
 

 

 

ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ ΚΑΙ 

ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ: ΣΤΑΤΘΓΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2017-2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφγουςτοσ 2016 



 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

ΜΘΝΥΜΑ ΑΧΘΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ..................................................................................................................................... 1 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΥΡΟ ....................................................................................................................................... 2 

ΙΣΤΟΙΚΘ ΑΝΑΔΟΜΘ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΙΔΥΣΘ ΤΘΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ .................................................................................. 2 

ΑΡΟΣΤΟΛΘ.......................................................................................................................................................................... 4 

ΟΑΜΑ ............................................................................................................................................................................... 4 

ΑΞΙΕΣ ................................................................................................................................................................................... 4 

ΣΤΑΤΘΓΙΚΕΣ ΕΡΙΔΙΩΞΕΙΣ .................................................................................................................................................... 4 

 

ΣΤΟΧΟΣ 1: ΒελτIωςθ ΕΡΙΡΕΔΟΥ ΟΔΙΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΦΑΜΟΓΘ τθσ ΣΥΓΧΟΝΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΘΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘΣ (road policing) ..................................................................................................................................... 5 

ΣΤΟΧΟΣ 2: ΚΑΤΑΡΟΛΕΜΘΣΘ ΤΘΣ ΤΟΜΟΚΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΙΗΟΣΡΑΣΤΙΚΟΡΟΙΘΣΘΣ ................................................. 13 

ΣΤΟΧΟΣ 3 : ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΘΜΑΤΟΣ ............................................................................................. 18 

ΣΤΟΧΟΣ 4: : ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΟΥ ΣΟΒΑΟΥ ΕΓΚΛΘΜΑΤΟΣ ......................................................................................... 23 

ΣΤΟΧΟΣ 5 : ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΘ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΘ ΣΥΝΟΩΝ ΚΑΙ ΥΘΜΙΣΘ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ .................... 34 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΓΑΦΘΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ........................................................... 42 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΙΣΤΟΥΜΕ !!!!! .............................................................................................................................................. 46 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .............................................................................................................................................. 46 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΙΔΟΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΔΟΣΘΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ........................................................................................................... 47 

ΓΑΦΙΚΘ ΣΥΝΟΨΘ 2017-2019 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ .............................................................................................................. 52 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α’ – ΟΓΑΝΟΓΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Β’ – ΣΥΓΓΑΦΘ ΜΕΛΕΤΘΣ 

 

 



 

 

 

ΜΘΝΤΜΑ ΑΡΧΘΓΟΤ ΑΣΤΝΟΜΙΑ  

Δεδομζνου ότι θ χάραξθ και διαμόρφωςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ 

ςτρατθγικισ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε ςφγχρονο 

οργανιςμό, είναι με ιδιαίτερθ ικανοποίθςθ που χαιρετίηω τθν εκπόνθςθ 

και ζκδοςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου τθσ Αςτυνομίασ για τθν τριετία 

2017-2019.  

Στθν παροφςα ζκδοςθ κακορίηονται ουςιαςτικά οι κφριοι ςτόχοι που 

καλείται να υλοποιιςει θ Αςτυνομία κατά τα επόμενα χρόνια εν μζςω 

των πολλαπλϊν προκλιςεων που ζχει ενϊπιον τθσ. 

 Θ νζα κοινωνικοοικονομικι πραγματικότθτα, ωσ αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ που βιϊνει 

ο τόποσ τα τελευταία χρόνια, ςε ςυνάρτθςθ με ςφγχρονα φαινόμενα, όπωσ είναι θ 

παγκοςμιοποίθςθ, θ εμφάνιςθ νζων μορφϊν εγκλιματοσ, θ ραγδαία τεχνολογικι ανάπτυξθ και 

πολυπολιτιςμικότθτα, ζχουν δθμιουργιςει αυξθμζνεσ απαιτιςεισ και προςδοκίεσ από τουσ 

πολίτεσ και τθν κοινωνία ευρφτερα, ζναντι τθσ Αςτυνομίασ. Οφείλουμε επομζνωσ να εργαςτοφμε 

με αφοςίωςθ, ςτοχοπροςιλωςθ, επαγγελματιςμό και προγραμματιςμό, προσ επίτευξθ των 

οραμάτων και των ςτόχων μασ, για το καλό τθσ κοινωνίασ και του τόπου. 

Βαςικι μασ προτεραιότθτα είναι θ υιοκζτθςθ και πλιρθσ εφαρμογι ενόσ μοντζλου 

αςτυνόμευςθσ, το οποίο εδράηεται ςτθν Κοινοτικι Αςτυνόμευςθ (Community Policing) και 

περιλαμβάνει πτυχζσ τθσ Αςτυνόμευςθσ με επίκεντρο τθν πλθροφορία (Intelligence Led Policing). 

Ταυτόχρονα ενιςχφεται από ςτοιχεία τθσ λεγόμενθσ «’Εξυπνθσ Αςτυνόμευςθσ» (Smart Policing), θ 

οποία επικεντρϊνεται ουςιαςτικά ςτθν αξιοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ και τθσ επιςτθμονικισ 

ζρευνασ, με απϊτερο ςτόχο τα καλφτερα δυνατά αποτελζςματα με το λιγότερο δυνατό κόςτοσ ςε 

μζςα, πόρουσ και ανκρϊπινο δυναμικό.  

Στον πυρινα των προγραμματιςμϊν και δράςεων μασ βρίςκονται οι πολίτεσ, ςτουσ οποίουσ, θ 

Αςτυνομία είναι εντεταλμζνθ να προςφζρει πάντοτε υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ. Από πλευράσ 

μασ, καταβάλλονται ςυνεχείσ και ςτοχευμζνεσ προςπάκειεσ για τθ βελτίωςθ των ςχζςεων 

Αςτυνομίασ- Ρολίτθ, κακϊσ και για ενδυνάμωςθ τθσ μεταξφ μασ ςυνεργαςίασ, ωσ αναγκαία 

προχπόκεςθ και εχζγγυο για επικράτθςθ ςυνκθκϊν ευνομίασ και ευταξίασ ςτθν κοινωνία. 

 



 

 

 

Ραράλλθλα, ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Αςτυνομίασ, που αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίκο και το μεγαλφτερο πλεονζκτθμα του οργανιςμοφ μασ. Αποςκοποφμε ςτθ 

ςυνεχι αναβάκμιςθ του επιπζδου του επιπζδου επαγγελματιςμοφ των μελϊν μασ και προσ 

επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ, εςτιάηουμε ςτθ διαρκι βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ τουσ και 

ςτθν παροχι περαιτζρω κινιτρων. 

‘Εχοντασ πλιρθ επίγνωςθ των δυςκολιϊν τθσ εποχισ, φιλοδοξοφμε και επιδιϊκουμε να τισ 

μετατρζψουμε ςε ευκαιρία για ουςιαςτικζσ, εποικοδομθτικζσ και ποιοτικζσ αλλαγζσ που κα 

βαςίηονται ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ του ςεβαςμοφ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθσ διαφάνειασ 

και τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ.  

Καταλθκτικά, κα ικελα να ςτείλω ξεκάκαρο και ςαφζσ μινυμα, ότι κα καταβάλουμε το άπαν των 

δυνάμεϊν μασ, οφτωσ ϊςτε να τεκοφν ςε εφαρμογι οι προτεραιότθτζσ μασ, για μια Αςτυνομία 

ςφγχρονθ, αξιόπιςτθ και αποτελεςματικι, που να ενεργεί μζςα ςτα πλαίςια Κράτουσ Δικαίου, 

που να εργάηεται μαηί με τον πολίτθ, διαςφαλίηοντασ ςυνκικεσ τάξθσ και αςφάλειασ και 

ςυμβάλλοντασ ςτθ διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ, προσ όφελοσ τθσ Υπθρεςία, τθσ κοινωνίασ 

και τθσ πατρίδασ μασ.  

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
              Ηαχαρίασ Χρυςοςτόμου          
                 Αρχθγόσ Αςτυνομίασ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χετικά με τθν παροφςα ζκδοςθ: 

Θ ζκδοςθ αυτι του 2016 αποτελεί ςυγγραφικό δικαίωμα τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ. Το εν λόγω  

ζγγραφο είναι διακζςιμο ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ: www.police.gov.cy. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλϊ επικοινωνιςτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ : 

essak@police.gov.cy. 

http://www.police.gov.cy/
mailto:essak@police.gov.cy
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΤΠΡΟ    

Θ Κφπροσ καλφπτει ζκταςθ 9,251 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων και διαιρείται διοικθτικά ςε ζξι 
επαρχίεσ. Σφμφωνα με τθ δθμογραφικι ζκκεςθ τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ 2013, ο πλθκυςμόσ 
υπολογίηεται ςε 949.000 κατοίκουσ. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ, ςε ςφνολο 949.000 κατοίκων, θ 
ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ κατά κοινότθτα ςτο τζλοσ του 2013 ιταν : 

 · Ελλθνοκυπριακι κοινότθτα 690.900 ι 72,8% 

· Τουρκοκυπριακι κοινότθτα 91.000 ι 9,6% 

· Ξζνοι υπικοοι 167.100 ι 17,6% 

Ζκταςθ 158,4 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων βρίςκεται υπό τον ζλεγχο των Βρετανικϊν Βάςεων. Κάκε 
χρόνο επιςκζπτονται τθν Κφπρο κατά μζςο όρο γφρω ςτα 2,5 εκατομμφρια τουρίςτεσ. 

Από το 1974, ςυνεπεία τθσ τουρκικισ ειςβολισ, 37% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του νθςιοφ βρίςκεται 
υπό τουρκικι κατοχι, με αποτζλεςμα θ Κυπριακι Δθμοκρατία να μθν αςκεί αποτελεςματικό 
ζλεγχο ςτισ περιοχζσ αυτζσ. Με τθν τουρκικι ειςβολι προζκυψε και θ γραμμι κατάπαυςθσ του 
πυρόσ, μικουσ 185 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων και κατ’ επζκταςθ, δθμιουργικθκε θ νεκρι ηϊνθ, θ 
οποία βρίςκεται υπό τον ζλεγχο τθσ ειρθνευτικισ δφναμθσ των Θνωμζνων Εκνϊν. Από το Μάιο 
του 2003 ζχουν δθμιουργθκεί διάφορα ςθμεία διζλευςθσ από τα οποία διακινοφνται πολίτεσ και 
οχιματα από και προσ τισ κατεχόμενεσ περιοχζσ. Σιμερα υπάρχουν επτά ςθμεία διζλευςθσ. Τα 
πζντε ςθμεία διζλευςθσ ςτελεχϊνονται και ελζγχονται από τισ αρχζσ τθσ Δθμοκρατίασ και τα δφο 
από τισ Αρχζσ τθσ Βρετανικισ Βάςθσ Δεκζλειασ. Τόςο τα ςθμεία διζλευςθσ όςο και τα πρόςωπα 
που δικαιοφνται να διζρχονται από αυτά κακορίςτθκαν με βάςθ τον κανονιςμό ( ΕΚ) 866/2004 
του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (γνωςτόσ ωσ κανονιςμόσ για τθν πράςινθ γραμμι), ο 
οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1/5/2004, θμερομθνία κατά τθν οποία θ Κφπροσ εντάχκθκε ςτθν Ε.Ε. 

Με βάςθ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που τθροφνται ςτθν Αςτυνομία, κατά τθ διάρκεια του 2015, 
513,867 Ελλθνοκφπριοι πζραςαν προσ τισ κατεχόμενεσ περιοχζσ, κακϊσ επίςθσ και 177,654 
οχιματα. Αντίςτοιχα, από τα κατεχόμενα προςιλκαν ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ 978,540 
Τουρκοκφπριοι και 341,834 τουρκοκυπριακά οχιματα. 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.  

