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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ο «Χάρτης ∆ικαιωµάτων του Πολίτη» αποτελεί έναν
πρακτικό οδηγό για κάθε πολίτη της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας, αλλά και για κάθε επισκέπτη. Στον Χάρτη ο
αναγνώστης µπορεί να βρει συγκεντρωµένες, σηµαντικές
πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα που εµπίπτουν στη
σφαίρα αρµοδιοτήτων της Αστυνοµίας, τα δικαιώµατα και
τις υποχρεώσεις του, καθώς και χρήσιµες συµβουλές για
την προστασία και την ασφάλειά του.
Η Αστυνοµία Κύπρου µε ενιαία, συλλογική και συντονισµένη δράση και σε συνεργασία
µε όλους τους αρµόδιους φορείς, αλλά και µε την ενεργό συµµετοχή των πολιτών,
εργάζεται αδιάλειπτα για να φέρει σε αίσιο πέρας την αποστολή που το Σύνταγµα την
όρισε να υπηρετεί:


Τη διασφάλιση της δηµόσιας ειρήνης και ευνοµίας, της οµαλής διαβίωσης των
πολιτών, και



Την πρόληψη και καταστολή κάθε µορφής εγκλήµατος και την προστασία του
Κράτους και του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, στα πλαίσια της συνταγµατικής έννοµης
τάξης.

Η Αστυνοµία Κύπρου αφουγκράζεται τις έγνοιες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της
κυπριακής κοινωνίας όπως αυτές διαµορφώνονται και από τις επιπτώσεις της
οικονοµικής κρίσης. Βασικός γνώµονας της στρατηγικής της, η οποία είναι πλήρως
εναρµονισµένη στα θέµατα ασφάλειας µε το Πρόγραµµα ∆ιακυβέρνησης του
Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, είναι ο σεβασµός και η
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων
των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούµε στην καλύτερη δυνατή οργάνωση, συντονισµό και
παρακολούθηση της δράσης των Υπηρεσιών µας, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι
αναγκαίες εκείνες προϋποθέσεις για αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων
µας προς όφελος της κοινωνίας µας ως σύνολο.
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Η Αστυνοµία Κύπρου, µε επίκεντρο τον πολίτη, επιδιώκει πάντοτε να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της εποχής µε αναβαθµισµένη εκπαίδευση, µε σύγχρονη αντεγκληµατική
πολιτική, µε αξιοποίηση των επιτευγµάτων της επιστήµης και της τεχνολογίας, αλλά και µε
έµφαση στον τοµέα της διεθνούς αστυνοµικής συνεργασίας. Ο στόχος µας, διττός: η
συνεχής αναβάθµιση τόσο του Σώµατος, όσο και της σχέσης Αστυνοµίας και πολιτών.
Το ενηµερωτικό αυτό έντυπο, το οποίο αναθεωρείται για έκτη φορά, σκοπό έχει να
αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο άµεσης ενηµέρωσης των πολιτών σε αστυνοµικού
και κοινωνικού ενδιαφέροντος θέµατα, ώστε να καταστεί «µια ανοιχτή πύλη στην
κοινωνία», µια πύλη πρόσφορη για αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ Αστυνοµίας και
πολιτών.

Μιχαήλ Παπαγεωργίου
Αρχηγός
Αστυνοµίας Κύπρου
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρµοδιότητες της
Αστυνοµίας Κύπρου καθορίζονται από τον περί
Αστυνοµίας Νόµο 73(Ι) του 2004, όπως αυτός
έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε
τον Νόµο, η Αστυνοµία ασκεί τις εξουσίες της σε
ολόκληρη την εδαφική επικράτεια της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας για:
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τη διατήρηση του Νόµου και της τάξης,
τη διαφύλαξη της ειρήνης,
την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήµατος,
τη σύλληψη και δίωξη των παρανοµούντων.

Στα
καθήκοντα
της
Αστυνοµίας
Κύπρου
περιλαµβάνεται και η αποστολή για εξυπηρέτηση και
ενηµέρωση του πολίτη. Προς τον σκοπό αυτό, ο
«Χάρτης ∆ικαιωµάτων του Πολίτη» πρωταρχικό στόχο
έχει την όσο το δυνατόν αρτιότερη, έγκυρη και σωστή
πληροφόρηση των πολιτών σε αστυνοµικού και
κοινωνικού ενδιαφέροντος θέµατα. Μέσω του Χάρτη, ο
κάθε πολίτης µπορεί να ανατρέξει για πληροφορίες σε
ζητήµατα που καλείται να διαχειριστεί καθηµερινά,
καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες συµβουλεύεται
να προβαίνει σε θέµατα που εµπίπτουν στις
αρµοδιότητες της Αστυνοµίας.
Ο Χάρτης αποτελείται από οκτώ µέρη και χαρτογραφεί
όλο το φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρονται
από την Αστυνοµία, παρέχει άµεση ενηµέρωση και
συµβουλές προς το κοινό, προσδιορίζει τις δεσµεύσεις
των µελών της Αστυνοµίας έναντι των πολιτών,
και καταγράφει διαδικασίες και ενέργειες προς
διευκόλυνσή τους διασφαλίζοντας το δικαίωµα του
Κύπριου πολίτη να απολαµβάνει υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες.
Αναλυτικότερα,
στον
Χάρτη
παρουσιάζονται
κανάλια επικοινωνίας, τα οποία ο πολίτης µπορεί να
χρησιµοποιήσει για να αποταθεί στην Αστυνοµία,
παρέχονται πληροφορίες για τα δικαιώµατα του σε
σχέση µε το έργο του Σώµατος, δίδονται χρήσιµες
συµβουλές γύρω από θέµατα γενικού ενδιαφέροντος
και καταγράφονται διαδικασίες έκδοσης επίσηµων
εγγράφων της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Πρόσθετα,
παρέχεται εκτενής πληροφόρηση στο θέµα της
εργοδότησης αλλοδαπών στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία
ενώ επεξηγούνται θέµατα πρόσληψης στο Σώµα
και δίδονται συµβουλές σε κοινωνικής θεµατολογίας
ζητήµατα.
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112 ή 199
Άµεση Βοήθεια
Εάν χρειαστείτε άµεση βοήθεια από
την Αστυνοµία, την Πυροσβεστική
ή τα νοσοκοµεία, καλέστε τον
τηλεφωνικό αριθµό 112 ή 199.
Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός
αριθµός έκτακτης ανάγκης. Όταν
καλέσετε το 112 ή το 199 και
αν για οποιονδήποτε λόγο δεν
είστε σε θέση να µιλήσετε, οι
Αρχές µπορούν να εντοπίσουν
πού βρίσκεστε από την κλήση
σας. Μπορείτε να καλέσετε χωρίς
χρέωση από σταθερό, κινητό ή
καρτοτηλέφωνο από οποιοδήποτε
µέρος και αν βρίσκεστε. Τονίζεται
ότι αυτοί οι τριψήφιοι αριθµοί
χρησιµοποιούνται
µόνο
για
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
και όχι για παροχή πληροφοριών
ή αναφορά περιστατικών. Για
αναφορά περιστατικών ή παροχή
πληροφοριών επικοινωνήστε µε το
1460 ή στο 22808080.

1414
Γραµµή
Κυνηγού

1460
Γραµµή
Επικοινωνίας
του Πολίτη
Στην Αστυνοµία λειτουργεί
επί
24ωρου
βάσεως
η
τηλεφωνική
Γραµµή
Επικοινωνίας του Πολίτη 1460,
από όπου µπορείτε να ζητήσετε
οποιεσδήποτε
πληροφορίες
για θέµατα που αφορούν
στην Αστυνοµία, να προβείτε
σε καταγγελία, να εκφράσετε
παράπονα ή ακόµη και να
διαβιβάσετε
πληροφορίες
στην Αστυνοµία, είτε επώνυµα
είτε ανώνυµα. Ο πολίτης
εξυπηρετείται άµεσα όπου αυτό
είναι εφικτό, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση, τα µηνύµατα και οι
πληροφορίες που λαµβάνονται
στο 1460 αξιολογούνται και
διαβιβάζονται στα αρµόδια
Τµήµατα και Υπηρεσίες της
Αστυνοµίας για τις οφειλόµενες
ενέργειες.
Η
Αστυνοµία
ενηµερώνει τον πολίτη για τις
ενέργειες που λήφθηκαν.

1498
Γραµµή Άµεσης
Ανταπόκρισης
και Βοήθειας
για τα
Ναρκωτικά
Στην Υπηρεσία Καταπολέµησης
Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν) λειτουργεί
επί 24ωρου βάσεως η
τηλεφωνική Γραµµή Άµεσης
Ανταπόκρισης και Βοήθειας για
τα Ναρκωτικά 1498, µέσω της
οποίας µπορείτε να ζητήσετε
βοήθεια και συµβουλές ή να
διαβιβάσετε
πληροφορίες
για θέµατα που αφορούν
στα ναρκωτικά, είτε επώνυµα
είτε ανώνυµα. Σε περίπτωση
ανάγκης για εξειδικευµένη
βοήθεια,
το
τηλεφώνηµα
διαβιβάζεται σε εκπαιδευµένο
προσωπικό
στο
Γραφείο
Πρόληψης της Υ.ΚΑ.Ν. για
τις οφειλόµενες ενέργειες.
Η γραµµή λειτουργεί βάσει
κώδικα δεοντολογίας και τηρεί
εχεµύθεια και εµπιστευτικότητα.

Η τηλεφωνική Γραµµή Κυνηγού 1414 είναι µια υπηρεσία για τον κυνηγό και την
προστασία του θηράµατος. Μέσω της Γραµµής Κυνηγού µπορείτε να ζητήσετε
βοήθεια ή να δώσετε πληροφορίες στο Κλιµάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας.
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1407
Αναφορά
Πυρκαγιών
Η τηλεφωνική Γραµµή Πυρκαγιών 1407 προσφέρεται από το Τµήµα
∆ασών και σε αυτήν µπορείτε να επικοινωνήσετε για να αναφέρετε
δασικές πυρκαγιές.

116000
Ευρωπαϊκός
τηλεφωνικός
αριθµός για τα
αγνοούµενα
παιδιά

Το 116000 είναι η Κοινή Ευρωπαϊκή Γραµµή έκτακτης ανάγκης για παιδιά
που αγνοούνται, η οποία την παρούσα στιγµή λειτουργεί σε 22 κράτη-µέλη
της ΕΕ. Η γραµµή της κάθε χώρας λειτουργεί όλο το 24ωρο και η κλήση
είναι δωρεάν. Στελεχώνεται από Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους
κατάλληλα εκπαιδευµένους, ώστε να προσφέρουν υποστήριξη σε γονείς
παιδιών που αγνοούνται, να λαµβάνουν πληροφορίες από τους πολίτες
σχετικά µε ένα παιδί που αγνοείται και να έρχονται σε επαφή µε τις αρµόδιες
Αρχές σε κάθε περίπτωση σε άµεση συνεργασία µε την Αστυνοµία.

Ιστοσελίδα της Αστυνοµίας Κύπρου www.police.gov.cy
Η Αστυνοµία Κύπρου διαθέτει τη δική της ιστοσελίδα που αποσκοπεί στην ενηµέρωση του επισκέπτη για
θέµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων της Αστυνοµίας. Στην ιστοσελίδα παρουσιάζεται το έργο των
Υπηρεσιών, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων και Μονάδων της Αστυνοµίας, ενώ προς εξυπηρέτηση των πολιτών
υπάρχουν αναρτηµένα διάφορα έντυπα, αιτήσεις και διαφωτιστικό υλικό.

Πυροσβεστική Υπηρεσία
Μπορείτε να καλέσετε την Πυροσβεστική Υπηρεσία στα τηλέφωνα 112
ή 199 ή στο 22802424 (Αρχηγείο Πυροσβεστικής), για πρόληψη και
κατάσβεση πυρκαγιών που απειλούν τη ζωή ή την περιουσία σας ή για
θέµατα που αφορούν σε διάσωση ζωής ή περιουσίας ή για παροχή
άλλης ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η Υπηρεσία µπορεί, ύστερα από παράκληση της αρµόδιας Αρχής ή και
αυτεπάγγελτα, να εξετάζει από απόψεως πυροπροστασίας τις µελέτες των
σχεδίων νεοαναγειρόµενων ή διαρρυθµιζόµενων οικοδοµών, καθώς και
όλες τις µεταγενέστερες τροποποιήσεις, συµπληρώσεις ή επεκτάσεις τους.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαθέτει τη δική της ιστοσελίδα www.fs.gov.cy από όπου ο επισκέπτης µπορεί
να συλλέξει πληροφορίες και να ενηµερωθεί για θέµατα που αφορούν στο έργο της Υπηρεσίας, αλλά και
να προµηθευτεί διαφωτιστικό υλικό, τηλέφωνα επικοινωνίας και διευθύνσεις Πυροσβεστικών Σταθµών.
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Χρήσιµα τηλέφωνα
Πυροσβεστικών Σταθµών
Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

22802424

Λευκωσία
Πυροσβεστικός Σταθµός Αρ. 1
Πυροσβεστικός Σταθµός Αρ. 2
Πυροσβεστικός Σταθµός Αρ. 3

22802288
22802188
22802150

Λεµεσός
Πυροσβεστικός Σταθµός Αρ. 1
Πυροσβεστικός Σταθµός Αρ. 2
Πυροσβεστικός Σταθµός Αρ. 3

25805400
25805444
25805454

Λάρνακα
Πυροσβεστικός Σταθµός Αρ. 1
Πυροσβεστικός Σταθµός Αρ. 2
Πυροσβεστικός Σταθµός Αεροδροµίου Λάρνακας

24804280
24804260
24804770

Πάφος
Πυροσβεστικός Σταθµός Πάφου
Πυροσβεστικός Σταθµός Πόλεως Χρυσοχούς
Πυροσβεστικός Σταθµός Αεροδροµίου Πάφου

26806272
26806230
26806480

Αµµόχωστος
Πυροσβεστικός Σταθµός Αµµοχώστου

23803232

Ειδική Μονάδα Αντιµετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.)

24804366

Βοήθεια στον θαλάσσιο χώρο
Για πληροφορίες και παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε θαλάσσιο χώρο
που περιβάλλει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µπορείτε να απευθυνθείτε
οποιαδήποτε ώρα, στην 24ωρη τηλεφωνική γραµµή 25805350 της
∆ιοίκησης Λιµενικής και Ναυτικής Αστυνοµίας ή να καλέσετε µέσω
ασυρµάτου, στη διεθνή συχνότητα κλήσεως κινδύνου, Κανάλι 16, του
ασύρµατου δικτύου Marine V.H.F.
Εάν απαιτείται η χρήση ελικοπτέρου διάσωσης χρησιµοποιήστε τον τηλεφωνικό αριθµό 22808080. Για να
επικοινωνήσετε µε το ελικόπτερο όταν αυτό βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή, καλέστε µέσω ασυρµάτου,
στη διεθνή συχνότητα κλήσεως κινδύνου, Κανάλι 16, του ναυτικού ασυρµάτου V.H.F.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ναυτικού ατυχήµατος καλέστε την 24ωρη τηλεφωνική γραµµή 1441.
Το συντονιστικό ρόλο έχει το Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης του Υπουργείου Άµυνας,
το οποίο συνεργάζεται µε άλλες Υπηρεσίες, όπως, την Αστυνοµία, τις Υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας
Κυκλοφορίας, τον Παράκτιο Σταθµό ΚΥΠΡΟΣ ΡΑ∆ΙΟ, το Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας, το Τµήµα Εµπορικής
Ναυτιλίας και άλλες διεθνείς Υπηρεσίες Έρευνας και ∆ιάσωσης.
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Χρήσιµα τηλέφωνα
Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης

1441 24ωρη γραµµή

24ωρη γραµµή της ∆ιοίκησης Λιµενικής και
Ναυτικής Αστυνοµίας
Κέντρο Συντονισµού Έρευνας και ∆ιάσωσης

25805350
24643005

Λιµενικοί και Ναυτικοί Σταθµοί
Λεµεσός
Λιµενικός Σταθµός νέου λιµανιού Λεµεσού
Ναυτικός Σταθµός Λεµεσού
Λιµενικός Σταθµός µαρίνας Αγίου Ραφαήλ

25805333
25805372
25821007

Λάρνακα
Ναυτικός Σταθµός Λάρνακας
Λιµενικός Σταθµός λιµανιού Λάρνακας
Λιµενικός Σταθµός µαρίνας Λάρνακας

24804350
24804400
24804052

Πάφος
Λιµενικός και Ναυτικός Σταθµός Πάφου
Λιµενικός και Ναυτικός Σταθµός Λατσί

26811390
26815050

Παραλίµνι - Αγία Νάπα
Ναυτικός Σταθµός Παραλιµνίου
Ναυτικός Σταθµός Αγίας Νάπας

23814410
23816438
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Βοήθεια στον χερσαίο χώρο
Για παροχή βοήθειας στον χερσαίο χώρο,
όπου απαιτείται η χρήση ελικοπτέρου
διάσωσης ή πυρόσβεσης, καλέστε τον
τηλεφωνικό αριθµό 22808080.

Βοήθεια στα αεροδρόµια
Στα αεροδρόµια Λάρνακας και Πάφου
λειτουργούν επί 24ωρου βάσεως, Γραφεία
Εξυπηρέτησης του Κοινού, όπου µπορείτε
να απευθύνεστε για παροχή πληροφοριών
και οποιασδήποτε άλλης βοήθειας που
σχετίζεται µε τα καθήκοντα, την αποστολή
και την παρουσία της Αστυνοµίας στα
αεροδρόµια.

Γραφείο Εξυπηρέτησης του κοινού Αερολιµένα Λάρνακας

24804715 / 24804716

Γραφείο Εξυπηρέτησης του κοινού Αερολιµένα Πάφου

26806400 / 26806401
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Χρήσιµα τηλέφωνα/∆ιευθύνσεις
Αρχηγείο Αστυνοµίας

Λεωφόρος Αντιστράτηγου
Ευάγγελου Φλωράκη
1478 Λευκωσία

22808080

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Ψυχικού 8, Στρόβολος,
2038 Λευκωσία

22802020

Αστυνοµικός Σταθµός
Λυκαβηττού

Λεωφόρος Σπύρου
Κυπριανού 34,
1075 Λευκωσία

22802380

Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αγία Παρασκευή, Αγλαντζιά, Άγιοι Οµολογητές, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Αντώνιος, Ακρόπολη, ∆ασούπολη,
πλαγιόδροµος Αθαλάσσας βόρεια του πρώην Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (Α.Τ.Ι.), Λυκαβηττός,
Παλλουριώτισσα, Στρόβολος.

Αστυνοµικός Σταθµός
Πύλης Πάφου

22802200

Ρηγαίνης 85-87,
1010 Λευκωσία

Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Κασσιανός, Άγιος Σάββας, Λευκωσία,
Τρυπιώτης, Φανερωµένη, Χρυσαλινιώτισσα, Γενί Τζαµί, Νεπέτ Χανέ, Οµεριέ, Ταπάκ Χανέ, Τοχτ Αλ Καλφ.

Αστυνοµικός Σταθµός
Αγίου ∆οµετίου

22802838

Λεωφόρος Κυριάκου
Μάτση 14, Άγιος ∆οµέτιος,
2368 Λευκωσία

Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος ∆οµέτιος, Έγκωµη, Μακεδονίτισσα, Άγιος Ανδρέας, Άγιος Παύλος, Αρχάγγελος, Λακατάµεια,
Στρόβολος, Παρισσινός.
Αστυνοµικός Σταθµός
Στροβόλου

22607760

Ψυχικού 8, Στρόβολος,
2038 Λευκωσία

Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αθαλάσσα, Ακρόπολη, Αρχάγγελος, ∆ασούπολη, Παρισσινός, Στρόβολος.
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Αστυνοµικός Σταθµός
Οµορφίτας

Κολοκοτρώνη 27-29,
Καϊµακλί,
1037 Λευκωσία

22802800

Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Αντώνιος, Άγιος Κασσιανός, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, Γενί Τζαµί, Χρυσαλινιώτισσα, Καϊµακλί,
Παλλουριώτισσα, Οµορφίτα.

Αστυνοµικός Σταθµός
Λατσιών

Αγιασµάτων 43, Λατσιά,
2230 Λευκωσία

22607300

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Γεώργιος, Άγιος Ελευθέριος, Λατσιά, Γέρι, πλαγιόδροµος Αθαλάσσας (νότια), Ύψωµα Άρωνα, κοίτη
του ποταµού έως το κοιµητήριο Αγλαντζιάς.

Αστυνοµικός Σταθµός
Λακατάµειας

Φάνης 5, Λακατάµεια,
2304 Λευκωσία

22802888

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αρχάγγελος, Ανθούπολη, Συνοικισµός Ανθούπολης, Συνοικισµός Αγίου Μάµα, Τσέρι, Συνοικισµός
Άσπρες, Συνοικισµός Κουλουράτου, Συνοικισµός Γερανίου, Πάνω και Κάτω Λακατάµεια.
Υποσταθµός ∆ευτεράς

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 4,
∆ευτερά,
2450 Λευκωσία

22607632

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Καµπιά, Καπέδες, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό, Κάτω και Πάνω ∆ευτερά, Ψιµολόφου, Ανάγεια, Εργάτες,
Επισκοπειό, Αναλιόντας, Φιλάνι, Βιοµηχανική περιοχή Εργατών.

Αστυνοµικός Σταθµός
Πέρα Χωρίου

Ελευθερίας 36, Πέρα Χωριό,
2572 Λευκωσία

22607400

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
∆άλι, Πέρα Χωρίο, Νήσου, Λύµπια, Αλάµπρα, Σια, Αγία Βαρβάρα, Μαθιάτης, Λυθροδόντας, Μαρκί,
Κοτσιάτης, Ηλιούπολη, περιοχή Κωνστάντιας, περιοχή Καλλιθέας, Ποταµιά, Βιοµηχανική Περιοχή Ιδαλίου,
περιοχή Νέα Λήδρα.
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Αστυνοµικός Σταθµός
Περιστερώνας

22607160

Γρίβα ∆ιγενή 16,
Περιστερώνα,
2731 Λευκωσία

Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Περιστερώνα, Ακάκι, Μένικο, Ορούντα, Κάτω Μονή, Παναγιά (µέχρι το γεφύρι), Άγιοι Ηλιόφωτοι (µέχρι
την εκκλησία).

Αστυνοµικός Σταθµός
Κοκκινοτριµιθιάς

22607140

Πάροδος Γρηγόρη
Αυξεντίου,Κοκκινοτριµιθιά,
2660 Λευκωσία

Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Κοκκινοτριµιθιά, Παλαιοµέτοχο, Άγιοι Τριµιθιάς, Μάµµαρι, ∆ένεια

Αστυνοµικός Σταθµός
Παλαιχωρίου

22816655

Πολύκαρπου Γιωρκάτζιη 79Β,
Παλαιχώρι Ορεινής,
2745 Λευκωσία

Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Παλαιχώρι Ορεινής, Παλαιχώρι Μόρφου, Ασκάς, Φτερικούδι, Αληθινού, Άλωνα, Πολύστυπος,
Πλατανιστάσα, Λιβάδια Πιτσιλιάς, Σαράντι, Απλίκι, Φαρµακάς, Καµπί Φαρµακά, Λαγουδερά.
Αστυνοµικός Σταθµός
Κλήρου

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 51,
2600 Λευκωσία

22462376

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Κλήρου, Καλό Χωριό (Ορεινής), Άγιος Επιφάνιος, Γούρρι, Φικάρδου, Λαζανιά, Μιτσερό, Αγροκηπιά,
Αρεδιού, Μαλούντα, Ιερά Μονή Μαχαιρά, Άγιος Ιωάννης, Αγρόκτηµα Αχεράς, Κιόνια, Άγιοι Ηλιόφωτοι
(µετά την εκκλησία Περιστερώνας).
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεοντίου & Γλάδστωνος
16ης Ιουνίου 1943,
3304 Λεµεσός

25805050

Αστυνοµικός Σταθµός
Πόλης Λεµεσού

Λεοντίου & Γλάδστωνος
16ης Ιουνίου 1943,
3304 Λεµεσός

25805011

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αγία Ζώνη, Αγία Τριάδα, Άγιος Αντώνιος, Άγιος Νεκτάριος, Άγιος Νικόλαος, Εναέριος, Καθολική, Κάψαλος,
Λεµεσός, Παλαιό Λιµάνι, Μέσα Γειτονιά, Νεάπολη, Πλατεία Ηρώων.

Αστυνοµικός Σταθµός
Αγίου Ιωάννη

Λεωφόρος Γιανούλλη
Χαλεπά 1,
3060 Λεµεσός

25805280

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Ζακάκι, Κάτω Πολεµίδια (µέρος), Άγιος Ιωάννης, Άγιος Γεώργιος (Χαβούζας), Οµόνοια, Μονοβόλικος,
Νέο Λιµάνι, Άγιος Σπυρίδωνας, Απόστολος Ανδρέας, Αποστόλου Πέτρου και Παύλου, Λεµεσός, Τσίρειο
Στάδιο, Τσιφλικούδια.
Αστυνοµικός Σταθµός
Πολεµιδιών

Ν.Π. Γιάγκου 8, Κάτω Πολεµίδια,
4156 Λεµεσός

25805656

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Μέρος ∆ήµου Κάτω Πολεµιδιών, Πάνω Πολεµίδια, µέρος Ύψωνα, Αγία Φύλα, Εκάλη, Νέα Εκάλη, Λαϊκή
Λευκοθέα, Άγιος Συλάς, 1ος και 2ος Μονοβόλικος, Νέο Νοσοκοµείο.

Αστυνοµικός Σταθµός
Γερµασόγειας

Γεωργίου Α’, Ποταµός
Γερµασόγειας 40,
4047 Λεµεσός

25805300

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Αθανάσιος (συµπεριλαµβανοµένου και του παραλιακού δρόµου από την ΚΕΑΝ µέχρι τη
γέφυρα παρά το Ξενοδοχείο HOLIDAY INN), Αγία Παρασκευή, Άγιος Τύχωνας, Ακρούντα, Αµαθούντα,
Γερµασόγεια, Λινόπετρα, Πάνθεα, Ποταµός Γερµασόγειας, Φοινικάρια, τοποθεσία Καλόγηροι,
Αρµενοχώρι, Μουτταγιάκα.
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Αστυνοµικός Σταθµός
Επισκοπής

Νεόφυτου Χ” Χριστοδούλου 30, 25805680
Επισκοπή,
4620 Λεµεσός
Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Συνοικισµός Αποστόλου Ανδρέα Κολόσσι, Κολόσσι, Ερήµη, Σούνι-Ζανατζιά, Σωτήρα, µέρος Τραχωνίου
και Ύψωνα, Αγρόκτηµα Φασουρίου, Καντού, Ασώµατος, Επισκοπή, Τσιερκέζ –Τσιφλίκ.

Αστυνοµικός Σταθµός
Αυδήµου

Αυδήµου,
4600 Λεµεσός

25805720

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Θωµάς, Αλέκτωρα, Αυδήµου, τοποθεσία Μαντάλα, Πλατανίσκια, Πραστειό, Ανώγυρα, Παραµάλι,
τοποθεσία Λάκκος του Φράγκου, Αγρόκτηµα Στερακόβου.

Αστυνοµικός Σταθµός
Πισσουρίου

οδός Πάφου, Πισσούρι,
4607 Λεµεσός

25222611

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Πισσούρι, τουριστική περιοχή Πισσουρίου

Αστυνοµικός Σταθµός
Πάχνας

Γρίβα ∆ιγενή 14, Πάχνα,
4700 Λεµεσός

25816228

Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Άγιος Αµβρόσιος, Άγιος Θεράπων, Κάτω Κιβίδες, Βουνί, Γεροβάσα, Μαλιά, Άρσος, Βάσα (Κοιλανίου),
∆ωρά, Κισσούσα, Πάχνα, Ποταµιού, Τρόζενα.

Αστυνοµικός Σταθµός
Λάνιας

∆ρόµος Λεµεσού - Πλατρών,
4744 Λεµεσός

25873004

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Γεώργιος, Άγιος Μάµας, Άλασσα, Κάτω Αµίαντος, Τριµήκληνη, Απαισιά, τοποθεσία Ζυγός,
Καπηλειό, Κορφή, Λάνεια, Λόφου, Λιµνάτης, Μονάγρι, Πελέντρι, Σαϊττάς - περιοχή Μονιάτη, Μονή Μέσα
Ποταµού - Μονιάτη, ∆ωρός, Φύλαγρα, Μονιάτης, Σιλίκου.
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Αστυνοµικός Σταθµός
Πλατρών

οδός Ολύµπου, Πάνω Πλάτρες,
4820 Λεµεσός

25813018

Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Μανδριά, Πάνω Πλάτρες, Κάτω Πλάτρες, Όµοδος, Φοινί, Κοιλάνι, Κουκά, Τροοδίτισσα, Πέρα Πεδί.

Αστυνοµικός Σταθµός
Τροόδους

Τρόοδος,
4800 Λεµεσός

25813999

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Πάνω Αµίαντος, Τρόοδος.

