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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 

Αστυνομίας, 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. 

 

Αυτή είναι η 6η κατά σειρά Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής, που με 

βάση το άρθρο 21 του Νόμου 9(1) του 2006, όπως έχει τροποποιηθεί, 

υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιοδικές Εκθέσεις για τις 

δραστηριότητες της Αρχής δημοσιεύονται ανάλογα κατά καιρούς στον τύπο.  

 

Με την Ετήσια Έκθεση αλλά και τις Περιοδικές Εκθέσεις της Αρχής,  

ανακοινώνονται η λήψη παραπόνων, η απόφαση για διερεύνηση, τα 

αποτελέσματα της διερεύνησης για κάθε υπόθεση, καθώς και όλες οι άλλες 

δραστηριότητες της Αρχής. Επίσης, στις Εκθέσεις αναφέρονται και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αρχή, καθώς και οι εισηγήσεις της για 

καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα. 

 

Τα παράπονα που υποβάλουν οι πολίτες στην Αρχή, ξεπερνούν κατά μέσον 

όρο τα εκατό ετησίως. Είναι συνεπώς φανερό ότι το κοινό εμπιστεύεται την 

Αρχή και προσφεύγει σε αυτήν για τις καταγγελίες και τους ισχυρισμούς του 

εναντίον παράνομων συμπεριφορών από Μέλη του Αστυνομικού Σώματος.  

 

Η Αρχή, με τη διερεύνηση των παραπόνων που της υποβάλλονται, κατά 

κύριο λόγο, αποτελεί προστασία του πολίτη εναντίον των παρανομιών της 

Αστυνομίας. Επανειλημμένα έχουμε όμως τονίσει, ότι ταυτόχρονα αποτελεί 

ασπίδα και προστασία της Αστυνομίας από κακόβουλους και ψευδείς 

ισχυρισμούς εναντίον της. 
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Παρά το ότι  επανειλημμένα έχουμε  προσπαθήσει να εξηγήσουμε στην 

Αστυνομία ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος και οι δραστηριότητες της 

Αρχής και παρόλο που, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα των 

διερευνήσεων, είναι με ιδιαίτερη προσοχή που η Αρχή εισηγείται ποινικές ή 

πειθαρχικές διώξεις, εντούτοις, εξακολουθεί να υπάρχει σε μία μερίδα της 

Αστυνομίας η λανθασμένη εντύπωση ότι η Ανεξάρτητη Αρχή αποτελεί 

τροχοπέδη στο έργο της. Μετά λύπης μας παρατηρούμε, κάποιες φορές, μία 

προσπάθεια αμφισβήτησης και υποβάθμισης της Αρχής. 

 

Από πλευράς της Αρχής, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 

ανατροπή αυτού του κλίματος. Πολλές φορές η Αρχή επαίνεσε το έργο και 

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

τακτικές διαλέξεις από μέλη της Αρχής στην Αστυνομική Ακαδημία γίνεται 

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

μέλη της Αστυνομίας. Περαιτέρω, η επιδίωξη συνεχούς συνεργασίας και 

επικοινωνίας με την ηγεσία της Αστυνομίας υποδεικνύει την επιθυμία της 

Αρχής να διατηρεί άριστες σχέσεις με την Αστυνομία. 

 

Όπως ,έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες Ετήσιες Εκθέσεις μας, η 

δημιουργία και η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για Διερεύνηση 

Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, επικροτήθηκε από 

πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών, είναι η Επιτροπή του 

Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων και το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 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 Αρχή στην 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.  
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Δυστυχώς, όμως, αρκετά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αρχή και που 

αναφέρονται στην  προηγούμενη Ετησία Έκθεση εξακολουθούν να 

υφίστανται και, όπως θα αναφερθεί πιο κάτω, δημιουργούν σοβαρές 

δυσχέρειες στη λειτουργία της Αρχής. Η Αρχή ευελπιστεί ότι, με την 

υιοθέτηση των εισηγήσεων που κατά καιρούς έχει υποβάλει και με την 

αναγκαία στήριξη από την Πολιτεία, οι δυσκολίες θα υπερπηδηθούν. 
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ΙΙ. Ο ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ) ΝΟΜΟΣ 9 (Ι) ΤΟΥ 2006 - Η ΣΥΝΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
 
1. Ιστορικό 
Η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 

Αστυνομίας ιδρύθηκε με τον  Περί Αστυνομίας (Ανεξάρτητη Αρχή 

Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων) Νόμο του 2006 (Νόμος 9 (1) του 

2006), ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

στις 17.02.2006. 

  

Η Αρχή 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 Αρχή 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 Αρχής μπορεί να 

περιλαμβάνεται και ένας πρώην Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυνομίας, 

αλλά αυτός δεν μπορεί να διοριστεί ως Πρόεδρος της Αρχής, 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 Αρχή ως Ανακριτές και 

προέρχονται από τις τάξεις της Αστυνομίας. 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ως πρώτο Πρόεδρο της Αρχής το νομικό  

κ. Γιαννάκη Αγαπίου. Μετά τον αδόκητο θάνατο του Γιαννάκη Αγαπίου στις 

15/07/2010, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ως νέο Πρόεδρο της Αρχής 
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το νομικό Δρα Ανδρέα Σπυριδάκι,  ο οποίος έδωσε τη νενομισμένη 

διαβεβαίωση ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας στις  3 Νοεμβρίου 

2010. 

 

Στις 04/04/11 έληξε η θητεία του Προέδρου και των Μελών της Αρχής και 

το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στην ανανέωση της θητείας τους με 

την απόφαση του ημερ. 29/03/11. Στις 02/05/11 ο Πρόεδρος και τα Μέλη 

έδωσαν τη νενομισμένη διαβεβαίωση τους ενώπιον του Προέδρου της 

Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη Χριστόφια. Κατά την πρώτη συνεδρία των Μελών, 

στις 09/05/12, η κα Δέσποινα Κυπριανού επανεκλέγηκε ομόφωνα στη θέση 

της Αντιπροέδρου της Αρχής. 

 

2. Αρμοδιότητες της Αρχής 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά τη σύσταση και λειτουργία της 

Αρχής, η Αρχή έχει καθήκον και εξουσία να διερευνά παράπονα και 

ισχυρισμούς που αφορούν πράξεις μελών της Αστυνομίας, οι οποίες 

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

εμπίπτουν στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 

  

1. πράξεις διαφθοράς, δωροδοκίας, αθέμιτου πλουτισμού ή διαπλοκής 

2. παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

3. πράξεις οι οποίες συνιστούν ευνοιοκρατική μεταχείριση ή συμπεριφορά 

κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και τείνουν να κλονίσουν την 

εμπιστοσύνη του κοινού στην Αστυνομία ή να δυσφημίσουν το κύρος 

της. 

 

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

Αρχή 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 
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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. 

 

Όπως θα αναφερθεί και πιο κάτω, τα Μέλη της Αρχής 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 παραπόνων στην Αρχή 

Τα παράπονα και οι ισχυρισμοί εναντίον μελών του Αστυνομικού Σώματος 

μπορούν να υποβληθούν στην Αρχή ως εξής: 

 

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

σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι  η Αρχή διερευνά ισχυρισμούς και 

παράπονα που υποβάλλονται από οποιονδήποτε πολίτη είτε ι) 

ταχυδρομικώς, είτε ιι) προσωπικά στα γραφεία της Αρχής, 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 Αρχής συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Υποβολής 

Παραπόνου), 
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(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 Αρχής ισχυρισμοί και 

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

αυτεπάγγελτα. 

 

4. Διερεύνηση 
Η Αρχή 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 

Όταν κριθεί ότι ένα παράπονο ή ισχυρισμός εναντίον μέλους της 

Αστυνομίας χρήζει ποινικής ή/και πειθαρχικής διερεύνησης τότε η Αρχή 

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 Αρχής, τότε απαραίτητα 

διορίζεται ένα Μέλος της Αρχής ως Εποπτεύον.  

