ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ο
Χάρτης
Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων
περιλαμβάνει 54 άρθρα που κατανέμονται σε 7
κεφάλαια:
Kεφάλαιο I: αξιοπρέπεια (ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στην ακεραιότητα του
προσώπου, απαγόρευση των βασανιστηρίων και των
απάνθρωπων εξευτελιστικών ποινών ή μεταχείρισης,
απαγόρευση της δουλείας)
Kεφάλαιο II: ελευθερία (δικαίωμα στην ελευθερία και
την ασφάλεια, σεβασμός της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής, προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα)
Kεφάλαιο III: ισότητα (ισότητα έναντι του νόμου, μη
διάκριση, πολιτισμική, θρησκευτική και γλωσσική
πολυμορφία, ισότητα ανδρών και γυναικών,
δικαιώματα του παιδιού)
Kεφάλαιο
IV:
αλληλεγγύη
(δικαίωμα
στην
πληροφόρηση και στη διαβούλευση με τους
εργαζομένους, δικαίωμα διαπραγματεύσεων και
συλλογικών ενεργειών, δικαίωμα πρόσβασης στις
υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας)
Kεφάλαιο V: ιθαγένεια (δικαίωμα του εκλέγειν και του
εκλέγεσθαι,
δικαίωμα
αναφοράς,
ελεύθερη
κυκλοφορία και διαμονή)
Kεφάλαιο VI: δικαιοσύνη (δικαίωμα πραγματικής
προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, τεκμήριο
αθωότητας και δικαιώματα υπεράσπισης, αρχές
νομιμότητας
και
αναλογικότητας
αξιόποινων
πράξεων και ποινών, δικαίωμα του προσώπου να
μην δικάζεται ή να μην τιμωρείται ποινικά δύο φορές
για την ίδια αξιόποινη πράξη)
Kεφάλαιο VII: γενικές διατάξεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Το Γ.Α.Δ. ασχολείται με τη μελέτη και υλοποίηση των
υποχρεώσεων που πηγάζουν από αποφάσεις ευρωπαϊκών
οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στους τομείς που
αφορούν στην Αστυνομία. Επίσης, ασχολείται με την
υλοποίηση των συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης,
που αφορούν στις συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά
κρατητήρια, κ.α. Συνεργάζεται με άλλες κυβερνητικές
υπηρεσίες, καθώς και ΜΚΟ για θέματα σχετικά με την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των
πολιτών και προβαίνει σε εισηγήσεις προς την Ηγεσία της
Αστυνομίας για εφαρμογή της Νομοθεσίας και των
Συμβάσεων που έχει επικυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Τηλ. Επικοινωνίας 22-607834/35
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
Το Γραφείο παρακολουθεί τη διερεύνηση παραπόνων που
αφορούν περιστατικά διακρίσεων και συνεργάζεται με τους
αξιωματικούς συνδέσμους και ανακριτές των Αστυνομικών
Διευθύνσεων. Ενεργεί ως σύνδεσμος με εθνικούς ή άλλους
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
καταπολέμησης των διακρίσεων και μεριμνά για την
εφαρμογή της Νομοθεσίας. Συνεργάζεται με αρμόδιες
Υπηρεσίες
και
συμμετέχει
σε
συσκέψεις
για
αλληλοενημέρωση και συνεργασία με στόχο τον
αποτελεσματικό χειρισμό των περιστατικών. Συνεργάζεται
με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και άλλους
εξωτερικούς οργανισμούς για την εκπαίδευση των μελών
της Αστυνομίας. Λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις που
σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Γραφείου και τηρεί
αρχείο με στατιστικά στοιχεία για το θέμα.
Τηλ. Επικοινωνίας 22-808117
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Το Γραφείο ασχολείται με τη διερεύνηση υποθέσεων
εμπορίας προσώπων, συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση
πληροφοριών, τον συντονισμό των ενεργειών των
τμημάτων, τη διοργάνωση και συμμετοχή σε επιχειρήσεις
και την άμεση και συνεχή επαφή με τα θύματα, μέχρι την
τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Περαιτέρω, το Γραφείο τηρεί
βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία, λαμβάνει μέρος σε
εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, συνεργάζεται με άλλες
υπηρεσίες και ΜΚΟ και διοργανώνει σε συνεργασία με την
ΑΑΚ, εκπαιδευτικά σεμινάρια, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
των μελών της Αστυνομίας. Επίσης συμμετέχει σε
Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Επιχειρησιακά Σχέδια Δράσης.
Τηλ. Επικοινωνίας 22-808552
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«Η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι
έμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης
οικογένειας, καθώς και των ίσων και
αναφαίρετων δικαιωμάτων τους,
αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της
δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο».
Από το Προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Α. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές
και έννομες αξίες που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα
ανθρώπινης συμπεριφοράς. Τα δικαιώματα αυτά
συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη στιγμή της
γέννησης του. Είναι οικουμενικά και αναλλοίωτα και
δεν μπορούν να αφαιρεθούν ή να περιοριστούν εκτός
εκεί όπου ο νόμος ορίζει.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα μέλη της Αστυνομίας έχουν υποχρέωση να
σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα των
πολιτών. Σε καμία περίπτωση οι ενέργειες της
Αστυνομίας για διατήρηση του Νόμου πρέπει να
οδηγούν σε μέτρα που υπονομεύουν τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από τους Aστυνομικούς
Για το Δικαίωμα σε…
- Ζωή
- Ελευθερία από βασανιστήρια
- Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια
- Ιδιωτική ζωή
Ο αστυνομικός πρέπει να απέχει…
- Από τη χρήση υπέρμετρης θανατηφόρας βίας
χωρίς νόμιμη αιτία
- Από οποιαδήποτε πράξη βασανιστηρίων
- Από τη σύλληψη προσώπου χωρίς νομική βάση
- Από την είσοδο σε οικία χωρίς ένταλμα/νομική
βάση
Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
από τους Aστυνομικούς

