέξεηαη 
ζηα ελ ιόγσ εδάθηα είλαη λα κελ αζθεζεί πνηληθή δίσμε επαθίεηαη ζηελ Αξρή λα απνθαζίζεη, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη 

αθνύ πξώηα ζπκβνπιεπζεί ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά πόζν ζα αξρίζεη ή ζπλερίζεη δηαδηθαζία 
δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 
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(4) Σε πεξίπησζε πνπ θαηόπηλ ζπκπιήξσζεο πνηληθήο αλάθξηζεο πνπ δηεμήρζε από πνηληθό αλαθξηηή, όπσο αλαθέξεηαη 

ζην εδάθην (1), ή ζπκπιήξσζεο νπνηαζδήπνηε αλάθξηζεο από ηελ Αζηπλνκία ν Γεληθόο Δηζαγγειέαο απνθαζίδεη  όπσο 
αζθεζεί πνηληθή δίσμε ελαληίνλ κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο ε νπνία αθνξά ηα ίδηα γεγνλόηα πνπ αθνξά ηζρπξηζκόο ή 

παξάπνλν πνπ βξίζθεηαη ελώπηνλ ηεο Αξρήο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, δελ αξρίδεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία δπλάκεη 
ηνπ ελ ιόγσ Νόκνπ θαη, αλ έρεη ήδε αξρίζεη, αλαζηέιιεηαη, κέρξηο όηνπ ε δίσμε θαη ε πνηληθή ππόζεζε πάξνπλ 

νξηζηηθό ηέινο. 

(5) Δπαθίεηαη ζηελ Αξρή λα απνθαζίζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο κεηά ηελ ηειηθή έθβαζε δίσμεο θαη πνηληθήο ππόζεζεο πνπ 
αλαθέξεηαη ζην εδάθην (4) θαη αθνύ πξώηα ζπκβνπιεπζεί ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαηά πόζν ζα αξρίζεη 

ή ζπλερίζεη δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ. Σε πεξίπησζε πνπ κέινο ηεο Αζηπλνκίαο ην νπνίν 
δηώρζεθε δε βξέζεθε έλνρν ηνπ ζρεηηθνύ πνηληθνύ αδηθήκαηνο, δε δύλαηαη λα αξρίζεη ή λα ζπλερίζεη δηαδηθαζία 

δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(6) Σε πεξίπησζε πνπ έρεη δηεμαρζεί νπνηαδήπνηε αλάθξηζε από ηελ Αζηπλνκία πνπ δε δηαηάρζεθε από ην Γεληθό 

Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ε νπνία έρεη θαηαιήμεη ζηελ απόθαζε κε άζθεζεο πεηζαξρηθήο ή πνηληθήο δίσμεο, δελ 
απνηειεί ιόγν γηα ηε κε έλαξμε δηαδηθαζίαο δηεξεύλεζεο από ηελ Αξρή, δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, γηα ηζρπξηζκό ή 

παξάπνλν πνπ βξίζθεηαη ελώπηόλ ηεο θαη αθνξά ηα ίδηα γεγνλόηα πνπ αθνξνύζε θαη ε ελ ιόγσ αζηπλνκηθή αλάθξηζε. 

Διαβίβαζη ιζσςπιζμών και παπαπόνυν ππιν από ηην έναπξη διαδικαζιών διεπεύνηζηρ 

9.(1) Γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ άξζξνπ 8, ε Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί θαηά πόζν δηνξίζηεθε ή ελδερνκέλσο 
λα δηνξηζηεί πνηληθόο αλαθξηηήο από ην  Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαηά πόζν δηεμάγεηαη ή ελδερνκέλσο λα 
δηεμαρζεί αλάθξηζε από ηελ Αζηπλνκία γηα ηε δηάπξαμε πνηληθνύ αδηθήκαηνο κε δηαηαγή ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκνθξαηίαο θαη θαηά πόζν αζθήζεθε πνηληθή δίσμε ή ιήθζεθε απόθαζε γηα άζθεζή ηεο, δηαβηβάδεη ζην Γεληθό 
Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, πξνηνύ αξρίζεη δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ 

παξόληνο Νόκνπ, ηζρπξηζκνύο θαη παξάπνλα πνπ αθνξνύλ πξάμεηο νη νπνίεο δπλαηόλ λα ζπληζηνύλ πνηληθά αδηθήκαηα. 