 

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

και την επίβλεψη του Εποπτεύοντος Μέλους της Αρχής και όταν τελειώσει η 

διερεύνηση, το Εποπτεύον Μέλος υποβάλλει στην Αρχή 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 Αρχής, η 

οποία σε μεγάλο βαθμό βασίζεται στις απόψεις του Εποπτεύοντος Μέλους 

της. Σε πολλές περιπτώσεις και ύστερα από εισήγηση του Εποπτεύοντος 

Μέλους της Αρχής, είτε ζητείται περαιτέρω διερεύνηση και επεξηγήσεις, 

είτε, ακόμη, η Αρχή καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα από τα 
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συμπεράσματα του ανακριτή που διόρισε. Στις ποινικές υποθέσεις η έκθεση 

των Ανακριτών, το σημείωμα του Εποπτεύοντος Μέλους και η απόφαση της 

Αρχής 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 Αρχής) και τα μέλη της 

Αρχής μπορούν να ζητούν οδηγίες ή/και συμβουλές και από το Γενικό 

Εισαγγελέα.  

 

β. Προκαταρκτική διερεύνηση 

Σκοπός της προκαταρκτικής διερεύνησης είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 

βάση για διεξαγωγή ποινικής/πειθαρχικής διερεύνησης από ανακριτές της 

Αρχής. Στα πλαίσια της προκαταρκτικής διερεύνησης παραλαμβάνονται 

από την Αστυνομία αντίγραφα όλων των φακέλων και εγγράφων που 

σχετίζονται με το παράπονο, τα οποία μελετούνται από Μέλος ή Μέλη της 

Αρχής 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 Αρχή 

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. 
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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 Αρχής, η Αρχή δεν μπορεί να αρχίσει 

διαδικασία διερεύνησης ή αν άρχισε τη διακόπτει. 

 

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

διατάχθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα και η Αρχή 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 Αρχή 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 Αρχή 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 
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και του μέλους της Αστυνομίας εναντίον του οποίου στρέφεται το παράπονο, 

πληροφορούνται από την Αρχή για το αποτέλεσμα της έρευνας.    

 

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

να διέπραξε πειθαρχικό αδίκημα, η Αρχή διαβιβάζει την υπόθεση στον 

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

Αστυνομία οφείλει να προχωρήσει αμέσως στην πειθαρχική δίωξη χωρίς 

διεξαγωγή άλλης πειθαρχικής φύσεως έρευνας που δυνατόν να προβλέπεται 

από τους εκάστοτε σε ισχύ Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Αστυνομίας ή τον 

Περί Αστυνομίας Νόμο. 

 

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

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

ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από την εισήγηση της 

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

Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει αρμοδιότητα, η απόφαση της Αρχής είναι 

υποχρεωτική για τον Αρχηγό της Αστυνομίας.  

 

7. Η Τροποποίηση της Νομοθεσίας 
Κρίνεται σκόπιμο σε αυτό το σημείο να γίνει συνοπτική αναφορά στις 

τροποποιήσεις που επήλθαν στον τρόπο λειτουργίας της Αρχής με τους 

Νόμους 100(1)/2007 και 112(1)/2010, οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18/07/2007 και 26/11/2010, 

αντίστοιχα. 

 

α) Ν.100(1)/2007 
Από την αρχή της λειτουργίας της Αρχής, διαπιστώθηκαν κάποιες 

αδυναμίες και ελλείψεις που κυρίως προέρχονταν από την ίδια τη 

νομοθεσία με βάση την οποία συστάθηκε η Αρχή. Κατά την έναρξη των 

εργασιών της Αρχής το 2006, σύμφωνα με το Νόμο, μόνο τα πέντε μέλη της 

Αρχής είχαν το δικαίωμα να διεξάγουν ανακρίσεις. Στην πράξη αποδείχτηκε 

πως ήταν αδύνατον για τα πέντε μέλη της Αρχής, πέραν από τα διοικητικά 

και οργανωτικά καθήκοντα τους, να αναλαμβάνουν πλήρως το ρόλο του 
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ανακριτή και να διεξάγουν ανακρίσεις για το σύνολο των παραπόνων και 

ισχυρισμών που υποβάλλονται στην Αρχή. 

 

Με βάση προτάσεις και εισηγήσεις που υπέβαλε η Αρχή, παρά το ότι δεν 

υιοθετήθηκαν στην ολότητα τους, ετοιμάστηκε νομοσχέδιο και  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 Αρχής και την πιο 

ευέλικτη και αποτελεσματική διερεύνηση των παραπόνων που η Αρχή έχει 

ενώπιον της.   

 

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

ακόλουθες: 

 

1. Η επέκταση των εξουσιών της Αρχής 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 Αρχή, 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 Αρχή 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 Αρχής. Το δικαίωμα διορισμού και επιπλέον 

ανακριτών κατέστησε την Αρχή εκτός από ανακριτικό σώμα και εποπτικό 

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

παραδείγματα αντίστοιχων Αρχών σε άλλες χώρες. 

 

2. Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα της Αρχής, πέρα από το δικαίωμα διορισμού 

ανακριτών, να εκμισθώνει υπηρεσίες ειδικών, όπως φωτογράφων, 
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μεταφραστών, ιατροδικαστών και άλλων που κρίνονται αναγκαίοι για τη 

διεξαγωγή των ανακρίσεων. 

 

3. Δόθηκε εξουσία στην Αρχή να παραπέμπει στο Γενικό Εισαγγελέα ή στον 

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

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

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

ανατεθεί από το Γενικό Εισαγγελέα ή τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης. Τέτοιες περιπτώσεις αφορούν μικροπαραβάσεις μελών της 

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

Νόμου 9(Ι)/2006.  

 

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σε περίπτωση που το παράπονο αποστέλλεται 

στον Αρχηγό της Αστυνομίας για διερεύνηση με βάση την πιο πάνω 

τροποποίηση, η Αρχή έχει το δικαίωμα να ζητά ενημέρωση από την 

Αστυνομία για την πορεία και την έκβαση της διερεύνησης.  

 

Οι διατάξεις του Νόμου, βάσει των οποίων Μέλος της Αρχής που προέρχεται 

από την Αστυνομία δεν μπορούσε να διερευνά πράξεις Αστυνομικού για 

παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτε να συμμετάσχει σε συνεδρία της 

Αρχής που επιλαμβάνεται τέτοιου παραπόνου, καταργήθηκαν. Με την 

τροποποίηση του Νόμου, Μέλος της Αρχής που προέρχεται από την 

Αστυνομία, καθώς και Ανακριτής που διορίζεται από την Αρχή 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 Αρχή 

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

οποιοδήποτε τρόπο». 

 

Είναι η γνώμη μας πως ξεκάθαρα η πιο πάνω πρόνοια έδινε το δικαίωμα 

στην Αρχή να διερευνά αυτεπάγγελτα οποιαδήποτε υπόθεση της 

αρμοδιότητας της που περιέρχεται σε γνώση της με οποιοδήποτε τρόπο. 

Δηλαδή λ.χ., όταν τα Μέλη της Αρχής 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 Αρχή δικαιούται αυτεπάγγελτα να 

διερευνήσει αυτό το θέμα. 

 

Δυστυχώς,  το δικαίωμα της Αρχής να διερευνά αυτεπάγγελτα υποθέσεις της 

αρμοδιότητας της, που περιέρχονται εις γνώση της με οποιοδήποτε τρόπο, 

έτυχε έντονης αμφισβήτησης από μέρους της ηγεσίας της Αστυνομίας και 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Αυτή η αμφισβήτηση είχε 

αποτέλεσμα, όποτε η Αρχή αποτεινόταν στον Αρχηγό της Αστυνομίας για 

πληροφορίες για ένα περιστατικό που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της και 

που το πληροφορήθηκε από τα ΜΜΕ ή από άλλη πηγή, με σκοπό να 

εξετάσει την αναγκαιότητα διερεύνησης του,  να παίρνει τη στερεότυπη 

απάντηση από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ότι «το θέμα δεν εμπίπτει στις 

αρμοδιότητες της Αρχής». Η άρνηση παραχώρησης των πληροφοριών που 

ζητούσε η Αρχή σε αυτές τις περιπτώσεις, στηριζόταν στο ότι δεν 

καταγγέλθηκε στην Αρχή παράπονο από συγκεκριμένο πρόσωπο.  