Αστυνοµικός Σταθµός
Μονής

Αντιστράτηγου Φλωράκη 10,
Μονή,
4525 Λεµεσός

25805700

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Μονή Αγίου Γεωργίου Αλαµάνου, Ασγάτα, Βάσα Κελλακίου, Βίκλα, Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός
Μονής, Κελλάκι, Κλωνάρι, τοποθεσία Μαζόκαµπος, Μοναγρούλι, Μονή, Μονή Παναγίας του Γλωσσά,
Παρεκκλησιά, Πραστειό Κελλακίου, Πύργος, Πεντάκωµο, Σανίδα, Πλατειές (µεταλλείο τσιµέντου).
Αστυνοµικός Σταθµός
Καλού Χωριού

Πεύκου 1, Καλό Χωριό,
4566 Λεµεσός

25813300

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Ακαπνού, Αρακαπάς, Αψιού, Γεράσα, τοποθεσία Προφήτη Ηλία,
∆ιερώνα, Επταγώνια, Ζωοπηγή, τοποθεσία Κακοµάλλης, Καλό Χωριό, Λουβαράς, Μαθηκολώνη,
Παλόδεια, Παραµύθα, Σπιτάλι, Φασούλα, Συκόπετρα.

Αστυνοµικός Σταθµός
Αγρού

Κυριάκου Απέητου 2, Αγρός,
4860 Λεµεσός

25874034

Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Άγιος Θεόδωρος Αγρού, Άγιος Ιωάννης Αγρού, Αγρίδια, Αγρός, ∆ύµες, Κυπερούντα, Κάτω Μύλος,
Ποταµίτισσα, Χανδριά.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Γωνία λεωφόρου
Μακαρίου & Αθηνών,
6301 Λάρνακα

24804040

Αστυνοµικός Σταθµός
Λάρνακας

Γωνία Λεωφόρου
Μακαρίου & Αθηνών,
6301 Λάρνακα

24804037
24804038

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιοι Ανάργυροι Α’, Άγιοι Ανάργυροι Β’, Συνοικισµός Άγιος Γεώργιος, Άγιος Λάζαρος, Άγιος Νικόλαος,
Καµάρες, Λάρνακα, Συνοικισµός Μακάριος ΙΙΙ, Σκάλα, Σωτήρα, Χρυσοπολίτισσα.

Αστυνοµικός Σταθµός
Αθηένου

Γρίβα ∆ιγενή 9, Αθηένου,
7600 Λάρνακα

24811420

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αβδελλερό, Αθηένου, Τρούλλοι, αγρόκτηµα Φουρνί, αγρόκτηµα Χαραλαµπίδης, Πετροφάνι.

Αστυνοµικός Σταθµός
Αραδίππου

Ακροπόλεως 91, Αραδίππου,
7101 Λάρνακα

24804560

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αραδίππου, Μονή Αρχαγγέλου, Κόκκινες, Τσακκιλερό, Πάνω Βλάχος, Κάτω Βλάχος, Κλαυδιά, Κόσιη, Καλό
Χωριό Λάρνακας.

Αστυνοµικός Σταθµός
Κιτίου

Λεωφόρος Αγγελόκτιστης 1,
Κίτι,
7550 Λάρνακα

24804520

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Κίτι, Μαζωτός, Τερσεφάνου, Κιβισίλι, Σοφτάδες, περιοχή Τεκκέ, ∆ροµολαξιά, Μενεού, Περιβόλια.

Αστυνοµικός Σταθµός
Λευκάρων

Πετράκη Κυπριανού 11,
Λεύκαρα,
7714 Λάρνακα

24811133

Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Άγιοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Βάβλα, Λάγεια, Πάνω Λεύκαρα, Κάτω Λεύκαρα, Μονή Αγίου Μηνά, Κάτω
∆ρυς, Μελίνη, Οδού, Ορά.
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Αστυνοµικός Σταθµός
Ζυγίου

Κωνσταντινουπόλεως 62,
Ζύγι,
7739 Λάρνακα

24817200

Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Χοιροκοιτία, Ψεµατισµένος, Μαρί, Ζύγι, Καλαβασός, Μαρώνι, Τόχνη.
Εγκαταστάσεις ∆ηµόσιας Ωφελείας:
Α.Η.Κ. Βασιλικού, Λιµάνι Βασιλικού, Ναυτική Βάση Ζυγίου.
Εγκαταστάσεις:
Αναµεταδοτικός Ραδιοσταθµός (BMERS), Τσιµεντοποιείο Βασιλικού, ∆ιυλιστήρια Χοιροκοιτίας, Φράγµα
Καλαβασού, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.
Άλλα:
Υπεραστικός δρόµος από τα σύνορα της Επαρχίας Λεµεσού παρά την Ακτή του Κυβερνήτη (Governor’s
Beach), µέχρι τα σύνορα της κοινότητας Χοιροκοιτίας παρά το ξωκλήσι Αγίας Παρασκευής, συνολική
απόσταση 12,5 χλµ.
Αστυνοµικός Σταθµός
Ορόκλινης

Μεσογείου 21, Ορόκλινη,
7041 Λάρνακα

24804250

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Λειβάδια, Ορόκλινη, Τουριστική Περιοχή, ∆ρόµος Λάρνακας – ∆εκέλειας, Κελλιά, Πύλα (κυρίως χωριό).

Περιφερειακός Σταθµός
Κοφίνου

Λεωφόρος Μακαρίου, Κοφίνου,
7735 Λάρνακα

24804380

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αγία Άννα, Μονή Αγίας Βαρβάρας, Μονή Αγίας Θέκλας, Αγγλισίδες, Mονή Γαλακτοτροφούσας, ∆ελίκηπος,
Κόρνος, Μοσφιλωτή, Σκαρίνου, Μονή Σταυροβουνίου, Ψευδάς, Απλάντα, Κοφίνου, Μενόγεια, Άγιος
Θεόδωρος, Αλαµινός, Αλεθρικό, Αναφωτίδα, Πυργά.
Εγκαταστάσεις ∆ηµόσιας Ωφελείας:
ΑΤΗΚ Πεντάσχοινος, ∆ορυφορικός Σταθµός «Μακάριος».
Εγκαταστάσεις:
Φράγµα ∆ιπόταµου, ∆ιυλιστήρια Κόρνου, Νότιος Αγωγός.
Άλλα
Μέρος Αυτοκινητόδροµου Λεµεσού - Λευκωσίας (παρά το ξωκλήσι Αγίας Παρασκευής - 40ο χλµ. και
700 µέτρα µέχρι την έξοδο Σιάς παρά την πινακίδα επαρχίας Λευκωσίας στο 58ο χλµ. και 750 µέτρα.
Μέρος αυτοκινητοδρόµου Λάρνακας από το ύψος Αλεθρικού παρά την Κλαυδιά –10ο χλµ. και 500
µέτρα µέχρι τον αυτοκινητόδροµο Κοφίνου – 23ο χλµ. και 673 µέτρα.
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Συµβολή υπεραστικού δρόµου Λευκωσίας – Λεµεσού παρά την Κοφίνου – 40ο χλµ. µέχρι το ξωκλήσι
Αγίας Παρασκευής 4ο χλµ. και 200 µέτρα.
Παλαιός δρόµος Λεµεσού - Λάρνακας παρά τον Σταθµό Κοφίνου – 37ο χλµ. και 200 µέτρα µέχρι τον
παλαιό δρόµο Λάρνακας – Κοφίνου – 15ο χλµ. και 200 µέτρα.
Παλαιός δρόµος από το Αλεθρικό - Κλαυδιά – 2ο χλµ. και 600 µέτρα µέχρι τον παλαιό δρόµο
Λάρνακας – Κοφίνου – 15ο χλµ. και 200 µέτρα.
Παλαιός δρόµος Αγίου Θεοδώρου - Μαζωτού.
Παλαιός δρόµος Αγίας Άννας – Μοσφιλωτής.
Παλαιός δρόµος Λάρνακας – Λευκωσίας και Αλάµπρας – Χοιροκοιτίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΦΟΥ

Γωνία λεωφόρου Γρίβα
∆ιγενή & Γρηγόρη Αυξεντίου,
8100 Πάφος

26806060

Κεντρικός Αστυνοµικός
Σταθµός

Πεσόντων Αστυνοµικών,
8035 Πάφος

26806500

∆ήµοι/Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Αγία Μαρινούδα, Μονή Αγίου Γεωργίου, Κολώνη, Λέµπα, Μούτταλος, Αγία Βαρβάρα, Μονή Αγίου
Νεόφυτου, Άγιος Θεόδωρος, Άγιος Παύλος, Αναβαργός, Μονή Ανατολικού, Άρµου, Αχέλεια, Αγρόκτηµα
Γεροκηπιάς, Γεροσκήπου, Έµπα, Επισκοπή, Κονιά, Λέµπα, Μαραθούντα, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, τοποθεσία
Πετρίδια, Πόλη Πάφου, Τάλα, Tρεµιθούσα, Χλώρακας, Κάτω Πάφος.
Αστυνοµικός Σταθµός
Πόλεως Χρυσοχούς

Κωνσταντινουπόλεως και
Θεοδούλου Νίττη γωνία,
Πόλη Χρυσοχούς,
8820 Πάφος

26806280

∆ήµοι/Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Μονή Αγίας Βαρβάρας, Άγιος Ισίδωρος, Αγία Μαρίνα, Ανδρολίκου, Αππιδάκι, Αργάκα, Γιαλιά,
Γουδί, Πόλη Χρυσοχού, ∆ρούσεια, Ευρέτου, Παλιάµπελα, Ζαχαριά, Παχύαµµος, Ίνια, Πελαθούσα,
Ιστιντζίο, Περιστερώνα, Καραµουλήδες, Πιττόκοπος, Κυνούσα, Προδρόµι, Κρίτου Τέρα, Πωµός, Λατσί
(λιµάνι), Σαραµά, Σκούλλη, Λίµνη (µεταλλείο), Στενή, Λυσός, Τέρα, Μακούντα, Φάσλι, Μελάδεια,
Φιλούσα, Μελάνδρα, Χόλη, Νέα ∆ήµµατα, Τρεµιθούσα, Νέο Χωριό, Άγιος Μερκούριος, αγρόκτηµα
Ποταµός, Μιρµικόφου, αγρόκτηµα Γιόλου, αγρόκτηµα Άγιος Νικόλαος, Υδατοφράκτης Αγίας Μαρίνας,
Υδατοφράκτης Αργάκας, Υδατοφράκτης Ποµού, αγρόκτηµα Άγιος Κόνωνας.
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Αστυνοµικός Σταθµός
Στρουµπιού

26814060
Πλατεία Αγίας Σοφίας 17,
Κάτω Στρουµπί,
8550 Πάφος
Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Μονή Αγίων Αναργύρων, Λετύµβου, Σίµου, Άγιος ∆ηµητριανός, Λουκρούνου, Κάτω Ακουρδάλεια,
Πάνω Ακουρδάλεια, Μηλιά, Γιόλου, Μηλιού, Πιταργού, ∆ρύµου, Πολέµι, Θρινιά, Θελέτρα, αγρόκτηµα
Σταυρός, Καλλέπεια, Στρουµπί, Κοίλη, Τσάδα, Φύτη, Λάσα, Ψαθί, τοποθεσία Παναγιά, τοποθεσία Μονέρο,
Κούρδακας.
Αστυνοµικός Σταθµός
Κουκλιών

Αποστόλου Λουκά 12, Κούκλια,
8500 Πάφος

26806335

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Γεώργιος, Αναρίτα, Κάτω Αρχιµανδρίτα, Πάνω Αρχιµανδρίτα, Κούκλια, Μαµώνια, Μανδριά,
Μάρωνας, Μούσερε, Νατά, Νικόκλεια, Σουσκιού, Τίµη, Φασούλα, Φοίνικας, Μονή Αγίου Σάββα, Κέδαρες,
Κελοκέδαρα, τοποθεσία Νέα Επισκοπή, αγρόκτηµα Ορείτες.
Αστυνοµικός Σταθµός
Κελοκεδάρων

Βαΐλη 4, Κελοκέδαρα,
8620 Πάφος

26806370

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Ιωάννης, Άγιος Νικόλαος, Αρµίνου, Κέδαρες, Κελοκέδαρα, Κιδάσι, Μέσανα, Πραιτώρι, Πραστειό,
Σαλαµιού, Μονή Σίντι, Σταυροκόννου, Τραχυπέδουλα, Φιλούσα (Κελοκεδάρων), ∆ασικός Σταθµός
Πεύκος της Πέρα Βάσας.
Αστυνοµικός Σταθµός
Πέγειας

Μιχαλάκη Κυπριανού 26, Πέγεια,
8560 Πάφος

26806350

∆ήµοι/Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Ακουρσός, Κάτω Αρόδες, Πάνω Αρόδες, Πέγεια, Κάθηκας, Κισσόνεργα, Κόλπος Κοραλλίων.

Αστυνοµικός Σταθµός
Παναγιάς

Αλώνια 2, Πάνω Παναγιά,
8640 Πάφος

26817484

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αγία Μαρίνα, Αγία Μονή, Αγιά, Αµαργέτη, Αναδιού, Αξύλου, Ασπρογιά, Ελεδιό, Βρέτσια, Γαλαταριά,
Κανναβιού, Κοιλίνεια, Κρίτου Μαρόττου, Φάλεια, Λαπηθιού, Λεµώνα, Μαµουντάλη, Παναγιά, Πενταλιά,
Στατός-Άγιος Φώτιος, ∆ασικός Σταθµός Σταυρού Ψώκας, Χούλου, Μονή Χρυσορρογιάτισσας, Μελαµιού.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Κοραή & Αγίου ∆ηµητρίου 51,
Παραλίµνι
5312 Αµµόχωστος

23803030

Αστυνοµικός Σταθµός
Παραλιµνίου

Κοραή 72, Παραλίµνι,
5310 Αµµόχωστος

23803024

∆ήµοι/Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Παραλίµνι.
Αστυνοµικός Σταθµός
Αγίας Νάπας

23803200

Σταδίου 4, Αγία Νάπα,
5330 Αµµόχωστος

∆ήµοι/Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Αγία Νάπα, περιοχή Αγίας Θέκλης (Σωτήρα).
Αστυνοµικός Σταθµός
∆ερύνειας

23803260

Αµµοχώστου 47, ∆ερύνεια,
5380 Αµµόχωστος

∆ήµοι/Κοινότητες που αστυνοµεύει:
∆ερύνεια, Σωτήρα (εκτός περιοχής Αγίας Θέκλης), Φρέναρος, Προσφυγικός Συνοικισµός Αγίου Γεωργίου
Αχερίτου, Συνοικισµός Βρυσούλλων Αχερίτου, Στροβίλια.
Αστυνοµικός Σταθµός
Ξυλοφάγου

24804545

Αναστάση Μανώλη 81,
Ξυλοφάγου,
7520 Αµµόχωστος

Κοινότητες που αστυνοµεύει:
Ξυλοφάγου, Λιοπέτρι, Αυγόρου (λειτουργεί υποσταθµός, τηλ. 23819782)

Αστυνοµικός Σταθµός
Ξυλοτύµβου

Στέλιου Κυριακίδη 1,
Ξυλοτύµβου,
7510 Αµµόχωστος

24804300

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Ξυλοτύµβου, Ορµήδεια, Ηλεκτροπαραγωγός Σταθµός ∆εκέλειας, Συνοικισµός Α.Η.Κ., περιοχή φράγµατος
Άχνα.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΟΡΦΟΥ

Σωκράτη Γεωργιάδη 28,
Ευρύχου,
2831 Λευκωσία

22802525

Αστυνοµικός Σταθµός
Αστροµερίτη

22607600
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 49,
Αστροµερίτης,
2722 Λευκωσία
Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αγία Μαρίνα, Άγιος Γεώργιος Καυκάλου, ∆ασικός Σταθµός Ασίνου, Αστροµερίτης, Βυζακιά, Κουτραφάς,
τοποθεσία Μάντρες, Μεταλλείο Μεµή, Νικητάρι, Ξυλιάτος, Ποτάµι.

Αστυνοµικός Σταθµός
Κάµπου

Λεωφόρος Κύκκου 19, Κάµπος,
2863 Λευκωσία

22874556

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Κάµπος, Μονή Κύκκου, Μηλικούρι, Τσακκίστρα.
Αστυνοµικός Σταθµός
Ευρύχου

22802524
Σωκράτη Γεωργιάδη 28,
Ευρύχου,
2831 Λευκωσία
Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος Θεόδωρος, τοποθεσία Αγρολάδου, Ευρύχου, τοποθεσία Καρτερούνι, Κατύδατα, Σκουριώτισσα,
Τεµβριά, Άγιος Επιφάνιος, Κοράκου, Ληνού, Φλάσου, ελεύθερες αγροτικές περιοχές Αγίου Νικολάου,
Πέτρας και Αγίου Γεωργίου Σολέας.

Αστυνοµικός Σταθµός
Κακοπετριάς

22813977
Γεωργίου Γρίβα ∆ιγενή 8,
Κακοπετριά,
2800 Λευκωσία
Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Αγία Ειρήνη, Μονή Αγίου Νικολάου, Γαλάτα, Κακοπετριά, Καλιάνα, Καννάβια, ∆ασικός Σταθµός Καπουράς,
Κούρδαλι, ∆ασικός Σταθµός Πλατάνια, Σινάορος, Σπήλια.

Αστυνοµικός Σταθµός
Πεδουλά

22816720
Πέρικλου Χ”Βασίλη 4,
Πεδουλάς,
2850 Λευκωσία
Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Άγιος ∆ηµήτριος, Γερακιές, ∆ασικό Κολλέγιο Προδρόµου, τοποθεσία Καλόγηρος, Καλοπαναγιώτης,
Καµινάρια, Καπουράλλης, Λεµίθου, Μουτουλλάς, Οίκος, Παλαιόµυλος, Πεδουλάς, Πρόδροµος, Τρεις
Ελιές, Μονή Τρικουκιά, Μεταλλείο Χρωµίου, ελεύθερη αγροτική περιοχή Λεύκας.
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Αστυνοµικός Σταθµός
Κάτω Πύργου

Νικολάου Παπαγεωργίου 30,
Κάτω Πύργος,
2940 Λευκωσία

26812940

Κοινότητες/Περιοχές που αστυνοµεύει:
Μοσφίλι, Πηγένια, Πάνω Πύργος, Κάτω Πύργος, τοποθεσία Χολερή, τοποθεσία Άγιο Γιωργούδι, Άγιος
Θεόδωρος (Τηλλυρίας), Άγιος Ιωάννης (Σελεµάνη), Αλεύκα, Βροΐσια, Αµµαδιές, Κόκκινα, Μανσούρα,
Πηγή, τοποθεσία Σελλάδι του Άππη, ελεύθερη αγροτική περιοχή Ξερόβουνου.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

∆ικαιώµατα
του πολίτη σε σχέση
µε το έργο
της Αστυνοµίας
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Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
Παράπονα εναντίον µελών της Αστυνοµίας
∆ικαιώµατα του πολίτη σε περίπτωση σύλληψης και κράτησής του
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
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Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα
Τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι θεµελιώδεις ελευθερίες αφορούν στην
αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και προστατεύονται τόσο από την εθνική
µας νοµοθεσία, όσο και από διεθνείς Συµβάσεις που κύρωσε µε Νόµο η
Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι απέναντι στον Νόµο
και έχουν δικαίωµα σε ίση προστασία, χωρίς καµία απολύτως διάκριση,
ανεξαρτήτως κουλτούρας, πολιτισµού, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού
προσανατολισµού, εθνικής καταγωγής, κοινωνικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.
Οι περιπτώσεις όπου τα ανθρώπινα δικαιώµατα επιτρέπεται να περιοριστούν
είναι κατά την άσκηση νόµιµης εξουσίας από τα όργανα επιβολής του Νόµου,
για ορισµένο χρονικό διάστηµα που προβλέπεται από τον Νόµο.

Παράπονα εναντίον
µελών της Αστυνοµίας
Ο κάθε πολίτης µπορεί να
υποβάλει γραπτώς στον Αρχηγό
Αστυνοµίας ή στον Αστυνοµικό
∆ιευθυντή της επαρχίας όπου
διαµένει, οποιοδήποτε παράπονο
εναντίον µέλους της Αστυνοµίας.
Αφού διερευνηθεί το παράπονο η
Αστυνοµία οφείλει να ενηµερώσει
τον πολίτη για το αποτέλεσµα της
έρευνας, σε διάστηµα που να µην
υπερβαίνει τις 30 ηµέρες.
Πέραν των πιο πάνω, µε βάση τον Νόµο 9(Ι)/2006, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα, ο πολίτης
έχει το δικαίωµα να υποβάλει στην Ανεξάρτητη Αρχή ∆ιερεύνησης Ισχυρισµών και Παραπόνων
κατά της Αστυνοµίας, οποιοδήποτε παράπονο ή να προβάλει οποιονδήποτε ισχυρισµό εναντίον µέλους
της Αστυνοµίας, για πράξεις που αφορούν σε διαφθορά ή δωροδοκία ή σε αθέµιτο πλουτισµό ή σε
διαπλοκή του µε εξωγενείς παράγοντες ή µε οικονοµικά ή άλλα συµφέροντα, σε παραβίαση ανθρωπίνων
δικαιωµάτων, σε ευνοιοκρατική µεταχείριση ή συµπεριφορά κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, η οποία
τείνει να κλονίσει την εµπιστοσύνη του κοινού προς την Αστυνοµία ή να δυσφηµήσει το κύρος της.
Η Αρχή δύναται να διερευνά παράπονα και
ισχυρισµούς που της υποβάλλονται γραπτώς ή
περιέρχονται σε γνώση της µε οποιονδήποτε τρόπο ή
τα οποία ανατίθενται σε αυτήν προς διερεύνηση από
τον Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας ή τον Υπουργό
∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. Η Αρχή δεν
διερευνά ανώνυµα παράπονα και ισχυρισµούς.
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∆ικαιώµατα του πολίτη
σε περίπτωση σύλληψης
και κράτησής του
Σε περίπτωση νόµιµης σύλληψης έχετε το δικαίωµα να πληροφορηθείτε σε καταληπτή από εσάς γλώσσα,
τον λόγο για τον οποίο έχετε συλληφθεί και να ενηµερωθείτε για τα δικαιώµατά σας, περιλαµβανοµένου του
δικαιώµατος για τηλεφωνική επικοινωνία µε δικηγόρο της επιλογής σας χωρίς να είναι παρόν οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο ή µε οποιοδήποτε συγγενικό ή άλλο πρόσωπο στην παρουσία µέλους της Αστυνοµίας,
ώστε να ενηµερώσετε για τη σύλληψη και τον Αστυνοµικό Σταθµό ή τον χώρο κράτησης ή της προτιθέµενης
κράτησής σας. Η επικοινωνία µε συγγενικό πρόσωπο δυνατό να µην επιτραπεί αµέσως µετά τη σύλληψη και
για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τις 12 ώρες, εάν κατά την κρίση του ανακριτή υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι
αυτό θα επηρεάσει το ανακριτικό έργο.

Αµέσως µετά τη σύλληψη γίνεται σωµατική έρευνα. Αντικείµενα που µπορεί να θεωρηθούν ως τεκµήρια
θα κρατηθούν από την Αστυνοµία σύµφωνα µε τις εξουσίες που της παρέχει ο Νόµος. Επίσης, δυνατόν να
κρατηθούν και άλλα επικίνδυνα αντικείµενα, τα οποία εάν δεν αποτελούν τεκµήρια, επιστρέφονται µε το
πέρας της κράτησης.
Σε περίπτωση κράτησής σας έχετε το δικαίωµα να τυγχάνετε αξιοπρεπούς µεταχείρισης, συµπεριφοράς και
διαβίωσης σε κελί λογικού µεγέθους, στο οποίο παρέχονται οι στοιχειώδεις ανέσεις και συνθήκες υγιεινής,
επαρκής φωτισµός και εξαερισµός, καθώς και κατάλληλος εξοπλισµός ξεκούρασης.
Πρόσθετα, έχετε το δικαίωµα για:
 εµπιστευτικές συνεντεύξεις και συναντήσεις µε τον δικηγόρο σας,
 ιατρική εξέταση και περίθαλψη,
 συναντήσεις µε συγγενικά ή άλλα πρόσωπα της επιλογής σας,
 αποστολή και λήψη επιστολών, και
 πληροφόρηση σε καταληπτή από εσάς γλώσσα.
Ο οιοσδήποτε κρατούµενος απαγορεύεται να υπόκειται σε βασανιστήρια, απάνθρωπη ή ταπεινωτική τιµωρία
ή µεταχείριση ή οποιαδήποτε σωµατική ή ψυχολογική βία.
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Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα
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Με βάση τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόµου) Νόµου
138 (Ι)/2001, η Αστυνοµία εφαρµόζει αυστηρά τις πρόνοιες
που αφορούν στη νόµιµη επεξεργασία των προσωπικών
δεδοµένων των πολιτών και διασφαλίζει πλήρως την
εφαρµογή των δικαιωµάτων τους, όπως το δικαίωµα
ενηµέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης. Η Υπηρεσία
υποχρεούται να αποζηµιώσει τον οιοδήποτε, σε περίπτωση
που υποστεί ζηµιά λόγω παράβασης οποιασδήποτε διάταξης
του Ν.138 (Ι)/2001, εκτός και αν δεν φέρει ευθύνη για το
ζηµιογόνο γεγονός.

(α) ∆ικαίωµα ενηµέρωσης
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει κατά το στάδιο της συλλογής
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα να σας ενηµερώσει σε
καταληπτή από εσάς γλώσσα για τα πιο κάτω:





την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του,
τον σκοπό της επεξεργασίας,
τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδοµένων, και
την ύπαρξη του δικαιώµατος πρόσβασης και διόρθωσής τους.

(β) ∆ικαίωµα πρόσβασης
Έχετε το δικαίωµα να ζητάτε και να λαµβάνετε πληροφορίες
για δεδοµένα που σας αφορούν και τα οποία έχουν υποστεί
επεξεργασία. Το δικαίωµα πρόσβασης παραχωρείται µέσω
γραπτής επιστολής προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας και µε την
καταβολή τέλους €17,09. ∆ικαιούστε, επίσης, να ζητήσετε
διόρθωση ή διαγραφή δεδοµένων λόγω ανακριβειών ή
παραλείψεων σε αυτά. Η Αστυνοµία έχει υποχρέωση να
ανταποκριθεί στο αίτηµά σας εντός τεσσάρων εβδοµάδων.
Σηµείωση:
Όσον αφορά στα σηµεία (α) και (β) πιο πάνω, σηµειώνεται ότι σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται από τον Νόµο, δύναται
να εξασφαλιστεί άρση του δικαιώµατος ενηµέρωσης και πρόσβασής
σας, µε απόφαση του Επιτρόπου Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.

(γ) ∆ικαίωµα αντίρρησης
Έχετε το δικαίωµα για επιτακτικούς και νόµιµους λόγους να
προβάλετε εγγράφως αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδοµένων
που σας αφορούν. Η Αστυνοµία έχει υποχρέωση να απαντήσει
εγγράφως στο αίτηµά σας εντός 15 ηµερών.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

Αιτήσεις για έκδοση
πιστοποιητικών
αδειών
εκθέσεων
εγγράφων
και
µεταβιβάσεων
πυροβόλων όπλων
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Χρήσιµες διευθύνσεις και τηλέφωνα
Έκδοση πιστοποιητικών/εγγράφων/µεταβιβάσεων
Αστυνοµικές εκθέσεις/σχεδιογραφήµατα/φωτογραφίες
Πυροβόλα και µη πυροβόλα όπλα
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Τα τέλη για την εξασφάλιση πιστοποιητικών από την Αστυνοµία υπόκεινται, ανά πάσα στιγµή, σε
αναθεώρηση και το κοινό µπορεί να ενηµερώνεται σχετικά µέσω της Επίσηµης Εφηµερίδας της ∆ηµοκρατίας,
του ηµερήσιου Τύπου και της ιστοσελίδας της Αστυνοµίας.

Χρήσιµες διευθύνσεις και τηλέφωνα

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Λευκωσία: Ψυχικού 8, Στρόβολος, 2038 Λευκωσία
Μόρφου: Σωκράτη Γεωργιάδη 28, Ευρύχου, 2831Λευκωσία
Αµµοχώστου: Κοραή & Αγίου ∆ηµητρίου 51, Παραλίµνι, 5312 Αµµόχωστος
Λάρνακα: Γωνία λεωφόρου Μακαρίου & Αθηνών, 6301 Λάρνακα
Λεµεσός: Λεοντίου & Γλάδστωνος 1, 3304 Λεµεσός
Πάφος: Γωνία λεωφόρου Γρίβα ∆ιγενή & Γρηγόρη Αυξεντίου, 8100 Πάφος

ΤΜΗΜΑ Β’ - ΤΡΟΧΑΙΑ
Κιλκίς 40, Βιοµηχανική περιοχή Λατσιών, 2234 Λευκωσία
Αρχείο Τµήµατος Β’

22607510, 22607512, 22607513

Γραφείο Προηγούµενων Καταδίκων

22607540

Γραφείο Μελέτης και ∆ιαβίβασης Υποθέσεων

22607542

ΤΜΗΜΑ Γ’ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, περιοχή ΡΙΚ ,1478 Λευκωσία
(Αρχηγείο Αστυνοµίας)
Αρχείο Τµήµατος Γ’

22808130

Αρχείο Προηγούµενων Καταδικών

22808386

Γενική Εισαγγελία

22808085

Γραφείο Πυροβόλων και µη Πυροβόλων Όπλων

22808384, 22808385
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Γραφεία Πυροβόλων Όπλων Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Λευκωσίας
Λεµεσού
Λάρνακας
Πάφου
Αµµοχώστου
Μόρφου

22607728
25805086
24804013
26806074
23803026
22802523

Λογιστήρια Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Λευκωσίας
Λεµεσού
Λάρνακας
Πάφου
Αµµοχώστου
Μόρφου

22607721
25805043
24804010
26806012
23803008
22802506

Έκδοση πιστοποιητικών/εγγράφων/µεταβιβάσεων
Εκδίδονται σε πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και σε αλλοδαπούς που διαµένουν στην Κύπρο
νόµιµα για έξι τουλάχιστον µήνες. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτητή, αυτός πρέπει να προσκοµίσει άδεια
παραµονής και διαβατήριο σε ισχύ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε από πρόσωπο
δεόντως εξουσιοδοτηµένο από τον ενδιαφερόµενο.


Πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου και ποινικού µητρώου

∆ιαδικασία για έκδοση:
 Συµπληρώνεται το έντυπο Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.
 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Αρχείο Προηγούµενων Καταδικών, του Τµήµατος Γ’ (Αρχηγείο
Αστυνοµίας), ως επίσης και στα λογιστήρια των επαρχιακών ∆ιευθύνσεων.
 Για αλλοδαπούς αιτητές και για πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας που επιβαρύνονται µε
προηγούµενες καταδίκες, τα πιστοποιητικά εκδίδονται µόνο από το Αρχείο Προηγούµενων Καταδικών,
του Τµήµατος Γ’.
 Καταβάλλεται τέλος €20 έναντι απόδειξης.
Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει:
 ∆ελτίο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατήριο, για πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
 ∆ιαβατήριο, alien book και άδεια παραµονής σε ισχύ, για αλλοδαπούς.
 Πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας στις περιπτώσεις νοµικών προσώπων.
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Πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου για λειτουργία γραφείου ενοικίασης
µηχανοκίνητων οχηµάτων
Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου για επαγγελµατική άδεια οδηγού
Πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου για εκπαίδευση οδηγών
Πιστοποιητικό λευκού µητρώου τροχαίας για φοιτητές ή άλλους πολίτες της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος στο εξωτερικό

∆ιαδικασία για έκδοση:
 Συµπληρώνεται το σχετικό έντυπο.
 Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Προηγούµενων Καταδικών του Τµήµατος Β’ ή στις Αστυνοµικές
∆ιευθύνσεις των επαρχιών.
 Καταβάλλεται τέλος €8,54 έναντι απόδειξης (δεν αφορά στο πιστοποιητικό λευκού µητρώου τροχαίας
για φοιτητές ή άλλους πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας για οδήγηση µηχανοκίνητου οχήµατος στο
εξωτερικό, το οποίο εκδίδεται δωρεάν).

Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει:
 Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 ∆ελτίο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.
 Άδεια οδηγού σε ισχύ.



Πιστοποιητικό αξιοπιστίας για άδεια άσκησης του επαγγέλµατος οδικού
µεταφορέα εµπορευµάτων και επιβατών

∆ιαδικασία για έκδοση:
 Συµπληρώνεται το έντυπο Αστ.136.
 Η αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο Προηγούµενων Καταδικών του Τµήµατος Β’ ή στις Αστυνοµικές
∆ιευθύνσεις των επαρχιών.
 Καταβάλλεται τέλος €25,63 (σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από επιχείρηση καταβάλλεται
τέλος €8,54, εφόσον προσκοµιστεί βεβαίωση από την επιχείρηση οποιουδήποτε οργανωµένου
συνόλου επαγγελµατιών αυτοκινητιστών).

Ο αιτητής πρέπει να παρουσιάσει:
 Πιστοποιητικό γεννήσεως.
 ∆ελτίο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.
 Άδεια οδηγού σε ισχύ.
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Αστυνοµικές εκθέσεις/σχεδιογραφήµατα/φωτογραφίες


Παροχή αστυνοµικών εκθέσεων, συµπεριλαµβανοµένου και του
σχεδιογραφήµατος για οδικά τροχαία δυστυχήµατα, σε ασφαλιστικές
εταιρείες, δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα που έχουν έννοµο συµφέρον

 Υποβάλλεται αίτηση (έντυπο Αστ.88) δεόντως συµπληρωµένη προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας, η οποία
παραδίδεται στο Γραφείο Μελέτης και ∆ιαβίβασης Υποθέσεων του Τµήµατος Τροχαίας.
 Καταβάλλεται τέλος €85 έναντι απόδειξης στο Γραφείο Προηγουµένων Καταδικών του Τµήµατος
Τροχαίας.
Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και στο λογιστήριο οποιασδήποτε Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης µε την καταβολή
του νενοµισµένου τέλους έναντι απόδειξης. Όλες οι αιτήσεις προωθούνται στο Γραφείο Μελέτης και
∆ιαβίβασης Υποθέσεων του Τµήµατος Τροχαίας για τα περαιτέρω.


Παραχώρηση σχεδίων και φωτογραφιών σε περίπτωση τροχαίου δυστυχήµατος
σε ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα που έχουν έννοµο
συµφέρον

 Η αίτηση γίνεται υπό µορφή επιστολής προς τον Αρχηγό
Αστυνοµίας, για Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Τµήµατος Τροχαίας,
και συνοδεύεται από απόδειξη είσπραξης των νενοµισµένων
τελών.
 Υποβάλλεται στο Γραφείο Μελέτης και ∆ιαβίβασης Υποθέσεων
του Τµήµατος Τροχαίας.
 Καταβάλλονται τα νενοµισµένα τέλη στο Γραφείο
Προηγουµένων Καταδικών του Τµήµατος Τροχαίας.
Η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και στο λογιστήριο οποιασδήποτε
Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης, µε την καταβολή του νενοµισµένου τέλους
έναντι απόδειξης. Όλες οι αιτήσεις προωθούνται στο Γραφείο Μελέτης
και ∆ιαβίβασης Υποθέσεων του Τµήµατος Τροχαίας για τα περαιτέρω.

Τέλη:
 Για σχεδιογραφήµατα σκηνής οδικού δυστυχήµατος το τέλος είναι €34,17.
 Για φωτογραφίες σκηνών εγκληµάτων/δυστυχηµάτων τα τέλη είναι:
9Χ12 εκ. = €2
13Χ18 εκ. = €4
30Χ20 εκ. = €7
30Χ40 εκ. = €10
Για
ιατροδικαστική αναφορά €42,72.
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Παραχώρηση αστυνοµικών εκθέσεων ή/και φωτογραφιών σκηνών εγκληµάτων
σε ασφαλιστικές εταιρείες, δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα που έχουν έννοµο
συµφέρον

 Η αίτηση γίνεται υπό µορφή γραπτής επιστολής προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας και υποβάλλεται στο
Αρχείο του Τµήµατος Γ’.
 Καταβάλλεται τέλος €85 έναντι απόδειξης.


Παραχώρηση αντιγράφων καταθέσεων και εγγράφων

Όταν κλήση ή ένταλµα επιδοθεί στον κατηγορούµενο για να παρουσιαστεί ενώπιον ∆ικαστηρίου, αυτός
δικαιούται, µε γραπτό αίτηµα προς την κατηγορούσα Αρχή, να ζητήσει να προµηθευτεί µε τα αντίγραφα
των καταθέσεων και εκθέσεων που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπό εκδίκασης υπόθεσης, µε την
καταβολή του σχετικού τέλους, το οποίο καθορίζεται ανάλογα µε το µέγεθος των καταθέσεων/εκθέσεων.

∆ιαδικασία:
 Υποβολή γραπτού αιτήµατος του κατηγορουµένου ή του δικηγόρου του προς τον προϊστάµενο
Εισαγγελίας µαζί µε αντίγραφο της κλήσης.
 Ο αιτητής ειδοποιείται γραπτώς για τον ακριβή αριθµό των εγγράφων και το συνολικό ποσό που θα
καταβάλει (€17,09 για κάθε υπόθεση και επιπρόσθετα €0,10 για κάθε σελίδα).
 Ο αιτητής, αφού προσκοµίσει στον επαρχιακό Κλάδο Εισαγγελίας την επιστολή που έλαβε για τον
ακριβή αριθµό των εγγράφων και καταβάλει το συνολικό ποσό τέλους σε µετρητά ή επιταγή στο
όνοµα του Αστυνοµικού ∆ιευθυντή της αρµόδιας επαρχίας, λαµβάνει τα αντίγραφα έναντι απόδειξης
πληρωµής.
 ∆εν θα καταβάλλεται οποιοδήποτε τέλος στις περιπτώσεις όπου στον κατηγορούµενο έχει
παραχωρηθεί από το ∆ικαστήριο νοµική αρωγή.
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Πυροβόλα και µη πυροβόλα όπλα


Ηλικία κατοχής πυροβόλων ή µη πυροβόλων όπλων

Πρόσωπο κάτω των 18 χρόνων δεν επιτρέπεται να έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε πυροβόλο ή µη
πυροβόλο όπλο, εκτός και αν βρίσκεται:
 σε αδειούχο σκοπευτήριο, κατά τη διεξαγωγή αγώνων, διαγωνισµών ή εκγυµνάσεων µεταξύ των
µελών του σκοπευτικού σωµατείου και άλλων προσώπων και νοουµένου ότι δεν είναι κάτω των 16
ετών, ή
 σε εγκεκριµένο πεδίο χρωµατοσφαίρισης (paintball) και νοουµένου ότι έχει συµπληρώσει:
(α) το 16ο έτος της ηλικίας του, ή
(β) το 14ο έτος τη ηλικίας του και συνοδεύεται από τον γονέα ή κηδεµόνα του ή από συγγενικό του
πρόσωπο µέχρι τρίτου βαθµού.

Βαθµοί συγγένειας
Γονείς 
Παιδιά
Αδέλφια µεταξύ τους
Παππούδες 
εγγόνια
Προπάππους, προγιαγιά,
δισέγγονο, θείος(α), αδελφότεκνος(η)







1ου βαθµού
2ου βαθµού
2ου βαθµού
3ου βαθµού

Κατηγορίες πυροβόλων όπλων

Κατηγορία Α’:
Περιλαµβάνονται αυτόµατα όπλα, πυροβόλα όπλα που έχουν τη µορφή άλλου αντικειµένου, εκρηκτικοί
στρατιωτικοί µηχανισµοί και εκτοξευτές, πυροµαχικά διατρητικών, εκρηκτικών ή εµπρηστικών σφαιρών,
κ.λπ.
Κατηγορία Β’:
Περιλαµβάνονται βραχέα και µακρύκαννα ηµιαυτόµατα ή
επαναληπτικά πυροβόλα, όπλα, πιστόλια, περίστροφα, κ.λπ.
Κατηγορία Γ’:
Περιλαµβάνονται βραχέα και µακρύκαννα ηµιαυτόµατα ή
επαναληπτικά πυροβόλα όπλα που δεν περιλαµβάνονται
στην κατηγορία Β’, µακρύκαννα πυροβόλα όπλα µίας βολής
ανά αυλακωτή κάννη και περίστροφα συνολικού µήκους
28cm και άνω.
Κατηγορία ∆’:
Μακρύκαννα όπλα µιας βολής ανά λεία κάννη, των οποίων ο αριθµός των καννών δεν υπερβαίνει τις δύο
(συνήθη κυνηγετικά και flobert).
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Μη πυροβόλα όπλα

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όπλα που δεν εµπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, όπως για παράδειγµα το
αεροβόλο, τα όπλα που χρησιµοποιούνται στα πεδία χρωµατοσφαίρισης (paintball), το αγωνιστικό τόξο,
κ.λπ.
Για τις πιο κάτω περιπτώσεις µπορείτε να αποταθείτε:
 στο Γραφείο Πυροβόλων και µη Πυροβόλων Όπλων, του Τµήµατος Γ’,
 στα Γραφεία Πυροβόλων Όπλων των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων των επαρχιών.


Άδεια εισαγωγής/µεταβίβασης/εγγραφές κυνηγετικού/αεροβόλου (Ν. 113 (Ι)/ 2004)

Ο Αρχηγός Αστυνοµίας έχει την εξουσία να εκδίδει άδεια απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου
κατηγορίας ∆’ (κυνηγετικό), µε την προϋπόθεση ότι ο αιτητής:
ο
 έχει συµπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του,
 δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια σύµφωνα µε απόφαση του

∆ικαστηρίου ή µετά από γνωµάτευση Κυβερνητικού Ιατρικού Συµβουλίου,
 δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αδικήµατα:
 ανθρωποκτονία,
 βιασµό,
 απαγωγή (εξαιρουµένης της απαγωγής κατά παράβαση του Άρθρου 149 του Ποινικού Κώδικα
(Κεφ. 154),
 εµπρησµό,
 εσχάτη προδοσία,
 ληστεία,
 στάση/συµµετοχή σε παράνοµη οργάνωση,
 φόνο εκ προµελέτης ή απόπειρα φόνου,
 εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή µεταφορά εκρηκτικών υλών (κατά παράβαση του
Άρθρου 4, εδαφίου (4) του περί Εκρηκτικών Υλών Νόµου), εξαιρουµένης της κατοχής φυσιγγίων
πυροβόλου όπλου κατηγορίας ∆’,
 απόπειρα καταστροφής περιουσίας µε εκρηκτικές ύλες,
 παράνοµη κατοχή, χρήση, κατοχή µε σκοπό την προµήθεια ελεγχόµενων φαρµάκων ή
ψυχοτρόπων ουσιών, σύµφωνα µε τον περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών
Νόµο,
 οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα που καθορίζεται µε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συµβουλίου, η
οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως αδίκηµα για τον σκοπό αυτό,
παράνοµος τραυµατισµός προσώπου µε χρήση πυροβόλου όπλου σύµφωνα µε τα άρθρα 228,
231, 234(α) και 243 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν ή αντικαθίστανται,
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 δεν έχει κριθεί ως φρενοπαθής σύµφωνα µε το Άρθρο 70 του περί Ποινικής ∆ικονοµίας Νόµου (Κεφ.
155).
Σηµείωση:
Πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που παρατίθενται πιο πάνω, δύναται, µετά από
παρέλευση δέκα ετών από την ηµεροµηνία καταδίκης του και επτά ετών από την ηµεροµηνία της αποφυλάκισής
του, να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων της κατηγορίας ∆’.
Για τα αδικήµατα εµπρησµού, κατοχής, χρήσης, κατοχής µε σκοπό την προµήθεια ελεγχόµενων φαρµάκων και
ψυχοτρόπων ουσιών που αναφέρονται πιο πάνω, ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως έχει εξουσία
κατόπιν σύστασης του Αρχηγού Αστυνοµίας και µε βάση τα πραγµατικά γεγονότα της κάθε υπόθεσης, να µειώσει
την προαναφερόµενη περίοδο.


Απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου κατηγορίας ∆’ (κυνηγετικό)

∆ιαδικασία:
 Υποβολή γραπτής αίτησης προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας.
 Καταβολή τέλους €40 για κάθε όπλο και €20 για κάθε Flobert.
Σηµείωση:
Είναι δυνατή η κατοχή από δικαιούχο πέραν του ενός κυνηγετικού όπλου, νοουµένου ότι για κάθε ένα κατέχει
σχετική άδεια.
Κάτοχος κατοικίας ή υποστατικού εντός του οποίου φυλάσσονται πέραν των δέκα κυνηγετικών όπλων,
υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστηµα συναγερµού συνδεδεµένο µε την Αστυνοµία ή να διαθέτει οπλοθήκη
όπως καθορίζεται στον Κανονισµό 5(2) των Κ.∆.Π. 356/2005.
Για ξένη κατοχή, πρόσωπο µέχρι 2ου βαθµού συγγένειας µε τον ιδιοκτήτη πυροβόλου όπλου κατηγορίας ∆’,
δικαιούται να το έχει και να το χρησιµοποιεί νοουµένου ότι έχει άδεια κατοχής του συγκεκριµένου όπλου.


Άδεια εισαγωγής πυροβόλου ή µη πυροβόλου όπλου

Κάτοικος Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, ο οποίος επιθυµεί να εισαγάγει πυροβόλο ή µη πυροβόλο όπλο για
δική του χρήση από χώρα µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να υποβάλει αίτηση προς τον Αρχηγό
Αστυνοµίας καταβάλλοντας ως τέλη:
 €40 για πυροβόλο όπλο.
 €15 για µη πυροβόλο όπλο.
Σηµείωση:
Η άδεια ισχύει για τρεις µήνες και µπορεί να ανακληθεί από τον Αρχηγό Αστυνοµίας σε οποιοδήποτε χρόνο, µετά
από προειδοποίηση ενός µηνός.
Επισκέπτης από χώρα µη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να υποβάλει αίτηση προς τον ∆ιευθυντή του
Τµήµατος Τελωνείων για ειδική άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου ή µη πυροβόλου όπλου µέγιστης διάρκειας
τριών µηνών.
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Εγγραφή πυροβόλου ή µη πυροβόλου όπλου

∆ιαδικασία:
Πρόσωπο το οποίο φέρει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή αγοράζει ή αποκτά εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
πυροβόλο όπλο ή µη πυροβόλο όπλο υποχρεούται όπως:
 εντός δύο εργάσιµων ηµερών από τη στιγµή άφιξης του όπλου στη ∆ηµοκρατία ή από τη στιγµή
απόκτησης ή αγοράς του, να αποταθεί στον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή της επαρχίας στην οποία διαµένει
για εγγραφή του,
 προσκοµίσει άδεια εισαγωγής ή άδεια µεταφοράς του όπλου ή έγκριση από τον Αρχηγό Αστυνοµίας
ή ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου,
 καταβάλει τέλος €20.


Άδεια οπλοπώλη

∆ιαδικασία:
 Υποβολή γραπτής αίτησης προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας.
 Με την απόφαση για χορήγηση άδειας καταβάλλεται ποσό ύψους €410 ως τέλος για την έκδοση
άδειας.
 Ο Αρχηγός Αστυνοµίας έχει εξουσία να εκδίδει άδεια οπλοπώλη µόνον εάν ικανοποιείται ότι ο αιτητής:
ο
 έχει συµπληρώσει το 23 έτος της ηλικίας του,
 διαθέτει τα απαιτούµενα επαγγελµατικά προσόντα,
 δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη δηµόσια τάξη ή ασφάλεια, σύµφωνα µε απόφαση
του ∆ικαστηρίου ή µετά από γνωµάτευση Κυβερνητικού Ιατρικού Συµβουλίου,
 δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκηµα από αυτά που αναφέρονται πιο πάνω,
 δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα που καθορίζεται µε γνωστοποίηση του
Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ως
αδίκηµα για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,
 διατηρεί κατάλληλο και ασφαλές υποστατικό για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του
οπλοπώλη και την ασφαλή φύλαξη των πυροβόλων όπλων,
 εφόσον πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, όχι όµως για λόγους ψυχικής υγείας.
 Σε περίπτωση που πρόσωπο κατηγορείται για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που αναφέρονται πιο
πάνω και είναι κάτοχος οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου, το όπλο αυτό περιέρχεται στη φύλαξη
της Αστυνοµίας Κύπρου µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του ∆ικαστηρίου και ανάλογα
µε το αποτέλεσµα της δίκης, θα γίνεται η διάθεση του πυροβόλου όπλου είτε µε την επιστροφή
του, είτε µε τη δήµευσή του. Στην ίδια περίπτωση, εάν είναι κάτοχος άδειας ξένης κατοχής, η άδεια
αυτή αναστέλλεται και παραδίδεται στον Αρχηγό Αστυνοµίας µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στο
∆ικαστήριο και ανάλογα µε το αποτέλεσµα της ποινικής διαδικασίας είτε παύει η αναστολή της εν
λόγω άδειας και αυτή επιστρέφεται στον κάτοχό της, είτε καταργείται.
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 Πρόσωπο που καταδικάζεται για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που αναφέρονται στη σελίδα 44,
µπορεί να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση άδειας ύστερα από παρέλευση δέκα χρόνων από την
ηµεροµηνία καταδίκης του και επτά χρόνων από την ηµεροµηνία αποφυλάκισής του. Η άδεια ισχύει για
περίοδο πέντε ετών και µπορεί να ανανεωθεί για ακόµη πέντε έτη κατόπιν καταβολής τέλους €85,43.
 Σε περίπτωση που πρόσωπο επιθυµεί να ασκήσει αποκλειστικά τη δραστηριότητα επιδιόρθωσης ή
µεταποίησης πυροβόλων όπλων, πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση για έκδοση άδειας οπλοπώλη
στον Αρχηγό Αστυνοµίας, στην οποία να αναγράφεται η συγκεκριµένη δραστηριότητα και στην
περίπτωση που του χορηγηθεί η σχετική άδεια, να καταβάλει το ποσό των €105. Η άδεια ισχύει για
περίοδο πέντε ετών και µπορεί να ανανεωθεί για ακόµη πέντε έτη κατόπιν καταβολής τέλους €42,72.


Εγγραφή πυροβόλου ή µη πυροβόλου όπλου

∆ιαδικασία:
 Υποβολή γραπτής αίτησης προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας.
 Το έντυπο µεταβίβασης πρέπει να φέρει την υπογραφή των ενδιαφεροµένων µερών και να έχει
πιστοποιηθεί από Κοινοτάρχη ή πιστοποιούντα υπάλληλο.
Σηµείωση:
Το πρόσωπο το οποίο µεταβιβάζει πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού εγγραφής όπλου και άδειας κατοχής
αναφορικά µε το εν λόγω όπλο.
Το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να γίνει η µεταβίβαση να δικαιούται να έχει στη φύλαξη, κατοχή ή έλεγχό
του ή να χρησιµοποιεί ή να µεταφέρει εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας πυροβόλο ή µη πυροβόλο όπλο.


Μεταφορά όπλου εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας

Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου κυνηγίου σε οιονδήποτε να µεταφέρει ή να
χρησιµοποιεί πυροβόλο όπλο κατηγορίας ∆’ ή αεροβόλο εκτός και αν:
 είναι κάτοχος ειδικής άδειας, την οποία εκδίδει ο Αρχηγός Αστυνοµίας,
 µεταφέρει µη συναρµολογηµένο όπλο κατηγορίας ∆’ σε δηµόσιο δρόµο, κατά την ηµέρα που
προηγείται της ανοικτής περιόδου κυνηγίου.



Μεταφορά πυροβόλων όπλων προς κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκδίδεται άδεια µεταφοράς από τον Αρχηγό Αστυνοµίας, αφού λάβει υπόψη τις συνθήκες µεταφοράς, την
ασφάλεια και νοουµένου ότι ο αιτητής:
ο
 έχει συµπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας του,
 δεν κρίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του, τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, σύµφωνα µε

απόφαση του ∆ικαστηρίου ή µετά από γνωµάτευση Κυβερνητικού Ιατρικού Συµβουλίου,
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 δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που αναφέρονται στη σελίδα 44,
 δεν έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε άλλο αδίκηµα που καθορίζεται µε γνωστοποίηση του
Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας ως
αδίκηµα για τον σκοπό αυτό.

∆ιαδικασία:
 Υποβολή γραπτής αίτησης προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας για έκδοση άδειας για τη συγκεκριµένη
µεταφορά.
 Η άδεια µεταφοράς πρέπει να συνοδεύει τα πυροβόλα όπλα µέχρι τον τελικό προορισµό τους και
πρέπει να επιδεικνύεται οποτεδήποτε ζητηθεί από τις αρµόδιες Αρχές των κρατών – µελών.
 Η άδεια ισχύει για περίοδο έξι µηνών.
 Καταβολή τέλους €20.
Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόµενος υποβάλει στον Αρχηγό Αστυνοµίας:
 Το όνοµα και τη διεύθυνση του πωλητή ή του παραχωρούντος και του αγοραστή ή του αποκτώντος ή
του πιθανού ιδιοκτήτη.
 Τη διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται ή µεταφέρονται τα συγκεκριµένα πυροβόλα όπλα.
 Τον αριθµό των πυροβόλων όπλων που αποστέλλονται ή µεταφέρονται.
 Τα στοιχεία που επιτρέπουν τον προσδιορισµό κάθε πυροβόλου όπλου, καθώς και ένδειξη ότι το
πυροβόλο όπλο έχει ελεγχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης της 1ης Ιουλίου 1969 περί της
Αµοιβαίας Αναγνώρισης των Εντύπων Σφραγίδων ∆οκιµής των Φορητών Πυροβόλων Όπλων.
 Το µεταφορικό µέσο.
 Την ηµεροµηνία αναχώρησης και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία άφιξης.
Σηµείωση:
Σε περίπτωση µεταφοράς πυροβόλων όπλων µεταξύ οπλοπωλών, δεν απαιτείται η προσκόµιση των
πληροφοριών που αναφέρονται στα δύο πιο πάνω τελευταία σηµεία.



Μεταφορά όπλου από κράτος – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο

Ο αιτητής πρέπει να είναι κάτοχος άδειας µεταφοράς, η οποία εκδίδεται από την αρµόδια Αρχή του κράτους
– µέλους της αποστολής ή/και κάτοχος ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου, εάν το πυροβόλο όπλο
µεταφέρεται για προσωρινή κατοχή και χρήση.
Σηµείωση:
∆εν επιτρέπεται η χρήση ή µεταφορά εντός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου της
κατηγορίας ∆’ από οιοδήποτε πρόσωπο, εκτός κι αν έχει άδεια κατοχής. Εξαιρούνται οι επισκέπτες από τρίτες χώρες
που εισάγουν όπλα για προσωπική τους χρήση.


Έκδοση ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου

Για νόµιµη κατοχή και χρήση πυροβόλου όπλου σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε πρόσωπο
πρέπει να είναι κάτοχος ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου, το οποίο εξασφαλίζεται κατόπιν γραπτής
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αίτησης προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας. Για την υποβολή της αίτησης, ο αιτητής πρέπει να πληροί τις
προϋποθέσεις για απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου (βλέπε σελίδα 44) και:
 να είναι µόνιµος κάτοικος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας,
 να κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής και άδεια κατοχής του συγκεκριµένου πυροβόλου όπλου.
Η αίτηση ισχύει για περίοδο πέντε ετών και µπορεί να παραταθεί, ενώ για τα πυροβόλα όπλα της
κατηγορίας ∆’ ισχύει για περίοδο δέκα ετών. Με την αίτηση, καταβάλλεται ποσό ύψους €40 ως τέλος
έκδοσης ευρωπαϊκού δελτίου πυροβόλου όπλου.
Σηµείωση:
Τα σχετικά έντυπα διατίθενται σε όλους τους Αστυνοµικούς Σταθµούς και στις επαρχιακές Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις.
Τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται στο λογιστήριο του Αρχηγείου Αστυνοµίας ή στο Λογιστήριο των επαρχιακών
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων, σε µετρητά.


Άδεια πεδίου χρωµατοσφαίρισης (paintball)

Άδεια απόκτησης, κατοχής ή χρήσης όπλων χρωµατοσφαίρισης παραχωρείται σε φυσικό πρόσωπο που
πληροί τις προϋποθέσεις (βλέπε σελίδα 44) για απόκτηση και κατοχή πυροβόλου όπλου και διαθέτει
εγκεκριµένο πεδίο χρωµατοσφαίρισης, κατάλληλα διαµορφωµένο και σηµατοδοτηµένο, είτε για άσκηση
του αθλήµατος χρωµατοσφαίρισης, είτε για σκοπούς διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Άδεια δύναται να χορηγείται σε νοµικό πρόσωπο, νοουµένου ότι το εν λόγω νοµικό πρόσωπο θα ορίζει
ένα τουλάχιστο κατά νόµον υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε υποστατικό. Τα στοιχεία του προσώπου αυτού
θα πρέπει να αναφέρονται στην άδεια.

∆ιαδικασία:
 Υποβολή γραπτής αίτησης προς τον Αρχηγό Αστυνοµίας.
 Καταβολή τέλους €205.
Σηµείωση:
Το πιστοποιητικό ισχύει για χρονική περίοδο πέντε ετών. Για ανανέωση καταβάλλεται τέλος €85,43.


Πιστοποιητικό συλλεκτικού όπλου

Εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνοµίας µετά από επιθεώρηση και πιστοποίηση της ιδιότητας του όπλου και
µε την καταβολή τέλους €20.


