
 



 



 



 



 



 



 



 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Σκοπός της Ετήσιας Έκθεσης είναι να αποδώσει όσο γίνεται καλύτερα το πολύπλευρο 
έργο της Αστυνομίας Κύπρου κατά το 2005, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων 
της, για υπηρεσιακή χρήση αλλά και ενημέρωση του κοινού.  
 
Η παρούσα Έκθεση χωρίζεται σε δώδεκα συνολικά μέρη: Στο ΜΕΡΟΣ Α΄ 
αναφέρονται θέματα Διοίκησης της Αστυνομίας, ενώ από το ΜΕΡΟΣ Β΄ μέχρι το 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ γίνεται λεπτομερής αναφορά για το κάθε Τμήμα / Μονάδα / Υπηρεσία / 
Επαρχία και τις δραστηριότητες τους κατά το 2005.   Βασικός άξονας για ολόκληρη 
την Αστυνομία ήταν κατά τη διάρκεια της χρονιάς  που πέρασε, ο σεβασμός προς τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχέσεις της Αστυνομίας με το κοινό.  Ο ανθρώπινος 
παράγοντας και η ασφάλεια του πολίτη λήφθηκαν σοβαρά υπόψη στη χάραξη 
πολιτικής ενάντια στο έγκλημα σε όλες του τις μορφές.  Για το σκοπό αυτό η 
Αστυνομία επιδίωξε και φέτος να βελτιώσει την ποιότητα της υπηρεσίας προς τον 
πολίτη, αναβαθμίζοντας τόσο το έμψυχο όσο και το άψυχο υλικό της. 
 
Στο ΜΕΡΟΣ Ζ΄ γίνεται εκτενής αναφορά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία 
υπάγεται διοικητικά στην Αστυνομία Κύπρου, πλην όμως έχει δική της αποστολή και 
καθήκοντα και η οποία πέτυχε και φέτος ένα αξιόλογο έργο στη διάσωση προσώπων 
και περιουσιών. Πρόσφερε επίσης σημαντικές ανθρωπιστικές υπηρεσίες στο κοινό.  
 
Στο ΜΕΡΟΣ Η΄ αναφέρονται οι δραστηριότητες των κλιμακίων της Κοινοτικής 
Αστυνόμευσης στις τρεις περιοχές που καθορίστηκαν σύμφωνα με το πιλοτικό 
πρόγραμμα εφαρμογής της, δηλαδή στο Στρόβολο, Άγιο Ιωάννη Λεμεσού και Κίτι 
Λάρνακας, οι οποίες ακόμα μια χρονιά πρόσφεραν πλούσια την κοινωνική βοήθεια 
στους πολίτες των περιοχών τους. 
 
Ακολούθως, στα ΜΕΡΗ Θ΄ και Ι΄ παρουσιάζεται η δραστηριότητα της Αστυνομίας 
μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε. όπου η Κύπρος αποτελεί πλήρες μέλος, αλλά και στον 
ευρύτερο διεθνή χώρο.  Επισημαίνεται το γεγονός ότι στον τομέα αυτό η Κυπριακή 
Αστυνομία επέδειξε ιδιαίτερη δραστηριότητα μέσα στο 2005, εφόσον διοργάνωσε με 
πλήρη επιτυχία πέντε συναντήσεις / σεμινάρια μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας της με 
τις Αστυνομίες των υπολοίπων μελών της Ε.Ε. και της Interpol.  
 
Η Αστυνομία μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού και ανθρωπιστικού της ρόλου 
συνέχισε και κατά το 2005 να βρίσκεται κοντά στον πολίτη και πρόσφερε σε ποικίλες 
περιπτώσεις κοινωνική και ανθρωπιστική βοήθεια. Δείγματα της κοινωνικής / 
ανθρωπιστικής προσφοράς της Αστυνομίας κατά το 2005 φαίνονται στο Μέρος Κ΄. 
 
Στο τελευταίο μέρος της Έκθεσης παρατίθενται Παραρτήματα στα οποία 
παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία, αναλυτικοί πίνακες και γραφικές παραστάσεις 
σχετικά με το επίπεδο της εγκληματικότητας, των τροχαίων δυστυχημάτων, τις 
κατασχέσεις ναρκωτικών, της συμμετοχής μελών της Αστυνομίας σε εκπαιδευτικά / 
επιμορφωτικά / ενημερωτικά σεμινάρια στο εξωτερικό  και άλλα θέματα συναφή με 
το περιεχόμενο της Έκθεσης.  
 
