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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα Έκθεση είναι η 8η κατά σειρά Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης 

Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας 

(ΑΑΔΙΠΑ), η οποία, με βάση το άρθρο 21 του Νόμου 9(1) του 2006, όπως 

έχει τροποποιηθεί, υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.  

 

Η Ετήσια Έκθεση της ΑΑΔΙΠΑ για το 2013 αποτελεί μια συνοπτική, και 

παράλληλα περιεκτική αποτύπωση του έργου και των δράσεων της για τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στην Ετήσια Έκθεση καταγράφονται 

επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΑΔΙΠΑ και οι εισηγήσεις της 

για την επίλυση τους και παράλληλα, καθορίζονται οι βραχυπρόθεσμοι και 

μακροπρόθεσμοι στόχοι της.  

 

Η ΑΑΔΙΠΑ, η οποία ιδρύθηκε με το Νόμο 9(Ι)/2006, έχει καθήκον και 

εξουσία να διερευνά, είτε η ίδια, είτε να εποπτεύει τη διερεύνηση που 

διεξάγεται από άλλα πρόσωπα που διορίζονται από αυτήν, ισχυρισμούς και 

παράπονα που αφορούν πράξεις μελών της Αστυνομίας που αναφέρονται 

στο άρθρο 5 του Νόμου. 

 

Μέσα από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των 8 χρόνων λειτουργίας 

της ΑΑΔΙΠΑ, προκύπτει ότι  ο μέσος όρος των παραπόνων που υποβάλουν 

οι πολίτες, ανέρχεται στα 120 ετησίως. Κατά τη διάρκεια του  2013, 

υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΙΠΑ 138 παράπονα. Ο αριθμός αυτός είναι ο 

δεύτερος ψηλότερος από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της 

ΑΑΔΙΠΑ και είναι περίπου ο ίδιος με εκείνο του προηγούμενου έτους που 

ήταν 145 παράπονα και ήταν ο ψηλότερος.  Παρουσιάζεται δηλαδή, μια 

σταθεροποιητική τάση στον αριθμό των νέων παραπόνων που 

υποβλήθηκαν, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι ο θεσμός της Ανεξάρτητης 

ΑΑΔΙΠΑ Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας έχει 

εδραιωθεί και το κοινό  εμπιστεύεται το έργο της και προσφεύγει σε αυτήν 

για την υποβολή παραπόνων  εναντίον κατ’ ισχυρισμό παράνομων 

συμπεριφορών από Μέλη του Αστυνομικού Σώματος.  
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Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα των διερευνήσεων που 

αναλαμβάνει η ΑΑΔΙΠΑ, είναι με ιδιαίτερη προσοχή που η ΑΑΔΙΠΑ 

εισηγείται ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις. Παρά το γεγονός αυτό και 

παρόλο που  έχουμε  επανειλημμένα εξηγήσει στην Αστυνομία ποιος είναι 

ο πραγματικός ρόλος της ΑΑΔΙΠΑ εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει σε 

μία μερίδα μελών της Αστυνομίας η λανθασμένη εντύπωση ότι η ΑΑΔΙΠΑ 

αποτελεί τροχοπέδη στο έργο τους. Λόγω ακριβώς της εντύπωσης αυτής, 

μετά λύπης μας παρατηρούμε, κάποιες φορές, μία προσπάθεια 

αμφισβήτησης και υποβάθμισης της ΑΑΔΙΠΑ. 

 

Από πλευράς της ΑΑΔΙΠΑ, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 

ανατροπή αυτού του κλίματος. Πολλές φορές η ΑΑΔΙΠΑ επαίνεσε το έργο 

και τις δραστηριότητες της Αστυνομίας, εκεί όπου αυτό ήταν δίκαιο και με 

τακτικές διαλέξεις από μέλη της ΑΑΔΙΠΑ στην Αστυνομική Ακαδημία 

γίνεται προσπάθεια να επεξηγηθεί ο ρόλος και οι δραστηριότητες της σε όλα 

τα μέλη της Αστυνομίας. Περαιτέρω, η επιδίωξη συνεχούς επικοινωνίας με 

την ηγεσία της Αστυνομίας υποδεικνύει την επιθυμία της ΑΑΔΙΠΑ να έχει 

ανοιχτά κανάλια συνεργασίας με την Αστυνομία. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι 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, το οποίο, π.χ. 

στην απόφαση του για την Ατομική Προσφυγή (20198/05) Morteza Molla 

Zein Al v Cyprus, απέρριψε τον ισχυρισμό του παραπονούμενου για 

παραβίαση του Άρθρου 3 της Σύμβασης, για δήθεν μη αποτελεσματική και 

ανεξάρτητη διερεύνηση και κατέληξε ότι η διερεύνηση από την ΑΑΔΙΠΑ, η 

οποία δε συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο ιεραρχικά ή θεσμικά με την 

Αστυνομία, ήταν υπό τις περιστάσεις επαρκώς ενδελεχής ώστε να τηρούνται 

οι απαιτήσεις του Άρθρου 3. Άλλωστε, στις κατά καιρούς εκθέσεις της 

Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των 

Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης και Εξευτελιστικής Μεταχείρισης, 

γινόταν εισήγηση για δημιουργία ενός σώματος όπως η ΑΑΔΙΠΑ στην 
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Κύπρο, ούτως ώστε η χώρα μας να πληροί τις υποχρεώσεις της που 

απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όλα 

αυτά καταδεικνύουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης και της απρόσκοπτης 

λειτουργίας της  ΑΑΔΙΠΑ.  

 

Δυστυχώς, όμως, αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΑΔΙΠΑ και που 

αναφέρονται και στις προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις εξακολουθούν να 

υφίστανται και, όπως θα αναφερθεί πιο κάτω, δημιουργούν σοβαρές 

δυσχέρειες στη λειτουργία της.  

 

Η ΑΑΔΙΠΑ 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. 

 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να λεχθεί ότι στα οκτώ χρόνια λειτουργίας της, 

η ΑΑΔΙΠΑ έχει επιτελέσει ένα σημαντικό έργο σε ότι αφορά την προστασία 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ελέγχου της κατάχρησης/υπέρβασης 

εξουσίας από την Αστυνομία. 

 

Η εμπέδωση της αναγνώρισης και εκτίμησης του θεσμού από την κοινωνία 

γενικότερα, αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στον αριθμό των παραπόνων που 

υποβάλλονται κάθε χρόνο στην ΑΑΔΙΠΑ, ο οποίος έχει αυξητική τάση.  

 

Μέσω της διερεύνησης των παραπόνων που της υποβάλλονται, η ΑΑΔΙΠΑ, 

κατά κύριο λόγο, αποτελεί προστασία του πολίτη εναντίον των παρανομιών 

της Αστυνομίας και συγχρόνως, όπως έχει τονισθεί επανειλημμένα, αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για υποβολή κακόβουλων και ανυπόστατων 

ισχυρισμών εναντίον μελών της Αστυνομίας.  
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Η δημιουργία αυτού του σώματος αποτελεί πραγματικά μία αναγκαιότητα 

για κάθε ευνομούμενη πολιτεία και κάθε κράτος δικαίου. Η λήψη της 

πολιτικής απόφασης για τη σύσταση της ΑΑΔΙΠΑ στη χώρα μας 

καταδεικνύει τη βούληση της πολιτείας να συμβαδίσει με τα διεθνή 

δεδομένα στον τομέα αυτό.   

 

Επιβάλλεται, όμως, να τονισθεί ότι, για να είναι σε θέση η ΑΑΔΙΠΑ  να 

ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο και στους σκοπούς, για τους οποίους 

ιδρύθηκε, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, τόσο από άποψη υλικοτεχνικής 

υποδομής και προϋπολογισμού, όσο και από άποψη τροποποιήσεων στην 

υφιστάμενη νομοθεσία. Η ΑΑΔΙΠΑ κατά καιρούς έχει υποβάλει σειρά 

προτάσεων προς αυτή την κατεύθυνση και ευελπιστεί ότι με τη συνδρομή 

όλων, Εκτελεστικής Εξουσίας, Νομοθετικής Εξουσίας και του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, θα βελτιωθεί το υφιστάμενο πλαίσιο στο οποίο 

λειτουργεί και θα επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Με 

αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να καταστεί πιο αποτελεσματική και να 

διαδραματίσει ένα πιο ουσιαστικό ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στη χώρα μας.   
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ΙΙ.  ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΑΔΙΠΑ 

 

1. Ιστορικό 

Η Ανεξάρτητη ΑΑΔΙΠΑ Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 

Αστυνομίας ιδρύθηκε με τον  Περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη ΑΑΔΙΠΑ 

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 ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ ως Ανακριτές και 

προέρχονται από τις τάξεις της Αστυνομίας. 

 

2. Αρμοδιότητες της ΑΑΔΙΠΑ 

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

ΑΑΔΙΠΑ έχει καθήκον και εξουσία να διερευνά παράπονα και ισχυρισμούς 

που αφορούν πράξεις μελών της Αστυνομίας, οι οποίες δυνατόν να 
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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 

ΑΑΔΙΠΑ 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, 

 

(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. 
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Όπως θα αναφερθεί και πιο κάτω, τα Μέλη της ΑΑΔΙΠΑ 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. Τρόπος υποβολής παραπόνου στην ΑΑΔΙΠΑ 

Τα παράπονα και οι ισχυρισμοί εναντίον μελών του Αστυνομικού Σώματος 

μπορούν να υποβληθούν στην ΑΑΔΙΠΑ ως εξής: 

 

(α) με γραπτό και επώνυμο αίτημα του παραπονούμενου (Να 

σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι  η ΑΑΔΙΠΑ διερευνά ισχυρισμούς και 

παράπονα που υποβάλλονται από οποιονδήποτε πολίτη είτε ι) 

ταχυδρομικώς, είτε ιι) προσωπικά στα γραφεία της ΑΑΔΙΠΑ, είτε ιιι) μέσω 

τηλεομοιότυπου (fax) στον αριθμό 22872413, είτε ιν) μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση iaiacap@iaiacap.gov.cy ή ν) μέσω της 

ιστοσελίδας της ΑΑΔΙΠΑ 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, 

 

(δ) με οποιοδήποτε τρόπο περιέλθουν εις γνώση της ΑΑΔΙΠΑ ισχυρισμοί και 

παράπονα εναντίον μελών της Αστυνομίας, οπότε και η ΑΑΔΙΠΑ θα δράσει  

αυτεπάγγελτα. 

 

4. Διερεύνηση 

Η ΑΑΔΙΠΑ μελετά κάθε παράπονο που της υποβάλλεται και εφόσον αυτό 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, καταλήγει στον τρόπο με τον οποίο θα το 

χειριστεί.  

 

α. Ποινική/Πειθαρχική διερεύνηση 

mailto:%20iaiacap@iaiacap.gov.cy
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Όταν κριθεί ότι ένα παράπονο ή ισχυρισμός εναντίον μέλους της 

Αστυνομίας χρήζει ποινικής ή/και πειθαρχικής διερεύνησης τότε η ΑΑΔΙΠΑ 

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. Όταν στα πρόσωπα που 

έχουν διοριστεί δεν περιλαμβάνεται Μέλος της ΑΑΔΙΠΑ, τότε απαραίτητα 

διορίζεται ένα Μέλος της ως Εποπτεύον.  

 

Οι Ανακριτές που δεν είναι Μέλη της ΑΑΔΙΠΑ, ενεργούν με βάση τις οδηγίες 

και την επίβλεψη του Εποπτεύοντος Μέλους της ΑΑΔΙΠΑ και όταν τελειώσει 

η διερεύνηση, το Εποπτεύον Μέλος υποβάλλει στην ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ, 

η οποία σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στις απόψεις του Εποπτεύοντος Μέλους 

της. Σε πολλές περιπτώσεις και ύστερα από εισήγηση του Εποπτεύοντος 

Μέλους της ΑΑΔΙΠΑ, είτε ζητείται περαιτέρω διερεύνηση και επεξηγήσεις, 

είτε, ακόμη, η ΑΑΔΙΠΑ 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 

ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ) και τα μέλη της 

ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ, είναι να διαπιστωθεί εάν 
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υπάρχει βάση για διεξαγωγή ποινικής/πειθαρχικής διερεύνησης από 

ανακριτές της ΑΑΔΙΠΑ. 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 ΑΑΔΙΠΑ 

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 

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 ΑΑΔΙΠΑ, η ΑΑΔΙΠΑ δεν μπορεί να αρχίσει 

διαδικασία διερεύνησης ή αν άρχισε τη διακόπτει. 
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Όταν όμως διεξάγεται έρευνα από την ίδια την Αστυνομία, η οποία δεν 

διατάχθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα και η ΑΑΔΙΠΑ 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. Πού καταλήγει η διερεύνηση από την ΑΑΔΙΠΑ των ισχυρισμών και 

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 ΑΑΔΙΠΑ 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.  

 

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 ΑΑΔΙΠΑ για το αποτέλεσμα της έρευνας.    

 

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

να διέπραξε πειθαρχικό αδίκημα, η ΑΑΔΙΠΑ 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 
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ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από την εισήγηση της 

ΑΑΔΙΠΑ, ενώ στην περίπτωση πειθαρχικής παράβασης, για την οποία ο 

Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει αρμοδιότητα, η απόφαση της ΑΑΔΙΠΑ είναι 

υποχρεωτική για τον Αρχηγό της Αστυνομίας.  

 

7. Η Τροποποίηση της Νομοθεσίας 

Από την ΑΑΔΙΠΑ της λειτουργίας της ΑΑΔΙΠΑ, διαπιστώθηκαν κάποιες 

αδυναμίες και ελλείψεις, που κυρίως προέρχονταν από την ίδια τη 

νομοθεσία με βάση την οποία συστάθηκε, και με στόχο την επίλυση τους 

έγιναν  σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας της ΑΑΔΙΠΑ. 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. 