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
1.Δικαίωµα ζωής και σωµατικής ακεραιότητας.
2.Ισότητα ενώπιον του νόµου και δικαίωμα σε ίση
προστασία και μεταχείριση.
3.Δικαίωμα δίκαιης ανάκρισης και δίκης.
4.Δικαίωμα σε προσφυγή για πειθαρχικές και άλλες
καταδίκες, καθώς και για αποκατάσταση δικαιωμάτων
τους που πιστεύουν ότι έχουν υποστεί βλάβη.
5.Δικαίωμα αποτελεσματικών και αμερόληπτων
διαδικασιών σε περιπτώσεις υποβολής παραπόνων
εναντίον τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.
6.Τηρουμένων των οποιωνδήποτε περιοριστικών
προνοιών που αναφέρονται στη νομοθεσία, τα μέλη
της Αστυνομίας: (α)έχουν τα ίδια αστικά και πολιτικά
δικαιώματα όπως όλοι οι πολίτες, (β) έχουν τα ίδια
κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως όλοι οι
δημόσιοι λειτουργοί.

Για το Δικαίωμα σε…
- Ζωή
- Ελευθερία από βασανιστήρια
- Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια
- Αποτελεσματική προσφυγή
Ο αστυνομικός πρέπει…
- Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις
απειλής της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας
- Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις βίας
στην οικογένεια, βασανιστηρίων, κτλ.
- Να ενημερώνει τον κρατούμενο για τους λόγους της
σύλληψης του, κλπ
- Να διερευνά άμεσα και αμερόληπτα, ισχυρισμούς για
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η Αστυνομία επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία και
καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την προστασία και
προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξύ
άλλων με την:
• Αποστολή εγκυκλίων που τονίζει τη σημασία που
πρέπει να επιδεικνύεται στα δικαιώματα των πολιτών.
• Πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης που
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες για τα
ανθρώπινα δικαιώματα, διακρίσεις, εμπορία προσώπων,
κτλ.
• Δημιουργία φακέλων στην εσωτερική ιστοσελίδα της
Αστυνομίας (portal) με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα»
και «Ρατσισμός» στους οποίους τοποθετούνται
εγκύκλιοι, νομοθεσίες, εκθέσεις και εγχειρίδια, με σκοπό
τη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
μελών της Αστυνομίας.
• Ανάπτυξη συνεργασίας με διάφορους φορείς και ΜΚΟ
που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ

Β. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΘΙΚΗ: το σύστημα κανόνων συμπεριφοράς που
χαρακτηρίζει μια κοινωνική ομάδα. (η διάκριση του
αγαθού από το κακό)
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ: Το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν
τον τρόπο που πρέπει να φέρεται κάποιος, ειδικά τη
συμπεριφορά του κατά την άσκηση του επαγγέλματός
του.
Ο Κώδικας Αστυνομικής Δεοντολογίας αναθεωρήθηκε
το 2016 και αποτελεί ένα θεσμικό πλαίσιο ενεργειών και
συμπεριφορών, που στόχο έχει την ανάδειξη της
επαγγελματικής
και
ηθικής
πληρότητας
του
αστυνομικού, ως υπεύθυνου ατόμου και δημόσιου
λειτουργού. Είναι ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων, που
προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη μεταξύ
αστυνομικών και πολιτών.

