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Πρόεδρο και Μέλη                                                                                30 Νοεμβρίου, 2022  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών 

Βουλή των Αντιπροσώπων 

Λευκωσία 

 

Υπόμνημα 

 

Θέμα: Oι περί Αστυνομίας Νόμοι του 2004 έως 2022 

(Κανονισμοί Αστυνομίας και Ειδικών Αστυνομικών) 

 

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων 

Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ), αναφορικά με το προαναφεθρέν θέμα, επιθυμεί να καταθέσει την 

ικανοποίησή του, για την κατάθεση του υπό εξέταση νομοσχεδίου, που προβλέπει την 

αναβάθμιση των μισθολογικών κλιμάκων στην Αστυνομία.  

 

Κατά δεύτερο, ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ καταθέτει, για ακόμη μία φορά, την απαρέσκειά του, για 

τον αποκλεισμό του από τη συμμετοχή στην κοινωνική διαβούλευση, που 

προηγήθηκε για το εν λόγω ζήτημα. Για πολλοστή φορά, καταγγέλλουμε την 

απαράδεκτη στάση του πολιτικού Προϊστάμενου του Υπουργείου Οικονομικών, κ. 

Πετρίδη, για την επιλεκτική διαβούλευση με συγκεκριμένες Οργανώσεις. Πρόκειται 

για θεσμική διάκριση και άνιση μεταχείριση σε βάρος του Κλάδου Αστυνομικού 

Σώματος και καλούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα όπως εξετάσουν το θέμα με τη 

δέουσα σημασία και λειτουργήσουν αναλόγως, ώστε να τερματιστεί ο αποκλεισμός 

της Οργάνωσής μας. Η θέση του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ είναι ότι, η συμμετοχή του συνόλου 

των οργανωμένων φορέων στην κοινωνική διαβούλευση θα πρέπει να αποτελεί 

προαπαιτούμενο πριν τη λήψη των όποιων αποφάσεων για εργασιακά ή και άλλα 

ζητήματα που επηρεάζουν τα δικαιώματα των μελών μας.  

 

Επί της ουσίας του προτεινόμενου νομοσχεδίου, ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ έχει να παρατηρήσει τα 

ακόλουθα: 

-Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 1989 μέχρι (Αρ. 3)  2022- Άρθρο 7- "Οι 

Αστυφύλακες ανελίσσονται στις μισθολογικές κλίμακες Α7 και Α8, επεκτεινόμενη κατά 

μία προσαύξηση, εφόσον κατά τα αμέσως δύο προηγούμενα χρόνια δεν 

καταδικάστηκαν για πειθαρχικό αδίκημα ή/και δεν αξιολογήθηκαν ως «κατώτερος του 

μετρίου»" . 

-Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) 

Κανονισμοί του 2004 έως (Αρ. 3) 2022- Άρθρο 7- "Οι ειδικοί αστυνομικοί ανελίσσονται 

στις μισθολογικές κλίμακες Α5 και Α7, επεκτεινόμενη κατά δύο (2) προσαυξήσεις, 
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εφόσον κατά τα αμέσως δύο προηγούμενα χρόνια δεν καταδικάστηκαν για 

πειθαρχικό αδίκημα ή/και δεν αξιολογήθηκαν ως «κατώτερος του μετρίου»" .  

-Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2021 μέχρι 2022 - 

Άρθρο 7- "Τα Μέλη ανελίσσονται στις μισθολογικές κλίμακες Α7 και Α8, 

επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση, εφόσον κατά τα αμέσως δύο προηγούμενα 

χρόνια δεν καταδικάστηκαν για πειθαρχικό αδίκημα ή/και δεν αξιολογήθηκαν ως 

«κατώτερος του μετρίου»" .  

 

Η θέση του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ είναι ότι, σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν νοείται οποιοδήποτε 

πρόσωπο να τιμωρείται δύο φορές για το ίδιο αδίκημα. Πρόσωπο το οποίο καταδικάστηκε 

για πειθαρχικό παράπτωμα και του επιβλήθηκε ποινή, δεν νοείται να τιμωρείται για δεύτερη 

φορά, με την αποστέρηση της μισθολογικής του κλίμακας, όπως αυτή προβλέπεται από τα 

σχέδια υπηρεσίας. Κατά την άποψή μας, αυτή η προσέγγιση συνιστά καταπάτηση της 

θεμελιώδους  αρχής της Δικαιοσύνης αλλά και  της νομοθεσίας περί προστασίας των 

μισθών. Συγκεκριμένα, στους Περί Αστυνομίας (Πειθαρχικοί) Κανονισμοί (Κ. Δ. Π. 53/1989 

μέχρι 2022) Άθρο 50, αναφέρει: "Για το ίδιο πειθαρχικό αδίκημα δεν  επιβάλλονται 

περισσότερες από μια πειθαρχικές ποινές".  

 

Επιπρόσθετα, στο ίδιο Άρθρο (Άρθρο 7), που αφορά τους Αστυφύλακες, τους   τους 

Ειδικούς Αστυνομικούς και τους Πυροσβέστες αντίστοιχα, αναφέρεται ότι, προαπαιτούμενο 

για τη μισθολογική τους ανέλιξη, είναι να μην έχουν αξιολογηθεί ως «κατώτερος του 

μετρίου». Η θέση του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ είναι ότι, ουδείς δύναται να θέτει υπό αμφισβήτηση τη 

μισθολογική ανέλιξη ενός εργαζομένου. Στην αξιολόγηση ενός εργαζόμενου δεν νοείται να 

υπάρχει περιθώριο ώστε να υπεισέρχονται υποκειμενικές προσεγγίσεις και αντιλήψεις του 

άμεσα προϊστάμενου, επιτρέποντας του από θέση εξουσίας να ασκεί στον υφιστάμενο 

κακή/εκδικητικής αξιολόγησης και να του αποστερεί τη μισθολογική κλίμακα. Η εν λόγω 

πρόνοια είναι άδικη και κατά την άποψή μας, η  Επιτροπή Νομικών είναι χρήσιμο να εξετάσει 

την απάλειψή της. Ο ΚΑΣ δηλώνει ότι οι όροι εργοδότησης και οι μισθοδοτικές κλίμακες δεν 

αποτελούν αντικείμενο αμφισβήτησης ούτε διαπραγμάτευσης. Ο σεβασμός και η πιστή 

εφαρμογή τους θα πρέπει να είναι δεδομένα μακριά από οποιεσδήποτε εξωγενείς 

παρεμβάσεις και παράγοντες.  

 

 

 

Εκ του Προεδρείου του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ 

 
 
 

 

 