 

α) Ν.100(1)/2007 

Κατά την έναρξη των εργασιών της ΑΑΔΙΠΑ το 2006, σύμφωνα με το Νόμο, 

μόνο τα πέντε μέλη της είχαν το δικαίωμα να διεξάγουν ανακρίσεις. Στην 

πράξη αποδείχτηκε πως ήταν αδύνατον για τα πέντε μέλη της ΑΑΔΙΠΑ, 

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 

ΑΑΔΙΠΑ. 

 

Με βάση προτάσεις και εισηγήσεις που υπέβαλε η ΑΑΔΙΠΑ,  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 ΑΑΔΙΠΑ 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: 
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1. Η επέκταση των εξουσιών της ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ, 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 ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ. Το δικαίωμα διορισμού και επιπλέον 

ανακριτών κατέστησε την ΑΑΔΙΠΑ εκτός από ανακριτικό σώμα και εποπτικό 

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

παραδείγματα αντίστοιχων Αρχών σε άλλες χώρες. 

 

2. Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της ΑΑΔΙΠΑ, 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 ΑΑΔΙΠΑ 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 
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τροποποίηση, η ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ που 

προέρχεται από την Αστυνομία δεν μπορούσε να διερευνά πράξεις μέλους 

της Αστυνομίας που αφορούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε να 

συμμετάσχει σε συνεδρία της ΑΑΔΙΠΑ που επιλαμβάνεται τέτοιου 

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

ΑΑΔΙΠΑ που προέρχεται από την Αστυνομία, καθώς και Ανακριτής που 

διορίζεται από την ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ 

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 

Δημόσιας Τάξης, είτε κατόπιν γραπτού αιτήματος οποιουδήποτε προσώπου, 

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

οποιοδήποτε τρόπο». 

 

Άποψη της ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ 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 
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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  ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ 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). 

 

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 ΑΑΔΙΠΑ, 

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 ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ, 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, 
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ο προϋπολογισμός   της ΑΑΔΙΠΑ 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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΑΔΙΠΑ   

 

1. Τακτικές συνεδρίες των Μελών της ΑΑΔΙΠΑ    

Τα  Μέλη της ΑΑΔΙΠΑ συνεδριάζουν τακτικά κάθε εβδομάδα στα Γραφεία 

της ΑΑΔΙΠΑ  και κατά το 2013 πραγματοποιήθηκαν 41 συνεδριάσεις. 

 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, εξετάζονται τα παραπόνα που 

υποβλήθηκαν, αποφασίζεται ο διορισμός των Ανακριτών, 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 ΑΑΔΙΠΑ 

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 ΑΑΔΙΠΑ, και πάλι η ΑΑΔΙΠΑ 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 2013, η ΑΑΔΙΠΑ δέχτηκε 138 παράπονα, υπήρξε, δηλαδή, μια  

ελαφριά μείωση  της τάξης του  4.8% (κατά 7 παράπονα) σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο (2012: 145 παράπονα). Στους επισυνημμένους Πίνακες 

και τα Σχεδιαγράμματα, 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 ΑΑΔΙΠΑ συζητήθηκαν, επίσης, 

θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος σχετικά με τη δράση και πρακτικές της 

Αστυνομίας και υποβλήθηκαν εισηγήσεις, ιδιαίτερα στο Γενικό Εισαγγελέα 

και στον Αρχηγό της Αστυνομίας για επίλυση προβλημάτων, για 

τροποποιήσεις της νομοθεσίας, κλπ.  
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2. Συναντήσεις με Κρατικούς και άλλους Αξιωματούχους 

Στα πλαίσια της επίδοσης της Ετήσιας Έκθεσης για το 2012, ο Πρόεδρος 

και τα Μέλη της ΑΑΔΙΠΑ συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 

(01/11/13) και τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων (07/11/13).  

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν 4  συναντήσεις 

με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για συζήτηση θεμάτων που 

αφορούσαν τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΙΠΑ.  Για τον ίδιο 

σκοπό, πραγματοποιήθηκαν και 2 συναντήσεις με τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

και Δημόσιας Τάξης.  

 

3. Διεθνείς σχέσεις/συνεργασίες 

Στις 25/09/13, επισκέφθηκε τα Γραφεία της ΑΑΔΙΠΑ αντιπροσωπεία της 

Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων (CPT) 

και ενημερώθηκε για το έργο και τη λειτουργία της ΑΑΔΙΠΑ. 

 

4. Δημοσιοποίηση του έργου της ΑΑΔΙΠΑ 

Η ΑΑΔΙΠΑ, στο μέτρο του δυνατού και μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας, 

προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημοσιοποιεί το έργο της και να ενημερώνει το 

κοινό και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της.  

 

Προς το σκοπό αυτό, επίσης, η ΑΑΔΙΠΑ διαθέτει δική της ιστοσελίδα για 

κατατόπιση και ενημέρωση του ευρύτερου κοινό για τις δραστηριότητες και 

τις αρμοδιότητες της, δια μέσου μάλιστα της οποίας, μπορούν να 

υποβάλλονται και παράπονα. 

 

Πέραν τούτου, η ΑΑΔΙΠΑ έχει εκδώσει ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία 

περιλαμβάνονται πληροφορίες σε τρεις διαφορετικές γλώσσες (Ελληνικά, 

Αγγλικά και Τούρκικα), αναφορικά με τις αρμοδιότητες της, τη διαδικασία 

διερεύνησης και τον τρόπο υποβολής παραπόνων, τα οποία έχουν σταλεί, 

μεταξύ άλλων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στις Επαρχιακές 

Διοικήσεις.  
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ΙV. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ΑΑΔΙΠΑ κατά τη διάρκεια 

της χρονικής περιόδου που αφορά η παρούσα Έκθεση είναι διαχρονικά και 

δυσχεραίνουν το έργο της.  

 

1. Πειθαρχικοί Κανονισμοί της Αστυνομίας 

Όπως  έχει αναφερθεί επανειλημμένως στις προηγούμενες  μας Εκθέσεις, η 

ΑΑΔΙΠΑ από νωρίς επεσήμανε ότι οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί της 

Αστυνομίας δεν εναρμονίζονται απόλυτα με το Νόμο που διέπει τη σύσταση 

και λειτουργία της ΑΑΔΙΠΑ. 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 ΑΑΔΙΠΑ προβλέπει ρητά πως η πειθαρχική δίωξη 

προχωρά «ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες στους πειθαρχικούς 

κανονισμούς της Αστυνομίας». Επίσης, ενώ ο Νόμος για την ίδρυση της 

ΑΑΔΙΠΑ προβλέπει ρητά ότι η ηγεσία της Αστυνομίας οφείλει να προβεί σε 

πειθαρχική δίωξη, όταν τούτο το εισηγηθεί η ΑΑΔΙΠΑ, πολλές φορές αυτό 

δεν γίνεται συνεπεία της δυσαρμονίας των Πειθαρχικών Κανονισμών της 

Αστυνομίας με το Νόμο 9 (1) του 2006. 

 

Η ΑΑΔΙΠΑ 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.  

 

2. Τροποποίηση του περί των Δικαιωμάτων προσώπων που 

συλλαμβάνονται και τελούν υπό κράτηση Νόμου 163 (Ι) του 2005 

Ο πιο πάνω Νόμος τέθηκε σε εφαρμογή πριν τη σύσταση της ΑΑΔΙΠΑ και σε 

αυτό δεν περιλαμβάνεται πρόνοια ή δυνατότητα για υποβολή παραπόνου ή 

για επικοινωνία του κρατουμένου απευθείας με την ΑΑΔΙΠΑ, αντίστοιχη με 
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τις πρόνοιες με τις οποίες παρέχεται τέτοιο δικαίωμα επικοινωνίας με 

άλλους φορείς και πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται ονομαστικά (π.χ. 

Επίτροπος Διοίκησης). Είναι περιπτώσεις που ο κρατούμενος επιθυμεί να 

υποβάλει παράπονο απευθείας στην ΑΑΔΙΠΑ και δεν μπορεί να το κάμει 

σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία και έτσι στερείται του δικαιώματος 

επικοινωνίας με το κατεξοχήν αρμόδιο σώμα να διερευνήσει το παράπονο 

του. Η ΑΑΔΙΠΑ εισηγήθηκε τροποποίηση του Νόμου, έτσι που να προστεθεί 

το δικαίωμα κρατουμένων να επικοινωνήσουν απευθείας με την ΑΑΔΙΠΑ.  

 

Δυστυχώς η εισήγηση που έκανε η ΑΑΔΙΠΑ για τροποποίηση του Νόμου δεν 

έγινε δεκτή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, γιατί 

θεωρήθηκε ως μη αναγκαία. 

 

3. Μεταφορά κρατουμένων από τις Κεντρικές Φυλακές. 

Όπως έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες μας Εκθέσεις, υπάρχουν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αναγκαία η μεταφορά κρατουμένων 

που έχουν παράπονα εναντίον της Αστυνομίας από τις Κεντρικές Φυλακές ή 

τα Κρατητήρια της Αστυνομίας στα Γραφεία της ΑΑΔΙΠΑ 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. 

 

Με αφορμή την άρνηση του Αρχηγού της Αστυνομίας να ικανοποιήσει το 

αίτημα της ΑΑΔΙΠΑ, στη μοναδική περίπτωση που υποβλήθηκε τέτοιο 

αίτημα από μέρους της στο παρελθόν, η ΑΑΔΙΠΑ υπόβαλε εισήγηση όπως 

τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του Νόμου έτσι ώστε να παρέχεται στην 

ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ το κρίνει δικαιολογημένο. 
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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. 

 

4.  Οικονομικό 

Όπως έχουμε επαναλάβει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το 

οικονομικό αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η ΑΑΔΙΠΑ. 

 

Ο προϋπολογισμός της ΑΑΔΙΠΑ μέχρι το 2011 αποτελούσε μέρος του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ως 

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

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Ο έλεγχος και η έγκριση για 

τα έξοδα της ΑΑΔΙΠΑ γινόταν από το εν λόγω Υπουργείο. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα όχι μόνο να πλήττεται η ανεξαρτησία της ΑΑΔΙΠΑ, αλλά 

δημιουργούσε και πρακτικά προβλήματα δυσχεραίνοντας εξαιρετικά το 

έργο της.  

 

Μετά από σχετική εισήγηση της ΑΑΔΙΠΑ και αφού προηγήθηκε συνεννόηση 

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

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

του προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας.  

 

Σε αυτό το σημείο αναφέρεται ότι η ΑΑΔΙΠΑ έχει ένα πολύ μικρό 

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

πληροφόρηση του κοινού για τα έξοδα της ΑΑΔΙΠΑ, θεωρούμε καθήκον μας 

να αναφέρουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της ΑΑΔΙΠΑ για το 2013 

ήταν €280.855,00, ο οποίος σε σύγκριση με το 2012 (€298.680,00) έχει 

μειωθεί κατά 6%. 

 

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

Police Complaints Commission στην Αγγλία) αποτελούν ολόκληρες 
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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. 

 

Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να αναμένουμε ανάλογες ρυθμίσεις στη 

χώρα μας, αλλά ζητούμε τουλάχιστον τους ελάχιστους πόρους για να 

λειτουργήσουμε αξιοπρεπώς 

 

Τέλος, θεωρούμε ότι ο συνολικός Προϋπολογισμός της ΑΑΔΙΠΑ για το 2013, 

συγκρινόμενος και με Προϋπολογισμούς άλλων ανεξάρτητων αρχών στην 

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

αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΙΠΑ, αποτελεί πολύ μικρή επιβάρυνση στο συνολικό 

Προϋπολογισμό του Κράτους. 

 

5. Περαιτέρω εισηγήσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας που 

διέπει την οργάνωση και λειτουργία της ΑΑΔΙΠΑ. 

Κατά τη διάρκεια των  οκτώ  χρόνων λειτουργίας  της, η ΑΑΔΙΠΑ, 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 ΑΑΔΙΠΑ 

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 

ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ ή έχουν συνέργεια με τα εμπλεκόμενα μέλη της Αστυνομίας. 
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Β) Μακροπρόθεσμα να διοριστούν μόνιμοι ανακριτές, οι οποίοι θα διαθέτουν 

τα ανάλογα προσόντα και εκπαίδευση. Το θέμα αυτό τέθηκε ενώπιον του 

Προέδρου της Δημοκρατίας σε συνάντηση στα πλαίσια της επίδοσης της 

Ετήσιας Έκθεσης του 2012, ο οποίος αντίκρισα θετικά την εισήγηση της 

ΑΑΔΙΠΑ.  

 

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

ΑΑΔΙΠΑ να διεξάγει αντίστοιχες ανακριτικές ενέργειες χωρίς να εξαρτάται 

αναγκαστικά από τμήματα της Αστυνομίας.  