Τέλος, το 2005 υπήρξε μια πλούσια σε δραστηριότητες χρονιά, με έντονη την 
προσπάθεια για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινό και αύξηση του 
αισθήματος ασφάλειας γενικότερα.  
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ΜΕΡΟΣ A - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Η Κυπριακή Αστυνομία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 130 του 
Συντάγματος. Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της Αστυνομίας 
καθορίζονται από τον Περί Αστυνομίας Νόμο (Ν.73(Ι)/2004). Με βάση το άρθρο 6 
του Νόμου, η Αστυνομία απασχολείται σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας για: 
 

• τη διατήρηση του νόμου και της τάξης 
• τη διαφύλαξη της ειρήνης 
• την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος 
• τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπιον της 

Δικαιοσύνης 
 
 

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Σύμφωνα με το Aρθρο 8 του Περί Αστυνομίας Νόμου, (Ν.73(Ι)/2004) η διοίκηση της 
Αστυνομίας, σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας, ασκείται από τον Αρχηγό, ο 
οποίος για το σκοπό αυτό εκδίδει Αστυνομικές Διαταγές.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2005 διορίστηκαν δύο Βοηθοί Αρχηγοί, οι κύριοι Ιάκωβος 
Παπακώστας και Γεώργιος Παπαγεωργίου, σε αντικατάσταση των κυρίων Θεοδώρου 
Θεοδωρίδη και Σωτήρη Χαραλάμπους που ανεχώρησαν με άδεια αφυπηρέτησης.   
 
 
3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
Οι προβλεπόμενες για τo 2005 οργανικές θέσεις στην Αστυνομία (εξαιρουμένης της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) ήταν 4,321 κατανεμημένες στους ακόλουθους βαθμούς: 

 
Πίνακας 1  

Οργανικές θέσεις στην Αστυνομία για το έτος 2005 
Αρχηγός 1
Υπαρχηγός 1
Βοηθοί Αρχηγοί 4
Ανώτεροι Αστυνόμοι  14
Αστυνόμοι Α και Β (συνδ.) 29
Ανώτεροι Υπαστυνόμοι 62
Υπαστυνόμοι 209
Λοχίες 624
Αστυφύλακες 3,286
Εξειδικευμένες θέσεις 91
ΣΥΝΟΛΟ 4,321

 
 
Ο αριθμός των γυναικών αστυνομικών (κανονικά μέλη) ανέρχεται σε 829  (19% της 
ολικής αριθμητικής δύναμης της Αστυνομίας).  
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Πέραν των πιο πάνω οργανικών θέσεων, κατά την 31/12/2005 υπηρετούσαν στην 
Αστυνομία 122 Τακτικοί Ειδικοί Αστυφύλακες και  698 Έκτακτοι Ειδικοί 
Αστυφύλακες.  Στους 698 Έκτακτους Ειδικούς Αστυφύλακες περιλαμβάνονται 483 
εγκριμένες θέσεις, 37 άτομα της ΑΗΚ, 40 άτομα της ΑΤΗΚ, 5 άτομα των Κυπριακών 
Διυλιστηρίων, 6 άτομα στο Χρηματιστήριο, 14 άτομα στο Υπουργείο Εξωτερικών, 13 
άτομα στο Υπουργείο Οικονομικών και 100 άτομα στο Τμήμα Πολιτικής 
Αεροπορίας. 
 
 
Προσλήψεις
Κατά το έτος 2005, έγιναν στην Αστυνομία 156 νέες προσλήψεις για πλήρωση κενών 
θέσεων, όπως φαίνονται πιο κάτω: 
 

Πίνακας 2  
Προσλήψεις στην Αστυνομία κατά το έτος 2005 

145 Αστυνομικοί (83 άνδρες και 62 γυναίκες) 
11 Πυροσβεστική (7 άνδρες και 4 γυναίκες) 
97 Ειδικοί Αστυφύλακες (54 άνδρες και 43 γυναίκες) 

7 Εξειδικευμένο προσωπικό (4 άνδρες και 3 γυναίκες) 
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ΜΕΡΟΣ B - ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 
 
 

1.    ΤΜΗΜΑ Α  : ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
 
Προΐσταται Ανώτερος Αξιωματικός που είναι υπόλογος στον Αρχηγό Αστυνομίας, 
μέσω του Βοηθού Αρχηγού (Δ).  Σ’ αυτό υπάγονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες / 
Γραφεία: 

 
Γραφείο Αξιωματικού παρά τον Αρχηγό. 