(2) Σε πεξίπησζε πνπ ζε ζρέζε κε ηζρπξηζκό ή παξάπνλν πνπ δηαβίβαζε ε Αξρή, όπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), ν 

Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο δηνξίδεη πνηληθό αλαθξηηή ή ε Αζηπλνκία αξρίδεη αλάθξηζε γηα ηε δηάπξαμε 
πνηληθνύ αδηθήκαηνο κε δηαηαγή ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ή αζθείηαη ζρεηηθώο πνηληθή δίσμε ζε 

κεηαγελέζηεξν ρξόλν ή ιακβάλεηαη απόθαζε γηα κε άζθεζή ηεο, ν Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ν 
Αξρεγόο Αζηπλνκίαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ελεκεξώλνπλ ηελ Αξρή γηα ην γεγνλόο. 
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Απαγόπεςζη έναπξηρ και ζςνέσιζηρ πειθαπσικών διαδικαζιών μεηά από έναπξη διαδικαζιών διεπεύνηζηρ 

10.(1) Γε δύλαηαη λα αξρίζεη ή λα ζπλερίζεη πεηζαξρηθή δηαδηθαζία δπλάκεη ηνπ εθάζηνηε ζε ηζρύ πεξί Αζηπλνκίαο 
Νόκνπ θαη ησλ πεηζαξρηθώλ θαλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ ζε ζρέζε κε πξάμε πνπ νξίδεηαη σο πεηζαξρηθό 
αδίθεκα δπλάκεη ησλ ελ ιόγσ λόκσλ ή θαλνληζκώλ, ζε πεξίπησζε πνπ αξρίδεη δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο ηζρπξηζκνύ ή 

παξαπόλνπ δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ ε νπνία αθνξά ηελ ελ ιόγσ πξάμε. 

(2) Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (1), ε Αξρή ελεκεξώλεη ηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, πξνηνύ 

αξρίζεη δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, γηα θάζε ηζρπξηζκό ή παξάπνλν πνπ βξίζθεηαη ελώπηόλ 
ηεο θαη αθνξά πξάμε ε νπνία δπλαηόλ λα ζπληζηά πεηζαξρηθό αδίθεκα δπλάκεη ηνπ εθάζηνηε ζε ηζρύ πεξί  Αζηπλνκίαο 

Νόκνπ ή θαη ησλ πεηζαξρηθώλ θαλνληζκώλ πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη απηνύ. 

Χειπιζμόρ ςποθέζευν πος δεν εμπίπηοςν ζηιρ διαηάξειρ ηος παπόνηορ Νόμος 

11. Σε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη κε βεβαηόηεηα, πξνηνύ αξρίζεη δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο δπλάκεη 

ηνπ παξόληνο Νόκνπ, όηη ηζρπξηζκόο ή παξάπνλν πνπ βξίζθεηαη ελώπηόλ ηεο δελ αθνξά πξάμε πνπ εκπίπηεη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, δηαβηβάδεη ην παξάπνλν ή ηνλ ηζρπξηζκό ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο θαη δελ πξνβαίλεη ζε 

δηεξεύλεζε απηνύ: 

Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιόγσ πξάμε δπλαηόλ λα ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα, ε Αξρή δηαβηβάδεη επίζεο ηνλ 
ηζρπξηζκό ή ην παξάπνλν ζην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Χειπιζμόρ ςποθέζευν πποηού απσίζοςν διαδικαζίερ διεπεύνηζηρ 

12.(1) Πξνηνύ αξρίζεη δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ε Αξρή κειεηά θάζε παξάπνλν ή 
ηζρπξηζκό πνπ ηεο ππνβιήζεθε ή ηνπ νπνίνπ ηεο  αλαηέζεθε ε δηεξεύλεζε από ηνλ Υπνπξγό ή ην Γεληθό Δηζαγγειέα 

ηεο Γεκνθξαηίαο ή ν νπνίνο δπλαηόλ λα πεξηήιζε ζε γλώζε ηεο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν, πξνθεηκέλνπ αθελόο λα 
θαηαιήμεη θαηά πόζν αθνξά πξάμε πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, αθεηέξνπ λα κπνξέζεη λα 

ελεξγήζεη αλαιόγσο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 8 κέρξη θαη 11 ή λα θξίλεη θαηά πόζν ν ηζρπξηζκόο ή 
ην παξάπνλν αθνξά πξάμε πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο επηθύιαμεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 θαη θαηά πόζν ζ’ 

απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξνβεί ζε δηεξεύλεζή ηνπ. 

(2) Σε πεξίπησζε πνπ θαηόπηλ κειέηεο ή ελεξγεηώλ, όπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), ε Αξρή θαηαιήγεη όηη παξάπνλν 

ή ηζρπξηζκόο δελ αθνξά πξάμε πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ ή όηη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν 
αλαθέξεηαη ζηα άξζξα 8, 9 θαη 11 δε δύλαηαη λα αξρίζεη  δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, 
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πιεξνθνξεί ζρεηηθά γξαπηώο νπνηνδήπνηε πξόζσπν δπλαηόλ λα ηεο ππέβαιε παξάπνλν θαη θάζε κέινο ηεο 

Αζηπλνκίαο ην νπνίν δπλαηόλ λα θαηνλνκάδεηαη σο ππεύζπλν ή εκπιεθόκελν ζε πξάμεηο πνπ αθνξά ν ηζρπξηζκόο ή ην 
παξάπνλν. Σε πεξίπησζε δε πνπ ε δηεξεύλεζε ηνπ ελ ιόγσ ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ αλαηέζεθε από ηνλ Υπνπξγό ή ην 

Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ε Αξρή ελεκεξώλεη επίζεο ζρεηηθά γξαπηώο απηνύο. 