 

Για την υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων, η ΑΑΔΙΠΑ επεξεργάζεται τις 

αναγκαίες τροποποιήσεις που θα πρέπει να γίνουν στην υφιστάμενη 

νομοθεσία, τις οποίες θα καταθέσει στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

για προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου. 
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V. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ    

 

1. Αριθμός παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2006-2013 

Από την έναρξη της λειτουργίας της Ανεξάρτητης ΑΑΔΙΠΑ Διερεύνησης 

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

31 Δεκεμβρίου, 2013, υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΙΠΑ συνολικά 950 

παράπονα. Συγκριτική εικόνα των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά έτος 

στην ΑΑΔΙΠΑ, φαίνεται στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί (ο αριθμός που 

αφορά το έτος 2006, αναφέρεται στους 8 περίπου μήνες λειτουργίας της 

ΑΑΔΙΠΑ κατά τη διάρκεια του έτους εκείνου): 

 

  
 

2. Παράπονα και Ισχυρισμοί που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΙΠΑ κατά τη 

διάρκεια του 2013 

 

α. Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά είδος 

Από την 01/01/2013 μέχρι την 31/12/2013 υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΙΠΑ 

138 συνολικά παράπονα. Από αυτά, 2 παράπονα αφορούσαν διαφθορά και 

διαπλοκή με εξωγενείς παράγοντες, 51 παράπονα αφορούσαν παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 78 παράπονα αφορούσαν πράξεις που συνιστούν 

ευνοιοκρατική μεταχείριση ή συμπεριφορά κατά την εκτέλεση του 
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καθήκοντος που τείνουν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην 

Αστυνομία ή να δυσφημίσουν το κύρος της ενώ 7 παράπονα αφορούσαν 

πράξεις και συμπεριφορές που  κρίθηκε ότι δεν ανήκαν στην αρμοδιότητα 

της ΑΑΔΙΠΑ και δεν διερευνήθηκαν (Δείτε Σχεδιάγραμμα 1).  

 

 
 

Σχεδιάγραμμα 1 

 

β. Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά Αστυνομική  Διεύθυνση 

 

Από τα 138  παράπονα που υποβλήθηκαν: 

 
 (α)   47 στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Λευκωσίας  

 (β)   23 στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Λάρνακας 

 (γ) 19  στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Λεμεσού 

 (δ)   19  στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Πάφου 

 (ε)   6  στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου  

 (στ) 2  στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Μόρφου  

 (ζ)  7 στρέφονταν εναντίον μελών της Μ.Μ.Α.Δ  

 (η) 7 στρέφονταν εναντίον μελών του Αρχηγείου της Αστυνομίας  



35 
 

 (θ) 5 στρέφονταν εναντίον μελών του ΧΩ.Κ.Α.Μ. Μεννόγειας  

 (ι) 1 στρεφόταν εναντίον μέλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  

(κ) 1 δεν αφορούσε μέλη της Αστυνομίας ενώ, 

(κα)  για 1 δεν διαπιστώθηκε το τμήμα που υπηρετούσε ο 

εμπλεκόμενος αστυνομικός (Δείτε  Σχεδιάγραμμα 2). 

 

 
 

Σχεδιάγραμμα 2 

 

Δείτε, επίσης, στο Σχεδιάγραμμα 3 τη συγκριτική κατανομή των υποθέσεων της 

ΑΑΔΙΠΑ ανά Αστυνομική Διεύθυνση κατά τα έτη 2007 μέχρι 2013:  
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Σχεδιάγραμμα 3 
 

γ. Κατανομή παραπόνων σε σχέση με την καταγωγή των 

παραπονούμενων 
 

Από τα 138 παράπονα που υποβλήθηκαν στην ΑΑΔΙΠΑ: 
 

  (α) 100 υποβλήθηκαν από Ελληνοκυπρίους, 

   (β) 16 υποβλήθηκαν από Ευρωπαίους υπηκόους και 

   (γ) 22 υποβλήθηκαν από υπηκόους άλλων χωρών 

 (Δείτε Σχεδιάγραμμα 4). 
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Σχεδιάγραμμα 4 

 

δ. Συνοπτική κατάσταση παραπόνων  
 

Από τα 138  παράπονα που υποβλήθηκαν: 

 (α) 9 κρίθηκαν ότι δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΙΠΑς, 

 (β)   για 50 παράπονα διορίστηκαν ανακριτές, 

(γ) 14 παράπονα παραπέμφθηκαν στον Αρχηγό Αστυνομίας για 

δικούς  του χειρισμούς, 

(δ)  για 45 παράπονα διεξήχθη προκαταρτική έρευνα, 

(ε) 3 αποσύρθηκαν από τους ίδιους τους παραπονούμενους,  

(στ)  2 παράπονα αναστάληκαν λόγω μη ανταπόκρισης των 

παραπονούμενων, 

(ζ) 3 παράπονα έτυχαν χειρισμού από το Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας και  

 (η)   12 παράπονα βρίσκονται σε εκκρεμότητα εν αναμονή   

  περισσότερων στοιχείων που έχουν ζητηθεί είτε από τον   

  παραπονούμενο είτε από άλλες υπηρεσίες (Δείτε Σχεδιάγραμμα 5). 
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Σχεδιάγραμμα 5 

 

Όσον αφορά τα παράπονα που δεν διερευνήθηκαν γιατί δεν ενέπιπταν στις 

αρμοδιότητες της, η ΑΑΔΙΠΑ 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 και σε αρκετές περιπτώσεις τέτοια αναφορά έγινε 

από την ίδια την ΑΑΔΙΠΑ. 

  

Όπως φαίνεται πιο πάνω, για 45 παράπονα η ΑΑΔΙΠΑ διεξήγαγε 

προκαταρτική έρευνα, προτού λάβει απόφαση για τον τελικό χειρισμό 

τους. Για αυτά τα παράπονα η ΑΑΔΙΠΑ ζήτησε πληροφορίες από την 

Αστυνομία, οι οποίες μελετήθηκαν από μέλη της ΑΑΔΙΠΑς, σε συνάρτηση 

με τους ισχυρισμούς και στοιχεία των παραπονούμενων.  

Ø Για 39 από τα 45 παράπονα, η ΑΑΔΙΠΑ  ικανοποιήθηκε ότι η 

Αστυνομία ενήργησε στα πλαίσια των καθηκόντων της και άρα δεν 

χρειαζόταν περαιτέρω διερεύνηση των παραπόνων.   
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Ø Για 6 από τα 45 διαπιστώθηκαν παραλήψεις στις ενέργειες των 

εμπλεκομένων αστυνομικών και η ΑΑΔΙΠΑ προέβηκε στις δέουσες 

συστάσεις προς τον Αρχηγό Αστυνομίας.  

 

Η κατηγορία αυτή των παραπόνων καταδεικνύει ότι η ΑΑΔΙΠΑ δεν ξεκινά με 

ευκολία διερεύνηση οποιουδήποτε ισχυρισμού, αλλά  φροντίζει ώστε να 

διαπιστώνει έγκαιρα εάν υπάρχει μια στοιχειώδης βάση για διερεύνηση. 

Επίσης, η ΑΑΔΙΠΑ 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 ΑΑΔΙΠΑ δρα κάποιες φορές καταλυτικά για να προβεί η 

Αστυνομία στις δέουσες ενέργειες. 

 

 Από τα 50 παράπονα για τα οποία διορίστηκαν ανακριτές: 

 

 (α) για 21 παράπονα δεν προέκυψαν οποιαδήποτε πειθαρχικά ή  

  ποινικά αδικήματα, 

(β) για 5 παράπονα προέκυψαν  ποινικά αδικήματα. 

(γ) για 5 προέκυψαν πειθαρχικά  αδικήματα,  

(γ)  για 1 παράπονο προέκυψαν  ποινικά  και πειθαρχικά αδικήματα. 

(δ) για 1 παράπονο προέκυψαν αδικήματα αλλά δεν εξακριβώθηκε η 

ταυτότητα των  εμπλεκόμενων αστυνομικών, 

(δ) για  2 παράπονα η διερεύνηση αναστάληκε, 

(ε) 8 παράπονα αποσύρθηκαν από τους παραπονούμενους, 

(στ) 7 παράπονα είναι υπό διερεύνηση 

 

Για καλύτερη κατατόπιση, η ΑΑΔΙΠΑ παραθέτει στο τελευταίο μέρος της 

έκθεσης της, πίνακες με λεπτομέρειες των παραπόνων που της έχουν 

υποβληθεί  και τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί. 
 

ε. Τρόπος υποβολής παραπόνων  
 

Από τα 138  παράπονα που υποβλήθηκαν: 
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 (α) 89 υποβλήθηκαν από τους ίδιους τους παραπονούμενους, 

 (β)   34 παράπονα υποβλήθηκαν μέσω δικηγόρων, 

(γ) 2 παράπονα διαβιβάσθηκαν  μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, 

(δ)  5 παράπονα υποβλήθηκαν μέσω Μη Κυβερνητικών Οργανισμών 

(Μ.Κ.Ο), 

(ε) 3 παράπονα υποβλήθηκαν μέσω της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους πρόσφυγες (UNHCR), 

(στ)  3 παράπονα υποβλήθηκαν μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών,  

(ζ) 1 παράπονο υποβλήθηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης και 

(η) 1 παράπονο υποβλήθηκε μέσω της Πρεσβείας της Ρουμανίας 

(Δείτε Σχεδιάγραμμα 6) 

 

 
 

Σχεδιάγραμμα 6 
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VΙ. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
1. Δικαιώματα προσώπων που συλλαμβάνονται και τελούν υπό κράτηση 
Νόμος 163(Ι)/2005 

 
Κατά τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούσαν κυρίως παράπονα προσώπων 

για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη σύλληψη και κράτηση τους, 

έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, είτε δεν 

συμπληρώνουν με τον ορθό τρόπο, είτε δεν επιδίδουν καθόλου τα έντυπα που 

προβλέπονται από τις πρόνοιες του Νόμου 163(1)/2005 και τις οδηγίες της 

Αστυνομικής Διάταξης 5/3. 

 

Επειδή κατά τη διαδικασία σύλληψης και κράτησης ο κάθε πολίτης έχει 

δικαιώματα, τα οποία, όχι μόνο δικαιούται να απολαμβάνει, αλλά ταυτόχρονα 

θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα απολαμβάνει, τα μέλη της Αστυνομίας 

οφείλουν να εφαρμόζουν τις πιο πάνω πρόνοιες και οδηγίες για να 

διαφυλάττονται τα δικαιώματα των προσώπων που συλλαμβάνονται ή τελούν 

υπό κράτηση.  

 

Σύμφωνα με το Νόμο 163(1)/2005, στα πρόσωπα που τελούν υπό σύλληψη 

και/ή κράτηση, υπάρχει πρόνοια για επίδοση των ακολούθων εντύπων: 

 

(1) «Δικαιώματα Επικοινωνίας Κρατουμένων», το οποίο επιδίδεται αμέσως 

μετά τη σύλληψη σε εφικτό χρόνο (δηλαδή εάν συλληφθεί εκτός Σταθμού 

και κατά την επιστροφή στο Σταθμό). 

 

(2) «Δικαίωμα Κρατουμένου σε Ιατρική Εξέταση, Περίθαλψη και 

Παρακολούθηση», το οποίο επιδίδεται οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο (αν 

φέρει εμφανείς κακώσεις, αν το ζητήσει οποτεδήποτε ο ίδιος και προτού 

τεθεί υπό κράτηση). 

 

(3) «Δικαιώματα Κρατουμένων», το οποίο επιδίδεται προτού  τεθεί υπό 

κράτηση. 
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Επιπλέον, σε κάθε κρατητήριο για κάθε κρατούμενο πρέπει να συμπληρώνεται, 

ορθά και χωρίς ελλείψεις το έντυπο «ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ».  

 

Να σημειωθεί ότι, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που καταγράφονται στα 

Έντυπα Δικαιωμάτων Κρατουμένων και στο Ατομικό Δελτίο Κρατουμένου, είναι 

σημαντικά κατά τη διερεύνηση υποθέσεων για να διαπιστωθεί κατά πόσον ο 

παραπονούμενος έχει κακοποιηθεί ή όχι, ή εάν παραβιάστηκαν τα δικαιώματα 

του καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Η παράλειψη συμμόρφωσης των μελών της 

Αστυνομίας στις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και οδηγίες της σχετικής 

Αστυνομικής Διάταξης συνιστά τόσο ποινικό, όσο και πειθαρχικό αδίκημα. 

 

Ως εκ των πιο πάνω,  η ΑΑΔΙΠΑ εισηγήθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας ότι θα 

πρέπει να λάβει τα δέοντα μέτρα έτσι ώστε τα μέλη του να ενημερωθούν για τη 

σοβαρότητα του θέματος και να καταστεί σαφές ότι υπάρχει υποχρέωση 

συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας και των Αστυνομικών 

Διατάξεων.  

 

Με βάση την πιο πάνω εισήγηση της ΑΑΔΙΠΑ, ο Αρχηγός Αστυνομίας απέστειλε 

επιστολή στους Αστυνομικούς Διευθυντές/Διοικητές, ημερ.23/09/13, με την 

οποία καλούνται να επισύρουν την προσοχή των μελών τους στις πρόνοιες της 

Αστυνομικής Διάταξης 5/3 «Δικαιώματα και χειρισμός κρατουμένων», στην 

οποία γίνεται αναφορά στο σχετικό νόμο. 

 
2. Συμπεριφορά μελών της Τροχαίας  
Κατά τη διάρκεια του 2013 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των παραπόνων 

από πολίτες, σε σχέση με τη συμπεριφορά των μελών της Τροχαίας απέναντι 

τους.  

 

Η ΑΑΔΙΠΑ, λόγω της στενότητας των οικονομικών της πόρων, η οποία της 

επιβάλλει να περιορίζεται στη διερεύνηση των πιο σοβαρών παραπόνων, αλλά 

και λόγω της φύσης των παραπόνων αυτών, δηλαδή του γεγονότος ότι δύσκολα 

εξασφαλίζεται ανεξάρτητη μαρτυρία, αποφεύγει να προβαίνει σε διορισμό 

ανακριτών για διερεύνηση τους. 
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Παρόλο τούτο, το φαινόμενο της αύξησης τέτοιων παραπόνων κρίθηκε ιδιαίτερα 

ανησυχητικό, εφόσον πολλές φορές μια φραστική αντιπαράθεση μεταξύ 

αστυνομικού – πολίτη μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό επεισόδιο με 

απρόβλεπτες συνέπειες για τα εμπλεκόμενα μέρη. Πέραν τούτου, τέτοιες 

συμπεριφορές κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην Αστυνομία και 

δυσφημίζουν το κύρος της. 