 

Είναι η γνώμη μας πως αυτή η στάση αποτελούσε παραβίαση του Νόμου 

και αποστερούσε από την Αρχή της δυνατότητας διερεύνησης ενός 

περιστατικού της αρμοδιότητας της. 

 

Με το εν λόγω θέμα ασχολήθηκε η Βουλή και συγκεκριμένα η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Σε συνεδρίαση της συζήτησε αυτό το 

ζήτημα και η πλειοψηφία των μελών της συνετάχθη με την ορθή ερμηνεία 
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του Νόμου, ότι δηλαδή η Ανεξάρτητη Αρχή 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 Αρχής 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 Αρχή, 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.  
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ΙΙΙ. ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ   
 
1. Τακτικές συνεδρίες των Μελών της Αρχής    
Τα  Μέλη της Αρχής συνεδριάζουν τακτικά κάθε εβδομάδα στα Γραφεία της 

Αρχής  και κατά το 2011 πραγματοποιήθηκαν 39 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 διορίζει η Αρχή, μελετάται πρώτα το σημείωμα του 

Εποπτεύοντος Μέλους. Στη συνέχεια, η Αρχή 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 Αρχής, και πάλι η Αρχή αποφασίζει εάν θα υιοθετήσει το πόρισμα του 

Μέλους της ή αν θα διαφοροποιήσει τη θέση της και θα καταλήξει σε δικό 

της συμπέρασμα.  

 

Περαιτέρω, στις συνεδριάσεις της, η Αρχή ασχολείται και με όλα τα άλλα 

θέματα που είχαν σχέση με τις αρμοδιότητες της.  

  

Κατά το 2011, η Αρχή δέχτηκε 132 παράπονα, υπήρξε, δηλαδή, μια  μικρή 

μείωση της τάξης του 3.6% (κατά 5 παράπονα) σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο. Από αυτά, διεκπεραιώθηκαν 120 καθώς και άλλα  6 

από τα παράπονα που είχαν υποβληθεί τις προηγούμενες χρονιές και 

εκκρεμούσαν την 01/01/2011. Στους επισυνημμένους Πίνακες φαίνονται 

τα είδη των παραπόνων που υποβλήθηκαν, η προέλευση τους κατά επαρχία 

και τα αποτελέσματα της διερεύνησης ή του χειρισμού τους. 

 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Αρχής συζητήθηκαν, επίσης, 

θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος σχετικά με τη δράση και πρακτικές της 

Αστυνομίας και υποβλήθηκαν εισηγήσεις, ιδιαίτερα στο Γενικό Εισαγγελέα 



 22

και στον Αρχηγό της Αστυνομίας για επίλυση προβλημάτων, για 

τροποποιήσεις της νομοθεσίας, κλπ.  

 

2. Συναντήσεις με Κρατικούς Αξιωματούχους 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αρχής είχαν κατά την διάρκεια του έτους 

επανειλημμένες συναντήσεις με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και τον Αρχηγό της Αστυνομίας 

για συζήτηση θεμάτων που απασχολούσαν την Αρχή, ενώ συμμετείχαν και 

σε κάποιες συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της 

Βουλής. Επίσης, στις 23/03/11, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αρχής είχαν 

συνάντηση με την Επίτροπο Διοίκησης κατά την οποία συζητήθηκαν τρόποι 

για στενότερη συνεργασία των δύο υπηρεσιών. 

 

Το 2011 συνεχίστηκαν από  το Μέλος της Αρχής κ. Σολώμου, οι διαλέξεις 

στην Αστυνομική Ακαδημία, σε όλες τις βαθμίδες μελών της Αστυνομικής 

Δύναμης, με κύριο σκοπό την κατατόπιση των Αστυνομικών για το ρόλο και 

τις αρμοδιότητες της Αρχής. 

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2011, η Αρχή απάντησε σε ερωτηματολόγια 

Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σωμάτων που ασχολούνται κυρίως με την 

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έκανε τις αναγκαίες 

παρατηρήσεις για τα θέματα που της ζητήθηκε να σχολιάσει (Δείτε π.χ. 

Σχόλια Αρχής για την Έκθεση  του CPT για την Κύπρο, Σχόλια Αρχής για την 

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Αντιρατσιστικού Δικτύου - ENAR Shadow Report on 

Racism). 

 

Να αναφέρουμε, τέλος, ότι  η Αρχή, 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.  

 

Η Αρχή διαθέτει, επίσης, δική της ιστοσελίδα για κατατόπιση και 

ενημέρωση του ευρύτερου κοινό για τις δραστηριότητες και τις αρμοδιότητες 
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της, δια μέσου μάλιστα της οποίας, μπορούν να υποβάλλονται και 

παράπονα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24

ΙV. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Τα περισσότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η Αρχή κατά τη διάρκεια 

της χρονικής περιόδου που αφορά η παρούσα Έκθεση είναι διαχρονικά και 

δυσχεραίνουν το έργο της.  

 

1. Έγγραφα στα χέρια της Αστυνομίας αναγκαία για σκοπούς 
διερεύνησης από την Αρχή 
Σοβαρή διαφορά της Αρχής με τον Αρχηγό της Αστυνομίας προκάλεσε 

παλαιότερη εγκύκλιος του Αρχηγού Αστυνομίας, με την οποία καλούσε τα 

Μέλη της Αστυνομίας, στα πλαίσια διερεύνησης από την Αρχή, να 

παραδίδουν στους Ανακριτές της Αρχής μόνο όσα έγγραφα οι ίδιοι οι 

Αστυνομικοί κρίνουν απαραίτητα για τη διερεύνηση και να αποφεύγουν να 

παραδίδουν ολόκληρο το φάκελο της υπόθεσης. 

 
Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, οι Ανακριτές και τα μέλη της Αρχής που 

διενεργούν ανακρίσεις θεωρούνται Ανακριτές με τις ίδιες εξουσίες και 

δικαιώματα όπως οι υπόλοιποι Ανακριτές σύμφωνα με τον περί Ποινικής 

Δικονομίας  Νόμο και έχουν συνεπώς αναφαίρετο δικαίωμα να ζητούν 

πρωτότυπα έγγραφα που σχετίζονται με υπόθεση που διερευνούν και 

μάλιστα να εκδίδουν διαταγές για την παρουσίαση τους. 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 (4) του Νόμου 9(1) του 2006, βάσει του οποίου 

συστάθηκε η Αρχή, προβλέπεται ότι «κάθε πρόσωπο που διορίζεται από το 

Υπουργικό Συμβούλιο ως μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και κάθε 

πρόσωπο που διορίζεται από την Αρχή, θεωρείται δια του παρόντος δεόντως 

εξουσιοδοτημένο από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον περί 

Ποινικής Δικονομίας Νόμο να διεξάγει κατά την 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 των Μελών της Αστυνομίας που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου». 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Ποινικής Δικονομίας, προβλέπονται τα εξής: «Ο 

Ανακριτής δύναται κατά τη διάρκεια της Ανάκρισης για ποινικό αδίκημα, αν 

αυτός θεωρεί την παρουσίαση κάποιου εγγράφου αναγκαία ή επιθυμητή για 

τους σκοπούς της ανάκρισης, να εκδώσει γραπτή διαταγή στο πρόσωπο υπό 

την κατοχή ή έλεγχο του οποίου βρίσκεται το έγγραφο αυτό ή πιστεύεται ότι 

βρίσκεται απαιτώντας από αυτό την παρουσίαση του εγγράφου σε τέτοιο 

εύλογο χρόνο ως ήθελε καθοριστεί στην διαταγή». 