(3) Σε πεξίπησζε πνπ θαηόπηλ κειέηεο, όπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), ε Αξρή θξίλεη όηη ν ηζρπξηζκόο ή ην 
παξάπνλν αθνξά πξάμε πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο επηθύιαμεο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5 θαη απνθαζίδεη όηη 

δε ζα πξνβεί ζε δηεξεύλεζή ηνπ, παξαπέκπεη ην ζέκα, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο, ζην Γεληθό 
Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ή ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο ή θαη ζηνπο δύν, αλάινγα κε ην θαηά πόζν ε πξάμε δπλαηόλ 

λα ζπληζηά πνηληθό ή πεηζαξρηθό αδίθεκα ή θαη ηα δύν, θαη πιεξνθνξεί ζρεηηθά γξαπηώο νπνηνδήπνηε πξόζσπν 
δπλαηόλ λα ηεο ππέβαιε παξάπνλν θαη θάζε κέινο ηεο Αζηπλνκίαο ην νπνίν δπλαηόλ λα θαηνλνκάδεηαη σο ππεύζπλν ή 

εκπιεθόκελν ζε πξάμεηο πνπ αθνξά ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν. 

Ανάθεζη ηηρ διεξαγυγήρ ανακπίζευν από ηην Απσή ζε μέλη ηηρ 

13.(1) Σε ζρέζε κε θάζε ηζρπξηζκό θαη παξάπνλν πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη δύλαηαη, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 8 κέρξη θαη 11, λα αξρίζεη γη’ απηό δηαδηθαζία δηεξεύλεζεο ε Αξρή αλαζέηεη 
ζε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα κέιε ηεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ απηήο ή ζε νπνηνδήπνηε 

άιιν πξόζσπν, ηε δηεμαγσγή αλάθξηζεο γηα δηεξεύλεζε ηνπ ηζρπξηζκνύ ή ηνπ παξαπόλνπ. 

(2) Γελ επηηξέπεηαη ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξία ηεο Αξρήο κέινπο ηεο πνπ είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ 

αγρηζηείαο κέρξη θαη ηέηαξηνπ βαζκνύ κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο πνπ θαηνλνκάδεηαη σο ππεύζπλν γηα πξάμεηο πνπ αθνξά 
ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν ή γηα ην νπνίν ππάξρεη έλδεημε, θαηά ηελ θξίζε ηεο Αξρήο, όηη δπλαηόλ λα εκπιέθεηαη ζε 

πξάμε πνπ αθνξά ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν. 

(3) Η Αξρή, αλ θξίλεη ηνύην αλαγθαίν, εηζεγείηαη ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο λα ζέζεη ζε δηαζεζηκόηεηα κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε δηεξεύλεζεο, νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Αζηπλνκίαο δπλαηόλ λα θαηνλνκάδεηαη σο ππεύζπλν γηα πξάμεηο 
πνπ αθνξά ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν ή ηνπ παξαπνλνύκελνπ. 

Σκοπόρ και διεξαγυγή ανακπίζευν 

14.(1)  Αλάθξηζε πνπ δηεμάγεηαη από κέινο ηεο Αξρήο ή από άιιν πξόζσπν ζην νπνίν ε Αξρή έρεη αλαζέζεη ηελ 
αλάθξηζε, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζηνλ παξόληα Νόκν, ζθνπεί ζε ζπιινγή καξηπξηθνύ πιηθνύ πνπ είλαη αλαγθαίν, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ιεθζεί απόθαζε από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, όηαλ ηνπ δηαβηβαζζεί ην πιηθό 
από ηελ Αξρή, ζην ζέκα άζθεζεο ή κε πνηληθήο δίσμεο θαη λα κπνξεί λα ππάξμεη άκεζε θαηάιεμε ρσξίο ηε δηεμαγσγή 
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άιιεο πεηζαξρηθήο θύζεο έξεπλαο ζην ζέκα  άζθεζεο ή κε πεηζαξρηθήο δίσμεο από ηελ Αζηπλνκία, όηαλ ην πιηθό 

δηαβηβαζζεί από ηελ Αξρή ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, θαη λα κπνξεί λα εμαρζνύλ θαηά ζπλέπεηα ζπκπεξάζκαηα ζηε 
βάζε ηνπ καξηπξηθνύ πιηθνύ γηα ην θαηά πόζν έγηλε ή όρη νπνηαδήπνηε πξάμε αθνξά ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν πνπ 

δηεξεπλάηαη θαη γηα ην θαηά πόζν εκπιέθεηαη ή όρη νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν ή άιιν κέινο ηεο Αζηπλνκίαο. 