 

Ενόψει των πιο πάνω, η ΑΑΔΙΠΑ εισηγήθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας τη λήψη 

των αναγκαίων μέτρων, τόσο μέσω εγκυκλίων/οδηγιών, όσο και μέσω 

συστηματικότερης εκπαίδευσης, έτσι ώστε τα μέλη της Τροχαίας να 

συμπεριφέρονται με τρόπο που να συνάδει με το έργο που επιτελούν και να 

σέβονται τους πολίτες με τους οποίους έρχονται σε επαφή κατά την εκτέλεση 

του καθήκοντος τους. 

 

Ακολουθώντας την εισήγηση της ΑΑΔΙΠΑ, ο Αρχηγός Αστυνομίας απέστειλε 

επιστολή στον Αστυνομικό Διευθυντή Τμήματος Β΄ και στους Αστυνομικούς 

Διευθυντές Επαρχιών, με την οποία καλούνται να τονίσουν στα μέλη τους, τα 

οποία έρχονται σε επαφή με τους πολίτες κατά τους ελέγχους τροχαίας, να 

επιδεικνύουν πάντοτε σεβασμό, ψυχραιμία, υπομονή και αυτοσυγκράτηση.   

 
3. Χειρισμός ανηλίκων μετά τη σύλληψη των γονέων τους 
 
Μετά από διερεύνηση σχετικού παραπόνου αλλοδαπής από τη Σρι Λάνκα, 

διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, μετά τη σύλληψη της,  δεν 

έλαβαν την απαραίτητη μέριμνα για τη φροντίδα του ανήλικου παιδιού της και 

ούτε ενημέρωσαν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, όπως προβλέπεται στις 

Αστυνομικές Διατάξεις. Για το λόγο αυτό, η ΑΑΔΙΠΑ αποφάσισε την άσκηση 

πειθαρχικής δίωξης εναντίον των συγκεκριμένων αστυνομικών και ο φάκελος 

της υπόθεσης βρίσκεται ενώπιον του Αρχηγού Αστυνομίας προώθηση της 

πειθαρχικής διαδικασίας. 

 

Σε άλλη περίπτωση, για την οποία η ΑΑΔΙΠΑ ενημερώθηκε από τα ΜΜΕ, 

τέθηκε ο ισχυρισμός ότι αστυνομικοί άφησαν μόνο του 2χρονο κοριτσάκι μετά 
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 τη σύλληψη του πατέρα του. Για την υπόθεση αυτή διενεργήθηκε 

προκαταρκτική διερεύνηση, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε εναντίον των 

εμπλεκομένων αστυνομικών. 

 

Με αφορμή τις πιο πάνω υποθέσεις και λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η 

ΑΑΔΙΠΑ εισηγήθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας όπως προβεί στις δέουσες   

συστάσεις προς τα μέλη του, έτσι ώστε να είναι πολύ πιο προσεκτικά και να 

δείχνουν περισσότερη ευαισθησία όταν χειρίζονται τέτοιες περιπτώσεις. 

 

Ο Αρχηγός Αστυνομίας απέστειλε επιστολή στους Αστυνομικούς 

Διευθυντές/Διοικητές, ημερ.13/11/13, στην οποία γίνεται αναλυτική αναφορά 

στις πρόνοιες της Αστυνομικής Διάταξης 5/18 και στον τρόπο που θα πρέπει να 

τυγχάνουν χειρισμού ανήλικα πρόσωπα, των οποίων οι γονείς έχουν 

συλληφθεί. 
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VIΙ. ΠΙΝΑΚΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΉΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 

 

Α/
Α Α.Ι.Π. ΠΑΡΑΠΟΝ/ΜΕΝΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

ΗΜΕΡ. 
ΟΔΗΓΙΩΝ 

Γ.Ε. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ
Σ 

1 14/12 Πολίτης Μέλος ΑΔΕ Λάρνακας Πρόκληση πραγματικής σωματικής 
βλάβης (αρ.243, ΚΕΦ.154) 08/01/13 Υπό εκδίκαση 

2 110/1
2 2 Ξένοι υπήκοοι 

 
 

1) Παράνομη είσοδος σε κατοικία 
(αρ.280, ΚΕΦ.154) 

24/01/13 Υπό εκδίκαση 

2) Δημόσια εξύβριση (αρ.99, ΚΕΦ.154) 
2 Μέλη ΑΔΕ Πάφου 3) Κοινή επίθεση (αρ.242, ΚΕΦ.154) 

 

4) Απειλή προκαλούσα τρόμο και 
ανησυχία (αρ.91β, ΚΕΦ.154) 

 

5) Κατάχρηση εξουσίας (αρ.105, 
ΚΕΦ.154) 

3 82/12 Πολίτης Μέλος ΑΔΕ Λευκωσίας 

1) Παραμέληση υπηρεσιακού 
καθήκοντος (αρ.134, ΚΕΦ.154 ) 

07/08/13 Υπό εκδίκαση 
2) Παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία 
(αρ.122β, ΚΕΦ.154) 

4 111/1
1 Πολίτης Μέλος ΑΔΕ Αμμοχώστου Πρόκληση πραγματικής σωματικής 

βλάβης (αρ.243, ΚΕΦ.154) 23/08/13 Υπό εκδίκαση 

5 35/13 Πολίτης 2 Μέλη Τροχαίας Αρχηγείου 
 

1) Πρόκληση πραγματικής σωματικής 
βλάβης (αρ.243, ΚΕΦ.154) 

06/11/13 Υπό εκδίκαση 

2) Κοινή επίθεση (αρ.242, ΚΕΦ.154) 
3) Κακόβουλη ζημιά (αρ. 324, ΚΕΦ.154) 
4) Απειλή βιαιοπραγίας (αρ. 91Α, 
ΚΕΦ.154) 
1) Κοινή επίθεση (αρ.242, ΚΕΦ.154) 
2) Απειλή βιαιοπραγίας (αρ. 91Α, 
ΚΕΦ.154) 
3) Δημόσια εξύβριση (αρ. 99, ΚΕΦ.154) 

 
6 

 
12/13 

 
Ξένη υπήκοος 

 
3 Μέλη ΑΔΕ Λευκωσίας 

1) Πρόκληση πραγματικής σωματικής 
βλάβης (αρ.243, ΚΕΦ.154) 

 
04/11/13 

 
Υπό εκδίκαση 2) Σκληρή, απάνθρωπη και 

εξευτελιστική μεταχείριση (αρ. 5, 
Ν.235/90) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2:  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013 

 

Α/
Α Α.Ι.Π. ΠΑΡΑΠΟΝ/ΜΕΝ

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
ΗΜΕΡ. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Σ ΣΕ Α.Α. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 110/11 Πολίτης 2 Μέλη Τροχαίας 
Αρχηγείου 

1) Αμέλεια καθήκοντος 
29/03/13 

Η πειθαρχική 
διαδικασία είναι σε 
εξέλιξη. 2) Παράβαση ή Παράλειψη 

2 67/12 Πολίτης 4 Μέλη ΑΔΕ Λευκωσίας 

 

1)Αμέλεια καθήκοντος 

2) Ψεύδος ή Διαστροφή ή 

Απόκρυψη αλήθειας 

2) Παράνομη ή άσκοπη 

άσκηση εξουσίας 

3) Παράβαση ή Παράλειψη 

02/07/13 
Η πειθαρχική 
διαδικασία είναι σε 
εξέλιξη. 

3 59/11 2 Πολίτες 2 Μέλη ΑΔΕ Λεμεσού Αμέλεια καθήκοντος 08/08/13 
Η πειθαρχική 
διαδικασία είναι σε 
εξέλιξη. 

4 79/12 Πολίτης 3 Μέλη ΑΔΕ Πάφου 
 

1) Αμέλεια καθήκοντος 

 
17/12/13 

Η πειθαρχική 
διαδικασία είναι σε 
εξέλιξη. 2) Ανάρμοστη συμπεριφορά 

5 92/12 2 Πολίτες Μέλος ΑΔΕ Λευκωσίας Παράνομη ή Άσκοπη άσκηση 
εξουσίας 08/08/13 

Η πειθαρχική 
διαδικασία είναι σε 
εξέλιξη. 



 48 

6 98/12 Πολίτης  2 Μέλη ΑΔΕ Πάφου 
 

1) Παράβαση ή Παράληψη 
συμμόρφωσης με τις 
Αστυνομικές Διατάξεις  29/11/13 

Η πειθαρχική 
διαδικασία είναι σε 
εξέλιξη. 

2) Αμέλεια καθήκοντος 

7 89/12 Πολίτης Μέλος ΑΔΕ Λεμεσού 

1) Ανάρμοστη συμπεριφορά 

13/03/13 

1) Αποσύρθηκε 
από την 
κατηγορούσα 
αρχή 

2) Αμέλεια καθήκοντος 2) Επίπληξη 

3) Ψεύδος ή Διαστροφή ή 
Απόκρυψη αλήθειας 

3) Αποσύρθηκε 
από την 
κατηγορούσα 
αρχή 

8 22/13 Πολίτης Μέλος ΑΔΕ Πάφου 

1) Ανάρμοστη συμπεριφορά 

11/10/13 
Η πειθαρχική 
διαδικασία είναι σε 
εξέλιξη. 

2) Αμέλεια καθήκοντος 
3) Παράνομη ή Άσκοπη 
άσκηση εξουσίας 

9 38/13 Πολίτης Μέλος Τροχαίας 
Αρχηγείου 

1)Ανάρμοστη συμπεριφορά 
17/12/13 

Η πειθαρχική 
διαδικασία είναι σε 
εξέλιξη. 

2)Παράνομη ή Άσκοπη 
σύλληψη 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2006-2013 (ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ) 

 

Α/Α Α.Ι.Π. ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΣ/ΝΟΙ ΠΑΡΑΠΟΝΟ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2006 

1 38/06 Πολίτης 
Μελών ΑΔΕ 

Αμμοχώστου 
Κακοποίηση 

Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης. 

2 52/06 5 Ξένοι Υπήκοοι Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση 
Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης. 

3 58/06 4 Ξένοι Υπήκοοι Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση 
Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης. 

4 61/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Κοινή επίθεση 

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός 

καταδικάστηκε σε πρόστιμο €1000 

για την κατηγορία της κοινής 

επίθεσης, ενώ απαλλάχτηκε για την 

κατηγορία της απειλής 

βιαιοπραγίας. 

5 67/06 2 Πολίτες Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση 
Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης. 

6 70/06 Ξένος Υπήκοος Μελών ΑΔΕ Λεμεσού 
Κακοποίηση και 

παράνομη σύλληψη 

Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης. 

2007 

1 40/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση 
Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί 

αθωώθηκαν και απαλλάχτηκαν. 

2 42/07 2 Ξένοι Υπήκοοι Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση 
Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί 

αθωώθηκαν και απαλλάχτηκαν. 
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3 71/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου 

Απόσπαση χρημάτων 

με ψευδείς 

παραστάσεις 

Ο κατηγορούμενος αστυνομικός 

καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 

μηνών με αναστολή 3 ετών για 14 

κατηγορίες, ενώ για 1 κατηγορία 

του επιβλήθηκε πρόστιμο €500. 

4 77/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Κακοποίηση 
Ο κατηγορούμενος αστυνομικός 

αθωώθηκε στο εκ πρώτης όψεως στάδιο. 

5 78/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού Κακοποίηση 
Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης. 

2008 

1 12/08 Τουρκοκύπριος Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση 
Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης. 

2 59/08 Ξένος Υπήκοος Μελών ΑΔΕ Πάφου Παράνομη σύλληψη 
Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί 

αθωώθηκαν και απαλλάχτηκαν. 

3 60/08 Ξένος Υπήκοος Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση 
Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί 

αθωώθηκαν και απαλλάχτηκαν. 

4 66/08 2 Ξένοι Υπήκοοι Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Κακοποίηση 

Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης 

λόγω της μη εμφάνισης των 

παραπονουμένων ενώπιον του 

Δικαστηρίου. 

5 74/08 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση 
Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί 

αθωώθηκαν και απαλλάχτηκαν. 
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6 78/08 Πολίτης 
Μελών Τροχαίας 

Αρχηγείου 
Παράνομη σύλληψη 

Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης 

λόγω της δήλωσης του 

παραπονούμενου ότι δεν έχει κανένα 

παράπονο από τους κατηγορούμενους 

αστυνομικούς. 

2009 

1 28/09 Πολίτης 
Μελών Τροχαίας 

Αρχηγείου 
Κακοποίηση 

Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης 

λόγω της μη εμφάνισης του 

παραπονούμενου ενώπιον του 

Δικαστηρίου. 

2 112/09 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού Κακοποίηση 
Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης. 

2010 

1 01/10 2 Πολίτες Μελών ΑΔΕ Λεμεσού Κακοποίηση 
Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης. 

2 14/10 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας Κακοποίηση 
Οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί 

αθωώθηκαν και απαλλάχτηκαν. 