 

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι «όποιος χωρίς εύλογη αιτία όταν διαταχτεί 

δυνάμει του παρόντος άρθρου να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο 

αρνείται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό είναι ένοχος ποινικού αδικήματος 

και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1,500 ή και στις δύο ποινές».  

 

Έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη Έκθεση μας ότι, παρά τις πιο πάνω 

πρόνοιες του Νόμου, η Αρχή για να αποφεύγονται δυσκολίες που θα 

προκαλούντο με την παραλαβή ως τεκμηρίων, πρωτότυπων εγγράφων, 

παρόλο ότι είχε κάθε δικαίωμα να τα παραλαμβάνει, συγκατατέθηκε όπως 

εκεί που δεν ήταν επιζήμιο για τις έρευνες και για σκοπούς απόδειξης 

κατηγοριών στο Δικαστήριο, να παραλαμβάνει πιστά αντίγραφα των 

πρωτότυπων εγγράφων. Δυστυχώς, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Αρχηγού 

της Αστυνομίας, η Αρχή δεν μπορούσε να ζητήσει έστω και αντίγραφα, αν ο 

Αστυνομικός που τα κατέχει δεν τα θεωρούσε αναγκαία για τη διερεύνηση. 

 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας στις 22/09/10, στην παρουσία της Ηγεσίας της 

Αστυνομίας, ο Γενικός Εισαγγελέας κατέληξε ότι οι φάκελοι της Αστυνομίας 

που αφορούν αποκλειστικά τον ισχυρισμό για τον οποίο διεξάγεται ποινική 

ή πειθαρχική διερεύνηση από την Αρχή θα παραδίδονται στην Αρχή 

αυτούσιοι.  Στην περίπτωση όμως ποινικών φακέλων που αφορούν 

διερεύνηση άλλων αδικημάτων από την Αστυνομία, τότε οι ανακριτές της 

Αρχής πρέπει να μπορούν να επιθεωρούν το φάκελο και να παραλαμβάνουν 
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αντίγραφα των εγγράφων που αυτοί θεωρούν ότι είναι αναγκαία για τη 

διερεύνηση του ισχυρισμού. 

 

Σε ότι αφορά τις προκαταρκτικές διερευνήσεις που διεξάγει η Αρχή, ο 

Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι η Αστυνομία οφείλει να αποστέλλει στην 

Αρχή όλα τα ζητούμενα έγγραφα γιατί, εκτός των άλλων, έτσι εξοικονομείται 

πολύτιμος χρόνος και αποφεύγονται άσκοπες διερευνήσεις.  

 

Σε συνάντηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, μετά από παραστάσεις της Αρχής, 

συζητήθηκε εκ νέου το θέμα της παράδοσης αντιγράφων των αστυνομικών 

φακέλων για σκοπούς προκαταρκτικής διερεύνησης. Ο Αρχηγός 

Αστυνομίας, αφού ζήτησε και έλαβε τη γνώμη της Επιτρόπου Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για το θέμα, ενημέρωσε την Αρχή ότι 

θα αναθεωρήσει τη θέση του. Ευελπιστούμε ότι με το γεγονός αυτό θα  

επέλθει οριστική επίλυση του προβλήματος, ούτως ώστε  το έργο της Αρχής 

να επιτελείται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. 

  

2. Πειθαρχικοί Κανονισμοί της Αστυνομίας 
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη μας Έκθεση, η Αρχή από νωρίς 

επεσήμανε ότι οι Πειθαρχικοί Κανονισμοί της Αστυνομίας δεν 

εναρμονίζονται απόλυτα με το Νόμο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία 

της Αρχής. 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 Αρχής προβλέπει ρητά πως η πειθαρχική δίωξη προχωρά 

«ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε πρόνοιες στους πειθαρχικούς κανονισμούς 

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

ρητά ότι η ηγεσία της Αστυνομίας οφείλει να προβεί σε πειθαρχική δίωξη, 

όταν τούτο το εισηγηθεί η Αρχή, πολλές φορές αυτό δεν γίνεται συνεπεία της 

δυσαρμονίας των Πειθαρχικών Κανονισμών της Αστυνομίας με το Νόμο 9 (1) 

του 2006. 

Η Αρχή έχει υποβάλει προτάσεις για τη διόρθωση αυτής της δυσαρμονίας. 

Κάποιες από αυτές είχαν γίνει αρχικά αποδεκτές από την Αστυνομία και το 



 27

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.  

 

3. Μεταφορά κρατουμένων από τις Κεντρικές Φυλακές. 
Όπως έχουμε αναφέρει και στη προηγούμενη μας Έκθεση, 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 Αρχής ή αλλού για να 

δώσουν κατάθεση ή να προβούν σε αναγνώριση υπόπτων ή για 

οποιουσδήποτε άλλους, σχετικούς με την ανάκριση, λόγους. Η μετακίνηση 

των κρατουμένων αυτών για τον πιο πάνω σκοπό, σύμφωνα με την 

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

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

Αστυνομίας στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και εφόσον 

κριθεί αυτό δικαιολογημένο από τον Αρχηγό. 

 

Με αφορμή την άρνηση του Αρχηγού της Αστυνομίας να ικανοποιήσει το 

αίτημα της Αρχής, στη μοναδική περίπτωση που υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα 

από μέρους της στο παρελθόν, η Αρχή υπόβαλε εισήγηση όπως 

τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του Νόμου έτσι ώστε να παρέχεται στην 

Αρχή το δικαίωμα να ζητά η ίδια από τον Υπουργό Δικαιοσύνης τη 

μεταφορά του κρατουμένου, με ευθύνη από μέρους της Αστυνομίας ή των 

Κεντρικών Φυλακών, όταν η ίδια η Αρχή το κρίνει δικαιολογημένο. 

Δυστυχώς, παρόλο που η εισήγηση μας για τροποποίηση του Νόμου 

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

αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα, όταν υποβάλλονται ανάλογα αιτήματα να 

αντιμετωπίζονται τα ίδια προβλήματα. 
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4. 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 Αρχής και σε 

αυτό δεν περιλαμβάνεται πρόνοια ή δυνατότητα για υποβολή παραπόνου ή 

για επικοινωνία του κρατουμένου απευθείας με την Αρχή, αντίστοιχη με τις 

πρόνοιες με τις οποίες παρέχεται τέτοιο δικαίωμα επικοινωνίας με άλλους 

φορείς και πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται ονομαστικά. Είναι περιπτώσεις 

που ο κρατούμενος επιθυμεί να υποβάλει παράπονο απευθείας στην Αρχή 

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 Αρχή εισηγήθηκε τροποποίηση του Νόμου, 

έτσι που να προστεθεί το δικαίωμα κρατουμένων να επικοινωνήσουν 

απευθείας με την Αρχή.  

 

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

έγινε δεκτή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, γιατί 

θεωρήθηκε ως μη αναγκαία. 

 

5. Οικονομικό 
Όπως έχουμε επαναλάβει και σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, το 

οικονομικό αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 

η Αρχή. 

 

Ο προϋπολογισμός της Αρχής μέχρι το 2011 αποτελούσε μέρος του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ως 

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

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

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

μόνο να πλήττεται η ανεξαρτησία της Αρχής, αλλά δημιουργούσε και 

πρακτικά προβλήματα δυσχεραίνοντας εξαιρετικά το έργο της Αρχής.  
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Μετά από σχετική εισήγηση της Αρχής και αφού προηγήθηκε συνεννόηση 

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

Δημοκρατίας, αποφασίστηκε όπως από το 2012, ο προϋπολογισμός της 

Αρχής παύσει να αποτελεί μέρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και θα μεταφερθεί κάτω από τον προϋπολογισμό της Νομικής 

Υπηρεσίας.  

 

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

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

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

να αναφέρουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της Αρχής για το 2011 

ήταν €361.107,00, ο οποίος σε σύγκριση με το 2010 (€408.413,00) υπέστη 

μείωση κατά 11,58%. 