(2) Κάζε κέινο ηεο Αξρήο ή άιιν πξόζσπν ζην νπνίν αλαηίζεηαη ε δηεμαγσγή αλάθξηζεο γηα δηεξεύλεζε ηζρπξηζκνύ ή 
παξαπόλνπ πνπ αθνξά πξάμε κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο ε νπνία δπλαηόλ λα ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα ζεσξείηαη, θαηά ηα 

δηαιακβαλόκελα ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξόληνο Νόκνπ, πξόζσπν δεόλησο εμνπζηνδνηεκέλν λα δηεμάγεη 
ηελ αλάθξηζε δπλάκεη ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκνπ θαη ελεξγεί σο αλαθξηηήο δπλάκεη απηνύ κε όιεο ηηο 

εμνπζίεο, ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα αλαθξηηέο δπλάκεη ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ γηα ηε 
δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηε δηάπξαμε πνηληθώλ αδηθεκάησλ. 

(3) Κάζε κέινο ηεο Αξρήο ή άιιν πξόζσπν πνπ δηεμάγεη αλάθξηζε πνπ αλαθέξεηαη ζην εδάθην (2) ηνπ παξόληνο 
άξζξνπ ππόθεηηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηνπ Γεληθνύ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη δύλαηαη 

επίζεο λα απνηείλεηαη νπνηεδήπνηε απεπζείαο ζ’ απηόλ ζρεηηθά. 

(4) Γηα ηε δηεμαγσγή αλάθξηζεο γηα δηεξεύλεζε ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ πνπ δελ αθνξά πξάμε ε νπνία δπλαηόλ λα 
ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα εθαξκόδνληαη θαζόια νη δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκνπ πνπ δηέπνπλ ηε 

δηεμαγσγή αλαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε δηάπξαμε πνηληθώλ αδηθεκάησλ θαη θάζε κέινο ηεο Αξρήο ή άιιν πξόζσπν ζην 

νπνίν αλαηίζεηαη ε δηεμαγσγή ηεο αλάθξηζεο έρεη ζρεηηθώο όιεο ηηο εμνπζίεο, θαζήθνληα θαη ππνρξεώζεηο πνπ έρεη 
θάζε αλαθξηηήο δπλάκεη ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ. 

(5) Κάζε πξόζσπν από ην νπνίν κέινο ηεο Αξρήο ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν από ηελ Αξρή πξόζσπν πνπ δηεμάγεη 

νπνηαδήπνηε αλάθξηζε δεηά λα ηνπ παξάζρεη πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, έγγξαθα, βηβιία, ζρέδηα θαη αξρεία ή από ην 
νπνίν απαηηεί λα παξαζηεί γηα ζθνπνύο ζπλέληεπμεο θαη ιήςεο γξαπηήο θαηάζεζεο ή θαη γηα ηελ παξνπζίαζε 

ζηνηρείσλ, εγγξάθσλ, βηβιίσλ, ζρεδίσλ θαη αξρείσλ ή ην νπνίν εμεηάδεηαη ή δίλεη θαηάζεζε γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 
αλάθξηζεο έρεη ζρεηηθά όιεο ηηο ππνρξεώζεηο, αιιά θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζε ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή 

αλαθξίζεσλ ζηνλ πεξί Πνηληθήο Γηθνλνκίαο Νόκν θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν λόκν θαη ππόθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ πνπ πξνβιέπνπλ πνηληθά αδηθήκαηα θαη θπξώζεηο.  

Εξοςζίερ ηος Γενικού Ειζαγγελέα ηηρ Δημοκπαηίαρ και ηηρ Απσήρ καηά ηη διεξαγυγή ανακπίζευν και 
ολοκλήπυζη ανακπίζευν και ςποβολή ηος ζςλλεγένηορ μαπηςπικού ςλικού ζηην Απσή 

15.(1) Σε πεξηπηώζεηο πνπ ε αλάθξηζε δηεμάγεηαη, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 
παξόληνο Νόκνπ, γηα δηεξεύλεζε ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ πνπ δελ αθνξά πξάμε ε νπνία δπλαηόλ λα ζπληζηά πνηληθό 
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αδίθεκα, ην κέινο ηεο Αξρήο ή άιιν πξόζσπν εμνπζηνδνηεκέλν από ηελ Αξρή πνπ δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε ππνβάιιεη 

ζπζηεκαηηθά ζηελ Αξρή ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα πνπ ζπιιέγεη ζηελ πνξεία ηεο αλάθξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ 
ελεκεξώλεη θαη λα παίξλεη νδεγίεο από απηή ζε ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζε ηπρόλ πεξαηηέξσ θαη ή ζπκπιεξσκαηηθνύ 

καξηπξηθνύ πιηθνύ γηα δηεξεύλεζε ηνπ ηζρπξηζκνύ ή ηνπ παξαπόλνπ. 

(2) Η Αξρή κειεηά ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα πνπ ηεο ππνβάιινληαη, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζην εδάθην (1) ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ, θαη δίδεη ζην πξόζσπν πνπ δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε νπνηεζδήπνηε νδεγίεο θξίλεη αλαγθαίεο γηα 

εμαζθάιηζε ηπρόλ πεξαηηέξσ θαη ή ζπκπιεξσκαηηθνύ καξηπξηθνύ πιηθνύ. 