 
Γραφείο Αξιωματικού παρά τον Υπαρχηγό. 
 
Γραφείο Τύπου 
Κατά το 2005 το Γραφείο Τύπου συνέχισε να εργάζεται εντατικά για την προαγωγή 
καλών σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και κοινού, καθώς και για την έγκαιρη 
ενημέρωση του κοινού μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης  πάνω σε αστυνομικά 
θέματα.  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους οργανώθηκαν εκδηλώσεις και δημοσιογραφικές 
διασκέψεις, απαντήθηκαν ερωτηματολόγια των Μ.Μ.Ε., δόθηκαν συνεντεύξεις σε 
ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα και έγιναν δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. του 
εσωτερικού και εξωτερικού. Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του, εξέδωσε 
συνολικά 2,889 Αστυνομικά Δελτία τα οποία συμπεριλαμβάνονταν οι πλέον 
σημαντικές υποθέσεις που απασχόλησαν την Αστυνομία.  Πέραν τούτου εξέδωσε 956 
Αστυνομικές Ανακοινώσεις για σωρεία θεμάτων, μεταξύ των οποίων εκστρατείες 
διαφόρων τμημάτων της Αστυνομίας, κατάσταση δρόμων λόγω καιρικών συνθηκών, 
διακινήσεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στα οδοφράγματα, αναζητούμενα 
και ελλείποντα πρόσωπα, κλπ.  
 
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, έγινε αναβάθμιση και εμπλουτισμός  της ιστοσελίδας 
της Αστυνομίας, στην οποία καθημερινά καταχωρούνται όλα τα Αστυνομικά Δελτία, 
Ανακοινώσεις και φωτογραφικό υλικό.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν των 5,500 
ατόμων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μηνιαίως. Επίσης, το Γραφείο Τύπου 
απέστειλε προς τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε., πέραν των 80,000 ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων για την πληρέστερη ενημέρωσή τους και απάντησε σε δεκάδες επιστολές 
/ παράπονα / καταγγελίες που παραλήφθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Καθημερινό καθήκον του Γραφείου Τύπου είναι και η επισκόπηση του ημερήσιου 
τύπου για σκοπούς ενημέρωσης της ηγεσίας και των Αστυνομικών Διευθυντών.  
 
Μέλη του Γραφείου Τύπου παρέδωσαν διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία για 
θέματα σχέσεων Αστυνομίας - κοινού – Μ.Μ.Ε.  

 
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 
Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας κατά τη διάρκεια του 
2005, προέβη στην επιμέλεια, το συντονισμό, τη στήριξη και τη διοργάνωση 
διαφόρων εκδηλώσεων με στόχο και σκοπό τη σύσφιξη των σχέσεων του Σώματος με 
το κοινό, ως ακολούθως: 
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• Συναυλία της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας στο Δημαρχείο Στροβόλου 
(19/4/2005). 

• Εορτασμός Αγίας Ειρήνης, προστάτιδας της Αστυνομίας Κύπρου, στο 
προαύλιο του Αρχηγείου (5/5/2005). 

• Περίπτερο Αστυνομίας στην Κρατική Έκθεση Κύπρου 2005 και δεξίωση (20-
29/5/2005). 

• Ημέρα Αστυνομίας για το κοινό (Open Day Αρχηγείου) 12/11/2005. 
• Μνημόσυνο πεσόντων αστυνομικών και εθελοντών πολιτών κατά τις 

διακοινοτικές ταραχές του 1963-64 (11/12/2005). 
• Διάφορες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (11-22/12/2005).  