 

ΙΣΟΡΙΚΘ ΑΝΑΔΡΟΜΘ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΘΝ ΙΔΡΤΘ ΣΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ    

Θ Αςτυνομία Κφπρου ςυςτάκθκε το 1960 με τθν εγκακίδρυςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. 
Αρχικά δθμιουργικθκαν δφο Σϊματα Αςφαλείασ, το Σϊμα τθσ Αςτυνομίασ και το Σϊμα τθσ 
Χωροφυλακισ, τα οποία το 1964 ενϊκθκαν ςχθματίηοντασ τθ ςθμερινι Αςτυνομία. Θ Αςτυνομία, 
ωσ ςϊμα αςφαλείασ διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ και διαφφλαξθ τθσ ειρινθσ 
και τθσ ζννομθσ τάξθσ και γενικά ςτθν ομαλι λειτουργία τθσ Δθμοκρατίασ. Αυτό επιτυγχάνεται 
μζςω τθσ πρόλθψθσ και εξιχνίαςθσ του εγκλιματοσ, τθσ ςφλλθψθσ και προςαγωγισ των 
παρανομοφντων ενϊπιον τθσ Δικαιοςφνθσ και γενικά τθσ προςταςίασ του πολίτθ και τθσ 
περιουςίασ του από παράνομεσ πράξεισ. Ρζραν τθσ προαγωγισ τθσ αςφάλειασ, θ ςθμερινι 
Αςτυνομία καλείται να παρζχει και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ προσ το κοινό, επιδεικνφοντασ 
παράλλθλα με τισ ευκφνεσ και αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν ανκρωπιςτικι τθσ φφςθ.  
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Μζχρι το τζλοσ του 2015, θ Αςτυνομία Κφπρου αρικμοφςε 4922 μζλθ, (εκ των οποίων 918 μζλθ 
είναι Ε/Αςτυφφλακεσ), 627 μζλθ ανικουν ςτθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, 25 μζλθ ανικουν ςτο 
πολιτικό προςωπικό, ενϊ 79 μζλθ είναι εξειδικευμζνο προςωπικό. Το προςωπικό τθσ Αςτυνομίασ 
είναι κατανεμθμζνο ςε 5 Τμιματα του Αρχθγείου, ςε 5 Μονάδεσ, 4 Διευκφνςεισ, 5 Υπθρεςίεσ 
(περιλαμβανομζνου και τθσ Ρυροςβεςτικισ) και 6 Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Επαρχιϊν. 
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τον προβλεπόμενο προχπολογιςμό του ζτουσ 2016, οι οργανικζσ 
κζςεισ τθσ Αςτυνομίασ ανζρχονται ςε 5461 ςε όλουσ τουσ βακμοφσ. Αυτό ςυνεπάγεται ότι 
παραμζνουν 539 κζςεισ κενζσ, εξαιτίασ των πολλϊν πρόωρων αφυπθρετιςεων αλλά και τθσ μθ 
πρόςλθψθσ νζου προςωπικοφ, λόγω τθσ παγοποίθςθσ των κζςεων που επθρεάηει ολόκλθρθ τθ 
Δθμόςια Υπθρεςία.  

 Οι υπθρεςιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Αςτυνομίασ κατανζμονται ςτουσ ακόλουκουσ τζςςερισ 
βαςικοφσ τομείσ, κάκε ζνασ από τουσ οποίουσ εποπτεφεται από ζνα Βοθκό Αρχθγό :  

     (α) Διοίκθςθ, 

(β) Επιχειριςεισ, 

(γ) Εκπαίδευςθ και  

(δ) Υποςτιριξθ 

Λόγω τθσ τουρκικισ ειςβολισ και τθσ ςυνεχιηόμενθσ κατοχισ, οι Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ 
Αμμοχϊςτου και Μόρφου ςτεγάηονται προςωρινά ςτο Ραραλίμνι και Ευρφχου αντίςτοιχα, ενϊ θ 
λειτουργία τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Κερφνειασ ζχει αναςταλεί. Το οργανόγραμμα τθσ 
Αςτυνομίασ παρουςιάηεται ωσ Παράρτθμα Α’. 

Θ Αςτυνομία ωσ οργανιςμόσ που εργάηεται για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ του εγκλιματοσ, 
βρίςκεται ςιμερα αντιμζτωπθ με μια ςωρεία νζων δεδομζνων, ζνεκα του μεταβαλλόμενου 
κοινωνικοφ και οικονομικοφ γίγνεςκαι. Θ παγκοςμιοποίθςθ του εγκλιματοσ, αλλά και θ 
κατάρρευςθ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ πολλϊν χωρϊν, θ εκμετάλλευςθ τθσ τεχνολογίασ και 
τεχνογνωςίασ ςτθν υπθρεςία του εγκλιματοσ και κατά ςυνζπεια, θ ανάπτυξθ νζων μορφϊν 
εγκλιματοσ, το μεταναςτευτικό ηιτθμα και θ πολυπολιτιςμικότθτα που αναντίλεκτα χαρακτθρίηει 
πλζον τισ περιςςότερεσ κοινωνίεσ, επιβάλλουν τθν ανάγκθ επαναπροςδιοριςμοφ του ρόλου και 
του ζργου τθσ Αςτυνομίασ.  

Συνεπϊσ, για να μπορζςει θ Αςτυνομία να ανταποκρικεί ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ 
κοινωνίασ, πρζπει να εκςυγχρονιςτεί και να αναβακμίςει τισ υπθρεςίεσ τθσ.  
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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  

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: ΒΕΛΣIΩΘ 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 ςτισ 31/3/2016, θ Κφπροσ παρουςίαςε 
μειωμζνθ βελτίωςθ ςε ςχζςθ με το 2010. Θ Κφπροσ, όπωσ παρουςιάηεται και ςτον πιο κάτω 
πίνακα,  ξεπερνά το μζςο όρο των νεκρϊν από οδικζσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ ςτθν Ε.Ε. και κατζχει 
τθν 11θ καλφτερθ κζςθ ανάμεςα ςτισ 28 χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 

  2010 2014 2015 2014 – 2015 2010 – 2015 

Βζλγιο 77 65 67 4% -10% 

Βουλγαρία 105 91 95 4% -12% 

Σςεχικι Δθμοκρατία 77 65 70 7% -8% 

Δανία 46 32 30 -8% -35% 

Γερμανία 45 42 43 3% -5% 

Εςκονία  59 59 50 -15% -16% 

Ιρλανδία 47 42 36 -15% -22% 

Ελλάδα 112 73 74 2% -36% 

Ιςπανία 53 36 36 0% -32% 

Γαλλία 64 53 54 2% -13% 

Κροατία 99 73 82 13% -18% 

Ιταλία 70 56 56 1% -17% 

Κφπροσ  73 52 66 27% -5% 

Λετονία 103 106 94 -11% -14% 

Λικουανία 95 91 82 -10% -19% 

Λουξεμβοφργο 64 64 58 -9% 0% 

Ουγγαρία 74 63 66 3% -13% 

Μάλτα 36 24 26 10% -27% 

Ολλανδία 32 28 28 0% -12% 

Αυςτρία 66 51 56 10% -14% 

Πολωνία 102 84 77 -8% -25% 

Πορτογαλία 80 61 60 -2% -33% 

Ρουμανία 117 91 95 4% -21% 

λοβενία 67 52 58 11% -13% 

λοβακία 65 48 51 6% -22% 

Φινλανδία 51 42 48 15% -3% 

ουθδία 28 28 27 -2% 0% 

Θνωμζνο Βαςίλειο 30 29 29 -1% -4% 

Ε.Ε. 63 51 51.5 1% -17% 

Νεκροί ςε οδικζσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ ανά 1,000,000 κατοίκουσ – Προκαταρκτικά ςτοιχεία ανά χώρα για το ζτοσ 2015 
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Σφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ Ε.Ε. για τθν οδικι αςφάλεια για το 2015,  26.000 
άνκρωποι ζχαςαν τθ ηωι τουσ το περαςμζνο ζτοσ ςε οδικζσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ ςτθν Ε.Ε . 
Επιπλζον, θ Επιτροπι υπολογίηει ότι γφρω ςτισ 135,000 άνκρωποι τραυματίςτθκαν ςοβαρά. Το 
κοινωνικό κόςτοσ (αποκατάςταςθ, ιατρικι φροντίδα, υλικζσ ηθμιζσ κ.λ.π.) από τισ κανατθφόρεσ 
τροχαίεσ ςυγκροφςεισ και τουσ ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ υπολογίηεται τουλάχιςτον ςτα  €100 
διςεκατομμφρια. 

Ο μζςοσ όροσ τθσ Ε.Ε. όςον αφορά ςτισ κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ για το 2015 ιταν 51.5 
ανά ζνα εκατομμφριο κατοίκουσ, παρόμοια με τα προθγοφμενα δφο ζτθ . Οι ευάλωτοι χριςτεσ 
(πεηοί, ποδθλάτεσ κ.λ.π.), αποτελοφν μεγάλο ποςοςτό ςτον αρικμό με τουσ ςοβαρά τραυματίεσ.  

Με βάςθ τον Ευρωπαϊκό ςτόχο, θ Κυπριακι Δθμοκρατία όπωσ φαίνεται και ςτο πιο κάτω 
ςχεδιάγραμμα, ζκεςε μεταξφ άλλων ωσ ςτόχο τθ μείωςθ κατά 50% του ςυνολικοφ αρικμοφ 
κανάτων από οδικζσ ςυγκροφςεισ μζχρι το 2020. 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.  

 

 

Στόχοσ που ζκεςε θ Κ.Δ. με βάςθ τον Ευρωπαϊκό Στόχο για τθ χρονικι περίοδο 2011-2020 

 

Με ςκοπό να φτάςουμε τον ευρωπαϊκό ςτόχο που ζχει τεκεί για μείωςθ ςτο 50% των 
κανατθφόρων οδικϊν τροχαίων ςυγκροφςεων με βάςθ το ζτοσ 2010 μζχρι το 2020, χρειάηονται 
επιπλζον προςπάκειεσ. Οι κακθμερινζσ δράςεισ όπωσ θ επιβολι των νόμων και κανονιςμϊν τθσ 
Τροχαίασ, θ βελτίωςθ των δρόμων , αλλά και θ εκπαίδευςθ και οι ενθμερωτικζσ εκςτρατείεσ είναι 
πολφ ςθμαντικά.  

 

 

12 νεκροί πάνω από το ςτόχο του 2015 
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Στο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηονται οι κανατθφόρεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ 2013-2015. 
‘Ππωσ παρατθρείται μεταξφ των ετϊν 2013-2014 υπάρχει μια αφξθςθ 7.3% ενϊ δυςτυχϊσ  
μεταξφ  2014-2015  υπάρχει  κατακόρυφθ  αφξθςθ  27.3%,  κάτι  που  απαςχολεί ςοβαρά τθν 
Αςτυνομία και κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια οφτωσ ϊςτε να βελτιωκεί θ κατάςταςθ 
αυτι.  

 

 

Θανατθφόρεσ ςυγκροφςεισ 2013-2015 

Οι ςοβαρότερεσ αιτίεσ πρόκλθςθσ κανατθφόρων τροχαίων ςυγκροφςεων είναι θ απρόςεκτθ/ 
αμελισ οδιγθςθ, θ χριςθ αλκοόλθσ και θ ταχφτθτα. Στο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρουςιάηονται 
οι αρικμοί ελζγχων αλκοόλθσ που προζβθ θ Αςτυνομία το 2015, με αντίςτοιχο ποςοςτό 
καταγγελιϊν που προζκυψαν λόγω χριςθσ αλκοόλθσ πζραν του επιτρεπτοφ ορίου.  

 

 

Αρικμόσ ελζγχων και καταγγελιϊν αλκοόλθσ κατά τθ διάρκεια του 2015 

7.3% 27.3% 
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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 2014 και 2015 αυξικθκε το ποςοςτό αυτό από 50% ςε 57.5%.  

 

Νεκροί οδθγοί και επιβάτεσ που δεν φοροφςαν ηώνθ ι κράνοσ 2014-2015 

‘Οςον αφορά ςτον αρικμό τραυματιϊν λόγω οδικϊν τροχαίων ςυγκροφςεων όπωσ παρατθροφμε 
και ςτο πιο κάτω ςχεδιάγραμμα παρατθρείται μείωςθ μεταξφ των ετϊν 2014-2015.  

 

 

Αρικμόσ τραυματιών λόγω οδικών τροχαίων ςυγκροφςεων 2014-2015 

 
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. 
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Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 1: ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΟΔΙΚΘ ΤΝΕΙΔΘΘ 

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. 