(3) Αλάθξηζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα εδάθηα (1) θαη (2) ηνπ παξόληνο άξζξνπ ζεσξείηαη όηη νινθιεξώζεθε γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, κόλν όηαλ  θξίλεη ε Αξρή όηη εμαζθαιίζηεθε όιν ην δηαζέζηκν καξηπξηθό πιηθό πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζρεηηθνύ ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ. 

(4) Σε πεξηπηώζεηο πνπ ε αλάθξηζε δηεμάγεηαη, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ, γηα δηεξεύλεζε ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ πνπ αθνξά πξάμε ε νπνία δπλαηόλ λα ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα, ην 
κέινο ηεο Αξρή ή ην πξόζσπν πνπ δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε ππνβάιιεη ζπζηεκαηηθά θαη απεπζείαο ζην Γεληθό Δηζαγγειέα 

ηεο Γεκνθξαηίαο ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα πνπ ζπιιέγεη ζηελ πνξεία ηεο αλάθξηζεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελεκεξώλεη 
θαη λα παίξλεη νδεγίεο από απηόλ ζε ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζε ηπρόλ πεξαηηέξσ θαη ή ζπκπιεξσκαηηθνύ καξηπξηθνύ 

πιηθνύ γηα δηεξεύλεζε ηνπ ηζρπξηζκνύ ή ηνπ παξαπόλνπ. 

(5) Ο Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο κειεηά ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα πνπ ηνπ ππνβάιινληαη, θαηά ηα 

δηαιακβαλόκελα ζην εδάθην (4), θαη δίδεη απεπζείαο ζην πξόζσπν πνπ δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε νπνηεζδήπνηε νδεγίεο 
θξίλεη αλαγθαίεο γηα εμαζθάιηζε ηπρόλ πεξαηηέξσ θαη ή ζπκπιεξσκαηηθνύ καξηπξηθνύ πιηθνύ. 

(6) Αλάθξηζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα εδάθηα (4) θαη (5) ζεσξείηαη όηη νινθιεξώζεθε γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο 

Νόκνπ, κόλν όηαλ  θξίλεη ν Γεληθόο Δηζαγγειέαο ηεο Γεκνθξαηίαο όηη εμαζθαιίζηεθε όιν ην δηαζέζηκν καξηπξηθό πιηθό 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεξεύλεζε ηνπ ζρεηηθνύ ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ. 

(7) Η Αξρή ελεκεξώλεηαη θαηά θαηξνύο γηα ηελ πνξεία θαη ην εθάζηνηε ζηάδην ησλ αλαθξίζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα 
εδάθηα (1) θαη (4) θαη απνηείλεηαη γη’ απηό ην ζθνπό ζην πξόζσπν πνπ  δηεμάγεη ηελ αλάθξηζε, ην νπνίν θαη έρεη 

θαζήθνλ λα ηελ ελεκεξώζεη ζρεηηθώο. 

(8) Όηαλ νινθιεξσζεί ε αλάθξηζε, θαηά ηα δηαιακβαλόκελα ζηα εδάθηα (3) θαη (6), ην πξόζσπν πνπ δηεμήγαγε ηελ 

αλάθξηζε ππνβάιιεη ζηελ Αξρή όιν  ην  πιηθό θαη ηα έγγξαθα πνπ ζπλέιεμε θαη έθζεζή ηνπ κε ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα 
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πνξίζκαηα θαη ηηο απόςεηο ηνπ γηα ην θαηά πόζν έγηλε ή όρη νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ αθνξά ν ζρεηηθόο ηζρπξηζκόο ή ην 

παξάπνλν θαη γηα ην θαηά πόζν εκπιέθεηαη ή όρη νπνηνδήπνηε ζπγθεθξηκέλν ή άιιν κέινο ηεο Αζηπλνκίαο. 

Ενέπγειερ ηηρ Απσήρ με βάζη ηο ςποβληθέν μαπηςπικό ςλικό ηυν ανακπίζευν 

16.(1) Η Αξρή δε δεζκεύεηαη από ηελ έθζεζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα πνξίζκαηα θαη ηηο απόςεηο ηνπ κέινπο ηεο ή ηνπ 
πξνζώπνπ πνπ δηεμήγαγε ηελ αλάθξηζε, αιιά κειεηά ην πιηθό θαη ηα  έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο  θαη ηελ ελ ιόγσ έθζεζε 

κε ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα πνξίζκαηα θαη ηηο απόςεηο θαη ελεξγεί  σο αθνινύζσο - 

(α) Σε πεξίπησζε πνπ πξνθύπηεη ζ’ απηό ην ζηάδην όηη ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν πνπ απνηέιεζε 

αληηθείκελν δηεξεύλεζεο δελ αθνξά πξάμε πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ε Αξρή 
δηαβηβάδεη ην παξάπνλν ή ηνλ ηζρπξηζκό ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, αλ πξόθεηηαη γηα πξάμε πνπ δπλαηόλ λα 