Άδεια κατοχής συλλεκτικού όπλου – πιστοποιητικό εγγραφής

 Εκδίδονται από τον Αρχηγό Αστυνοµίας.
 Άδεια εισαγωγής ή απόκτησης και κατοχής µη απενεργοποιηµένου συλλεκτικού όπλου κατασκευής
µετά το 1880 σύµφωνα µε το άρθρο 4(4) του Νόµου, εκδίδεται σε πρόσωπο που πληροί τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται (βλέπε σελίδα 44) το οποίο κατά την κρίση του Αρχηγού Αστυνοµίας,
είναι συλλέκτης και µετά την πιστοποίηση του όπλου ως συλλεκτικού.
 Καταβολή τέλους €20.
 Ο Αρχηγός Αστυνοµίας προτού εκδώσει τέτοια άδεια, λαµβάνει την έγκριση του Υπουργικού
Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4(3)(γ) του Νόµου και επιβάλλει οποιουσδήποτε
όρους κρίνει ως αναγκαίους για την ασφαλή φύλαξη του όπλου.
ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 49
AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΙV

Πληροφορίες
για εργοδότηση
αλλοδαπών
στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία

50 ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

52
52
53
60
62
63
66
68
69
72

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Γενικές πληροφορίες για την απασχόληση αλλοδαπών
Εργοδότηση οικιακών εργαζοµένων
∆ικαίωµα απασχόλησης αιτητών ασύλου και κατόχων καθεστώτος
διεθνούς προστασίας
Απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών από τρίτες χώρες
Παραχώρηση προσωρινής άδειας παραµονής αλλοδαπού τρίτης
χώρας που τέλεσε γάµο µε πολίτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Υπηκόοι κρατών-µελών της ΕΕ και µέλη της οικογένειας - Αίτηση για
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Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Αρχηγείο Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Λεωφόρος Αθαλάσσας και
Σωτήρη Τσαγγάρη 9, 2015 Λευκωσία
Αρχείο Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
Επαρχιακά κλιµάκια:
Λευκωσίας
Λεµεσού
Λάρνακας
Πάφου
Αµµοχώστου

22808858, 22808839, 22808843

22802353
25805200
24804242
26806200
23803289

Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης
Υπουργείο Εσωτερικών

22804430, 22804412

Γενικές πληροφορίες για την απασχόληση αλλοδαπών
Η µεταναστευτική πολιτική της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας εφαρµόζεται από το Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ) του Υπουργείου Εσωτερικών και η εργατική πολιτική από το Τµήµα Εργασίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο πολίτης που ενδιαφέρεται να εργοδοτήσει αλλοδαπό
πρέπει προηγουµένως να αποδείξει ότι εξάντλησε όλους τους άλλους τρόπους εξεύρεσης προσωπικού,
απευθυνόµενος κατά προτεραιότητα, ως ακολούθως:
 σε πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας (µέσω δηµοσίευσης αγγελίας στον εγχώριο, ηµερήσιο Τύπο
και από τους καταλόγους των εγγεγραµµένων ανέργων που τηρούνται στη ∆ηµόσια Υπηρεσία
Απασχόλησης),
 σε κοινοτικούς υπηκόους και µέλη των οικογενειών τους µέσω EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες
Απασχόλησης),
 σε υπηκόους τρίτων χωρών ή µέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται στη ∆ηµοκρατία, αιτητές
ασύλου και φοιτητές (µέσω της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης).
Εάν και εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδείξει ότι δεν υπάρχει διαθέσιµο εργατικό δυναµικό από τις πιο
πάνω κατηγορίες προς εργοδότηση, αποτείνεται στο Τµήµα Εργασίας για έγκριση απασχόλησης υπηκόων
τρίτων. χωρών. Όταν πάρει τη σχετική έγκριση και αφού εξεύρει τον υπήκοο της τρίτης χώρας που θέλει να
απασχολήσει, υποβάλλει συµβόλαιο εργασίας συµπληρωµένο και δεόντως χαρτοσηµασµένο στο Γραφείο
Εργασίας της επαρχίας του για σφράγιση (εκτός από περιπτώσεις εργοδότησης οικιακής εργαζόµενης). Όταν
το συµβόλαιο σφραγιστεί, αποτείνεται στο Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης για έκδοση
άδειας εισόδου αλλοδαπού στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
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Κατηγορίες Αιτήσεων
1. Εξασφάλιση άδειας εισόδου για εργοδότηση αλλοδαπής οικιακής εργαζόµενης.
2. Εξασφάλιση άδειας εισόδου για εργοδότηση αλλοδαπού εργάτη.
3. Εγγραφή οικιακής εργαζόµενης.
4. Εγγραφή εργάτη.
5. Ανανέωση άδειας παραµονής και εργασίας αλλοδαπής οικιακής εργαζόµενης.
6. Ανανέωση άδειας παραµονής αλλοδαπού εργάτη.

Εργοδότηση οικιακών εργαζοµένων
∆ικαιούχοι για να εργοδοτήσουν οικιακή εργαζόµενη, υπήκοο τρίτης χώρας, είναι:
 Οικογένειες µε παιδί κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς.
 Οικογένειες, οι οποίες δεν έχουν παιδιά κάτω των 12 ετών και εργάζονται και οι δύο γονείς, νοουµένου
ότι έχουν ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα πέραν των €51.258 (βεβαίωση από Φόρο Εισοδήµατος).
 Μονογονεϊκές οικογένειες µε παιδί κάτω των 12 ετών, νοουµένου ότι ο γονέας εργάζεται (για τις
περιπτώσεις αυτές, στην αίτηση που θα υποβάλλεται πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται διάταγµα
∆ικαστηρίου για την επιµέλεια του παιδιού ή γραπτή συγκατάθεση ενός εκ των δύο γονέων και
επικυρωµένο αντίγραφο διαζυγίου).
 Οικογένειες που µόνο ο ένας εκ των δύο συζύγων εργάζεται, νοουµένου ότι το ετήσιο οικογενειακό
φορολογητέο εισόδηµα είναι πέραν του ποσού των €85.258 (βεβαίωση από Φόρο Εισοδήµατος).
 Άτοµα που διαµένουν µόνα τους, νοουµένου ότι εργάζονται, µε ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα πέραν
των €51.258 (βεβαίωση από Φόρο Εισοδήµατος).
Σηµείωση:
Προτού υποβληθεί η αίτηση θα πρέπει να γίνει η διαδικασία EURES, διάρκειας τριών εβδοµάδων και δηµοσίευση
αγγελίας στον εγχώριο, ηµερήσιο Τύπο, σε περίοπτο σηµείο, σε δύο τουλάχιστον εφηµερίδες µεγάλης
κυκλοφορίας.
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Στις πιο κάτω κατηγορίες δεν είναι απαραίτητο να τηρείται η σειρά προτεραιότητας
εξεύρεσης προσωπικού που αναφέρεται πιο πάνω. Οι κατηγορίες αυτές εξαιρούνται της
ανώτατης περιόδου εργοδότησης των τεσσάρων ετών:
 Όταν ο αιτητής είναι άνω των 75 ετών.
 Όταν είναι άτοµο µε ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα (πρόσφατη ιατρική
βεβαίωση).
 Όταν πρόκειται για άτοµο µε ειδικές ικανότητες (βεβαίωση από ειδικό γιατρό).
 Όταν πρόκειται για ανάπηρα άτοµα σε τροχοκάθισµα ή άτοµα καθηλωµένα στο κρεβάτι (πρόσφατη
ιατρική βεβαίωση).
 Όταν πρόκειται για άτοµα που δυσκολεύονται να φροντίσουν τον εαυτό τους από µόνα τους λόγω
σοβαρών παθήσεων, όπως καρκίνος, κατά πλάκας σκλήρυνση, µυϊκή δυστροφία, νεφροπάθεια,
µυοπάθεια, περιοριστική απώλεια όρασης, παραµορφωτική αρθρίτιδα, νόσος Αλτσχάϊµερ, γεροντική
άνοια και υπέρβαροι µε κινητικά προβλήµατα, αφού παρουσιάσουν πρόσφατη ιατρική βεβαίωση.
 Πολύτεκνες οικογένειες που εργάζονται και οι δύο γονείς και έχουν ένα τουλάχιστον παιδί κάτω των
12 ετών.
Σηµείωση:
Γίνονται δεκτές αιτήσεις (Μ58) για εργοδότηση άνδρα οικιακού εργαζοµένου σε περίπτωση που ο εργοδότης
είναι υπέρβαρος (µε βεβαίωση γιατρού για τα κιλά και το ύψος) ή τυφλός, καθώς και απασχόληση δεύτερης
οικιακής εργαζόµενης σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι καθηλωµένος στο κρεβάτι ή έχει ετήσιο φορολογητέο
εισόδηµα πέραν των €171.000.


Απαιτούµενα έγγραφα για εξασφάλιση άδειας εισόδου για εργοδότηση στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία αλλοδαπών οικιακών εργαζοµένων υπηκόων τρίτων
χωρών (Entry Permit)

 Συµπλήρωση εντύπου Μ58.
 Πρόσθετος τύπος Μ58 πλήρως συµπληρωµένος.
 Αντίγραφο διαβατηρίου αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας µε ισχύ πέραν των δύο ετών.
 Πρωτότυπο ιατρικό πιστοποιητικό υγείας από τη χώρα προέλευσης του αλλοδαπού, δεόντως
επικυρωµένο για νοσήµατα AIDS, σύφιλη, ηπατίτιδα (B και Γ) και φυµατίωση, το οποίο εκδόθηκε τους
τελευταίους τέσσερις µήνες.
 Πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου, δεόντως επικυρωµένο το οποίο να εκδόθηκε
τους τελευταίους έξι µήνες.
 Πιστοποιητικό γνώσης ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας, δεόντως επικυρωµένο.
 Πρωτότυπο συµβολαίου εργασίας και τρία αντίγραφα δεόντως χαρτοσηµασµένα (€2 στο κάθε ένα):
(α) Για ένα χρόνο χαρτόσηµο €1,50 (στο πρωτότυπο συµβόλαιο).
(β) Για δύο χρόνια χαρτόσηµα €10,50 (στο πρωτότυπο συµβόλαιο).
(γ) Για τρία χρόνια χαρτόσηµα €19,50 (στο πρωτότυπο συµβόλαιο).
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 Εγγυητική επιστολή τράπεζας που να ισχύει έναν χρόνο µετά τη λήξη του συµβολαίου:
 €341,72 για αραβικές χώρες.
 €512,58 για πρώην ανατολικές χώρες.
 €854,30 για ασιατικές χώρες.
 Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας εργοδότη.
 Πιστοποίηση Κοινοτάρχη για την καταλληλότητα του προσφερόµενου τόπου διαµονής του
αλλοδαπού ή ενοικιαστήριο έγγραφο, όπου θα διαµένει ο αλλοδαπός σε περίπτωση που ο εργοδότης
δεν διαθέτει τόπο διαµονής.
 Βεβαίωση µισθού του εργοδότη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για
εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα ή ηµικρατικό οργανισµό, κατάσταση µισθοδοσίας.
 Επιστολή από τον εργοδότη µε τα στοιχεία του αλλοδαπού που συστήνει την οικιακή εργαζόµενη και
αντίγραφο της άδειας παραµονής του.
 Καταβολή τέλους:
 €70 – ηλικιωµένοι και πρόσωπα µε ιατρικά προβλήµατα.
 €150 – οικογένειες µε παιδιά.
 €250 – άτοµα µε εισοδηµατικά κριτήρια.
 ∆ωρεάν – λήπτες δηµοσίου βοηθήµατος.
Σηµείωση:
1. Σε περίπτωση οικογένειας µε παιδιά κάτω των 12 ετών επιπρόσθετα απαιτούνται τα πιο κάτω
έγγραφα:






Πιστοποιητικά γεννήσεως παιδιών.
Κάρτα πολυτέκνων (για πολύτεκνες οικογένειες).
∆ιατάγµατα δικαστηρίου (για µονογονεϊκή οικογένεια).
Έντυπα EURES.
∆ηµοσίευση κενής θέσης σε δύο εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

2. Σε περίπτωση οικογένειας µε φορολογητέο εισόδηµα πέραν των €51.258, η οποία δεν έχει παιδιά
κάτω των 12 ετών επιπρόσθετα απαιτείται:
 Πιστοποιητικό φόρου εισοδήµατος για το φορολογητέο εισόδηµα.
 Έντυπα EURES.
 ∆ηµοσίευση κενής θέσης σε δύο εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης εργοδοτούσε προηγουµένως οικιακή εργαζόµενη
χρειάζεται:
(α)

Έντυπο Μ62 (άδεια παραµονής).

(β)

Τελευταία απόδειξη πληρωµής στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(γ)

∆ήλωση εργοδότη για τον αριθµό των αλλοδαπών που εργοδοτούσε τα τελευταία τρία χρόνια,
πιστοποιηµένη από Κοινοτάρχη ή πιστοποιούντα υπάλληλο.

(δ)

Σε περίπτωση αναχώρησης του αλλοδαπού, του οποίου η άδεια προσωρινής παραµονής και
εργασίας είναι σε ισχύ, αυτή θα παραδίδεται µαζί µε τη νέα αίτηση για εργοδότηση αλλοδαπού.
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Εάν η αίτηση για άδεια εισόδου για απασχόληση οικιακής εργαζόµενης αφορά σε
εργοδότες που εµπίπτουν στις εξαιρέσεις, επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω πρέπει να
επισυνάπτονται στην αίτηση τα ακόλουθα:
Όταν η αίτηση υποβάλλεται από άτοµα ηλικίας 75 ετών και άνω:
(α)

Έντυπο Μ62 (άδεια παραµονής).

(β)

Τελευταία απόδειξη πληρωµής στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(γ)

∆ήλωση εργοδότη για τον αριθµό των αλλοδαπών που εργοδοτούσε τα τελευταία τρία χρόνια,



πιστοποιηµένη από Κοινοτάρχη ή πιστοποιούντα υπάλληλο.
(δ)

Σε περίπτωση αναχώρησης του αλλοδαπού, του οποίου η άδεια προσωρινής παραµονής και
εργασίας είναι σε ισχύ, αυτή θα παραδίδεται µαζί µε τη νέα αίτηση για εργοδότηση αλλοδαπού.

Όταν η αίτηση υποβάλλεται από άτοµα που αντιµετωπίζουν ιατρικά προβλήµατα:



(α)

∆ήλωση ανάληψης εξόδων από παιδί ή άλλο στενό συγγενή του αιτητή, η οποία να
συνοδεύεται από βεβαίωση κοινωνικών ασφαλίσεων. Για εργαζοµένους στον δηµόσιο τοµέα
ή σε ηµικρατικό οργανισµό ή τράπεζα/συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα, να προσκοµίζεται
πρόσφατο αντίγραφο κατάστασης µισθοδοσίας.

(β)

Πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό.



Απαιτούµενα έγγραφα για εξασφάλιση άδειας εισόδου για εργοδότηση στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία αλλοδαπών εργατών υπηκόων τρίτων χωρών (Entry
Visa)






Έντυπο Μ58.
Έντυπο Μ64.
Αντίγραφο διαβατηρίου αλλοδαπού τρίτης χώρας, το οποίο να έχει ισχύ πέραν των δύο χρόνων.
Πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου δεόντως επικυρωµένο από τις αρµόδιες Αρχές
της χώρας του αλλοδαπού, το οποίο εκδόθηκε τους τελευταίους έξι µήνες.
Πρωτότυπες ιατρικές εξετάσεις δεόντως επικυρωµένες από τις αρµόδιες Αρχές της χώρας του
αλλοδαπού για νοσήµατα AIDS, σύφιλη, ηπατίτιδα (Β και Γ) και φυµατίωση, οι οποίες εκδόθηκαν
τους τελευταίους τέσσερις µήνες.
Πρωτότυπο εγγυητικής επιστολής από τον εργοδότη για τυχόν έξοδα επαναπατρισµού του
αλλοδαπού, µε ισχύ ένα χρόνο πέραν της λήξης του συµβολαίου.
Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας εργοδότη ή πιστοποιητικό σύστασης εταιρείας.
Συµβόλαιο εργασίας σφραγισµένο από το Τµήµα Εργασίας και κατάλληλα χαρτοσηµασµένο.
Επιστολή του Τµήµατος Εργασίας στην οποία να αναφέρεται ο αριθµός των ατόµων που µπορεί να
εργοδοτεί ο ενδιαφερόµενος, καθώς και την ειδικότητα των αλλοδαπών (εκτός από τους εποχιακούς
εργάτες).
∆ήλωση εργοδότη στην οποία να αναφέρει πόσους αλλοδαπούς εργοδοτεί και πόσοι εξαφανίσθηκαν
ή αποτάθηκαν για πολιτικό άσυλο τα τελευταία τρία χρόνια, πιστοποιηµένη από τον Κοινοτάρχη της
ενορίας του ή πιστοποιούντα υπάλληλο.
.
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 ∆ήλωση του εργοδότη ότι κατέχει κατάλληλο υποστατικό όπου θα διαµένει ο αλλοδαπός,
πιστοποιηµένη από τον Κοινοτάρχη της ενορίας του ή αντίστοιχη βεβαίωση από το ιδιωτικό γραφείο
εξευρέσεως εργασίας που εκπροσωπεί τον εργοδότη.
 Απόδειξη πληρωµής τελών €50 κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης εργοδοτούσε προηγουµένως αλλοδαπό, επιπρόσθετα µε
τα πιο πάνω θα πρέπει να επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:
(α) Απόδειξη πληρωµής εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(β) Σε περίπτωση αναχώρησης του αλλοδαπού του οποίου η άδεια προσωρινής παραµονής
και εργασίας βρίσκεται σε ισχύ, αυτή θα παραδίδεται µαζί µε τη νέα αίτηση για εργοδότηση
αλλοδαπού.
Σηµείωση:
Όταν οι αλλοδαποί εργάτες για τους οποίους ζητήθηκε άδεια εισόδου για εργασία κατάγονται από την Αίγυπτο, τη
Συρία και την Κίνα, οι εκδοθείσες άδειες εισόδου (Μ70) αποστέλλονται στις πρεσβείες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
στις πιο πάνω χώρες και οι ενδιαφερόµενοι προτού έρθουν στην Κύπρο, θα πρέπει να αποτείνονται στις
συγκεκριµένες πρεσβείες για να διευθετήσουν την άφιξή τους στη ∆ηµοκρατία.



Εγγραφή αλλοδαπού

Κάθε αλλοδαπός που φθάνει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία υποχρεούται εντός επτά ηµερών από την άφιξή του
να εγγραφεί στο Μητρώο Εγγραφής Αλλοδαπών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, αφού αποταθεί στο επαρχιακό
Κλιµάκιο Αλλοδαπών της Αστυνοµίας στην επαρχία όπου διαµένει, ενώ για τη Λευκωσία στο επαρχιακό
Γραφείο του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης, προσκοµίζοντας τα ακόλουθα:
 διαβατήριο σε ισχύ,
 δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
 αποτελέσµατα αναλύσεων που έκανε στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία από εγκεκριµένο χηµείο,
δηµόσιο ή ιδιωτικό, που αφορούν σε νοσήµατα, όπως AIDS, σύφιλη, ηπατίτιδα (Β και Γ),
ακτινογραφία θώρακα για τη φυµατίωση (πιστοποιηµένες από κυβερνητικό ιατρό), και
πιστοποιητικό υγείας για χειριστές τροφίµων,
 πρωτότυπη άδεια εισόδου Μ70,
 συµβόλαια εργασίας (το πρωτότυπο µαζί µε την αίτηση, ένα αντίγραφο στον εργοδότη και ένα
αντίγραφο στον αλλοδαπό),
 αντίγραφο ασφάλειας νοσηλείας,
 αντίγραφο ασφάλειας ευθύνης εργοδότη,
 καταβολή τέλους €70.
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Έγγραφα που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας παραµονής και εργασίας
οικιακής εργαζόµενης

 Αίτηση τύπου Μ61, πλήρως συµπληρωµένη.
 Αντίγραφο διαβατηρίου, το οποίο να έχει ισχύ τουλάχιστον τρεις µήνες πέραν της αιτούµενης άδειας
και να είναι πιστοποιηµένο από τον λειτουργό παραλαβής των εγγράφων.
 Φωτοτυπία σελίδας διαβατηρίου όπου να φαίνεται η άφιξη.
 Πρωτότυπο συµβόλαιο εργασίας, κατάλληλα χαρτοσηµασµένο και υπογραµµένο από τον εργοδότη
και τον εργοδοτούµενο.
 Πιστοποιητικό ασφάλισης για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
 Ασφάλεια ευθύνης εργοδότη.
 Πρωτότυπη εγγυητική τράπεζας µε ισχύ ένα χρόνο µετά τη λήξη του συµβολαίου.
 Ιατρικό πιστοποιητικό σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι πρόσωπο µε ιατρικό πρόβληµα.
 Βεβαίωση Κοινοτάρχη ότι ο εργοδότης είναι εν ζωή, σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι πέραν των
75 χρόνων.
 Απόδειξη πληρωµής τελών:
ο
ο
ο
ο
 οικογένεια µε παιδιά €150 (0 - 4 έτος), €200 (4 – 6 έτος), €300 (6 έτος και άνω),
 εισοδηµατικά κριτήρια €300,
 ηλικιωµένοι µε ιατρικά προβλήµατα €70,
 λήπτες δηµόσιου εισοδήµατος δωρεάν.


Περιπτώσεις που δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για αλλαγή εργοδότη οικιακών
εργαζοµένων

 ∆εν επιτρέπεται αλλαγή εργοδότη κατά τους πρώτους τρείς µήνες απασχόλησης οικιακής
εργαζόµενης, εκτός εάν ο εργοδότης απεβίωσε, µετανάστευσε, µεταφέρθηκε σε γηροκοµείο,
διέπραξε ποινικό αδίκηµα σε βάρος του αλλοδαπού ή µετά από απόφαση της επιτροπής εξέτασης
παραπόνων υπέρ του αλλοδαπού.
 ∆εν επιτρέπονται πέραν των δύο αλλαγών εργοδότη κατά τη διάρκεια τετραετούς απασχόλησης της
οικιακής εργαζόµενης, εκτός στην περίπτωση όπου προκύψει εργατική διαφορά και η απόφαση είναι
υπέρ του αλλοδαπού ή σε περίπτωση όπου ο εργοδότης απεβίωσε, µετανάστευσε, µεταφέρθηκε σε
γηροκοµείο, διέπραξε ποινικό αδίκηµα σε βάρος του αλλοδαπού ή µετά από απόφαση της επιτροπής
εξέτασης παραπόνων υπέρ του αλλοδαπού.
 Σε περίπτωση όπου η οικιακή εργαζόµενη ήλθε στην Κύπρο για να εργοδοτηθεί σε οικογένεια, µε
ανώτατη περίοδο απασχόλησης τεσσάρων χρόνων και επιθυµεί στη συνέχεια να απασχοληθεί σε
οικογένεια ή άτοµο που δικαιούται εργοδότηση οικιακής εργαζόµενης χωρίς χρονικό περιορισµό,
θα επιτρέπεται η αλλαγή εργοδότη, εάν οι συνθήκες το δικαιολογούν και νοουµένου ότι η αίτηση
γίνεται µέσα στα πρώτα δύο χρόνια εργοδότησής της.
 Αλλαγή εργοδότη δεν επιτρέπεται µετά το πέρας τρεισήµισι χρόνων απασχόλησης της αλλοδαπής.
58 ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ∆ιευθυντής του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης, χορηγεί, κατ’ εξαίρεση της υπό
αναφορά απόφασης της Υπουργικής Επιτροπής, παράταση παραµονής εργασίας πέραν της ανώτατης
χρονικής περιόδου των τεσσάρων χρόνων σε ειδικές περιπτώσεις που αφορούν σε απασχόληση
οικιακής εργαζόµενης/φροντίστριας, υπηκόου τρίτης χώρας. Το αίτηµα για κατ’ εξαίρεση έγκριση
υποβάλλεται απευθείας στο Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης και η επιστολή του
Τµήµατος µε την παραχωρηθείσα έγκριση πρέπει να συνοδεύει την αίτηση Μ61 ώστε να γίνεται δεκτή
στα κλιµάκια της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνοµίας, ενώ για την επαρχία
Λευκωσίας, στο επαρχιακό Γραφείο του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης.



Έγγραφα που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας παραµονής σε εργάτη:
 Συµπληρωµένο έντυπο Μ61.
 Αντίγραφο διαβατηρίου το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ τουλάχιστον τρεις µήνες πέραν της
αιτούµενης άδειας και να πιστοποιείται από τον λειτουργό παραλαβής των εγγράφων.
 Πρωτότυπο συµβόλαιο εργασίας σφραγισµένο από το Τµήµα Εργασίας και κατάλληλα
χαρτοσηµασµένο.
 Ασφάλεια ευθύνης εργοδότη.
 Πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
 Πρωτότυπη τραπεζική εγγυητική µε ισχύ ένα χρόνο µετά τη λήξη του συµβολαίου.
 Απόδειξη πληρωµής τελών €50.

Για την ανανέωση της άδειας παραµονής και εργασίας των αλλοδαπών και για τις δύο κατηγορίες, θα
επισυνάπτονται από τους ενδιαφερόµενους κάθε φορά που αποτείνονται στις αρµόδιες Υπηρεσίες, τα ίδια
έγγραφα και επιπρόσθετα η απόδειξη πληρωµής εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον
εργοδότη, καθώς και αποδείξεις πληρωµής της µισθοδοσίας των αλλοδαπών.
Σηµείωση:
Υπήκοοι τρίτων χωρών, σύζυγοι Κυπρίων και σύζυγοι Ευρωπαίων πολιτών, δεν χρειάζεται να υποβάλουν για
σκοπούς απασχόλησης, σφραγισµένο συµβόλαιο εργασίας.
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∆ικαίωµα απασχόλησης αιτητών ασύλου και κατόχων
καθεστώτος διεθνούς προσταστίας
Αναγνωρισµένοι πρόσφυγες
Σύµφωνα µε το άρθρο 21Β του Περί Προσφύγων Νόµου, οι αναγνωρισµένοι πρόσφυγες τυγχάνουν της
ίδιας µεταχείρισης που παρέχεται στους πολίτες της ∆ηµοκρατίας αναφορικά µε το δικαίωµα απασχόλησης
σε επικερδή εργασία. ∆ηλαδή, δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισµό αναφορικά µε τους τοµείς
απασχόλησης, ούτε απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία έγκρισης από το Τµήµα Εργασίας.
Κάτοχοι καθεστώτος συµπληρωµατικής προστασίας
Τους πρώτους 12 µήνες µετά την παραχώρηση του καθεστώτος συµπληρωµατικής προστασίας, τα άτοµα µε
το καθεστώς αυτό δικαιούνται να εργαστούν στους ακόλουθους τοµείς εφόσον εξασφαλίσουν συµβόλαιο
απασχόλησης σφραγισµένο από το Τµήµα Εργασίας.

ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Γεωργία
Κτηνοτροφία
Αλιεία

Εργάτες γεωργίας
Εργάτες κτηνοτροφίας
Εργάτες αλιείας

Μεταποίηση

Εργάτες αρτοποιών, ζωοτροφών, ανακύκλωσης,
τριφταδόροι, λουστραδόροι ξύλινων επίπλων

Κατασκευές

Σιδεράδες, καλουψήδες, εργάτες οικοδοµών

Εµπόριο
Επισκευές

Ισιωτές, βαφείς αυτοκινήτων, εργάτες σταθµών
βενζίνης – πλυντηρίων αυτοκινήτων
Αχθοφόροι χονδρικού εµπορίου

Άλλες δραστηριότητες

Καθαριστές κτηρίων, εργάτες αποχετεύσεων, εργάτες
συλλογής σκυβάλων

Από τον δεύτερο χρόνο και µετά τα άτοµα µε καθεστώς συµπληρωµατικής προστασίας έχουν ελεύθερη
πρόσβαση στην αγορά εργασίας όπως ισχύει και για τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες.
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Αιτητές ασύλου
Σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι αιτητές ασύλου
δικαιούνται να εργάζονται στους ακόλουθους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και επαγγέλµατα, µετά
τους πρώτους έξι µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ασύλου, νοουµένου ότι κατέχουν
συµβόλαιο απασχόλησης σε συγκεκριµένο εργοδότη σφραγισµένο από το Τµήµα Εργασίας.

ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Γεωργία
Κτηνοτροφία
Αλιεία

Εργάτες γεωργίας
Εργάτες κτηνοτροφίας
Εργάτες αλιείας

Μεταποίηση

Εργάτες παραγωγής ζωοτροφών

∆ιαχείριση αποβλήτων

Εργάτες αποχετεύσεων και επεξεργασίας λυµάτων
Εργάτες συλλογής και επεξεργασίας απορριµµάτων
και σκυβάλων
Εργάτες ανακύκλωσης
Εργάτες επεξεργασίας ζωικών αποβλήτων και
υποπροϊόντων σφαγείου

Εµπόριο
Επισκευές

Εργάτες σταθµών βενζίνης – πλυντηρίων
αυτοκινήτων
Αχθοφόροι χονδρικού εµπορίου
Αχθοφόροι χονδρικού εµπορίου

Άλλες δραστηριότητες

Εργάτες καθαρισµού κτηρίων και εξωτερικών χώρων
∆ιανοµείς διαφωτιστικού/ενηµερωτικού υλικού
∆ιανοµείς έτοιµου φαγητού
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Απασχόληση αλλοδαπών φοιτητών από τρίτες χώρες
Πρόσβαση σε απασχόληση έχουν οι αλλοδαποί φοιτητές τρίτων χωρών, οι οποίοι:
1. Έγιναν δεκτοί σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή εγγεγραµµένα µέχρι
31/12/2007.
2. Παρακολουθούν πρόγραµµα σπουδών πλήρους φοίτησης σε αναγνωρισµένο πρόγραµµα
σπουδών ή πρόγραµµα που ήταν εγγεγραµµένο µέχρι 31/12/2007.
3. Έχουν συµπληρώσει έξι µήνες πλήρους φοίτησης και παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
4. Έχουν εξασφαλίσει συµβόλαιο απασχόλησης σε συγκεκριµένο εργοδότη, ελεγµένο και
σφραγισµένο από το Τµήµα Εργασίας, µε συνηµµένο το ωράριο σπουδών του φοιτητή.
5. Θα απασχολούνται εκτός ωραρίου σπουδών.
6. ∆εν θα υπερβαίνουν τις 20 ώρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης, ενώ κατά τις περιόδους διακοπών
µαθηµάτων οι ώρες απασχόλησης δεν θα υπερβαίνουν τις 38 εβδοµαδιαίως.