 
Επιπρόσθετα  συμμετείχε στη διοργάνωση των πιο κάτω σεμιναρίων / 
δραστηριοτήτων , μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του: 
 

• XXVII Capital Policing  (10 -13/5/2005). 
• 34ο European Regional Conference Interpol (24 - 27/5/2005). 
• Άσκηση Μ.Μ.Α.Δ. με την ονομασία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005» (27 

Σεπτεμβρίου 2005). 
• Επίσκεψη Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας στην Κύπρο (3 -6/12/2005). 

 
Ταυτόχρονα, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας έχει την 
πλήρη ευθύνη, επιμέλεια και συντονισμό της έκδοσης του περιοδικού της 
Αστυνομίας, «Αστυνομικά Χρονικά» που κυκλοφορεί ανά τετράμηνο.  

 
Γραφείο Προσωπικού
Κατά το 2005 το Γραφείο Προσωπικού διεκπεραίωσε τα ακόλουθα καθήκοντα: 

− Διάρθρωση - δύναμη και κατανομή προσωπικού 
− Τήρηση φακέλων προσωπικού (Μόνιμοι, Τ/Ειδικοί Αστυφύλακες, 

Ειδικοί Αστυφύλακες και πολιτικό προσωπικό) 
− Ενημέρωση επετηρίδας της Αστυνομίας 
− Ετοιμασία καταλόγων προάξιμων μελών 
− Τοποθετήσεις και μεταθέσεις 
− Διεκπεραίωση αδειών (απουσίας και ασθενείας) 
− Έκδοση δελτίων ταυτοτήτων για το αστυνομικό και πολιτικό 

προσωπικό 
− Ετοιμασία καταλόγων απονομής επαίνων, διακρίσεων και      αμοιβών 
− Έκδοση Εβδομαδιαίων Διαταγών (Μέρος ΙΙ) 

 
Αρχείο
Το Αρχείο του Τμήματος Α΄ Αρχηγείου κατά το 2005  είχε την ευθύνη για τα 
ακόλουθα: 

− Ταξινόμηση αλληλογραφίας (παραλαβή και αποστολή της) 
− Διοργάνωση Συσκέψεων και ετοιμασία της ημερήσιας διάταξης 
− Επίβλεψη επιβολής της πειθαρχίας και χειρισμός πειθαρχικών 

υποθέσεων 
− Χειρισμός παραπόνων εναντίον της Αστυνομίας 
− Διοργάνωση μαθημάτων Πρώτων Βοηθειών 
− Επίβλεψη τήρησης Αστυνομικών Βιβλίων, Μητρώων και Εντύπων 
− Έκδοση Εβδομαδιαίων Διαταγών (Μέρη Ι και ΙΙΙ) 
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Λογιστήριο
Κατά το 2005 το Λογιστήριο του Τμήματος Α΄ Αρχηγείου διεκπεραίωσε τα πιο κάτω 
καθήκοντα: 
   

− Συντονισμός ετοιμασίας προϋπολογισμών 
− Πληρωμές και επιδόματα 
− Τήρηση των πιο κάτω λογαριασμών: 

 Αστυνομίας 
 Ευημερίας και σχετικών  ταμείων 
 Φιλαρμονικής 
 Προστίμων και αμοιβών 
 Περιουσίας που βρέθηκε 
 Αποθηκών (Προϋπολογισμοί και δαπάνες) 
 Συντάξεων 
 Εκμίσθωσης μελών της Αστυνομίας 
 Φορολογικά θέματα (γενικά) 
 Κοινωνικών ασφαλίσεων 
 Κυβερνητικών δανείων 

 
Γραφείο Οικήσεως και Ευημερίας
Το Γραφείο Οικήσεως και Ευημερίας κατά το 2005 είχε ευθύνη για τα ακόλουθα:- 

 
− Συντονισμός και επίβλεψη του έργου των καθαριστών 
− Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την πυρασφάλεια των 

αστυνομικών κτιρίων 
− Αστυνομικά κτίρια (σχεδιασμός, προγραμματισμός, ανέγερση 

αστυνομικών κτιρίων,  τήρηση μητρώων συντήρησης, κλπ) με 
παγκύπρια δικαιοδοσία 

 
Γραφείο Ασφαλείας Αρχηγείου
Το προσωπικό εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτει ο Αστυνομικός Διευθυντής 
του Τμήματος Α΄ και που σχετίζονται κυρίως με θέματα ασφάλειας των κτιρίων και 
εγκαταστάσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας. 
 