Στο επίκεντρο των προςπακειϊν μασ για μεγαλφτερθ οδικι αςφάλεια κζτουμε πάντοτε 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. Οι κυριότερεσ αιτίεσ που οδιγθςαν ςε κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ 
μεταξφ των ετϊν 2011-2015 ιταν θ οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ (28,96%), θ απρόςεκτθ/ 
αμελισ οδιγθςθ (24,32%), θ υπερβολικι ταχφτθτα (12,74%), 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.  
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Στο παρακάτω γράφθμα φαίνεται ότι για το ζτοσ 2015, ποςοςτό 28% των νεκρϊν ιταν νζοι 
θλικίασ μζχρι 25 ετϊν. Σε ςφγκριςθ με το 2014 παρατθρείται μικρι μείωςθ τθσ τάξθσ του 3%. 
 

 

Νεκροί κάτω των 25 ετών 

Από τουσ 57 ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχαςαν τθ ηωι τουσ κατά τθ διάρκεια του 2015, οι 25 ιταν 
οδθγοί και επιβάτεσ μθχανοκίνθτων οχθμάτων, οι 15 μοτοςικλετιςτζσ/μοτοποδθλατιςτζσ/ 
επιβάτεσ μοτοςικλζτασ, οι 16 πεηοί και ο ζνασ (1) ποδθλάτθσ. Εννζα από αυτοφσ ιταν αλλοδαποί 
και επτά τουρίςτεσ.  
 
Κατά τθ διάρκεια του 2015, από τουσ 26 οδθγοφσ/επιβάτεσ μθχανοκινιτων οχθμάτων, ποςοςτό 
53.85% δεν ζφερε ηϊνθ αςφαλείασ. Σθμαντικό ςθμείο προσ αναφορά είναι και το γεγονόσ ότι από 
τουσ 14 νεκροφσ οδθγοφσ και επιβάτεσ μοτοςυκλετϊν και μοτοποδθλάτων, ποςοςτό 64.29% δεν 
ζφερε προςτατευτικό κράνοσ. Ππωσ φαίνεται και ςτο παρακάτω γράφθμα, από το ςυνολικό 
αρικμό των 40 νεκρϊν οδθγϊν/επιβατϊν το ζτοσ 2015, 57.5% δεν φοροφςαν ηϊνθ αςφαλείασ ι 
κράνοσ. Σε ςχζςθ με το 2014, παρατθρείται αφξθςθ ςτα άτομα που δεν εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ 
αςφαλείασ, οι οποίοι ςτισ πλείςτεσ περιπτϊςεισ αποβαίνουν ςωτιριοι.  
 

 
Νεκροί οδεγοί και επιβάηες ποσ δεν θορούζαν δώνε ή κράνος 2014-2015 
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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: ΠΡΟΛΘΨΘ ΣΡΟΧΑΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΘΘ ΟΔΙΚΘ 

ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ 

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 τον 
περαςμζνο Νοζμβριο. 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 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 
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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 πρόςφατα 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 τροχονομικϊν παραβάςεων – 
ατυχθμάτων και να μειωκοφν, όςο είναι δυνατό, οι ανκρϊπινεσ απϊλειεσ. 

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 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 3: ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΟΔΙΚΩΝ ΣΡΟΧΑΙΩΝ ΤΓΚΡΟΤΕΩΝ 

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. Κατά τθ διάρκεια του 
2015, 468 τροχαίεσ υποκζςεισ απορρίφκθκαν από το Δικαςτιριο λόγω μθ εκτζλεςθσ εντάλματοσ 
ςφλλθψθσ και 8756 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)    
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ΣΟΧΟ 2: ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΣΘ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΘ ΡΙΗΟΠΑΣΙΚΟΠΟΙΘΘ  

ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ  

Θ τρομοκρατία δεν είναι 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 
των διαδικαςιϊν μζςω των οποίων ςτρατολογοφνται άτομα για τθν εκτζλεςθ τρομοκρατικϊν 
ενεργειϊν. 

Τον 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 ΕΕ 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 ςτθ 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.  
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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.   

Ραρ’ όλα αυτά θ Αςτυνομία εντόπιςε ςε υποςτατικό μεγάλθ ποςότθτα νιτρικισ αμμωνίασ θ 
οποία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρόδρομθ ουςία για τθν καταςκευι εκρθκτικϊν. Για τθν 
υπόκεςθ ςυνελιφκθκε ζνα πρόςωπο το οποίο παραδζχκθκε ότι δροφςε για λογαριαςμό γνωςτισ 
τρομοκρατικισ οργάνωςθσ και  καταδικάςτθκε ςε φυλάκιςθ ζξι ετϊν. 

Αναφορικά με το ςφςτθμα ΣΤΟΡ-ΛΙΣΤ τθσ Αςτυνομίασ ζχουν καταχωρθκεί 6.281 μζλθ ι πικανά 
μζλθ του ISIS (1451 Ευρωπαίοι υπικοοι και 4.830 υπικοοι τρίτων χωρϊν). Επίςθσ ζγιναν 3.994 
καταχωριςεισ για κλοπιμαία διαβατιρια που χρθςιμοποιοφνται από μζλθ του ISIS. 

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 
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. 
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Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ  1 : ΤΛΛΟΓΘ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΘ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ 

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 Εuropol 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  

 Βελτίωςθ και εκςυγχρονιςμόσ των μεκόδων ζρευνασ, ςυλλογισ 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: ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΜΕΣΡΩΝ ΠΡΟΛΘΨΘ  

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 ζχουν κατευκφνει τισ προςπάκειεσ 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 
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• 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:  ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΙΚΟΤ ΚΣΤΠΘΜΑΣΟ  

Το επίπεδο αςφαλείασ ςτθν Κφπρο με βάςθ τθ Βρετανικι Κυβζρνθςθ ςυγκαταλζγεται ςτο 
επίπεδο γενικισ απειλισ. Σφμφωνα με ταξιδιωτικι οδθγία τθσ Βρετανικισ κυβζρνθςθσ 
τρομοκρατικι ενζργεια μπορεί να γίνει ςε τοποκεςίεσ που ςυχνάηουν κυρίωσ ξζνοι . Οι 
ςυγκροφςεισ ςτθ γειτονικι Συρία και το Ιράκ μπορεί να οδθγιςουν τουσ τρομοκράτεσ ςε 
χτυπιματα εναντίον των ςυμφερόντων του Θνωμζνου Βαςιλείου.  

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 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 4: ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΘΣΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΘΣΩΝ ΣΟΧΩΝ  

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 ςτρατθγικϊν 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. Ο Ουλαμόσ ςτελεχϊνεται με 
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κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό και εφοδιάηεται με κατάλλθλο εξοπλιςμό, για να μπορεί να 
ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτα κακικοντα και τισ υποχρεϊςεισ του. 

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. 

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 
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ΣΟΧΟ 3  : ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ  

ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ  

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.  

Τα τελευταία χρόνια ζχει παρατθρθκεί μια αφξθςθ ςε κλοπζσ και διαρριξεισ και ςε αυτό 
ςυμβάλλει και θ οικονομικι κρίςθ. 

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.  

Επιπλζον, το φαινόμενο του χουλιγκανιςμοφ αποτελεί 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 2015 θ Αςτυνομία προζβθ ςτθ 
διερεφνθςθ 4089 υποκζςεων που αφοροφςαν ςε μικροαδικιματα και ςε 5431 καταγγελίεσ. Από 
τισ 4089 υποκζςεισ οι 3510 εξιχνιάςκθκαν. 

 

Αςτυνομικι 
Διεφκυνςθ 

Μικροαδίκθμα Καταγγελία φνολο 

Εξιχνιαςκεί-
ςα 

Ανεξιχν
-ίαςτθ 

φνολο 
Εξιχνιαςκεί-

ςα 
Ανεξιχν
-ίαςτθ 

φνολο 
Εξιχνιαςκεί-

ςα 
Ανεξιχνί-

αςτθ 
φνολο 

Λευκωςία 981 142 1123 2244 0 2244 3225 142 3367 

Λεμεςόσ 955 114 1069 1620 0 1620 2575 114 2689 

Λάρνακα 575 84 659 474 0 474 1049 84 1133 

Ράφοσ 498 108 606 599 0 599 1097 108 1205 

Αμμόχωςτοσ 425 111 536 474 0 474 899 111 1010 

Μόρφου 76 20 96 20 0 20 96 20 116 

φνολο 3510 579 4089 5431 0 5431 8941 579 9520 

Καταχωρθμζνεσ υποκζςεισ μικροαδικθμάτων και καταγγελιών για το ζτοσ 2015 κατά Αςτυνομικι Διεφκυνςθ 
 
θμείωςθ: 
-- Στα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που ζχουν αναβακμιςτεί ςε Σοβαρζσ, που ζχουν Καταχωρθκεί ωσ εκ λάκουσ και που 
ζχουν ταξινομθκεί ωσ Ανφπαρκτεσ. 
-- Τα ςτοιχεία των καταγγελιϊν είναι όπωσ αυτά διαβιβάςτθκαν ςτο ΓΑ&Σ από το Στακμό και τα Επαρχιακά ΟΡΕ. 
-- Οι υποκζςεισ που αφοροφν ςτο "Νόμο για κανατικοφσ ανακριτζσ (αιφνίδιοι και αφφςικοι κάνατοι)" δεν περιλαμβάνονται ςτα ςτοιχεία 
των Μικροαδικθμάτων διότι ςυνικωσ  ταξινομοφνται ωσ Ανφπαρκτεσ. 
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Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 1 : ΕΤΑΙΘΘΣΟΠΟΙΘΘ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΣΑ ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΟΙΝΟΤ 

ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ  

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 αν 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 

• Διεξαγωγι ζρευνασ ικανοποίθςθσ του πολίτθ από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ 

• 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 :  ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΟΙΝΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ  

Θ πρόλθψθ του εγκλιματοσ καλφπτει όλα τα μζτρα  που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ τθσ 
εγκλθματικότθτασ και του αιςκιματοσ αναςφάλειασ των πολιτϊν. Τα προλθπτικά μζτρα πρζπει 
όχι μόνο να αφοροφν ςτο ζγκλθμα υπό τθ ςτενι ζννοια του όρου, αλλά να καλφπτουν και τθν 
αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, θ οποία αποτελεί κατά τρόπον τινά ζνα είδοσ προκαταρκτικισ 
φάςθσ του εγκλιματοσ.  

Θ Αςτυνομία κα ςυνεχίςει τθ διοργάνωςθ διαλζξεων για κζματα πρόλθψθσ εγκλιματοσ ςε 
ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, τθ διεξαγωγι επιχειριςεων με ςκοπό τθν πάταξθ τθσ εμπορίασ 
προςϊπων, τθν προςταςία δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, τθν εφαρμογι του περί 
Στοιχθμάτων Νόμου, το κάπνιςμα κ.ά. 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, Θμικρατικοί  Οργανιςμοί, 
κτιρια κοινισ ωφελείασ, εκκλθςίεσ και πρεςβείεσ για κζματα αςφάλειασ.  

Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ πρόλθψθσ του εγκλιματοσ, κα ςυνεχιςτοφν οι διαλζξεισ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων του Ραρατθρθτι τθσ Ρράςινθσ Γραμμισ) ςε ευάλωτεσ ομάδεσ 
πλθκυςμοφ. Κατά τθ διάρκεια του 2015, 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 ςοβαροφ εγκλιματοσ και με αφορμι τα τελευταία τρομοκρατικά 
γεγονότα ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ. 

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 2015, ζγινε επζκταςθ του κεςμοφ τθσ κοινοτικισ αςτυνόμευςθσ ςε τζςςερισ νζουσ 
τομείσ (ςτισ Κοινότθτεσ Κοφίνου, Ομόδουσ, Ρελενδρίου και ςτο Διμο Ραραλιμνίου) με 
ανακατανομι τομζων υφιςτάμενων Αςτυνομικϊν τθσ Γειτονιάσ και με μία νζα τοποκζτθςθ.  
Συνολικά, ςτθν Κοινοτικι Αςτυνόμευςθ είναι τοποκετθμζνοι 75 Αςτυνομικοί τθσ Γειτονιάσ και 
καλφπτουν 129 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 



ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΑ ΣΑΞΕΩ-ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 2017-2019                                                                                                                21 

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. 

