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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΑ ΣΑΞΕΩ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 2018-2020 

ΑΠΟΣΟΛΘ    

 
Αποςτολι μασ θ προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των ανκρϊπων που ηουν, εργάηονται ι 
επιςκζπτονται τθ χϊρα μασ διαμζςου τθσ ςυνεργαςίασ με τθν κοινότθτα.  
 

Για το ςκοπό αυτό, θ Αςτυνομία αςκεί τισ εξουςίεσ τθσ ςε όλο τον εδαφικό χϊρο τθσ 
Δθμοκρατίασ για τθ διατιρθςθ του νόμου και τθσ τάξθσ, τθ διαφφλαξθ τθσ ειρινθσ, τθν 
πρόλθψθ και εξιχνίαςθ του εγκλιματοσ και τθ ςφλλθψθ και δίωξθ των παρανομοφντων. 
 

ΟΡΑΜΑ  

 
Να δθμιουργιςουμε μια ςφγχρονθ και αποτελεςματικι Αςτυνομία , θ οποία να εγγυάται μια 
αςφαλζςτερθ κοινωνία. 
 

ΑΞΙΕ  

 
Θ Αςτυνομία Κφπρου υπθρετεί και εμπνζεται από τισ ακόλουκεσ αξίεσ, οι οποίεσ κακορίηουν 
τον τρόπο με τον οποίο ςυμπεριφζρεται και ενεργεί.  

 Δικαιοςφνθ  
 Ακεραιότθτα 
 Επαγγελματιςμόσ 
 Αποτελεςματικότθτα 
 Αξιοκρατία 
 Διαφάνεια 
 Εμπιςτοςφνθ 
 Αφοςίωςθ 
 Σεβαςμόσ 

 

ΑΡΧΕ  

Θ Κυπριακι Αςτυνομία είναι δεςμευμζνθ να παρζχει δίκαιθ και ίςθ μεταχείριςθ ςε όλουσ τουσ 
πολίτεσ, ανεξαρτιτωσ κοινότθτασ, φυλισ, χρϊματοσ, κρθςκείασ, γλϊςςασ, φφλου, πολιτικϊν ι 
άλλων πεποικιςεων, εκνικισ ι κοινωνικισ καταγωγισ, θλικίασ και κοινωνικισ τάξθσ. 
 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΕ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ  

τρατθγικζσ Επιδιϊξεισ Τ.Δ.&Δ.Σ. 
1. Θ Αςτυνομία να δθμιουργιςει ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με το κοινό ενδυναμϊνοντασ το 

αίςκθμα αςφάλειασ των πολιτϊν και προςφζροντασ ποιοτικι εξυπθρζτθςθ προσ τουσ 
πολίτεσ 

2. Δθμιουργία Σφγχρονθσ & Αποτελεςματικισ Αςτυνομίασ  
3. Αποτελεςματικι δράςθ τθσ Αςτυνομίασ κατά του εγκλιματοσ 
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ΣΟΧΟ 1: ΒΕΛΣΙΩΘ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΟΔΙΚΘ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΘ 
ΤΓΧΡΟΝΘ ΜΕΘΟΔΟΤ ΟΔΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ (ROAD POLICING) 

 
ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ  
Θ οδικι αςφάλεια αφορά ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Επομζνωσ, όλοι οι αρμόδιοι φορείσ κα πρζπει 
να βοθκιςουν ϊςτε θ διακίνθςθ των πολιτϊν, ςτουσ δρόμουσ να γίνεται με αςφάλεια. Κφριοσ 
ςκοπόσ, είναι θ μείωςθ των οδικϊν ςυγκροφςεων και ιδιαίτερα των κανατθφόρων οδικϊν 
ςυγκροφςεων μζςα από ςτοχευμζνεσ και αποτελεςματικζσ δράςεισ. 
 
Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Αςφάλειασ Μεταφορϊν 
(ETSC – European Transport Safety Council), που δθμοςιεφκθκαν τον Ιοφνιο του 2017, όπωσ 
φαίνεται και ςτον πιο κάτω πίνακα, θ Κφπροσ παρουςίαςε βελτίωςθ 23.3% ςε ςχζςθ με το 
2010. Επειδι ο ρυκμόσ μείωςθσ των κανατθφόρων δυςτυχθμάτων δεν ιταν ο επικυμθτόσ ανά 
ζτοσ, κα πρζπει να καταβλθκοφν περαιτζρω και πιο εντατικζσ προςπάκειεσ ϊςτε μεταξφ 2017-
2020 να μπορζςουμε να επιτφχουμε το ςτόχο μασ. Θα πρζπει ουςιαςτικά ανάμεςα ςτα ζτθ 
2017-2020 να πετυχαίνουμε μείωςθ τθσ τάξθσ του 11.4%. 
 

  2010 2015 2016 2015 – 2016 2010 - 2016 

Βζλγιο 841 732 640 -12.6% -23.9% 

Βουλγαρία 776 708 708 0% -8.8% 

Σςεχικι 
Δθμοκρατία 

802 737 611 -17.1% -23.8% 

Δανία 255 178 211 18.5% -17.3% 

Γερμανία 3651 3459 3214 -7.1% -12% 

Εςκονία  79 67 71 6% -10.1% 

Ιρλανδία 212 162 188 16% -11,3% 

Ελλάδα 1258 793 807 1.8% -35.9% 

Ιςπανία 2478 1689 1797 6.4% -27.5% 

Γαλλία 3992 3461 3469 0.2% -13.1% 

Κροατία 426 348 307 -11.8% -27.9% 

Ιταλία 4114 3428 3270 -4.6% -20.5% 

Κφπροσ  60 57 46 -19.3% -23.3% 

Λετονία 218 188 158 -16% -27.5% 

Λικουανία 299 242 188 -22.3% -37.1% 

Λουξεμβοφργο 32 36 32 -11.1% 0% 

Ουγγαρία 740 644 597 -7.3% -19.3% 

Μάλτα 15 11 22 100% 46.7% 

Ολλανδία 640 620 629 1.5% -1.7% 

Αυςτρία 552 479 432 -9.8% -21.7% 

Πολωνία 3907 2938 3026 3% -22.5% 

Πορτογαλία 937 593 565 -4.7% -39.7% 

Ρουμανία 2377 1893 1913 1.1% -19.5% 

λοβενία 138 120 130 8.3% -5.8% 

λοβακία 353 274 242 -11.7% -31.4% 
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Φινλανδία 272 270 250 -7.4% -8.1% 

ουθδία 266 259 270 4.2% 1.5% 

Θνωμζνο Βαςίλειο 1905 1804 1878 4.1% -1.4% 

Ελβετία 327 253 216 -14.6% -33.9% 

ερβία 660 599 607 1.3% -8% 

Νορβθγία 210 117 135 15.4% -35.7% 

Ε.Ε. 31595 26190 25671 -2% -18.7% 

Νεκροί ςε οδικζσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ και ςφγκριςθ μεταξφ 2015-2016 και μεταξφ 2010 και 2016 – Προκαταρκτικά ςτοιχεία 
ανά χώρα για το ζτοσ 2016 

Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Ε.Ε. για τθν οδικι αςφάλεια για το 2016,  25,670 
άνκρωποι ζχαςαν τθ ηωι τουσ το περαςμζνο ζτοσ ςε οδικζσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ ςτθν Ε.Ε . Το 
κοινωνικό κόςτοσ (αποκατάςταςθ, ιατρικι φροντίδα, υλικζσ ηθμιζσ κ.λ.π.) από τισ κανατθφόρεσ 
οδικζσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ και τουσ ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ είναι τεράςτιο. Σφμφωνα με 
τθν ζκκεςθ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Αςφάλειασ Μεταφορϊν, κάκε κανατθφόρα οδικι 
ςφγκρουςθ ζχει κόςτοσ πζραν του πιο βαςικοφ παράγοντα που είναι θ ανκρϊπινθ ηωι, 2.02 
εκατομμφρια ευρϊ, με βάςθ ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ που λαμβάνονται υπόψθ.  
Δεδομζνων των οικονομικϊν περιοριςμϊν που αντιμετωπίηουν πολλζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., κα 
πρζπει να λθφκεί ςοβαρά υπόψθ ο τομζασ αυτόσ τόςο όςον αφορά ςτθν πολιτικι που κα 
ακολουκθκεί αλλά και ςτα κζματα προχπολογιςμοφ. Δεν κα πρζπει υπό τθν πίεςθ για μείωςθ 
του δθμόςιου χρζουσ να μειϊνουμε τουσ πόρουσ ςε κζματα οδικισ αςτυνόμευςθσ. 

Με βάςθ τθν Ευρωπαϊκι Χάρτα, τζκθκε ςτόχοσ όπωσ όλα τα κράτθ μζλθ μειϊςουν τισ 
κανατθφόρεσ οδικζσ ςυγκροφςεισ ςτο 50% μζχρι το 2020 με βάςθ το 2010. Δθλαδι από τουσ 
60 που ιταν το 2010 να περιοριςτεί ςτουσ 30 μζχρι το 2020. Το ίδιο να γίνει με τουσ 
τραυματιςμοφσ από τισ οδικζσ ςυγκροφςεισ. Από τουσ 1762 που ιταν το 2010 να περιοριςκεί 
ςτουσ 881 μζχρι το 2020.  Από το 2010 μζχρι το πρϊτο τρίμθνο του 2017, είχαμε 370 
κανατθφόρεσ ςυγκροφςεισ με 384 νεκροφσ, 2946 ςοβαρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ με 3447 
τραυματίεσ, 2840 ελαφρζσ με 5550 κφματα και 3454 με ηθμιζσ, χωρίσ να υπολογίηονται οι 
υπόλοιπεσ οδικζσ ςυγκροφςεισ για τισ οποίεσ θ Αςτυνομία δεν μεταβαίνει ςτθ ςκθνι, αλλά 
διευκετοφνται μεταξφ των οδθγϊν και των αςφαλειϊν τουσ. 
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Στο παρακάτω γράφθμα φαίνεται θ εξελικτικι πορεία του αρικμοφ των νεκρϊν από οδικζσ 
τροχαίεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των ετϊν 2010-2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηονται οι τροχαίεσ ςυγκροφςεισ ανά κατθγορία και ο αρικμόσ 
κυμάτων μεταξφ 2012-2016. ‘Ππωσ παρατθρείται κατά τθ διάρκεια του 2012 και το 2015, 
είχαμε αυξθμζνο αρικμό όςον αφορά ςτισ κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ, κάτι που 
απαςχολεί ςοβαρά τθν Αςτυνομία και κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια οφτωσ ϊςτε να 
βελτιωκεί θ κατάςταςθ αυτι.  

Ζτοσ 

ΔΤΣΤΧΘΜΑΣΑ ΘΤΜΑΣΑ 

Θανατθφόρα οβαρά Ελαφρά Ηθμιζσ ΤΝΟΛΟ Νεκροί 
οβαρά 

Σραυματίεσ 
Ελαφρά 

Σραυματίεσ 
ΤΝΟΛΟ 

2012 51 477 391 573 1.492 51 551 830 1.432 

2013 41 355 378 499 1.273 44 407 722 1.173 

2014 44 395 319 396 1.154 45 467 603 1.115 

2015 56 324 280 298 958 57 377 570 1.004 

2016 45 355 250 292 942 46 406 558 1.010 

Τροχαία Δυςτυχιματα ανά κατθγορία μεταξφ των ετών 2012-2016 
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Στο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηεται με μωβ χρϊμα το ςφνολο οδθγϊν και επιβατϊν 
που ιταν κφματα ςε κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ, ενϊ με πράςινο χρϊμα 
παρουςιάηεται ο αρικμόσ από αυτοφσ που δεν φοροφςαν ηϊνθ αςφαλείασ ι κράνοσ. Μεταξφ 
2015 και 2016 μειϊκθκε το ποςοςτό αυτό από 57.5% ςε 56.3%.  

 

Νεκροί οδθγοί και επιβάτεσ που δεν φοροφςαν ηώνθ ι κράνοσ 2015-2016 

‘Οςον αφορά ςτον αρικμό τραυματιϊν λόγω οδικϊν τροχαίων ςυγκροφςεων όπωσ 
παρατθροφμε και ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρατθρείται αφξθςθ τθσ τάξθσ του  7.7% ςτουσ 
ςοβαρά τραυματίεσ και 0.6% ςτο ςφνολο των κυμάτων, ενϊ μείωςθ 2.1% παρατθρείται ςτον 
αρικμό των ελαφρά τραυματιϊν μεταξφ των ετϊν 2015-2016.  

 

 

Αρικμόσ τραυματιών λόγω οδικών τροχαίων ςυγκροφςεων 2015-2016 
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Σθμαντικι εξζλιξθ αποτελεί το γεγονόσ ότι θ Αςτυνομία Κφπρου ζχει μεταβεί  από τθν Τροχαία 
Αςτυνόμευςθ (Traffic Policing) ςτθν πρακτικι τθσ Οδικισ Αςτυνόμευςθσ (Road Policing), 
ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ βζλτιςτεσ Ευρωπαϊκζσ πρακτικζσ. Λαμβανομζνου υπόψθ ότι τα 
πρόςωπα που διαπράττουν κάκε είδουσ ζγκλθμα / αδίκθμα και όχι μόνο τροχαίεσ παραβάςεισ, 
χρθςιμοποιοφν το οδικό δίκτυο, για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τουσ, θ Αςτυνόμευςθ 
διεξάγεται ςτα ευρφτερα πλαίςια αντιμετϊπιςθσ τθσ εγκλθματικότθτασ και όχι μόνο ςτον 
τομζα τθσ Οδικισ Αςφάλειασ. 
 
Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  : 
 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  1:  

Ανάπτυξθ Οδικισ υνείδθςθσ 

Θ κυριότερθ αιτία των κανατθφόρων και άλλων ςοβαρϊν τροχαίων ςυγκροφςεων είναι θ 
ςυμπεριφορά των χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου τόςο του πρωτεφοντοσ όςο και του 
δευτερεφοντοσ. Επιδίωξθ, είναι θ διαμόρφωςθ ςωςτισ οδικισ ςυμπεριφοράσ από μζρουσ 
όλων των χρθςτϊν του οδικοφ δικτφου, ϊςτε να περιοριςτοφν όςο το δυνατόν οι κάνατοι και οι 
τραυματιςμοί λόγω οδικϊν ςυγκροφςεων. Ραράλλθλα, κα ςυνεχιςτεί θ πολιτικι τθσ μθδενικισ 
ανοχισ ςτισ τροχαίεσ παραβάςεισ που αποδεδειγμζνα αποτελοφν τθν κυριότερθ αιτία 
πρόκλθςθσ κανατθφόρων και ςοβαρϊν οδικϊν ςυγκροφςεων.  
 
Ρροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ Ε.Ε. για μείωςθ κατά το ιμιςυ του 
αρικμοφ των κανάτων από τροχαία ατυχιματα από το 2010 ζωσ το 2020, απαιτοφνται 
επιπρόςκετεσ και πιο ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ. Οι περιςςότερεσ ενζργειεσ για τθν κακθμερινι 
οδικι αςφάλεια γίνονται μζςω τθσ επιβολισ των κανόνων οδικισ κυκλοφορίασ, τθσ 
εκπαίδευςθσ κλπ.. Θ Ε.Ε. ςυμβάλλει ςε αυτό μζςω νομοκεςιϊν και ςυςτάςεων για κζματα 
κοινοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τον τεχνικό ζλεγχο των 
οχθμάτων και θ εναρμόνιςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 
 
Με βάςθ τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. υιοκετικθκαν διάφορεσ δράςεισ προκειμζνου να μειωκεί 
ςθμαντικά ο αρικμόσ των τροχαίων ςυγκροφςεων, μζςα από τθν καλλιζργεια τθσ οδικισ 
ςυνείδθςθσ, τθσ πρόλθψθσ  και τθσ επιβολισ του νόμου.  
 
Αυτό που κα προςπακιςουμε να πετφχουμε όςον αφορά ςτθν αςφάλεια ςτουσ δρόμουσ μασ, 
δεν είναι μόνο θ ςυμμόρφωςθ των οδθγϊν με τουσ κανόνεσ, αλλά πολφ περιςςότερο θ 
αμυντικι και προςεκτικι οδιγθςθ να γίνει κακθμερινι πράξθ ηωισ. Θ Κυβζρνθςθ, βάςει του 
Ρρογράμματοσ Διακυβζρνθςθσ, επιδεικνφει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςε κζματα πρόλθψθσ, και 
για αυτό το λόγο κα επιδιϊξουμε να προωκιςουμε τθν ενεργότερθ ςυμμετοχι, εκπαίδευςθ 
και επιμόρφωςθ των πολιτϊν, και ιδιαίτερα των παιδιϊν. Ππωσ όλεσ οι ορκζσ ςτάςεισ ηωισ, 
ζτςι και θ καλλιζργεια οδικισ ςυνείδθςθσ πιςτεφουμε ότι πρζπει να αρχίηει από μικρι θλικία, 
κατά τθν οποία τα παιδιά διαμορφϊνουν τισ ορκζσ νοοτροπίεσ που κα τα ςυνοδεφουν ςτθν 
υπόλοιπι τουσ ηωι. 
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Στο επίκεντρο των προςπακειϊν μασ για μεγαλφτερθ οδικι αςφάλεια κζτουμε πάντοτε και τισ 
ευπακείσ ομάδεσ όπωσ: οι νεαροί οδθγοί, τα άτομα με αναπθρίεσ και τα άτομα τθσ τρίτθσ 
θλικίασ. Θ υπερβολικά αυςτθρι αςτυνομικι αντίδραςθ, το ςκλθρό πρόςωπο του αςτυνομικοφ, 
και οι ςυνεχείσ καταγγελίεσ, ζχει διαφανεί ότι δεν οδθγοφν ςτθ ςυμμόρφωςθ των οδθγϊν με 
τουσ κανόνεσ τθσ οδικισ κυκλοφορίασ, ζτςι τα τελευταία χρόνια δίνεται ςτουσ οδθγοφσ θ 
ευκαιρία ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανόνεσ οδικισ κυκλοφορίασ μζςω του ςυςτιματοσ 
Ρροειδοποιιςεων / Ραρατθριςεων.  
 
Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, οι κυριότερεσ αιτίεσ που οδιγθςαν ςε κανατθφόρεσ 
τροχαίεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των ετϊν 2012-2016 ιταν θ οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ 
(25,32%), θ απρόςεκτθ/αμελισ οδιγθςθ (24,89%), θ υπερβολικι ταχφτθτα (11,81%), και 
ακολουκοφν άλλεσ αιτίεσ ςε μικρότερα ποςοςτά, αποδεικνφοντασ ότι ο ανκρϊπινοσ 
παράγοντασ αποτελεί το μεγαλφτερο πρόβλθμα για τθ χϊρα μασ ςε ςχζςθ με άλλουσ  
παράγοντεσ όπωσ το περιβάλλον ι το όχθμα. Είναι γεγονόσ ότι θ θλικία και θ ψυχοςωματικι 
κατάςταςθ των οδθγϊν αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα για τθν πρόκλθςθ ενόσ τροχαίου 
δυςτυχιματοσ.  
 
Στο παρακάτω γράφθμα φαίνεται ότι για το ζτοσ 2015, ποςοςτό 28.1% των νεκρϊν ιταν νζοι 
θλικίασ μζχρι 25 ετϊν. Σε ςφγκριςθ με το 2016 παρατθρείται μικρι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 0.2%. 

 

Νεκροί κάτω των 25 ετών 

Από τουσ 46 ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχαςαν τθ ηωι τουσ κατά τθ διάρκεια του 2016, οι 19 
ιταν οδθγοί και επιβάτεσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων, οι 13 μοτοςικλετιςτζσ/ 
μοτοποδθλατιςτζσ/επιβάτεσ μοτοςικλζτασ και οι 14 πεηοί.  
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Κατά τθ διάρκεια του 2016, από τουσ 19 οδθγοφσ/επιβάτεσ μθχανοκινιτων οχθμάτων, ποςοςτό 
63.16% δεν ζφερε ηϊνθ αςφαλείασ. Σθμαντικό ςθμείο προσ αναφορά είναι και το γεγονόσ ότι 
από τουσ 13 νεκροφσ οδθγοφσ και επιβάτεσ μοτοςυκλετϊν και μοτοποδθλάτων, ποςοςτό 
46.15% δεν ζφερε προςτατευτικό κράνοσ. Σε ςχζςθ με το 2015, παρατθρείται αφξθςθ  ςτα 
άτομα που δεν εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ αςφαλείασ ςχετικά με τθ χριςθ ηϊνθσ αςφάλειασ, 
αφοφ παρατθρικθκε αφξθςθ 9.31% των ατόμων που δεν ζφεραν ηϊνθ αςφαλείασ, ενϊ μείωςθ 
ςτα άτομα που δεν ζφεραν κράνοσ 18.14%. 