Φιλαρμονική Αστυνομίας.   
Η Φιλαρμονική της Αστυνομίας, διαγράφοντας μια δραστήρια πορεία καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, κράτησε τα μέλη της σε ψηλά επαγγελματικά επίπεδα.   Πέραν 
των αστυνομικής φύσης καθηκόντων της, μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών / 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προσφοράς της, έκαμε πληθώρα εμφανίσεων. 
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Συναυλία της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας στο Δημαρχείο Στροβόλου (19/4/2005). 

 
 
 
Μερικές από τις δραστηριότητες / εμφανίσεις της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας 
παρατίθενται πιο κάτω: 
 

Πίνακας 3 
Δραστηριότητες της Φιλαρμονικής κατά το έτος 2005 

Εορτές, δημόσιες εμφανίσεις και συναυλίες 70 
Διαπιστευτήρια 24 
Λιτανείες 10 
Κηδείες 6 
Εγκαίνια – αποκαλυπτήρια 4 
Επισκέψεις σχολείων στη Φιλαρμονική 10 
Ορχήστρες 29 
Σύνολο 153 

 
 
Μουσείο Αστυνομίας 
Το  Μουσείο της Αστυνομίας, η λειτουργία του οποίου άρχισε το 2004, συνέχισε 
κατά τη διάρκεια του 2005 να εμπλουτίζεται με νέα εκθέματα του. Στα σημερινά του 
εκθέματα περιλαμβάνονται μια σειρά αστυνομικών αντικειμένων που αφορούν σε 
εξοπλισμό, στολές, εξάρτυση, υπηρεσιακά έγγραφα, μητρώα, μουσικά όργανα και 
άλλα επιστημονικά και ιστορικά  εκθέματα.  Πλείστα των εκθεμάτων έχουν σχέση με 
εγκλήματα του παρελθόντος και διαβόητους εγκληματίες που συγκλόνισαν και 
εντυπωσίασαν την κοινή γνώμη με τον τρόπο της διάπραξης τους.  Άλλα εκθέματα  
αφορούν σε σημαντικές περιόδους της ιστορίας της Κύπρου   όπως αυτές του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και του Απελευθερωτικού Αγώνα 1955-59.  
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Ξενάγηση στο Μουσείο Αστυνομίας  
 
 
Μερικές από τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά το 2005 ήταν οι ακόλουθες: 

• Δημιουργία Φωτογραφικού Αρχείου 
• Κατηγοριοποίηση αιθουσών 
• Μέριμνα για συντήρηση εκθεμάτων 
• Ετοιμασία ενημερωτικού φυλλαδίου – οδηγού Μουσείου 
• Ετοιμασία κειμένου για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας 

 
Κατά το 2005 επισκέφθηκαν το Μουσείο 1,929 άτομα, καθώς και οργανωμένα 
σύνολα (σχολικές ομάδες, μέλη της Αστυνομίας που συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα της Αστυνομικής Ακαδημίας, ξένες αντιπροσωπείες, κ.ά.). 
  
 
Γραμμή του Πολίτη (1460) 
Κατά τη διάρκεια του 2005 η Γραμμή του Πολίτη (1460), η οποία λειτουργεί επί 
24ώρου βάσεως στο Κ.Ε.Μ. (Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων) Αρχηγείου, 
ανταποκρίθηκε περίπου σε 9,000 τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών.  Οι κλήσεις αυτές 
αφορούσαν ένα ευρύ πεδίο θεμάτων μεταξύ των οποίων και περιπτώσεις μη 
Αστυνομικής φύσεως, όπου οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύτηκαν να αποταθούν σε 
άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες του Κράτους για επίλυση του προβλήματος τους.  
 
Στη μεγάλη πλειοψηφία των θεμάτων που απασχόλησαν τη Γραμμή του Πολίτη 
συμπεριλαμβάνονταν υποθέσεις  τροχαίας, αλλοδαπών, πορνείας και κυβείας. 
 