Επιπλζον αναφζρεται θ κακιζρωςθ μεικτισ περιπολίασ (πεηισ και με ποδιλατο) ςτο παραλιακό 
μζτωπο Λάρνακασ με τθν παραχϊρθςθ δφο ποδθλάτων, από τον Οκτϊβριο 2015 και ςτο 
παραλιακό μζτωπο Λεμεςοφ με τθ χριςθ δφο ποδθλάτων, από το Δεκζμβριο 2015. Θ μεικτι 
περιπολία πραγματοποιείται ςυνολικά από επτά μζλθ τθσ Κοινοτικισ (δφο ςτθν εντόσ των τειχϊν 
πόλθ τθσ Λευκωςίασ, δφο μζλθ τθσ Λάρνακασ, δφο τθσ Λεμεςοφ και ζνα μζλοσ ςτθν Ράφο). 

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 28 Διμοι 
και 121 Κοινότθτεσ, ενϊ βρίςκονται ςε διαδικαςία εφαρμογισ του αρικμόσ κοινοτιτων. Το 
ενδιαφζρον του κοινοφ παραμζνει ςε υψθλό επίπεδο και απαρικμεί ςιμερα, 63.135 
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 :   ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ ΚΟΙΝΟ 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.  
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Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 

Δράςεισ για υλοποίθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 3 

 ‘Εγκαιρθ και αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςε περιςτατικά κοινοφ εγκλιματοσ 

 ‘Εγκαιρθ και αποτελεςματικι διερεφνθςθ των υποκζςεων 

 ‘Αμεςθ 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  

ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ  

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. ‘Ετςι, 
πολλζσ φορζσ οι ανάγκεσ αναδιοργάνωςθσ που εμφανίηονται κατά καιροφσ, δφναται να 
προςκροφουν ςε νομοκετικά εμπόδια και να μθν εκτελοφνται.  

Το 2015, κζςαμε ωσ ςτόχο ο αρικμόσ των ςοβαρϊν υποκζςεων να μθν ξεπεράςει τισ 8.000 και 
αυτό επιτφχαμε, ςθμειϊνοντασ μάλιςτα και μείωςθ ςτον αρικμό των υποκζςεων αυτϊν.  

Συγκεκριμζνα, τα αδικιματα ςοβαρισ μορφισ που διερευνικθκαν το 2015 ανιλκαν ςε 5.912 
παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξθσ του 12.7% ςε ςφγκριςθ με το 2014, όπου τα αδικιματα αυτά 
ανιλκαν ςε 6.775, που ςθμειϊκθκε μείωςθ 4,4%, ςε ςφγκριςθ με το 2013, όπου είχαμε 7.089 
ςοβαρά αδικιματα. Το ποςοςτό εξιχνίαςθσ των υποκζςεων ςθμείωςε αφξθςθ κατά 2.5%, ςε 
ςχζςθ με το 2014 και ςχεδόν 3% ςε ςχζςθ με το 2013. Σθμειϊνεται ότι οι αρικμοί αυτοί 
αναφζρονται ςτο καταγεγραμμζνο ζγκλθμα και όχι ςτο καταγγελκζν. Στο πιο κάτω γράφθμα 
παρουςιάηονται οι ςοβαρζσ υποκζςεισ μαηί με το ποςοςτό εξιχνίαςθσ για τα ζτθ 2013-2015:  

 

 

Σοβαρζσ υποκζςεισ και ποςοςτό εξιχνίαςθσ 2013 - 2015 
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Ενδεικτικά παρουςιάηονται τα πιο κάτω ςοβαρά αδικιματα που απαςχόλθςαν τθν Αςτυνομία 
κατά τθ διάρκεια τθσ πενταετίασ 2011- 2015 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.  Θ χριςθ μεγάλων και πολφ επικίνδυνων κροτίδων ςε απόπειρεσ καταςτροφισ 
περιουςίασ με εκρθκτικζσ φλεσ ζχει μειωκεί από πζρυςι.  

 

K Ε % K Ε % K Ε % K Ε % K Ε %

Φόνοι 8 3 37,50% 19 12 63,16% 11 9 81,82% 10 9 90,00% 12 8 66,67%

Απόπειπερ Φόνων 13 11 84,62% 12 9 75,00% 8 8 100,00% 10 8 80,00% 11 10 90,91%

Βιασμοί 38 31 81,58% 25 20 80,00% 18 15 83,33% 14 13 92,86% 20 17 85,00%

Απόπειπερ Βιασμών 2 2 100,00% 2 2 100,00% 1 1 100,00% 2 0 0,00% 0 0 0,00%

Δμππησμοί 163 18 11,04% 211 24 11,37% 234 31 13,25% 229 33 14,41% 188 34 18,09%

Ληστείερ 137 58 42,34% 173 69 39,88% 149 88 59,06% 104 51 49,04% 93 47 50,54%

Ναπκωτικά 936 906 96,79% 1030 999 96,99% 996 968 97,19% 1080 1068 98,89% 944 917 97,14%

Καταστπουή πεπιοςσίαρ 

με εκπηκτικέρ ύλερ
52 1 1,92% 53 5 9,43% 40 3 7,50% 47 0 0,00% 52 6 11,54%

Γιαππήξειρ 3379 1067 31,58% 2953 935 31,66% 2676 961 35,91% 2333 678 29,06% 1948 591 30,34%

Κλοπέρ 1687 489 28,99% 1550 543 35,03% 1245 522 41,93% 966 307 31,78% 918 428 46,62%

Αλλα σοβαπα εγκλήματα 2011 1650 82,05% 1945 1673 86,02% 1711 1509 88,19% 1980 1786 90,20% 1726 1543 89,40%

ΟΛΙΚΟ 8426 4236 50,27% 7973 4291 53,82% 7089 4115 58,05% 6775 3953 58,35% 5912 3601 60,91%

Πηγή: Γραυείο Ανάλσσης και Στατιστικής

Κ = Καηασωπημένερ Τποθέζειρ ζηο μηηπώο εγκλήμαηορ (RCI)

Δ =  Δξισνιαζμένερ Τποθέζειρ

%= Ποζοζηό εξισνίαζηρ 

20132011 2012 2014 2015

θμείωςθ:

Στα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που ζχουν υποβιβαςκεί ςε Μικροπαραβάςεισ, που ζχουν Καταχωρθκεί ωσ εκ λάκουσ και που ζχουν 

ταξινομθκεί ωσ Ανφπαρκτεσ.

Αδικήματα

 

Κατάςταςθ ςοβαροφ εγκλιματοσ 2011-2015 

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 2015 μεταξφ 4 
Μαΐου και 24 Ιουνίου 2015, 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. 
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Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 1 : ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ/ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

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. 

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. 
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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 : 

 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: ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ 

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, 
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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 ανά 
ζτοσ : 

 

ΑΔΙΚΘΜΑΣΑ 

2013 2014 2015 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Ψευδείσ παραςτάςεισ κ.λ.π 182 174 95.6 119 106 89.1 97 86 88.7 

Εξαςφάλιςθ εκτζλεςθσ αξιόγραφου με ψευδείσ παρ/ςεισ 2 1 50 0 0 0 2 0 0 

Εξαςφάλιςθ πίςτωςθσ με ψευδείσ παραςτάςεισ 22 22 100 23 21 91.3 32 32 100 

Συνομωςία για καταδολίευςθ 0 0 0 1 1 100 1 1 100 

Απάτθ κατά τθν πϊλθςθ ι υποκικευςθ περιουςίασ 3 3 100 7 7 100 6 5 83.3 

Δόλοι από Επιτρόπουσ, ψευδείσ λογαριαςμοί 0 0 0 0 0 0 1 1 100 

Ρλαςτογραφία 374 354 94.7 281 253 90 351 330 94 

Αδικιματα ςχετικά με το νόμιςμα 9 8 88.9 9 7 77.8 16 11 68.8 

Ρλαςτοπροςωπία 175 174 99.4 82 82 100 71 71 100 

Ο περί τθσ παρεμπόδιςθσ & καταπολζμθςθσ τθσ 
νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 

6 6 100 114 114 100 6 6 100 

Σφνολο 773 742 96 636 591 92.9 583 543 93.1 

Κ=Καταχωρθμζνεσ υποκζςεισ ςτο μθτρϊο εγκλιματοσ, Ε=Εξιχνιαςκείςεσ υποκζςεισ, %=Ροςοςτό εξιχνίαςθσ 

Σθμείωςθ: 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 αν οδθγθκοφν οι ζνοχοι ενϊπιον τθσ δικαιοςφνθσ. 
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Στα πλαίςια αυτά κα εφαρμοςτοφν οι πιο κάτω δράςεισ : 

 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:  ΤΣΘΜΑΣΙΚΘ ΔΡΑΘ ΣΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΝΑΡΚΩΣΙΚΩΝ 

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 με 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. 
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Επίςθσ κα γίνει προςπάκεια για επιεικι μεταχείριςθ μεταμελθμζνων προςϊπων που 
ςυνεργάηονται με τισ διωκτικζσ αρχζσ, αντιμετϊπιςθ του χριςτθ ωσ άτομο που χριηει 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. Ραρακάτω παρουςιάηονται 
οι υποκζςεισ ναρκωτικϊν και τα ποςοςτά εξιχνίαςθσ για το 2013 – 2015. Σθμειϊνεται ότι λόγω 
τθσ φφςεωσ των υποκζςεων των ναρκωτικϊν, το ποςοςτό εξιχνίαςθσ τουσ είναι ψθλό.  

 

 

Υποκζςεισ ναρκωτικών και ποςοςτό εξιχνίαςθσ 2013-2015 

Αυξθμζνεσ παρουςιάηονται οι καταςχζςεισ το 2015, ειδικά τθσ κάνναβθσ - 225 κιλά και 919 
γραμμάρια,  ςε ςφγκριςθ με 202 κιλά και 830 γραμμάρια το 2014. Αναφορικά με τθν κοκαΐνθ, το 
2015  καταςχζκθκαν 106 κιλά και 929 γραμμάρια,  ςε ςφγκριςθ με 31 κιλά και 748 γραμμάρια το 
2014. Επίςθσ, ςθμαντικι αφξθςθ παρουςιάηεται ςτα ςυνκετικά ναρκωτικά MDMA (Ecstacy). Από 
τα δεδομζνα τα οποία διακζτουμε, θ κάνναβθ παραμζνει θ πιο διαδεδομζνθ παράνομθ ουςία 
χριςθσ ιδιαίτερα ςε νεαροφσ και νεαροφσ ενιλικεσ χριςτεσ.  

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 
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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. 

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  

Διοργανϊκθκαν 151 διαλζξεισ, εργαςτιρια και ςυηθτιςεισ, τα οποία παρακολοφκθςαν 3624 
άτομα διαφόρων θλικιϊν. Για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου κοινωνικοφ 
ςυνόλου διοργανϊκθκαν διάφορεσ εκδθλϊςεισ και εκδόκθκε 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.)) 
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Μζςα ςτο πλαίςιο του πρωτοκόλλου, οι Λειτουργοί Κοινωνικισ Ραρζμβαςθσ τθσ Υ.ΚΑ.Ν., το 2015 
παρείχαν ςυμβουλευτικι ςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςε 632 άτομα από τα οποία 421 ιταν 
«εξυπθρετοφμενοι», (χριςτεσ ναρκωτικϊν) και 211 άτομα του οικογενειακοφ υποςτθρικτικοφ 
τουσ περιβάλλοντοσ. Από αυτοφσ, οι 387 εξυπθρετοφμενοι και 150 άτομα από το υποςτθρικτικό 
τουσ περιβάλλον, 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.   