3 80/10 Ξένος υπήκοος Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Κακοποίηση 

Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

για αναστολή της ποινικής δίωξης 

λόγω της αναχώρησης του 

παραπονούμενου από την Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

4 97/10 2 Ξένοι Υπήκοοι Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση Υπό εκδίκαση 
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2011 

1 111/11 Πολίτης 
Μελών ΑΔΕ 

Αμμοχώστου 
Κακοποίηση Υπό εκδίκαση 

2012 

1 14/12 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας Κακοποίηση Υπό εκδίκαση 

2 82/12 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας 

Παραμέληση 

υπηρεσιακού 

καθήκοντος(αρ134) 

και Παρέμβαση σε 

δικαστική διαδικασία 

(αρ 122(β)) 

Υπό εκδίκαση 

3 110/12 2 Ξένοι Υπήκοοι Μελών ΑΔΕ Πάφου 

Κακοποίηση και 

ρατσιστική 

συμπεριφορά 

Υπό εκδίκαση 

2013 

1 12/13 Ξένη υπήκοος Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Υπέρμετρη χρήση βίας Υπό εκδίκαση 

2 35/13 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας 
Κακοποίηση και 

παράνομη σύλληψη 
Υπό εκδίκαση 

3 59/13 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Κακοποίηση 
Αναμένεται η καταχώρηση της 

υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου 

4 83/13 Πολίτης Μελών ΜΜΑΔ 
Τραυματισμός από 

ρίψη πυροβολισμού 
Υπό εκδίκαση 
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5 84/13 Ξένος υπήκοος 
Μελών ΧΩΚΑΜ 

Μενόγειας 
Κακοποίηση Υπό εκδίκαση 

6 88/13 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας Κακοποίηση 
Αναμένεται η καταχώρηση της 

υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2006-2013 (ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ) 

Α/Α Α.Ι.Π. ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΣ/ΝΟΙ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2006 

1 05/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου 
Ευνοιοκρατική 

μεταχείριση 

Οι 3 κατηγορούμενοι 

τιμωρήθηκαν με 

επίπληξη και/ή πρόστιμο 

2 15/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού 
Ανάρμοστη συμπεριφορά 

και αμέλεια καθήκοντος 

Ο κατηγορούμενος 

τιμωρήθηκε με «αυστηρή 

επίπληξη»‘ 

3 40/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου 
Πλημμελής διερεύνηση 

καταγγελίας 

Οι 2 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 

απαλλάχτηκαν 

4 66/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Αναστάληκε μετά από 

γραπτή δήλωση της 

παραπονούμενης ότι δεν 

επιθυμεί τη συνέχιση της 

διαδικασίας 

5 75/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού 
Ανάρμοστη συμπεριφορά 

και αμέλεια καθήκοντος 

Αναστάληκε λόγω μη 

ικανοποιητικής μαρτυρίας 

2007 

1 01/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας 
Πλημμελής διερεύνηση 

καταγγελίας 

Οι 2 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 

απαλλάχτηκαν 
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2 09/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού 

Αναίτια καταδίωξη του 

υιού της και καταστροφή 

του οχήματος της 

Οι 2 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 

απαλλάχτηκαν 

4 29/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού Κοινή Επίθεση 
Ο κατηγορούμενος 

αθωώθηκε και απαλλάχτηκε 

2008 

1 35/08 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας Ανάρμοστη συμπεριφορά 
Ο κατηγορούμενος 

αθωώθηκε και απαλλάχτηκε 

2 86/08 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου Ανάρμοστη συμπεριφορά 
Ο κατηγορούμενος 

αθωώθηκε και απαλλάχτηκε 

2009 

1 40/09 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος 

Οι 3 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 

απαλλάχτηκαν 

2 61/09 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Οι 4 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 

απαλλάχτηκαν 

3 71/09 2 πολίτες Μελών ΑΔΕ Λάρνακας Αμέλεια καθήκοντος 

Οι 6 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 

απαλλάχτηκαν 

4 80/09 Πολίτης 

Μελών Γραφείου 

Καταπολ.  Ηλεκτρον. 

Εγκλήματος 

Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Ο κατηγορούμενος 

αθωώθηκε και απαλλάχτηκε 

2010 

1 75/10 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας 
Παράνομη ή άσκοπη 

άσκηση εξουσίας 

Ο κατηγορούμενος 

αθωώθηκε και απαλλάχτηκε 
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2 98/10 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Οι 3 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 

απαλλάχτηκαν 

3 113/10 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος 

Οι 2 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 

απαλλάχτηκαν 

 

2011 

1 25/11 3 Πολίτες Μελών ΑΔΕ Πάφου Αμέλεια καθήκοντος 

Ο κατηγορούμενος 

τιμωρήθηκε με 

«Επίπληξη» 

2 30/11 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Ανάρμοστη συμπεριφορά 
Ο κατηγορούμενος 

αθωώθηκε και απαλλάχτηκε 

3 59/11 2 Πολίτες Μελών ΑΔΕ Λεμεσού 
Παράνομη σύλληψη και 

κράτηση του υιού τους 

Η πειθαρχική διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

4 94/11 Ποδοσφαιρικό σωματείο Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος 

Οι 4 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και 

απαλλάχτηκαν 

2012 

1 67/12 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας 

Αμέλεια καθήκοντος, 

Ψεύδος ή Διαστροφή ή 

Απόκρυψη αλήθειας, 

Παράνομη ή άσκοπη 

άσκηση εξουσίας, 

Παράβαση ή Παράλειψη 

 
Η πειθαρχική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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2 79/12 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου 
Ανάρμοστη συμπεριφορά 

και αμέλεια καθήκοντος 

 
Η πειθαρχική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

3 92/12 2 Πολίτες Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας 
Παράνομη ή Άσκοπη 

άσκηση εξουσίας 
Η πειθαρχική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

4 98/12 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου 
Παράβαση ή Παράληψη 

και Αμέλεια καθήκοντος 
Η πειθαρχική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

5 117/12 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού 
Παράβαση ή Παράληψη 

και Αμέλεια καθήκοντος 

Ο κατηγορούμενος 
τιμωρήθηκε με «Αυστηρή 
επίπληξη» για το 1ο 
αδίκημα και με 
«Επίπληξη» για το 2ο 
αδίκημα. 

2013 

1 12/13 Ξένη υπήκοος Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος Η πειθαρχική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

2 22/13 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου 

Ανάρμοστη συμπεριφορά, 

Αμέλεια καθήκοντος και 

Παράνομη ή Άσκοπη 

άσκηση εξουσίας 

 
 
Η πειθαρχική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

3 38/13 Πολίτης 
Μελών Τροχαίας 

Αρχηγείου 

Ανάρμοστη συμπεριφορά 

και Παράνομη ή Άσκοπη 

σύλληψη 

 
Η πειθαρχική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

4 39/13 Ξένος υπήκοος Μελών ΑΔΕ Πάφου Αμέλεια καθήκοντος 
Η πειθαρχική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

5 96/13 Ξένη υπήκοος Μελών ΑΔΕ Πάφου 

Παράβαση ή Παράληψη 

συμμόρφωσης με τις 

Αστυνομικές Διατάξεις 

 
Η πειθαρχική διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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VIII. Ο περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων)  
Ν. 9(I) του 2006 
 
Προοίμιο 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) 
Νόμος του 2006. 

Ερμηνεία 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - 

«Αρχηγός Αστυνομίας» σημαίνει τον εκάστοτε αρχηγό της αστυνομίας δυνάμει του Συντάγματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, 

«μέλος της Αρχής» ή «μέλος» σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει των άρθρων 3 και 4 και 
περιλαμβάνει και τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Αρχής, 

«μέλος της Αστυνομίας» σημαίνει κάθε μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, στην έννοια που αποδίδεται στον περί 
Αστυνομίας Νόμο, περιλαμβανομένου του Αρχηγού και του Υπαρχηγού της Αστυνομίας, 

«πράξη» περιλαμβάνει παράλειψη,  ενέργεια, δραστηριότητα, μεταχείριση και συμπεριφορά, 

«Αρχή» σημαίνει την Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 3 του παρόντος Νόμου και 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. 
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Διορισμός, καθήκοντα και εξουσίες της Αρχής 

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει για περίοδο πέντε ετών Ανεξάρτητη Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και 
Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, αποτελούμενη από πέντε μέλη, με καθήκον και εξουσία να διερευνά είτε η ίδια είτε 
να εποπτεύει τη διερεύνηση που διεξάγεται από άλλα πρόσωπα που θα διορίζονται από αυτήν, με τον τρόπο και  τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ισχυρισμούς και παράπονα που αφορούν πράξεις μελών της 
Αστυνομίας, που αναφέρονται στο άρθρο 5, και να εκτελεί συναφώς τα καθήκοντα και τις εξουσίες που της ανατίθενται 
δυνάμει αυτού. 

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ), για σκοπούς εκτέλεσης του καθήκοντός της για διερεύνηση, 
όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Αρχή δύναται να αναθέτει τη διεξαγωγή ανακρίσεων σε πρόσωπα που διορίζονται 
από αυτήν ως ανακριτές, όπου και όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

(β) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 14 και του εδαφίου (4) του άρθρου 15, η 
διεξαγωγή των ανακρίσεων από πρόσωπα που διορίζονται δυνάμει της παραγράφου (α) ελέγχεται και 
εποπτεύεται από την Αρχή, τα δε πρόσωπα αυτά ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της και σε περίπτωση που, 
κατά την κρίση της, δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους η Αρχή έχει δικαίωμα να τα παύσει. 

(γ) Ως ανακριτές διορίζονται από την Αρχή πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ήθους, ανωτάτου 
επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου με γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα ανακρίσεων και τα οποία επιλέγονται 
από κατάλογο που καταρτίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

(δ) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή όταν η ίδια το κρίνει αναγκαίο, η Αρχή αναθέτει 
τη διεξαγωγή ανακρίσεων σε μέλη της, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

(ε) Η Αρχή δύναται επίσης να μισθώνει υπηρεσίες ειδικών, όπως φωτογράφων, μεταφραστών, ιατροδικαστών 
και άλλων, που κρίνονται αναγκαίες για διεξαγωγή των ανακρίσεων. 

(3) Μέλος ή άλλο πρόσωπο στο οποίο η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή ανάκρισης, δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται 
να ασκεί γι’ αυτό το σκοπό τις εξουσίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο για τη διεξαγωγή της και οφείλει να 
ενεργεί κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού. 

(4) Για τους σκοπούς των εδαφίων (2) και (3), κάθε πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος 
της Αρχής δυνάμει του εδαφίου (1), καθώς και κάθε πρόσωπο που διορίζεται από την Αρχή δυνάμει του εδαφίου (2), 
θεωρείται διά του παρόντος δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόσωπο, σύμφωνα με τον περί 
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Ποινικής Δικονομίας Νόμο, να διεξάγει κατά τη διάρκεια της θητείας του ή του διορισμού του ανακρίσεις, σύμφωνα με 
τον εν λόγω Νόμο, σε κάθε περίπτωση ανάθεσης της διεξαγωγής ανάκρισης από την Αρχή δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, σε σχέση με πράξεις μελών της Αστυνομίας που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου  και συνιστούν 
ποινικό αδίκημα. 

Διορισμός, παύση, παραίτηση κ.λπ. μελών της Αρχής. 

4.(1) Ως μέλη της Αρχής διορίζονται άτομα εγνωσμένου κύρους και ήθους, από τα οποία δύο τουλάχιστον πρέπει να 
είναι νομομαθείς ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου. Ένα από τα μέλη δυνατόν να είναι πρώην Ανώτερος 
Αξιωματικός της Αστυνομίας, το οποίο για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου στο εξής θα καλείται «μέλος της Αρχής 
που προέρχεται από την Αστυνομία». 

(2) Ένα από τα μέλη, εκτός εκείνου που δυνατόν να  προέρχεται από την Αστυνομία, διορίζεται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο ως πρόεδρος της Αρχής και ένα άλλο, επίσης εκτός εκείνου που δυνατόν να  προέρχεται από την 
Αστυνομία, εκλέγεται από τα μέλη της Αρχής ως αντιπρόεδρος. 

(3) Πριν από την ανάληψη καθηκόντων τους, ο πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής δίδουν διαβεβαίωση ενώπιον του 
Προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα εκτελούν πιστά τα καθήκοντά τους. 

(4) Σε περίπτωση που ισχυρισμός ή παράπονο αφορά πράξη του Αρχηγού ή του Υπαρχηγού της Αστυνομίας η οποία 
εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 5, η διεξαγωγή ανάκρισης για διερεύνηση του ισχυρισμού ή 
παραπόνου δυνάμει του παρόντος Νόμου δε δύναται να ανατεθεί σε μέλος της Αρχής που προέρχεται από την 
Αστυνομία ή σε πρόσωπο που διορίζεται ως ανακριτής από την Αρχή ούτε και δύναται μέλος της Αρχής που προέρχεται 
από την Αστυνομία ή σε πρόσωπο που διορίζεται ως ανακριτής από την Αρχή να μετέχει σε οποιαδήποτε συνεδρία της 
Αρχής που αφορά την ανάθεση της διεξαγωγής της ανάκρισης ή σε συνεδρία της για μελέτη και ενέργειες, όπως 
αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 16, του υλικού, των εγγράφων και της έκθεσης της ανάκρισης που διεξήχθη. 

(5) Κανένα μέλος της Αρχής δε δύναται να παυθεί προ της λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία έχει διοριστεί 
παρά μόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο και μόνο για οποιοδήποτε των πιο κάτω ειδικών λόγων - 

(α) Λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας ή αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης ασθένειας που καθιστά 
το μέλος της Αρχής ανίκανο να εκπληρώσει επαρκώς τα καθήκοντά του για μακρά χρονική περίοδο ή για το 
υπόλοιπο της θητείας του, 

(β) λόγω συστηματικής απουσίας ή αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
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(6) Οποιοδήποτε μέλος της Αρχής παύει να είναι μέλος αυτής, αν υποβάλει γραπτώς προς το Υπουργικό Συμβούλιο την 
παραίτησή του: 

Νοείται ότι η παραίτηση δεν υπόκειται σε ανάκληση και επενεργεί αμέσως χωρίς να απαιτείται αποδοχή της από το 
Υπουργικό Συμβούλιο. 

(7) Σε περίπτωση παύσης ή παραίτησης του προέδρου της Αρχής δυνάμει των εδαφίων (5) και (6), το Υπουργικό 
Συμβούλιο προβαίνει άμεσα σε διορισμό άλλου προσώπου ως προέδρου της Αρχής για την εναπομείνασα θητεία αυτού 
τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2). 