Οι τοµείς ή επαγγέλµατα στα οποία µπορούν να απασχοληθούν οι αλλοδαποί φοιτητές
είναι οι πιο κάτω:
ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Εµπόριο
Επισκευές

Αχθοφόροι χονδρικού εµπορίου
Εργάτες σταθµών βενζίνης – πλυσίµατος
αυτοκινήτων

Υγεία
Κοινωνική Μέριµνα

Φροντιστές στεγών ηλικιωµένων, νοουµένου ότι
πληρούνται οι πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας

∆ραστηριότητες νοικοκυριών

Περιστασιακές εργασίες οικιακής φύσης
Εργάτες σταθµών βενζίνης – πλυντηρίων
αυτοκινήτων
Αχθοφόροι χονδρικού εµπορίου
Αχθοφόροι χονδρικού εµπορίου

Μεταποίηση

Εργάτες αρτοποιείων, µονάδων ζωοτροφών,
ανακύκλωσης αποβλήτων, εργάτες νυκτερινής
βάρδιας σε µεταποιητικές βιοµηχανίες

Γεωργία
Κτηνοτροφία
Αλιεία

Εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας

Άλλες δραστηριότητες

Καθαριστές κτηρίων, εργάτες αποχετεύσεων

Επισιτιστικός Κλάδος

∆ιανοµείς έτοιµου φαγητού
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Σηµείωση:
Στα ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής επιτρέπεται η απασχόληση µόνο σε φοιτητές που παρακολουθούν
πρόγραµµα πλήρους φοίτησης τουριστικών κλάδων σπουδών.
Μεταξύ 1ης Ιουνίου µε 15ης Οκτωβρίου, στα ξενοδοχεία/κέντρα αναψυχής επιτρέπεται η απασχόληση φοιτητών
ξενοδοχειακών/επισιτιστικών κλάδων σπουδών για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης µε βάση την ισχύουσα
πολιτική και διαδικασία.
Θα εξετάζονται αιτήµατα εργοδοτών για συνέχιση της απασχόλησης των ήδη εργοδοτουµένων σε ξενοδοχεία
φοιτητών για την περίοδο 16 Οκτωβρίου - 15 Ιανουαρίου, νοουµένου ότι το συγκεκριµένο ξενοδοχείο δεν έχει
στο µεταξύ προβεί σε απολύσεις ή/και σε µερική ή ολική αναστολή των εργασιών του.
Οι φοιτητές αναγνωρισµένων κλάδων σπουδών στη µηχανική και ηλεκτρολογία θα µπορούν να απασχολούνται
για λόγους πρακτικής εξάσκησης, νοουµένου ότι υπάρχει σχετική γραπτή συµφωνία εργοδότη και εκπαιδευτικού
ιδρύµατος που κατατέθηκε στο Τµήµα Εργασίας.

Παραχώρηση προσωρινής άδειας παραµονής αλλοδαπού τρίτης
χώρας που τέλεσε γάµο µε πολίτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
Απαιτούνται τα πιο κάτω έγγραφα:
Μ61 για πρώτη εγγραφή
1.

Συµπληρωµένο έντυπο Μ61.

2.

Πρωτότυπη τραπεζική εγγυητική σε περίπτωση που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά από τον γάµο τους.

3.

Αντίγραφο πιστοποιητικού γάµου δεόντως επικυρωµένο.

4.

Αντίγραφο διαβατηρίου συζύγου και αντίγραφο διαβατηρίου ή δελτίου πολιτικής ταυτότητας
Κυπρίου συζύγου, τα οποία να πιστοποιούνται από τον λειτουργό παραλαβής των εγγράφων.

5.

Εισοδήµατα Κύπριου συζύγου (αντίγραφο απόδειξης καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων).

6.

Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη της ενορίας τους ότι το ζεύγος διαµένει κάτω από την ίδια στέγη,
εάν τους γνωρίζει. Εάν όχι, βεβαίωση από το ζεύγος µε πιστοποίηση των υπογραφών τους από τον
Κοινοτάρχη της ενορίας τους.

7.

Τίτλος ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο.

8.

Αντίγραφο διαζυγίου.

9.

Ένορκος ∆ήλωση του Κύπριου συζύγου και του αλλοδαπού ότι δεν έχουν τελέσει άλλο γάµο από
την ηµεροµηνία έκδοσης των διαζυγίων τους.

10. Σε περίπτωση όπου ο αλλοδαπός έχει αποκτήσει παιδί από άλλο γάµο και αυτό είναι ανήλικο,
απαιτείται η προσκόµιση έγγραφης συγκατάθεσης του πατέρα ή της µητέρας του παιδιού αναλόγως
της περίπτωσης, ότι ο ανήλικος µπορεί να διαµένει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή διάταγµα
∆ικαστηρίου ότι ο αλλοδαπός σύζυγος έχει την αποκλειστική γονική µέριµνα του παιδιού, δεόντως
επικυρωµένο. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υποβάλλεται αίτηση για οικογενειακή επανένωση
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στο Τµήµα Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης προτού το παιδί αφιχθεί στην Κυπριακή
∆ηµοκρατία, ενώ στην ανανέωση η αίτηση υποβάλλεται στα επαρχιακά κλιµάκια της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
11. Πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (σχέδιο Α’) ή κάρτα νοσηλείας
του Υπουργείου Υγείας, σε περίπτωση όπου µόνο ο ένας από τους δύο εργάζεται.
12. ∆ύο φωτογραφίες.
13. Απόδειξη πληρωµής τελών €50.
14. Μ64 στην περίπτωση όπου ο αλλοδαπός εργάζεται.
15. Αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης παιδιών (αν το ζεύγος απέκτησε παιδιά από τον γάµο του).

Παρατηρήσεις:
1. ∆εν γίνεται δεκτή αίτηση Μ61 µε ληγµένο διαβατήριο.
2. Για το ανήλικο τέκνο του αλλοδαπού από προηγούµενο γάµο να υποβάλλεται (α) εγγυητική
τράπεζας, (β) πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας (σχέδιο Α’), και (γ) αντίγραφο διαβατηρίου.
* Η κατάθεση της αίτησης να γίνεται παρουσία του ζεύγους.
** Τονίζεται ότι η άδεια παραµονής που θα εκδοθεί µπορεί να έχει ισχύ µέχρι τρία χρόνια, νοουµένου ότι
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
Σηµείωση:
Πριν την τέλεση του γάµου στην Κύπρο, πρέπει να παρουσιαστούν σχετικές βεβαιώσεις (πιστοποιητικό ελευθερίας
Κύπριου συζύγου από το Υπουργείο Εσωτερικών και πιστοποιητικό ελευθερίας του αλλοδαπού από τη χώρα του)
κατάλληλα επικυρωµένες και Ένορκος ∆ήλωση από τον πολίτη της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Σε περίπτωση όπου
ο γάµος τελείται στο εξωτερικό µε µουσουλµάνο, πρέπει να παρουσιαστεί πιστοποιητικό ελευθερίας, κατάλληλα
επικυρωµένο.
Όταν ο γάµος έγινε στο εξωτερικό και το πιστοποιητικό γάµου είναι APOSTILE δεν απαιτείται πιστοποιητικό
ελευθερίας του αλλοδαπού ή διαζύγιο του αλλοδαπού ή του Κύπριου συζύγου ή άλλο πιστοποιητικό.
Εάν ο γάµος έγινε στο εξωτερικό και το πιστοποιητικό γάµου δεν είναι APOSTILE απαιτείται όπως ο αλλοδαπός
προσκοµίσει πιστοποιητικό ελευθερίας ή διαζυγίου, το οποίο πρέπει να είναι APOSTILE. Για τον Κύπριο απαιτείται
µόνο πιστοποιητικό διαζυγίου, εάν είναι διαζευγµένος.
Εάν ο γάµος έγινε στην Κύπρο απαιτείται από τον αλλοδαπό πιστοποιητικό ελευθερίας ή διαζυγίου, το οποίο
πρέπει να είναι APOSTILE και για τον Κύπριο διαζύγιο, εάν είναι διαζευγµένος.
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Ανανέωση άδειας παραµονής αλλοδαπού τρίτης χώρας παντρεµένου µε Κύπριο
πολίτη

1.

Συµπληρωµένο έντυπο Μ61.

2.

Πρωτότυπη τραπεζική εγγυητική σε περίπτωση που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά από τον γάµο τους.

3.

Αντίγραφο πιστοποιητικού γάµου δεόντως επικυρωµένο.

4.

Αντίγραφο διαβατηρίου του αλλοδαπού συζύγου και αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας του
Κύπριου συζύγου, τα οποία να πιστοποιούνται από τον λειτουργό παραλαβής των εγγράφων.

5.

Εισοδήµατα Κύπριου συζύγου (αντίγραφο απόδειξης καταβολής κοινωνικών ασφαλίσεων).

6.

Βεβαίωση από τον Κοινοτάρχη της ενορίας τους ότι το ζεύγος διαµένει κάτω από την ίδια στέγη, εάν
τους γνωρίζει και εάν όχι, βεβαίωση από το ζεύγος µε πιστοποίηση των υπογραφών τους από τον
Κοινοτάρχη της ενορίας τους.

7.

Τίτλος ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο.

8.

Σε περίπτωση όπου ο αλλοδαπός έχει αποκτήσει παιδί από άλλο γάµο και αυτό είναι ανήλικο,
απαιτείται η προσκόµιση έγγραφης συγκατάθεσης του πατέρα ή της µητέρας του παιδιού αναλόγως
της περίπτωσης, ότι ο ανήλικος µπορεί να διαµένει στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία ή διάταγµα
∆ικαστηρίου ότι ο αλλοδαπός σύζυγος έχει την αποκλειστική γονική µέριµνα του παιδιού.

9.

Πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (σχέδιο Α’) ή κάρτα νοσηλείας
του Υπουργείου Υγείας σε περίπτωση όπου µόνο ο ένας από τους δύο εργάζεται.

10. ∆ύο φωτογραφίες.
11. Αντίγραφα πιστοποιητικών γέννησης παιδιών σε περίπτωση που το ζεύγος απέκτησε παιδιά από τον
γάµο του.
12. ∆ύο φωτογραφίες.
13. Απόδειξη πληρωµής τελών €50.

Παρατηρήσεις:
1. ∆εν γίνεται δεκτή αίτηση Μ61 µε ληγµένο διαβατήριο.
2. Για το ανήλικο τέκνο του αλλοδαπού από προηγούµενο γάµο να υποβάλλεται:
(α) τραπεζική εγγυητική,
(β) πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας (σχέδιο Α’),
(γ) αντίγραφο διαβατηρίου.
* Η κατάθεση της αίτησης να γίνεται παρουσία του ζεύγους.
** Τονίζεται ότι η άδεια παραµονής που θα εκδοθεί µπορεί να έχει ισχύ µέχρι τρία χρόνια, νοουµένου ότι
πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
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Υπηκόοι κρατών-µελών της ΕΕ και µέλη της οικογένειας - Αίτηση
για έκδοση βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ΕΕ και µελών της
οικογένειας που είναι επίσης πολίτες της ΕΕ (ΜΕU1)
1.

Η αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής υποβάλλεται από πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και
µέλη της οικογένειάς του που είναι επίσης πολίτες της ΕΕ, εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία
άφιξής τους στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

2.

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον πολίτη της ΕΕ απαιτείται η προσκόµιση των ακόλουθων
εγγράφων:

2.1 Σε περίπτωση που ο σκοπός της παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι η άσκηση µισθωτής
εργασίας:
(α)

Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του.

(β)

Βεβαίωση πρόσληψης από τον εργοδότη (ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ της αίτησης) ή πιστοποιητικό απασχόλησης.

(γ)

∆ύο φωτογραφίες.

Σε περίπτωση που ο σκοπός της παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι η άσκηση µη
µισθωτής εργασίας:
(α)

Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του.

(β)

Βεβαίωση εγγραφής στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούµενος.

(γ)

∆ύο φωτογραφίες.

2.2 Σε περίπτωση που ο σκοπός της παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι η παρακολούθηση
σπουδών σε ιδιωτικό ή δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα εγκεκριµένο ή χρηµατοδοτούµενο από τη
∆ηµοκρατία για παρακολούθηση κατά κύριο λόγο σπουδών, συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων
επαγγελµατικής κατάρτισης:
(α)

Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του.

(β)

Απόδειξη εγγραφής σε ιδιωτικό ή δηµόσιο εκπαιδευτικό ίδρυµα εγκεκριµένο ή
χρηµατοδοτούµενο από τη ∆ηµοκρατία, για παρακολούθηση κατά κύριο λόγο σπουδών,
συµπεριλαµβανοµένων µαθηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης.

(γ)

Απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας στη ∆ηµοκρατία.

(δ)

∆ήλωση ή ισοδύναµο µέσο της επιλογής του αιτητή το οποίο δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει
συγκεκριµένο ύψος πόρων, που να βεβαιώνει την αρµόδια Αρχή ότι διαθέτει επαρκείς πόρους
για τον ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του ούτως ώστε να µην επιβαρύνουν το σύστηµα της
Κοινωνικής Πρόνοιας της ∆ηµοκρατίας κατά τη διάρκεια της παραµονής τους.
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2.3 Σε περίπτωση που ο σκοπός της παραµονής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι άλλος από τους πιο
πάνω:

3.

(α)

Σταθερό ή ικανοποιητικό εισόδηµα από απασχόληση εκτός της ∆ηµοκρατίας, ή

(β)

σταθερό ή ικανοποιητικό εισόδηµα από άλλες πηγές, νόµιµου χαρακτήρα, ή

(γ)

καταθέσεις επαρκούς ύψους σε τραπεζικά ιδρύµατα της ∆ηµοκρατίας ή του εξωτερικού, και

(δ)

απόδειξη πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθένειας στη ∆ηµοκρατία.

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στα µέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ που είναι επίσης
πολίτες της ΕΕ απαιτείται η προσκόµιση των ακολούθων εγγράφων:
(α) Ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας και φωτοαντίγραφό του.
(β)

Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσµού συγγένειας.

(γ)

Βεβαίωση Εγγραφής του πολίτη της ΕΕ του οποίου είναι εξαρτώµενος.

(δ)

Στις περιπτώσεις συζύγου πολίτη της ΕΕ και απευθείας κατιόντων κάτω των 21 ετών ή είναι
συντηρούµενοι από αυτόν καθώς και εκείνων του/της συζύγου του/της, απόδειξη της ύπαρξης
δεσµού συγγένειας και ότι τα εν λόγω µέλη της οικογένειας συντηρούνται από αυτόν.

(ε)

Στις περιπτώσεις κάθε άλλου µέλους της οικογένειας του πολίτη της ΕΕ που δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 3(δ), έγγραφο χορηγηθέν από την αρµόδια Αρχή της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι τα εν λόγω µέλη της οικογένειας
συντηρούνται από αυτόν ή ότι συµβίωναν κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή
απόδειξη της ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την
προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της ΕΕ.

(στ) Απόδειξη της ύπαρξης διαρκούς σχέσης µε σύντροφο.
4.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται µε την καταβολή τέλους €20 για τον πολίτη της ΕΕ και €20 για κάθε µέλος
της οικογένειάς του που είναι επίσης πολίτης της ΕΕ.

5.

Η µη συµµόρφωση µε την απαίτηση για εγγραφή θεωρείται αδίκηµα τιµωρούµενο µε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις €2.562,90.
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Υπηκόοι κρατών-µελών της ΕΕ και µέλη της οικογένειας - Αίτηση
για έκδοση δελτίου διαµονής για µέλη της οικογένειας πολίτη
της ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι κράτους-µέλους της ΕΕ (MEU2)
1.

Η αίτηση για έκδοση ∆ελτίου ∆ιαµονής υποβάλλεται από µέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ που δεν
είναι υπήκοοι κράτους-µέλους της ΕΕ, εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία άφιξής τους στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.

2.

Για τη χορήγηση ∆ελτίου ∆ιαµονής στα µέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι
κράτους-µέλους της ΕΕ απαιτείται η προσκόµιση των ακόλουθων εγγράφων:
(α) Ισχύον διαβατήριο.
(β)

Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την ύπαρξη δεσµού συγγένειας.

(γ)

Βεβαίωση Εγγραφής στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία του πολίτη της ΕΕ που συνοδεύουν ή έρχονται
για να τον/την συναντήσουν, όπου εφαρµόζεται.

(δ)

Στις περιπτώσεις συζύγου πολίτη της ΕΕ και απευθείας κατιόντων κάτω των 21 ετών ή είναι
συντηρούµενοι από αυτόν καθώς και εκείνων του/της συζύγου του/της, απόδειξη της ύπαρξης
δεσµού συγγένειας και ότι τα εν λόγω µέλη της οικογένειας συντηρούνται από αυτόν.

(ε)

Στις περιπτώσεις κάθε άλλου µέλους της οικογένειας του πολίτη της ΕΕ που δεν εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 2(δ), έγγραφο χορηγηθέν από την αρµόδια Αρχή της
χώρας καταγωγής ή προέλευσης, το οποίο πιστοποιεί ότι τα εν λόγω µέλη της οικογένειας
συντηρούνται από αυτόν ή ότι συµβίωναν κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή
απόδειξη της ύπαρξης σοβαρών λόγων υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την
προσωπική φροντίδα του µέλους της οικογένειας από τον πολίτη της Ένωσης.

(στ) Απόδειξη της ύπαρξης διαρκούς σχέσης µε σύντροφο.
(ζ)
3.

∆ύο φωτογραφίες.

Η διάρκεια ισχύος του ∆ελτίου ∆ιαµονής είναι πέντε έτη από την ηµεροµηνία χορήγησης ή για την
προβλεπόµενη περίοδο διαµονής του πολίτη της ΕΕ, εφόσον η εν λόγω περίοδος είναι µικρότερη
των πέντε ετών.

4.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται µε την καταβολή τέλους €20.

5.

Η µη συµµόρφωση µε την απαίτηση για εγγραφή θεωρείται αδίκηµα τιµωρούµενο µε χρηµατική
ποινή που δεν υπερβαίνει τις €2.562,90.
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Πιστοποιητικό µόνιµης διαµονής πολίτη της ΕΕ και µελών της
οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της ΕΕ (MEU3)
1.

Η αίτηση για έκδοση ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής υποβάλλεται από πολίτη της ΕΕ και µέλη της
οικογένειάς του που είναι υπήκοοι κράτους-µέλους της ΕΕ εάν έχουν διαµείνει νοµίµως στην
Κυπριακή ∆ηµοκρατία για συνεχή περίοδο πέντε ετών. Η αίτηση για έκδοση ∆ελτίου Μόνιµης
∆ιαµονής υποβάλλεται από µέλη της οικογένειας του πολίτη της ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι
κράτους-µέλους της ΕΕ, εντός ενός µηνός από τη λήξη της ισχύος του ∆ελτίου ∆ιαµονής.

2.

Το αδιάλειπτο της διαµονής δεν επηρεάζεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν
συνολικά τους έξι µήνες ετησίως ή από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση
υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µια απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ’ ανώτατο
όριο για σοβαρούς λόγους, περιλαµβανοµένης εγκυµοσύνης και µητρότητας, σοβαρής ασθένειας,
σπουδών ή επαγγελµατικής κατάρτισης ή απόσπασης σε άλλο κράτος-µέλος ή τρίτη χώρα.

3.

Η απώλεια του δικαιώµατος αυτού επέρχεται µόνο σε περίπτωση απουσίας από τη ∆ηµοκρατία για
χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο συνεχόµενα έτη.

4.

∆ικαίωµα µόνιµης διαµονής στη ∆ηµοκρατία πριν από τη συµπλήρωση συνεχούς περιόδου πέντε
ετών διαµονής στη ∆ηµοκρατία έχουν και οι ακόλουθοι:
(α)

Οι µισθωτοί εργαζόµενοι ή οι µη µισθωτοί εργαζόµενοι, οι οποίοι κατά τον χρόνο παύσης
της εργασίας τους, έχουν φθάσει στην ηλικία που καθορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα
στη ∆ηµοκρατία νοµοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την απόκτηση δικαιώµατος
συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή µισθωτοί εργαζόµενοι, οι οποίοι έχουν παύσει να ασκούν
µισθωτή δραστηριότητα λόγω πρόωρης αφυπηρέτησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
εργαστεί στη ∆ηµοκρατία τουλάχιστο τους προηγούµενους 12 µήνες και ότι έχουν διαµείνει
στη ∆ηµοκρατία συνεχώς για περισσότερα από τρία έτη.

(β)

Οι µισθωτοί εργαζόµενοι ή οι µη µισθωτοί εργαζόµενοι, οι οποίοι έχουν διαµείνει συνεχώς για
περισσότερα από δύο έτη στη ∆ηµοκρατία και έχουν παύσει να εργάζονται στη ∆ηµοκρατία
λόγω µόνιµης ανικανότητας προς εργασία. Νοείται ότι, αν η ως άνω ανικανότητα προήλθε
συνεπεία εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής νόσου, που παρέχει δικαίωµα σε σύνταξη
πληρωτέα ολικώς ή µερικώς από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή άλλο ευεργέτηµα
το οποίο καταβάλλεται στον ενδιαφερόµενο εν όλω ή εν µέρει από αρµόδιο φορέα δυνάµει
άλλης σχετικής νοµοθεσίας, δεν επιβάλλονται όροι όσον αφορά στη διάρκεια διαµονής στη
∆ηµοκρατία.

(γ)

Οι µισθωτοί εργαζόµενοι ή οι µη µισθωτοί εργαζόµενοι, οι οποίοι µετά τη συµπλήρωση τριών
ετών συνεχούς απασχόλησης και διαµονής στη ∆ηµοκρατία, ασκούν µισθωτή ή µη µισθωτή
δραστηριότητα σε άλλο κράτος-µέλος, διατηρώντας στον τόπο διαµονής τους στη ∆ηµοκρατία,
στην οποία επιστρέφουν, τουλάχιστο, µια φορά την εβδοµάδα.
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5.

Για τους σκοπούς της απόκτησης των δικαιωµάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 4(α)(β), οι
περίοδοι απασχόλησης στο κράτος-µέλος όπου εργάζεται ο ενδιαφερόµενος λογίζονται ως περίοδοι
απασχόλησης οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στη ∆ηµοκρατία. Οι περίοδοι ακούσιας ανεργίας, οι
οποίες έχουν καταγραφεί δεόντως από το Τµήµα Εργασίας, οι περίοδοι διακοπής δραστηριότητας
που δεν οφείλονται στη βούληση του ενδιαφεροµένου και οι απουσίες από την εργασία ή η διακοπή
της εργασίας λόγω ασθενείας ή ατυχήµατος λογίζονται ως περίοδοι απασχόλησης.

6.

Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα µέλη της οικογένειας µισθωτού εργαζοµένου ή µη µισθωτού
εργαζοµένου που διαµένουν µαζί του στη ∆ηµοκρατία, έχουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής, εφόσον
ο ίδιος ο µισθωτός εργαζόµενος ή µη µισθωτός έχει αποκτήσει δικαίωµα µόνιµης διαµονής στη
∆ηµοκρατία.
Σε περίπτωση που ο µισθωτός εργαζόµενος ή µη µισθωτός εργαζόµενος απεβίωσε ενόσω ακόµη
εργαζόταν αλλά πριν αποκτήσει το δικαίωµα µόνιµης διαµονής στη ∆ηµοκρατία δυνάµει του Νόµου
(Άρθρο 14(1)), τα µέλη της οικογένειάς του που διαµένουν µαζί του στη ∆ηµοκρατία, έχουν δικαίωµα
µόνιµης διαµονής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i)

Ο µισθωτός εργαζόµενος ή µη µισθωτός εργαζόµενος είχε κατά τον χρόνο του θανάτου του
διαµείνει συνεχώς επί δύο συνεχόµενα έτη στη ∆ηµοκρατία.

ii)
7.

Ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχηµα ή επαγγελµατική νόσο.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται µε την καταβολή τέλους €20 για κάθε πρόσωπο και υποβάλλονται δύο
φωτογραφίες.

8.

Στα δικαιούχα µόνιµης διαµονής µέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ που δεν είναι υπήκοοι
κράτους-µέλους, χορηγείται ∆ελτίο Μόνιµης ∆ιαµονής ισχύος δέκα ετών, το οποίο ανανεώνεται
αυτοδικαίως ανά δεκαετία από την ηµεροµηνία έκδοσης και µετά από σχετική αίτηση του
ενδιαφεροµένου και την καταβολή τέλους €20.

9.

Η αίτηση για την χορήγηση ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής πρέπει να υποβάλλεται από τον
ενδιαφερόµενο εντός ενός µηνός από τη λήξη της ισχύος του ∆ελτίου Μόνιµης ∆ιαµονής.

10. Η µη συµµόρφωση µε την απαίτηση υποβολής έγκαιρης αίτησης για τη χορήγηση ∆ελτίου Μόνιµης
∆ιαµονής, συνιστά αδίκηµα τιµωρούµενο µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €2.562,90.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι:
Όλα τα δηµόσια έγγραφα που εκδίδονται στο εξωτερικό πρέπει:
(α) Να φέρουν επίσηµη µετάφραση στα ελληνικά ή στα αγγλικά από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
(β) Να είναι δεόντως επικυρωµένα:
 είτε µε σφραγίδα APOSTILE σε περίπτωση που η χώρα έχει υπογράψει τη Σύµβαση της Χάγης
1961,
 είτε στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύµβαση της Χάγης 1961, µε σφραγίδα
του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της πρεσβείας/προξενείου της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας στην εν λόγω χώρα, είτε του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του αιτητή και της
πρεσβείας/προξενείο της χώρας του αιτητή στην Κύπρο και ακολούθως να πιστοποιείται και από
το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
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Στην περίπτωση που η χώρα δεν έχει υπογράψει τη Σύµβαση της Χάγης 1961 και δεν υπάρχει
πρεσβεία/προξενείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στη χώρα του αιτητή, τα έγγραφα πρέπει να
πιστοποιούνται µε σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας του και κατόπιν από την κοντινότερη
πρεσβεία/προξενείο που είναι διαπιστευµένα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
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Παραχώρηση προσωρινής άδειας παραµονής σε επισκέπτες
υπηκόους τρίτων χωρών
Απαιτούνται τα πιο κάτω έγγραφα:
1.

Συµπληρωµένο έντυπο Μ61 και καταβολή τέλους €70.

2.

Αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ όπου να φαίνεται η ηµεροµηνία άφιξης του επισκέπτη τρίτης χώρας,
πιστοποιηµένο από τον λειτουργό παραλαβής εγγράφων.

3.

Τίτλος ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο έγγραφο.

4.

Βεβαίωση από τραπεζικό ίδρυµα στην Κύπρο για τα εµβάσµατα εξωτερικού.

5.

Τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο να φαίνεται κίνηση (καταθέσεις – αναλήψεις).

6.

Αποδεικτικά στοιχεία για ύπαρξη σταθερού ή ικανοποιητικού εισοδήµατος από απασχόληση σε χώρα
εκτός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

7.

Πρωτότυπη τραπεζική εγγυητική για τυχόν έξοδα επαναπατρισµού.

8.

Πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (σχέδιο Α’).

9.

Τρεις φωτογραφίες.

10. Καταβολή τέλους €70 για έκδοση ∆ελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC).

Στην περίπτωση φιλοξενίας αλλοδαπού από Κύπριο πολίτη, απαιτείται εκ των
προτέρων έγκριση από τον ∆ιευθυντή Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και
Μετανάστευσης ή από τον Υπουργό Εσωτερικών.
Στις πιο κάτω περιπτώσεις, φιλοξενίας αλλοδαπού από Κύπριο, θα πρέπει να υποβληθούν
επιπρόσθετα τα ακόλουθα:


Αίτηση Μ61 από αλλοδαπό, ο οποίος φιλοξενείται στην Κύπρο

 ∆ήλωση του προσώπου που παρέχει τη φιλοξενία για παροχή διατροφής και στέγης στον αλλοδαπό
(εάν το πρόσωπο είναι παντρεµένο, τότε απαιτείται δήλωση και από τον σύζυγο).
 Εισοδήµατα του προσώπου που φιλοξενεί τον αλλοδαπό.
 Αντίγραφο της άδειας παραµονής (εάν το πρόσωπο που παρέχει τη φιλοξενία είναι και αυτός
αλλοδαπός).
 Όταν το πρόσωπο που φιλοξενεί τον αλλοδαπό είναι άγαµο ή διαζευγµένο να προσκοµίζεται Ένορκος
∆ήλωση ή αντίγραφο διαζυγίου και στοιχεία για τη γνωριµία του µε τον αλλοδαπό.
 Ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής ενδονοσοκοµειακής/εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης και µεταφοράς
της σορού.
 Εγγυητική επιστολή τράπεζας µε ισχύ έναν χρόνο πέραν της λήξης του συµβολαίου.
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Αίτηση Μ61 από γονέα αλλοδαπού που πολιτογραφήθηκε πολίτης της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή είναι παντρεµένος µε Κύπριο πολίτη

 ∆ήλωση του προσώπου που παρέχει τη φιλοξενία για παροχή διατροφής και στέγης στον αλλοδαπό
(εάν το πρόσωπο είναι παντρεµένο, τότε απαιτείται τέτοια δήλωση και από τον σύζυγο).
 Εισοδήµατα προσώπου που παρέχει τη φιλοξενία.
 Επιστολή που να επεξηγεί τους λόγους της φιλοξενίας.
 Έγγραφα που να αποδεικνύουν τη συγγένεια.
 Ασφάλεια ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ενδονοσοκοµειακής/εξωνοσοκοµειακής και µεταφοράς
της σορού.
 Εγγυητική τράπεζας µε ισχύ ένα χρόνο πέραν της λήξης του συµβολαίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Αρχείου
Πληθυσµού και Μετανάστευσης, στο τηλέφωνο 22804405.
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ΜΕΡΟΣ V

Πρόσληψη
στην
Αστυνοµία Κύπρου
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Πρόσληψη στην Αστυνοµία Κύπρου
Αστυνοµική Ακαδηµία Κύπρου
Λεωφόρος ΡΙΚ, 1685 Λευκωσία
Γραφείο Προσλήψεων
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22808236

∆ιαδικασία πρόσληψης
 Μπορείτε να παραλάβετε την αίτηση πρόσληψης (έντυπο Αστ. 80) από την Αστυνοµική Ακαδηµία
Κύπρου, τις Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις των επαρχιών, τους Αστυνοµικούς Σταθµούς ή την ιστοσελίδα
Αστυνοµίας www.police.gov.cy
 Η υποβολή της αίτησης γίνεται µε βάση την προκήρυξη.