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:  ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΣΟΤ ΕΓΚΛΘΜΑΣΟ ΣΟΝ ΚΤΒΕΡΝΟΧΩΡΟ 

(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. Στθν ζκκεςθ αναφζρεται ότι τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ διακρίνονται από 
τον επαγγελματιςμό και τθν αφοςίωςθ ςτθν εργαςία τουσ και τθν πολφ καλι εκπαίδευςθ που 
ζχουν τφχει. Επίςθσ αναφζρονται κετικά ςχόλια ςτο ότι κατάφερε να απορροφιςει κονδφλια από 
τθν Ε.Ε., κακιςτϊντασ το γραφείο ςε υψθλό επίπεδο τεχνολογίασ και αποτελεί παράδειγμα προσ 
μίμθςθ και για άλλα Κ.Μ.     

 

 

 

 



ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΑ ΣΑΞΕΩ-ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 2017-2019                                                                                                                32 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηονται οι υποκζςεισ που ζτυχαν χειριςμοφ από το αρμόδιο 
γραφείο κατά το ζτοσ 2015. Κατά παράβαςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ διαχρονικά το 2013 
ανοίχτθκαν 21 υποκζςεισ, το 2014 25 και το 2015 22. 

2015 Ιαν-Φεβ. Μαρ-Απρίλ Μάι.Ιοφν. Ιοφλ. Αφγ Σεπ. Οκτω Νοε. Δεκ. Σφνολα 

Ραιδικι Ρορνογραφία εξωτερικό 1 0 0 0 0 0 1 

Ρρόςκλθςθ ςε Ραιδικι Ρορνογραφία 5 5 2 1 0 5 18 

Ραιδικι Ρορνογραφία  25 44 11 24 14 17 135 

Ραράνομθ επζμβαςθ  9 2 4 7 4 7 33 

Ρλαςτογραφία 28 4 5 6 4 2 28 

Άλλα Ρεριςτατικά  2 5 0 3 0 5 15 

ατςιςμόσ Ξενοφοβία Ν. 26(ΙΙΙ)/2004  0 0 0 0 0 0 0 

Δικαςτικζσ Συνδρομζσ/αιτιματα 5 2 3 2 4 6 22 

Αυτοκτονίεσ  1 1 2 0 0 1 5 

Σφνολα 76 63 27 43 26 43 257 

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 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 5 : ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΘ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΩΝ  

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. Οι γυναίκεσ και τα κορίτςια αποτελοφν τθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των κυμάτων 
εμπορίασ με ςκοπό τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ ενϊ οι μετανάςτεσ αποτελοφν το μεγαλφτερο 
αρικμό κυμάτων εκμετάλλευςθσ ςτθν εργαςία και καταναγκαςτικι εργαςία.  

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 
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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. 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 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 
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ΣΟΧΟ 5 : ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ ΤΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΘ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ  

ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ  

Θ άςκθςθ αςτυνόμευςθσ των ςυνόρων περιλαμβάνει κυρίωσ ζλεγχο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
παράνομθσ μετανάςτευςθσ, τθσ παράνομθσ διακίνθςθσ προςϊπων, εμπορευμάτων κ.λ.π., τόςο 
ςτθ  τθν παραβίαςθ του εναζριου χϊρου κ.λ.π., με τθ ςυμμετοχι και τθ ςυνεργαςία με όλεσ τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 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. Στα 
πλαίςια αυτά λειτουργεί και ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ FRONTEX, για τθν επιχειρθςιακι 
ςυνεργαςία των κρατϊν μελϊν τθσ Ε.Ε για τθ διαχείριςθ των κοινϊν εξωτερικϊν ςυνόρων.  

Θ ανακάλυψθ και θ εξερεφνθςθ κοιταςμάτων υδρογονανκράκων ςτθν Κφπρο και ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι τθσ Ανατολικισ Μεςογείου δθμιουργεί τθν ανάγκθ για επιπρόςκετα μζτρα αςφαλείασ.  

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. 

Στισ 12/2/2014 προκθρφχκθκε προςφορά, με τθν διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ για τθν 
Αναβάκμιςθ του Ραράκτιου Συςτιματοσ αδιοεπιςιμανςθσ (ΡΑ.ΣΥ.). Θ Συντιρθςθ κα αρχίςει 
για περίοδο τριϊν χρόνων, μετά από τθν λιξθ των δφο χρόνων εγγφθςθσ τθσ αναβάκμιςθσ, 
δθλαδι 4/9/2017. 

Θ Σφμβαςθ του ΡΑ.ΣΥ. αποτελεί τθν κφρια δράςθ του ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου ΤΙΤΩΝΑΣ 
μζςω του προγράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Ελλάδασ- Κφπρου 2007- 2013. Θ 
Συγχρθματοδότθςθ του ζργου ζγινε κατά ποςοςτό 80% του ςυνολικοφ ποςοφ των  € 1.037,136,00 
ιτοι € 829.717,00. 
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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 : 

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

 7 ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και 20 οκόνεσ 

 Επιχειρθςιακοφ γραφειακοφ εξοπλιςμοφ και κζςεων εργαςίασ (workstations) 

Θ περάτωςθ τθσ αναβάκμιςθσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2ο εξάμθνο του 2016 και θ 
χρθματοδότθςθ του ζργου γίνεται από το ταμείο Εςωτερικισ αςφάλειασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ζνωςθσ 
(ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα 95% από Ε.Ε και 5% από το κράτοσ - μζλοσ) για το ποςό των 
€190.000. 

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 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.  

Επίςθσ προωκείται θ ρφκμιςθ για δθμιουργία ακτοφυλακισ ςτα πρότυπα αντίςτοιχων Σωμάτων 
άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν. 

Για τθν επιτυχία αυτοφ του ςτόχου κα πραγματοποιθκοφν οι πιο κάτω δραςτθριότθτεσ : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ  : 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 1 : ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΑΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΠΑΡΑΝΟΜΘ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΘ 

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.  
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Πςον αφορά ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ εργοδότθςθσ ζχουν λθφκεί διάφορα μζτρα. 
Ραρακάτω εμφανίηονται ο αρικμόσ των εργοδοτϊν που καταγγζλκθκαν για παράνομθ 
εργοδότθςθ αλλοδαπϊν για τα ζτθ 2013-2015:  

 

 

Αρικμόσ εργοδοτών που καταγγζλκθκαν 2013-2015 

Ρζραν των μζτρων που λιφκθκαν, όπωσ και τα προθγοφμενα χρόνια, 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.   

Στθ διάρκεια του 2015, ο αρικμόσ αιτθτϊν αςφλου ανιλκε ςτουσ 2.002, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ ςε 
ςχζςθ με το 2014 κατά 31%, που οι αιτθτζσ ανιλκαν ςτουσ 1.382. Συγκεκριμζνα, ςτθ διάρκεια του 
ζτουσ ειςιλκαν μζςω των ελεφκερων περιοχϊν 886 άτομα, μζςω των κατεχομζνων 1.049 και 
όπωσ παρατθρείται ςε αντίκεςθ με τα ζτθ 2013-2014 είχαμε και 67 άτομα μζςω των Βρετανικϊν 
Βάςεων. Ριο κάτω παρουςιάηεται αναλυτικά ο αρικμόσ των αιτθτϊν αςφλου κατά τθν τριετία 
2013-2015 κακϊσ και τα ςθμεία πρόςβαςθσ τουσ:  

 

 

Αιτθτζσ αςφλου 2013-2015 
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Επιπρόςκετα, όπωσ φαίνεται και ςτο πιο κάτω γράφθμα, το 2015 απελάκθκαν 1.764 άτομα 
ςθμειϊνοντασ μείωςθ ςε ςχζςθ με τα 2.959 άτομα που απελάκθκαν το 2014. Μείωςθ 
ςθμειϊκθκε και ςε ςχζςθ με το  2013, όπου απελάκθκαν 3.690 άτομα. 

 

 

Αρικμόσ ατόμων που απελάκθκαν 2013 – 2015 

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: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ  

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 πρόςφατθ 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 .    

Κατά τθ διάρκεια του 2015, 8.060.700 επιβάτεσ ελζγχκθκαν κατά τθν είςοδο/ζξοδο από τθν Κ.Δ. 
από τα αεροδρόμια/λιμάνια και ςε 536 άτομα δεν επιτράπθκε θ είςοδοσ ςτο ζδαφοσ τθσ Κ.Δ. 
Επιπλζον πραγματοποιικθκε ζλεγχοσ ςε 4987 πτιςεισ κατά το 2015 και εντοπίςτθκαν ναρκωτικζσ 
ουςίεσ ςε 17 αποςκευζσ.  

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: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ ΛΙΜΑΝΙΩΝ  

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. 

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 
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 Αποτελεςματικι ανταπόκριςθ ςε ςυμβάντα ςφμφωνα με τα υφιςτάμενα ςχεδία 

 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 

 Ετοιμαςία μελζτθσ για εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ μθ επανδρωμζνθσ εναζριασ επιτιρθςθσ 
(drones) 

ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 4: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ ΝΟΜΙΜΩΝ ΘΜΕΙΩΝ ΔΙΕΛΕΤΘ 

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 2015, 
513.867 Ελλθνοκφπριοι πζραςαν προσ τισ κατεχόμενεσ περιοχζσ, κακϊσ επίςθσ και 177.654 
οχιματα. Αντίςτοιχα, από τα κατεχόμενα προςιλκαν ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ 978.540 
Τουρκοκφπριοι και 341.834 τουρκοκυπριακά οχιματα. 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 θ αναγκαιότθτα 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. Στο 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. Για τθν προϊκθςθ του κεςμοφ και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ το 2015  
πραγματοποιικθκαν ζντεκα περιφερειακζσ διαλζξεισ. 

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) 

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

 ‘Ελεγχοσ των οχθμάτων που ειςζρχονται/εξζρχονται ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ από τα 
νόμιμα ςθμεία διζλευςθσ τθσ Κ.Δ. 
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ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 5: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΕΤΘ ΧΩΡΙΚΩΝ ΤΔΑΣΩΝ, 

ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΤ ΧΩΡΟΤ 

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. Θ περάτωςθ τθσ 
αναβάκμιςθσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2ο εξάμθνο του 2016 και θ χρθματοδότθςθ του 
ζργου γίνεται από το ταμείο Εςωτερικισ αςφάλειασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ζνωςθσ. 

Τον Οκτϊβριο του 2015 θ Αςτυνομικι Άκατοσ "ΟΝΘΣΙΛΟΣ" με δεκαμελζσ πλιρωμα ζλαβε μζροσ 
ςτθν επιχείρθςθ του FRONTEX «ΡΟΣΕΙΔΩΝ» ςτθν Ελλάδα και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ Χίο. Σκοπόσ 
τθσ παρουςίασ του ςκάφουσ μασ ςτθν περιοχι ιταν θ παροχι βοικειασ / διάςωςθ προςφφγων 
που αναχωροφςαν από τα παράλια τθσ Τουρκίασ με προοριςμό τθν Χίο και ακολοφκωσ άλλεσ 
χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ του ςκάφουσ ςτθ Χίο, το πλιρωμα του ςκάφουσ 
διζςωςε 725 πρόςφυγεσ. 

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 
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 Αποτελεςματικι εφαρμογι του προγράμματοσ καλάςςιων περιπολιϊν 

 Αποτελεςματικι ςυμμετοχι ςε πρωτοβουλίεσ του Ευρωπαϊκοφ οργανιςμοφ FRONTEX 

 Ρροϊκθςθ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δθμιουργίασ ακτοφυλακισ 
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΓΓΡΑΦΘ  ΕΛΕΓΧΟ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ  

Το ςτρατθγικό ςχζδιο αφορά ςτθν επόμενθ τριετία 2017-2019, με χρονιαίεσ ανακεωριςεισ. 
Ευκφνθ για τον καταρτιςμό του ςτρατθγικοφ ςχεδίου φζρει το Επιτελικό Γραφείο Στρατθγικοφ 
Σχεδιαςμοφ (Ε.Σ.Σ.Α.Κ), το οποίο κακοδθγείται από τον Αρχθγό και τθν υπόλοιπθ Θγεςία τθσ 
Αςτυνομίασ, με βάςθ τισ προςδοκίεσ και τισ ανάγκεσ όλων των εμπλεκομζνων μερϊν.   