 

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

Police Complaints Commission στην Αγγλία) αποτελούν ολόκληρες 

υπηρεσίες με δικό τους ξεχωριστό προϋπολογισμό που, πέρα από το 

κεντρικό διοικητικό τους όργανο, έχουν πολυάριθμο μόνιμο διοικητικό και 

ανακριτικό προσωπικό και επιπλέον τη δυνατότητα να διορίζουν 

επιπρόσθετες ανακριτικές ομάδες όταν αυτό είναι αναγκαίο. 

 

Γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να αναμένουμε ανάλογες ρυθμίσεις στη 

χώρα μας, αλλά ζητούμε τουλάχιστον τους ελάχιστους πόρους για να 

λειτουργήσουμε αξιοπρεπώς.  Σημειώνουμε ότι η Αρχή δεν έχει ούτε ένα 

μόνιμο αξιωματούχο, αφού όλα τα μέλη της είναι μερικής απασχόλησης, 

γεγονός ανεπίτρεπτο για το έργο που επιτελεί. 

 

Τέλος, θεωρούμε ότι ο συνολικός Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2011, 

συγκρινόμενος και με Προϋπολογισμούς άλλων ανεξάρτητων αρχών στην 

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

αρμοδιοτήτων της Αρχής, αποτελεί πολύ μικρή επιβάρυνση στο συνολικό 

Προϋπολογισμό του Κράτους. 
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6. Η σύσταση της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων (Δ.Ε.Π.) 
στην Αστυνομία  
Η Δ.Ε.Π. ιδρύθηκε περί το τέλος του 2009, παρά τις επιφυλάξεις της Αρχής, 

η οποία εξέφρασε έγκαιρα την αντίθεση της με γραπτό υπόμνημα στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, τον Πρόεδρο και τα Μέλη της 

Επιτροπής Νομικών, καθώς και στον ίδιο τον Αρχηγό της Αστυνομίας. 

 

Επαναλαμβάνουμε τη θέση μας, ότι τα θέματα διαφθοράς από Μέλη της 

Αστυνομίας αποτελούν αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής και η 

δημιουργία σώματος από την Αστυνομία για τη διερεύνηση τέτοιων 

υποθέσεων θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις μεταξύ Αστυνομίας και Αρχής, 

σύγκρουση αρμοδιοτήτων και υποβάθμιση του ρόλου της Αρχής για 

διερεύνηση αυτού του είδους καταγγελιών και ισχυρισμών εναντίον Μελών 

της Αστυνομίας. 

  

7. Εισηγήσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει τη 
λειτουργία της Αρχής. 

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

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

καταστήσουν το έργο της πιο αποτελεσματικό. Κάποιες από αυτές έγιναν 

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

τον ίδιο σκοπό και επειδή έχουν προκύψει και κάποια νέα προβλήματα σε 

σχέση με ορισμένα σημεία της νομοθεσίας, η Αρχή ετοιμάζει νέες 

εισηγήσεις για περαιτέρω τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που 

διέπει τη λειτουργία της Αρχής και τη διενέργεια ανακρίσεων. 

 

Συγκεκριμένα, η Αρχή προτίθεται να υποβάλει εισηγήσεις για τροποποίηση 

του Νόμου που διέπει τη λειτουργία της, ούτως ώστε, με τη σύμφωνο γνώμη 

του Γενικού Εισαγγελέα, να της παρέχεται 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. 
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V. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ    
 

1. Αριθμός παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά τα έτη 2006-2011 
Από την έναρξη της λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης 

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

31 Δεκεμβρίου, 2011, υποβλήθηκαν στην Αρχή συνολικά 667 παράπονα. 

Συγκριτική εικόνα των παραπόνων που υποβλήθηκαν κατά έτος στην Αρχή, 

φαίνεται στο ραβδόγραμμα που ακολουθεί (ο αριθμός που αφορά το έτος 

2006, αναφέρεται στους 8 περίπου μήνες λειτουργίας της Αρχής κατά τη 

διάρκεια του έτους εκείνου): 
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2. Παράπονα και Ισχυρισμοί που είχαν υποβληθεί στην Αρχή τις 
προηγούμενες χρονιές και εκκρεμούσαν την 01/01/2011 

Κατά τη διάρκεια του 2011, η Αρχή διεκπεραίωσε 6 παράπονα που 

είχαν υποβληθεί τα προηγούμενα έτη.  

 Για 4 από αυτά είχαν διοριστεί ποινικοί ανακριτές και μετά την 

ολοκλήρωση της διερεύνησης τους: (α) για 1 από αυτά προέκυψαν 

πειθαρχικά αδικήματα (β) για 2 έγιναν συστάσεις στον Αρχηγό 

Αστυνομίας γιατί διαπιστώθηκαν παραλήψεις στο χειρισμό των 

υποθέσεων και παράλληλα, ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες 

στην Αστυνομία για αναστολή της ποινική δίωξης των 
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παραπονουμένων.(γ) ενώ για 1 δεν στοιχειοθετήθηκε η διάπραξη 

οποιωνδήποτε αδικημάτων.  

 Για 2 από αυτά διενεργήθηκε προκαταρκτική διερεύνηση χωρίς να 

προκύψουν οποιαδήποτε αδικήματα 

 
3. Παράπονα και Ισχυρισμοί που υποβλήθηκαν στην Αρχή κατά τη 

διάρκεια του 2011 
 

α. Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά είδος 
Από την 01/01/2011 μέχρι την 31/12/2011 υποβλήθηκαν στην Αρχή 132 

συνολικά παράπονα. Από αυτά, ένα (1) παράπονο αφορούσε διαφθορά και 

διαπλοκή με εξωγενείς παράγοντες, 43 παράπονα αφορούσαν παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 72 παράπονα αφορούσαν πράξεις που συνιστούν 

ευνοιοκρατική μεταχείριση ή συμπεριφορά κατά την εκτέλεση του 

καθήκοντος που τείνουν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην 

Αστυνομία ή να δυσφημίσουν το κύρος της ενώ 16 παράπονα αφορούσαν 

πράξεις και συμπεριφορές που  κρίθηκε ότι δεν ανήκαν στην αρμοδιότητα 

της Αρχής και δεν διερευνήθηκαν (Δείτε Σχεδιάγραμμα 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Σχεδιάγραμμα 1 
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β. Παράπονα που υποβλήθηκαν κατά Αστυνομική  Διεύθυνση 
 
Από τα 132  παράπονα που υποβλήθηκαν: 

 
 (α)   37 στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Λευκωσίας  

 (β)   30 στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Λεμεσού 

 (γ)   26  στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Πάφου 

 (δ)   18  στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Λάρνακας  

 (ε) 7  στρέφονταν εναντίον μελών της Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου  

 (στ)  7 στρέφονταν εναντίον μελών του Αρχηγείου της Αστυνομίας 

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

 (η) 1 στρεφόταν εναντίον μελών της Μ.Μ.Α.Δ. 