(8) Στα μέλη της Αρχής, εξαιρουμένου οποιουδήποτε μέλους που είναι δημόσιος υπάλληλος, καταβάλλεται 
αποζημίωση, όπως αυτή καθορίζεται κατά καιρούς από το Υπουργικό Συμβούλιο, και καταβάλλεται επίσης πρόσθετα σε 
κάθε μέλος της Αρχής που διεξάγει ανάκριση ή εκτελεί οποιαδήποτε άλλη αναγκαία εργασία δυνάμει του παρόντος 
Νόμου αποζημίωση με βάση τις ώρες εργασίας, η οποία υπολογίζεται στην αρχική βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας 
Α15 της δημόσιας υπηρεσίας: 

Νοείται ότι η αποζημίωση με βάση τις ώρες εργασίας, που αναφέρεται πιο πάνω, καταβάλλεται και όταν το μέλος 
της Αρχής που διεξάγει ανάκριση είναι δημόσιος υπάλληλος: 

Νοείται περαιτέρω ότι, σε οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε ανάκριση από την Αρχή, καταβάλλεται 
αποζημίωση με βάση τις ώρες εργασίας, η οποία υπολογίζεται στην αρχική βαθμίδα της μισθολογικής κλίμακας Α13 της 
δημόσιας υπηρεσίας. 

(9) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να  παρατείνει τη θητεία των μελών της Αρχής μέχρι τρεις μήνες μόνο σε 
περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ολοκλήρωση διαδικασιών που άρχισαν δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

Καθήκοντα και εξουσίες διερεύνησης σχετικά με πράξεις της Αστυνομίας 

5.(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αρχή έχει καθήκον και εξουσία να διερευνά, μετά από την 
υποβολή ισχυρισμού ή παραπόνου ή αυτεπάγγελτα και σύμφωνα με τον τρόπο και τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στον παρόντα Νόμο, ισχυρισμούς και παράπονα που αφορούν πράξεις μελών της Αστυνομίας που αναφέρονται στο 
εδάφιο (2) και να ενεργεί σχετικά διά μελών της, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

(2) Η Αρχή έχει καθήκον και εξουσία διερεύνησης ισχυρισμών και παραπόνων, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), που 
αφορούν πράξεις: 
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(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, 

(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 ή κανονισμών. 

(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: 

Νοείται ότι, όσον αφορά πράξεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ), η Αρχή δύναται 
να μην προβεί σε διερεύνηση των σχετικών ισχυρισμών ή παραπόνων και να παραπέμψει το θέμα στο Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή στον Αρχηγό Αστυνομίας ή και στους δύο, ανάλογα με το κατά πόσο η πράξη 
δυνατόν να συνιστά ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα ή και τα δύο, σε περίπτωση που κρίνει ότι πρόκειται για 
πράξη ήσσονος σημασίας και η διερεύνηση δεν της είχε ανατεθεί από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 
ή τον Υπουργό κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (4) και (5) του παρόντος άρθρου: 

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που η Αστυνομία διερευνά ισχυρισμούς ή παράπονα που 
παραπέμπονται σ΄ αυτήν από την Αρχή, δυνάμει των παραγράφων (α) και (γ), η Αρχή έχει το δικαίωμα να 
ζητά ενημέρωση από την Αστυνομία για την πορεία και την έκβαση της διερεύνησης. 

(3) Το καθήκον και εξουσία της Αρχής, όπως αναφέρεται στα εδάφια(1) και (2), ασκείται αυτεπάγγελτα σε σχέση με 
ισχυρισμούς και παράπονα που περιέρχονται σε γνώση της με οποιοδήποτε τρόπο ή κατόπιν γραπτού αιτήματος 
οποιουδήποτε προσώπου ή γραπτής ανάθεσης για διερεύνηση από τον Υπουργό, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (4), ή 
από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (5), όσον αφορά ισχυρισμούς και παράπονα 
που αφορούν πράξεις που συνιστούν ποινικό αδίκημα. 

(4) Ο Υπουργός δύναται να αναθέτει γραπτώς στην Αρχή τη διερεύνηση, κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, παραπόνων που του υποβάλλονται γραπτώς ή ισχυρισμών που περιέρχονται σε γνώση 
του με οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε πράξη μέλους της Αστυνομίας που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (2). 



 63 

(5) Χωρίς επηρεασμό της εξουσίας που του εκχωρήθηκε να διορίζει ποινικούς ανακριτές δυνάμει του εδαφίου (2) του 
άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται σε περίπτωση 
παραπόνου που του υποβάλλεται ή ισχυρισμού που περιέρχεται σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο για πράξη μέλους 
της Αστυνομίας που εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου και συνιστά ποινικό αδίκημα να 
αναθέτει γραπτώς στην Αρχή τη διερεύνησή του, κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου. 

(6) Για τη διερεύνηση ισχυρισμών και παραπόνων δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν απαιτείται όπως κατονομάζεται 
στο παράπονο ή στον ισχυρισμό  συγκεκριμένο μέλος της Αστυνομίας ως υπεύθυνο ή εμπλεκόμενο στις πράξεις που 
αφορά ο ισχυρισμός ή το παράπονο . 

(7) Η  Αρχή δε διερευνά παράπονα και ισχυρισμούς που της υποβάλλονται ανώνυμα. 

Έναρξη διαδικασιών διερεύνησης 

6.(1) Για τη διερεύνηση παραπόνων και ισχυρισμών, δυνάμει του παρόντος Νόμου, διεξάγονται ανακρίσεις από ένα 
ή περισσότερα μέλη της Αρχής, ή από οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που διορίζει η Αρχή, κατόπιν ανάθεσης από την 
Αρχή, όπως προβλέπεται στο παρόντα Νόμο. 

(2) Η διαδικασία διερεύνησης παραπόνων και ισχυρισμών αρχίζει με την ανάθεση από την Αρχή σε ένα ή περισσότερα 
μέλη της, ή άλλα πρόσωπα όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο, της διεξαγωγής ανάκρισης σε σχέση με τον 
ισχυρισμό ή το παράπονο. 

Μη επηρεασμός εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας 

7. Η διερεύνηση ισχυρισμών και παραπόνων και η διεξαγωγή ανακρίσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν 
επηρεάζουν οποιεσδήποτε εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης εκείνης που του 
εκχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο, να διορίζει ποινικούς ανακριτές δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί 
Ποινικής Δικονομίας Νόμου, για διερεύνηση ισχυρισμών εναντίον μελών της Αστυνομίας που περιέρχονται σε γνώση 
του με οποιοδήποτε τρόπο σε σχέση με τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. 

Αναστολή διαδικασιών διερεύνησης 

8.(1) Σε περίπτωση διορισμού από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ποινικού ανακριτή δυνάμει της εξουσίας του 
εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου που αναφέρεται στο άρθρο 7, για διεξαγωγή ανάκρισης 
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σε σχέση με ισχυρισμό για διάπραξη ποινικού αδικήματος  από μέλος της Αστυνομίας ο οποίος αφορά τα ίδια γεγονότα 
που αφορά ισχυρισμός ή παράπονο που βρίσκεται ενώπιον της Αρχής, δεν αρχίζει διαδικασία διερεύνησης δυνάμει του 
παρόντος Νόμου και, αν έχει ήδη αρχίσει, αναστέλλεται, μέχρι τη συμπλήρωση της ποινικής ανάκρισης και απόφασης 
του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο θέμα άσκησης ποινικής δίωξης. 

(2) Η διεξαγωγή ανάκρισης από την Αστυνομία για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος το οποίο αφορά τα ίδια γεγονότα 
που αφορά ισχυρισμός ή παράπονο που βρίσκεται ενώπιον της Αρχής δεν αποτελεί λόγο για τη μη έναρξη διαδικασίας 
διερεύνησης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή για την αναστολή της, σε περίπτωση που αυτή έχει ήδη αρχίσει, παρά 
μόνο σε περίπτωση που η διεξαγωγή της αστυνομικής ανάκρισης  διατάχθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, οπότε και δεν αρχίζει διαδικασία διερεύνησης δυνάμει του παρόντος Νόμου και, αν έχει ήδη αρχίσει, 
αναστέλλεται, μέχρι τη συμπλήρωση της αστυνομικής ανάκρισης και την απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας στο θέμα άσκησης ποινικής δίωξης: 

Νοείται ότι οι πιο πάνω διατάξεις για μη έναρξη διαδικασίας διερεύνησης και για αναστολή της σε περίπτωση 
διεξαγωγής αστυνομικής ανάκρισης που διατάχθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δεν εφαρμόζονται σε 
περίπτωση που η διερεύνηση του παραπόνου ή του ισχυρισμού ανατέθηκε στην Αρχή από το Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 5 ή ανατίθεται σ’ αυτήν από το Γενικό Εισαγγελέα δυνάμει του εν 
λόγω εδαφίου οποτεδήποτε μετά την έναρξη σχετικής ανάκρισης από την Αστυνομία: 

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που η Αρχή αρχίζει διερεύνηση που δε διατάχθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας ισχυρισμού ή παραπόνου που αφορά τα ίδια γεγονότα τα οποία αφορά και ποινικό αδίκημα σε σχέση με 
τη διάπραξη του οποίου διεξάγεται ανάκριση από την Αστυνομία  η οποία επίσης δε διατάχθηκε από το Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναστέλλεται η αστυνομική ανάκριση, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά ο Γενικός 
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. 

(3) Σε περίπτωση που, κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (1) και (2), δεν αρχίζει ή αναστέλλεται η διαδικασία 
διερεύνησης δυνάμει του παρόντος Νόμου και η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που αναφέρεται 
στα εν λόγω εδάφια είναι να μην ασκηθεί ποινική δίωξη επαφίεται στην Αρχή να αποφασίσει, κατά την κρίση της και 
αφού πρώτα συμβουλευθεί το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά πόσο θα αρχίσει ή συνεχίσει διαδικασία 
διερεύνησης δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(4) Σε περίπτωση που κατόπιν συμπλήρωσης ποινικής ανάκρισης που διεξήχθη από ποινικό ανακριτή, όπως αναφέρεται 
στο εδάφιο (1), ή συμπλήρωσης οποιασδήποτε ανάκρισης από την Αστυνομία ο Γενικός Εισαγγελέας αποφασίζει  όπως 
ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον μέλους της Αστυνομίας η οποία αφορά τα ίδια γεγονότα που αφορά ισχυρισμός ή 
παράπονο που βρίσκεται ενώπιον της Αρχής δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν αρχίζει οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει 
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του εν λόγω Νόμου και, αν έχει ήδη αρχίσει, αναστέλλεται, μέχρις ότου η δίωξη και η ποινική υπόθεση πάρουν 
οριστικό τέλος. 

(5) Επαφίεται στην Αρχή να αποφασίσει κατά την κρίση της μετά την τελική έκβαση δίωξης και ποινικής υπόθεσης που 
αναφέρεται στο εδάφιο (4) και αφού πρώτα συμβουλευθεί το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά πόσο θα αρχίσει 
ή συνεχίσει διαδικασία διερεύνησης δυνάμει του παρόντος Νόμου. Σε περίπτωση που μέλος της Αστυνομίας το οποίο 
διώχθηκε δε βρέθηκε ένοχο του σχετικού ποινικού αδικήματος, δε δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει διαδικασία 
διερεύνησης δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(6) Σε περίπτωση που έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε ανάκριση από την Αστυνομία που δε διατάχθηκε από το Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και η οποία έχει καταλήξει στην απόφαση μη άσκησης πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης, δεν 
αποτελεί λόγο για τη μη έναρξη διαδικασίας διερεύνησης από την Αρχή, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για ισχυρισμό ή 
παράπονο που βρίσκεται ενώπιόν της και αφορά τα ίδια γεγονότα που αφορούσε και η εν λόγω αστυνομική ανάκριση. 

Διαβίβαση ισχυρισμών και παραπόνων πριν από την έναρξη διαδικασιών διερεύνησης 

9.(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 8, η Αρχή, προκειμένου να ενημερωθεί κατά πόσο διορίστηκε ή ενδεχομένως 
να διοριστεί ποινικός ανακριτής από το  Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά πόσο διεξάγεται ή ενδεχομένως να 
διεξαχθεί ανάκριση από την Αστυνομία για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος με διαταγή του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και κατά πόσο ασκήθηκε ποινική δίωξη ή λήφθηκε απόφαση για άσκησή της, διαβιβάζει στο Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στον Αρχηγό Αστυνομίας, προτού αρχίσει διαδικασία διερεύνησης δυνάμει του 
παρόντος Νόμου, ισχυρισμούς και παράπονα που αφορούν πράξεις οι οποίες δυνατόν να συνιστούν ποινικά αδικήματα. 

(2) Σε περίπτωση που σε σχέση με ισχυρισμό ή παράπονο που διαβίβασε η Αρχή, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο 
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας διορίζει ποινικό ανακριτή ή η Αστυνομία αρχίζει ανάκριση για τη διάπραξη 
ποινικού αδικήματος με διαταγή του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή ασκείται σχετικώς ποινική δίωξη σε 
μεταγενέστερο χρόνο ή λαμβάνεται απόφαση για μη άσκησή της, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και ο 
Αρχηγός Αστυνομίας, ανάλογα με την περίπτωση, ενημερώνουν την Αρχή για το γεγονός. 