Μαζί µε την αίτηση θα πρέπει να υποβάλλονται τα πιο κάτω έγγραφα:
 Πιστοποιητικό γέννησης ή πολιτογράφησης (εγγραφή ως Κύπριος πολίτης).
 Απολυτήριο αναγνωρισµένης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
ή δίπλωµα/πτυχίο τριτοβάθµιας τουλάχιστον σχολής µεταλυκειακού επιπέδου.
 Αναγνωρισµένα πιστοποιητικά εξετάσεων όπως αναφέρονται στο Μέρος Β’ της αίτησης για πρόσληψη
στην Αστυνοµία (Αστ. 80).
 Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη ∆ηµόσια Υπηρεσία για δηµοσίους υπαλλήλους (σε περίπτωση που
έχετε εργαστεί).
 ∆ελτίο πολιτικής ταυτότητας.
 Απολυτήριο στρατού (Ειδικό Φύλλο Πορείας) για άνδρες υποψηφίους.
 Καταβολή τέλους €45 έναντι απόδειξης.

Γραπτή εξέταση για πρόσληψη
Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στην Αστυνοµία Κύπρου εξετάζονται γραπτώς στα πιο κάτω θέµατα:
 Ελληνικά
 Αγγλικά
 Μαθηµατικά
 Γενικές Γνώσεις
Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποβάλλονται σε περαιτέρω εξετάσεις όπως προβλέπεται στη νοµοθεσία
όπως, µέτρηση του ύψους, ιατρικές εξετάσεις, αθλητικές εξετάσεις και προφορική εξέταση. Τα ονόµατα των
επιτυχόντων υποψηφίων τοποθετούνται στον Πίνακα ∆ιοριστέων που καταρτίζεται και από τον κατάλογο
αυτό γίνονται οι προσλήψεις µε βάση τη σειρά επιτυχίας. Ο κατάλογος παραµένει σε ισχύ για ένα χρόνο από
την ηµεροµηνία καταρτισµού του και όλες οι κενές θέσεις πληρώνονται από υποψηφίους των οποίων τα
ονόµατα περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο.
Περισσότερες πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη των θεµάτων είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της
Αστυνοµίας.
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Προσόντα για εγγραφή
ή διορισµό αστυνοµικού
ή ειδικού αστυνοµικού

Για να µπορείτε να εγγραφείτε ή να
διοριστείτε στην Αστυνοµία Κύπρου θα
πρέπει:
 Να είστε πολίτης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
 Να παρουσιάσετε ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά µε τον χαρακτήρα σας

και εάν έχετε

προϋπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, στη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση ή
θέση σε οργανισµό δηµοσίου δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνοµία, να παρουσιάσετε ικανοποιητικές
αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας είχατε καλή διαγωγή.
ο
ο
 Να έχετε συµπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας σας και να µην έχετε συµπληρώσει το 28 έτος, εκτός
εάν έχετε προϋπηρεσία ως µέλος της Αστυνοµίας κατά την ηµέρα έναρξης της ισχύος των παρόντων

Κανονισµών (8/4/2004) ή είστε κάτοχος αναγνωρισµένου πτυχίου ή διπλώµατος πανεπιστηµίου, µε
βάση την κείµενη νοµοθεσία, οπότε µπορείτε να διοριστείτε αν δεν έχετε συµπληρώσει το 40ο έτος
ηλικίας (σε περίπτωση Ειδικού Αστυνοµικού να µην έχετε συµπληρώσει το 35ο έτος ηλικίας).
 Να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό, η καλή κατάσταση της
υγείας σας, η άρτια σωµατική διάπλασή σας, και η σωµατική και πνευµατική σας καταλληλότητα για
να µπορείτε να εκτελείτε τα καθήκοντα τα οποία θα σας ανατεθούν. Μεταξύ άλλων, πρέπει:
 Να διαπιστωθεί η καλή όραση µε ή χωρίς τη χρήση διόπτρων και η καλή ακοή χωρίς τη χρήση
ακουστικών.
 Να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρετε από αχρωµατοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωµατική
αναπηρία ή παραµόρφωση του σώµατος ή µέλους αυτού.
 Να διαπιστωθεί γενικά η σωµατική και πνευµατική καταλληλότητά σας.
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 Με εξαίρεση ειδικούς λόγους που εγκρίνονται από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως
κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Αστυνοµίας, να είστε ύψους όχι µικρότερου του 1,65µ. εάν είστε άντρας
και 1,60µ. εάν είστε γυναίκα. Η εν λόγω πρόνοια δεν εφαρµόζεται για τους Ειδικούς Αστυφύλακες.
 Να είστε κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισµένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώµατος
ή πτυχίου τριτοβάθµιας τουλάχιστον σχολής µεταλυκειακού επιπέδου.
 Να έχετε καλή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση µιας ξένης γλώσσας.
 Να έχετε επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κανονισµών και
να έχετε συγκεντρώσει συνολική γενική βαθµολογία 50% τουλάχιστον κατά µέσο όρο, και στο καθένα
από τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθµολογίας.
 Να έχετε επιτύχει σε δοκιµασία αθλητικών γυµναστικών αγωνισµάτων.
 Να έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις ή να έχετε νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, όχι
όµως για λόγους υγείας.
 Να µην έχετε απολυθεί ή να µην έχουν τερµατιστεί οι υπηρεσίες σας στο παρελθόν από τη ∆ηµόσια
Υπηρεσία της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή από οργανισµό δηµοσίου δικαίου για ποινικό αδίκηµα ή
πειθαρχικό παράπτωµα.
 Να παρέχετε τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά µε το παρελθόν ή την
προγενέστερη σας εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτηµα αφορά στον διορισµό σας στην Αστυνοµία.
Αν προβείτε σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διοριστείτε στην Αστυνοµία διαπράττετε
ποινικό αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης σας, θα απολυθείτε.
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∆ιαδικασία διορισµού εξειδικευµένου προσωπικού
Η Αστυνοµία ενισχύεται κατά περιόδους και ανάλογα µε τις ανάγκες της, µε εξειδικευµένο προσωπικό, το
οποίο προσλαµβάνεται για την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.
Ο Αρχηγός Αστυνοµίας δύναται ύστερα από έγκριση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας
Τάξεως, να διορίζει ως εξειδικευµένο µέλος της Αστυνοµίας στη συνδυασµένη θέση του Αστυνοµικού
(κλίµακα Α5 - 2η βαθµίδα), Λοχία (κλίµακα Α8), Υπαστυνόµου (κλίµακα Α9), Ανώτερου Υπαστυνόµου
(κλίµακα Α10) και Αστυνόµου Β’ (κλίµακα Α12), όπως αυτή προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύ κρατικό
προϋπολογισµό, πρόσωπο ηλικίας µέχρι 40 ετών, το οποίο κατέχει αναγνωρισµένο µε βάση την κείµενη
νοµοθεσία πανεπιστηµιακό δίπλωµα ή τίτλο ή άλλο ισοδύναµο προσόν συναφές προς τα καθήκοντα της
συνδυασµένης θέσης, όπως αυτά θα καθορίζονται κατά την προκήρυξη της, η οποία δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σε τρεις τουλάχιστον εφηµερίδες του ηµερήσιου Τύπου και στην
ιστοσελίδα της Αστυνοµίας www.police.gov.cy:
 στις περιπτώσεις ειδικοτήτων, ο διορισµός προσώπου που είναι κατάλληλο και κατέχει αναγνωρισµένο
µε βάση την κείµενη νοµοθεσία δίπλωµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή τριετούς µεταλυκειακού κύκλου
σπουδών, διενεργείται στον βαθµό του Αστυνοµικού,
 ο διορισµός προσώπου που είναι κάτοχος πανεπιστηµιακού διπλώµατος ή τίτλου ή άλλου
ισοδύναµου προσόντος, περιλαµβανοµένης σε ισχύ επαγγελµατικής άδειας χειριστή ηλεκτρολόγου,
µηχανικού ή ηλεκτρονικού πτητικών µέσων, ανάλογα µε την περίπτωση, διενεργείται στον βαθµό του
Λοχία, (έγκυρη και σε ισχύ επαγγελµατική άδεια χειριστή µηχανικού, ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού
πτητικών µέσων θεωρείται µόνο η άδεια που έχει νόµιµα εκδοθεί ή ανανεωθεί από τις αρµόδιες
Υπηρεσίες Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας έκδοσης, εφόσον η εν λόγω χώρα είναι µέλος του
∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας και η εν λόγω άδεια τυγχάνει αναγνώρισης από το
Τµήµα Πολιτικής Αεροπορίας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

∆ιαδικασία:
 ∆ιορισµός Συµβουλευτικής Επιτροπής Επιλογής από τον Αρχηγό Αστυνοµίας και µε την έγκριση
του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως αποτελούµενη από έναν Βοηθό Αρχηγό ως
Πρόεδρο, τρεις Ανώτερους Αξιωµατικούς και ένα µέλος της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας που κατέχει θέση
µε µισθολογική κλίµακα Α13 ή ανώτερη, µε εξειδικευµένες γνώσεις στον τοµέα που πρόκειται να
απασχοληθεί ο υποψήφιος για διορισµό.
 Προκήρυξη της θέσης µε δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, στην οποία
αναφέρονται τα απαιτούµενα προσόντα, οι προϋποθέσεις διορισµού και τα καθήκοντα της θέσης.
 Αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους από τη Συµβουλευτική
Επιτροπή Επιλογής.
 Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα καλούνται σε γραπτή και προφορική εξέταση
που διεξάγεται σύµφωνα µε τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για ∆ιορισµό στη ∆ηµόσια Υπηρεσία
Νόµους του 1998 έως 2008.
 Υποβολή αιτιολογηµένης έκθεσης από τη Συµβουλευτική Επιτροπή Επιλογής στον Αρχηγό
Αστυνοµίας, ο οποίος προβαίνει σε διορισµούς µετά από την έγκριση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης
και ∆ηµοσίας Τάξεως.
80 ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων εξετάσεων για πρόσληψη
Σε περίπτωση που επιθυµείτε να σας αποσταλεί αναλυτική βαθµολογία, θα πρέπει να υποβάλετε επιστολή
στον Αρχηγό Αστυνοµίας επισυνάπτοντας απόδειξη καταβολής τέλους ύψους €17,09. Το τέλος καταβάλλεται
στο λογιστήριο οποιασδήποτε Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης ή στο λογιστήριο του Αρχηγείου Αστυνοµίας.

Λογιστήρια Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Λευκωσίας
Λεµεσού
Λάρνακας

22607721
25805043
24804010

Πάφου
Αµµοχώστου
Μόρφου

26806012
23803008
22802506
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ΜΕΡΟΣ VI

∆ιάφορες
άλλες υπηρεσίες
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Παραχώρηση αντίγραφου έκθεσης πυρκαγιάς σε ασφαλιστικές
εταιρείες, δικηγόρους και άλλους ενδιαφερόµενους
Λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων
Σύνδεση µε τα τηλέφωνα της Αστυνοµίας συστηµάτων συναγερµού
και αυτόµατων συστηµάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς/διάρρηξης
Προκήρυξη προσφορών για αγορά εξοπλισµού για κάλυψη των
αναγκών της Αστυνοµίας
Πληρωµή εξωδίκων προστίµων
Ενηµέρωση του πολίτη για τυχόν εκκρεµούντα εντάλµατα προστίµου
Άδεια εµπορίας παλαιών µετάλλων
Αίτηση για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
Αίτηση για έκδοση άδειας/ανανέωση άδειας άσκησης του
επαγγέλµατος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα
Έκδοση άδειας κυνηγίου
Υποβολή παραπόνου/καταγγελίας ή παροχή πληροφορίας
για διάπραξη αδικηµάτων
Βεβαίωση καταγγελίας για απώλεια ή κλοπή περιουσίας
Απώλεια διαβατηρίου/ δελτίου πολιτικής ταυτότητας
Κλοπή ή απώλεια κινητού τηλεφώνου
Άδεια µεταφοράς προεξέχοντος φορτίου
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Bike Safe
Μουσείο της Αστυνοµίας
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Παραχώρηση αντίγραφου έκθεσης πυρκαγιάς σε ασφαλιστικές
εταιρείες, δικηγόρους ή άλλους ενδιαφεροµένους
Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ακαδηµίας 12, 2330 Λακατάµεια,
2330 Λευκωσία
Αρχείο
22802442 / 22802446
Λογιστήριο
22802431
∆ιαδικασία:
 Υποβολή, υπό µορφή επιστολής, αίτησης προς τον ∆ιευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 Καταβολή τέλους €17.

Λήψη δακτυλικών αποτυπωµάτων
Υπηρεσία Εγκληµατολογικών Ερευνών
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, περιοχή ΡΙΚ,
1478 Λευκωσία
Αρχείο
22808163
Εργαστήριο ∆ακτυλοσκοπίας
22808120

Μπορείτε να αποταθείτε στο εργαστήριο για λήψη των
αποτυπωµάτων σας, αφού καταβάλετε τέλος €20 στις
πιο κάτω περιπτώσεις:
 Αλλοδαποί από τρίτες χώρες, οι οποίοι βρίσκονται νόµιµα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και έχουν ήδη
κάνει αίτηση για εργοδότηση σε άλλη χώρα από την οποία απαιτούνται δακτυλικά αποτυπώµατα,
αφού προσκοµίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:
 επίσηµη επιστολή από τη χώρα αυτή ή την πρεσβεία της χώρας αυτής, στην οποία να
αναγράφεται ο λόγος της λήψης των αποτυπωµάτων,
 διαβατήριο σε ισχύ,
 επίσηµο έγγραφο που να πιστοποιεί τη νοµιµότητά τους στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ARC, κ.λπ.).
 Αλλοδαποί από τρίτες χώρες, οι οποίοι βρίσκονται νόµιµα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και ζητούν
όπως ληφθούν τα δακτυλικά τους αποτυπώµατα µε σκοπό την καταχώριση τους στο διαβατήριό
τους, απαιτείται να προσκοµίσουν τα πιο κάτω:
 επιστολή στην οποία να αναγράφεται ο λόγος της λήψης των αποτυπωµάτων,
 διαβατήριο σε ισχύ,
 επίσηµο έγγραφο που να πιστοποιεί τη νοµιµότητά τους στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία (ARC, κ.λ.π.).
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 Πολίτες κρατών-µελών της ΕΕ από τους οποίους έχει ζητηθεί από οποιαδήποτε Αρχή, µέσω
επίσηµου εγγράφου, η προσκόµιση των δακτυλικών τους αποτυπωµάτων. Κατά τη λήψη πρέπει να
προσκοµίσουν:
 το έγγραφο µε το οποίο ζητείται η λήψη,
 διαβατήριο ή δελτίο πολιτικής ταυτότητας σε ισχύ.

Σύνδεση µε τα τηλέφωνα της Αστυνοµίας συστηµάτων
συναγερµού και αυτόµατων συστηµάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς
ή/και διάρρηξης
Λογιστήρια Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Λευκωσίας
Λεµεσού
Λάρνακας
Πάφου
Αµµοχώστου
Μόρφου

22607721
25805043
24804010
26806012
23803008
22802506

Αρχείο Τµήµατος ∆ιοίκησης (Τµήµα Α’)

22808069

Οι ενδιαφερόµενοι για σύνδεση συστήµατος συναγερµού,
αυτόµατων συστηµάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς ή/και διάρρηξης,
καλούνται να αποτείνονται στο Αρχείο Τµήµατος ∆ιοίκησης (Τµήµα
Α’) στο Αρχηγείο Αστυνοµίας ή στα αρχεία των Αστυνοµικών
∆ιευθύνσεων, συµπληρώνοντας σχετική αίτηση.

∆ιαδικασία:
 Υποβολή αίτησης, την οποία µπορείτε να προµηθευτείτε από την
ιστοσελίδα της Αστυνοµίας.
 Καταβολή ετήσιας συνδροµής ύψους €50.
Σηµείωση:
Για κάθε ανταπόκριση της Αστυνοµίας µε περιπολικό σε λανθασµένη
κλήση, υπάρχει χρηµατική επιβάρυνση ύψους €77.
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Προκήρυξη προσφορών για αγορά εξοπλισµού για κάλυψη των
αναγκών της Αστυνοµίας
∆ιεύθυνση Οικονοµικών
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, περιοχή ΡΙΚ,
1478 Λευκωσία
Αρχείο
22808038
Κλάδος ∆ηµοσίων Συµβάσεων
22808021 / 22808767
Όλες οι προσφορές προκηρύσσονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Σύναψης ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, στον εγχώριο Τύπο και
σε ειδικές περιπτώσεις στην ιστοσελίδα της Αστυνοµίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν δωρεάν
τα έγγραφα του εκάστοτε διαγωνισµού από την επίσηµη ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήµατος
Σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου www.eprocurement.gov.cy, από τη ∆ιεύθυνση
Οικονοµικών και από την ιστοσελίδα της Αστυνοµίας www.police.gov.cy για ειδικές περιπτώσεις.

Πληρωµή εξωδίκων προστίµων
Παρέχεται η δυνατότητα πληρωµής εξωδίκων προστίµων που εκδίδει η Αστυνοµία είτε µέσω του διαδικτύου
στην ιστοσελίδα www.jccsmart.com, είτε µέσω της ιστοσελίδας της Αστυνοµίας www.police.gov.cy, είτε σε
οποιαδήποτε εµπορική τράπεζα ή Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυµα.

Χρονικό διάστηµα εξόφλησης:
 από την ηµέρα έκδοσης του εξωδίκου µέχρι και 15 µέρες, το ποσό παραµένει το ίδιο,
η
 από τη 16 µέρα µέχρι και τη συµπλήρωση ενός µηνός, το ποσό του εξωδίκου αυξάνεται κατά
50% του αρχικού,
 µε την πάροδο 30 ηµερών από την ηµεροµηνία καταγγελίας, δεν γίνεται αποδεκτή η εξόφληση
και το ζήτηµα ρυθµίζεται δικαστικώς.
Σηµείωση:
Για την πληρωµή µέσω διαδικτύου χρειάζεστε τον αριθµό του εξωδίκου και τον αριθµό εγγραφής του οχήµατος
σας.
Μπορείτε να ελέγχετε τις πληρωµές σας µέσω του αρχείου της JCCSmart, από όπου µπορείτε να ενηµερώνεστε
και για τους βαθµούς ποινής που βρίσκονται σε ισχύ.
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Ενηµέρωση του πολίτη για τυχόν εκκρεµούντα εντάλµατα
προστίµου
Η Αστυνοµία Κύπρου χρησιµοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο προχώρησε στην ανάπτυξη
λειτουργίας η οποία παρέχει σε κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο τη δυνατότητα να πληροφορείται για τις
τυχόν οφειλές του προς το Κράτος όσον αφορά στα εντάλµατα προστίµου. Η λειτουργία είναι διαθέσιµη
στο διαδίκτυο τόσο στην ιστοσελίδα της Αστυνοµίας www.police.gov.cy, όσο και στην ιστοσελίδα της JCC
Smart www.jccsmart.com, στην κατηγορία <<Αστυνοµία Κύπρου>>.

Άδεια εµπορίας παλαιών µετάλλων
Λογιστήρια Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Λευκωσίας
Λεµεσού
Λάρνακας
Πάφου
Αµµοχώστου
Μόρφου

22607721
25805043
24804010
26806012
23803008
22802506

∆ιαδικασία:
 Η αίτηση υποβάλλεται στα λογιστήρια των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων.
 Καταβάλλεται το ποσό των €20 έναντι απόδειξης.
Να σηµειωθεί ότι η εµπορία επιτρέπεται µόνο στην εδαφική αρµοδιότητα της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης όπου
παραχωρείται η άδεια.

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 87
AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Αίτηση για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
Λογιστήρια Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων
Λευκωσίας
Λεµεσού
Λάρνακας
Πάφου
Αµµοχώστου
Μόρφου

22607721
25805043
24804010
26806012
23803008
22802506

Γραφείο Χειρισµού Θεµάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών
Ασφάλειας
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, περιοχή ΡΙΚ,
1478 Λευκωσία
22808022

 Μπορείτε να υποβάλετε αίτησή (έντυπο Αστ. 360) στο Γραφείο Χειρισµού Θεµάτων Ιδιωτικών
Υπηρεσιών Ασφάλειας (Αρχηγείο Αστυνοµίας/Τµήµα Γ’ ή στα λογιστήρια των επαρχιακών
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων. Έντυπο αίτησης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν από
την ιστοσελίδα της Αστυνοµίας ή από τα λογιστήρια των Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων.
 Καταβολή ποσού ύψους €400 έναντι απόδειξης.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προσκοµιστεί:
 Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας για Κύπριους πολίτες και διαβατηρίου ή ταυτότητας για πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Αντίγραφο φύλλου πορείας στρατού ή πιστοποιητικό τύπου «Α» για Κύπριους πολίτες µόνον.
 Αντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής (Certificate of Registration) για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Yellow Slip), εκτός από πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
 Πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου. Για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
επισυνάπτεται και πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου από τη χώρα τους,
µεταφρασµένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και πιστοποιηµένο από την αντίστοιχη πρεσβεία
στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
 Αντίγραφα πιστοποιητικών εγγραφής Εταιρείας, ∆ιευθυντών, Γραµµατέα και Μετόχων (Εφόρου
Εταιρειών), αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
 Πρωτότυπη ∆ήλωση του αιτητή σχετικά µε οικονοµικό συµφέρον (Άρθρο 9(3)(ε) του Ν.125(Ι)/2007).
 Αντίγραφο απόδειξης.
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Σηµείωση:
 Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης από νοµικά πρόσωπα, τα πιστοποιητικά/ έγγραφα που αναφέρονται στα
σηµεία 1-4 πιο πάνω, να υποβάλλονται από τον αιτητή, τον Υπεύθυνο Γραφείου, τους ∆ιευθυντές, Γραµµατέα
και Μετόχους της Εταιρείας.
 Αιτήσεις που δεν είναι δεόντως συµπληρωµένες ή έχουν ελλείψεις δεν θα παραλαµβάνονται. Μετά την
υποβολή των αιτήσεων δεν γίνεται επιστροφή των τελών για οιονδήποτε λόγο.
 Ιδιώτες φύλακες και εταιρείες που δεν δραστηριοποιούντο στον τοµέα παροχής υπηρεσιών ασφάλειας πριν
από τη δηµοσίευση της σχετικής νοµοθεσίας (28/5/2009) και επιθυµούν να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες,
πρέπει να εξασφαλίσουν εκ των προτέρων σχετικές άδειες από την Αστυνοµία.
 Στην ιστοσελίδα της Αστυνοµίας υπάρχουν αναρτηµένες οι αδειούχες εταιρείες.

Αίτηση για έκδοση άδειας/ανανέωση άδειας για άσκηση του
επαγγέλµατος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα
 Μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση (έντυπο Αστ. 361) είτε στα λογιστήρια των επαρχιακών
Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων, είτε απευθείας στο Γραφείο Χειρισµού Θεµάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών
Ασφάλειας (Αρχηγείο Αστυνοµίας/Τµήµα Γ’).
 Καταβολή τέλους €50 έναντι απόδειξης.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να παρουσιάσετε:
 Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας για Κύπριους πολίτες και διαβατήριο ή ταυτότητα για αλλοδαπούς και
Ευρωπαίους πολίτες.
 Αντίγραφο φύλλου πορείας στρατού ή πιστοποιητικό τύπου «Α» για Κύπριους πολίτες µόνον.
 Αντίγραφο Βεβαίωσης Εγγραφής (Certificate of Registration) για αλλοδαπούς και Ευρωπαίους πολίτες
(Yellow Slip), εκτός από πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.
 Πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου. Για αλλοδαπούς και Ευρωπαίους πολίτες
να επισυνάπτεται και πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου από τη χώρα τους,
µεταφρασµένο στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και πιστοποιηµένο από την αντίστοιχη πρεσβεία
στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία.
 Τρεις έγχρωµες και πρόσφατες φωτογραφίες, µεγέθους 5Χ5 εκατοστά (πιστοποιηµένες).
 Αντίγραφο απόδειξης.

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 89
AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Έκδοση άδειας κυνηγίου
Άδεια κυνηγίου χορηγείται για πρώτη φορά από τον Υπουργό Εσωτερικών, νοουµένου
ότι:
 έχετε άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου,
 έχετε παρακολουθήσει τέσσερις περιόδους επιµορφωτικών µαθηµάτων,
 έχετε επιτύχει σε ειδική θεωρητική και πρακτική εξέταση.

∆ικαίωµα συµµετοχής στα επιµορφωτικά µαθήµατα έχετε:
εάν είστε πολίτης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ή αλλοδαπός που διαµένει στη ∆ηµοκρατία,
εάν συµπληρώσατε το 18ο έτος της ηλικίας σας,
εάν δεν καταδικαστήκατε για αδίκηµα κατά παράβαση του παρόντος Νόµου τα τελευταία πέντε χρόνια,
εάν παρουσιάσετε βεβαίωση από εγγεγραµµένο γιατρό για τη σωµατική και πνευµατική ικανότητά
σας,
 εάν καταβάλατε το σχετικό τέλος.





Ανοικτή περίοδος κυνηγίου
Το Υπουργικό Συµβούλιο καθορίζει µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας οποιαδήποτε περίοδο του έτους ως ανοιχτή περίοδο κυνηγίου. Ως ανοικτή περίοδος
κυνηγίου δεν καθορίζεται οποιαδήποτε περίοδος µεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 15ης Αυγούστου κάθε
έτους, περιλαµβανοµένων των δύο ηµεροµηνιών..
Ο επιτρεπτός αριθµός θηράµατος (quota) καθορίζεται µε διάταγµα το οποίο δύναται να τροποποιηθεί.

Υποβολή παραπόνου/καταγγελίας ή παροχή πληροφορίας για
διάπραξη αδικηµάτων
Μπορείτε να αποταθείτε στον Αστυνοµικό Σταθµό της περιοχής όπου διαµένετε ή στον πλησιέστερο
Αστυνοµικό Σταθµό για την υποβολή οποιουδήποτε παραπόνου/καταγγελίας ή παροχή πληροφορίας
που αφορά στη διάπραξη αδικήµατος. Όταν προβείτε σε καταγγελία, γίνονται εξετάσεις για να διαπιστωθεί
κατά πόσο διαπράχθηκε ή όχι ποινικό αδίκηµα. Εάν από το αποτέλεσµα των εξετάσεων διαφανεί ότι δεν
πρόκειται για ποινική υπόθεση, συµβουλεύεστε όπως προσφύγετε σε πολιτικό δικαστήριο. Σε περίπτωση
όµως διάπραξης ποινικού αδικήµατος η Αστυνοµία θα σας ενηµερώνει για την πορεία των ανακρίσεων.
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Βεβαίωση καταγγελίας για απώλεια ή κλοπή περιουσίας
 Για σκοπούς έκδοσης βεβαίωσης καταγγελίας για απώλεια ή κλοπή περιουσίας, µπορείτε να
αποταθείτε στον Αστυνοµικό Σταθµό όπου έγινε η σχετική καταγγελία.
 Η βεβαίωση εκδίδεται χωρίς την καταβολή τέλους.

Απώλεια διαβατηρίου/δελτίου πολιτικής ταυτότητας
Όσον αφορά στην απώλεια διαβατηρίου ή δελτίου πολιτικής ταυτότητας, θα πρέπει µετά τη λήψη βεβαίωσης
από την Αστυνοµία να αποταθείτε στο Πρωτοκολλητείο του ∆ικαστηρίου της επαρχίας σας και να υποβάλετε
Ένορκο ∆ήλωση.
Τη δήλωση αυτή θα την παρουσιάσετε µαζί µε τη βεβαίωση που θα σας παραχωρηθεί από την Αστυνοµία
στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εκ νέου έκδοση του εγγράφου
που απωλέσατε.

Κλοπή ή απώλεια κινητού τηλεφώνου
Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο σας χαθεί ή κλαπεί θα πρέπει να το αναφέρετε στην Αστυνοµία,
προσκοµίζοντας το IMEI (International Mobile Equipment Identity) της συσκευής σας. Η Αστυνοµία θα σας
εκδώσει σχετική βεβαίωση, την οποία θα πρέπει να παρουσιάσετε στα γραφεία του παροχέα τηλεφωνικών
υπηρεσιών που συνεργάζεστε για να τοποθετηθεί το τηλέφωνό σας στη µαύρη λίστα (black list).

Άδεια µεταφοράς προεξέχοντος φορτίου
Εκδίδεται από τον ∆ιευθυντή του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών. Ένας από τους όρους για έκδοση της άδειας
είναι η ενηµέρωση της Αστυνοµίας για το ωράριο και το δροµολόγιο που θα ακολουθηθεί. Το µέγιστο
βάρος οποιουδήποτε µηχανοκίνητου οχήµατος κάθε τύπου ή κατηγορίας δεν δύναται να υπερβαίνει τους 40
τόνους, εκτός µετά από ειδική άδεια του ∆ιευθυντή του Τµήµατος ∆ηµοσίων Έργων.