 
Για να πετφχουμε το ηθτοφμενο, που είναι θ ςυμμόρφωςθ όλων με τουσ κανόνεσ οδικισ 
κυκλοφορίασ πρζπει να εφαρμόςουμε αποτελεςματικζσ δράςεισ όπωσ: 
 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 1 
 

 Αναβάκμιςθ τθσ επικοινωνίασ ςε κζματα οδικισ αςφάλειασ 

 Εφαρμογι προγράμματοσ εκςτρατειϊν & άλλων δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν 
οδικι αςφάλεια 

 Εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ νζων οδθγϊν 

 Ανάπτυξθ κοινωνικισ προςφοράσ ςε κζματα οδικισ αςφάλειασ 
 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  2 : Πρόλθψθ Σροχαίων Παραβάςεων και Άςκθςθ Οδικισ Αςτυνόμευςθσ 
 
Το Τμιμα Τροχαίασ Αρχθγείου Αςτυνομίασ, ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ του με το Ευρωπαϊκό 
Αςτυνομικό Δίκτυο Τροχαίασ (TISPOL) προχϊρθςε από το ζτοσ 2013 ςτθν εφαρμογι τθσ 
μεκόδου τθσ Οδικισ Αςτυνόμευςθσ (Road Policing), με ςτόχο τθν αποτελεςματικι 
αντιμετϊπιςθ τθσ εγκλθματικότθτασ, μζςα από τουσ ελζγχουσ τροχαίασ που διενεργοφνται ςτο 
οδικό δίκτυο. Θ εφαρμογι αυτισ τθσ μεκόδου επεκτάκθκε ςταδιακά και ςτισ Αςτυνομικζσ 
Διευκφνςεισ κατά το ζτοσ 2013. Θ μζκοδοσ αυτι βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι τα πρόςωπα που 
διαπράττουν κάκε είδουσ εγκλιματα / αδικιματα (εμπορία / χριςθ / κατοχι ναρκωτικϊν, 
κλοπι, λθςτεία, διάρρθξθ, παράνομθ μετανάςτευςθ / παραμονι ςτθ Δθμοκρατία κ.λπ.) είναι 
οδθγοί και ανά πάςα ςτιγμι τα μζλθ τθσ Τροχαίασ αναμζνεται ότι κα τουσ ςυναντιςουν ςτουσ 
δρόμουσ. 
 
Ρρόκειται για μια ςφγχρονθ, διεκνι μζκοδο Αςτυνόμευςθσ θ οποία, όπωσ απζδειξε 
τουλάχιςτον θ Ευρωπαϊκι εμπειρία, ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν πρόλθψθ των οδικϊν 
τροχαίων ςυγκροφςεων και γενικότερα ςτθν αντιμετϊπιςθ του εγκλιματοσ, με τθ ςυμμετοχι 
και ςτενι ςυνεργαςία πολλϊν Υπθρεςιϊν τθσ Αςτυνομίασ (Τ.Α.Ε., Κ.ΕΜ.- ΟΥΛ.Α.Ε.,Υ.ΚΑ.Ν. 
κλπ.). 
 
Στον προλθπτικό τομζα, μεταξφ άλλων, ζχει εκπονθκεί από πλευράσ Αςτυνομίασ, μελζτθ 
ςφμφωνα με τα πορίςματα και ςυμπεράςματα που εξιχκθςαν κατά το ομολογουμζνωσ πολφ 
επιτυχθμζνο επιςτθμονικό ςυνζδριο που διοργάνωςε θ Αςτυνομία για τθν οδικι αςφάλεια. Θ 
εν λόγω μελζτθ καταλιγει ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα και ειςθγιςεισ, βάςει των οποίων 
ζχουμε δρομολογιςει αρκετζσ και ποικίλεσ δράςεισ. Ακολουκοφμε καταρχάσ διαδικαςία 
ςταδιακισ αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του τομζα διαφϊτιςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του 
κοινοφ και ωσ εκ τοφτου, πραγματοποιοφμε εντονότερεσ και περιςςότερο ςτοχευμζνεσ 
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εκςτρατείεσ οδικισ αςφάλειασ, προςανατολιηόμενοι, κυρίωσ, ςτισ ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου. 
Αξιοποιοφμε κακθμερινά και ςυςτθματικά τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ και Κοινωνικισ 
Δικτφωςθσ και επενδφουμε τα μζγιςτα ςτθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ των παιδιϊν 
όλων των θλικιϊν, ζχοντασ ςυνάμα προγραμματίςει μία ακόμθ πιο ςυςτθματικι 
δραςτθριότθτα ςτα ςχολεία, με επίκεντρο τισ θλικίεσ 15-17.  
 
Ταυτόχρονα, ςτον τομζα αξιοποίθςθσ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ, το Τμιμα Τροχαίασ 
Αρχθγείου και το Κζντρο Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν τθσ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ διενεργοφν από 
κοινοφ, μελζτθ με κζμα: «Διαμικθσ Αποτίμθςθ των τροχαίων οδικϊν ςυγκροφςεων κατά τθν 
τελευταία εικοςαετία: χαρτογράφθςθ του προβλιματοσ και τροχοδρόμθςθ διορκωτικϊν 
πρακτικϊν».  
 
Στον αγϊνα που διεξάγουμε για ελαχιςτοποίθςθ των οδικϊν ςυγκροφςεων, επιδιϊκουμε 
ςυνεχϊσ τθν εμπλοκι όλων των ςυναρμόδιων φορζων. Σε αυτό το πλαίςιο, εκπονείται μελζτθ 
από το Ρανεπιςτιμιο Κφπρου ςε ότι αφορά ςτο καίριο ηιτθμα τθσ επιβολισ ποινϊν ςε ςχζςθ 
με τισ τροχαίεσ παραβάςεισ.  
 
Ακόμθ, κεωροφμε επιτακτικι ανάγκθ τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν για εγκατάςταςθ του 
νζου Συςτιματοσ Φωτοεπιςιμανςθσ ςε παγκφπρια βάςθ, τόςο ςτο πρωτεφον όςο και ςτο 
δευτερεφον οδικό δίκτυο, αλλά και τθν τροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ με ςτόχο τθν επιβολι 
αυςτθρότερων και πραγματικά αποτρεπτικϊν ποινϊν. Ιδιαίτερα ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι 
ζχει ψθφιςτεί νομοκεςία που αφορά ςτο ναρκοτζςτ και ευελπιςτοφμε ςτθν ταχεία εφαρμογι 
του χριςιμου αυτοφ εργαλείου. 
 
Θ Αςτυνομία κα ςυνεχίςει τισ προςπάκειεσ τθσ με προλθπτικοφσ ελζγχουσ, ενθμερϊςεισ 
ομάδων πολιτϊν (οδθγϊν, μακθτϊν κ.α.) και βεβαιϊςεισ επικίνδυνων παραβάςεων (όπωσ 
είναι θ υπερβολικι ταχφτθτα, θ οδιγθςθ υπό τθν επιρεια μζκθσ, θ κίνθςθ ςτο αντίκετο ρεφμα 
πορείασ, θ παραβίαςθ προτεραιότθτασ και θ μθ χριςθ ηϊνθσ και κράνουσ κατά τθν οδιγθςθ), 
προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το ςοβαρό αυτό πρόβλθμα των τροχαίων παραβάςεων – 
ατυχθμάτων και να μειωκοφν, όςο είναι δυνατό, οι ανκρϊπινεσ απϊλειεσ. 
 
Για επίτευξθ των πιο πάνω κα ακολουκθκοφν οι πιο κάτω δράςεισ:  
 
 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 2 
 

 Βελτίωςθ τθσ αςτυνόμευςθσ μζςα από τθν εφαρμογι τθσ φιλοςοφίασ τθσ οδικισ 
αςτυνόμευςθσ 

 Ραρακολοφκθςθ χαρτογράφθςθσ των τροχαίων ςυγκροφςεων 

 Αφξθςθ ςυμμόρφωςθσ με τουσ κανόνεσ οδικισ κυκλοφορίασ 

 Εναρμόνιςθ νομοκεςίασ με ευρωπαϊκά πρότυπα  

 Ραροχι εναζριασ υποςτιριξθσ με ςκοπό τθ διαχείριςθ τθσ αςτυνόμευςθσ ςτουσ δρόμουσ 
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ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  3 : Διαχείριςθ Οδικϊν Σροχαίων υγκροφςεων 
 
Ραράλλθλα με τθν πρόλθψθ και τθν ανάπτυξθ οδικισ ςυνείδθςθσ πρωταρχικό ρόλο 
διαδραματίηει και ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ των οδικϊν τροχαίων ςυγκροφςεων, από τθ ςτιγμι 
που καλείται θ Αςτυνομία μζχρι τθ ςτιγμι ολοκλιρωςθσ μιασ υπόκεςθσ. Κάκε χρόνο, μεγάλοσ 
αρικμόσ τροχαίων υποκζςεων απορρίπτονται από το Δικαςτιριο λόγω μθ εκτζλεςθσ 
εντάλματοσ ςφλλθψθσ και ακόμα μεγαλφτεροσ αρικμόσ λόγω μθ επίδοςθσ κλιςθσ. Ππωσ 
φαίνεται είναι πολφ ςθμαντικι θ ορκι διαχείριςθ μιασ υπόκεςθσ από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ, 
δθλαδι μζχρι τθν καταδίκθ. Διαφορετικά αναλϊνεται κόποσ και εργατοϊρεσ χωρίσ να 
επιτυγχάνεται το επικυμθτό αποτζλεςμα.  
 
‘Ωσ εκ τοφτου θ Αςτυνομία, εφαρμόηοντασ τισ πιο κάτω δράςεισ κα προςπακιςει να βελτιϊςει 
τθ διαδικαςία διαχείριςθσ των οδικϊν τροχαίων ςυγκροφςεων.  
 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 3 
 
• Βελτίωςθ χρόνου ανταπόκριςθσ ςε ςκθνζσ οδικϊν τροχαίων ςυγκροφςεων  
• Μείωςθ του χρόνου διεκπεραίωςθσ τροχαίων υποκζςεων  
• Ανζγερςθ κτθρίων για τθν Α.Δ.Ε Ράφου (Γ‘ φάςθ - Τμιμα Τροχαίασ)    
 

ΣΟΧΟ 2:  ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΤΘΣ ΤΟΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΙΗΟΣΡΑΣΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  
 
Θ τρομοκρατία δεν αποτελεί νζο φαινόμενο ςτθν Ευρϊπθ. Αποτελεί απειλι για τθν αςφάλειά 
μασ, τισ αξίεσ των δθμοκρατικϊν μασ κοινωνιϊν και τα δικαιϊματα και τισ ελευκερίεσ των 
Ευρωπαίων πολιτϊν. Ρολλοί Ευρωπαίοι πολίτεσ ζχουν απαχκεί ι ςκοτωκεί από τρομοκρατικζσ 
ομάδεσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Το φαινόμενο των μαχθτϊν που ταξιδεφουν από τθν Ευρϊπθ 
ςε διάφορα μζρθ του κόςμου για να ςυμμετάςχουν ςτθν τηιχάντ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί τα 
επόμενα χρόνια, διατθρϊντασ ζτςι ηωντανι τθν απειλι που μποροφν να αποτελζςουν τα εν 
λόγω πρόςωπα για τθν αςφάλεια ςτο εςωτερικό τθσ ΕΕ με τθν επιςτροφι τουσ. 
 
Δεδομζνου ότι οι απειλζσ αυτζσ δεν γνωρίηουν ςφνορα, πρζπει να αντιμετωπιςτοφν τόςο ςε 
εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο.  
 
Τα κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχουν δεςμευτεί να καταπολεμιςουν από κοινοφ τθν 
τρομοκρατία και να εξαςφαλίςουν τθν καλφτερθ δυνατι προςταςία για τουσ πολίτεσ τουσ. Για 
το ςκοπό αυτόν, το Συμβοφλιο υιοκζτθςε το 2005 τθν αντιτρομοκρατικι ςτρατθγικι τθσ ΕΕ. Θ 
ςτρατθγικι αυτι επικεντρϊνεται ςε τζςςερισ κφριουσ πυλϊνεσ: πρόλθψθ, προςταςία, 
καταδίωξθ και αντίδραςθ. Σε όλουσ τουσ ανωτζρω πυλϊνεσ, θ ςτρατθγικι αναγνωρίηει τθ 
ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ με τρίτεσ χϊρεσ και διεκνείσ φορείσ. 
 
Μία ακόμα προτεραιότθτα τθσ ΕΕ ςτον τομζα τθσ καταπολζμθςθσ τθσ τρομοκρατίασ είναι ο 
εντοπιςμόσ και θ αντιμετϊπιςθ των παραγόντων που ςυμβάλλουν ςτθ ριηοςπαςτικοποίθςθ και 
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των διαδικαςιϊν μζςω των οποίων ςτρατολογοφνται άτομα για τθν εκτζλεςθ τρομοκρατικϊν 
ενεργειϊν. 
 
Το Δεκζμβριο του 2014, οι Υπουργοί Δικαιοςφνθσ και Εςωτερικϊν Υποκζςεων εξζδωςαν μια 
ςειρά κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν ανακεωρθμζνθ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τθ 
ριηοςπαςτικοποίθςθ και τθ ςτρατολόγθςθ. Οι εν λόγω κατευκυντιριεσ γραμμζσ κακορίηουν 
μια ςειρά μζτρων προσ εφαρμογι από τθν Ε.Ε. και τα κράτθ μζλθ.  
 
Θ Κφπροσ παραδοςιακά κεωρείται όςον αφορά ςτθν τρομοκρατικι απειλι, χϊρα χαμθλοφ 
κινδφνου. Ραρόλα αυτά διάφοροι παράγοντεσ όπωσ θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Κφπρου, θ 
αςτάκεια και θ ζλλειψθ ςτοιχειϊδουσ αςφάλειασ ςε χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ, οι πρόςφατεσ 
τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςτθν Ευρϊπθ, θ παρουςία των βρετανικϊν βάςεων και άλλων 
δυτικϊν ςυμφερόντων ςτθν Κφπρο κακϊσ και θ ανεφρεςθ κοιταςμάτων υδρογονανκράκων 
ςτθν Κυπριακι ΑΟΗ ζχουν αυξιςει το επίπεδο τθσ εν λόγω απειλισ. 
 
Ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ προζρχεται από τθ 
ςυνεχιηόμενθ ζκρυκμθ κατάςταςθ που μαίνεται ςτθ Συρία και τθν παρουςία μεγάλου  αρικμοφ 
Τηιχαντιςτϊν οι οποίοι εντάχκθκαν ςτισ τάξεισ των τρομοκρατικϊν οργανϊςεων που δρουν ςτθ 
Συρία και ςτο Ιράκ. 
 
Θ Αςτυνομία Κφπρου λαμβάνοντασ όλα τα πιο πάνω υπόψθ, ζχει λάβει ςειρά μζτρων 
αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου. Μεταξφ άλλων,  ζχει εντατικοποιιςει τουσ ελζγχουσ που 
διεξάγει με περιπολίεσ και φροφρθςθ των κυριότερων κρίςιμων υποδομϊν δίδοντασ ιδιαίτερθ 
βαρφτθτα ςτα ςθμεία ειςόδου ςτθ Δθμοκρατία και ςτα ςθμεία διζλευςθσ.  
 
Ρζραν των αυςτθρότερων ελζγχων που διεξάγονται, ιδιαίτερθ ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτθν 
εκπαίδευςθ όλων των μελϊν, που διενεργοφν διαβατθριακοφσ ελζγχουσ, ςε κζματα 
τρομοκρατίασ και εντοπιςμοφ «ξζνων μαχθτϊν». Ραράλλθλα, διενεργικθκαν εκπαιδεφςεισ ςε 
μζλθ μθ Αςτυνομικϊν Υπθρεςιϊν όπωσ ςε λειτουργοφσ εμπλεκόμενων υπουργείων, ςε μζλθ 
του Τμιματοσ Τελωνείων, των Φυλακϊν, ςε προςωπικό εταιριϊν ιδιωτικισ αςφαλείασ κ.α. 
 
Επιπρόςκετα, ζχουν αυξθκεί τα μζτρα προςταςίασ ςτα αεροδρόμια και ςτα λιμάνια, ςε 
δυνθτικοφσ ςτόχουσ ξζνων ςυμφερόντων αλλά και ςε οφτω καλοφμενουσ «μαλακοφσ ςτόχουσ» 
(soft targets), ςτουσ οποίουσ υπάρχει αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ πολιτϊν. 
 
Αξίηει επίςθσ να αναφερκεί ότι θ Κυπριακι Αςτυνομία βρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι με ξζνεσ 
υπθρεςίεσ όπωσ θ Interpol και θ Europol κακϊσ και με ξζνουσ αξιωματικοφσ ςυνδζςμουσ για 
ςυνεργαςία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν. 
 
Κατά τθ χρονικι περίοδο 2015-2016, δεν παρατθρικθκαν οποιαδιποτε τρομοκρατικά 
περιςτατικά  ςτθν  Κφπρο ι εναντίον  Κυπριακϊν ςυμφερόντων ςτο εξωτερικό.   
 
Θ Αςτυνομία, ετοιμάηει αξιολογιςεισ κινδφνου για επιςκζψεισ προςωπικοτιτων ι ςυμβάντων, 
αλλά και αναφορζσ για τθν τάςθ και τθν κατάςταςθ τθσ τρομοκρατίασ ςτθν Ε.Ε. και ςτισ 
γειτονικζσ μασ χϊρεσ, εφαρμόηει τθ νομοκεςία για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ, τισ 
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διμερείσ ςυμφωνίεσ, τισ ςυμβάςεισ και όπου χρειάηεται υποβάλλει  προτάςεισ για 
ανακεϊρθςθ τουσ. Γίνεται επίςθσ κακθμερινι και ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των ιςτοςελίδων 
του Συμβουλίου Αςφαλείασ του ΟΘΕ για παρακολοφκθςθ των ψθφιςμάτων που αφοροφν ςε 
τρομοκρατία και εφαρμογι των ςχετικϊν κυρϊςεων και τθρείται ενιμερο και το Υπουργείο 
Δικαιοςφνθσ και Δθμοςίασ Τάξεωσ,  για να προβαίνει ςτθ γνωςτοποίθςθ που απορρζει από τον 
περί Καταπολζμθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ Νόμο (Ν.110 (Ι) / 2010) - (Άρκρο 17), ςυγκεντρωτικόσ 
κατάλογοσ ατόμων, οντοτιτων και οργανϊςεων.  
 
Στο Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ κατά τθσ τρομοκρατίασ περιγράφεται πωσ 
μπορεί να αντιμετωπιςτεί μια τρομοκρατικι επίκεςθ όπωσ για παράδειγμα ομθρίεσ, 
απαγωγζσ, δολοφονικζσ επικζςεισ, βομβιςτικζσ επικζςεισ, αεροπειρατείεσ, καταλιψεισ κτιρίων 
και άλλα. Θ όλθ προςπάκεια πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με άλλεσ κυβερνθτικζσ 
Υπθρεςίεσ, τοπικζσ αρχζσ, θμικρατικοφσ οργανιςμοφσ, τθν Εκνικι Φρουρά ζτςι ϊςτε να 
υπάρχει άμεςθ και αποτελεςματικι ανταπόκριςθ. Κακορίηονται θ ςφνκεςθ τόςο του Εκνικοφ 
Κζντρου Κρίςεωσ όςο και τα κζντρα κρίςεωσ ςτισ Επαρχιακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ. 
 
Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 
 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  : 
  
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  1 : υλλογι και Ανάλυςθ Πλθροφοριϊν 
 
Θ Ε.Ε. επιδιϊκει να πλιξει τθν ικανότθτα ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των τρομοκρατϊν και να 
προςαγάγει τουσ τρομοκράτεσ ενϊπιον τθσ δικαιοςφνθσ. Για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ αυτοφσ, 
ζχει επικεντρωκεί ςτθν ενίςχυςθ των εκνικϊν ικανοτιτων, ςτθ βελτίωςθ τθσ πρακτικισ 
ςυνεργαςίασ και τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ αςτυνομικϊν και δικαςτικϊν αρχϊν 
(ιδίωσ μεταξφ τθσ Ευρωπόλ και τθσ Eurojust), ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 
τρομοκρατίασ και ςτθν παρεμπόδιςθ τθσ πρόςβαςθσ των τρομοκρατϊν ςτα μζςα με τα οποία 
πραγματοποιοφν επικζςεισ και επικοινωνοφν. 
 