 (θ) 1 στρεφόταν εναντίον μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 

(ι) 3 παράπονα δεν αφορούσαν μέλη της Αστυνομίας (Δείτε  

Σχεδιάγραμμα 2). 
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Σχεδιάγραμμα 2 
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Δείτε, επίσης, στο Σχεδιάγραμμα 3 τη συγκριτική κατανομή των υποθέσεων της 

Αρχής ανά Αστυνομική Διεύθυνση κατά τα έτη 2007 μέχρι 2011:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 3 
 

γ. Κατανομή παραπόνων σε σχέση με την καταγωγή του 
παραπονούμενου 
 

Από τα 132  παράπονα που υποβλήθηκαν στην Αρχή: 
 

  (α) 96 υποβλήθηκαν από Ελληνοκυπρίους, 

   (β) 6 υποβλήθηκαν από Ευρωπαίους υπηκόους, 

   (γ) 2 υποβλήθηκαν από Τουρκοκύπριους και 

  (δ) 22 υποβλήθηκαν από υπηκόους άλλων χωρών,  

 (ε) για 6 παράπονα η καταγωγή των παραπονουμένων είναι 

αδιευκρίνιστη (Δείτε Σχεδιάγραμμα 4). 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

2007
2008
2009
2010
2011



 35

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΩΝ
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Σχεδιάγραμμα 4 

 

δ. Συνοπτική κατάσταση παραπόνων  
 

Από τα 132  παράπονα που υποβλήθηκαν: 

 (α) 16 κρίθηκαν ότι δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Αρχής, 

 (β)   για 51 παράπονα διορίστηκαν ανακριτές, 

(γ)  1 αποσύρθηκε από τον ίδιο τον παραπονούμενο, 

(δ)  21 παράπονα παραπέμφθηκαν στον Αρχηγό Αστυνομίας για 

δικούς  του χειρισμούς, 

(ε) για 33 παράπονα διεξήχθη προκαταρτική έρευνα, και 

 (στ)   8 παράπονα βρίσκονται σε εκκρεμότητα εν αναμονή   

  περισσότερων στοιχείων που έχουν ζητηθεί είτε από τον   

  παραπονούμενο είτε από άλλες υπηρεσίες, 

(ζ) 1 παράπονο αναστάληκε λόγω της μη ανταπόκρισης από τον 

παραπονούμενο, 

(η) για 1 παράπονο ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 

αποφάσισε ότι δεν υπήρχε λόγος εμπλοκής της Αρχής γιατί είχε 

ήδη δώσει οδηγίες στον Αρχηγό Αστυνομίας για διερεύνηση του. 

(Δείτε Σχεδιάγραμμα 5). 
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Σχεδιάγραμμα 5 

 

Όσον αφορά τα παράπονα που δεν διερευνήθηκαν γιατί δεν ενέπιπταν στις 

αρμοδιότητες της Αρχής, η Αρχή 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 Αρχή. 

  

Όπως φαίνεται πιο πάνω, για 33 παράπονα η Αρχή διεξήγαγε 

προκαταρτική έρευνα, προτού λάβει απόφαση για τον τελικό χειρισμό 

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

Αστυνομία, οι οποίες μελετήθηκαν από μέλη της Αρχής, σε συνάρτηση με 

τους ισχυρισμούς και στοιχεία των παραπονούμενων. Για 30 από τα 33 

παράπονα, η Αρχή  ικανοποιήθηκε ότι η Αστυνομία ενήργησε στα πλαίσια 

των καθηκόντων της και άρα δεν χρειαζόταν περαιτέρω διερεύνηση των 

παραπόνων.  Για 2 από τα 33 διαπιστώθηκε ότι οι υποθέσεις είχαν ήδη 
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τύχει χειρισμού από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενώ  για 1 από 

αυτά διαπιστώθηκαν παραλήψεις στις ενέργειες των εμπλεκομένων 

αστυνομικών και η Αρχή προέβηκε στις δέουσες συστάσεις προς τον Αρχηγό 

Αστυνομίας.  

 

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

ευκολία διερεύνηση οποιουδήποτε ισχυρισμού, αλλά  φροντίζει ώστε να 

διαπιστώνει έγκαιρα εάν υπάρχει μια στοιχειώδης βάση για διερεύνηση. 

Επίσης, η Αρχή 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 Αρχής δρα κάποιες φορές καταλυτικά για να προβεί η 

Αστυνομία στις δέουσες ενέργειες. 

 

 Από τα 51 παράπονα για τα οποία διορίστηκαν ανακριτές: 

 

 (α) για 26 παράπονα δεν προέκυψαν οποιαδήποτε πειθαρχικά ή  

  ποινικά αδικήματα, 

(β) για 2 παράπονα η Αρχή κατέληξε ότι προκύπτουν ποινικά 

αδικήματα αλλά αναμένεται η τελική απόφαση του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 

(γ) για 6 προέκυψαν πειθαρχικά  αδικήματα,  

(δ) για 1 παράπονο διαπιστώθηκαν παραλήψεις από τους 

εμπλεκόμενους αστυνομικούς και έγιναν οι δέουσες συστάσεις 

στον Αρχηγό Αστυνομίας, 

(δ) για  2 παράπονα η διερεύνηση αναστάληκε λόγω της παράλειψης 

 των παραπονούμενων  να δώσουν κατάθεση, 

(ε) 1 παράπονο αποσύρθηκε από τον παραπονούμενο, 

(στ) για 1 παράπονο δόθηκαν οδηγίες από το Γενικό Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας για διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης και ο φάκελος 

διαβιβάσθηκε στον Αρχηγό Αστυνομίας για τα περαιτέρω και 

 (ζ) 12 παράπονα είναι υπό διερεύνηση 
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Για καλύτερη κατατόπιση, η Αρχή 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 132  παράπονα που υποβλήθηκαν: 

 (α) 92 υποβλήθηκαν από τους ίδιους τους παραπονούμενους, 

 (β)   31 παράπονα υποβλήθηκαν μέσω δικηγόρων, 

(γ) 3 παράπονα διαβιβάσθηκαν  μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της 

Δημοκρατίας, 

(δ)  2 παράπονα υποβλήθηκαν μέσω της Κίνησης για Ισότητα, 

Στήριξη, Αντιρατσισμό (Κ.Ι.Σ.Α.), 

(ε) 1 παράπονο υποβλήθηκε μέσω του IRANIAN REFUGEES ACTION 

NETWORK, 

(στ) 2 παράπονο υποβλήθηκε μέσω του FUTURE WORLDS CENTRE 

και 

(ζ)   1 παράπονο υποβλήθηκε μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.  

(Δείτε Σχεδιάγραμμα 6). 
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Σχεδιάγραμμα 6 

 
στ. Αυτεπάγγελτες διερευνήσεις υποθέσεων 
Κατά το 2011 η Αρχή προχώρησε αυτεπάγγελτα στη διερεύνηση δύο 

υποθέσεων, οι οποίες είχαν δει το φώς της δημοσιότητας και απασχόλησαν 

την κοινή γνώμη. Και οι δύο υποθέσεις αφορούσαν θανάτους προσώπων 

που τελούσαν υπό κράτηση σε αστυνομικά κρατητήρια και οι έρευνες της 

Αρχής αποσκοπούσαν στο να διαπιστωθεί κατά πόσο μέλη της αστυνομίας 

έφεραν οποιαδήποτε ευθύνη για το θάνατο των προσώπων αυτών. Η πρώτη 

υπόθεση αφορούσε το θάνατο Κύπριου στα κρατητήρια του Αστυνομικού 

Σταθμού Γερμασόγειας (Α.Ι.Π. 100/11). Η διερεύνηση της ολοκληρώθηκε 

και ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για διεξαγωγή θανατικής 

ανάκρισης. Η δεύτερη υπόθεση αφορούσε το θάνατο Γεωργιανού 

κρατούμενου στα κρατητήρια του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμιας (Α.Ι.Π. 

107/11) και η διερεύνηση της συνεχίζεται. 

 

 

 

 



 40

VI. ΚΑΤΑΛΗΞΗ 
 

Καταλήγοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε την πεποίθηση μας ότι η Αρχή έχει 

εδραιωθεί στη συνείδηση του πολίτη ως ένας θεσμός προστασίας του από 

πιθανές αυθαιρεσίες και παράνομες ενέργειες των αστυνομικών οργάνων. Αυτό 

αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, και από τον αριθμό των παραπόνων που 

υποβάλλονται κάθε χρόνο στην Αρχή. Παράλληλα πιστεύουμε ότι η Αρχή 

αποτελεί συγχρόνως και ανασταλτικό παράγοντα για υποβολή κακόβουλων και 

ανυπόστατων ισχυρισμών εναντίον μελών της Αστυνομίας. 