Απαγόρευση έναρξης και συνέχισης πειθαρχικών διαδικασιών μετά από έναρξη διαδικασιών διερεύνησης 

10.(1) Δε δύναται να αρχίσει ή να συνεχίσει πειθαρχική διαδικασία δυνάμει του εκάστοτε σε ισχύ περί Αστυνομίας 
Νόμου και των πειθαρχικών κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού σε σχέση με πράξη που ορίζεται ως πειθαρχικό 
αδίκημα δυνάμει των εν λόγω νόμων ή κανονισμών, σε περίπτωση που αρχίζει διαδικασία διερεύνησης ισχυρισμού ή 
παραπόνου δυνάμει του παρόντος Νόμου η οποία αφορά την εν λόγω πράξη. 
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(2) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρχή ενημερώνει τον Αρχηγό Αστυνομίας, προτού 
αρχίσει διαδικασία διερεύνησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, για κάθε ισχυρισμό ή παράπονο που βρίσκεται ενώπιόν 
της και αφορά πράξη η οποία δυνατόν να συνιστά πειθαρχικό αδίκημα δυνάμει του εκάστοτε σε ισχύ περί  Αστυνομίας 
Νόμου ή και των πειθαρχικών κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού. 

Χειρισμός υποθέσεων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου 

11. Σε περίπτωση που η Αρχή είναι σε θέση να κρίνει με βεβαιότητα, προτού αρχίσει διαδικασία διερεύνησης δυνάμει 
του παρόντος Νόμου, ότι ισχυρισμός ή παράπονο που βρίσκεται ενώπιόν της δεν αφορά πράξη που εμπίπτει στις 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαβιβάζει το παράπονο ή τον ισχυρισμό στον Αρχηγό Αστυνομίας και δεν προβαίνει σε 
διερεύνηση αυτού: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η εν λόγω πράξη δυνατόν να συνιστά ποινικό αδίκημα, η Αρχή διαβιβάζει επίσης τον 
ισχυρισμό ή το παράπονο στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 

Χειρισμός υποθέσεων προτού αρχίσουν διαδικασίες διερεύνησης 

12.(1) Προτού αρχίσει διαδικασία διερεύνησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, η Αρχή μελετά κάθε παράπονο ή 
ισχυρισμό που της υποβλήθηκε ή του οποίου της  ανατέθηκε η διερεύνηση από τον Υπουργό ή το Γενικό Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας ή ο οποίος δυνατόν να περιήλθε σε γνώση της με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, προκειμένου αφενός να 
καταλήξει κατά πόσο αφορά πράξη που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αφετέρου να μπορέσει να 
ενεργήσει αναλόγως για τα ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 8 μέχρι και 11 ή να κρίνει κατά πόσο ο ισχυρισμός ή 
το παράπονο αφορά πράξη που εμπίπτει στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και κατά πόσο σ’ 
αυτή την περίπτωση θα προβεί σε διερεύνησή του. 

(2) Σε περίπτωση που κατόπιν μελέτης ή ενεργειών, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Αρχή καταλήγει ότι παράπονο 
ή ισχυρισμός δεν αφορά πράξη που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ότι για οποιοδήποτε λόγο 
αναφέρεται στα άρθρα 8, 9 και 11 δε δύναται να αρχίσει  διαδικασία διερεύνησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
πληροφορεί σχετικά γραπτώς οποιοδήποτε πρόσωπο δυνατόν να της υπέβαλε παράπονο και κάθε μέλος της 
Αστυνομίας το οποίο δυνατόν να κατονομάζεται ως υπεύθυνο ή εμπλεκόμενο σε πράξεις που αφορά ο ισχυρισμός ή το 
παράπονο. Σε περίπτωση δε που η διερεύνηση του εν λόγω ισχυρισμού ή παραπόνου ανατέθηκε από τον Υπουργό ή το 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Αρχή ενημερώνει επίσης σχετικά γραπτώς αυτούς. 

(3) Σε περίπτωση που κατόπιν μελέτης, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), η Αρχή κρίνει ότι ο ισχυρισμός ή το 
παράπονο αφορά πράξη που εμπίπτει στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 5 και αποφασίζει ότι 
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δε θα προβεί σε διερεύνησή του, παραπέμπει το θέμα, κατά τα διαλαμβανόμενα στις εν λόγω διατάξεις, στο Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή στον Αρχηγό Αστυνομίας ή και στους δύο, ανάλογα με το κατά πόσο η πράξη δυνατόν 
να συνιστά ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα ή και τα δύο, και πληροφορεί σχετικά γραπτώς οποιοδήποτε πρόσωπο 
δυνατόν να της υπέβαλε παράπονο και κάθε μέλος της Αστυνομίας το οποίο δυνατόν να κατονομάζεται ως υπεύθυνο ή 
εμπλεκόμενο σε πράξεις που αφορά ο ισχυρισμός ή το παράπονο. 

Ανάθεση της διεξαγωγής ανακρίσεων από την Αρχή σε μέλη της 

13.(1) Σε σχέση με κάθε ισχυρισμό και παράπονο που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δύναται, 
τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 8 μέχρι και 11, να αρχίσει γι’ αυτό διαδικασία διερεύνησης η Αρχή αναθέτει 
σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη της, περιλαμβανομένου του προέδρου και αντιπροέδρου αυτής ή σε οποιοδήποτε 
άλλο πρόσωπο, τη διεξαγωγή ανάκρισης για διερεύνηση του ισχυρισμού ή του παραπόνου. 

(2) Δεν επιτρέπεται συμμετοχή σε συνεδρία της Αρχής μέλους της που είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού μέλους της Αστυνομίας που κατονομάζεται ως υπεύθυνο για πράξεις που αφορά 
ο ισχυρισμός ή το παράπονο ή για το οποίο υπάρχει ένδειξη, κατά την κρίση της Αρχής, ότι δυνατόν να εμπλέκεται σε 
πράξη που αφορά ο ισχυρισμός ή το παράπονο. 

(3) Η Αρχή, αν κρίνει τούτο αναγκαίο, εισηγείται στον Αρχηγό Αστυνομίας να θέσει σε διαθεσιμότητα μέχρι τη 
συμπλήρωση διερεύνησης, οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας δυνατόν να κατονομάζεται ως υπεύθυνο για πράξεις 
που αφορά ο ισχυρισμός ή το παράπονο ή του παραπονούμενου. 

Σκοπός και διεξαγωγή ανακρίσεων 

14.(1)  Ανάκριση που διεξάγεται από μέλος της Αρχής ή από άλλο πρόσωπο στο οποίο η Αρχή έχει αναθέσει την 
ανάκριση, κατά τα διαλαμβανόμενα στον παρόντα Νόμο, σκοπεί σε συλλογή μαρτυρικού υλικού που είναι αναγκαίο, 
προκειμένου να μπορεί να ληφθεί απόφαση από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, όταν του διαβιβασθεί το υλικό 
από την Αρχή, στο θέμα άσκησης ή μη ποινικής δίωξης και να μπορεί να υπάρξει άμεση κατάληξη χωρίς τη διεξαγωγή 
άλλης πειθαρχικής φύσης έρευνας στο θέμα  άσκησης ή μη πειθαρχικής δίωξης από την Αστυνομία, όταν το υλικό 
διαβιβασθεί από την Αρχή στον Αρχηγό Αστυνομίας, και να μπορεί να εξαχθούν κατά συνέπεια συμπεράσματα στη 
βάση του μαρτυρικού υλικού για το κατά πόσο έγινε ή όχι οποιαδήποτε πράξη αφορά ο ισχυρισμός ή το παράπονο που 
διερευνάται και για το κατά πόσο εμπλέκεται ή όχι οποιοδήποτε συγκεκριμένο ή άλλο μέλος της Αστυνομίας. 

(2) Κάθε μέλος της Αρχής ή άλλο πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή ανάκρισης για διερεύνηση ισχυρισμού ή 
παραπόνου που αφορά πράξη μέλους της Αστυνομίας η οποία δυνατόν να συνιστά ποινικό αδίκημα θεωρείται, κατά τα 
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διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου, πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο να διεξάγει 
την ανάκριση δυνάμει του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου και ενεργεί ως ανακριτής δυνάμει αυτού με όλες τις 
εξουσίες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για ανακριτές δυνάμει του εν λόγω νόμου για τη 
διεξαγωγή ανακρίσεων σε σχέση με τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. 

(3) Κάθε μέλος της Αρχής ή άλλο πρόσωπο που διεξάγει ανάκριση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος 
άρθρου υπόκειται για τη διεξαγωγή της στις εκάστοτε οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και δύναται 
επίσης να αποτείνεται οποτεδήποτε απευθείας σ’ αυτόν σχετικά. 

(4) Για τη διεξαγωγή ανάκρισης για διερεύνηση ισχυρισμού ή παραπόνου που δεν αφορά πράξη η οποία δυνατόν να 
συνιστά ποινικό αδίκημα εφαρμόζονται καθόλα οι διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου που διέπουν τη 
διεξαγωγή ανακρίσεων σε σχέση με διάπραξη ποινικών αδικημάτων και κάθε μέλος της Αρχής ή άλλο πρόσωπο στο 
οποίο ανατίθεται η διεξαγωγή της ανάκρισης έχει σχετικώς όλες τις εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις που έχει 
κάθε ανακριτής δυνάμει του εν λόγω νόμου. 

(5) Κάθε πρόσωπο από το οποίο μέλος της Αρχής ή άλλο εξουσιοδοτημένο από την Αρχή πρόσωπο που διεξάγει 
οποιαδήποτε ανάκριση ζητά να του παράσχει πληροφορίες, στοιχεία, έγγραφα, βιβλία, σχέδια και αρχεία ή από το 
οποίο απαιτεί να παραστεί για σκοπούς συνέντευξης και λήψης γραπτής κατάθεσης ή και για την παρουσίαση 
στοιχείων, εγγράφων, βιβλίων, σχεδίων και αρχείων ή το οποίο εξετάζεται ή δίνει κατάθεση για τους σκοπούς της 
ανάκρισης έχει σχετικά όλες τις υποχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα που προβλέπονται σε σχέση με τη διεξαγωγή 
ανακρίσεων στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο και σε οποιοδήποτε άλλο νόμο και υπόκειται στις διατάξεις των 
άρθρων 5 και 6 του εν λόγω νόμου που προβλέπουν ποινικά αδικήματα και κυρώσεις.  

Εξουσίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της Αρχής κατά τη διεξαγωγή ανακρίσεων και 
ολοκλήρωση ανακρίσεων και υποβολή του συλλεγέντος μαρτυρικού υλικού στην Αρχή 

15.(1) Σε περιπτώσεις που η ανάκριση διεξάγεται, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 14 του 
παρόντος Νόμου, για διερεύνηση ισχυρισμού ή παραπόνου που δεν αφορά πράξη η οποία δυνατόν να συνιστά ποινικό 
αδίκημα, το μέλος της Αρχής ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την Αρχή που διεξάγει την ανάκριση υποβάλλει 
συστηματικά στην Αρχή το υλικό και τα έγγραφα που συλλέγει στην πορεία της ανάκρισης, προκειμένου να την 
ενημερώνει και να παίρνει οδηγίες από αυτή σε σχέση με την εξασφάλιση τυχόν περαιτέρω και ή συμπληρωματικού 
μαρτυρικού υλικού για διερεύνηση του ισχυρισμού ή του παραπόνου. 
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(2) Η Αρχή μελετά το υλικό και τα έγγραφα που της υποβάλλονται, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του 
παρόντος άρθρου, και δίδει στο πρόσωπο που διεξάγει την ανάκριση οποιεσδήποτε οδηγίες κρίνει αναγκαίες για 
εξασφάλιση τυχόν περαιτέρω και ή συμπληρωματικού μαρτυρικού υλικού. 

(3) Ανάκριση που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου, μόνο όταν  κρίνει η Αρχή ότι εξασφαλίστηκε όλο το διαθέσιμο μαρτυρικό υλικό που 
σχετίζεται με τη διερεύνηση του σχετικού ισχυρισμού ή παραπόνου. 

(4) Σε περιπτώσεις που η ανάκριση διεξάγεται, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 14 του παρόντος 
Νόμου, για διερεύνηση ισχυρισμού ή παραπόνου που αφορά πράξη η οποία δυνατόν να συνιστά ποινικό αδίκημα, το 
μέλος της Αρχή ή το πρόσωπο που διεξάγει την ανάκριση υποβάλλει συστηματικά και απευθείας στο Γενικό Εισαγγελέα 
της Δημοκρατίας το υλικό και τα έγγραφα που συλλέγει στην πορεία της ανάκρισης, προκειμένου να τον ενημερώνει 
και να παίρνει οδηγίες από αυτόν σε σχέση με την εξασφάλιση τυχόν περαιτέρω και ή συμπληρωματικού μαρτυρικού 
υλικού για διερεύνηση του ισχυρισμού ή του παραπόνου. 

(5) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας μελετά το υλικό και τα έγγραφα που του υποβάλλονται, κατά τα 
διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4), και δίδει απευθείας στο πρόσωπο που διεξάγει την ανάκριση οποιεσδήποτε οδηγίες 
κρίνει αναγκαίες για εξασφάλιση τυχόν περαιτέρω και ή συμπληρωματικού μαρτυρικού υλικού. 

(6) Ανάκριση που αναφέρεται στα εδάφια (4) και (5) θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου, μόνο όταν  κρίνει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ότι εξασφαλίστηκε όλο το διαθέσιμο μαρτυρικό υλικό 
που σχετίζεται με τη διερεύνηση του σχετικού ισχυρισμού ή παραπόνου. 

(7) Η Αρχή ενημερώνεται κατά καιρούς για την πορεία και το εκάστοτε στάδιο των ανακρίσεων που αναφέρονται στα 
εδάφια (1) και (4) και αποτείνεται γι’ αυτό το σκοπό στο πρόσωπο που  διεξάγει την ανάκριση, το οποίο και έχει 
καθήκον να την ενημερώσει σχετικώς. 