Θ ορκι διαχείριςθ και ανάλυςθ των πλθροφοριϊν αποτελοφν νευραλγικό ςθμείο για τθν 
αντιμετϊπιςθ κάκε μορφισ εγκλθματικότθτασ και ιδίωσ του οργανωμζνου εγκλιματοσ και τθσ 
τρομοκρατίασ. Σκοπόσ μασ είναι να καταφζρουμε να λειτουργοφμε με βάςθ τα διεκνι και 
ευρωπαϊκά πρότυπα ςτον τομζα διαχείριςθσ πλθροφοριϊν. Θ ροι των εξελίξεων και θ ζνταςθ 
των δυνθτικϊν απειλϊν απαιτοφν τον απαραίτθτο εκςυγχρονιςμό των υπθρεςιϊν 
πλθροφοριϊν οφτωσ ϊςτε  να είναι ςε κζςθ να ανταπεξζλκουν επαρκϊσ και να ςυμβαδίηουν 
πλιρωσ με τθν αρχιτεκτονικι αςφαλείασ προθγμζνων μοντζλων χωρϊν.  
 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 1 
 

 Τροποποίθςθ νομοκεςίασ για διευκόλυνςθ τθσ διερεφνθςθσ 

 Αποτελεςματικι διαχείριςθ πλθροφοριοδοτϊν 

 Δθμιουργία μθχανογραφικϊν εφαρμογϊν και διαςφνδεςθ με φορθτά τερματικά με 
ςκοπό θ επιχειρθςιακι πλθροφορία να είναι άμεςα προςβάςιμθ  
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 Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των μεκόδων ζρευνασ, ςυλλογισ, ανάλυςθσ και 
αξιοποίθςθσ των πλθροφοριϊν 

 Ανάπτυξθ και ενίςχυςθ ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν ςυνεργαςιϊν 

 Διαςφνδεςθ όλων των υπθρεςιϊν αςφάλειασ ςτον τομζα ανταλλαγισ και αξιοποίθςθσ 
των πλθροφοριϊν 
 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 2:  
 

χεδιαςμόσ και Τλοποίθςθ Μζτρων Πρόλθψθσ  
 

Ρροσ αντιμετϊπιςθ των νζων προκλιςεων που ζχουν εμφανιςτεί ςτο μζτωπο τθσ 

τρομοκρατίασ κατά το τελευταίο διάςτθμα, όπωσ το Ιςλαμικό Κράτοσ (ISIL) , το φαινόμενο των 

ξζνων μαχθτϊν και θ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ οι προςπάκειεσ ζχουν κατευκυνκεί και 

ςε τομείσ πζραν τθσ καταςτολισ.  
 

Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 2 
 

• Ρραγματοποίθςθ ςυνοδειϊν και παροχι αςφάλειασ ςε πλοία και άλλουσ πικανοφσ ςτόχουσ   
     οι   οποίοι είναι επιρρεπείσ ςε τρομοκρατικζσ ι κακόβουλεσ ενζργειεσ 
• Αντιμετϊπιςθ φαινομζνων διακρίςεων και ρατςιςμοφ 
• Μείωςθ των παρανόμωσ διακινοφμενων όπλων και πυρομαχικϊν 
• Εξάρκρωςθ ςφγχρονων τρομοκρατικϊν ομάδων 
• Καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ με τθ χριςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και μζςων 
• Εξαςφάλιςθ διαρκοφσ ετοιμότθτασ του προςωπικοφ και άλλων πόρων για άμεςθ και       
     αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςε ενδεχόμενθ τρομοκρατικι ενζργεια 
• Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςτθν Κφπρο και ςτο εξωτερικό 
 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3:  Διαχείριςθ Σρομοκρατικοφ Κτυπιματοσ  
 

Σφμφωνα με τον τζταρτο πυλϊνα τθσ  ςτρατθγικισ τθσ Ε.Ε. ςθμαντικι είναι θ προετοιμαςία, με 
πνεφμα αλλθλεγγφθσ, τθσ αντιμετϊπιςθσ και τθσ ελαχιςτοποίθςθσ των ςυνεπειϊν των 
τρομοκρατικϊν επικζςεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τθ βελτίωςθ των ικανοτιτων αντιμετϊπιςθσ 
των επιπτϊςεων, του ςυντονιςμοφ τθσ αντίδραςθσ και των αναγκϊν των κυμάτων.  
 

Στισ ςχετικζσ προτεραιότθτεσ ςυγκαταλζγονται θ διαμόρφωςθ ρυκμίςεων ςυντονιςμοφ για τθν 
αντιμετϊπιςθ κρίςεων, θ ανακεϊρθςθ του μθχανιςμοφ πολιτικισ προςταςίασ, θ ανάπτυξθ τθσ 
εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ και θ ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν όςον αφορά ςτθν παροχι 
βοικειασ ςτα κφματα τθσ τρομοκρατίασ.  
 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 3  
 

• Οργανωμζνθ και ενιαία αντιμετϊπιςθ του φαινόμενου με βάςθ τα επιχειρθςιακά  
ςχζδια δράςθσ (ανάπτυξθ ςχεδίων για εκτίμθςθ επικινδυνότθτασ) 

• Αφξθςθ των επιχειρθςιακϊν δυνατοτιτων για αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ  
περιςτατικϊν που απειλοφν τθν αςφάλεια και ζκτακτων περιςτατικϊν 

• Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με άλλουσ εμπλεκομζνουσ φορείσ ςτθν Κφπρο και ςτο  
Εξωτερικό 
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ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 4: Προςταςία Προςωπικοτιτων και Ευαίςκθτων τόχων  

Ανάμεςα ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ αντιτρομοκρατικισ ςτρατθγικισ τθσ Ε.Ε. είναι και θ 
προςταςία των πολιτϊν και των υποδομϊν και θ μείωςθ τθσ τρωτότθτασ ςε επικζςεισ. Στισ 
ςχετικζσ δράςεισ ςυγκαταλζγονται θ προςταςία των ευαίςκθτων ςτόχων και θ μείωςθ τθσ 
τρωτότθτασ των κρίςιμων υποδομϊν. 

Το 2015 δθμιουργικθκε ο Ειδικόσ Ουλαμόσ Φρουράσ, ο οποίοσ υπάγεται διοικθτικά και 
επιχειρθςιακά ςτον Αςτυνομικό Διευκυντι Επαρχίασ Λευκωςίασ. Αποςτολι του Ειδικοφ 
Ουλαμοφ Φρουράσ είναι θ φροφρθςθ και θ περιπολιακι κάλυψθ διαφόρων ευαίςκθτων 
ςτόχων, όπωσ δθμόςια κτιρια, διπλωματικζσ αποςτολζσ, κοινωφελείσ οργανιςμοί, κ.ά., για 
πρόλθψθ, αποτροπι ι αντιμετϊπιςθ οποιαςδιποτε τρομοκρατικισ ι άλλθσ μορφισ 
εγκλθματικισ ενζργειασ. 
 
Ο Ουλαμόσ ςτελεχϊνεται με κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό και εφοδιάηεται με 
κατάλλθλο εξοπλιςμό, για να μπορεί να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτα κακικοντα και τισ 
υποχρεϊςεισ του. 
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 4 
 
• Εφαρμογι μζτρων προςταςίασ ςε θμεδαποφσ ςτόχουσ και ςτόχουσ ξζνων ςυμφερόντων  
        υψθλοφ   
        κίνδυνου για πρόλθψθ και αποτροπι παράνομων ενεργειϊν 
• Εφαρμογι μζτρων προςταςίασ για επιςκζψεισ ξζνων προςωπικοτιτων 
 

 

 

ΣΟΧΟ 3:  : ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ  

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  
 
Θ Κφπροσ είναι γενικά αςφαλζςτερθ όςον αφορά ςτο ζγκλθμα ςε ςχζςθ με άλλεσ Ευρωπαϊκζσ 
χϊρεσ του ιδίου μεγζκουσ. Εντοφτοισ, ζχει παρατθρθκεί μια αφξθςθ ςε διάφορα αδικιματα τα 
οποία διαταράηουν τθν αςφάλεια του κράτουσ. Συνικωσ διαπράττονται αδικιματα κατά τθσ 
περιουςίασ και ςυχνά περιλαμβάνουν ςωματικι βία.  
 
Αυτζσ οι μορφζσ εγκλιματοσ περιλαμβάνουν όλα τα φάςματα του εγκλιματοσ που 
διαπράττονται ςυχνά και των οποίων τα κφματα είναι εφκολα αναγνωρίςιμα. Τζτοιου είδουσ 
εγκλιματα ςφμφωνα με διεκνείσ ζρευνεσ αποτελοφν το πρϊτο βιμα για τουσ νζουσ να 
εμπλακοφν ςε πιο ςοβαρζσ μορφζσ εγκλθματικότθτασ. Επομζνωσ, θ επζνδυςθ ςτθν πρόλθψθ 
του κοινοφ εγκλιματοσ ςυμβάλλει ταυτόχρονα και ςτθν καταςτολι ςοβαρότερθσ 
εγκλθματικότθτασ.  
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Το φαινόμενο του χουλιγκανιςμοφ αποτελεί επίςθσ ζνα κρίςιμο πρόβλθμα για τθν Αςτυνομία. 
Θ εμφάνιςθ του φαινομζνου ςυνδζεται με τθν εμπορευματοποίθςθ του ακλιματοσ και τθν 
ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ ανάμεςα ςτισ ομάδεσ. Οι πιο ςκλθροπυρθνικοί φανατικοί οπαδοί, 
βλζπουν τθν Αςτυνομία ωσ μια απειλι και πολλζσ φορζσ ηθτοφν αφορμι για ςφγκρουςθ μαηί 
τθσ.  
 
Ππωσ παρουςιάηεται ςτον πιο κάτω πίνακα κατά τθ διάρκεια του 2016 θ Αςτυνομία προζβθ 
ςτθ διερεφνθςθ 8740 υποκζςεων με ποςοςτό εξιχνίαςθσ 94.8%. Με βάςθ τα ςτατιςτικά 
δεδομζνα, ςε ςχζςθ με τα ζτθ 2014-2015, υπάρχει μείωςθ ςτον αρικμό υποκζςεων και μικρι 
αφξθςθ ςτο ποςοςτό εξιχνίαςθσ.  
                                   

Αδικήμαηα 
2014 2015 2016 

Κ Δ % Κ Δ % Κ Δ % 

Αδικήμαηα ενανηίον ηηρ 
Κοινήρ Γαλήνηρ 

479 473 98,7% 502 497 99,0% 544 531 97,6% 

Αδικήμαηα ενανηίον ηηρ 
Άζκηζηρ Νόμιμηρ 
Δξοςζίαρ 

162 158 97,5% 118 116 98,3% 177 177 100,0% 

Αδικήμαηα πος 
Παπαβλάπηοςν ηο Κοινό 
Γενικά 

1.877 1.873 99,8% 1.535 1.528 99,5% 1.322 1.317 99,6% 

Αδικήμαηα Δνανηίον 
Πποζώπυν 

1.077 1.039 96,5% 965 935 96,9% 912 899 98,6% 

Αδικήμαηα Δνανηίον Σηρ 
Πεπιοςζίαρ 

1.146 639 55,8% 865 489 56,5% 737 424 57,5% 

Κακόβοςλη Βλάβη ζε 
Πεπιοςζία 

253 118 46,6% 259 145 56,0% 170 94 55,3% 

Απόπειπερ και ςνυμοζίερ 
για ηη Γιάππαξη 
Δγκλημάηυν 

35 35 100,0% 21 20 95,2% 19 19 100,0% 

Αδικήμαηα καηά Παπάβαζη 
Γιαθόπυν άλλυν Νόμυν 

4.525 4.476 98,9% 5.255 5.211 99,2% 4.859 4.826 99,3% 

ΟΛΙΚΟ 9.554 8.811 92,2% 9.520 8.941 93,9% 8.740 8.287 94,8% 

Πηγή: Γραυείο Ανάλσσης και Στατιστικής (ΓΑ&Σ) 

       Κ = Καηασυπημένερ Τποθέζειρ ζηο μηηπώο εγκλήμαηορ (RCI) 

     Δ =  Δξισνιαζμένερ Τποθέζειρ 

         %= Ποζοζηό εξισνίαζηρ  

                   θμείωςθ: 
-- Στισ Μικροπαραβάςεισ περιλαμβάνονται και οι καταγγελίεσ όπωσ αυτζσ διαβιβάςτθκαν ςτο ΓΑ&Σ απο τουσ 
Αςτυνομικοφσ Στακμοφσ. Σε αυτζσ δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που αφοροφν το "Νόμο για κανατικοφσ ανακριτζσ 
(αιφνίδιοι και αφφςικοι κάνατοι)" που ςυνικωσ ταξινομοφνται ωσ Ανφπαρκτεσ. 
-- Στα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που ζχουν Αναβακμιςτεί ςε Σοβαρζσ, που ζχουν Καταχωρθκεί ωσ εκ 
λάκουσ και που ζχουν ταξινομθκεί ωσ Ανφπαρκτεσ. 
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Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 1 : Ευαιςκθτοποίθςθ των Πολιτϊν για Θζματα Πρόλθψθσ Κοινοφ 
Εγκλιματοσ  

Θ αντιμετϊπιςθ του εγκλιματοσ πρζπει να γίνεται κυρίωσ όχι με καταςτολι, όταν δθλαδι ζχει 
πλζον ςυμβεί το κακό, αλλά με πρόλθψθ. Σε αυτι τθσ τθν προςπάκεια θ Αςτυνομία επιηθτά τθ 
ςυνεργαςία του κοινοφ.  Οποιαδιποτε μζτρα και να λθφκοφν, δεν είναι δυνατό να αποδϊςουν 
ςτον επικυμθτό βακμό εάν οι πάντεσ δεν ςυνειδθτοποιιςουν ότι θ αντιμετϊπιςθ τθσ 
εγκλθματικότθτασ δεν είναι αποκλειςτικό ζργο και ευκφνθ τθσ Αςτυνομίασ, αλλά και τθσ 
κοινωνίασ, μζςα ςτθν οποία το ζγκλθμα αυτογεννιζται και αναπτφςςεται. Ωσ εκ τοφτου, δεν 
πρζπει να αφινεται μόνθ θ Αςτυνομία ςτον πόλεμο κατά του εγκλιματοσ. 

Θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ πραγματϊνεται είτε με τθ λιψθ από 
τον πολίτθ ουςιαςτικϊν πρωτοβουλιϊν και μζτρων, ϊςτε να αποφεφγει – ςε ατομικό επίπεδο 
– τθ κυματοποίθςι του, είτε με τθ ςυνεργαςία του με άλλουσ πολίτεσ, με φορείσ και με τθν 
Αςτυνομία, με ςκοπό τθν πρόλθψθ γενικά του εγκλιματοσ.     

Θ όποια επιτυχία ι αποτυχία εξαρτάται από το βακμό τθσ αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ όλων, 
ενωμζνων με τθν Αςτυνομία ςτον αγϊνα κατά του εγκλιματοσ. 

Θ ενδυνάμωςθ ςχζςεων αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, μεταξφ Αςτυνομίασ και κοινοφ, με απϊτερο 
ςκοπό τθν ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν, μζςα από τθ ςυλλογικι προςπάκεια για πρόλθψθ 
και εξιχνίαςθ του εγκλιματοσ, αποτελεί προτεραιότθτά μασ.  

Στα πλαίςια αυτά, ςυνεχίηεται θ πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων και θ ςυηιτθςθ διαφόρων 
προβλθμάτων/κεμάτων που ενδιαφζρουν και απαςχολοφν το κοινό με διάφορεσ τοπικζσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ. Επιπρόςκετα, δίνεται ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων με 
διάφορεσ  πολυπολιτιςμικζσ ομάδεσ.  
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 1 
 
• Αγορά υπθρεςιϊν εμπειρογνϊμονα/επικοινωνιολόγου που κα ςυνδράμει ςτθν   
             υλοποίθςθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ τθσ Αςτυνομίασ 
• Διοργάνωςθ διαλζξεων για κζματα πρόλθψθσ εγκλιματοσ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ  

πλθκυςμοφ 
• Επαρκισ ενθμζρωςθ του κοινοφ για λιψθ προλθπτικϊν μζτρων με διαφωτιςτικό  

υλικό και οργανωμζνεσ εκςτρατείεσ  
• Διαςφάλιςθ προςβαςιμότθτασ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν και τθσ  

ςφγχρονθσ τεχνολογίασ (μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ κ.λ.π.)  
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ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 2 :  Πρόλθψθ Κοινοφ Εγκλιματοσ  

Θ πρόλθψθ του εγκλιματοσ καλφπτει όλα τα μζτρα  που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ τθσ 
εγκλθματικότθτασ και του αιςκιματοσ αναςφάλειασ των πολιτϊν.  

Θ Αςτυνομία κα ςυνεχίςει τθ διοργάνωςθ διαλζξεων για κζματα πρόλθψθσ εγκλιματοσ ςε 
ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ. Ραράλλθλα, κα ςυνεχιςτεί θ διεξαγωγι περιπολιϊν και 
ςυνδυαςμζνων επιχειριςεων ςε περιοχζσ και χϊρουσ όπου παρατθρείται αυξθμζνθ 
εγκλθματικότθτα. Επιπλζον, κα ςυνεχίςουν να πραγματοποιοφνται επικεωριςεισ ςε δθμόςια 
κτιρια, Τράπεηεσ/ΣΡΙ, Ανεξάρτθτεσ Υπθρεςίεσ του κράτουσ, Δικαςτιρια, Θμικρατικοφσ 
Οργανιςμοφσ, κτιρια κοινισ ωφελείασ, εκκλθςίεσ και πρεςβείεσ για κζματα αςφάλειασ.  

Κατά τθ διάρκεια του 2016, ζγινε ενθμζρωςθ ςυγκεκριμζνων ομάδων του πλθκυςμοφ 
(Ιδιοκτιτεσ/Οδθγοί Οχθμάτων Δθμόςιασ Χριςθσ, ιδιοκτιτεσ υπεραγορϊν, εμπορικϊν κζντρων, 
ξενοδοχείων και άλλων πολυκαταςτθμάτων, ςυντεχνίεσ λιανικοφ εμπορίου, ομοςπονδίεσ ΚΟΑ 
και Γενικοφσ Διευκυντζσ Υπουργείων), ςτο πλαίςιο των μζτρων που προωκοφνται για πρόλθψθ 
του  εγκλιματοσ . 

Θ Αςτυνομία μζςω του Γραφείου Ρρόλθψθσ Εγκλιματοσ ςυμμετζχει (ωσ υποςτθρικτισ, εκ 
μζρουσ τθσ Αςτυνομίασ) ςτο ερευνθτικό πρόγραμμα INSPECT2T τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με 
κζμα τθ ςυνεργαςία Αςτυνομίασ-πολιτϊν (Community Policing), ωσ μζροσ των ευρφτερων 
δραςτθριοτιτων τθσ Αςτυνομίασ, κακϊσ και του ρόλου των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και 
των τεχνολογικϊν εφαρμογϊν, ςτθν επικοινωνία Αςτυνομίασ και πολιτϊν. Το ζργo αναμζνεται 
να ολοκλθρωκεί ςε τρία χρόνια. 

Κατά το ζτοσ 2016, ζγινε επζκταςθ του κεςμοφ τθσ κοινοτικισ αςτυνόμευςθσ ςτθν κοινότθτα 
Ριςςουρίου με μια νζα τοποκζτθςθ. Συνολικά, ςτθν Κοινοτικι Αςτυνόμευςθ είναι 
τοποκετθμζνοι 77 Αςτυνομικοί τθσ Γειτονιάσ και καλφπτουν 145 Διμουσ και Κοινότθτεσ 
παγκφπρια . 

Το Δεκζμβριο του 2015, μετά από μελζτθ που υποβλικθκε από τριμερι επιτροπι, για 
ειςθγιςεισ προσ βελτίωςθ τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ, δόκθκαν οδθγίεσ από τον Αρχθγό 
Αςτυνομίασ, για εφαρμογι των ειςθγιςεων αυτϊν. Θ προεργαςία για αλλαγι τθσ δομισ τθσ 
Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ  Λευκωςίασ, όπου τα μζλθ κα μετατεκοφν από τουσ Στακμοφσ τθσ 
Α.Δ.Ε. Λευκωςίασ ςτο Γραφείο Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ, ςε πιλοτικι εφαρμογι με προοπτικι 
εφαρμογισ ςτθ ςυνζχεια, εάν τα αποτελζςματα κρικοφν κετικά, ςτισ άλλεσ επαρχίεσ, 
ολοκλθρϊκθκε τον Ιανουάριο 2016 και τζκθκε ςε πιλοτικι εφαρμογι από τον Φεβρουάριο 
2016. 