Για έκδοση της άδειας απαιτείται:
 Επιθεώρηση του φορτίου από τον υπεύθυνο του Κλάδου Τροχαίας της επαρχιακής Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης.
 Καταβολή του ανάλογου τέλους, εάν επιβάλλεται συνοδεία από την Αστυνοµία.
Σηµείωση:
Εάν η µεταφορά του φορτίου γίνει σε αυτοκινητόδροµο, επιβάλλεται η συνοδεία της τροχαίας της επαρχίας από την
οποία το φορτίο αναχωρεί. Τα σχετικά έντυπα διατίθενται σε όλους τους Αστυνοµικούς Σταθµούς και στις επαρχιακές
Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις.
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Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τηλεοµοιότυπο

22607428 / 22607429
22808795

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής βρίσκεται πλησίον του Αρχηγείου Αστυνοµίας στη Λευκωσία.
∆ηµιουργήθηκε σύµφωνα µε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και προσοµοιάζει µε αστικό οδικό δίκτυο. Σκοπός
της δηµιουργίας του πάρκου είναι η εκπαίδευση και η πρακτική εφαρµογή των αρχών διδασκαλίας της
κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής
ασφάλειας. Το πάρκο επισκέπτονται
καθηµερινά οργανωµένοι φορείς,
οµάδες προσώπων και σχολεία
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης. Το πάρκο µπορείτε
να το επισκεφθείτε µετά από
προγραµµατισµένη συνάντηση.

Bike Safe
Το Τµήµα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνοµίας παρέχει δωρεάν το πρωτοποριακό
πρόγραµµα “Bike Safe”, το οποίο απευθύνεται σε µοτοσικλετιστές, που αποτελούν
µία από τις ευάλωτες οµάδες όσον αφορά στην εµπλοκή σε οδικές τροχαίες
συγκρούσεις.
Το πρόγραµµα προσφέρεται από µέλη της Τροχαίας, ειδικά εκπαιδευµένα
από τον αγγλικό οργανισµό RoSPA και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των
µοτοσικλετιστών στην οδική ασφάλεια και στην απόκτηση γνώσεων και εµπειριών,
µε σκοπό την αποφυγή των κινδύνων κατά την οδήγηση. Στο πρόγραµµα
µπορούν να συµµετάσχουν και να τύχουν εκπαίδευσης πολίτες, οργανωµένα
σύνολα και µέλη της Αστυνοµίας. Το πρόγραµµα έχει διάρκεια πέντε ωρών και
συνδυάζει θεωρία µε πρακτική εξάσκηση.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν
µε το Τµήµα Τροχαίας στα τηλέφωνα 22607506 και 22607548.
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Όροι συµµετοχής:
 Να κατέχετε κανονική άδεια οδήγησης µοτοσυκλέτας/µοτοποδηλάτου.
 Να συµµετέχετε µε δικό σας όχηµα, µοτοσυκλέτα ή µοτοποδήλατο, του οποίου η κατάσταση θα πρέπει
να είναι άριστη και όλα τα σχετικά έγραφα να βρίσκονται σε ισχύ.
 Να φέρετε εξοπλισµό ασφαλείας (προστατευτικό κράνος, σακάκι, παντελόνι, γάντια, υποδήµατα).

Όροι συµµετοχής:
Μπορείτε να προµηθευτείτε το έντυπο για δήλωση συµµετοχής από την ιστοσελίδα της Αστυνοµίας Κύπρου
www.police.gov.cy. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστέλλουν την αίτησή τους πλήρως συµπληρωµένη
στην ηλεκτρονική διεύθυνση bikesafe@police.gov.cy ή στο τηλεοµοιότυπο 22607595 και στη συνέχεια θα
ειδοποιούνται για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα, µε βάση τις διαθέσιµες θέσεις.
Σε περίπτωση που δεν λάβατε ειδοποίηση σε εύλογο χρονικό διάστηµα, καλείστε όπως επικοινωνείτε µε
το Τµήµα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνοµίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση bikesafe@police.gov.cy

Μουσείο της Αστυνοµίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
22808793
Ωράριο επισκέψεων για το κοινό
∆ευτέρα - Παρασκευή

09:00-13:00

Μπορείτε να επισκέπτεστε καθηµερινά το Μουσείο Αστυνοµίας,
το οποίο στεγάζεται σε κτήριο δίπλα από το Αρχηγείο Αστυνοµίας.
Τα πλείστα των εκθεµάτων έχουν σχέση µε την ιστορία της
αστυνόµευσης στην Κύπρο καθώς και µε εγκλήµατα του
παρελθόντος. Άλλα εκθέµατα αφορούν σε σηµαντικές περιόδους
της ιστορίας της Κύπρου, όπως στην περίοδο του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου και στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959.
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ΜΕΡΟΣ VΙΙ

Κοινωνικά
προβλήµατα

94 ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

96
97

Ενηµέρωση για θέµατα ναρκωτικών ουσιών
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Ενηµέρωση για θέµατα ναρκωτικών ουσιών
Η Υπηρεσία Καταπολέµησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) δραστηριοποιείται στη µείωση της προσφοράς
παράνοµων ουσιών, µε στόχο την καταπολέµηση της εγχώριας παραγωγής, εµπορίας, διακίνησης
και χρήσης των παράνοµων εξαρτησιογόνων ουσιών, µε απώτερο σκοπό την προσαγωγή των
αδικοπραγούντων ενώπιον της ∆ικαιοσύνης. Οι πιο πάνω δράσεις της Υπηρεσίας διέπονται από την
κυπριακή νοµοθεσία, τις ανθρώπινες αξίες και τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Οι πολίτες για θέµατα ναρκωτικών µπορούν να επικοινωνούν άµεσα µε την Υ.ΚΑ.Ν. στην τηλεφωνική Γραµµή
Άµεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας για τα Ναρκωτικά 1498, η οποία λειτουργεί επί 24ωρου βάσεως, επτά
ηµέρες την εβδοµάδα. Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους επιθυµούν επώνυµα ή ανώνυµα να καλέσουν
τη γραµµή, να διαβιβάσουν πληροφορίες για ναρκωτικά ή και να ζητήσουν βοήθεια, συµβουλευτική και
πληροφόρηση για θέµατα που αφορούν στην πρόληψη και θεραπεία της χρήσης των ναρκωτικών.
Το 1498 χειρίζεται ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που αφορούν στις παράνοµες εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως:
 Τί περιλαµβάνει η πρόληψη της χρήσης ουσιών;
 Πώς µπορεί να βοηθήσει η οικογένεια;
 Πώς ο γονέας µπορεί να µιλήσει µε το παιδί του για θέµατα ναρκωτικών;
 Πώς καταλαβαίνει όταν το παιδί του κάνει χρήση ουσιών;
Το σηµαντικό δεν είναι ποιος φταίει αλλά πώς µπορεί κάποιος να βοηθήσει. Η γραµµή λειτουργεί βάσει
κώδικα δεοντολογίας και τηρεί τις αρχές της εχεµύθειας και της ανωνυµίας.
Στο Γραφείο πρόληψης της Υ.ΚΑ.Ν. πραγµατοποιούνται δράσεις - εκδηλώσεις που στοχεύουν στην
ευαισθητοποίηση των ουσιοεξαρτήσεων σε καθολικό επίπεδο. Υλοποιούνται βιωµατικά εργαστήρια και
διαλέξεις µετά από αξιολόγηση των αιτηµάτων που απευθύνονται σε γονείς, σε µαθητές πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε φοιτητές, σώµατα ασφαλείας και άλλα κοινωνικά σύνολα.
Η Κοινωνική Υπηρεσία της Υ.ΚΑ.Ν. η οποία στελεχώνεται από τους λειτουργούς Κοινωνικής Παρέµβασης του
Γραφείου Πρόληψης, προσφέρει υπηρεσίες µε επαγγελµατισµό σε χρήστες συλληφθέντες, στο οικογενειακό
τους περιβάλλον, και σε άτοµα που ζητούν βοήθεια από την Υ.ΚΑ.Ν. για θέµατα αντιµετώπισης της χρήσης
των ναρκωτικών. Παρέχεται συµβουλευτική, υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων, παροχή πληροφοριών για το
θεραπευτικό συνεχές στην Κύπρο και υπηρεσίες κινητοποίησης και παραποµπής σε θεραπευτικές δοµές των
υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
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Ενηµέρωση για θέµατα βίας στην οικογένεια
Με βάση το Άρθρο 3 των περί Βίας στην Οικογένεια Νόµων του 2000 και του 2004, εννοούµε ως βία:
«Οποιαδήποτε παράνοµη πράξη, παράλειψη ή συµπεριφορά µε την οποία προκαλείται άµεσα σωµατική,
σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε οποιοδήποτε µέλος της οικογένειας από άλλο µέλος της οικογένειας και
περιλαµβάνει και τη βία που ασκείται µε σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του
θύµατος, καθώς επίσης και τον περιορισµό της ελευθερίας του». Επίσης οποιαδήποτε πράξη ή συµπεριφορά
η οποία συνιστά βία και διαπράττεται στην παρουσία ανηλίκου, θεωρείται αδίκηµα µε βάση τον πιο πάνω
Νόµο.

Ο ρόλος της Αστυνοµίας επικεντρώνεται στην:
 Προστασία όλων των πολιτών από κάθε µορφή βίας και παρουσίαση όσων παρανοµούν ενώπιον
του ∆ικαστηρίου.
 ∆ιερεύνηση κάθε περιστατικού που καταγγέλλεται, λαµβάνοντας µέτρα εναντίον του προσώπου που
ασκεί βία στη βάση επαρκών στοιχείων και µαρτυριών.
 Προστασία των θυµάτων και χρησιµοποίηση όλων των ένδικων µέσων που προβλέπονται από τη
σχετική νοµοθεσία.
 Πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων για τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις
από την Αστυνοµία σε ό,τι αφορά στην εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας.
 Παροχή πληροφοριών για άλλες Υπηρεσίες βοήθειας και στήριξης θυµάτων βίας στην οικογένεια.
 Ενηµέρωση και κλήση λειτουργών άλλων αρµόδιων Υπηρεσιών προκειµένου να παρέµβουν όταν
αυτό απαιτείται για τον καλύτερο χειρισµό των περιστατικών.

Οικογενειακή συµβουλευτική
Η Αστυνοµία συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Κράτους για την παροχή της καλύτερης
δυνατής οικογενειακής συµβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης των θυµάτων. Η διαχείριση των
περιστατικών βίας στην οικογένεια παρέχεται από τους Οικογενειακούς Συµβούλους των Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευηµερίας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του «Εγχειριδίου ∆ιατµηµατικών ∆ιαδικασιών για τον
Χειρισµό Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια», το οποίο συντάχθηκε από τη Συµβουλευτική Επιτροπή
κατά της Βίας. Το Εγχειρίδιο περιγράφει τις διαδικασίες και ορίζει τις κατευθυντήριες γραµµές µέσα από
τις οποίες οι αρµόδιες κρατικές Υπηρεσίες και οι επαγγελµατίες συµφωνούν ως προς τον τρόπο που
θα εργάζονται µαζί. Το Εγχειρίδιο εφαρµόζεται από την Αστυνοµία Κύπρου, τη Νοµική Υπηρεσία, τις
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας, τις Υπηρεσίες Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και από
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που λειτουργούν προγράµµατα πρόληψης κι αντιµετώπισης της βίας. Το
Εγχειρίδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο στις 16/5/2002.
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Αστυνοµική παρέµβαση σε περίπτωση που δεχθείτε βία
 Αναφέρετε στους αστυνοµικούς τυχόν προηγούµενα περιστατικά κακοποίησής σας.
 Οι αστυνοµικοί θα συζητήσουν τόσο µαζί σας όσο και µε τον θύτη χωριστά, θα συλλέξουν µαρτυρία
και τεκµήρια και ενδεχοµένως να λάβουν φωτογραφίες.
 Τη συζυγική κατοικία θα πρέπει να εγκαταλείπει το πρόσωπο που ασκεί τη βία και όχι το θύµα. Ωστόσο,
εάν για λόγους ασφάλειας, δεν υπάρχει άλλη επιλογή και πρέπει να εγκαταλείψετε προσωρινά τη
συζυγική κατοικία, µπορείτε να ζητήσετε από τους αστυνοµικούς να σας βοηθήσουν να φύγετε µε
ασφάλεια και να µεριµνήσουν για την εισαγωγή σας σε καταφύγιο θυµάτων ή για τη διαµονή σας σε
άλλο ασφαλή χώρο φέρνοντας σας σε επαφή µε αρµόδιους λειτουργούς.
 Οι αστυνοµικοί µπορούν, υπό προϋποθέσεις, να προβούν σε σύλληψη του υπόπτου ή σε συνεργασία
µε τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευηµερίας και µε τη σύµφωνο γνώµη σας, να ζητήσουν την έκδοση
∆ικαστικού ∆ιατάγµατος που να υποχρεώνει τον ύποπτο να εγκαταλείψει προσωρινά τη συζυγική
κατοικία, ανεξαρτήτως από το καθεστώς ιδιοκτησίας της κατοικίας.
 Ο αστυνοµικός που θα χειριστεί την περίπτωσή σας θα καταγράψει σε ειδική παράγραφο στο
Ηµερολόγιο Συµβάντων του Αστυνοµικού Σταθµού την επίσκεψή σας, µε συνοπτικό σηµείωµα των
προφορικών σας αναφορών. Η καταγραφή αυτή ∆ΕΝ ισοδυναµεί µε γραπτή καταγγελία, η οποία
προϋποθέτει την από µέρους σας γραπτή και ενυπόγραφη κατάθεση για τα συµβάντα. Για τον λόγο
αυτό, η Αστυνοµία θα σας ζητήσει να δώσετε γραπτή κατάθεση για τα γεγονότα, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η περαιτέρω ποινική διερεύνηση της καταγγελίας σας και να γίνουν περαιτέρω αστυνοµικές
ενέργειες.
 Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που δεν υποβάλετε γραπτή και ενυπόγραφη
καταγγελία εναντίον του υπόπτου, η Αστυνοµία εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχει
άλλη µαρτυρία, δεν θα µπορεί να προχωρήσει στην περαιτέρω ποινική διερεύνηση της καταγγελίας
σας ή/και δεν θα είναι δυνατή η προσαγωγή ή κατηγορία ενώπιον της ∆ικαιοσύνης του υπόπτου.
 Ο περί Βίας στην Οικογένεια Νόµος προνοεί ότι η κατάθεσή σας θα πρέπει να ληφθεί από αστυνοµικό
του ίδιου φύλου µε εσάς, εκτός εάν ζητήσετε διαφορετικά.
 Ο αστυνοµικός είναι υπόχρεος να ενηµερώσει για τη γραπτή καταγγελία σας ή/και την προφορική
σας αναφορά τον Αρχηγό Αστυνοµίας, το επαρχιακό Γραφείο Ευηµερίας και τον Γενικό Εισαγγελέα
της ∆ηµοκρατίας.
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Ιατρική φροντίδα
Είναι σηµαντικό να επισκεφθείτε κάποιο κρατικό νοσηλευτήριο τόσο για περίθαλψη των τραυµάτων
σας, όσο και για καταγραφή τους από κυβερνητικό ιατρό. Εάν δεν το πράξατε πριν από την εµπλοκή της
Αστυνοµίας, ο αστυνοµικός θα σας χορηγήσει ειδικό έντυπο, το οποίο θα συµπληρώσει ο ιατρός και θα
πρέπει να το επιστρέψετε στην Αστυνοµία. Ακόµη και εάν κατά το χρονικό εκείνο διάστηµα δεν προτίθεστε
να καταθέσετε εναντίον του υπόπτου, είναι σηµαντικό να τύχετε της προαναφερόµενης ιατρικής φροντίδας
και να προσκοµίσετε το σχετικό έντυπο στην Αστυνοµία για να είναι πιο εύκολη η απόδειξη της υπόθεσής
σας.

Χρήσιµες πληροφορίες προς τα θύµατα
Σε περίπτωση κακοποίησής σας είναι σηµαντικό να αποταθείτε στην Αστυνοµία το συντοµότερο
δυνατόν, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία σας και να διευκολύνεται το αστυνοµικό έργο της
διερεύνησης.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Άµεση Επέµβαση
Γραµµή του Πολίτη

112 / 199
1460

Γραφείο Χειρισµού Θεµάτων
Πρόληψης/Καταπολέµησης
της Βίας στην Οικογένεια και
Κακοποίησης Ανηλίκων

22808442
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Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχουν χρήσιµες συµβουλές προκειµένου να προστατέψετε τον εαυτό σας και την
περιουσία σας.

∆ιάρρηξη και κλοπή
 Κλειδώνετε πάντοτε τις πόρτες και τα παράθυρα όταν απουσιάζετε από το σπίτι, ακόµη και αν η
απουσία σας είναι για σύντοµο χρονικό διάστηµα.
 Έχετε κλειστά τα παραθυρόφυλλα και τις κουρτίνες ώστε να µην παρέχετε η δυνατότητα στους
διαρρήκτες να παρατηρούν το εσωτερικό του σπιτιού σας.
 Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα χωρίς πρώτα να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον επισκέπτη.
 Τοποθετήστε στην πόρτα αλυσίδα ασφαλείας.
 Μη δίνετε τα κλειδιά σε καθαρίστριες ή άλλα ξένα πρόσωπα.
 Μην αφήνετε δεύτερο κλειδί κάτω από γλάστρες ή χαλάκια.
 Μην αφήνετε το κλειδί στην κλειδαριά εξωτερικά της πόρτας.
 Μην αφήνετε τα κλειδιά της κατοικίας µέσα στο αυτοκίνητο όταν το παίρνετε για πλύσιµο, επισκευή ή
συντήρηση και γενικά µην αφήνετε εκτεθειµένα τα κλειδιά του σπιτιού σας.
 Εξασφαλίστε επαρκή φωτισµό των εξωτερικών περιµετρικών χώρων, ο οποίος να ενεργοποιείται µε
αισθητήρες κίνησης.
 Εξετάστε τη δυνατότητα εγκατάστασης συστήµατος συναγερµού.
 Εγκαταστήστε σύστηµα περιοδικής χρήσης φώτων (χρονοδιακόπτη). Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, καλό
είναι κατά την απουσία σας να αφήνετε κάποιο φως αναµµένο.
 Μη γνωστοποιείτε στον κοινωνικό και επαγγελµατικό σας περίγυρο πληροφορίες για περιουσιακά
στοιχεία που φυλάγετε στο σπίτι σας. Υπάρχει πάντα το ενδεχόµενο η πληροφορία αυτή να φτάσει
και σε επιτήδειους.
 Μην αφήνετε µεγάλα χρηµατικά ποσά στο σπίτι.
 Χρυσαφικά και άλλα πολύτιµα αντικείµενα είναι προτιµότερο να φυλάσσονται σε χρηµατοκιβώτια ή
θυρίδες. Καλό είναι, επίσης, να φωτογραφίζονται για αναγνώριση σε περίπτωση που χρειαστεί.
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 Εάν ζείτε σε πολυκατοικία, βεβαιωθείτε ότι η κεντρική είσοδος της πολυκατοικίας παραµένει κλειστή και
ότι δεν µπορούν να εισέλθουν άτοµα που δεν έχουν σχέση µε τον χώρο. ∆ώστε σηµασία στην είσοδο
του διαµερίσµατός σας, εγκαταστήστε συµπαγή πόρτα εισόδου και κλειδαριά ασφαλείας.
 Η περίφραξη προσφέρει µεγαλύτερη ασφάλεια στην κατοικία σας.
 Η γνωριµία και η ανάπτυξη σχέσης εµπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης µε τους γείτονες σας
περιορίζει τον κίνδυνο διάρρηξης και κλοπής από την περιουσίας σας.
 Εάν προσεγγίζοντας την κατοικία σας αντιληφθείτε την παρουσία ύποπτου προσώπου ενηµερώστε
αµέσως την Αστυνοµία και περιµένετε σε απόσταση ασφαλείας. Μην επιχειρήσετε να τον συλλάβετε
εφόσον δεν είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα τα καταφέρετε. Εάν δεν µπορείτε να τον αποφύγετε,
προσπαθήστε να του µιλήσετε µε ήρεµο και καθησυχαστικό ύφος.
 Όταν απουσιάζετε, κάνετε προώθηση των εισερχόµενων κλήσεων του σταθερού τηλεφώνου της
κατοικίας σας είτε στο κινητό σας, είτε σε τηλέφωνο κάποιου δικού σας προσώπου. Αποφεύγετε
τη χρήση του µηνύµατος «Αυτή τη στιγµή απουσιάζω, αφήστε το µήνυµα σας στον αυτόµατο
τηλεφωνητή».
 Μην αφήνετε εκτεθειµένα έξω από τα υποστατικά σας γεωργικά εργαλεία, σκάλες ή άλλα αντικείµενα
τα οποία µπορούν να βοηθήσουν στην παραβίαση της κατοικίας σας.
 Εάν βρεθείτε µπροστά από ληστεία και αρχίσουν πυροβολισµοί, αµέσως ξαπλώστε στο έδαφος
και καλυφθείτε, η ζωή σας είναι πολύτιµη. Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των
δραστών ή άλλα στοιχεία που θα βοηθούσαν στην αναγνώριση και σύλληψή τους.
Αν παρατηρήσετε οτιδήποτε ύποπτο ειδοποιήστε το 112 ή 199 ή 1460 ή τον Αστυνοµικό
Σταθµό της περιοχής σας.
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Αρπαγή τσάντας
 Βαδίζετε στην εσωτερική πλευρά του πεζοδροµίου, σε κατεύθυνση αντίθετη της κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων και κρατάτε την τσάντα σας πάντοτε κλειστή, όχι προς την πλευρά του δρόµου.
 Όταν βρίσκεστε σε δηµόσιους χώρους µην αφήνετε εκτεθειµένη την τσάντα σας.
 Μην διστάσετε να καλέσετε σε βοήθεια φωνάζοντας σε περίπτωση που κάποιος σας επιτεθεί για να
σας πάρει την τσάντα.
 Εάν δεν µπορείτε να αντισταθείτε και να συγκρατήσετε την τσάντα σας, σκεφτείτε ότι η υγεία και η
σωµατική σας ακεραιότητα είναι πολύ πιο σηµαντικά από αυτήν.
 Προσπαθήστε να αποτυπώσετε τα χαρακτηριστικά του προσώπου που σας επιτέθηκε και του
µεταφορικού του µέσου.
 Καταγγείλετε το συµβάν στην Αστυνοµία.
 Αποφεύγετε να µεταφέρετε µαζί σας µεγάλα χρηµατικά ποσά.

Κλοπές οχηµάτων ή αντικειµένων από οχήµατα
 Όταν οδηγείτε φροντίστε να έχετε πάντοτε τις πόρτες του αυτοκινήτου κλειδωµένες. Μην αφήνετε
προσωπικά αντικείµενα, όπως τσάντες, κινητά τηλέφωνα, πορτοφόλια και άλλα τιµαλφή σε εµφανή
σηµεία εντός του οχήµατός σας.
 Κλειδώνετε πάντοτε τις πόρτες και ανεβάζετε τα παράθυρα ακόµη και αν το αυτοκίνητο είναι
σταθµευµένο µπροστά από το σπίτι σας.
 Κλειδώνετε πάντοτε τις πόρτες και ανεβάζετε τα παράθυρα ακόµη κι αν θα λείψετε για πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα.
 Όταν σταθµεύετε µην αφήνετε το αυτοκίνητο µε αναµµένη τη µηχανή και το κλειδί στην υποδοχή του
έστω και για πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση, ενεργοποιείστε τον συναγερµό του
οχήµατός σας.
 Επιλέξετε να σταθµεύετε σε χώρους µε κόσµο και όπου υπάρχει επαρκής φωτισµός. Τα σκοτεινά ή
απόµερα σηµεία κάνουν ευκολότερο το έργο των επιτήδειων.
 Ασφαλίστε το αυτοκίνητό σας για κλοπή.
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Αδικήµατα µε διεθνή διάσταση
Σε περίπτωση διάπραξης αδικήµατος είτε στην Κύπρο, είτε στο εξωτερικό για το οποίο θα πρέπει να γίνουν
έρευνες ή ανακρίσεις στο εξωτερικό, να ζητάτε πάντοτε τη βοήθεια της Αστυνοµίας µέσω των οικείων
Αστυνοµικών Σταθµών. Οι αστυνοµικοί θα σας κατευθύνουν για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες θα
πρέπει να προβείτε.

Ειδικές συµβουλές για γονείς µε ανήλικα παιδιά
Φροντίστε όπως το παιδί σας:
 γνωρίζει τη διεύθυνση του σπιτιού σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, είτε το δικό σας είτε του
κηδεµόνα του,
 είναι σε θέση να καλεί τους τηλεφωνικούς αριθµούς 112 ή 199 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Εξηγήστε του ωστόσο ποιες περιπτώσεις θεωρούνται ως έκτακτης ανάγκης,
 να ζητά βοήθεια µόνο από αστυνοµικούς ή από γνωστά του πρόσωπα,
 να µην µπαίνει σε αυτοκίνητο, ούτε να ακολουθεί οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή σας,
 να µην ανοίγει την πόρτα σε άτοµα που δεν γνωρίζει όταν είναι µόνο του στο σπίτι και να ελέγχει
διακριτικά από το παράθυρο ποιος βρίσκεται στην πόρτα,
 να µην δέχεται «δώρα» από αγνώστους,
 να συζητά είτε µαζί σας, είτε µε τον κηδεµόνα του τα προβλήµατα και τις ανησυχίες του, όπως
«παράξενες» συζητήσεις µε µεγαλύτερους που τον έκαναν να αισθανθεί άσχηµα ή περίεργα κ.ά.

Ειδικές συµβουλές για υπερήλικες
 Μην ανοίγετε την πόρτα σας σε άγνωστα πρόσωπα και µην πείθεστε εύκολα όταν αυτά σας
πλησιάζουν µε το πρόσχηµα ευκαιριακών αγορών.
 Ασφαλίστε καλά το σπίτι σας, ιδίως όταν κοιµάστε ή όταν πρόκειται να απουσιάσετε.
 Όταν είστε σε χώρους µε συνωστισµό ή όταν χρησιµοποιείτε τα µέσα µαζικής µεταφοράς, µην
τοποθετείτε τα χρήµατά σας σε τσέπες του παντελονιού ή σε εξωτερικές τσέπες των ενδυµάτων σας.
Κρατήστε την τσάντα µπροστά σας και φροντίστε να είναι κλειστή.
 Έχετε πρόχειρα τα τηλέφωνα µε τα οποία θα πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης
(Αστυνοµία, Πυροσβεστική, στενοί συγγενείς κ.ά.).
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∆ιακοπές χωρίς προβλήµατα
Ετοιµασίες για αναχώρηση
 Φροντίστε να µη δηµιουργούνται ενδείξεις για την απουσία σας.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει θύρες, παράθυρα και φωταγωγούς και ότι έχετε θέσει σε λειτουργία
το σύστηµα συναγερµού και το κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης (εάν διαθέτετε).
 Μην αφήνετε εντός της κατοικίας σας µεγάλα χρηµατικά ποσά, κοσµήµατα και άλλα τιµαλφή εάν δεν
έχετε κατάλληλο χρηµατοκιβώτιο για φύλαξη.
 Μπορείτε να ζητήσετε από κάποιο γείτονα που εµπιστεύεστε να προσέχει το σπίτι σας.

Στο ξενοδοχείο ή διαµέρισµα που θα διαµένετε
 Εάν έχετε επιλογή, προτιµήστε ένα από εκείνα στα οποία υπάρχουν µέτρα προστασίας της περιουσίας
πελατών.
 Κάθε φορά που θα φεύγετε από αυτό φροντίστε να βεβαιώνεστε ότι όλα είναι κλειστά και
ασφαλισµένα.
 Χρήµατα, κοσµήµατα και άλλα τιµαλφή που δεν θα χρειαστείτε κατά την έξοδό σας, ζητήστε να σας τα
φυλάξουν στον χώρο υποδοχής.
 Όταν περπατάτε στον δρόµο να έχετε τα λεφτά και τις πιστωτικές σας κάρτες στις µπροστινές τσέπες.
 Μην φυλάσσετε όλα τα χρήµατα, πιστωτικές κάρτες και διαβατήρια µόνο σε µία αποσκευή.
 Προσέχετε την τσάντα σας. Να την έχετε µπροστά σας έτσι ώστε να την βλέπετε ανά πάσα στιγµή.