Για να διαςφαλιςκεί ότι ο Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ παραμζνει ενεργόσ παρακολουκείται 
ςυςτθματικά, μζςω ενόσ αποτελεςματικοφ μθχανιςμοφ ελζγχου, βαςιηόμενοu ςτθν ακόλουκθ 
μεκοδολογία : 

Α. ΤΛΛΟΓΘ, ΑΝΑΛΤΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ ςυλλογι δεδομζνων αποτελεί ουςιϊδθ και αναγκαία προχπόκεςθ για τθν εκπόνθςθ του 
Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ. Διεξάγεται ςε ετιςια βάςθ και ςτθρίηεται ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία,  
αποτελζςματα δθμοςκοπιςεων κ.λ.π. 

Πλα τα δεδομζνα που ςυλλζγονται, αναλφονται και αξιολογοφνται με ςκοπό να αξιοποιθκοφν 
προσ όφελοσ του Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ, είτε καταργϊντασ, είτε αναπροςαρμόηοντασ, είτε 
ειςάγοντασ νζουσ Τομείσ Δράςθσ. Θ εργαςία αξιολόγθςθσ αποτελεί βαςικό ζργο του Επιτελείου 
τρατθγικοφ χεδιαςμοφ Αςτυνομίασ Κφπρου (Ε...Α.Κ.).   

Κατά τθ διαδικαςία επαναπροςδιοριςμοφ των Τομζων Δράςθσ, πζραν τθσ αξιολόγθςθσ των 
δθμοςκοπιςεων και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων, λαμβάνονται υπόψθ και αξιολογοφνται ειςθγιςεισ 
που υποβάλλονται είτε από μζλθ μασ, είτε από πολίτεσ. 

Β. ΛΘΨΘ ΑΠΟΦΑΕΩΝ 

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ με τυχόν ειςθγιςεισ για αναπροςαρμογι, ειςαγωγι ι/και 
κατάργθςθ Τομζων Δράςθσ παρουςιάηονται ςτθν Θγεςία για τελικι ζγκριςθ. Στθ ςυνζχεια το 
Επιτελείο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ Αςτυνομίασ Κφπρου (Ε.Σ.Σ.Α.Κ.) ενςωματϊνει τα πιο πάνω ςτο 
νζο τροποποιθμζνο Σχζδιο.  

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΘ – ΤΛΟΠΟΙΘΘ 

Για τθν κατάκτθςθ των Στρατθγικϊν Στόχων και για τθν επιτυχία του Στρατθγικοφ Σχεδίου 
απαιτείται ςυντονιςμόσ, ζλεγχοσ και κακοδιγθςθ εκ μζρουσ των ςτελεχϊν, ωσ επίςθσ κακολικι, 
ςυνειδθτι και ενκουςιϊδθσ εμπλοκι όλου του προςωπικοφ.  

Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ζχουν οριςκεί Ανϊτεροι Αξιωματικοί ωσ υντονιςτζσ, ςτουσ οποίουσ 
ζχει ανατεκεί θ εποπτεία των διαφόρων Τομζων Δράςθσ. Στουσ Τομείσ Δράςθσ μεταξφ άλλων 
περιλαμβάνεται και θ εκπόνθςθ διαφόρων μελετϊν, θ οποία μπορεί να ανατεκεί ςε ομάδεσ 
εργαςίασ που απαρτίηονται από ικανά ςτελζχθ με γνϊςεισ και εμπειρίεσ επί του προσ μελζτθ 
κζματοσ. 

Ραράλλθλα, για ςκοποφσ επίτευξθσ των Στρατθγικϊν Στόχων, οι Αςτυνομικοί Διευκυντζσ /  
Διοικθτζσ ςυγκροτοφν Επαρχιακζσ / Σμθματικζσ Ομάδεσ Τποςτιριξθσ τρατθγικοφ χεδιαςμοφ. 
Οι Ομάδεσ Υποςτιριξθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ παρακολουκοφν τθν πορεία προόδου και τθν 
υλοποίθςθ των Τομζων Δράςθσ, όπωσ αυτοί κακορίηονται ςτο Στρατθγικό Σχζδιο Αςτυνομίασ.  

Βάςει του γενικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου, καταρτίςτθκαν ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια 
Τμιματα/Υπθρεςίεσ τα ετιςια επιχειρθςιακά ςχζδια(πλάνα δράςθσ) κάκε Τμιματοσ/Υπθρεςίασ, 
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τα οποία είναι απαραίτθτα για να επιτευχκοφν οι ςτρατθγικοί ςτόχοι του οργανιςμοφ. Τα 
επιχειρθςιακά ςχζδια δράςθσ μεταφράηουν τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ κα αναλθφκοφν από κάκε Τμιμα/Διεφκυνςθ.  

Επιπρόςκετα, οι εν λόγω Ομάδεσ ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία εκπόνθςθσ των οικείων Σχεδίων 
Δράςθσ , των οποίων θ παρακολοφκθςθ ανατίκεται ςε μζλθ, τα οποία ονομάηονται Επιτθρθτζσ. 

Με τισ πιο πάνω διαδικαςίεσ εκχϊρθςθσ εξουςιϊν ς’ όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ, παρζχεται θ 
δυνατότθτα ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν και το ςθμαντικότερο, επιτυγχάνεται θ ςυμμετοχι 
μεγάλου αρικμοφ μελϊν μασ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ των Στόχων που ζχουν τεκεί. 
Ρζραν των πιο πάνω, ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει και θ ςυνεργαςία με όλουσ τουσ 
κοινωνικοφσ εταίρουσ και κατ’ επζκταςθ με όλουσ τουσ ενεργοφσ πολίτεσ, θ ευαιςκθτοποίθςθ 
των οποίων, ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτον περιοριςμό κάκε μορφισ παρανομίασ. 

Δ. ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΘΘ 

Ο βακμόσ προόδου και υλοποίθςθσ του Στρατθγικοφ Σχεδίου και οι μζκοδοι που 
χρθςιμοποιοφνται, παρακολουκοφνται ανελλιπϊσ με παράλλθλθ ανάλυςθ τθσ επικρατοφςασ 
κατάςταςθσ, ενϊ ταυτόχρονα αξιολογοφνται τα αποτελζςματα με ςκοπό τον ζγκαιρο εντοπιςμό 
των κετικϊν ι αρνθτικϊν τάςεων, κακϊσ και των απειλϊν που εκδθλϊνονται και των ευκαιριϊν 
που παρουςιάηονται. Ανάλογα με τα αποτελζςματα, αναηθτοφνται τα αίτια πικανϊν αποκλίςεων 
και  λαμβάνονται διορκωτικά μζτρα. 

Θ διαδικαςία άρχιςε με τθ διεξαγωγι ενδελεχοφσ εξζταςθσ του περιβάλλοντοσ ςτο οποίο 
λειτουργεί θ Αςτυνομία με ςκοπό τθν αναγνϊριςθ των διακζςιμων ευκαιριϊν και των  απειλϊν 
που υπάρχουν. Ραράλλθλα, ζγινε αξιολόγθςθ των δυνατοτιτων και περιοριςμϊν, οφτωσ ϊςτε να 
επιλεχκοφν οι κατάλλθλεσ ευκαιρίεσ που ζχουν τθ μεγαλφτερθ πικανότθτα να υλοποιθκοφν. Στθν 
εξζταςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, ζχει μελετθκεί τόςο το μακροπεριβάλλον όςο και το 
μικροπεριβάλλον.  

ΟΡΙΜΟ ΤΝΣΟΝΙΣΩΝ  

Ϊσ ςυντονιςτζσ ζχουν οριςκεί Ανϊτεροι Αξιωματικοί, με βάςθ τισ γνϊςεισ και τον τομζα τουσ, 
ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί θ εποπτεία των διάφορων τομζων δράςθσ και είναι υπεφκυνοι για 
κάκε ςτρατθγικό ςτόχο. Οι ςυντονιςτζσ ελζγχουν, κακοδθγοφν και ςυντονίηουν τισ ενζργειεσ που 
εμπίπτουν ςτα πλαίςια εφαρμογισ των διάφορων τομζων δράςεων που τουσ ανατζκθκαν. 
Ραρακολουκοφν το βακμό προόδου υλοποίθςθσ των ςτρατθγικϊν που τουσ ανατζκθκαν και 
μεριμνοφν για τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων εκεί όπου παρατθροφνται αποκλίςεισ.  

Στο τζλοσ κάκε τρίμθνθσ περιόδου, οι ςυντονιςτζσ αποςτζλλουν ζκκεςθ ςτο Ε.Σ.Σ.Α.Κ.. Στθν 
ζκκεςθ του ο κάκε ςυντονιςτισ περιλαμβάνει μια ςφντομθ περίλθψθ ςτθν οποία ςκιαγραφεί 
τουσ όρουσ εντολισ του ςτόχου του, τθν πορεία, κακϊσ και τυχόν επιπλζον δράςεισ που 
ειςθγείται για επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ. ’Ετςι επιτυγχάνεται θ ςυνεχισ αξιολόγθςθ τθσ 
διαδικαςίασ κάκε ςτρατθγικισ και εντοπίηονται τυχόν προκλιςεισ, οι οποίεσ εμποδίηουν τθ 
διαδικαςία. Κάκε ενζργεια θ οποία δεν ολοκλθρϊκθκε, αιτιολογείται και αναφζρεται κατά πόςο 
αυτι κα υλοποιθκεί το επόμενο τρίμθνο.  
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ΣΜΘΜΑΣΙΚΕ ΟΜΑΔΕ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  

Για ςκοποφσ επίτευξθσ των ςτρατθγικϊν ςτόχων, ο Διευκυντισ/Διοικθτισ κάκε Τμιματοσ/ 
Μονάδασ, ζχει ςυγκροτιςει τμθματικι ομάδα υποςτιριξθσ θ οποία είναι υπεφκυνθ υπό τθν 
κακοδιγθςι του να  παρακολουκεί τθν πορεία προόδου κάκε ςτοχευμζνθσ ενζργειασ του 
επαρχιακοφ/τμθματικοφ πλάνου δράςθσ. Τθν ευρφτερθ ευκφνθ παρακολοφκθςθσ και 
υλοποίθςθσ των τμθματικϊν/επαρχιακϊν πλάνων δράςθσ φζρει ο εκάςτοτε Αςτυνομικόσ 
Διευκυντισ του Τμιματοσ/Επαρχίασ. Εκεί που παρουςιάηονται αποκλίςεισ, ο κάκε Διευκυντισ/ 
Διοικθτισ λαμβάνει διορκωτικά μζτρα. Θ τμθματικι ομάδα υποςτιριξθσ παρακολουκεί τθν 
υλοποίθςθ, παίρνοντασ τα αποτελζςματα από τουσ Επιτθρθτζσ. Στο τζλοσ κάκε τρίμθνθσ 
περιόδου, οι Αςτυνομικοί Διευκυντζσ/Διοικθτζσ, αποςτζλλουν ςυγκεντρωτικι αναφορά ανά 
αρμοδιότθτα ςε κάκε ςυντονιςτι με κοινοποίθςθ ςτο Ε.Σ.Σ.Α.Κ.  

ΕΠΙΣΘΡΘΣΕ  

Τα μζλθ τα οποία εκτελοφν κακικοντα επιτθρθτι,  παρακολουκοφν τθν πρόοδο των ςτοχευμζνων 
ενεργειϊν που τουσ ανατζκθκαν, δίδουν κατευκυντιριεσ γραμμζσ και επιλφουν προβλιματα, 
όπου είναι δυνατόν. Σε περίπτωςθ που θ ανάλθψθ μζτρων δεν εμπίπτει ςτισ δικζσ τουσ 
αρμοδιότθτεσ  απευκφνονται με γραπτζσ ειςθγιςεισ ςτουσ Αςτυνομικοφσ Διευκυντζσ/Διοικθτζσ 
τουσ οι οποίοι ζχουν τθν ευκφνθ για τθ λιψθ τελικισ απόφαςθσ. Στο τζλοσ κάκε τρίμθνθσ 
περιόδου,  υποβάλλουν αναφορά με τα αποτελζςματα των ςτοχευμζνων ενεργειϊν που τουσ 
ανατζκθκαν ςτθν επαρχιακι/τμθματικι ομάδα υποςτιριξθσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ.   