Θ ζρευνα για αξιολόγθςθ του κεςμοφ τθσ κοινοτικισ αςτυνόμευςθσ ολοκλθρϊκθκε και 
παραδόκθκε ςτο Γραφείο Ρρόλθψθσ Εγκλιματοσ τον Οκτϊβριο 2015. Στισ 08/12/2015 
πραγματοποιικθκε θ παρουςίαςθ τθσ ζρευνασ ςτθν Θγεςία και άλλουσ κοινωνικοφσ φορείσ 
ςτθν παρουςία του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ 
ιταν πολφ κετικά και ζδειξαν ότι ο κεςμόσ τυγχάνει ευρείασ αποδοχισ από το κοινό ςε αρκετζσ 
περιοχζσ. Τα αποτελζςματα αξιολογοφνται για βελτίωςθ όπου χρειάηεται, ςε ςυνδυαςμό με τθ 
μελζτθ για βελτίωςθ τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ. 
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Στισ 21/12/2015, ο Διμοσ Λεμεςοφ παράδωςε ςτθν ΑΔΕ Λεμεςοφ λυόμενο ςπιτάκι ςτθν 
Επίχωςθ Λεμεςοφ, που ονομάςτθκε «Γραφείο Κοινοτικισ Ρροκυμαίασ». Θα καταβλθκεί 
προςπάκεια όπωσ το γραφείο αυτό ςτελεχϊνεται κακθμερινά για κάποιεσ ϊρεσ, από μζλθ τθσ 
Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ Λεμεςοφ. Ραρόμοιο λυόμενο ςπιτάκι ζχει τοποκετθκεί από το Διμο 
Γεροςκιπου παραπλεφρωσ του Δθμαρχείου και τθσ πλατείασ και ςτελεχϊνεται κάποιεσ ϊρεσ 
τθσ θμζρασ, από το μζλοσ τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ του τομζα, αναλόγωσ του ωραρίου 
εργαςίασ του, από τον Σεπτζμβριο 2015. 

Το πρόγραμμα του Ραρατθρθτι τθσ Γειτονιάσ ζχει πλζον καταςτεί κεςμόσ και τυγχάνει γενικισ 
αποδοχισ. Ο κεςμόσ επεκτείνεται ςυνεχϊσ με αποτζλεςμα να ενταχκοφν μζχρι ςιμερα 29 
Διμοι και 137 Κοινότθτεσ, ενϊ βρίςκονται ςε διαδικαςία εφαρμογισ του αρικμόσ κοινοτιτων. 
Το ενδιαφζρον του κοινοφ παραμζνει ςε υψθλό επίπεδο και απαρικμεί ςιμερα, 75.858 
παρατθρθτζσ παγκφπρια. 

Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 2 
 

• Επζκταςθ και αναβάκμιςθ του κεςμοφ τθσ κοινοτικισ αςτυνόμευςθσ 
• Αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ, ανάλυςθ και χαρτογράφθςθ των δεδομζνων που  

αφοροφν ςτο κοινό ζγκλθμα 
• Ανάπτυξθ νζων ςτοχευόμενων προγραμμάτων πρόλθψθσ και ενίςχυςθ των  

υφιςτάμενων  
• Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ με εμπλεκομζνουσ φορείσ 
• Αποτελεςματικι καταπολζμθςθ τθσ βίασ ςτουσ ακλθτικοφσ χϊρουσ 
 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3 :   Διαχείριςθ Τποκζςεων που αφοροφν ςτο Κοινό Ζγκλθμα  
 

Θ λειτουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υποκζςεων από τθ ςτιγμι που 
λαμβάνεται θ πλθροφορία μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ υπόκεςθσ για απονομι τθσ δικαιοςφνθσ 
αυξάνει το αίςκθμα αςφάλειασ και αξιοπιςτίασ προσ τουσ πολίτεσ.  Θ Αςτυνομία κα 
προςπακιςει να αναβακμίςει τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν τθσ μζςα από τθ βελτίωςθ τθσ 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υποκζςεων. Αυτό κα ςυμβάλει ςτθν 
αφξθςθ τθσ διαφάνειασ, τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ Αςτυνομίασ 
ςτον τομζα αυτό.  
 

Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
 

Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 3 
 

 Ζγκαιρθ και αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςε περιςτατικά κοινοφ εγκλιματοσ 

 Ζγκαιρθ και αποτελεςματικι διερεφνθςθ των υποκζςεων 

 Άμεςθ καταχϊρθςθ των υποκζςεων ςτο δικαςτιριο 

 Μείωςθ των εκκρεμοφντων ενταλμάτων ςφλλθψθσ/προςτίμων 

 Απεμπλοκι του προςωπικοφ τθσ Αςτυνομίασ από αρμοδιότθτεσ ξζνεσ προσ τθν 
αποςτολι του και μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ αρμόδιουσ φορείσ 

 Ανζγερςθ νζων κτθρίων Α.Δ.Ε. Μόρφου 

 Ανζγερςθ νζασ Α.Δ.Ε. Αμμοχϊςτου 
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ΣΟΧΟ 4: : ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΟΤ ΟΒΑΡΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ  

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  
 

Θ εγγφθςθ τθσ αςφάλειασ των πολιτϊν αποτελεί μία από τισ βαςικζσ προτεραιότθτεσ τθσ 
Κυπριακισ Αςτυνομίασ. Χρθςιμοποιοφνται πρακτικά αλλά και νομοκετικά μζςα για τθν 
καταπολζμθςθ του ςοβαροφ εγκλιματοσ, τθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν, τθσ τρομοκρατίασ, του 
ξεπλφματοσ χρθμάτων, τθσ ςωματεμπορίασ κ.λ.π. 
 

Το ζργο τθσ Αςτυνομίασ κακίςταται δυςκολότερο, αφοφ πρζπει να αντιμετωπιςτεί θ ςφγχρονθ 
μορφι του εγκλιματοσ, θ οποία ζχει επιςτθμονικό υπόβακρο και διαφοροποιεί τθν ποιότθτα 
του εγκλιματοσ, δθμιουργϊντασ ζνα νζο μοντζλο εγκλθματία. 
 

Το νομοκετικό ςφςτθμα τθσ Κφπρου, που πθγάηει από το Σφνταγμα, χαρακτθρίηεται από 
κάποιεσ δυςκαμψίεσ και απαρχαιωμζνεσ πολιτικζσ, με αποτζλεςμα να αςκοφνται περιοριςμοί 
που εμποδίηουν τθν ορκι εκτζλεςθ των κακθκόντων ςφμφωνα με τα ςφγχρονα δεδομζνα. Ζτςι, 
πολλζσ φορζσ οι ανάγκεσ αναδιοργάνωςθσ που εμφανίηονται κατά καιροφσ, δφναται να 
προςκροφουν ςε νομοκετικά εμπόδια και να μθν εκτελοφνται.  
 

Τα αδικιματα ςοβαρισ μορφισ που διερευνικθκαν το 2016 ανιλκαν ςε 5094 παρουςιάηοντασ 
μείωςθ τθσ τάξθσ του 13.8% ςε ςφγκριςθ με το 2015, όπου τα αδικιματα αυτά ανιλκαν ςε 
5912. Το ποςοςτό εξιχνίαςθσ των υποκζςεων ανιλκε ςτο 61.43%, παρουςιάηοντασ μικρι 
αφξθςθ ςε ςχζςθ με το 2015.  
 

Ενδεικτικά παρουςιάηονται τα πιο κάτω ςοβαρά αδικιματα που απαςχόλθςαν τθν Αςτυνομία 
κατά τθ διάρκεια τθσ τριετίασ 2014 - 2016 μαηί με το αντίςτοιχο ποςοςτό εξιχνίαςθσ. Ππωσ 
παρουςιάηεται και ςτον πιο κάτω πίνακα, διαχρονικά θ καταςτροφι περιουςίασ με εκρθκτικζσ 
φλεσ, οι εμπρθςμοί, οι διαρριξεισ και οι κλοπζσ παρουςιάηουν τα χαμθλότερα ποςοςτά 
εξιχνίαςθσ.  

 

Αδικιματα 
2014 2015 2016 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Φόνοι 10 9 90,0% 12 8 66,7% 11 10 90,9% 

Απόπειρεσ Φόνων 10 8 80,0% 11 10 90,9% 7 6 85,7% 

Βιαςμοί 14 13 92,9% 20 17 85,0% 22 20 90,9% 

Απόπειρεσ Βιαςμϊν 2 0 0,0% 0 0 0,0% 2 2 100,0% 

Εμπρθςμοί / Απόπειρεσ 229 33 14,4% 188 34 18,1% 173 28 16,2% 

Λθςτείεσ και Εκβιαςμοί 104 51 49,0% 93 47 50,5% 105 55 52,4% 

Ναρκωτικά 1.080 1.068 98,9% 944 917 97,1% 893 862 96,5% 

Kαταςτροφι περιουςίασ με 
εκρθκτικζσ φλεσ 

47 0 0,0% 52 6 11,5% 56 3 5,4% 

Διαρριξεισ 2.333 678 29,1% 1.948 591 30,3% 1.687 571 33,8% 

Κλοπζσ 966 307 31,8% 918 428 46,6% 722 351 48,6% 
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Αλλα ςοβαρά εγκλιματα 1.980 1.786 90,2% 1.726 1.543 89,4% 1.416 1.221 86,2% 

ΟΛΙΚΟ 6.775 3.953 58,3% 5.912 3.601 60,9% 5.094 3.129 61,4% 

 
Πηγή: Γραυείο Ανάλσσης και Στατιστικής (ΓΑ&Σ) 

      Κ = Καηασυπημένερ Τποθέζειρ ζηο μηηπώο εγκλήμαηορ (RCI) 

     Δ =  Δξισνιαζμένερ 
Τποθέζειρ 

         % = Ποζοζηό εξισνίαζηρ  

         
          θμείωςθ: 
Στα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που ζχουν υποβιβαςκεί ςε Μικροπαραβάςεισ, που ζχουν 
Καταχωρθκεί ωσ εκ λάκουσ και που ζχουν ταξινομθκεί ωσ Ανφπαρκτεσ. 

Κατάςταςθ ςοβαροφ εγκλιματοσ 2014-2016 

 

Για τθν αποτελεςματικι διερεφνθςθ των διαφόρων ςοβαρϊν υποκζςεων και τεκμθρίων  
ςυμβάλει ςθμαντικά και θ Υπθρεςία Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν τθσ Αςτυνομίασ. Με τθν 
επιςτθμονικι ζρευνα και μζςω του ςφγχρονου εξοπλιςμοφ και μεκόδων που χρθςιμοποιεί, 
ςυνζβαλε ςτθν ανεφρεςθ και ανάλυςθ μαρτυρίασ, για περαιτζρω εξιχνίαςθ των υποκζςεων.  
 
Διαχρονικά, οι επαρχίεσ που αντιμετωπίηουν το μεγαλφτερο πρόβλθμα ςε ό,τι αφορά ςτο 
ςοβαρό ζγκλθμα είναι οι δφο μεγαλφτερεσ ςε εδαφικι ζκταςθ και πλθκυςμό, θ Λευκωςία και θ 
Λεμεςόσ. Ακολουκοφν θ Ράφοσ, θ Λάρνακα, θ Αμμόχωςτοσ και τζλοσ θ Μόρφου.  
 
Στα πλαίςια καταπολζμθςθσ του Οργανωμζνου Εγκλιματοσ, κατά τθ διάρκεια του 2016, 
πραγματοποιικθκαν διάφορεσ επιχειριςεισ ςτα πλαίςια  των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων τθσ 
Europol EMPACT (European Multidisciplinary platform against criminal threats) ςτισ οποίεσ θ 
Κφπροσ, ζλαβε μζροσ ςχετικά με τισ (α) Κλοπζσ Μετάλλων, (β) Συνκετικά Ναρκωτικά, (γ) 
Κοκαΐνθ, (δ) Εμπορία Ρροςϊπων (Κινζηοι) και (ε) Cyber Crime (sexual exploitation), με πολφ 
κετικά αποτελζςματα. 
 
Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 
 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  : 
 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 1 : Καταπολζμθςθ Οργανωμζνου Εγκλιματοσ/Διαφκοράσ 
 
Στισ μζρεσ μασ παρατθρείται αφξθςθ του διεκνικοφ οργανωμζνου εγκλιματοσ, το οποίο 
επθρεάηει αρνθτικά τθν ειρινθ, τθν ανάπτυξθ, τθ δθμοκρατία, τθ χρθςτι διακυβζρνθςθ και τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα. Οι διαςυνδζςεισ του οργανωμζνου εγκλιματοσ με τθ διαφκορά και 
τθν τρομοκρατία αποτελοφν ςθμαντικι απειλι για τθν παγκόςμια αςφάλεια, ενϊ οι 
οργανωμζνεσ εγκλθματικζσ ομάδεσ ζχουν προςαρμοςτεί ςτα νζα διεκνι δεδομζνα τθσ 
παγκοςμιοποίθςθσ, τθσ νζασ τεχνολογίασ, του διαδικτφου και των διεκνϊν τραπεηικϊν 
πρακτικϊν και ςυχνά “κρφβονται” κάτω από νόμιμεσ δραςτθριότθτεσ. 
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Θ παράνομθ διακίνθςθ ναρκωτικϊν, το διεκνζσ οργανωμζνο ζγκλθμα και θ διαφκορά 
αποτελοφν μείηονα παγκόςμια προβλιματα, τα οποία επιδεινϊνονται από τον πλθμμελι 
ζλεγχο των ςυνόρων, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και τθν αυξθμζνθ κινθτικότθτα ανκρϊπων, 
κεφαλαίων και επιχειριςεων. Τα τελευταία χρόνια το οργανωμζνο ζγκλθμα ζχει αυξθκεί 
δραματικά και προςαρμόηεται γριγορα ςτισ νζεσ ςυνκικεσ, ϊςτε να αντιμετωπίηει 
αποτελεςματικά τα νζα μζτρα εναντίον του. 
 
Για τθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ είναι απαραίτθτθ θ 
αποτελεςματικι υλοποίθςθ του διεκνοφσ νομοκετικοφ πλαιςίου κακϊσ επίςθσ και θ κζςπιςθ 
και τροποποίθςθ νομοκεςιϊν όπωσ ο κακοριςμόσ του νομικοφ πλαιςίου παρακολοφκθςθσ 
τθλεφωνικϊν ςυνδιαλζξεων ςτα πλαίςια τθσ διάταξθσ του ‘Αρκρου 17 του Συντάγματοσ, θ 
κζςπιςθ νομοκεςίασ για ταυτοποίθςθ των καρτϊν κινθτισ τθλεφωνίασ so easy, θ ενδυνάμωςθ 
του ςυςτιματοσ προςταςίασ μαρτφρων και τθσ αποδοχισ μαρτυρίασ ςτο δικαςτιριο, θ 
κεςμοκζτθςθ ςυςτιματοσ διερεφνθςθσ ανϊνυμων ςοβαρϊν καταγγελιϊν, θ αποηθμίωςθ 
κυμάτων πράξεων διαφκοράσ όταν εμπλζκονται υπάλλθλοι του δθμοςίου ι τθσ Αςτυνομίασ, θ 
λιψθ ειδικϊν μζτρων για προςταςία υπαλλιλων και άλλων προςϊπων που καταγγζλλουν 
φαινόμενα διαφκοράσ (whistleblowers). 
Για επίτευξθ των πιο πάνω κα γίνει προςπάκεια για αφξθςθ των ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ ςε 
κζματα αντιμετϊπιςθσ τθσ ςφγχρονθσ μορφισ εγκλιματοσ, αναβάκμιςθ τθσ τεχνολογίασ και 
λογιςμικϊν προγραμμάτων, εφαρμογι ςτρατθγικϊν πολιτικϊν του τομζα δθμόςιασ τάξθσ για 
τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ, ςυνεργαςία του Υπουργείου και Διμων για ςφςταςθ τοπικϊν 
ςυμβουλίων πρόλθψθσ τθσ παραβατικότθτασ, προγραμματιςμό για αποφαςιςτικι και 
αποτελεςματικι επιχειρθςιακι δράςθ κατά του εγκλιματοσ, αξιοποίθςθ τθσ μελζτθσ του 
Υπουργείου για επζκταςθ και ενίςχυςθσ τθσ κοινοτικισ αςτυνόμευςθσ κ.λ.π. 
 
Επίςθσ κα γίνει προςπάκεια για πρόλθψθ και καταςτολι τθσ αςτυνομικισ διαφκοράσ μζςα 
από αποτελεςματικοφσ ελζγχουσ και προςταςία των μελϊν (whistleblowers), αποτελεςματικι 
πρόλθψθ και διαχείριςθ πράξεων διαφκοράσ, διαπλοκισ και κατάχρθςθσ εξουςίασ, αφξθςθ 
των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων για τθ γνϊςθ, αναγνϊριςθ, πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 
διαφκοράσ για όλεσ τισ βακμίδεσ, εκπαίδευςθ για ανάπτυξθ δεξιοτιτων και ικανοτιτων για 
αποτελεςματικι διαχείριςθ του φαινομζνου τθσ διαφκοράσ και των θκικϊν διλθμμάτων. 
 
Επιπρόςκετα, με οδθγίεσ του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ, εκπονικθκαν δφο μελζτεσ και μια 
εμπειρικι ζρευνα με ςκοπό να διαπιςτωκεί θ υφι και θ ζκταςθ του προβλιματοσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν Αςτυνομία. 
 
Με βάςθ τθν εικόνα και τα αποτελζςματα που προζκυψαν, υποβλικθκαν κάποιεσ ειςθγιςεισ, 
μεταξφ των οποίων, και θ ςφςταςθ τθσ Υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου. Αυτζσ, τζκθκαν 
ενϊπιον του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ και Δθμοςίασ Τάξεωσ και τυγχάνουν περαιτζρω 
επεξεργαςίασ, ϊςτε να μποροφμε να ενεργιςουμε αποτελεςματικά τόςο ςτον τομζα τθσ 
πρόλθψθσ όςο και ςτον τομζα τθσ πάταξθσ. 
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
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 Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 1 
 

 Συνδυαςμόσ/εφαρμογι νζου μοντζλου αςτυνόμευςθσ (που βαςίηεται ςτθν κοινοτικι 
αςτυνόμευςθ και περιλαμβάνει πτυχζσ τθσ αςτυνόμευςθσ με επίκεντρο τθν 
πλθροφορία και ενιςχφεται παράλλθλα με τθν εφαρμογι τθσ "ζξυπνθσ αςτυνόμευςθσ"  

 Αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ, ανάλυςθ και χαρτογράφθςθ των δεδομζνων που 
αφοροφν ςτο Οργανωμζνο Ζγκλθμα 

 Δθμιουργία  ςχεδίου δράςθσ κατά τθσ διαφκοράσ  

 Βελτίωςθ τρόπου διερεφνθςθσ πλθροφοριϊν που αφοροφν ςε αποκλίνουςα ι 
προβατικι ςυμπεριφορά μελϊν τθσ Αςτυνομίασ 

 Εφαρμογι του κϊδικα αςτυνομικισ δεοντολογίασ 

 Αποτελεςματικι εφαρμογι των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων τθσ Αςτυνομίασ 

 Αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν αςφάλειασ και ζκτακτων περιςτατικϊν 

 Ράταξθ τθσ νεανικισ παραβατικότθτασ 

 Καταςτολι-δίωξθ βίασ ςτθν οικογζνεια 

 Διεξαγωγι επιχειριςεων με ςτόχο περιοχζσ και χϊρουσ αυξθμζνθσ εγκλθματικότθτασ 

 Στοχοποίθςθ εγκλθματικϊν οργανϊςεων ι εγκλθματικϊν ενεργειϊν με αυξθμζνθ 
προβολι ςτθν κοινωνία 

 Επικαιροποίθςθ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτο πλαίςιο τθσ 
αντεγκλθματικισ πολιτικισ 

 Ραροχι εναζριασ υποςτιριξθσ με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ 

 Τροποποίθςθ νομοκεςίασ για διευκόλυνςθ τθσ διερεφνθςθσ 
 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 2: Αντιμετϊπιςθ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ 
 
Το οικονομικό ζγκλθμα, παρόλο που ςυνικωσ δεν ζχει ανκρϊπινα κφματα, ςτρζφεται εναντίον 
ολόκλθρθσ τθσ κοινωνίασ. Κυριότερεσ κατθγορίεσ του οικονομικοφ εγκλιματοσ είναι θ 
διαφκορά, θ  κλοπι, θ απάτθ, θ χειραγϊγθςθ, θ κατάχρθςθ, θ υπεξαίρεςθ, θ πλαςτογραφία, θ 
λακρεμπορία και οι μεγάλεσ φορολογικζσ παραβάςεισ και απάτεσ.  
 