ζπληζηά πεηζαξρηθό αδίθεκα,  θαη ζην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, αλ πξόθεηηαη γηα πξάμε  πνπ 
δπλαηόλ λα ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα, ή δηαβηβάδεη ην παξάπνλν ή ηνλ ηζρπξηζκό θαη ζηνπο δύν, αλ πξόθεηηαη 

γηα πξάμε πνπ δπλαηόλ λα ζπληζηά ηόζν πεηζαξρηθό όζν θαη πνηληθό αδίθεκα: 

Ννείηαη όηη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκόδνληαη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε από 

ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο όηη έγηλε πξάμε από κέινο ηεο Αζηπλνκίαο ε νπνία είλαη άιιε από 
εθείλε πνπ αθνξά ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν πνπ δηεξεπλήζεθε θαη όηη ε ελ ιόγσ πξάμε δπλαηόλ λα 

ζπληζηά πνηληθό ή πεηζαξρηθό αδίθεκα ή θαη ηα δύν, ρσξίο λα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, γηα 
λα κπνξεί ε Αξρή λα πξνβεί ζε λέα δηεξεύλεζε, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ παξόληνο άξζξνπ. 

(β) Σε θάζε άιιε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα από ην απνηέιεζκα ηεο αλάθξηζεο, ε Αξρή δηαβηβάδεη ην πιηθό, 

ηα έγγξαθα θαη ηε ζρεηηθή έθζεζε σο αθνινύζσο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο καδί κε ην πόξηζκά ηεο γηα ην ηη 
πξνθύπηεη από ηε κειέηε ηνπο – 

(i) ζην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, αλ πξνθύπηεη από ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο 
όηη έγηλε πξάμε από νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Αζηπλνκίαο ε νπνία δπλαηόλ λα ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα, 

έζησ θαη αλ δελ έρεη εμαθξηβσζεί ε ηαπηόηεηα ηνπ κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο πνπ δπλαηόλ λα εκπιέθεηαη, 

(ii) ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, αλ πξνθύπηεη από ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο  όηη έγηλε πξάμε 
από νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Αζηπλνκίαο ε νπνία ζπληζηά πεηζαξρηθό αδίθεκα, έζησ θαη αλ δελ έρεη 

εμαθξηβσζεί ε ηαπηόηεηα ηνπ κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο πνπ δπλαηόλ λα εκπιέθεηαη, 
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(iii) ηόζν ζην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο όζν θαη ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, αλ πξνθύπηεη από ην 

πιηθό θαη ηα έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο  όηη έγηλε πξάμε από νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Αζηπλνκίαο ε νπνία 
δπλαηόλ λα ζπληζηά πνηληθό αδίθεκα θαη πεηζαξρηθό αδίθεκα, 

(iλ) ζην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, αλ πξνθύπηεη από ην πιηθό θαη 

ηα έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο όηη έγηλε κελ πξάμε από κέινο ηεο Αζηπλνκίαο, αιιά απηή δε ζπληζηά νύηε 
πνηληθό νύηε θαη πεηζαξρηθό αδίθεκα: 

Ννείηαη όηη ην πιηθό, ηα έγγξαθα θαη ε ζρεηηθή έθζεζε   δε δηαβηβάδνληαη ζην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο 
Γεκνθξαηίαο θαη ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο αιιά ζηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ 

ελέξγεηεο, ζε πεξίπησζε  πνπ πξνθύπηεη από ην ελ ιόγσ πιηθό θαη ηα έγγξαθα όηη ην κέινο ηεο 
Αζηπλνκίαο  από ην νπνίν έγηλε πξάμε, όπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ, είλαη ν Αξρεγόο ή ν Υπαξρεγόο ηεο 

Αζηπλνκίαο, 

(λ) ζε πεξίπησζε πνπ δελ εμαθξηβώλεηαη από ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο όηη έγηλε 
νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ αθνξά ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν πνπ δηεξεπλήζεθε θαη ε κε εμαθξηβσζείζα 

πξάμε δπλαηόλ λα ζπληζηά πνηληθό ή πεηζαξρηθό αδίθεκα ή θαη ηα δύν, ην πιηθό, ηα έγγξαθα θαη ε 
ζρεηηθή έθζεζε δηαβηβάδνληαη από ηελ Αξρή γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο 

Γεκνθξαηίαο, ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο ή θαη ζηνπο δύν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

(2) Μέινο ηεο Αξρήο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ Αζηπλνκία δε κεηέρεη ζε νπνηαδήπνηε ζπλεδξία απηήο γηα κειέηε θαη 

ελέξγεηεο, όπσο αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1), ηνπ πιηθνύ, ησλ εγγξάθσλ, θαη ησλ εθζέζεσλ νπνηαζδήπνηε αλάθξηζεο 
δηεμάρζεθε γηα δηεξεύλεζε ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ πνπ αθνξά πξάμε ε νπνία εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

(β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 5. 