Στα περισσότερα αιτήματα δόθηκαν ικανοποιητικές λύσεις, σε 3,846 παράπονα 
ετοιμάστηκαν σχετικά έντυπα και παραπέμφθηκαν  στις αρμόδιες Αστυνομικές 
Διευθύνσεις / Τμήματα / Υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες, ενώ 6,000 περίπου 
κλήσεις έτυχαν χειρισμού από το προσωπικό της Υπηρεσίας της Γραμμής του 
Πολίτη.  
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2. ΤΜΗΜΑ B : ΤΡΟΧΑΙΑ 
 
Το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου έχει αρμοδιότητα να εκτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:  
 
• Τροχαία – Έλεγχος, ρύθμιση 
• Οδική Ασφάλεια 
• Διαφώτιση και Κυκλοφοριακή Αγωγή 
• Ετοιμασία Στατιστικών Τροχαίας 
• Τήρηση Αρχείου Προηγούμενων Τροχαίων Καταδικών 
• Σχολή Οδηγών Αστυνομίας 
• Συντονισμός και καθοδήγηση των επαρχιακών κλάδων τροχαίας στην πρόληψη 

και διερεύνηση τροχαίων δυστυχημάτων 
• Χάραξη στρατηγικής για αντιμετώπιση του τροχαίου προβλήματος 
 
Για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων του, το Τμήμα Β Αρχηγείου είναι 
οργανωμένο ως ακολούθως: 
 
Αρχείο 
Το Αρχείο κατά τη διάρκεια του έτους 2005 διεκπεραίωσε την εισερχόμενη και την 
εξερχόμενη αλληλογραφία του τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης 
ποινικών φακέλων (από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις προς το Αρχηγείο και τη 
Νομική Υπηρεσία και αντίστροφα).   Ταυτόχρονα εξέδωσε πιστοποιητικά καλού 
χαρακτήρα για τις Επαγγελματικές Σχολές Οδήγησης και ετοίμασε  Αστυνομικές 
Εκθέσεις για τα τροχαία δυστυχήματα.   
 
Γραφείο Στατιστικής 
Το προσωπικό του Γραφείου Στατιστικής συνέλεξε, αξιολόγησε, ταξινόμησε και 
μηχανογράφησε τα στατιστικά έντυπα  (Αστ. 277) που αφορούσαν την Τροχαία.  
Παράλληλα, επεξεργάστηκε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία τα οποία αξιολογήθηκαν 
και στάληκαν στους Αστυνομικούς Διευθυντές των Επαρχιών για ενημέρωση και τη 
λήψη των ανάλογων μέτρων.  Ευθύνη του Γραφείου Στατιστικής ήταν επίσης και η 
ετοιμασία διαφωτιστικού υλικού για την οδική ασφάλεια καθώς και η διαχείριση 
σχετικού κονδυλίου. 
 
Γραφείο Μελετών 
Ευθύνη του προσωπικού του Γραφείου Μελετών είναι η μελέτη της νομοθεσίας / 
κανονισμών τροχαίας και  η υποβολή εισηγήσεων για βελτιώσεις / προσθήκες σ΄ 
αυτή, αλλά και η μελέτη ποινικών υποθέσεων.  Ταυτόχρονα, διεξήγαγε μελέτες και 
έρευνες σχετικές με την Τροχαία με σκοπό τη βελτίωση της Υπηρεσίας και της 
οδικής ασφάλειας. 
 
Στα πλαίσια της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη εκτέλεση των 
καθηκόντων των αστυνομικών τροχαίας, το Γραφείο Μελετών πραγματοποίησε 
εκπαιδεύσεις του προσωπικού στη διερεύνηση τροχαίων δυστυχημάτων. 
 
Τέλος, το Γραφείο Μελετών του Τμήματος Τροχαίας εκπροσώπησε την Αστυνομία 
Κύπρου σε Ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας για το τροχαίο πρόβλημα. 
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Γραφείο Οδικής Ασφάλειας 
Το Γραφείο  Οδικής Ασφάλειας μέσα στο πλαίσιο συμμετοχής του στον φορέα 
κυκλοφοριακών μελετών, συνεργάστηκε κατά το 2005, με διάφορες Κυβερνητικές 
Υπηρεσίες, τοπικές αρχές και επαρχιακούς κλάδους τροχαίας για ανάπτυξη και 
βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. 
 