Θ Αςτυνομία ςυμβάλει ςτον τομζα αυτό μζςα από τθ διερεφνθςθ ςοβαρϊν και πολφπλοκων 
υποκζςεων οικονομικισ φφςεωσ, τθν εκτζλεςθ αιτθμάτων άλλων χωρϊν για παροχι 
δικαςτικισ ςυνδρομισ, τθν παροχι πλθροφοριϊν που ηθτοφνται μζςω τθσ Δ.Ε.Ε.-Δ.Α.Σ. από τθν 
Interpol, Europol και άλλεσ υπθρεςίεσ για το  οικονομικό ζγκλθμα, τθ ςτενι ςυνεργαςία με τθ 
Μονάδα Καταπολζμθςθσ Αδικθμάτων Συγκάλυψθσ (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) για τθν πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων που προζρχονται από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, 
τθ ςτενι ςυνεργαςία με τα Επαρχιακά Τ.Α.Ε. για τθν πρόλθψθ και δίωξθ του οικονομικοφ 
εγκλιματοσ και τθ ςυνεργαςία με άλλουσ κρατικοφσ φορείσ με ςκοπό τθν καταπολζμθςθ του 
οικονομικοφ εγκλιματοσ. 
 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηονται κάποια από τα αδικιματα οικονομικοφ εγκλιματοσ 
μεταξφ των ετϊν 2014-2016 μαηί με τα ποςοςτά εξιχνίαςθσ: 
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ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ 

2014 2015 2016 

Κ Δ % Κ Δ % Κ Δ % 

Ψεςδείρ παπαζηάζειρ, 
απάηη κλπ 

119 106 89,1% 97 86 88,7% 126 116 92,1% 

Δξαζθάλιζη εκηέλεζηρ 
αξιόγπαθος με τεςδείρ 
παπαζηάζειρ 

0 0 0,0% 2 0 0,0% 0 0 0,0% 

Δξαζθάλιζη πίζηυζηρ με 
τεςδείρ παπαζηάζειρ 

23 21 91,3% 32 32 100,0% 29 25 86,2% 

ςνυμοζία για 
καηαδολίεςζη 

1 1 100,0% 1 1 100,0% 1 1 100,0% 

Απάηη καηά ηην πώληζη ή 
ςποθήκεςζη πεπιοςζίαρ 

7 7 100,0% 6 5 83,3% 4 4 100,0% 

Γόλοι από Δπιηπόποςρ, 
Ψεςδείρ  Λογαπιαζμοί 

0 0 0,0% 1 1 100,0% 0 0 0,0% 

Πλαζηογπαθία 281 253 90,0% 351 330 94,0% 237 202 85,2% 

Αδικήμαηα ζσεηικά με ηο 
νόμιζμα 

9 7 77,8% 16 11 68,8% 16 16 100,0% 

Πλαζηοπποζυπία 82 82 100,0% 71 71 100,0% 62 59 95,2% 

Ο πεπί ηηρ Παπεμπόδιζηρ 
και Καηαπολέμηζηρ ηηρ 
Νομιμοποίηζηρ Δζόδυν 
από Παπάνομερ 
Γπαζηηπιόηηηερ Νόμορ  

114 114 100,0% 6 6 100,0% 6 6 100,0% 

ΤΝΟΛΟ 636 591 92,9% 583 543 93,1% 481 429 89,2% 

Πηγή: Γραυείο Ανάλσσης και Στατιστικής (ΓΑ&Σ) 

      Κ = Καηασυπημένερ Τποθέζειρ ζηο μηηπώο εγκλήμαηορ (RCI) 

    Δ =  Δξισνιαζμένερ 
Τποθέζειρ 

         % = Ποζοζηό εξισνίαζηρ  

         
          θμείωςθ: 
Στα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που ζχουν υποβιβαςκεί ςε Μικροπαραβάςεισ, που 
ζχουν Καταχωρθκεί ωσ εκ λάκουσ και που ζχουν ταξινομθκεί ωσ Ανφπαρκτεσ. 

Θ διερεφνθςθ των υποκζςεων που αφοροφν ςτθν οικονομία αποτελεί μια από τισ κφριεσ και 
βαςικζσ προτεραιότθτεσ μασ με ςτόχο τθν όςο το δυνατόν πιο ενδελεχι και ςε βάκοσ ζρευνα 
για να εξακριβωκοφν τα αίτια και να οδθγθκοφν οι ζνοχοι ενϊπιον τθσ δικαιοςφνθσ. 
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
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Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 2 
 

 Αποτελεςματικι και γριγορθ διερεφνθςθ των υποκζςεων για τθν οικονομία (ειδικι 
ομάδα) 

 Συνεργαςία με άλλουσ εμπλεκομζνουσ φορείσ (Νομικι Υπθρεςία, Υπουργείο 
Οικονομικϊν κ.λπ.) για κζματα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν για οικονομικζσ άπατεσ, 
φοροδιαφυγι κ.λπ. και υποβολι ζκκεςθσ προόδου 

 Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτον τομζα του οικονομικοφ εγκλιματοσ 

 Εντοπιςμόσ και ανάκτθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων που προζρχονται από εγκλθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ 

 Καταπολζμθςθ απάτθσ που ςυνδζεται με φοροδιαφυγι 

 Καταπολζμθςθ αδικθμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ 

 Καταπολζμθςθ του λακρεμπορίου 

 Καταπολζμθςθ παράνομων ςτοιχθμάτων και παράνομων τυχερϊν παιγνίων  
 
 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3:  υςτθματικι Δράςθ τθσ Αςτυνομίασ κατά των Ναρκωτικϊν 
 
Θ παραγωγι, διακίνθςθ, εμπορία και χριςθ ναρκωτικϊν αποτελοφν μζροσ τθσ κακθμερινισ 
επικαιρότθτασ. Δυςτυχϊσ το πρόβλθμα των ναρκωτικϊν ςυνιςτά ςιμερα μια από τισ 
ςοβαρότερεσ απειλζσ και ζνα από τα μεγαλφτερα κοινωνικά προβλιματα. Ρρόκειται για μια 
ςφγχρονθ μάςτιγα που παίρνει ανθςυχθτικζσ διαςτάςεισ διεκνϊσ, αφοφ τα οικονομικά 
ςυμφζροντα των ατόμων που αςχολοφνται με τθν εμπορία ναρκωτικϊν είναι τεράςτια. Θ 
χριςθ των εξαρτθςιογόνων ουςιϊν πλιττει αδιακρίτωσ διάφορεσ κοινωνικζσ τάξεισ και 
θλικιακζσ ομάδεσ, πλιττοντασ κατά κφριο λόγο το πιο ελπιδοφόρο κφτταρο κάκε κοινωνίασ, τθ 
νεολαία. Θ Αςτυνομία, ςε ςυνεργαςία μ’ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και οργανιςμοφσ 
κα ςυνεχίςει μζςα από ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ, τόςο τον προλθπτικό όςο και τον καταςταλτικό 
αγϊνα, με ςκοπό τθν εξόντωςθ τθσ ςφγχρονθσ «Λερναίασ Φδρασ». 
 
Θ Αςτυνομία εφαρμόηει τθν πολιτικι τθσ πολιτείασ που πθγάηει μζςα από τθν Εκνικι 
Στρατθγικι για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εξάρτθςθσ από παράνομεσ ουςίεσ (2013-2020), θ οποία 
ςτθρίηεται ςτισ Διεκνείσ Συμβάςεισ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα ναρκωτικά ςτθν Ευρωπαϊκι 
Στρατθγικι και ςε κατευκυντιριεσ γραμμζσ άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν.  
 
Θ υλοποίθςθ αυτισ τθσ πολιτικισ, προχποκζτει ςτενι ςυνεργαςία με τισ άλλεσ αρμόδιεσ 
Υπθρεςίεσ, κρατικζσ και μθ, αλλά και τθ ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.  
 
Για το κζμα καταπολζμθςθσ και προςπάκειασ παραχϊρθςθσ ευκαιριϊν κεραπείασ ςτο χριςτθ, 
κα γίνει προςπάκεια για νομοκετικι ρφκμιςθ του υπό κάλυψθ αςτυνομικοφ, δθμιουργία 
κζντρων πρωτοβάκμιασ πρόλθψθσ ςε κάκε επαρχία, δθμιουργία δεφτερου κοινωνικοφ δικτφου 
πρόλθψθσ, υποςτιριξθσ και διαφϊτιςθσ των νζων, χρθματοδότθςθ καινοτόμων ςχεδίων με 
ουςιαςτικι ςυμμετοχι τοπικϊν κοινοτιτων. 
 
Επίςθσ κα γίνει προςπάκεια για επιεικι μεταχείριςθ μεταμελθμζνων προςϊπων που 
ςυνεργάηονται με τισ διωκτικζσ αρχζσ, αντιμετϊπιςθ του χριςτθ ωσ άτομο που χριηει 
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κεραπείασ, αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία αςτυνομικϊν, τελωνειακϊν και άλλων αρμόδιων 
αρχϊν κ.λ.π.  
 
Στόχοσ τθσ δράςθσ τθσ Αςτυνομίασ είναι θ αντιμετϊπιςθ  των ναρκωτικϊν, τόςο ςτον τομζα τθσ 
μείωςθσ τθσ προςφοράσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, όςο και τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ 
ςφμφωνα με τθν εκνικι ςτρατθγικι, των ςχεδίων δράςθσ του Αντιναρκωτικοφ Συμβουλίου 
Κφπρου (ΑΣΚ) και του Στρατθγικοφ Σχεδίου του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ. Οι υποκζςεισ μεταξφ των 
ετϊν 2014-2016, μαηί με τον αρικμό ενεχομζνων προςϊπων παρουςιάηεται ςτον πιο κάτω 
πίνακα: 
 

 2014 2015 2016 

Αρικμόσ Υποκζςεων 1082 948 895 

Ενεχόμενα Ρρόςωπα 1268 1111 1030 

  
Σθμειϊνεται ότι λόγω τθσ φφςεωσ των υποκζςεων των ναρκωτικϊν, το ποςοςτό εξιχνίαςθσ 
τουσ είναι ψθλό.  

Από τα δεδομζνα τα οποία διακζτουμε, θ κάνναβθ παραμζνει θ πιο διαδεδομζνθ παράνομθ 
ουςία χριςθσ ιδιαίτερα ςε νεαροφσ και νεαροφσ ενιλικεσ χριςτεσ. Σφμφωνα με τθν ΥΚΑΝ, με 
βάςθ το δείχτθ αίτθςθσ κεραπείασ και τισ καταςχζςεισ που ζχουμε, φαίνεται ότι οι χριςτεσ 
θρωίνθσ ζχουν μειωκεί. 
 
Οι θλικίεσ των ενεχόμενων ατόμων ςε υποκζςεισ ναρκωτικϊν, γενικά, καταδεικνφει τθν 
εμπλοκι όλο και περιςςοτζρων νζων ςε αυτζσ. Μεταξφ των θλικιϊν 19-24 παρατθρείται το 
μεγαλφτερο πρόβλθμα. Αφξθςθ παρατθρικθκε και ςτισ θλικίεσ μεταξφ 14-18 και 30-34. 
 
Θ επιχειρθςιακι δράςθ τθσ Υπθρεςία Καταπολζμθςθσ Ναρκωτικϊν εςτιάηεται ςτισ πιο κάτω 
προτεραιότθτεσ: 
 

 Κατάςχεςθ ποςοτιτων των παράνομων ουςιϊν  

 Αποτροπι τθσ ειςαγωγισ ναρκωτικϊν ουςιϊν ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία 

 Αποτροπι τθσ διακίνθςθσ νζων ψυχοτρόπων ναρκωτικϊν 
 
Οι προτεραιότθτεσ αυτζσ υλοποιοφνται μζςω των πιο κάτω: 
 

 Ζλεγχοσ, παρακολοφκθςθ και ζρευνα υπόπτων χϊρων, όπου ςυχνάηουν άτομα ι 
ενδεχομζνωσ γίνεται διακίνθςθ ι χριςθ ναρκωτικϊν, κακϊσ επίςθσ οικιϊν, 
υποςτατικϊν, νυκτερινϊν κζντρων, οχθμάτων, ςκαφϊν, αεροςκαφϊν, 
εμπορευματοκιβωτίων, τθσ γραμμισ κατάπαυςθσ του πυρόσ, των οδοφραγμάτων, 
αεροδρομίων, λιμανιϊν και μαρίνων.  

 Συλλογι, αξιολόγθςθ, ανάλυςθ και διερεφνθςθ πλθροφοριϊν, με τθν κατάλλθλθ 
αξιοποίθςθ των οποίων διενεργοφνται επιχειριςεισ ςφλλθψθσ υπόπτων και κατάςχεςθσ 
ναρκωτικϊν. 

 Διερεφνθςθ των ποινικϊν υποκζςεων ναρκωτικϊν που καταγγζλλονται και ποινικι 
δίωξθ των κατθγοροφμενων. 
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Θ ζννοια τθσ πρόλθψθσ, θ οποία ςτόχο ζχει τθν προαγωγι τθσ υγείασ και τθν ανάπτυξθ και 
ενδυνάμωςθ δεξιοτιτων του ατόμου, εςτιάηεται πλζον ςε μία πιο ςτοχοκετθμζνθ πρόλθψθ 
βαςιςμζνθ ςε επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ πρακτικζσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ 
ωσ προσ τθν αποτροπι τθσ χριςθσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, παροχι προγραμμάτων ςε ομάδεσ 
ατόμων υψθλοφ κινδφνου και ανάπτυξθ δράςεων με ςτόχο τθ δθμιουργία αποτρεπτικοφ 
περιβάλλοντοσ ωσ προσ τθ χριςθ. 
 
Θ πρακτικι τθσ παραπομπισ νεαρϊν ςυλλθφκζντων ςε κεραπευτικά κζντρα ζχει ωσ επίκεντρο 
το χριςτθ με ςτόχο τθ κεραπεία και τθν επανζνταξι του μζςα ςτθν κοινωνία. Αποτζλεςμα 
αυτισ τθσ πρακτικισ είναι θ αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτο κεραπευτικό δίκτυο και θ 
μείωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ μακροχρόνια για αδικιματα που ςχετίηονται με τα ναρκωτικά. 
 
Για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ θ Αςτυνομία κατά το ζτοσ 2015, ανζπτυξε τισ ακόλουκεσ 
δράςεισ:  
 
Προλθπτικζσ Παρεμβάςεισ  
 
Διοργανϊνονται διαλζξεισ, εργαςτιρια και ςυηθτιςεισ, τα οποία παρακολουκοφν άτομα 
διαφόρων θλικιϊν. Για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου κοινωνικοφ 
ςυνόλου διοργανϊνονται διάφορεσ εκδθλϊςεισ και εκδίδεται ενθμερωτικό υλικό με 
αντιναρκωτικά μθνφματα.  
 
Κοινωνικι Παρζμβαςθ/Παροχι βοικειασ ςτο κοινό  
 
Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ των Θνωμζνων Εκνϊν, όςο και τθσ Ευρωπαϊκισ Στρατθγικισ για τα 
ναρκωτικά, προτρζπουν τα κράτθ να αναπτφξουν, ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ ποινικισ 
δικαιοςφνθσ, τζτοιεσ πολιτικζσ και μζτρα, κοινωνικά αλλά και κεραπευτικά, που να ςτθρίηουν 
τα ουςιοεξαρτϊμενα άτομα ςτθν πορεία τθσ απεξάρτθςθσ και τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ. 
 
Στο πλαίςιο αυτό εφαρμόηεται ςτθν Αςτυνομία, από τισ αρχζσ του 2011, το πρωτόκολλο 
ςυνεργαςίασ για παραπομπι νεαρϊν ςυλλθφκζντων και ατόμων που ηθτοφν βοικεια από τθν 
Υπθρεςία Καταπολζμθςθσ Ναρκωτικϊν (Υ.Κ.Α.Ν) με τα κρατικά κεραπευτικά κζντρα. 
Ρεριλαμβάνει όλα τα κρατικά κεραπευτικά κζντρα ςτα οποία μποροφν να παραπεμφκοφν οι 
ςυλλθφκζντεσ κακϊσ επίςθσ κακορίηονται με ςαφινεια τα κριτιρια ζνταξθσ των νεαρϊν 
ςυλλθφκζντων ςε κεραπευτικά κζντρα και ο ρόλοσ και τα πλαίςια λειτουργίασ των 
εμπλεκομζνων φορζων (Υ.ΚΑ.Ν,Υπθρεςίεσ Ψυχικισ Υγείασ ( Υ.Ψ.Υ.)) 
 
Μζςα ςτο πλαίςιο του πρωτοκόλλου, οι Λειτουργοί Κοινωνικισ Ραρζμβαςθσ τθσ Υ.ΚΑ.Ν., το 
2016 παρείχαν ςυμβουλευτικι ςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςε 453 άτομα από τα οποία 326 ιταν 
«εξυπθρετοφμενοι», (χριςτεσ ναρκωτικϊν) και 127 άτομα του οικογενειακοφ υποςτθρικτικοφ 
τουσ περιβάλλοντοσ. Από αυτοφσ, οι 326 εξυπθρετοφμενοι παραπζμφκθκαν ςε διάφορεσ 
κρατικζσ και άλλεσ κεραπευτικζσ δομζσ.  
 
Με ςτόχο ςτθ βελτίωςθ των προνοιϊν ωσ και επζκταςισ του και ςε μθ κρατικά κεραπευτικά 
κζντρα, ξεκίνθςε ςχετικι προςπάκεια, ςε ςυνεργαςία με άλλεσ ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ.   
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Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 3 
 

 Εντοπιςμόσ νεαρϊν παραβατϊν μζχρι τθν θλικία των 18 ετϊν με ςτόχο τθν ζγκαιρθ 
παρζμβαςθ 

 Ρροϊκθςθ προλθπτικϊν δράςεων αγωγισ και υγείασ για τθν αποφυγι χριςθσ 
παράνομων εξαρτθςιογονων ουςιϊν 

 Αποτελεςματικόσ εντοπιςμόσ των εμπόρων μζςα από τθν αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν 

 Μείωςθ διακίνθςθσ των παράνομων ουςιϊν εξάρτυςθσ  

 Αποτροπι τθσ ειςαγωγισ παράνομων ουςιϊν εξάρτυςθσ ςτθν Κ.Δ. 

 Συνεργαςία με οργανιςμοφσ τθσ Ε.Ε., Διεκνείσ Οργανιςμοφσ & τρίτεσ χϊρεσ ςτον τομζα 
των ουςιϊν εξάρτυςθσ 

 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 4:  Καταπολζμθςθ του Εγκλιματοσ ςτον Κυβερνοχϊρο (cybercrime)  
 
Ζνα αςφαλζσ διαδικτυακό περιβάλλον ενδυναμϊνει τθν εμπιςτοςφνθ και ςυμβάλει ςε ςτακερι 
και παραγωγικι κοινωνία. Θ τεχνολογία τθσ πλθροφορικισ αποτελεί πλζον ζνα αναπόςπαςτο 
κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ. Το Γραφείο Καταπολζμθςθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ τθσ 
Αςτυνομίασ, ζχει ςθμαντικό ρόλο να διαδραματίςει ςτον τομζα αυτό, εφόςον θ τεχνολογία τθσ 
πλθροφορικισ μπορεί να εξυπθρετιςει τόςο νόμιμεσ όςο και παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.  
 
Μεταξφ των θμερομθνιϊν 17-20/11/15 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προζβθ ςε αξιολόγθςθ τθσ 
Κφπρου ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ θ οποία είχε πολφ κετικά αποτελζςματα για 
τθ χϊρα μασ και ειδικότερα για το Γραφείο Καταπολζμθςθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ και του 
δικανικοφ εργαςτθρίου τθσ Αςτυνομίασ. Στθν ζκκεςθ αναφζρεται ότι τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ 
διακρίνονται για τον επαγγελματιςμό και τθν αφοςίωςθ ςτθν εργαςία τουσ και τθν πολφ καλι 
εκπαίδευςθ που ζχουν τφχει. Επίςθσ αναφζρονται κετικά ςχόλια ςτο ότι θ Αςτυνομία 
κατάφερε να απορροφιςει κονδφλια από τθν Ε.Ε., κακιςτϊντασ το γραφείο ςε υψθλό επίπεδο 
τεχνολογίασ και αυτό αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ και για άλλα Κ.Μ.     

Θ Αςτυνομία  για το 2016 εξζταςε 310 υποκζςεισ παιδικισ πορνογραφίασ, hacking, προκζςεισ 
για αυτοκτονία, πλαςτογραφία μζςω διαδικτφου κ.λ.π. Επιςθσ χειρίςτθκε 620 αναφορζσ ςτθν 
θλεκτρονικι πλατφόρμα και  προζβθ ςτθν ετοιμαςία 28 ςχετικϊν εκκζςεων για παροχι 
βοικειασ ςε υποκζςεισ άλλων Τμθμάτων τθσ Αςτυνομίασ. 
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 4 
 

• Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν αςφαλι χριςθ του διαδικτφου  
• Εντοπιςμόσ πρόςωπων ι δικτφων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ 

διακίνθςθ παιδικισ πορνογραφίασ 
• Καταπολζμθςθ του διαδικτυακοφ εκφοβιςμοφ (cyber bullying)  
• Καταπολζμθςθ τθσ διαδικτυακισ απάτθσ 
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ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 5: Αντιμετϊπιςθ τθσ Εμπορίασ Προςϊπων  
 
Θ εμπορία προςϊπων αποτελεί μια ευμετάβλθτθ και δφςκολα ελεγχόμενθ μορφι εγκλιματοσ, 
το οποίο διαπράττεται ςυχνά ςτα πλαίςια του διεκνικοφ οργανωμζνου εγκλιματοσ. 
Εμφανίηεται με διάφορεσ μορφζσ και εκφάνςεισ, γεγονόσ το οποίο κακιςτά τθν αντιμετϊπιςθ 
του ιδιαίτερα δφςκολθ.  
 