(3) Σε πεξίπησζε πνπ ε δηεξεύλεζε ηνπ ηζρπξηζκνύ ή παξαπόλνπ είρε αλαηεζεί ζηελ Αξρή από ηνλ Υπνπξγό, ε Αξρή 

ηνλ ελεκεξώλεη γξαπηώο γηα ην απνηέιεζκα ηεο δηεξεύλεζεο ρσξίο νπνηαδήπνηε δηαβίβαζε ή γλσζηνπνίεζε ηνπ 
πιηθνύ, ησλ εγγξάθσλ ή  ηεο έθζεζεο πνπ  ππνβιήζεθαλ ζηελ Αξρή ή νπνηνπδήπνηε κέξνπο απηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε πνπ ε δηεξεύλεζε έγηλε θαηόπηλ ππνβνιήο παξαπόλνπ νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ, ε ελεκέξσζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζην εδάθην (3) γίλεηαη επίζεο πξνο ην πξόζσπν πνπ είρε ππνβάιεη ην παξάπνλν. 

(5) Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έλδεημε από ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα  αλάθξηζεο, γηα πξάμε κέινπο ηεο Αζηπλνκίαο πνπ 

εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ, αιιά είλαη άιιε από εθείλε ηελ νπνία αθνξά ν ηζρπξηζκόο ή ην παξάπνλν 
πνπ δηεξεπλήζεθε, ε Αξρή πξνβαίλεη ζε λέα δηεξεύλεζε δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 
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Ενέπγειερ ηηρ Αζηςνομίαρ ζε ζσέζη με πειθαπσικά αδικήμαηα 

17.(1) Η Αζηπλνκία πξνρσξεί άκεζα ζε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο ρσξίο δηεμαγσγή άιιεο πεηζαξρηθήο θύζεσο 
έξεπλαο πνπ δπλαηόλ λα πξνβιέπεηαη ζηνλ εθάζηνηε ζε ηζρύ πεξί Αζηπλνκίαο Νόκν ή πεηζαξρηθνύο θαλνληζκνύο γηα 
ηελ Αζηπλνκία, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή δηαβηβάδεη ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, ζύκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν 

(ii) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 16, ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα αλάθξηζεο από ηα νπνία πξνθύπηεη, 
θαηόπηλ κειέηεο ηνπο από ηελ Αξρή, όηη έγηλε πξάμε ε νπνία ζπληζηά πεηζαξρηθό αδίθεκα από κέινο ηεο Αζηπλνκίαο 

ηνπ νπνίνπ έρεη εμαθξηβσζεί ε ηαπηόηεηα: 

Ννείηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ε πην πάλσ πξάμε  ζπληζηά πεηζαξρηθό αδίθεκα θαη δπλαηόλ λα ζπληζηά επίζεο 

πνηληθό αδίθεκα θαη θαηά ζπλέπεηα ην πιηθό, ηα έγγξαθα θαη ε έθζεζε ηεο αλάθξηζεο δηαβηβάδνληαη, θαηά ηα 
δηαιακβαλόκελα ζηελ ππνπαξάγξαθν (iii) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 16, ηόζν ζηνλ Αξρεγό 

Αζηπλνκίαο όζν θαη ζην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, δελ αζθείηαη πεηζαξρηθή δίσμε πξνηνύ ιεθζεί απόθαζε 
από ην Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο ζην ζέκα άζθεζεο πνηληθήο δίσμεο. Σε πεξίπησζε δε πνπ αζθείηαη πνηληθή 

δίσμε, δελ επηηξέπεηαη λα αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε, κέρξηο όηνπ ε πνηληθή δίσμε πάξεη νξηζηηθό ηέινο, θαη, αλ ην 
κέινο ηεο Αζηπλνκίαο δε βξεζεί έλνρν ζηελ πνηληθή δίσμε, δε δηώθεηαη πεηζαξρηθά ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα πξάμε σο 

πεηζαξρηθό αδίθεκα. 

(2) Η Αζηπλνκία ιακβάλεη άκεζα απόθαζε γηα κε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο, ρσξίο ηε δηεμαγσγή άιιεο, πεηζαξρηθήο 

θύζεσο έξεπλαο πνπ δπλαηόλ λα πξνβιέπεηαη ζηνπο εθάζηνηε ζε ηζρύ πεξί Αζηπλνκίαο Νόκνπο ή πεηζαξρηθνύο 
θαλνληζκνύο γηα ηελ Αζηπλνκία, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή δηαβηβάδεη ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο, ζύκθσλα κε ηελ 

ππνπαξάγξαθν (iλ) ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 16, ην πιηθό θαη ηα έγγξαθα ηεο αλάθξηζεο από 
ηα νπνία πξνθύπηεη, θαηόπηλ κειέηεο ηνπο από ηελ Αξρή, όηη ε ζρεηηθή πξάμε  πνπ έγηλε από κέινο ηεο Αζηπλνκίαο δε 

ζπληζηά πεηζαξρηθό αδίθεκα. 