 

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 Αρχής στη χώρα μας καταδεικνύει τη βούληση 

της πολιτείας να συμβαδίσει με τα διεθνή δεδομένα στον τομέα της προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ελέγχου της κατάχρησης/υπέρβασης 

εξουσίας από την Αστυνομία.  Στο σημείο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ίδρυση και λειτουργία της Αρχής έχει επαινεθεί τόσο από Ευρωπαϊκούς και 

Διεθνείς Οργανισμούς, όσο και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. 

 

Θα πρέπει να επισημάνουμε, βέβαια, ότι για να μπορέσει η Αρχή  να 

ανταποκριθεί πλήρως στους σκοπούς και στις επιδιώξεις 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 Αρχή κατά καιρούς έχει υποβάλει σειρά προτάσεων 

προς αυτή την κατεύθυνση και ευελπιστεί ότι με τη συνδρομή όλων, 

Εκτελεστικής Εξουσίας, Βουλής και Γενικού Εισαγγελέα, θα βελτιωθεί το 

υφιστάμενο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί και θα επιλυθούν τα διάφορα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει, ούτως ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματική.  

και μετατραπεί σε τέτοιο σώμα που να ανταποκρίνεται πλήρως στους σκοπούς 

και στις επιδιώξεις για τους οποίους ιδρύθηκε. 
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VII. ΠΙΝΑΚΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ - 2011  
 

Α/Α Α.Ι.Π. ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΑΡΑΠΟΝΟ 
ENANTION 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

1 02/11 2 Πολίτες Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου 
Κατάχρηση εξουσίας και 

παράνομη κράτηση 

Προέκυψαν πειθαρχικά αδικήματα αλλά 
λόγω αφυπηρέτησης του εμπλεκόμενου 
Αξιωματικού ο φάκελος διαβιβάσθηκε 
στον Αρχηγό Αστυνομίας για ενημέρωση 
και τις δικές του ενέργειες. 

2 04/11 2 Πολίτες 
Μελών Α.Δ.Ε. της 

Μ.Μ.Α.Δ. 
Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

3 08/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού 
Κακοποίηση και παράνομη 

σύλληψη 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

4 10/11 Ξένη Υπήκοος  
Μελών Α.Δ.Ε. 

Αμμοχώστου 

Κακοποίηση και παράνομη 

σύλληψη 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

5 12/11 Ξένη Υπήκοος  
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 

Ανάρμοστη συμπεριφορά 

και παράνομη έρευνα οικίας 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

6 15/11 Ξένος Υπήκοος  Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Υπέρμετρη άσκηση βίας 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 
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7 18/11 Ξένος Υπήκοος  Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

8 24/11 
Ποδοσφαιρικό 

σωματείο 
Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού 

Κακοποίηση και παράνομη 

σύλληψη 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

9 25/11 3 Πολίτες Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου 
Κακοποίηση και παράνομη 

σύλληψη 

Προέκυψαν πειθαρχικά αδικήματα και ο 
φάκελος θα διαβιβασθεί στον Αρχηγό 
Αστυνομίας για προώθηση της 
πειθαρχικής διαδικασίας. 

10 30/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 
Ανάρμοστη συμπεριφορά  

Προέκυψαν πειθαρχικά αδικήματα και ο 
φάκελος διαβιβάστηκε στον Αρχηγό 
Αστυνομίας για προώθηση της 
πειθαρχικής διαδικασίας. 

11 39/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 

Κακοποίηση και παράνομη 

σύλληψη 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

12 43/11 Πολίτης 
Μελών Δ.Ε.Π. 

Αρχηγείου Αστυνομίας 

Ευνοιοκρατική μεταχείριση 

και αμέλεια καθήκοντος 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

13 54/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λάρνακας 

Υπέρμετρη άσκηση βίας και 

ρατσιστική συμπεριφορά 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 
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14 55/11 Ξένος Υπήκοος  Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου 
Υπέρμετρη άσκηση βίας και 

ρατσιστική συμπεριφορά 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

15 58/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 
Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα αλλά διαπιστώθηκαν 
παραλήψεις στους χειρισμούς των 
εμπλεκομένων αστυνομικών και έγιναν 
οι δέουσες συστάσεις στον Αρχηγό 
Αστυνομίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

16 59/11 2 Πολίτες Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού 
Παράνομη σύλληψη και 

κράτηση του υιού τους 

Προέκυψαν πειθαρχικά αδικήματα και ο 
φάκελος θα διαβιβασθεί στον Αρχηγό 
Αστυνομίας για προώθηση της 
πειθαρχικής διαδικασίας. 

17 65/11 2 Ξένοι Υπήκοοι 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λάρνακας 
Κακοποίηση 

Προέκυψαν ποινικά αδικήματα αλλά 
αναμένεται η τελική απόφαση του 
Γενικού Εισαγγελέα. 

18 67/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 
Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

19 68/11 Ξένος Υπήκοος  Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 
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20 76/11 2 Ξένοι Υπήκοοι 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λάρνακας 
Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

21 77/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 
Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

22 78/11 Ξένος Υπήκοος  Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

23 82/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου 
Κακοποίηση και παράνομη 

σύλληψη 

Προέκυψαν ποινικά αδικήματα αλλά 
αναμένεται η τελική απόφαση του 
Γενικού Εισαγγελέα. 

24 83/11 2 Πολίτες 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Αμμοχώστου 

Παράνομη σύλληψη και 

κράτηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

25 84/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 

Απειλητικά τηλεφωνήματα 

και παρακολούθηση 

τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

26 89/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λάρνακας 
Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 
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27 90/11 2 Πολίτες Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Κακοποίηση  

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

28 91/11 Ξένος Υπήκοος  Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

29 94/11 
Ποδοσφαιρικό 

σωματείο 

Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 

Ευνοιοκρατική μεταχείριση, 

αμέλεια καθήκοντος και 

κατάχρηση εξουσίας 

Προέκυψαν πειθαρχικά αδικήματα και ο 
φάκελος διαβιβάστηκε στον Αρχηγό 
Αστυνομίας για προώθηση της 
πειθαρχικής διαδικασίας. 

30 100/11 
Αυτεπάγγελτη 

διερεύνηση 
Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Αμέλεια καθήκοντος 

Ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για 

διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης. 

31 102/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 
Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

32 103/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας 

Παράνομη σύλληψη και 

κράτηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

33 110/11 Πολίτης 
Μελών Τροχαίας 

Αρχηγείου 

Παράνομη και αντικανονική 

καταδίωξη 

Προέκυψαν πειθαρχικά αδικήματα και ο 
φάκελος θα διαβιβασθεί στον Αρχηγό 
Αστυνομίας για προώθηση της 
πειθαρχικής διαδικασίας. 

34 113/11 Πολίτης 
Μελών Α.Δ.Ε. 

Αμμοχώστου 

Ευνοιοκρατική μεταχείριση 

και αμέλεια καθήκοντος 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 
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35 119/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Κακοποίηση 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 

36 129/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού 
Κακοποίηση και παράνομη 

σύλληψη 

Δεν προέκυψαν ποινικά ή πειθαρχικά 

αδικήματα. Ο Γενικός Εισαγγελέας 

συμφώνησε με το πόρισμα της Αρχής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – 2011 
 

Α/Α Α.Ι.Π. ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΟΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ / ΠΑΡΑΠΟΝΟ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ                                       

1 22/11 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας  Υπέρμετρη χρήση βίας και αμέλεια καθήκοντος 

2 46/11 2 Πολίτες Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας  Κακοποίηση 

3 47/11 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου Αμέλεια καθήκοντος και ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

4 61/11 Ξένος υπήκοος Μελών ΑΔΕ Πάφου Αμέλεια καθήκοντος και ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

5 69/11 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας  Υπέρμετρη χρήση δακρυγόνων 

6 70/11 Ξένος υπήκοος Μελών ΑΔΕ Λάρνακας Κακοποίηση 

7 85/11 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας Ανάρμοστη συμπεριφορά 

8 95/11 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας  Παραβίαση των δικαιωμάτων κρατουμένων 