Ραρά τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τισ αυξανόμενεσ επιτυχίεσ ςτθν επιβολι 
του νόμου, εντοφτοισ ο υφιςτάμενοσ αρικμόσ των καταδικϊν παραμζνει χαμθλόσ και θ 
εμπορία προςϊπων εξακολουκεί να είναι μια εγκλθματικι επιχείρθςθ περιοριςμζνου ρίςκου 
με υψθλζσ αποδόςεισ.  
 
Θ Κφπροσ λόγω τθσ γεωγραφικισ τθσ κζςθσ αποτελεί πρϊτο ςθμείο πολλϊν μεταναςτϊν ςτθν 
Ευρϊπθ και κατ’επζκταςθ αποτελεί χϊρα προοριςμοφ κυμάτων εμπορίασ προςϊπων. Θ 
εμπειρία καταδεικνφει ότι θ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και θ εκμετάλλευςθ ςτθν εργαςία 
αποτελοφν τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ μορφζσ εμπορίασ προςϊπων ςτθ Δθμοκρατία. Θ Κ.Δ. ζχει 
υιοκετιςει ςειρά μζτρων για τθν πάταξθ του εγκλιματοσ τθσ εμπορίασ προςϊπων, όπωσ θ 
Εφαρμογι του Νόμου 87 (Ι) 2007 και Ν.13 (Ι) 2012, θ Ετοιμαςία εκνικοφ ςχεδίου δράςθσ κατά 
τθσ εμπορίασ προςϊπων κ.λ.π 
 
Επιπλζον, μετά από ςχετικι μελζτθ που ζχει εκπονθκεί από το Γραφείο Καταπολζμθςθσ 
Εμπορίασ Ρροςϊπων τθσ Αςτυνομίασ, αποφαςίςτθκε όπωσ προωκθκεί θ εξειδίκευςθ και 
ενίςχυςθ του Γραφείου Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ Ρροςϊπων ζτςι ϊςτε να είναι ικανό να 
κακοδθγεί και ςυντονίηει όλεσ τισ Επαρχίεσ αλλά και να αναλαμβάνει παγκφπρια τθ 
διερεφνθςθ των υποκζςεων εμπορίασ προςϊπων.  
 
Ρροσ το ςκοπό αυτό από το Μάρτιο 2015, το Γραφείο Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ Ρροςϊπων 
ενιςχφκθκε με τζςςερισ ζμπειρουσ ανακριτζσ, οι οποίοι μαηί με το υφιςτάμενο προςωπικό 
αναλαμβάνουν κακικοντα εντόσ ενόσ αναβακμιςμζνου πλαιςίου εργαςίασ. Με τθν 
τοποκζτθςθ των τεςςάρων ανακριτϊν το προςωπικό του Γραφείου ανζρχεται ςιμερα ςτα 
ζντεκα μζλθ. Θ ενδυνάμωςθ του Γραφείου είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ποιοτικι διερεφνθςθ των 
υποκζςεων εμπορίασ προςϊπων εκ μζρουσ τθσ Αςτυνομίασ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ του 
επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα των δράςεων τθσ Αςτυνομίασ.  
 
Επιπλζον αναφζρεται ότι  ςτισ 30 Ιουνίου 2016, δθμοςιεφτθκε θ ετιςια ζκκεςθ του 
Αμερικάνικου Υπουργείου Εξωτερικϊν για τθν εμπορία προςϊπων, ςφμφωνα με τθν οποία, 
μετά από πολφχρονεσ προςπάκειεσ, θ Κφπροσ, αναβακμίςτθκε ςτθν 1θ κατθγορία,όπου 
πλθροφνται πλιρωσ τα ελάχιςτα πρότυπα για τθν εξάλειψθ τθσ εμπορίασ προςϊπων. Θ 
κατθγοριοποίθςθ των χωρϊν δεν εξαρτάται από τθν φπαρξθ ι/και το μζγεκοσ τθσ εμπορίασ 
προςϊπων ςτθ χϊρα αλλά ςτισ προςπάκειεσ που καταβάλλει θ Κυβζρνθςθ για αντιμετϊπιςι 
τθσ. Θ κατθγορία 1 δεν υποδθλεί ότι ςτθ χϊρα δεν υπάρχει πρόβλθμα εμπορίασ ι ότι γίνονται 
αρκετά για τθν καταπολζμθςθ του προβλιματοσ αυτοφ. Υποδθλεί ότι θ χϊρα ζχει αναγνωρίςει 
τθν φπαρξθ του προβλιματοσ, ζχει κάμει αρκετζσ προςπάκειεσ για να αντιμετωπίςει το 
πρόβλθμα και οι δράςεισ τθσ εμπίπτουν ςτα ελάχιςτα κριτιρια που κζτει το Αμερικάνικο 
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Υπουργείο Εξωτερικϊν. Βαςικοί λόγοι τθσ αναβάκμιςθσ τθσ Κφπρου είναι : (α) Αφξθςθ ςτισ 
καταδίκεσ, (β) Δθμιουργία Εκνικοφ Μθχανιςμοφ Αναφοράσ. 
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
 
Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 5 
 

 Ετοιμαςία πλάνου για πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ κρατικϊν υπθρεςιϊν και Μ.Κ.Ο. 
(κακοριςμόσ τομζων ςυνεργαςίασ, ετοιμαςία κανονιςμϊν ςυνεργαςίασ κ.λπ.) 

 Ρραγματοποίθςθ ςτοχευόμενων διαλζξεων ςε ςχολεία, πανεπιςτιμια, ςτρατόπεδα 
κ.λπ. για το κζμα τθσ εμπορίασ πρόςωπων 

 Συνεργαςία με τοπικζσ αρχζσ και άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ για εντοπιςμό πικανϊν 
κυμάτων και προςπάκεια υιοκζτθςθσ του κεςμοφ outreach worker or street worker  

 Ρροϊκθςθ εγχειριδίου για εντοπιςμό πικανϊν κυμάτων που κα απευκφνεται ςε όλουσ 
τουσ λειτουργοφσ πρϊτθσ γραμμισ (λειτουργοφσ αρμόδιων κρατικϊν υπθρεςιϊν που 
ζρχονται ςε άμεςθ επαφι με τουσ μετανάςτεσ) 

 Ετοιμαςία προτάςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ αρμοδίουσ φορείσ τθσ 
τοπικισ κοινωνίασ  

 Διεξαγωγι ςυντονιςμζνων επιχειριςεων με ςκοπό τθν πάταξθ τθσ εμπορίασ πρόςωπων 

 Αποτελεςματικι διερεφνθςθ των υποκζςεων εμπορίασ προςϊπων 
 

ΣΟΧΟ 5:  : ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ ΤΝΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΡΤΘΜΙΘ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ  

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  
 
Θ άςκθςθ αςτυνόμευςθσ των ςυνόρων περιλαμβάνει κυρίωσ ζλεγχο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
παράνομθσ μετανάςτευςθσ, τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ προςϊπων, εμπορευμάτων κ.λ.π., όςο 
και ςτθν πρόλθψθ για τυχόν παραβίαςθ του εναζριου χϊρου, με τθ ςυμμετοχι και τθ 
ςυνεργαςία όλων των αρμόδιων υπθρεςιϊν τθσ Ε.Ε. , τρίτων χωρϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν. 
 
‘Ενασ από τουσ κεμελιϊδεισ ςτόχουσ τθσ Ε.Ε. είναι θ δθμιουργία ενόσ χϊρου χωρίσ εςωτερικά 
ςφνορα, όπου οι πολίτεσ κα μποροφν να κυκλοφοροφν ελεφκερα και με αςφάλεια. Ρροσ το 
ςκοπό αυτό δθμιουργικθκε και ο χϊροσ Schengen. Θ ςυνεργαςία Schengen  ςυνεπάγεται 
κοινά κριτιρια για τον ζλεγχο των εξωτερικϊν ςυνόρων, κοινοφσ κανόνεσ για τθν είςοδο ςτο 
χϊρο αυτό, και αυξθμζνθ ςυνεργαςία μεταξφ των ςυμμετεχουςϊν χωρϊν. Για τθν καλφτερθ 
διαχείριςθ των εξωτερικϊν ςυνόρων θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω των 
ςυςτθμάτων Schengen και VIS (Visa Information System). Θ Κφπροσ ακόμθ να ενταχκεί ςτο 
χϊρο αυτό. 
 
Στο πλαίςιο προετοιμαςίασ τθσ Αςτυνομίασ, για ζνταξθ τθσ Κφπρου ςτο χϊρο Schengen, ζχουν 
καταρτιςτεί τζςςερα εκπαιδευτικά Ρρογράμματα ςτουσ τομείσ τθσ Βαςικισ (Γενικισ) 
Εκπαίδευςθσ, Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ, Εξωτερικϊν Συνόρων και SIS – SIRENE. Αναφορικά με 
τθ ςφνδεςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν Schengen (N.S.I.S) με το Κεντρικό Σφςτθμα 
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Ρλθροφοριϊν Schengen (C.S.I.S) και τα υπόλοιπα 29 κράτθ μζλθ που ςυμμετζχουν ςτο 
Schengen, πραγματοποιικθκαν κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2015 μια ςειρά εκπαιδεφςεων.  
 
Οι γεωπολιτικζσ εξελίξεισ ςτθ καλάςςια περιοχι τθσ Κφπρου,  κακιςτοφν αναγκαία τθ 
δθμιουργία ακτοφυλακισ, ενόσ αυτόνομου ςϊματοσ που κα αναλάβει τθν επιτιρθςθ και τθσ 
ΑΟΗ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, πζραν του ζργου που επιτελεί θ Λιμενικι και θ Ναυτικι 
Αςτυνομία. Για το ςκοπό αυτό ζχει ετοιμαςτεί ςχετικό νομοςχζδιο το οποίο κα αποςταλεί 
άμεςα με τουσ κανονιςμοφσ, από το Υ.Δ.&.Δ.Τ. ςτθ Νομικι Υπθρεςία για τουσ νομοτεχνικοφσ 
ελζγχουσ. 
 
Σκοπόσ είναι να ςυςτακεί ζνα ανεξάρτθτο επιχειρθςιακό τμιμα το οποίο κα μπορεί να 
ανταποκρικεί ςτισ ςφγχρονεσ προκλιςεισ τθσ καλάςςιασ αςφάλειασ και κα διαςφαλίηει τθν 
τιρθςθ τθσ τάξθσ και αςφάλειασ ςτθ καλάςςια περιοχι τθσ Κφπρου. Το νζο Σϊμα, κα  
υπάγεται ςτον Υπουργό Δικαιοςφνθσ και κα ζχει ωσ βαςικοφσ όρουσ εντολισ τθν αντιμετϊπιςθ: 
 

 τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ 

 τθσ παράνομθσ Αλιείασ 

 τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ 

 τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εμπορίασ ναρκωτικϊν και τθν πρόλθψθ και καταςτολι κάκε 
μορφισ οργανωμζνου εγκλιματοσ ςτθ κάλαςςα 

 
Το μοντζλο τθσ Ακτοφυλακισ κα είναι ανάλογο με εκείνο άλλων μεςογειακϊν ευρωπαϊκϊν 
κρατϊν. Ενόψει των πιο πάνω, ενδζχεται ότι θ υλοποίθςθ πλείςτων από τισ δράςεισ που 
αναφζρονται ςτο Στόχο 5, να μεταφερκοφν ςτο μζλλον ςτθν υπό ςφςταςθ Ακτοφυλακι.  
 
Στα πλαίςια αποτελεςματικισ αςτυνόμευςθσ των ςυνόρων περιλαμβάνεται και θ ςυμμετοχι 
τθσ Κφπρου με αποςτολι αςτυνομικισ ακάτου με ανάλογο πλιρωμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλθ 
χϊρα τθσ Ε.Ε. ςτα πλαίςια κοινϊν επιχειριςεων του ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ FRONTEX. 
 
Το Εκνικό Ρρόγραμμα του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020 (Τομζασ Αςτυνομικισ 
Συνεργαςίασ και Τομζασ Συνόρων) ζχει εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ 29 Ιουλίου, 
2015. Σφμφωνα με το τελικό ςχζδιο χρθματοδότθςθσ του Ρρογράμματοσ, ο προχπολογιςμόσ 
που αναλογεί ςτθν Αςτυνομία για τον Τομζα Συνόρων και Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ ανζρχεται 
ςτα €18.536.028 και €8.117.257,00 αντίςτοιχα. Για τον προχπολογιςμό αυτό, ζχει ιδθ γίνει 
προγραμματιςμόσ των δράςεων που εμπίπτουν ςτουσ πιο πάνω Τομείσ, με χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ που καλφπτει τα ζτθ 2014-2020. 
 
Για τθν Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συντονιςτικοφ Κζντρου NCC μζςα ςτα πλαίςια τθσ καλφτερθσ 
και αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ του ελζγχου των καλαςςίων ςυνόρων τθσ Δθμοκρατίασ 
τθσ Κφπρου. Ζχει ολοκλθρωκεί θ αγορά  ζχει αρχίςει θ διαδικαςία για αγορά : 
 

 Video wall διαςτάςεων 3 Χ 2 m display για τθν δθμιουργία ςφγχρονου κζντρου 
επιχειριςεων 

 7 ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και 20 οκόνεσ 
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Αναμζνεται ολοκλιρωςθ τθσ αναβάκμιςθσ το 2018 με τθν αγορά Επιχειρθςιακοφ γραφειακοφ 
εξοπλιςμοφ και κζςεων εργαςίασ (workstations) 
 
Θ χρθματοδότθςθ του ζργου γίνεται από το ταμείο Εςωτερικισ αςφάλειασ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ (ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα 90% από Ε.Ε ). 
 
Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 
 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ  : 
 
ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 1 : Πρόλθψθ Και αντιμετϊπιςθ παράνομθσ μετανάςτευςθσ 
 
Στισ βαςικζσ επιδιϊξεισ τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου εντάςςεται  και θ πάταξθ τθσ  παράνομθσ 
μετανάςτευςθσ. Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ Αςτυνομία καταβάλλει κάκε δυνατι 
προςπάκεια, αξιοποιϊντασ το ανκρϊπινο δυναμικό, εξοπλιςμό, αλλά και κάκε τεχνολογικό 
μζςο που διακζτει και επιδιϊκοντασ τθν αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ με άλλεσ υπθρεςίεσ τθσ Κ.Δ., 
και με Κ.Μ τθσ Ε.Ε. και τρίτεσ χϊρεσ. Στθν προςπάκεια αυτι ςυμμετζχουν τα περιςςότερα 
Τμιματα τθσ Αςτυνομίασ, πζραν τθσ Υπθρεςίασ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ, όπωσ θ 
Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Αεροδρομίων, θ Μονάδα Αεροπορικϊν Επιχειριςεων, θ Λιμενικι και 
Ναυτικι Αςτυνομία και οι Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ των Επαρχιϊν.   

Οι δράςεισ μασ επικεντρϊκθκαν ςτον καλφτερο ζλεγχο των ςυνόρων, ςτθν εξάρκρωςθ δικτφων 
διακίνθςθσ λακρομεταναςτϊν, ςτθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ παράνομθσ εργοδότθςθσ και 
τθσ παράνομθσ παραμονισ, κακϊσ επίςθσ ςτθν καταπολζμθςθ αυτϊν που νόμιμα ειςιλκαν 
ςτο ζδαφοσ τθσ Κ.Δ., αλλά παραμζνουν παραβιάηοντασ τουσ όρουσ παραμονισ τουσ.  

Ραρακάτω εμφανίηονται οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ τθσ Αςτυνομίασ μεταξφ των ετϊν 2014 – 
2016. ‘Ππωσ φαίνεται,  ζχουν αλλάξει τα δεδομζνα όςον αφορά ςτον τομζα τθσ 
μετανάςτευςθσ, με τουσ αιτθτζσ αςφλου να αυξάνονται. Θ οικονομικι κρίςθ και κατ’ επζκταςθ 
θ δυςκολία εξεφρεςθσ εργαςίασ παρζμεινε ωσ ο  κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθ μείωςθ του 
αρικμοφ υποκζςεων γφρω από τθν παράνομθ εργοδότθςθ και παράνομθ παραμονι.   

 
 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
% ποζοζηιαία 

διαθοπά  
(2015 - 2016) 

1. Απελάζειρ Αλλοδαπών 2.959 1.764 944 -46% 

3. Ανασυπήζανηερ καθ΄ςπόδειξη 275 208 147 -29% 

4. Άπνηζη ειζόδος ζε αλλοδαπούρ 506 535 692 29% 

5. Παπάνομοι Αλλοδαποί 5.018 4.263 3.497 -18% 

5.1 Σπιιεθζέληεο Λαζξνκεηαλάζηεο 123 185 199 8% 

5.2 Παξάλνκε Παξακνλή (overstayed) 4.044 2.732 1.622 -41% 

5.3 Αηηεηέο Αζύινπ  720 1.231 1.601 30% 
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5.4 Αλαρωξνύληεο Λαζξνκεηαλάζηεο 
(νηθηνζειώο) 

131 115 75 -35% 

6. Παπάνομη Παπαμονή (overstayed) 4.044 2.732 1.622 -41% 

6.1 Παξάλνκε Παξακνλή - 
Σπιιεθζέληεο 

2.585 1.703 900 -47% 

6.2 Παξάλνκε παξακνλή - 
Αλαρωξνύληεο νηθηνζειώο 

1.459 1.029 722 -30% 

8. Αιηηηέρ αζύλος 1.382 1.935 2.689 39% 

8.1 Από ειεύζεξεο πεξηνρέο 665 886 1.379 56% 

8.2 Από Καηερόκελα  717 1.049 1.310 25% 

8.3 Από Βάζεηο 0 67 0 -100% 

9. Παπάνομη επγοδόηηζη     

9.1 Υπνζέζεηο 527 327 223 -32% 

9.2 Δλερόκελνη εξγνδόηεο 544 336 226 -33% 

9.3 Σπιιεθζέληεο αιινδαπνί 
εξγαδόκελνη 

651 437 282 -35% 

Πηγή: Γραυείο Ανάλσσης και Στατιστικής (ΓΑ&Σ)     

 
Κατά τθ διάρκεια του 2015 θ Αςτυνομία Κφπρου ςυμμετείχε ςε δφο κοινζσ επιχειριςεισ με 
Κ.Μ. τθσ Ε.Ε. για αντιμετϊπιςθ τθσ λακρομετανάςτευςθσ. 
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
 
 Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 1 
 

 Καταπολζμθςθ των δικτφων διακίνθςθσ παράτυπων μεταναςτϊν 

 Αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του χϊρου κράτθςθσ απαγορευμζνων μεταναςτϊν 

 Ενδυνάμωςθ του μθχανιςμοφ επαναπατριςμοφ παράνομων αλλοδαπϊν 

 Αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ εντόσ τθσ επικράτειασ τθσ Δθμοκρατίασ για εντοπιςμό 
παράνομων αλλοδαπϊν 

 Ρροςδιοριςμόσ και χαρτογράφθςθ των ςθμείων διζλευςθσ λακρομεταναςτϊν κακϊσ 
και του τρόπου δράςθσ τουσ 

 Ρροϊκθςθ ςυνεργαςίασ και ανταλλαγισ πλθροφοριϊν με άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., 
Διεκνείσ και Ευρωπαϊκοφσ οργανιςμοφσ και τρίτεσ χϊρεσ  

 Αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ των ςυνόρων και των ςθμείων ειςόδου ςτθ Δθμοκρατία 

 Συνεργαςία με μθ Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ 
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ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 2: Αποτελεςματικι αςτυνόμευςθ αεροδρομίων  
 
Θ αςφάλεια αεροδρομίων, αεροπλάνων και πτιςεων από κακόβουλεσ ενζργειεσ είναι πλζον 
κζμα κακθμερινϊν ςυηθτιςεων. Τα ςυμβάντα ςτισ Βρυξζλεσ, θ ςυντριβι του αεροςκάφουσ 
ςτθν ζρθμο Σινά, θ ςυντριβι του αιγυπτιακοφ αεροςκάφουσ δυτικά τθσ Κφπρου, θ 
αεροπειρατεία που κατζλθξε ςτθ Λάρνακα και πολλά άλλα, φζρνουν το κζμα τθσ αςφάλειασ 
ςτο προςκινιο . 
 