Θ αναφορά κάκε Αςτυνομικοφ Διευκυντι, ςε ςυνδυαςμό με τθν αναφορά κάκε ςυντονιςτι, κα 
μελετϊνται κάκε τρίμθνο από το Ε.Σ.Σ.Α.Κ.  και  κα  αποτελοφν  ζνα μακροπρόκεςμο μζτρο τθσ 
απόδοςθσ του οργανιςμοφ και κα δείχνουν που βρίςκεται ο οργανιςμόσ. Ακολοφκωσ, το Ε.Σ.Σ.Α.Κ. 
κα ενθμερϊνει το Βοθκό Αρχθγό Διοίκθςθσ υποβάλλοντασ αναλυτικι αναφορά για το βακμό 
υλοποίθςθσ ολόκλθρου του Στρατθγικοφ Σχεδίου. Ο Βοθκόσ Αρχθγόσ, αφοφ μελετιςει τθν 
αναφορά αυτι, δίδει οδθγίεσ ςτον κάκε επθρεαηόμενο. Οι οδθγίεσ αυτζσ  κοινοποιοφνται ςτο 
Ε.Σ.Σ.Α.Κ. το οποίο ςε ςυνεργαςία με τισ τμθματικζσ ομάδεσ υποςτιριξθσ αναπροςαρμόηει 
ανάλογα τα πλάνα δράςθσ εκεί που επιβάλλεται. Ο Αρχθγόσ παρεμβαίνει ςτισ περιπτϊςεισ 
εκείνεσ όπου δεν μπορεί να αναλθφκεί ενζργεια από τον Υπαρχθγό και τουσ Βοθκοφσ Αρχθγοφσ.  

Κάκε εξάμθνο κα υποβάλλεται εξαμθνιαία  Ζκκεςθ Υλοποίθςθσ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ ςτο 
Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και Δθμοςίασ Τάξεωσ.   

Ραράλλθλα με τισ πιο πάνω ενζργειεσ, το Σεπτζμβριο κάκε χρόνου, κάκε ςυντονιςτισ μαηί με τισ 
ομάδεσ υποςτιριξθσ, κα ζχει τθν ευκφνθ ςε ςυνεργαςία με το Ε.Σ.Σ.Α.Κ. να αξιολογοφν και να 
υποβάλλουν ειςθγιςεισ για τθν πορεία που κα ακολουκθκεί τθν επόμενθ χρονιά, με βάςθ το 
γενικό ςτρατθγικό ςχζδιο. Οι ειςθγιςεισ αυτζσ κα ςυμβάλλουν ςτθν όλθ διαδικαςία για 
καταρτιςμό του ετιςιου ςτρατθγικοφ ςχεδίου το οποίο κα κακορίηει πϊσ θ Αςτυνομία ςτοχεφει 
να ςυνεχίςει με τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ τθσ κατά τθ διάρκεια του επόμενου ζτουσ.  

ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ  – ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ  

Σε περιπτϊςεισ που απαιτείται θ εκπόνθςθ μελζτθσ για κάποιο ςοβαρό κζμα που αφορά ςτθ 
ςτρατθγικι τθσ Αςτυνομίασ, κα καταρτίηονται επιτροπζσ κακοδιγθςθσ αποτελοφμενεσ από 
ανϊτερα ςτελζχθ. Εκεί όπου επιβάλλεται, θ εκάςτοτε επιτροπι κακοδιγθςθσ κα μπορεί να 
διορίηει ομάδεσ εργαςίασ οι οποίεσ ςυμβάλλουν ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ. Σε τζτοια 
περίπτωςθ θ επιτροπι κακοδιγθςθσ παρακολουκεί τθν πορεία εκπόνθςθσ των μελετϊν και  
μεριμνά οφτωσ ϊςτε αυτζσ να ολοκλθρϊνονται ςτα κακοριςμζνα χρονικά πλαίςια. Τα μζλθ τα 
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οποία μποροφν να οριςτοφν ςε τζτοια ομάδα εργαςίασ, κα πρζπει να ζχουν γνϊςεισ και 
εμπειρίεσ ςτο αντικείμενο και μπορεί να υπθρετοφν ςε οποιοδιποτε Τμιμα/Διεφκυνςθ.  

Οι ολοκλθρωμζνεσ μελζτεσ κα πρζπει να  υποβάλλονται με βάςθ τθ δομι του εντφπου που 
φαίνεται ςτο Παράρτθμα Β’ τόςο ςτο Ε.Σ.Σ.Α.Κ. όςο και ςτο Κζντρο Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν τθσ 
Α.Α.Κ., τα οποία ςε ςυνεργαςία κα ζχουν τθν ευκφνθ για αξιολόγθςθ και υποβολι ςυγκεκριμζνων 
ειςθγιςεων ςτον αρμόδιο Βοθκό Αρχθγό.  
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Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ !!!! 

Ιδιαίτερεσ ευχαριςτίεσ ςε πολλοφσ ςυνεργάτεσ που ςυνζβαλαν ςτθν ανάπτυξθ του Στρατθγικοφ 
Σχεδίου 2017-2019 : 

 Στον Οικονομικό Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Ρροχπολογιςμοφ κο Σταφρο Μιχαιλ και ςτα 
μζλθ τθσ ομάδασ του για τθ ςτιριξθ και τθ ςυνεργαςία.  

 Στον προϊςτάμενο τθσ Κυπριακισ Ακαδθμίασ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (Κ.Α.Δ.Δ.) κο Μάριο 
Μιχαθλίδθ και τουσ ςυνεργάτεσ του για τθ ςτιριξθ και τθν παραχϊρθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. 

 Στον κ. Γιϊργο Ιωάννου από τθ PWC για τθν κακοδιγθςθ, τθ ςτιριξθ  και τισ ςυμβουλζσ 
του. 

 Σε όλουσ όςουσ ςυνζβαλαν με τθν υποβολι απόψεων, ιδιαίτερα ςτουσ κφριουσ Αντρζα 
Ευςτακιάδθ, Αντρζα Χαρίτου, Ανδρζα Κζντα, Γεϊργιο Καρακάνο και Ραφλο Ιωςθφίδθ για 
τθ ςτιριξθ και τθ ςυνεργαςία. 

 Στουσ πολίτεσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ που ςυμμετείχαν ςτισ ζρευνεσ που ζγιναν κατά 
καιροφσ για τθν Αςτυνομία. 

 Στο προςωπικό τθσ Αςτυνομίασ που ςυμμετείχε ςτισ ζρευνεσ. 

 Σε όλα τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ που χωρίσ αυτά και τισ προςπάκειζσ τουσ δε κα 
μπορζςουμε να υλοποιιςουμε τα όςα ζχουν προγραμματιςτεί. 
 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Είναι ευπρόςδεκτθ οποιαδιποτε ανατροφοδότθςθ ι οποιοδιποτε ςχόλιο ςχετικά με το 
Στρατθγικό Σχζδιο Αςτυνομίασ 2017 – 2019. To Στρατθγικό Σχζδιο τθσ Αςτυνομίασ είναι 
διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ : www.police.gov.cy 

Μπορείτε να επικοινωνείτε :  

Αρχθγείο Αςτυνομίασ 

Αντιςτράτθγου Ευάγγελου Φλωράκθ, 1478 Λευκωςία 

Επιτελείο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ Αςτυνομίασ Κφπρου 

Τθλζφωνο Επικοινωνίασ : +35722606834 

Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ : essak@police.gov.cy 

  

 

 

 

 

 

 



ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΑ ΣΑΞΕΩ-ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 2017-2019                                                                                                                47 

ΔΕΙΚΣΕ ΕΠΙΔΟΘ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘ – ΑΣΤΝΟΜΙΑ  

 

τόχοσ () 
/Δραςτθριότθτα (Δ) 

Δείκτθσ Επίδοςθσ () 
/Απόδοςθσ (Δ) 

Περιγραφι 

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

ΔΕ01:  % ποινικϊν 
αδικθμάτων ςε ςχζςθ 
με τον αρικμό οδικϊν 
ελζγχων τροχαίασ  

 
Κατά τθ διάρκεια των οδικϊν ελζγχων τροχαίασ τα πρόςωπα 
ελζγχονται για κάκε είδουσ ζγκλθμα / αδίκθμα και όχι μόνο 
για τροχαίεσ παραβάςεισ, 

ΔΕ02: Αρικμόσ νεκρϊν 
ςε κανατθφόρεσ 
τροχαίεσ ςυγκροφςεισ 

Θανατθφόρα τροχαία ςφγκρουςθ κεωρείται αυτι όπου 
οποιοδιποτε πρόςωπο πεκαίνει αμζςωσ ι ςε χρονικό 
διάςτθμα εντόσ 30 θμερϊν ωσ αποτζλεςμα μιασ οδικισ 
τροχαίασ ςφγκρουςθσ  

Δ01: 

Ανάπτυξθ οδικισ 
ςυνείδθςθσ 

ΔΑ01:  

Αρικμόσ ενεργειϊν 
για τθν ανάπτυξθ τθσ 
οδικισ ςυνείδθςθσ  

Διαλζξεισ ςε ςχολεία, ςτρατόπεδα κ.λ.π. 

Ραρουςιάςεισ ςτο πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ 

Εκςτρατείεσ ςε Μ.Μ.Ε. 

Ενζργειεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ 

Εκδθλϊςεισ για το ευρφ κοινό 

 

 

Δ02: 

Πρόλθψθ τροχαίων 
παραβάςεων και 
άςκθςθ οδικισ 
αςτυνόμευςθσ 

 

 

ΔΑ01:  

Αρικμόσ ελζγχων για 
πρόλθψθ τροχαίων 
και άλλων 
παραβάςεων & 
άςκθςθ οδικισ 
αςτυνόμευςθσ 

Γίνονται ζλεγχοι για : 

Ταχφτθτα 

Χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ 

Χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου 

Μθ χριςθ προςτατευτικοφ κράνουσ 

Οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ 

Μθχανικοί ζλεγχοι 

Άλλεσ παραβάςεισ 

Με τον όρο ζλεγχοι εννοοφμε τουσ προλθπτικοφσ ελζγχουσ 
όπου θ Αςτυνομία ανακόπτει ςυςτθματικά τουσ οδθγοφσ ςτο 
δρόμο για ζλεγχο.  

Δ03:  

Διαχείριςθ οδικϊν 
τροχαίων ςυγκροφςεων 

 

ΔΑ01:  

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 
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2: Καταπολζμθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ και τθσ 
ριηοςπαςτικοποίθςθσ 

 

ΔΕ01:   

Aρικμόσ 
πρωτοκόλλων 
ςυνεργαςίασ για 
ανταλλαγι 
πλθροφοριϊν που 
ετοιμάςτθκαν 

 

 

Δ01: 

Συλλογι και ανάλυςθ 
πλθροφοριϊν  

ΔΑ01:  

% πλθροφοριϊν που 
ςυλλζγονται και 
αναλφονται και 
κατζλθξαν ςε 
επιχειριςεισ  

 

 

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 

 

 

Δ03: 

Διαχείριςθ 
τρομοκρατικοφ 
κτυπιματοσ 

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

 

Δ04: 

Ρροςταςία 
Ρροςωπικοτιτων & 
Ευαίςκθτων ςτόχων 

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

 

 

3: Αντιμετϊπιςθ του 
κοινοφ εγκλιματοσ 

ΔΕ01:  % υποκζςεων 
που διερευνικθκαν 
ςε ςχζςθ με τον 
αρικμό υποκζςεων 
που καταγγζλκθκαν 
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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  

 

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  

 

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 

 

ΔΕ01:  % ςοβαρϊν 
υποκζςεων που 
διερευνικθκαν ςε 
ςχζςθ με ςοβαρζσ 
υποκζςεισ που 
καταγγζλκθκαν  

Εδϊ περιλαμβάνονται οι ςοβαρζσ υποκζςεισ αλλά δεν 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίεσ και οι υποκζςεισ ναρκωτικϊν. 
Υποκζςεισ που καταγγζλκθκαν είναι οι υποκζςεισ που 
καταχωρικθκαν και οι υποκζςεισ που αναφζρκθκαν ςτθν 
Αςτυνομία αλλά δεν καταχωρικθκαν ςτο ποινικό μθτρϊο. 
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.  