(8) Όταν ολοκληρωθεί η ανάκριση, κατά τα διαλαμβανόμενα στα εδάφια (3) και (6), το πρόσωπο που διεξήγαγε την 
ανάκριση υποβάλλει στην Αρχή όλο  το  υλικό και τα έγγραφα που συνέλεξε και έκθεσή του με τα συμπεράσματα, τα 
πορίσματα και τις απόψεις του για το κατά πόσο έγινε ή όχι οποιαδήποτε πράξη που αφορά ο σχετικός ισχυρισμός ή το 
παράπονο και για το κατά πόσο εμπλέκεται ή όχι οποιοδήποτε συγκεκριμένο ή άλλο μέλος της Αστυνομίας. 
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Ενέργειες της Αρχής με βάση το υποβληθέν μαρτυρικό υλικό των ανακρίσεων 

16.(1) Η Αρχή δε δεσμεύεται από την έκθεση με τα συμπεράσματα, τα πορίσματα και τις απόψεις του μέλους της ή του 
προσώπου που διεξήγαγε την ανάκριση, αλλά μελετά το υλικό και τα  έγγραφα της ανάκρισης  και την εν λόγω έκθεση 
με τα συμπεράσματα, τα πορίσματα και τις απόψεις και ενεργεί  ως ακολούθως - 

(α) Σε περίπτωση που προκύπτει σ’ αυτό το στάδιο ότι ο ισχυρισμός ή το παράπονο που αποτέλεσε 
αντικείμενο διερεύνησης δεν αφορά πράξη που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Αρχή 
διαβιβάζει το παράπονο ή τον ισχυρισμό στον Αρχηγό Αστυνομίας, αν πρόκειται για πράξη που δυνατόν να 
συνιστά πειθαρχικό αδίκημα,  και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αν πρόκειται για πράξη  που 
δυνατόν να συνιστά ποινικό αδίκημα, ή διαβιβάζει το παράπονο ή τον ισχυρισμό και στους δύο, αν πρόκειται 
για πράξη που δυνατόν να συνιστά τόσο πειθαρχικό όσο και ποινικό αδίκημα: 

Νοείται ότι οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη από 
το υλικό και τα έγγραφα της ανάκρισης ότι έγινε πράξη από μέλος της Αστυνομίας η οποία είναι άλλη από 
εκείνη που αφορά ο ισχυρισμός ή το παράπονο που διερευνήθηκε και ότι η εν λόγω πράξη δυνατόν να 
συνιστά ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα ή και τα δύο, χωρίς να εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για 
να μπορεί η Αρχή να προβεί σε νέα διερεύνηση, δυνάμει του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου. 

(β) Σε κάθε άλλη περίπτωση και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ανάκρισης, η Αρχή διαβιβάζει το υλικό, 
τα έγγραφα και τη σχετική έκθεση ως ακολούθως για περαιτέρω ενέργειες μαζί με το πόρισμά της για το τι 
προκύπτει από τη μελέτη τους – 

(i) στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αν προκύπτει από το υλικό και τα έγγραφα της ανάκρισης 
ότι έγινε πράξη από οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας η οποία δυνατόν να συνιστά ποινικό αδίκημα, 
έστω και αν δεν έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα του μέλους της Αστυνομίας που δυνατόν να εμπλέκεται, 

(ii) στον Αρχηγό Αστυνομίας, αν προκύπτει από το υλικό και τα έγγραφα της ανάκρισης  ότι έγινε πράξη 
από οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας η οποία συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, έστω και αν δεν έχει 
εξακριβωθεί η ταυτότητα του μέλους της Αστυνομίας που δυνατόν να εμπλέκεται, 

(iii) τόσο στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όσο και στον Αρχηγό Αστυνομίας, αν προκύπτει από το 
υλικό και τα έγγραφα της ανάκρισης  ότι έγινε πράξη από οποιοδήποτε μέλος της Αστυνομίας η οποία 
δυνατόν να συνιστά ποινικό αδίκημα και πειθαρχικό αδίκημα, 
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(iν) στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και στον Αρχηγό Αστυνομίας, αν προκύπτει από το υλικό και 
τα έγγραφα της ανάκρισης ότι έγινε μεν πράξη από μέλος της Αστυνομίας, αλλά αυτή δε συνιστά ούτε 
ποινικό ούτε και πειθαρχικό αδίκημα: 

Νοείται ότι το υλικό, τα έγγραφα και η σχετική έκθεση   δε διαβιβάζονται στο Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας και στον Αρχηγό Αστυνομίας αλλά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τυχόν περαιτέρω 
ενέργειες, σε περίπτωση  που προκύπτει από το εν λόγω υλικό και τα έγγραφα ότι το μέλος της 
Αστυνομίας  από το οποίο έγινε πράξη, όπως αναφέρεται πιο πάνω, είναι ο Αρχηγός ή ο Υπαρχηγός της 
Αστυνομίας, 

(ν) σε περίπτωση που δεν εξακριβώνεται από το υλικό και τα έγγραφα της ανάκρισης ότι έγινε 
οποιαδήποτε πράξη που αφορά ο ισχυρισμός ή το παράπονο που διερευνήθηκε και η μη εξακριβωθείσα 
πράξη δυνατόν να συνιστά ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα ή και τα δύο, το υλικό, τα έγγραφα και η 
σχετική έκθεση διαβιβάζονται από την Αρχή για τυχόν περαιτέρω ενέργειες στο Γενικό Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, στον Αρχηγό Αστυνομίας ή και στους δύο, ανάλογα με την περίπτωση. 

(2) Μέλος της Αρχής που προέρχεται από την Αστυνομία δε μετέχει σε οποιαδήποτε συνεδρία αυτής για μελέτη και 
ενέργειες, όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1), του υλικού, των εγγράφων, και των εκθέσεων οποιασδήποτε ανάκρισης 
διεξάχθηκε για διερεύνηση ισχυρισμού ή παραπόνου που αφορά πράξη η οποία εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου 
(β) του εδαφίου (2) του άρθρου 5. 

(3) Σε περίπτωση που η διερεύνηση του ισχυρισμού ή παραπόνου είχε ανατεθεί στην Αρχή από τον Υπουργό, η Αρχή 
τον ενημερώνει γραπτώς για το αποτέλεσμα της διερεύνησης χωρίς οποιαδήποτε διαβίβαση ή γνωστοποίηση του 
υλικού, των εγγράφων ή  της έκθεσης που  υποβλήθηκαν στην Αρχή ή οποιουδήποτε μέρους αυτών. 

(4) Σε περίπτωση που η διερεύνηση έγινε κατόπιν υποβολής παραπόνου οποιουδήποτε προσώπου, η ενημέρωση που 
αναφέρεται στο εδάφιο (3) γίνεται επίσης προς το πρόσωπο που είχε υποβάλει το παράπονο. 

(5) Σε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη από το υλικό και τα έγγραφα  ανάκρισης, για πράξη μέλους της Αστυνομίας που 
εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αλλά είναι άλλη από εκείνη την οποία αφορά ο ισχυρισμός ή το παράπονο 
που διερευνήθηκε, η Αρχή προβαίνει σε νέα διερεύνηση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

Ενέργειες της Αστυνομίας σε σχέση με πειθαρχικά αδικήματα 
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17.(1) Η Αστυνομία προχωρεί άμεσα σε άσκηση πειθαρχικής δίωξης χωρίς διεξαγωγή άλλης πειθαρχικής φύσεως 
έρευνας που δυνατόν να προβλέπεται στον εκάστοτε σε ισχύ περί Αστυνομίας Νόμο ή πειθαρχικούς κανονισμούς για 
την Αστυνομία, σε κάθε περίπτωση που η Αρχή διαβιβάζει στον Αρχηγό Αστυνομίας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 
(ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, το υλικό και τα έγγραφα ανάκρισης από τα οποία προκύπτει, 
κατόπιν μελέτης τους από την Αρχή, ότι έγινε πράξη η οποία συνιστά πειθαρχικό αδίκημα από μέλος της Αστυνομίας 
του οποίου έχει εξακριβωθεί η ταυτότητα: 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η πιο πάνω πράξη  συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και δυνατόν να συνιστά επίσης 
ποινικό αδίκημα και κατά συνέπεια το υλικό, τα έγγραφα και η έκθεση της ανάκρισης διαβιβάζονται, κατά τα 
διαλαμβανόμενα στην υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, τόσο στον Αρχηγό 
Αστυνομίας όσο και στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, δεν ασκείται πειθαρχική δίωξη προτού ληφθεί απόφαση 
από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στο θέμα άσκησης ποινικής δίωξης. Σε περίπτωση δε που ασκείται ποινική 
δίωξη, δεν επιτρέπεται να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, μέχρις ότου η ποινική δίωξη πάρει οριστικό τέλος, και, αν το 
μέλος της Αστυνομίας δε βρεθεί ένοχο στην ποινική δίωξη, δε διώκεται πειθαρχικά σε σχέση με την ίδια πράξη ως 
πειθαρχικό αδίκημα. 

(2) Η Αστυνομία λαμβάνει άμεσα απόφαση για μη άσκηση πειθαρχικής δίωξης, χωρίς τη διεξαγωγή άλλης, πειθαρχικής 
φύσεως έρευνας που δυνατόν να προβλέπεται στους εκάστοτε σε ισχύ περί Αστυνομίας Νόμους ή πειθαρχικούς 
κανονισμούς για την Αστυνομία, σε κάθε περίπτωση που η Αρχή διαβιβάζει στον Αρχηγό Αστυνομίας, σύμφωνα με την 
υποπαράγραφο (iν) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 16, το υλικό και τα έγγραφα της ανάκρισης από 
τα οποία προκύπτει, κατόπιν μελέτης τους από την Αρχή, ότι η σχετική πράξη  που έγινε από μέλος της Αστυνομίας δε 
συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. 

Ποινικά αδικήματα 

18.(1) Είναι ένοχο ποινικού αδικήματος πρόσωπο που, λόγω του γεγονότος ότι άλλο πρόσωπο υπέβαλε ή προτίθεται 
να υποβάλει ισχυρισμό ή παράπονο, δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή παρέσχε ή προτίθεται να παράσχει για τους 
σκοπούς αυτού οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο, ή στοιχείο ή έδωσε ή προτίθεται να  δώσει κατάθεση, ενοχλεί ή 
εκφοβίζει το άλλο πρόσωπο ή οποιοδήποτε συγγενικό του πρόσωπο σε οποιοδήποτε χώρο, κατά τρόπο που επηρεάζει ή 
μπορεί να επηρεάσει τη διερεύνηση. 

(2) Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, κατά παράβαση  του εδαφίου (1), υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες 
ή και στις δύο αυτές ποινές. 
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Λήψη αποφάσεων, συνεδρίες 

19.(1) Αποφάσεις της Αρχής, δυνάμει του παρόντος Νόμου, λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία και σε περίπτωση 
ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας λαμβάνονται υπόψη τα παρόντα και 
μη κωλυόμενα μέλη. 

(2) Για τις συνεδρίες της Αρχής τηρούνται πρακτικά, τα οποία, αφού εγκριθούν από την Αρχή, επικυρώνονται από αυτή 
και υπογράφονται από το πρόεδρό της. 

(3) Σε σχέση με τις συνεδρίες της Αρχής εφαρμόζονται τα πιο κάτω – 

(α) Οι συνεδρίες συγκαλούνται από τον πρόεδρο της Αρχής, ο οποίος καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, προεδρεύει των συνεδριάσεων και καθοδηγεί τις εργασίες της Αρχής, 

(β) απαρτία υπάρχει, όταν παρευρίσκεται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Αρχής, έστω  και αν 
μερικά από τα μέλη που είναι παρόντα απέχουν κατά την ψηφοφορία, και 

(γ) ο αντιπρόεδρος της Αρχής αντικαθιστά τον πρόεδρο, και ασκεί όλες τις εξουσίες αυτού σε περίπτωση 
κωλύματός του. 

 

Τήρηση μητρώου 

20. Η Αρχή τηρεί μητρώο με στοιχεία για τις υποθέσεις παραπόνων και ισχυρισμών που της υποβάλλονται ή 
ανατίθενται ή περιέρχονται εις γνώσιν της, δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή τις οποίες διερεύνησε ή διερευνά, δυνάμει 
αυτού, και καταγράφει για τις μεν υποθέσεις των οποίων ολοκληρώθηκε η διερεύνηση τα αποτελέσματά της, για τις δε 
υποθέσεις των οποίων δεν άρχισε ή ολοκληρώθηκε η διερεύνηση το στάδιο στο οποίο βρίσκεται εκάστοτε το θέμα. Σε 
περίπτωση δε που για οποιοδήποτε λόγο που αναφέρεται στο παρόντα Νόμο δεν μπορεί να διεξαχθεί ή να αρχίσει ή να 
συνεχίσει η διερεύνηση, το γεγονός και ο λόγος καταγράφονται στο μητρώο. 

 
Ετήσιες εκθέσεις 
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21.(1) Η Αρχή υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις δραστηριότητές της, δυνάμει του παρόντος 
Νόμου,  με παρατηρήσεις και εισηγήσεις. 

(2) Η Αρχή κοινοποιεί την πιο πάνω έκθεση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο Γενικό 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας,  στον Υπουργό και στον Αρχηγό Αστυνομίας. 

Προσωπικό και έξοδα της Αρχής 

22. Η Αρχή απασχολεί δικό της προσωπικό, τα δε έξοδα της Αρχής, συμπεριλαμβανομένου του μισθού του 
προσωπικού, περιλαμβάνονται στο κρατικό προϋπολογισμό της Νομικής Υπηρεσίας, με ξεχωριστό τίτλο (item), κάτω 
από το κεφάλαιο προϋπολογισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 
Αστυνομίας. 


