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Αξιότιμο Αρχηγό 
Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου 
κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου 
Αρχηγείο Αστυνομίας 
1478  Λευκωσία 
 
 
Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ, 
 
 

Θέμα: Πρόσληψη 250 νέων Αστυνομικών 
 
 
Με αφορμή την πρόσφατη πρόσληψη περίπου 250 νέων ανδρών και γυναικών στην 
Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, τόσο προσωπικά όσο και άλλα στελέχη της Ομοσπονδίας 
Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), έχουμε δεχθεί σημαντικό αριθμό τηλεφωνημάτων από 
επιχειρηματίες Μέλη της ΟΕΒ, οι οποίοι μας διαβίβασαν την ιδιαίτερη δυσφορία τους για 
το γεγονός ότι οι επηρεαζόμενοι αποχωρούν από τις δουλειές τους, χωρίς την παραμικρή 
προειδοποίηση προς τον εργοδότη τους. 
 
Από το σύνολο των επικοινωνιών μαζί μας, επιβεβαιώνεται πανηγυρικά ότι όντως τα 
επιλεγέντα νέα στελέχη της Δύναμης είναι πρόσωπα εξαιρετικά καταρτισμένα και 
προσοντούχα. Ωστόσο, το γεγονός ότι υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τις εργασίες 
τους αμέσως, χωρίς την ευχέρεια παροχής της κατά νόμο προβλεπόμενης 
προειδοποίησης, καθιστά διπλά επαχθή για τις επιχειρήσεις που τους απασχολούν την 
υποβολή της παραίτησης: χάνουν ποιοτικούς εργαζόμενους και τους χάνουν χωρίς καμία 
δυνατότητα ομαλής αντικατάστασης τους. 
 
Όμοιας φύσης προβλήματα παρατηρούνταν στο απώτερο παρελθόν με προσλήψεις στο 
Δημόσιο, αλλά μετά από συνεννόηση της ΟΕΒ με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας και 
την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, το θέμα διευθετήθηκε με την παροχή στους 
επηρεαζόμενους επαρκούς περιόδου προειδοποίησης. Είναι δε θερμή παράκληση μας 
προς εσάς, όπως σε μελλοντικές προσλήψεις στη Δύναμη παρέχεται ελάχιστη 
προειδοποίηση τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Είμαστε δε στη διάθεση σας, εάν το 
κρίνετε χρήσιμο ή αναγκαίο, για περαιτέρω διευκρινίσεις επί της αναγκαιότητας αυτής. 
 
Παρακαλώ σημειώστε ότι τα πιο πάνω τα έχω διαβιβάσει στον Υπαρχηγό, κ. Κύπρο 
Μιχαηλίδη, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία προ ολίγων ημερών. 
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Τέλος, θέλω να επαναλάβω για ακόμα μια φορά την εκτίμηση της ΟΕΒ και του 
επιχειρηματικού κόσμου στην έκδηλη ποιοτική αναβάθμιση κατά τα τελευταία χρόνια, του 
έργου και της δράσης της Αστυνομίας μας και να τονίσω ότι αποτελεί ειλικρινή επιθυμία 
μας, η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών Αστυνομίας – ΟΕΒ σε θέματα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος για το καλό του τόπου μας. 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Γενικός Διευθυντής 
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