Ποινικά αδικήμαηα 

18.(1) Δίλαη έλνρν πνηληθνύ αδηθήκαηνο πξόζσπν πνπ, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη άιιν πξόζσπν ππέβαιε ή πξνηίζεηαη 

λα ππνβάιεη ηζρπξηζκό ή παξάπνλν, δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ή παξέζρε ή πξνηίζεηαη λα παξάζρεη γηα ηνπο 
ζθνπνύο απηνύ νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, έγγξαθν, ή ζηνηρείν ή έδσζε ή πξνηίζεηαη λα  δώζεη θαηάζεζε, ελνριεί ή 

εθθνβίδεη ην άιιν πξόζσπν ή νπνηνδήπνηε ζπγγεληθό ηνπ πξόζσπν ζε νπνηνδήπνηε ρώξν, θαηά ηξόπν πνπ επεξεάδεη ή 
κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηεξεύλεζε. 
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(2) Πξόζσπν ην νπνίν είλαη έλνρν πνηληθνύ αδηθήκαηνο, θαηά παξάβαζε  ηνπ εδαθίνπ (1), ππόθεηηαη ζε πνηλή 

θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη κήλεο ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηεηξαθόζηεο πελήληα ιίξεο 
ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

Λήτη αποθάζευν, ζςνεδπίερ 

19.(1) Απνθάζεηο ηεο Αξρήο, δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία θαη ζε πεξίπησζε 
ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο πιεηνςεθίαο ιακβάλνληαη ππόςε ηα παξόληα θαη 

κε θσιπόκελα κέιε. 

(2) Γηα ηηο ζπλεδξίεο ηεο Αξρήο ηεξνύληαη πξαθηηθά, ηα νπνία, αθνύ εγθξηζνύλ από ηελ Αξρή, επηθπξώλνληαη από απηή 
θαη ππνγξάθνληαη από ην πξόεδξό ηεο. 

(3) Σε ζρέζε κε ηηο ζπλεδξίεο ηεο Αξρήο εθαξκόδνληαη ηα πην θάησ – 

(α) Οη ζπλεδξίεο ζπγθαινύληαη από ηνλ πξόεδξν ηεο Αξρήο, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο, πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη θαζνδεγεί ηηο εξγαζίεο ηεο Αξρήο, 

(β) απαξηία ππάξρεη, όηαλ παξεπξίζθεηαη ε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο Αξρήο, έζησ  θαη αλ 

κεξηθά από ηα κέιε πνπ είλαη παξόληα απέρνπλ θαηά ηελ ςεθνθνξία, θαη 

(γ) ν αληηπξόεδξνο ηεο Αξρήο αληηθαζηζηά ηνλ πξόεδξν, θαη αζθεί όιεο ηηο εμνπζίεο απηνύ ζε πεξίπησζε 

θσιύκαηόο ηνπ. 

Τήπηζη μηηπώος 

20. Η Αξρή ηεξεί κεηξών κε ζηνηρεία γηα ηηο ππνζέζεηο παξαπόλσλ θαη ηζρπξηζκώλ πνπ ηεο ππνβάιινληαη ή 

αλαηίζεληαη ή πεξηέξρνληαη εηο γλώζηλ ηεο, δπλάκεη ηνπ παξόληνο Νόκνπ, ή ηηο νπνίεο δηεξεύλεζε ή δηεξεπλά, δπλάκεη 
απηνύ, θαη θαηαγξάθεη γηα ηηο κελ ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ νινθιεξώζεθε ε δηεξεύλεζε ηα απνηειέζκαηά ηεο, γηα ηηο δε 

ππνζέζεηο ησλ νπνίσλ δελ άξρηζε ή νινθιεξώζεθε ε δηεξεύλεζε ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη εθάζηνηε ην ζέκα. Σε 
πεξίπησζε δε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν πνπ αλαθέξεηαη ζην παξόληα Νόκν δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί ή λα αξρίζεη ή λα 

ζπλερίζεη ε δηεξεύλεζε, ην γεγνλόο θαη ν ιόγνο θαηαγξάθνληαη ζην κεηξών. 
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Εηήζιερ εκθέζειρ 

21.(1) Η Αξρή ππνβάιιεη εηεζίσο έθζεζε ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο, δπλάκεη ηνπ παξόληνο 
Νόκνπ,  κε παξαηεξήζεηο θαη εηζεγήζεηο. 

(2) Η Αξρή θνηλνπνηεί ηελ πην πάλσ έθζεζε ζηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, ζην Γεληθό 
Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο,  ζηνλ Υπνπξγό θαη ζηνλ Αξρεγό Αζηπλνκίαο. 

Πποζυπικό και έξοδα ηηρ Απσήρ 

22. Η Αξρή απαζρνιεί δηθό ηεο πξνζσπηθό, ηα δε έμνδα ηεο Αξρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κηζζνύ ηνπ 
πξνζσπηθνύ, πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο, κε μερσξηζηό ηίηιν (item), θάησ 

από ην θεθάιαην πξνϋπνινγηζκόο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γηεξεύλεζεο Ιζρπξηζκώλ θαη Παξαπόλσλ θαηά ηεο 
Αζηπλνκίαο. 