 

Δ01: 

Καταπολζμθςθ 
οργανωμζνου 
εγκλιματοσ/διαφκοράσ  

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. 
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Δ02: 

Αντιμετϊπιςθ 
οικονομικοφ 
εγκλιματοσ  

Δ01: 

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

 

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 

Δ03: 

Αρικμόσ ενεργειϊν 
για τθν καταςτολι τθσ 
εμπορίασ και χριςθσ 
ναρκωτικϊν 

Ενζργειεσ για καταςτολι= ζρευνεσ και παρακολουκιςεισ ςε 
πρόςωπα, υποςτατικά, οικίεσ, χϊρουσ διαςκζδαςθσ, 
ανοικτοφσ χϊρουσ, οχιματα, εμπορευματοκιβϊτια, ςχολεία 
και ςτρατόπεδα/διερεφνθςθ τθσ οικονομικισ πτυχισ από 
διακίνθςθ ναρκωτικϊν/επαφι με τοπικοφσ παράγοντεσ  

 

 

Δ04: 

Καταπολζμθςθ του 
εγκλιματοσ ςτον 
κυβερνοχϊρο 
(cybercrime) 

 

 

Δ04: 

Αρικμόσ ενεργειϊν 
για καταπολζμθςθ 
του εγκλιματοσ ςτον 
κυβερνοχϊρο 
(cybercrime) 

 

Ενζργειεσ εννοοφμε  τθ διερεφνθςθ υποκζςεων που 
ςχετίηονται με εγκλιματα μζςω θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 
και διαδικτφου π.χ. παιδικι πορνογραφία/hacking/παράνομο 
εμπόριο μζςω διαδικτφου/ παράνομεσ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ κ.λ.π. 

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 

Δ05: 

Αντιμετϊπιςθ τθσ 
εμπορίασ προςϊπων 

Δ04: 

Αρικμόσ ενεργειϊν 
για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ εμπορίασ 
προςϊπων 

 

 

Ενζργειεσ : Συνεντεφξεισ για αναγνϊριςθ πικανϊν κυμάτων 
εμπορίασ προςϊπων/αρικμόσ υποκζςεων υπό διερεφνθςθ 

 

5: Αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ ςυνόρων 
και ρφκμιςθ κεμάτων 
μετανάςτευςθσ 

 

ΔΕ01:  % παράνομων 
ενεργειϊν ςε ςχζςθ 
με τον αρικμό 
ελζγχων  

Ραράνομεσ ενζργειεσ κατά τθν είςοδο και ζξοδο από τθν Κ.Δ. = 
παράνομθ είςοδοσ/παράνομο εμπόριο/παράνομθ κατοχι 
ουςιϊν/παράνομοσ εξοπλιςμόσ 

‘Ζλεγχοι είναι οι περαιτζρω ζλεγχοι τθσ Αςτυνομίασ ςτα 
αεροδρόμια/λιμάνια πζραν των ςυνικθ ελζγχων (π.χ. ζλεγχοσ 
επιβατϊν από αψίδα) /διαβατθριακόσ ζλεγχοσ/ζλεγχοσ για 
παράνομθ μετανάςτευςθ/ζλεγχοσ ςτα ςθμεία διζλευςθσ. 

Δ01: 

Πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ τθσ 
παράνομθσ 
μετανάςτευςθσ 

ΔΕ01:  Αρικμόσ 
ενεργειϊν που 
αφοροφν ςτθν 
πρόλθψθ και 
αντιμετϊπιςθ τθσ 
παράνομθσ 
μετανάςτευςθσ 

Ενζργειεσ : Διοργάνωςθ επιχειριςεων για τον εντοπιςμό 
παράνομων εργοδοτιςεων/ςτοχευμζνεσ επιχειριςεισ για 
ζλεγχο παράνομθσ παραμονισ/διοργάνωςθ αςκιςεων επί 
χάρτου/ζλεγχοι για εικονικοφσ γάμουσ/ενζργειεσ που 
αφοροφν ςτον επαναπατριςμό παράνομων μεταναςτϊν 
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Δ02: 

Αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ 
αεροδρομίων  

ΔΑ02:  

Αρικμόσ 
ενεργειϊν/ελζγχων 
για τθν 
αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ των 
αεροδρομίων  

Στο δείκτθ απόδοςθσ δεν κα ςυμπεριλθφκοφν οι ζλεγχοι 
ρουτίνασ όπωσ ο ζλεγχοσ τθσ αψίδασ και ο διαβατθριακόσ 
ζλεγχοσ. 

‘Ελεγχοσ προςϊπων/οχθμάτων ςε ηωτικά ελεγχόμενεσ 
περιοχζσ. 

Ρεραιτζρω ζλεγχοι όταν κατά τουσ ελζγχουσ ρουτίνασ 
δθμιουργθκοφν υπόνοιεσ για παράνομεσ ενζργειεσ  

Ρραγματοποίθςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ 

Δ03: 

Αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ λιμανιϊν 

ΔΑ03:  

Αρικμόσ 
ενεργειϊν/ελζγχων 
για τθν 
αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ των 
λιμανιϊν 

Στο δείκτθ απόδοςθσ δεν κα ςυμπεριλθφκοφν οι ζλεγχοι 
ρουτίνασ όπωσ ο ζλεγχοσ τθσ αψίδασ και ο διαβατθριακόσ 
ζλεγχοσ. 

Ρεραιτζρω ζλεγχοι ςε πλοία και ςκάφθ όταν κατά τουσ 
ελζγχουσ ρουτίνασ δθμιουργθκοφν υπόνοιεσ για παράνομεσ 
ενζργειεσ  

Ρραγματοποίθςθ αςκιςεων ετοιμότθτασ 

Δ04: 

Αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ ςτα 
νόμιμα ςθμεία 
διζλευςθσ τθσ Κ.Δ. 

ΔΑ04:  

Αρικμόσ 
ενεργειϊν/ελζγχων 
για τθν 
αποτελεςματικι 
αςτυνόμευςθ των 
νόμιμων ςθμείων 
διζλευςθσ 

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 

Ζλεγχοι που γίνονται ςε πλοία και ςκάφθ μετά από ανάλυςθ 
πλθροφοριϊν που ςυλλζγονται από διάφορεσ πθγζσ με 
κυριότερθ το Ραράκτιο Σφςτθμα αδιοεπιςιμανςθσ (ΡΑ.ΣY..) 

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 

Αρικμόσ αποςτολϊν τθσ ΜΑΕΡ για πρόλθψθ/καταςτολι και 
εξιχνίαςθ εγκλθμάτων 

Διεξαγωγι αςκιςεων επιχειριςεων 
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ΓΡΑΦΙΚΘ ΤΝΟΨΘ 2017-2019 – ΑΣΤΝΟΜΙΑ  

 

ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΤΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΟ7ΡΩΝ ΑΝΑ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΣΟΧΟ ΤΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 

 
 

Δ: Δραςτθριότθτεσ 

Σ: Στόχοι 

Υ.Δ. : Υπερκεφαλικζσ Δαπάνεσ (Overheads) 

 

1. Σφνολο Δαπανϊν Ρροςωπικοφ, Συντάξεων & 
Φιλοδωρθμάτων 

2. Αγορζσ Αγακϊν & Υπθρεςιϊν 

3. Κοινωνικζσ Δαπάνεσ 

4. Χορθγίεσ & Μεταβιβάςεισ 

5. Κεφαλαιουχικζσ Δαπάνεσ 



ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ ΚΑΙ ΔΘΜΟΙΑ ΣΑΞΕΩ-ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

ΣΡΑΣΘΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 2017-2019                                                                                                                

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’      

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ 

 

ΑΣΤΝΟΜΙΑ  ΚΤΠΡΟΤ  
 

 

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 

 2017-2019 

 

 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ…………………………………… (ηίηλος μελέηης) 

....................................(αριθμός μελέηης) 

  

 

 

 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ...................................................(ηίηλος ηης Επιηροπής) 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΚΠΟΝΗΘΗΚΔ ΑΠΟ : 

........................................... 

...........................................                

............................................ 

      

 

 

 

 

.........................................(ημερομηνία) 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ…………………………………(ηίηλος μελέηης) 

....................................(αριθμός μελέηης) 

 

 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

1.1 Όποι Δνηολήρ από Δπιηποπή Καθοδήγηζηρ 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

 

 

(Επικεθαλής και Μέλη  

Ομάδας Εργαζίας) 

 



 

 

 

2. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ  

 

2.1 Παπούζα Καηάζηαζη/Τθιζηάμενη Γιαδικαζία  

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

                             

2.2                    

 

2.3 

 

2.4                 Σίηλοι άλλων θεμάηων πος αποηέλεζαν ανηικείμενο ηηρ μελέηηρ      

 

2.5 

 

2.6 

 

 

3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ / ΔΙΗΓΗΔΙ  

 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

εκ. :    Όπνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ εηζεγήζεωλ ζπλεπάγεηαη θόζηνο λα θαηαγξάθεηαη ε 

εκηίμηζη  ηηρ  δαπάνηρ θαη θαηά πόζν ππάξρνπλ νη δηαζέζηκεο πηζηώζεηο .  Επίζεο λα 

ζεκεηώλεηαη ην εκηιμώμενο σπονοδιάγπαμμα πινπνίεζεο ηωλ εηζεγήζεωλ. 

 

 



 

 

 

4.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 (όποσ σπάρτει) 

 

 

5.  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ  

 (Διάθορα σποζηηρικηικά έγγραθα κ.λ.π. αν σπάρτοσν) 

 

 

Απ.Φακ.:  

Απ. Σηλ.:  

Απ. Φαξ.: 

E-mail:  

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 

ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΔΩ 

ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΛΔΤΚΩΙΑ 

 

Δπιηποπή Καθοδήγηζηρ ...... 

..................... (ηίηλος Επιηροπής) 

 

..…………, (εκεξνκελία) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Τπεύζπλε Επηηειείνπ ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ  

Αζηπλνκίαο Κύπξνπ 

 

 

Μελέηη για .................................................(ηίηλος μελέηης) 

.........................................(αρ. μελέηης) 

 

Η πην πάλω κειέηε έρεη εθπνλεζεί θαη ζαο δηαβηβάδεηαη. πλνπηηθά ζαο παξαηίζεληαη 

ηόζν ηα ζπκπεξάζκαηα/εηζεγήζεηο ηεο Οκάδαο Εξγαζίαο όζν θαη νη εηζεγήζεηο ηεο 

Επηηξνπήο Καζνδήγεζεο. 

 

 

ςμπεπάζμαηα/Διζηγήζειρ 

Ομάδαρ Δπγαζίαρ                :  

 

 

 

 

(Να ζσνουίζονηαι ηα ζσμπεράζμαηα/ειζηγήζεις ηης ομάδας εργαζίας) 

 

Διζηγήζειρ Δπιηποπήρ :                    

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………. 

 

Ππόεδπορ Δπιηποπήρ Καθοδήγηζηρ  



 

 

 

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ 

ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΔΩ 

  

ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ 

ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

1478 ΛΕΤΚΩΙΑ 

 

Αξ. Φαθ.  

Αξ. Σει. 22606834 

Αξ. Φαμ. 22606866 

E-mail:essak@police.gov.cy 

 

  

 

 

………………….. 

Απσηγό Αζηςνομίαρ  

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΠΟΒΛΗΘΔΙΑ ΜΔΛΔΣΗ  

αο ππνβάιιεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ηνπ Ε...Α.Κ. πνπ αθνξά ζηε ζπλεκκέλε κειέηε γηα 

ελεκέξωζε θαη νδεγίεο παξαθαιώ.  

Απ. Μελέηηρ :  

Σίηλορ Μελέηηρ :  

Δπιηποπή Καθοδήγηζηρ :  

Ππόεδπορ Δπιηποπήρ :  

Ομάδα Δπγαζίαρ :  

Αναμενόμενη ημεπομηνία  

ςποβολήρ ηηρ μελέηηρ  

ζύμθωνα με ηο ..Α. :  

Ημεπομηνία παπαλαβήρ  

ηηρ μελέηηρ από ηο  

Δ...Α.Κ. :    

Διζηγήζειρ Δπιηποπήρ και Ομάδαρ Δπγαζίαρ :   

Παπαηηπήζειρ Δ...Α.Κ. :   

 



 

 

 

 

 

 