Γραφείο Προηγούμενων Καταδίκων 
Στο Γραφείο Προηγούμενων Καταδίκων εκδόθηκαν 3,659 πιστοποιητικά λευκού 
ποινικού μητρώου σε οδηγούς και 1,675 πιστοποιητικά αξιοπιστίας και 
αρχειοθετήθηκαν  οι καταδίκες από δικαστήρια τροχαίων αδικημάτων ως ακολούθως: 
 

Πίνακας 4 
Καταδίκες Τροχαίων Δυστυχημάτων για το 2005 

Καταδίκες δικαστηρίου χωρίς βαθμούς ποινής  6,092 
Καταδίκες δικαστηρίου με βαθμούς ποινής  7,990 
Καταδίκες για χρήση αλκοόλ, αλόγιστη οδήγηση, πρόκληση θανάτου  984 
Στερήσεις αδειών οδήγησης  2,076 
Αναστολές και άρσεις αδειών οδήγησης   122 
  

Σχολή Οδηγών 
Στη Σχολή Οδηγών ολοκληρώθηκαν συνολικά 82 σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης, 
στις οποίες συμμετείχαν 320 μέλη της Αστυνομίας που εξασφάλισαν υπηρεσιακή 
άδεια οδήγησης σε διάφορους τύπους μηχανοκίνητων οχημάτων. Παράλληλα 
πραγματοποιήθηκαν μαθήματα οδήγησης δικύκλου για 14 στρατονόμους της Εθνικής 
Φρουράς.    
 
Αυτοκινητολιμένας 
Ο αυτοκινητολιμένας ενίσχυσε τα Τμήματα του Αρχηγείου με μεταφορικά μέσα για 
τα οποία είχε την ευθύνη συντήρησης.  Ταυτόχρονα είχε την ευθύνη ελέγχου και 
έκδοσης καυσίμων και λιπαντικών. 
 
Κλάδος Φωτοεπισήμανσης 
Κατά το 2005 ιδρύθηκε ο Κλάδος Φωτοεπισήμανσης ο οποίος στελεχώθηκε με ένα 
Αξιωματικό που έχει την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης της εγκατάστασης 
του Συστήματος.  Στον κλάδο ανατίθενται τα πιο κάτω καθήκοντα: 
 
• Καταγραφή παραβάσεων ορίου ταχύτητας,  παράβαση κόκκινου στα φώτα 

τροχαίας και άλλων αυτόδηλων παραβάσεων. 
• Διεκπεραίωση καταγγελιών.  
• Καταγραφή των καταγγελιών από το χειριστή του   συστήματος. 
• Εκτύπωση σχετικού εντύπου Αστ. 180 «Εύρημα συσκευής φωτοεπισήμανσης» το 

οποίο θα αποστέλλεται μέσω των Επαρχιακών Κλάδων Τροχαίας στους 
παραβάτες.  

• Τήρηση αρχείου με τις καταγγελίες. 
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση του όλου συστήματος κυρίως κατά την πιλοτική 

φάση. 
 
Ουλαμοί Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων 
Κύρια αποστολή των Ουλαμών Τροχαίας είναι η πρόληψη και μείωση των τροχαίων 
δυστυχημάτων.  Για την υλοποίηση αυτού του στόχου ανέλαβαν εκστρατείες για 
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πρόληψη των δυστυχημάτων σε παγκύπρια βάση,  εντόπισαν και κατήγγειλαν τους 
παραβάτες των νόμων και κανονισμών της Τροχαίας  (πάνω σε 24ωρη βάση), 
ιδιαίτερα σε όλα τα τμήματα των αυτοκινητόδρομων, σε συνεργασία με όλα τα 
Τμήματα της Αστυνομίας.  
 
Ειδικός Ουλαμός Μοτοσικλετιστών 
Ο Ειδικός Ουλαμός Μοτοσικλετιστών εργάστηκε για την πρόληψη των τροχαίων 
δυστυχημάτων σε παγκύπρια βάση και συνεργάστηκε με άλλα Τμήματα / Υπηρεσίες 
της Αστυνομίας για ειδικές επιχειρήσεις σχετικά με την πάταξη του κοινού 
εγκλήματος, όπως διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία κλπ. 
 