Σθμαντικό ςθμείο αναφοράσ αποτελεί και το πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ μεταξφ Αςτυνομίασ 
Κφπρου και τθσ Επιτροπισ Διερεφνθςθσ Αεροπορικϊν Ατυχθμάτων και Συμβάντων. Θ 
ςυνεργαςία αυτι αποςκοπεί ςτθν καλφτερθ ρφκμιςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν που πρζπει 
να λθφκοφν από τα εμπλεκόμενα μζρθ ςτθν περίπτωςθ διερεφνθςθσ αεροπορικοφ ατυχιματοσ 
ι ςοβαροφ ςυμβάντοσ .    
 
Αεροδρόμιο Λάρνακασ 
 
Κατά το ζτοσ 2016 εντοπίςτθκαν ςυνολικά 94 πλαςτά ταξιδιωτικά ζγγραφα και 9 διακινθτζσ. 
Συγκεκριμζνα 22 πλαςτά ζγγραφα ςτον Τομζα Αφίξεων και 72 ςτον Τομζα Αναχωριςεων. 
Εκείνοι που εντοπίςτθκαν ςτισ αναχωριςεισ ςυνελιφκθκαν και παραδόκθκαν ςτα μζλθ του 
Τμιματοσ Ανιχνεφςεωσ Εγκλθμάτων για τα περαιτζρω. Επίςθσ επιβλικθκαν ςτισ Αεροπορικζσ 
εταιρείεσ 166 διοικθτικά πρόςτιμα για το ςυνολικό ποςό των €489,202 για παραβάςεισ που 
υπζπεςαν βάςθ του Ρερί Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ (Ευκφνθ Μεταφορζων) Νόμου του 
2007 (Ν. 146(Ι)/2007).  
 
Κατά το ζτοσ 2016 εξυπθρετικθκαν ςτο Αεροδρόμιο Λάρνακασ 3,398,612 επιβάτεσ οι οποίοι 
αφίχκθκαν ςτθ Δθμοκρατία ενϊ 3,369,490 επιβάτεσ αναχϊρθςαν από τθ Δθμοκρατία και 
103,911 ιταν εν διαμετακόμιςθ επιβάτεσ. 
 
Αεροδρόμιο Πάφου 
 
Κατά το ζτοσ 2016 εντοπίςτθκαν ςυνολικά 16 πλαςτά ταξιδιωτικά ζγγραφα ςτον τομζα 
αναχωριςεων, οι κάτοχοι των οποίων ςυνελιφκθκαν και παραδόκθκαν ςε μζλθ του ΤΑΕ για 
περαιτζρω διερεφνθςθ. Επιβλικθκαν 16 διοικθτικά πρόςτιμα ςε Αεροπορικζσ εταιρείεσ, για το 
ςυνολικό ποςό των €47.152 , για παραβάςεισ που υπζπεςαν βάςθ του Ρερί Αλλοδαπϊν και 
Μετανάςτευςθσ (Ευκφνθ Μεταφορζων) Νόμου του 2007 (Ν.146(Ι)/2007). 
 
Κατά τθ διάρκεια του 2016 εξυπθρετικθκαν ςτον Αερολιμζνα Ράφου 1.165.189 επιβάτεσ οι 
οποίοι αφίχκθκαν ςτθ Δθμοκρατία ενϊ 1.169.247 επιβάτεσ αναχϊρθςαν από τθ Δθμοκρατία 
και 4.439  ιταν εν διαμετακομίςθ επιβάτεσ. 
 
Το Δεκζμβριο του 2016 τζκθκε ςε λειτουργία το ςφςτθμα FIND τθσ INTERPOL ςε όλα τα ςθμεία 
ειςόδου/εξόδου τθσ Δθμοκρατίασ, κακϊσ επίςθσ και ςτα οδοφράγματα. Με το ςφςτθμα FIND, 
κατά το διαβατθριακό ζλεγχο, πραγματοποιοφνται αυτόματοι ζλεγχοι επιπρόςκετα με το 
Εκνικό STOP-LIST και ςτισ βάςεισ δεδομζνων τθσ INTERPOL. 
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Από το καλοκαίρι του 2017, κάποιεσ από τισ υπθρεςίεσ ελζγχου των αεροδρομίων ζχουν 
ανατεκεί ςε ιδιωτικι εταιρεία. Τα κζματα εκνικισ αςφάλειασ, κακϊσ και ελζγχου 
ειςόδου/εξόδου ςτθν Κ.Δ. παραμζνουν ςτθν αρμοδιότθτα του Κράτουσ. 
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
 
 Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 2 
 

 Αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςε κοινζσ επιχειριςεισ με το Τμιμα Τελωνείων 

 Αποτελεςματικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ των επιβατϊν και των χειραποςκευϊν 

 Αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ ατόμων ςε ςχζςθ με stop list, εντάλματα κ.λ.π. 

 Αποτελεςματικι ςυνεργαςία με τα κλιμάκια τθσ ΥΚΑΝ ςτουσ αερολιμζνεσ 

 Ανάπτυξθ αμφίδρομθσ ςχζςθσ με τουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 
αερολιμζνεσ μζςα από ζνα πρόγραμμα δομθμζνων ςυναντιςεων 

 Αποτελεςματικι εφαρμογι των προνοιϊν τθσ επιτροπισ Airport Safety Committee 

 Αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςε ςυμβάντα ςφμφωνα με τα υφιςτάμενα ςχζδια 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3: Αποτελεςματικι Αςτυνόμευςθ Λιμανιϊν  

Θ αςτυνόμευςθ τθσ καλάςςιασ περιοχισ τθσ Κφπρου, θ φφλαξθ των ακτϊν, θ εφρυκμθ 
λειτουργία, ο ζλεγχοσ των πλοίων και ςκαφϊν επιτυγχάνεται μζςω των προγραμματιςμζνων 
και ζκτακτων μζτρων που λαμβάνονται. 

Κατά τθ διάρκεια του 2016, ζγιναν 103 καταγγελίεσ που αφοροφςαν ςε νομοκεςίεσ που 
εμπίπτουν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Λιμενικισ & Ναυτικισ Αςτυνομίασ. 

Ανθςυχθτικό είναι το γεγονόσ που αφορά ςτθν  άφιξθ παράτυπων μεταναςτϊν ςτθ καλάςςια 
περιοχι από το Λατςί μζχρι τον Ρφργο Τυλλθρίασ. Κατά το 2016 αφίχκθκαν 4 ςκάφθ ςε 4 
διαφορετικζσ περιπτϊςεισ, με ςυνολικό αρικμό επιβαινόντων τα 270 άτομα. Αυτοί 
παραλιφκθκαν από τισ Αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του κράτουσ για τα περαιτζρω. Για το ςκοπό αυτό 
λιφκθκαν ενζργειεσ για εγκατάςταςθ ςκάφουσ ςτον Κ. Ρφργο Τυλλθρίασ και επάνδρωςθ από 
μζλθ του Στακμοφ ςτο Λατςί για αςτυνόμευςθ τθσ περιοχισ Κ. Ρφργου λόγω τθσ ροισ 
παράτυπων μεταναςτϊν που παρατθρικθκε ςτθν περιοχι. 

Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 

 Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 3 
 

 Αποτελεςματικι ςυνεργαςία με τουσ διαφόρουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτα 
λιμάνια  

 Αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςε κοινζσ επιχειριςεισ με το Τμιμα Τελωνείων 

 Αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςε ςυμβάντα ςφμφωνα με τα υφιςτάμενα ςχεδία 
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 Αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από διεκνείσ 
ςυνεργαςίεσ (Eurosur, Seahorse κ.λ.π.) 

 Ανζγερςθ εγκαταςτάςεων για τισ ανάγκεσ τθσ Λ.&.Ν.Α. ςτθ Λεμεςό 

 Εφαρμογι του προγράμματοσ εκςυγχρονιςμοφ του Εκνικοφ Συντονιςτικοφ Κζντρου 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 4: Αποτελεςματικι αςτυνόμευςθ νόμιμων ςθμείων διζλευςθσ 

Ρρόςωπα και εμπορεφματα επιτρζπεται να διακινοφνται ςτισ ελεγχόμενεσ περιοχζσ τθσ Κ.Δ. 
μόνο από τα νόμιμα ςθμεία διζλευςθσ όπωσ αυτά ζχουν κακοριςτεί ςτο Ραράρτθμα Ι του 
Κανονιςμοφ ΕΚ αρ.866/2004 και ςτο άρκρο (4) των εν λόγω κανονιςμϊν. Τα νόμιμα ςθμεία 
διζλευςθσ είναι το Λιδρα Ράλασ, ο ‘Αγιοσ Δομζτιοσ, το Ρζργαμοσ, τα Στροβίλια, θ οδόσ 
Λιδρασ, ο Αςτρομερίτθσ -Ηϊδια, και ο Κ.Ρφργοσ - Λιμνίτθσ. 

Με βάςθ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που τθροφνται ςτθν Αςτυνομία, κατά τθ διάρκεια του 2016, 
ςυνολικά 613.111 Ελλθνοκφπριοι πζραςαν προσ τισ κατεχόμενεσ περιοχζσ, παρουςιάηοντασ 
αφξθςθ 16% ςε ςχζςθ με το 2015, κακϊσ επίςθσ και 244.929 οχιματα με αφξθςθ 27.4%. 
Αντίςτοιχα, από τα κατεχόμενα προςιλκαν ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ 1.138.670 Τουρκοκφπριοι 
με αφξθςθ 14% ςε ςχζςθ με το 2015 και 413.208 τουρκοκυπριακά οχιματα με αφξθςθ 17.2%. 
Ωςτόςο, διευκρινίηεται ότι ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία δεν περιλαμβάνεται ο αρικμόσ ατόμων και 
οχθμάτων που πζραςαν ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ από τα οδοφράγματα Ρεργάμου και 
Στροβιλιϊν, τα οποία ελζγχονται από τισ κυρίαρχεσ Βρετανικζσ Βάςεισ. 

Μζςα ςτα πλαίςια των προςπακειϊν που καταβάλλει θ Αςτυνομία για ζλεγχο τθσ μεταφοράσ 
αγροτικϊν προϊόντων από τα κατεχόμενα μζςω τθσ πράςινθσ γραμμισ και αντιμετϊπιςθ των 
προβλθμάτων που δθμιουργοφνται, ςυνεπεία παράνομων δραςτθριοτιτων ςτισ περιοχζσ 
αυτζσ, κακϊσ και τθσ αναγκαιότθτασ λιψθσ πρόςκετων μζτρων ελζγχου και αςτυνόμευςθσ τθσ 
πράςινθσ γραμμισ τζκθκε ςε εφαρμογι από τον Ιοφλιο του 2015 το πρόγραμμα του 
Ραρατθρθτι τθσ Ρράςινθσ Γραμμισ, που εντάςςεται ςτο πρόγραμμα του Ραρατθρθτι τθσ 
Γειτονιάσ. 

Στον κεςμό του Ραρατθρθτι τθσ Ρράςινθσ Γραμμισ κλικθκαν να ςυμμετάςχουν άτομα που 
καλλιεργοφν ι διαμζνουν πλθςίον τθσ πράςινθσ γραμμισ, οι τοπικζσ αρχζσ των περιοχϊν 
αυτϊν και οι αγροτικζσ οργανϊςεισ.  
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
 
 Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 4 
 

 Επιτιρθςθ τθσ γραμμισ αντιπαράταξθσ 

 Εφαρμογι ςυςτιματοσ ελζγχου ειςόδων και εξόδων (ςθμεία διζλευςθσ) 

 Ζλεγχοσ των προςϊπων που ειςζρχονται ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ από τα νόμιμα ςθμεία 
διζλευςθσ τθσ Κ.Δ. 

 Ζλεγχοσ των οχθμάτων που ειςζρχονται/εξζρχονται ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ από τα 
νόμιμα ςθμεία διζλευςθσ τθσ Κ.Δ. 

 



36 

 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 5: Αποτελεςματικι αςτυνόμευςθ χωρικϊν υδάτων, ακτογραμμϊν και 
εναζριου χϊρου 
 
Θ ςτρατθγικι γεωγραφικι κζςθ τθσ Κφπρου (κοντά ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ, Μζςθ Ανατολι και 
Αραβικό Κόλπο), παρουςιάηει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςε ςχζςθ με ςτρατιωτικά κζματα 
(ξζνα ςυμφζροντα όπωσ θ φπαρξθ Βρετανικϊν Βάςεων) που δθμιουργοφν το ενδεχόμενο 
πικανϊν τρομοκρατικϊν κτυπθμάτων και που κζτουν τθν Αςτυνομία ςε ςυνεχι επαγρφπνθςθ. 
Ραρόλο που ςτθν Κφπρο επικρατεί ςτακερότθτα, θ Κφπροσ γεωγραφικά είναι πολφ κοντά ςτθν 
Αίγυπτο, Ιςραιλ και Λίβανο όπου υπάρχει αςτάκεια κζτοντασ και τθν Κφπρο ςε κίνδυνο.  
 
Λόγω του ςοβαροφ ενδεχόμενου για φπαρξθ ενεργειακοφ πλοφτου ςτισ υποκαλάςςιεσ 
περιοχζσ του νθςιοφ, πείκουν ότι θ Κφπροσ αποκτά τεράςτια πρόςκετθ αξία από μόνθ τθσ.  
 
Οι πολιτικζσ ανθςυχίεσ που αφοροφν ςτθ λφςθ του εκνικοφ προβλιματοσ, θ κακθμερινι 
ζλευςθ των Τουρκοκυπρίων ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ και οι ςυχνζσ επιςκζψεισ 
διαμεςολαβθτϊν για τθ λφςθ, προκαλοφν αφξθςθ ςτθ ηιτθςθ υπθρεςιϊν αςφαλείασ. Θ ζλευςθ 
προςϊπων από τα μθ νόμιμα λιμάνια, ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγάλοσ αρικμόσ μθ ελεγμζνων 
ατόμων να ειςζρχονται ςτθ Δθμοκρατία. Το ζργο τθσ Αςτυνομίασ κακίςταται ιδιαίτερα 
δφςκολο κακϊσ παρεμβάλλεται από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ πολιτικζσ παρεμβάςεισ, 
ςυγκρουόμενεσ προτεραιότθτεσ και πολλοφσ ελζγχουσ.  
 
Για τθν αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συντονιςτικοφ Κζντρου (NCC) μζςα ςτα πλαίςια τθσ καλφτερθσ 
και αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ του ελζγχου των καλαςςίων ςυνόρων τθσ Δθμοκρατίασ 
τθσ Κφπρου ζχει αρχίςει θ διαδικαςία για αγορά του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ. 
 
Το ζργο «Τρίτωνασ», το οποίο αφορά ςτθν αναβάκμιςθ του παράκτιου ςυςτιματοσ 
αδιοεπιςιμανςθσ τθσ Λιμενικισ και Ναυτικισ Αςτυνομίασ, ζχει ολοκλθρωκεί ςτισ 31 
Δεκεμβρίου, 2015. Μζςω του ζργου αυτοφ, αναμζνεται ότι κα ενιςχυκεί θ αςφάλεια ςτθν 
επιλζξιμθ περιοχι και κα βελτιωκοφν οι δυνατότθτεσ παράκτιασ επιτιρθςθσ με τθ χριςθ νζων 
τεχνολογιϊν.  
 
Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 
 
 Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 5 
 

 Ραροχι υποςτιριξθσ μζςα από τθν εναζρια επιτιρθςθ εντόσ του FIR 

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ με διεκνείσ οργανιςμοφσ ςε κζματα ζρευνασ και διάςωςθσ 

 Λειτουργία και αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ΡΑ.ΣΥ.. 

 Εφαρμογι του ςυςτιματοσ ςυνζγερςθσ ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΜ, με πυροςβεςτικι και 
άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 

 Αποτελεςματικι εφαρμογι του προγράμματοσ καλάςςιων περιπολιϊν 

 Αποτελεςματικι ςυμμετοχι ςε πρωτοβουλίεσ του Ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ FRONTEX 

 Ρροϊκθςθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δθμιουργίασ ακτοφυλακισ 
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ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΔΟΘ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘ – ΑΣΤΝΟΜΙΑ  

 

τόχοσ () 
/Δραςτθριότθτα (Δ) 

Δείκτθσ Επίδοςθσ () 
/Απόδοςθσ (Δ) 

Αποτζλεςμα Δείκτθ Πρϊτο Εξάμθνο 
2017 

Περιγραφι & Σρόποσ 
Τπολογιςμοφ 

1: Βελτίωςθ 
επιπζδου οδικισ 
αςφάλειασ & 
εφαρμογι τθσ 
ςφγχρονθσ μεκόδου 
οδικισ 
αςτυνόμευςθσ (road 
policing) 

ΓΔ01:  % 
πεξηπηώζεωλ πνπ 
αθνξνύζαλ ζε 
ζνβαξά  πνηληθά 
αδηθήκαηα ζε ζρέζε 
κε ηνλ ζπλνιηθό 
αξηζκό πεξηπηώζεωλ 
εληνπηζκνύ 
αδηθεκάηωλ ζηα 
πιαίζηα εθαξκνγήο 
ηεο νδηθήο 
αζηπλόκεπζεο  

 

 
 
 
 
 

40% 

Καηά ηε δηάξθεηα ηωλ νδηθώλ 
ειέγρωλ ηξνραίαο ηα πξόζωπα 
ειέγρνληαη γηα θάζε είδνπο έγθιεκα 
/ αδίθεκα θαη όρη κόλν γηα ηξνραίεο 
παξαβάζεηο. Σνβαξά πνηληθά 
αδηθήκαηα ελλννύκε - παξάλνκνπο 
αιινδαπνύο, αλεύξεζε 
λαξθωηηθώλ νπζηώλ/ειεγρόκελωλ 
θαξκάθωλ, παξάλνκε θαηνρή 
νπιηζκνύ/εθξεθηηθώλ πιώλ, 
θινπηκαία πεξηνπζία, θινπηκαίν 
όρεκα, θαηαδεηνύκελν πξόζωπν, 
θαηνρή δηαξξεθηηθώλ εξγαιείωλ θαη 
όρη εθθξεκή εληάικαηα ή εμώδηθα 

 

ΔΕ2: Αρικμόσ 
νεκρϊν ςε 
κανατθφόρεσ 
τροχαίεσ 
ςυγκροφςεισ 

 

19 

Θανατθφόρα τροχαία ςφγκρουςθ 
κεωρείται με βάςθ και τισ οδθγίεσ 
τθσ Ε.Ε. (European Transport 
Safety Council) αυτι όπου 
οποιοδιποτε πρόςωπο πεκαίνει 
αμζςωσ ι ςε χρονικό διάςτθμα 
εντόσ 30 θμερϊν ωσ αποτζλεςμα 
μιασ οδικισ τροχαίασ ςφγκρουςθσ  

Δ01: 

Ανάπτυξθ οδικισ 
ςυνείδθςθσ 

ΔΑ01:  

% από τουσ νεκροφσ 
ςε κανατθφόρεσ 
οδικζσ ςυγκροφςεισ 
που ζφεραν ηϊνθ 
αςφάλειασ και % 
που ζφεραν κράνοσ 

 
 
 
 

77.78% και 66.67% 

Για τθ ηϊνθ αςφαλείασ εννοοφμε 
τουσ οδθγοφσ και επιβάτεσ 
μθχανοκινιτων οχθμάτων, ενϊ 
για το κράνοσ, οδθγοφσ και 
επιβάτεσ μοτοςυκλετιςτϊν και 
μοτοποδθλάτων 

Δ02: 

Πρόλθψθ τροχαίων 
παραβάςεων και 
άςκθςθ οδικισ 
αςτυνόμευςθσ 

 

 

 

 

 

 

ΔΑ02:  

Αρικμόσ Σροχαίων 
καταγγελιϊν 

 
 
 
 
 

97442 

Γίνονται ελζγχοι για : 
Ταχφτθτα 
Χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ 
Χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου 
Μθ χριςθ προςτατευτικοφ 
κράνουσ 
Οδιγθςθ υπό τθν επιρεια 
αλκοόλθσ 
Μθχανικοί ελζγχοι 
‘Άλλεσ παραβάςεισ 
Στον αρικμό αυτό 
περιλαμβάνονται και οι εξϊδικεσ 
καταγγελίεσ και τα RCI 
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Δ03:  

Διαχείριςθ οδικϊν 
τροχαίων 
ςυγκροφςεων 

 

ΔΑ03:  

Μζςοσ χρόνοσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ 
εξζταςθσ και 
διαβίβαςθ 
υποκζςεων ςτο 
δικαςτιριο 

 

 

66.6 μζρεσ 

Ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ 
ςθμαίνει ο ανακριτισ ολοκλιρωςε 
τθν εξζταςθ και τθν απζςτειλε 
ςτον κλάδο ειςαγγελίασ τθσ 
Αςτυνομίασ. Χρόνοσ ολοκλιρωςθσ 
μιασ υπόκεςθσ με βάςθ τθν 
θμερομθνία καταγγελίασ. 