Στην παραλία
 Μην αφήνετε ανεπιτήρητα ρολόγια, πορτοφόλια, φωτογραφικές, κινητά τηλέφωνα και άλλα
αντικείµενα αξίας.
 Εάν έχετε αυτοκίνητο κοντά σας, κλειδώστε τα στον χώρο αποσκευών.
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Σερφάρετε στο διαδίκτυο µε ασφάλεια
Για την καταπολέµηση αδικηµάτων διαδικτύου λειτουργεί στο Αρχηγείο Αστυνοµίας το Γραφείο
Καταπολέµησης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Πέραν της διερεύνησης υποθέσεων, το Γραφείο ασχολείται µε
τη διαφώτιση του κοινού για τους κινδύνους που κρύβονται στο διαδίκτυο. Η Αστυνοµία συνεργάζεται µε
άλλες χώρες, όπως µε την Αγγλία και την Ιταλία, αλλά και µε το πρόγραµµα του Safer Internet Cyberethics.
Στο πρόγραµµα αυτό διατηρείται διαδικτυακή πλατφόρµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cyberethics.info, όπου µπορείτε να καταγγείλετε περιστατικά διακίνησης παιδικού πορνογραφικού υλικού ή άλλου
βλαβερού υλικού. Η καταγγελία σας θα προωθηθεί στην Αστυνοµία.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
Γραφείο Καταπολέµησης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος
22808200
Hotline
22674747
Πώς µπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας;
 Προτιµήστε να τοποθετήσετε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε κοινούς χώρους και όχι σε υπνοδωµάτια,
έτσι ώστε να έχετε τον έλεγχο του παιδιού σας χωρίς το ίδιο να αισθάνεται ότι ελέγχεται.
 Συµβουλεύσετε το παιδί σας να µη δίδει σε κανέναν τον κωδικό πρόσβασης στο διαδίκτυο.
 Εάν το παιδί σας συµµετέχει σε δωµάτια συνοµιλιών (chat rooms), φροντίστε να γνωρίζετε ποια
επισκέπτεται και µε ποιον συνοµιλεί.
 Μιλήστε στο παιδί σας σχετικά µε τους κινδύνους που καραδοκούν όταν συνοµιλεί µε αγνώστους
µέσω των δωµατίων συνοµιλίας. Επίσης, συζητήστε µαζί του για θέµατα ασφαλείας (επικοινωνία µε
επικίνδυνα άτοµα, πρόσβαση σε ιστοσελίδες µε βλαβερό περιεχόµενο) που προκύπτουν από την
πλοήγηση στο διαδίκτυο.
 Μάθετε στο παιδί να µην απαντά σε ύποπτα ηλεκτρονικά µηνύµατα ή σε µηνύµατα που το κάνουν να
αισθάνεται άβολα και προτρέψετε το να σας αναφέρει το γεγονός εάν συµβεί κάτι τέτοιο.
 ∆ιδάξτε στο παιδί να µη στέλνει τη φωτογραφία του και τα προσωπικά του στοιχεία σε άγνωστα
πρόσωπα ή σε ύποπτες ιστοσελίδες.
 Μην επιτρέπετε ποτέ στο παιδί σας να συναντηθεί µε πρόσωπα που γνώρισε µέσω διαδικτύου.
 Φτιάξτε µαζί µε τα παιδιά σας τους δικούς σας κανόνες χρήσης του διαδικτύου.
 Συζητήστε µε τα παιδιά σας για τους φίλους που απέκτησαν από το διαδίκτυο ή τις καθηµερινές
δραστηριότητες τους στο διαδίκτυο.
 Ενθαρρύνετε τα παιδιά να σας µιλούν και να σας συµβουλεύονται όταν κάτι που συναντούν στο
διαδίκτυο τα κάνει να µην αισθάνονται άνετα. Θα πρέπει να είστε έτοιµοι να ακούσετε ότι έχουν να
σας πουν µε ψυχραιµία, γιατί µόνο έτσι θα κερδίσετε την εµπιστοσύνη τους και θα µπορέσετε να τα
βοηθήσετε.
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 Μιλήστε στα παιδιά και προχωρήστε στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τους γιατί είναι πολύ εύκολο
να βρεθούν αντιµέτωπα µε ακατάλληλο υλικό.
 Εξηγήστε τους να µην συµπληρώνουν αιτήσεις για προσωπικά προφίλ και να µην συµµετέχουν σε
διαδικτυακούς (online) διαγωνισµούς χωρίς εσείς να το γνωρίζετε.
 Επιµείνετε στο να παραµένουν σε δηµόσια δωµάτια συνοµιλιών.
 Ελέγχετε ποια δωµάτια συνοµιλιών ή πίνακες µηνυµάτων (message boards) επισκέπτονται.
 Ενηµερώστε τα παιδιά για τη διαδικτυακή συµπεριφορά. Η ανταλλαγή αρχείων µουσικής, ταινιών κ.λπ.,
µπορεί να υπόκεινται σε παραβίαση πνευµατικών δικαιωµάτων.
 Βοηθήστε τα παιδιά να προστατευθούν από ανεπιθύµητη αλληλογραφία (spam ή junk mail), δηλαδή
από την αποστολή µεγάλου αριθµού µηνυµάτων που απευθύνονται σε ένα σύνολο παραληπτών
του διαδικτύου χωρίς αυτοί να το επιθυµούν. Καθοδηγήστε τα να µην δίνουν ή καταχωρούν την
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (e-mail address) οπουδήποτε και να µην απαντούν σε ανεπιθύµητη
αλληλογραφία.
 Συζητήστε µαζί τους το θέµα του διαδικτυακού τζόγου και των τυχερών παιχνιδιών και τους πιθανούς
κινδύνους που συνεπάγονται, καθώς και για τις αγορές µέσω διαδικτύου.

Συµβουλές για όλους
 Να είστε επιφυλακτικοί προς κάθε ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) που προέρχεται από άγνωστο
αποστολέα.
 Σε περίπτωση που παραλάβετε ηλεκτρονικό µήνυµα ότι έχετε κερδίσει σε κλήρωση κάποιου λαχείου
στο εξωτερικό και σας ζητήσουν οτιδήποτε για να σας στείλουν τα δήθεν κέρδη, µην ανταποκριθείτε.
∆ιερωτηθείτε: «Υπάρχει κανείς που να χαρίζει µεγάλα χρηµατικά ποσά χωρίς ανταλλάγµατα;»
 Σε περίπτωση που λάβετε ηλεκτρονικό µήνυµα ότι κληρονοµήσατε περιουσία στο εξωτερικό και
ιδιαίτερα στην Αφρική, µην το λάβετε υπόψη. Εάν ακόµη σας ζητήσουν βοήθεια για εξαγωγή από την
Αφρική δικής τους περιουσίας έναντι ανταλλάγµατος, µην ανταποκριθείτε ούτε και από περιέργεια.
 Αποφύγετε τις αγορές µέσω διαδικτύου εάν δεν γνωρίζετε τον προµηθευτή, προτιµήστε τις αγορές
µέσω PayPal και χρησιµοποιείστε πιστωτική κάρτα µόνο για τον σκοπό αυτό.
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Προστατέψτε τον λογαριασµό σας
Συµβουλές για τη χρήση της Αυτόµατης Τραπεζικής Μηχανής (Α.Τ.Μ.)
 Πριν ξεκινήσετε τη συναλλαγή ελέγξετε προσεκτικά τον χώρο γύρω σας για τυχόν ύποπτες κινήσεις και
για τυχόν πρόσθετο εξάρτηµα στην Α.Τ.Μ., του οποίου η παρουσία δεν δικαιολογείται. Εάν υπάρχουν
αλλοιώσεις ή σηµάδια στην υποδοχή της κάρτας στην Α.Τ.Μ., όπως στρεβλωµένο πλαίσιο, εκδορές
κ.λπ., αποφύγετε να χρησιµοποιήσετε τη συγκεκριµένη Α.Τ.Μ. και ειδοποιήστε αµέσως την τράπεζά
σας.
 Κατά τη διάρκεια της νύχτας φροντίστε να µην είστε µόνοι σας, ειδικά εάν χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε
Α.Τ.Μ. σε περιοχές που δεν είναι πολυσύχναστες.
 Σε περίπτωση που το µηχάνηµα παρουσιάσει οποιαδήποτε βλάβη, επικοινωνήστε µόνο µε τα
τηλέφωνα της τράπεζας.
 Μην εµπιστεύεστε αγνώστους που προθυµοποιούνται να σας βοηθήσουν στον χειρισµό της Α.Τ.Μ. ή
ζητούν τον µυστικό κωδικό (ΡΙΝ) της κάρτας σας.
 Όταν πληκτρολογείτε τον κωδικό σας «προστατέψτε» το πληκτρολόγιο κρύβοντας το µε την παλάµη
σας.

Συµβουλές για την προστασία του τραπεζικού σας λογαριασµού – πιστωτικές κάρτες
 Με τις πιστωτικές κάρτες δεν είσαστε αναγκασµένοι να µεταφέρετε µαζί σας µεγάλα χρηµατικά ποσά.
 Προσέξτε όταν ψωνίζετε. Πριν εγκρίνετε τη συναλλαγή, βεβαιωθείτε ότι το ποσό που χρεωθήκατε είναι
ορθό. Μην ξεχάσετε την κάρτα σας και κρατάτε τις αποδείξεις για µηνιαίο έλεγχο µέσω του δελτίου
κίνησης του λογαριασµού σας.
 Όταν χρησιµοποιείτε την πιστωτική κάρτα σε Α.Τ.Μ. µην πληκτρολογείτε τον κωδικό αριθµό µε τρόπο
που να σας βλέπουν άλλοι. Εάν δείτε οποιαδήποτε ύποπτη συσκευή στη θυρίδα της Α.Τ.Μ., µην
χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα.
 Μην αποκαλύπτετε τον µυστικό κωδικό σας (PIN) σε οποιονδήποτε και κάτω από οποιεσδήποτε
περιστάσεις. Εάν κάποιος, για παράδειγµα επικαλεστεί ότι τηλεφωνεί από την τράπεζα και ζητήσει τον
αριθµό του ΡΙΝ για επαλήθευση, µην τον δώσετε. Οι τράπεζες δεν ακολουθούν αυτή την πρακτική.
 Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε ως κωδικό (ΡΙΝ) την ηµεροµηνία γέννησης, τον αριθµό τηλεφώνου ή
άλλα προσωπικά σας στοιχεία που µπορεί να γίνουν εύκολα αντιληπτά από επιτήδειους.
 Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε το ίδιο ΡΙΝ σε περισσότερες από µία πιστωτικές κάρτες.
 Επιλέξτε και αποµνηµονεύστε το ΡΙΝ που µόνο εσείς θα γνωρίζετε και που δεν θα µπορεί να
προσδιοριστεί από προσωπικά αντικείµενα που πιθανώς να υπάρχουν στο πορτοφόλι ή στην τσάντα
ή στο κινητό σας τηλέφωνο.
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 Μην αφήνετε ποτέ την απόδειξη συναλλαγής που έχει εκδώσει η Α.Τ.Μ.
 Συγκρίνετε τις αποδείξεις ανάληψης χρηµάτων της Α.Τ.Μ. µε το µηνιαίο ενηµερωτικό δελτίο κίνησης
του λογαριασµού σας. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή που δεν έχετε πραγµατοποιήσει,
ενηµερώστε αµέσως την τράπεζα µε την οποία συναλλάσσεστε.
 Πάντοτε υπογράφετε το πίσω µέρος της πιστωτικής κάρτας σας . Αυτό εµποδίζει τον οποιονδήποτε να
παραποιήσει το όνοµά σας πάνω σε αυτήν.
 Προσέξτε όταν ψωνίζετε. Πριν εγκρίνετε τη συναλλαγή, βεβαιωθείτε ότι το ποσό που χρεωθήκατε είναι
ορθό. Μην ξεχάσετε την κάρτα σας και κρατάτε τις αποδείξεις για µηνιαίο έλεγχο µέσω του δελτίου
κίνησης του λογαριασµού σας.
 Μη δίδετε και µη δανείζετε ποτέ και σε κανέναν την πιστωτική κάρτα σας.
 Για τη χρήση πιστωτικής κάρτας για συναλλαγές στο διαδίκτυο, οι χρήστες καλούνται να
χρησιµοποιούν τις ειδικές προς αυτό τον σκοπό πιστωτικές κάρτες που προµηθεύουν οι τραπεζικοί
οργανισµοί.
Εάν απολέσετε την κάρτα σας ή εάν αυτή κρατηθεί από Α.Τ.Μ. τηλεφωνήστε αµέσως στην τράπεζα µε
την οποία συναλλάσσεστε για να ακυρωθεί. Εάν είναι εκτός ωρών εργασίας, επικοινωνήσετε µε το Direct
Banking της τράπεζας ή καλέστε την JCC στο τηλέφωνο 22868150.
Μη χάσετε χρόνο και αναφέρετε αµέσως την κλοπή ή την απώλεια της πιστωτικής κάρτας στην τράπεζα,
στην JCC και στον Αστυνοµικό Σταθµό της περιοχής σας.

Συµβουλές προς τους επενδυτές
 Συναλλάσσεστε µε άτοµα και εταιρείες που γνωρίζετε και εµπιστεύεστε.
 Ελέγχετε µέσω των αρµοδίων Εποπτικών Αρχών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κεντρική Τράπεζα
Κύπρου και Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών) ότι η εταιρεία µε την οποία συναλλάσσεστε είναι
νόµιµη.
 Αποφεύγετε να δίδετε πληροφορίες για προσωπικά και οικονοµικά δεδοµένα προτού διαπιστώσετε
ότι η εταιρεία είναι νόµιµη.
 Κρατάτε σηµειώσεις των συνοµιλιών για τα σηµαντικά σηµεία και καταγράφετε ονόµατα, ηµεροµηνίες
και ώρες που έγιναν.
 Επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες που συλλέγετε.
 ∆ιασφαλίζετε ότι κατανοείτε απολύτως τους όρους και τις προϋποθέσεις της εµπορικής προσφοράς
που αποδέχεστε.
 Ζητήστε επεξηγήσεις για οτιδήποτε δεν καταλαβαίνετε επαρκώς.
 Αναφέρετε/καταγγέλλετε στις αρµόδιες Εποπτικές Αρχές οποιαδήποτε προσπάθεια απάτης ή
εκµετάλλευσης προς το πρόσωπό σας.
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Κυκλοφοριακή αγωγή
Σε σχέση µε τη διαµόρφωση της ορθής οδικής συµπεριφοράς, οι πολίτες προτρέπονται όπως
εξασφαλίσουν και µελετήσουν επαρκώς τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο Κώδικας διατίθεται σε
έντυπη µορφή και πωλείται στα γραφεία του Τµήµατος Οδικών Μεταφορών (Τ.Ο.Μ.) και στα βιβλιοπωλεία.
Προσφέρεται επίσης σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του Τ.Ο.Μ. www.mcw.gov.cy ή της
Αστυνοµίας www.police.gov.cy


Πεζοί

Είστε οι πιο ευάλωτοι χρήστες του δρόµου. Γι’ αυτό:
 Ακολουθείτε πάντοτε τους βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
 Περπατάτε πάντοτε στη δεξιά πλευρά του δρόµου.
 Χρησιµοποιείτε πάντοτε τη διάβαση πεζών, όπου υπάρχει, διαφορετικά επιλέξετε να διασταυρώσετε
από ένα ασφαλές µέρος και πράξετε το προσεκτικά.
 Μη διασταυρώνετε διαγώνια ή µεταξύ σταθµευµένων αυτοκινήτων ή σε δρόµο µε στροφές και
επιλέγετε το σηµείο µε τη µεγαλύτερη ορατότητα για να διασταυρώσετε.
 Φοράτε πάντοτε ειδικά φωσφορούχα σήµατα ή φωτεινά ρούχα για να είστε ορατοί στους οδηγούς
κατά τη διάρκεια της νύκτας. Η ορατότητα των οδηγών είναι 20 φορές µικρότερη το βράδυ
από ότι είναι την ηµέρα


Οδηγοί

 Συµµορφώνεστε πλήρως µε τις πρόνοιες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει
να δίδετε στα φώτα τροχαίας και στην τήρηση του ορίου ταχύτητας.
 Μην οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλης. Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης 22µg % και άνω,
είναι αδίκηµα.
 Όταν πλησιάζετε σε διασταύρωση δρόµων όπου λειτουργούν φώτα τροχαίας ελαττώστε ταχύτητα,
έστω και εάν το φανάρι είναι πράσινο. Στο µυαλό σας να υπάρχει το γεγονός ότι ανά πάσα στιγµή το
πράσινο θα αλλάξει και θα ανάψει το κίτρινο που σηµαίνει ΣΤΑΜΑΤΑ.
 Οδηγείτε µε προφύλαξη. Με τον τρόπο αυτό είστε έτοιµοι να αποφύγετε λάθη άλλων οδηγών.
 Κρατάτε απόσταση ασφαλείας από το προπορευόµενο όχηµα και να είστε πάντοτε έτοιµοι να
σταµατήσετε έγκαιρα.
 Οδηγείτε πάντοτε µε την ταχύτητα που σας επιτρέπει να έχετε τον έλεγχο του οχήµατός σας.
 Προσπερνάτε µόνο όταν είστε βέβαιοι ότι θα προσπεράσετε µε ασφάλεια, µόνο από δεξιά και ποτέ
πολλά οχήµατα στη σειρά.
 Στην περίπτωση που είστε εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης µηχανοκίνητου οχήµατος µε το οποίο κάποιος
άλλος οδηγός έχει διαπράξει οποιεσδήποτε παραβάσεις, υποχρεούστε να δώσετε όλα τα στοιχεία
του οδηγού. Εάν µετά από την πιο πάνω υπόδειξή σας δεν εντοπιστεί ο παραβάτης οδηγός, τότε το
πρόστιµο και οι βαθµοί ποινής θα επιβαρύνουν εσάς.
 Φοράτε πάντοτε τόσο εσείς όσο και όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες του οχήµατος τη ζώνη ασφαλείας.
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Μοτοσικλετιστές
Πρέπει να έχετε υπόψη ότι είστε πλήρως εκτεθειµένοι σε περίπτωση σύγκρουσης γι’ αυτό πέραν των πιο
πάνω πρέπει:
 Να φοράτε και να προσδένετε πάντοτε το κράνος σας.
 Να φοράτε ειδικά φωσφορούχα σήµατα ή φωτεινά ρούχα για να είστε ορατοί, ιδιαίτερα κατά τις
βραδινές ώρες.

Χρήσιµες πληροφορίες για ασφαλή οδήγηση στους δρόµους υπάρχουν αναρτηµένες στην ιστοσελίδα
www.cyrpusdriving.net του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισµού Cyprus Advanced Driving and Road Safety
Network.

Κυνήγι
Μέτρα ασφαλείας για κυνηγούς
Ενδυµασία
 Κατά τη διεξαγωγή επιδηµητικού κυνηγίου πρέπει εσείς και τα άτοµα που σας συνοδεύουν να
φέρετε καπέλο σε χρώµα «κυνηγετικό πορτοκαλί» ή το 30% τουλάχιστον της ενδυµασίας σας να
είναι καλυµµένη µε «κυνηγετικό πορτοκαλί» χρώµα.
Τι να έχετε µαζί σας
 Ένα µικρό φαρµακείο.
 Σπίρτα και αναπτήρα.
Απλά βήµατα για να µην µετατραπεί η δραστηριότητά σας σε εφιάλτη
 Έχετε πάντοτε το δάκτυλο µακριά από τη σκανδάλη.
 Φροντίστε όπως είστε απολύτως βέβαιοι ότι η περιοχή γύρω από τον στόχο σας είναι ασφαλής προτού
πυροβολήσετε.
 Να έχετε ανοικτό το όπλο σας όταν συναντάτε άλλο κυνηγό.
 Έχετε το όπλο σας στραµµένο σε ασφαλή κατεύθυνση.
 Μεταφέρετε το όπλο σας στο όχηµα πάντοτε σε θήκη και αποσυναρµολογηµένο.
 Φοράτε πάντοτε τα ειδικά ρούχα και το πορτοκαλί καπέλο.
 Να σέβεστε τους άλλους κυνηγούς. ∆εν υπάρχει κανένας λόγος να τους βλέπετε ανταγωνιστικά.
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Συµβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία


Eκδροµείς

Ενέργειες πριν την αναχώρησή σας από το σπίτι
 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, οι συσκευές υγραερίου και άλλες συσκευές υψηλού
κινδύνου δεν είναι σε χρήση.
 Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα όλων των δωµατίων, έτσι ώστε σε περίπτωση φωτιάς να
περιοριστεί η εξάπλωσή της.
 Σβήστε όλα τα αποτσίγαρα, αν και καλύτερα είναι να µην καπνίσετε τελευταία στιγµή πριν την
αναχώρησή σας.

Κατά τη διάρκεια της εκδροµής σας
 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το άναµµα φωτιάς στην ύπαιθρο επιτρέπεται µόνο σε καθορισµένους
χώρους. Οπουδήποτε αλλού απαγορεύεται αυστηρά.
 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γύρω εύφλεκτα υλικά, όπως χαρτιά, ξύλα, δέντρα, κ.λπ.
 Αποφύγετε το άναµµα καρβούνων σε ανοιχτό χώρο, ιδιαίτερα εάν φυσά άνεµος και µη
χρησιµοποιήσετε εύφλεκτα υλικά.
 Πριν από την αναχώρησή σας φροντίστε να σβήσετε εντελώς τα κάρβουνα.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε σβήσει όλα τα αποτσίγαρα και µη ρίχνετε αποτσίγαρα στον δρόµο.
 Καλό είναι να έχετε πάντοτε έναν πυροσβεστήρα στο όχηµά σας.


Ασφάλεια στο σπίτι

Απλά βήµατα για να είναι το σπίτι σας ασφαλές
 Μην αφήνετε σπίρτα και αναπτήρες σε σηµεία που έχουν πρόσβαση τα παιδιά.
 Εάν είστε καπνιστής φροντίστε να έχετε στα σταχτοδοχεία σας λίγο νερό ή άµµο.
 Αποφεύγετε το κάπνισµα στο κρεβάτι ή στον καναπέ.
 Βεβαιωθείτε ότι προτού πετάξετε στον κάλαθο στάχτες και αποτσίγαρα, αυτά έχουν σβήσει εντελώς.
 Φροντίστε τα εκνεφώµατα (spray) να φυλάγονται µακριά από φωτιά και υψηλές θερµοκρασίες και να
µην ψεκάζετε µε αυτά κοντά σε φωτιά.
 Τις συσκευές όταν δεν τις χρησιµοποιείτε καλό είναι να τις αποσυνδέετε.
 Φροντίστε η ηλεκτρική σας εγκατάσταση να ελεγχθεί από κάποιον ειδικό.
 Κάθε πρίζα είναι για µια µόνο συσκευή γι’ αυτό µη χρησιµοποιείτε πολύπριζα.
 Μην βάζετε στις ηλεκτρικές ασφάλειες σύρµα ή αλουµινόχαρτο και χρησιµοποιείτε κατάλληλες
ασφάλειες.
 Τοποθετήστε τα σκουπίδια στα ειδικά κατασκευασµένα δοχεία στο πεζοδρόµιο και σκεπάστε τα καλά.
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 Εφοδιάστε το σπίτι σας µε κατάλληλους πυροσβεστήρες. ∆ιαβάστε προσεκτικά και τηρήστε τις οδηγίες
που αναγράφονται σε αυτούς. Εάν έχετε αµφιβολίες και απορίες ζητείστε πληροφορίες από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 Όπου υπάρχουν φθαρµένα καλώδια, αντικαταστήστε τα µε τη βοήθεια εγκεκριµένου ηλεκτρολόγου.
 Οι ηλεκτρικές συσκευές να συντηρούνται µόνο από εγκεκριµένο τεχνικό.
 Μην περνάτε ποτέ καλώδια κάτω από πόρτες, χαλιά ή έπιπλα.
 Ποτέ µην αγγίζετε ρευµατοδότες και διακόπτες µε βρεγµένα χέρια.
 Εάν έχετε µικρά παιδιά στο σπίτι, χρησιµοποιείστε τα ειδικά καπάκια για να κλείσετε τις υποδοχές στους
ρευµατοδότες.
 Κλαδέψτε όποια κλαδιά δέντρων αγγίζουν την κατοικία σας.
 Τοποθετήστε λάστιχα νερού περιµετρικά του σπιτιού.
 Φυτέψτε πλατύφυλλα φυλλοβόλα δένδρα γύρω από το σπίτι και καλλιεργείστε γρασίδι.
 Καθαρίστε όλα τα ξηρά χόρτα που τυχόν υπάρχουν γύρω από το σπίτι και µέσα στην αυλή σας.


Τζάκια

 Μη χρησιµοποιείτε εύφλεκτα υγρά για το άναµµα του τζακιού.
 Τοποθετείτε πάντοτε την προστατευτική γρίλια.
 Μην αφήνετε αναµµένο τζάκι χωρίς επίβλεψη.
 Αποφεύγετε την τοποθέτηση καθρέφτη πάνω από το τζάκι.
 Καθαρίζετε τακτικά την καπνοδόχο.
 Μην τοποθετείτε ταυτόχρονα πολλά ξύλα στο τζάκι.


Φωρητές θερµάστρες πετρελαίου

 Τοποθετείτε τις φορητές θερµάστρες πετρελαίου σε ασφαλισµένους χώρους και σε σηµεία όπου δεν
µπορούν να αναποδογυριστούν.
 Όταν τις γεµίζετε να λαµβάνετε µέτρα ώστε να είναι µακριά από πιθανές εστίες πυρκαγιάς και αν είναι
δυνατόν, έξω από το σπίτι.
 Μην τις µεταφέρετε όταν είναι αναµµένες γιατί είναι πολύ επικίνδυνο.
 Όταν λειτουργούν χρειάζονται οξυγόνο γι’ αυτό πρέπει να αφήνετε ανοικτό κάποιο παράθυρο ή
φεγγίτη.
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Ασφαλής χρήση υγραερίου για αποφυγή πυρκαγιών

Τοποθέτηση συσκευών
 Τις συσκευές που λειτουργούν µε υγραέριο (γκαζιέρες, θερµάστρες, κ.λπ.) πρέπει να τις τοποθετείτε
µακριά από εύφλεκτα υλικά (κουρτίνες, χαρτιά, κ.λπ.) και σε σηµεία µε καλό εξαερισµό χωρίς ρεύµατα
αέρα.

Αγορά/αποθήκευση/τοποθέτηση κυλίνδρου υγραερίου
 Όταν αγοράζετε έναν κύλινδρο υγραερίου, φροντίστε πάντοτε να ελέγχετε το λαστιχένιο δακτυλίδι
που βρίσκεται πάνω στη βαλβίδα του κυλίνδρου ώστε να µην είναι σκουριασµένο ή φθαρµένο.
 Αποθηκεύετε τον κύλινδρο υγραερίου πάντοτε σε όρθια θέση, σε σκιερό µέρος και έξω από το κτήριο
όπου υπάρχει καλός εξαερισµός και σίγουρα όχι σε υπόγειους χώρους.
 Για την αποφυγή της πιθανότητας απώλειας υγραερίου καλό είναι κατά τη διάρκεια της νύκτας ή όταν
λείπετε από το σπίτι να κλείνετε τον ρυθµιστή (ρολόι) του κυλίνδρου.

Αντικατάσταση κενού κυλίνδρου
 Κλείνετε τον διακόπτη της συσκευής υγραερίου και τον ρυθµιστή του κυλίνδρου και σβήστε
οποιαδήποτε εστία φλόγας που πιθανόν να υπάρχει κοντά. Αφαιρέστε το ρολόι από τον κενό
κύλινδρο και εφαρµόστε το στον γεµάτο κύλινδρο.
 Προτού τοποθετήσετε τον ρυθµιστή (ρολόι) πάνω στον κύλινδρο, ελέγξετε να µην υπάρχουν
ακαθαρσίες µέσα στη βαλβίδα του κυλίνδρου.
 Με την αντικατάσταση του κυλίνδρου ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα στα σηµεία που συνδέεται µε το
ρολόι και τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι αυτό εφάρµοσε σωστά.

Τοποθέτηση ελαστικού σωλήνα παροχής
 Ο ρυθµιστής (ρολόι) του κυλίνδρου πρέπει να είναι καλής ποιότητας.
 Ο ελαστικός σωλήνας παροχής πρέπει να αντέχει σε υψηλές πιέσεις και στις άκριες να στερεώνεται
πάνω στον ρυθµιστή και στη συσκευή µε ειδικούς σφικτήρες (clips).

Επισήµανση διαρροής
 Η διαρροή του υγραερίου επισηµαίνεται εύκολα λόγω της χαρακτηριστικής οσµής του.
 Όταν η διαρροή είναι µεγάλη µπορεί να ακούγεται και σφύριγµα.
 Μην προσπαθήσετε να βρείτε το σηµείο διαρροής χρησιµοποιώντας αναµµένο κερί, σπίρτο ή
αναπτήρα γιατί θα προκαλέσετε ανάφλεξη.
 Για τον εντοπισµό της διαρροής χρησιµοποιείστε σαπουνάδα. Η διαρροή θα φανεί από τις φυσαλίδες
που θα δηµιουργηθούν.

ΧΑΡΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 115
AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Σε περίπτωση διαρροής
 Σβήστε αµέσως όλες τις ορατές φλόγες που υπάρχουν κοντά.
 Κλείστε τον διακόπτη της συσκευής και τον ρυθµιστή του κυλίνδρου.
 Ανοίξετε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα ώστε να γίνει εξαερισµός του χώρου.
 Εάν η διαρροή οφείλεται σε ελαττωµατικό κύλινδρο πρέπει να τον µεταφέρετε αµέσως έξω από το
σπίτι, σε ανοικτό και ασφαλές µέρος και να καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 ή 112.
 Μην ανάψετε οποιαδήποτε φωτιά ή ηλεκτρικό διακόπτη γιατί πιθανόν να προκληθεί βίαιη ανάφλεξη
του υγραερίου.
Χρήση συσκευής που λειτουργεί µε υγραέριο
 Ανοίξετε πρώτα τον ρυθµιστή (ρολόι) του κυλίνδρου, µετά ανάψτε το σπίρτο και ακολούθως ανοίξτε
τον διακόπτη της συσκευής.
 Ποτέ µην κάνετε το αντίθετο, γιατί υπάρχει κίνδυνος να καθυστερήσετε στο άναµµα του σπίρτου και να
µαζευτεί µεγάλη ποσότητα υγραερίου στο δωµάτιο, αρκετή ώστε να προκαλέσει βίαιη ανάφλεξη όταν
τελικά ανάψετε το σπίρτο.
Σβήσιµο της συσκευής
 Κλείστε τον διακόπτη της συσκευής και εάν δεν θα χρησιµοποιηθεί η συσκευή σύντοµα, κλείστε και
τον ρυθµιστή του κυλίνδρου.
Έλεγχος συσκευής
 Οι συσκευές, οι ελαστικοί σωλήνες παροχής και οι ρυθµιστές (ρολόγια) πρέπει να ελέγχονται
τακτικά για να διαπιστώνεται εάν βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται
από εξειδικευµένο προσωπικό.
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