9 98/11 Ξένη υπήκοος Μελών ΑΔΕ Λεμεσού Κακομεταχείριση και παράνομη σύλληψη 

10 107/11 Αυτεπάγγελτη διερεύνηση Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας  Αμέλεια καθήκοντος  

11 111/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου Κακοποίηση 

12 127/11 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού Κακοποίηση 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣEIΣ - 2011  
 

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

1 05/11 Ξένη Υπήκοος Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου Αμέλεια καθήκοντος Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

2 07/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου 
Αμέλεια καθήκοντος 
και ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

Ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε ότι η υπόθεση 
δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 

3 11/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου Αμέλεια καθήκοντος  Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

4 19/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος  Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

5 23/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος και 
κατάχρηση εξουσίας 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

6 27/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λάρνακας 
Αμέλεια καθήκοντος 
και ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

7 28/11 Πολίτης Μελών Δ.Ε.Π. Αρχηγείου 
Αστυνομίας 

Παραβίαση του Νόμου 
περί Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

8 33/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου Αμέλεια καθήκοντος  Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

9 38/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Μόρφου 
Αμέλεια καθήκοντος 
και ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

10 41/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου 
Αμέλεια καθήκοντος 
και ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 



 
 

50

11 44/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου 

Ανάρμοστη 
συμπεριφορά και 
ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

12 50/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου Ανάρμοστη 
συμπεριφορά 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

13 51/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

14 53/11 Ξένη Υπήκοος Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Δυσμενής διάκριση και 
παράνομες έρευνες 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

15 62/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Παράνομη έρευνα Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

16 63/11 2 Πολίτες Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου 
Ανάρμοστη 
συμπεριφορά και 
παράνομη σύλληψη 

Διαπιστώθηκαν παραλήψεις στο χειρισμό της 
υπόθεσης αλλά λόγω του βαθμού σοβαρότητας 
τους, έγιναν οι δέουσες συστάσεις στον Αρχηγό 
Αστυνομίας. 

17 72/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

18 73/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Κακοποίηση 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν οδηγίες του Γενικού 
Εισαγγελέα για τον περαιτέρω χειρισμό της 
υπόθεσης. 

19 79/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Ανάρμοστη 
συμπεριφορά 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

20 80/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

21 81/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

22 86/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Παράνομη σύλληψη και 
κακοποίηση 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

23 88/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού 
Αμέλεια καθήκοντος 
και ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 
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24 92/11 Ξένη Υπήκοος Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος και 
ανάρμοστη συμπεριφορά 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

25 93/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

26 97/11 Ξένος Υπήκοος Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Αμέλεια καθήκοντος Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

27 101/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Αμέλεια καθήκοντος Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

28 106/11 Ξένη Υπήκοος 
Μελών Εγκληματολ. 
Αρχείου Αρχηγείου 
Αστυνομίας 

Αμέλεια καθήκοντος Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

29 114/11 Ξένος Υπήκοος Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού 
Αμέλεια καθήκοντος 
και ευνοιοκρατική 
μεταχείριση 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

30 115/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Ανάρμοστη 
συμπεριφορά 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

31 124/11 Πολίτης Μελών Α.Δ.Ε. Πάφου Ανάρμοστη 
συμπεριφορά 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

32 126/11 Ξένος Υπήκοος Μελών Α.Δ.Ε. Λεμεσού Ανάρμοστη 
συμπεριφορά 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 

33 128/11 2 Πολίτες Μελών Α.Δ.Ε. Λευκωσίας 
Παράνομη έρευνα και 
παραβίαση ασύλου 
κατοικίας 

Η  Αρχή ικανοποιήθηκε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν 
στα πλαίσια των καθηκόντων τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣEIΣ – 2011 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

1 Υπόθεση εμπλοκής Αξιωματικού σε υπόθεση 
πορνείας το Μάρτιο του 2011 

Ζητήθηκε η άποψη του  Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος ενημέρωσε την Αρχή  ότι, 
εφόσον για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα από την Αστυνομία, δε θα ήταν 
σκόπιμη η παρέμβαση της Αρχής.  

2 Υπόθεση εμπλοκής Αξιωματικού σε υπόθεση 
πορνείας το Δεκέμβριο του 2011 

Ζητήθηκε η άποψη του  Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος ενημέρωσε την Αρχή  ότι, 
εφόσον για την υπόθεση διεξάγεται έρευνα από την Αστυνομία, δε θα ήταν 
σκόπιμη η παρέμβαση της Αρχής.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (2006-2011) 
 

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. 

3 44/07 2 Πολίτες Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση Υπό εκδίκαση 



 
 

54

4 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. 

5 77/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Κακοποίηση 
Ο κατηγορούμενος αστυνομικός αθωώθηκε 

στο εκ πρώτης όψεως στάδιο. 

6 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 Υπό εκδίκαση 

3 60/08 Ξένος Υπήκοος Μελών ΑΔΕ Πάφου Κακοποίηση Υπό εκδίκαση 

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 Υπό εκδίκαση 

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. 
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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 75/09 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας Κατάχρηση εξουσίας Υπό εκδίκαση 

3 112/09 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού Κακοποίηση Υπό εκδίκαση 

2010 

1 01/10 2 Πολίτες Μελών ΑΔΕ Λεμεσού Κακοποίηση 
Αναμένεται η καταχώρηση της ποινικής 

δίωξης 

2 14/10 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας Κακοποίηση Υπό εκδίκαση 

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. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (2006-2011) 

 

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 20/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου Ευνοιοκρατική μεταχείριση 
Η πειθαρχική διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη 

4 40/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου 
Πλημμελής διερεύνηση 

καταγγελίας 

Οι 2 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και απαλλάχτηκαν 

5 64/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου Ευνοιοκρατική μεταχείριση 
Η πειθαρχική διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη 

6 66/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Πάφου Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Αναστάληκε μετά από γραπτή 

δήλωση της παραπονούμενης 

ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση της 

διαδικασίας 

7 75/06 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού 
Ανάρμοστη συμπεριφορά 

και αμέλεια καθήκοντος 

Αναστάληκε λόγω μη 

ικανοποιητικής μαρτυρίας 
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2007 

1 01/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας 
Πλημμελής διερεύνηση 

καταγγελίας 

Οι 2 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και απαλλάχτηκαν 

2 09/07 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λεμεσού 

Αναίτια καταδίωξη του υιού 

της και καταστροφή του 

οχήματος της 

Οι 2 κατηγορούμενοι 

αθωώθηκαν και απαλλάχτηκαν 

3 13/07 

Αυτεπάγγελτη διερεύνηση 

της ρίψης πυροβολισμού και 

του θανάσιμου 

τραυματισμού Σύρου στην 

Πάφο 

Μελών ΑΔΕ Πάφου 

 

Η πειθαρχική υπόθεση έχει 

διακοπεί μέχρι την εκδίκαση της 

ποινικής υπόθεσης 

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 
Η πειθαρχική διαδικασία  

βρίσκεται σε εξέλιξη 

4 80/09 Πολίτης 
Μελών Γραφείου Καταπολ.  

Ηλεκτρον. Εγκλήματος 
Ανάρμοστη συμπεριφορά 

Ο κατηγορούμενος αθωώθηκε 

και απαλλάχτηκε 
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 2010 

1 75/10 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λάρνακας 
Παράνομη ή άσκοπη 

άσκηση εξουσίας 

Η πειθαρχική διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

2 98/10 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Ανάρμοστη συμπεριφορά 
Η πειθαρχική διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

3 113/10 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος 
Η πειθαρχική διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

2011 

1 30/11 Πολίτης Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Ανάρμοστη συμπεριφορά 
Η πειθαρχική διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 

2 94/11 Ποδοσφαιρικό σωματείο Μελών ΑΔΕ Λευκωσίας Αμέλεια καθήκοντος 
Η πειθαρχική διαδικασία 

βρίσκεται σε εξέλιξη. 