 

2: Καταπολζμθςθ 
τθσ τρομοκρατίασ 
και τθσ 
ριηοςπαςτικοποίθς
θσ 

 

ΔΕ1:   

 Επίπεδο Απειλισ 
ςτθν Κφπρο μετά 
από τθν Αξιολόγθςθ 
Κινδφνου 

 

Μζτριο 

 

Δ01: 

Συλλογι και 
ανάλυςθ 
πλθροφοριϊν  

ΔΑ01:  

% πλθροφοριϊν που 
ςυλλζγονται και 
αναλφονται και 
κατζλθξαν ςε 
επιχειριςεισ  

 

 

50% 

Λαμβάνεται μεγάλοσ όγκοσ 
πλθροφοριϊν. Αυτζσ αναλφονται 
και αξιολογοφνται ανάλογα. 

Δ02: 

Σχεδιαςμόσ και 
υλοποίθςθ μζτρων 
πρόλθψθσ  

ΔΑ02:  

Αρικμόσ παράνομων 
όπλων που 
καταςχζκθκαν και 
αρικμόσ 
εγγεγραμμζνων 
όπλων που 
χρθςιμοποιικθκαν 
ςε εγκλθματικζσ 
ενζργειεσ 

 

1(α) Αρικμόσ παράνομων όπλων που 
καταςχζκθκαν κατά το πρϊτο εξάμθνο 
του 2017, και τα οποία ςχετίηονται με 
εγκλθματικζσ ενζργειεσ: 2 

1(β) Αρικμόσ παράνομων όπλων που 
καταςχζκθκαν κατά το πρϊτο εξάμθνο 
του 2017, και τα οποία ΔΕΝ 
ςχετίηονται με εγκλθματικζσ ενζργειεσ: 
6 

2(α) Αρικμόσ εγγεγραμμζνων όπλων 
που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν 
διάπραξθ ςοβαρϊν εγκλθμάτων:1 

2(β) Αρικμόσ εγγεγραμμζνων όπλων 
που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν 
διάπραξθ μικροπαραβάςεων: 19 

2(γ) Αρικμόσ εγγεγραμμζνων όπλων 
που χρθςιμοποιικθκαν κατά τθν 
διάπραξθ υποκζςεων που αφοροφν 
τθν Θιρα: 60 
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Δ03: 

Διαχείριςθ 
τρομοκρατικοφ 
κτυπιματοσ 

ΔΑ03:  
Αρικμόσ αςκιςεων 
ετοιμότθτασ που 
πραγματοποιικθκα
ν ςε ςυνεργαςία με 
όλουσ τουσ 
αρμόδιουσ φορείσ 
 

Ρραγματοποιικθκε 1 Άςκθςθ με τθν 
επωνυμία «ΔΕΙΜΟΣ», ςτο Mall of 
Cyprus. 

 

Δ04: 

Ρροςταςία 
Ρροςωπικοτιτων & 
Ευαίςκθτων ςτόχων 

ΔΑ04:  
Αρικμόσ 
περιςτατικϊν 
ενάντια ςε 
προςωπικότθτεσ 
υψθλοφ κινδφνου 
και ευαίςκθτουσ 
ςτόχουσ 
 

 

 

1 

 

 

3: Αντιμετϊπιςθ 
του κοινοφ 
εγκλιματοσ 

ΔΕ1:  % υποκζςεων 
που διερευνικθκαν 
ςε ςχζςθ με τον 
αρικμό υποκζςεων 
που καταγγζλκθκαν 

 

 

29% 

Εδϊ περιλαμβάνονται οι 
υποκζςεισ που αφοροφν ςε 
μικροπαραβάςεισ αλλά δεν 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίεσ.  

Υποκζςεισ που καταγγζλκθκαν 
είναι οι υποκζςεισ που 
καταχωρικθκαν και οι υποκζςεισ 
που αναφζρκθκαν ςτθν 
Αςτυνομία αλλά δεν 
καταχωρικθκαν ςτο ποινικό 
μθτρϊο. Ουςιαςτικά, υποκζςεισ 
που καταγγζλκθκαν (reported) 
εννοοφμε τισ υποκζςεισ που 
καταγγζλκθκαν με βάςθ το 
Θμερολόγιο Ραραπόνων & 
Συμβάντων 

Υποκζςεισ που διερευνικθκαν 
είναι οι υποκζςεισ που ζχουν 
κατθγοριοποιθκεί ωσ ακολοφκωσ : 
εξιχνιαςκείςα/άλλωσ 
διατεκείςα/απεςφρκθ από το 
δικαςτιριο/αναςτολι ποινικισ 
δίωξθσ/παραπζμφκθκε ςτισ 
ςτρατιωτικζσ αρχζσ/ 
αναβακμίςτθκε ι 
υποβακμίςτθκε/εξιχνιαςκείςα –
ςυμβιβαςκείςα. Ουςιαςτικά 
υποκζςεισ που διερευνικθκαν 
(recorded) εννοοφμε τισ 
υποκζςεισ που καταχωρικθκαν 
ςτο Μθτρϊο Εγκλθμάτων. 
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Δ01: 

Ευαιςκθτοποίθςθ 
των πολιτϊν για 
κζματα πρόλθψθσ 
κοινοφ εγκλιματοσ  

ΔΑ01:  

Αρικμόσ ενεργειϊν 
για τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ 
των πολιτϊν για 
κζματα πρόλθψθσ 
κοινοφ εγκλιματοσ  

133 
 

0 
 

Ρερίπου 20 αναρτιςεισ ςφντομων 
φιλμ ςτα ΜΚΔ κακϊσ και περίπου 200 

δελτία τφπου και ανακοινϊςεισ ςτα 
ΜΜΕ και ΜΚΔ 

22 

Διαλζξεισ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ 
πλθκυςμοφ 
Εκςτρατείεσ ςε Μ.Μ.Ε. 
 
Ενζργειεσ ςε μζςα κοινωνικισ 
δικτφωςθσ 
 
 
Εκδθλϊςεισ για το ευρφ κοινό 

Δ02: 

Πρόλθψθ κοινοφ 
εγκλιματοσ 

ΔΑ02:  

Αρικμόσ 
αδικθμάτων που 
αφοροφν ςτισ κφριεσ 
μορφζσ κοινοφ 
εγκλιματοσ  

Αδικιματα κατά περιουςίασ: 332 

Κακόβουλθ βλάβθ ςε περιουςία: 99 

Βία ςτα γιπεδα (minor): 14(+8serious) 

Κφριεσ μορφζσ κοινοφ εγκλιματοσ 
εννοοφμε τα αδικιματα κατά 
περιουςίασ και τα αδικιματα ςε 
ακλθτικοφσ χϊρουσ. Σφμφωνα με 
το Ραράρτθμα Β τθσ Α.Δ. ¾ 

Δ03: 

Διαχείριςθ 
υποκζςεων που 
αφοροφν ςτο κοινό 
ζγκλθμα 

ΔΑ03:  

Μζςοσ χρόνοσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ 
εξζταςθσ και 
διαβίβαςθ 
υποκζςεων ςτο 
δικαςτιριο 

 

 

Ολοκλιρωςθ τθσ εξζταςθσ 
ςθμαίνει ο ανακριτισ ολοκλιρωςε 
τθν εξζταςθ και τθν απζςτειλε 
ςτον κλάδο ειςαγγελίασ τθσ 
Αςτυνομίασ 

 

 

4: Αντιμετϊπιςθ 
του ςοβαροφ 
εγκλιματοσ 

 

ΔΕ1:  % εξιχνίαςθσ 
ςοβαρϊν 
αδικθμάτων (εκτόσ 
των υποκζςεων 
ναρκωτικϊν) 

 

 

 

 

 

 

 

53.21% 

Εδϊ περιλαμβάνονται οι ςοβαρζσ 
υποκζςεισ αλλά δεν 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίεσ 
και οι υποκζςεισ ναρκωτικϊν.  

Υποκζςεισ που διερευνικθκαν 
είναι οι υποκζςεισ που ζχουν 
κατθγοριοποιθκεί ωσ ακολοφκωσ : 
εξιχνιαςκείςα/άλλωσ 
διατεκείςα/απεςφρκθ από το 
δικαςτιριο/αναςτολι ποινικισ 
δίωξθσ/παραπζμφκθκε ςτισ 
ςτρατιωτικζσ αρχζσ/ 
αναβακμίςτθκε ι 
υποβακμίςτθκε/εξιχνιαςκείςα –
ςυμβιβαςκείςα. Ουςιαςτικά 
υποκζςεισ που διερευνικθκαν 
(recorded) εννοοφμε τισ 
υποκζςεισ που καταχωρικθκαν 
ςτο Μθτρϊο Εγκλθμάτων. Το 
ποςοςτό εξιχνίαςθσ υπολογίηεται 
με βάςθ τον αρικμό ςοβαρϊν 
υποκζςεων που καταγγζλκθκαν 
και ανοίχκθκαν RCI ςε ςχζςθ με 
τον αρικμό υποκζςεων που 
εξιχνιάςτθκαν. 
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Δ01: 

Καταπολζμθςθ 
οργανωμζνου 
εγκλιματοσ/διαφκο
ράσ  

ΔΑ01:  

Αρικμόσ 
επιχειριςεων που 
διενεργοφνται ςε 
ςχζςθ με τον αρικμό 
πλθροφοριϊν που 
λαμβάνονται για το 
οργανωμζνο 
ζγκλθμα-διαφκορά  

 

 

‘Ζνα ζγκλθμα για να κεωρθκεί ωσ 
οργανωμζνο, κα πρζπει να 
αποδειχκεί από τθν Αςτυνομία ότι 
περιλαμβάνονται και τα 4 
υποχρεωτικά κριτιρια και 
τουλάχιςτον 2 από τα 
δευτερεφοντα κριτιρια  όπωσ 
αυτά  ζχουν κακοριςτεί από το 
Συμβοφλιο τθσ Ε.Ε. Δεν 
περιλαμβάνεται μόνο αυτό το 
είδοσ με τθν αυςτθρι του ζννοια. 

Δ02: 

Αντιμετϊπιςθ 
οικονομικοφ 
εγκλιματοσ  

ΔΑ02: 

Ποςοςτό Τποκζςεων 
που οδθγικθκαν 
ςτο δικαςτιριο ςε 
ςχζςθ με τον αρικμό 
τον υποκζςεων που 
διερευνικθκαν 

ΓΔΟΕ      19 υποκζςεισ 

14 Υπο διερεφνθςθ 

5 Ροινικι Δίωξθ 

36 Αιτιματα Δικαςτικισ Συνδρομισ 

         ΤΚΕ   50% 

Κατά το 2017 υπιρχαν 14 υποκζςεισ. 

Υπό διερεφνθςθ: 7 

2 ταξινομικθκαν ωσ ΜΑΦΥ, 

1 υπόκεςθ διαβιβάςτθκε ςε άλλθ 
Επαρχία για ςυνζχιςθ των εξετάςεων 

3 ποινικι δίωξθ 

1 Νομικι Υπθρεςία 

Οικονομικό Ζγκλθμα Το Γραφείο 
Διερεφνθςθσ Οικονομικοφ 
Εγκλιματοσ (ΓΔΟΕ) διερευνά 
πολφπλοκεσ και ςοβαρζσ 
υποκζςεισ οικονομικοφ 
εγκλιματοσ. Οι ΑΔΕ διερευνοφν 
πιο απλζσ υποκζςεισ οικονομικοφ 
εγκλιματοσ. 

 

Δ03: 

υςτθματικι δράςθ 
τθσ Αςτυνομίασ 
κατά των 
ναρκωτικϊν 

ΔΑ03: 

Αρικμόσ υποκζςεων 
με το αδίκθμα 
«κατοχι με ςκοπό 
τθν προμικεια» ωσ 
% του ςυνολικοφ 
αρικμοφ υποκζςεων 
τθσ ΥΚΑΝ 

 

 

11.75% 

Ενζργειεσ για καταςτολι= Αρικμόσ 
υποκζςεων με το αδίκθμα 
«κατοχι με ςκοπό τθν 
προμικεια» ωσ % του ςυνολικοφ 
αρικμοφ υποκζςεων τθσ ΥΚΑΝ 
(ςθμαντικό να γνωρίηουμε ποιεσ 
υποκζςεισ ςχετίηονται με 
εμπορία) 

Δ04: 

Καταπολζμθςθ του 
εγκλιματοσ ςτον 
κυβερνοχϊρο 
(cybercrime) 

 

 

ΔΑ04: 

Αρικμόσ 
αναγνωρίςεων 
κυμάτων παιδικισ 
πορνογραφίασ 

 

48 

 

 

 

Θ παιδικι πορνογραφία αποτελεί 
ζνα από τα πιο ςοβαρά 
αδικιματα μζςω διαδικτφου 
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Δ05: 

Αντιμετϊπιςθ τθσ 
εμπορίασ 
προςϊπων 

ΔΑ05: 

Αρικμόσ ενεργειϊν 
για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ 
εμπορίασ 
προςϊπων 

 

 

4 ενιλικεσ γυναίκεσ (2 εμπορία για 
ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και 2 
εμπορία προςϊπων για εικονικό γάμο) 

Αρικμόσ κυμάτων εμπορίασ 
προςϊπων ανά φφλο, θλικία και 
μορφι εκμετάλλευςθσ 

 

5: Αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ 
ςυνόρων και 
ρφκμιςθ κεμάτων 
μετανάςτευςθσ 

 

ΔΕ01:  % παράνομων 
ενεργειϊν ςε ςχζςθ 
με τον αρικμό 
ελζγχων  

 

734 

Αρικμόσ παράτυπων μεταναςτϊν 
που αφίχκθκαν διαμζςου 
καλάςςθσ και ςτθ ςυνζχεια μζςω 
τθσ πράςινθσ γραμμισ ςτισ 
ελεφκερεσ περιοχζσ 

Δ01: 

Πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ τθσ 
παράνομθσ 
μετανάςτευςθσ 

ΔΑ01:  Αρικμόσ 
παράνομων 
αλλοδαπϊν 

 

1755 

Στουσ παράνομουσ αλλοδαποφσ 
περιλαμβάνονται οι 
ςυλλθφκζντεσ, θ παράνομθ 
παραμονι, οι αιτθτζσ αςφλου, και 
οι αναχωροφντεσ οικιοκελϊσ 

Δ02: 

Αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ 
αεροδρομίων  

ΔΑ02:  

Αρικμόσ 
περιπτϊςεων που 
παραβιάςτθκε θ 
περιοχι αςφαλείασ 
των αεροδρομίων 

  ‘Ελεγχοσ προςϊπων/οχθμάτων ςε 
ηωτικά ελεγχόμενεσ περιοχζσ. 

 

Δ03: 

Αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ 
λιμανιϊν 

ΔΑ03:  

Αρικμόσ πλοίων που 
ελζγχκθκαν μετά 
από πλθροφορία ότι  
εμπλζκονται ςε 
φποπτεσ 
δραςτθριότθτεσ και 
αρικμόσ πλοίων που 
ειςζρχονται ςε 
κλειςτά λιμάνια τθσ 
Κ.Δ. και αρικμόσ 
καταγγελκζντων 

 

 

 

 

 

 

 

16 - 411 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

Αρικμόσ ερευνϊν ςε πλοία 
φποπτα για παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ/λακρομετανάςτε
υςθ,        Αρικμόσ πλοίων που 
εντοπίςτθκαν να ειςζρχονται ςε 
κλειςτά λιμάνια τθσ Κ.Δ. και 
αρικμόσ υποκζςεων καπετάνιων 
που καταδικάςτθκαν για είςοδο 
ςε κλειςτά λιμάνια τθσ Κ.Δ. 
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Δ04: 

Αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ ςτα 
νόμιμα ςθμεία 
διζλευςθσ τθσ Κ.Δ. 

ΔΑ04:  

Αρικμόσ ατόμων και 
αρικμόσ οχθμάτων 
που 
ειςζρχονται/εξζρχον
ται ςτθν Κ.Δ. από τα 
νόμιμα ςθμεία 
διζλευςθσ 

ΕΚ ΡΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 306184  ΤΚΙ 
ΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΕΣ ΡΕΙΟΧΕΣ 551463 

ΟΧΘΜΑΤΑ ΕΚ 124399 

ΟΧΘΜΑΤΑ Τ.Κ 206547 

Αρικμόσ ελζγχων προςϊπων που 
ειςζρχονται ςτθν Κ.Δ. από τα 
νόμιμα ςθμεία διζλευςθσ 

Αρικμόσ ελζγχων οχθμάτων που 
ειςζρχονται και εξζρχονται ςτθν 
Κ.Δ. από τα νόμιμα ςθμεία 
διζλευςθσ 

Δ05: 

Αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ 
χωρικϊν υδάτων, 
ακτογραμμϊν και 
εναζριου χϊρου 

ΔΑ05:  

Αρικμόσ 
ενεργειϊν/ελζγχων 
για τθν 
αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ 
χωρικϊν υδάτων, 
ακτογραμμϊν και 
εναζριου χϊρου 

 Συμμετοχι αυτοδυτϊν ςε 
ζρευνεσ/επιχειριςεισ 

Συνοδείεσ και παροχι αςφάλειασ 
ςε πλοία και ςκάφθ 

Ενζργειεσ για αποτροπι 
λακρομεταναςτϊν να ειςζλκουν 
ςτα χωρικά φδατα  

Ζρευνεσ ΜΑΕΡ για διάςωςθ 

Διεξαγωγι αςκιςεων 
επιχειριςεων 
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ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΝΟΨΘ 2018 – ΑΣΤΝΟΜΙΑ  

 

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 
(Σφνολο προςωπικοφ 4817) 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΩΝ ΑΝΑ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 

  

Δ00: Υπεπκεθαλικέρ Δαπάνερ 

Δ01 – Σ1: Ανάπηςξη Οδικήρ Σςνείδηζηρ 

Δ02 – Σ1: Ππόλητη Τποσαίυν Παπαβάζευν και 'Αζκηζη Οδικηρ Αζηςνόμεςζηρ 

Δ03 -  Σ1: Διασείπιζη Οδικών Τποσαίυν Σςγκπούζευν 

Δ04 – Σ2: Σςλλογή και Ανάλςζη Πληποθοπιών 

Δ05 – Σ2: Σσεδιαζμόρ και Υλοποίηζη μέηπυν ππόλητηρ 

Δ06 – Σ2: Διασείπιζη Τπομοκπαηικού Κηςπήμαηορ 

Δ07 – Σ2: Πποζηαζία Πποζυπικοηήηυν και Εςαίζθηηυν Σηόσυν 

Δ08 – Σ3: Εςαιζθηηοποίηζη ηυν πολιηών για θέμαηα Ππόλητηρ Κοινού Εγκλήμαηορ 

Δ09 – Σ3: Ππόλητη Κοινού Εγκλήμαηορ 

Δ10 – Σ3: Διασείπιζη Υποθέζευν πος αθοπούν ζηο Κοινό 'Εγκλημα 

Δ11 – Σ4: Καηαπολέμηζη Οπγανυμένος Εγκλήμαηορ/Διαθθοπάρ 

Δ12 – Σ4: Ανηιμεηώπιζη Οικονομικού Εγκλήμαηορ 

Δ13 – Σ4: Σςζηημαηική Δπαζη ηηρ Αζηςνομίαρ καηά ηυν Ναπκυηικών 

Δ14 – Σ4: Καηαπολέμηζη ηος Εγκλήμαηορ ζηον Κςβεπνοσώπο (cybercrime) 

Δ15- Σ4: Ανηιμεηώπιζη ηηρ Εμποπίαρ Πποζώπυν 

Δ16 – Σ5: Ππόλητη και Ανηιμεηώπιζη Παπάνομηρ Μεηανάζηεςζηρ 

Δ17 – Σ5: Αποηελεζμαηική Αζηςνόμεςζη Αεποδπομίυν 

Δ18 – Σ5: Αποηελεζμαηική Αζηςνόμεςζη Λιμανιών 

Δ19 – Σ5: Αποηελεζμαηική Αζηςνόμεςζη Νόμιμυν Σημείυν Διέλεςζηρ 

Δ20 – Σ5: Αποηελεζμαηική Αζηςνόμεςζη Φυπικών Υδάηυν, Ακηογπαμμών και Εναέπιος 
Φώπος 
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ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΩΝ ΑΝΑ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  

 

 
 

   

 

 

 
 

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Δ: Δραςτθριότθτεσ 
1 Σύνολο Δαπανών Πποζυπικού και Σςνηάξευν 

 κ Φιλοδυπημάηυν 

Σ: Στόχοι 
2 Αγοπέρ Αγαθών και Υπηπεζιών 

ΥΔ: Υπερκεφαλικζσ Δαπάνεσ (Overheads) 
3 Κοινυνικέρ Δαπάνερ 

 
4 Φοπηγίερ και Μεηαβιβάζειρ 

5 Κεθαλαιοςσικέρ Δαπάνερ 

 