 

Δραστηριότητες του Τμήματος Τροχαίας κατά το 2005 
 
Κύριος στόχος του Τμήματος Τροχαίας ήταν η πρόληψη και η μείωση των τροχαίων 
δυστυχημάτων, ιδιαίτερα των θανατηφόρων και σοβαρών. Το Τμήμα Τροχαίας 
Αρχηγείου σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας, συνέχισαν και 
κατά το 2005 την προσπάθεια για την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών της 
τροχαίας με τον τροχονομικό έλεγχο πάνω σε 24ωρη καθημερινή βάση, τόσο στις 
πόλεις όσο και στους αυτοκινητόδρομους.   
 

             
Τροχονομικός Έλεγχος σε διασταύρωση 

 
 
Παράλληλα με τη συνεχή και συστηματική αστυνόμευση, το Τμήμα Β΄ έχει προβεί 
στη λήψη των ακόλουθων μέτρων: 
 

• Τροχονομικός Έλεγχος: Κατά τη διάρκεια του 2005 έχουν γίνει συνολικά 
236,949 καταγγελίες για παραβάσεις των νόμων και κανονισμών της 
Τροχαίας, μια αύξηση της τάξης του 79.3%. σε σύγκριση με το 2004. 
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• Έλεγχος Αλκοτέστ: Κατά την ίδια περίοδο διενεργήθηκαν συνολικά 71,149 
έλεγχοι αλκοτέστ με αποτέλεσμα 1,470 οδηγοί να καταγγελθούν για το 
αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης. Σε σύγκριση με το 2004, οι 
έλεγχοι αυξήθηκαν κατά 82.1% ενώ οι καταγγελίες κατά 38.8%. 

 
• Αστυνομική Προειδοποίηση: Εκδόθηκαν 204 αστυνομικές προειδοποιήσεις 

(έντυπο Αστ.186Β) σε παραβάτες των νόμων και κανονισμών της τροχαίας. 
 

• Διαφώτιση / Ενημέρωση του Κοινού: 
- Το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου και τα Επαρχιακά Κλιμάκια Τροχαίας σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας και το Γ.Ε.Ε.Φ. έδωσε διαλέξεις σε 
διάφορες μονάδες της Εθνικής Φρουράς, με θέμα την οδική ασφάλεια. 

- Το εξειδικευμένο κλιμάκιο του Αρχηγείου Αστυνομίας και τα Επαρχιακά 
Κλιμάκια Οδικής Ασφάλειας έδωσαν διαλέξεις με θέμα την οδική ασφάλεια σε 
διάφορους ημικρατικούς / ιδιωτικούς οργανισμούς, σε οργανωμένα κοινωνικά 
σύνολα, εθνοφρουρούς, μαθητές Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και παιδιά 
νηπιαγωγείων. Τις διαλέξεις παρακολούθησαν συνολικά 83,587 πρόσωπα. 
Παράλληλα δόθηκαν διαλέξεις σε 12,161 μαθητές που επισκέφθηκαν το Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

- Το Τμήμα συμμετείχε στην 30η Διεθνή Κρατική Έκθεση όπου έγινε διανομή 
διαφωτιστικού υλικού, προβολή σχετικών ταινιών και έκθεση  οχημάτων τα οποία 
είχαν εμπλακεί σε θανατηφόρα και σοβαρά δυστυχήματα. 

- Διεξήγαγε δύο διαφωτιστικές εκστρατείες σε συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα. Η πρώτη έγινε στα πλαίσια της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας η οποία 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ 26/9/2005 και 2/10/2005, είχε σαν θέμα «ΒΑΛΤΕ 
ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ» και απευθυνόταν κυρίως στους  νεαρούς οδηγούς.  
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας έγινε διανομή διαφωτιστικού υλικού στις 
εισόδους του Σταδίου ΓΣΠ κατά την διάρκεια του αγώνα ΑΕΛ - ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 
Μέλη του Τμήματος της Τροχαίας συμμετείχαν σε διάφορα τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά προγράμματα.  Η δεύτερη εκστρατεία πραγματοποιήθηκε κατά την 
περίοδο 17-23/10/2005 και εντασσόταν μέσα στα πλαίσια της Εβδομάδας Οδικής 
Ασφάλειας με θέμα «ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ». Κατά τη διάρκεια της 
εκστρατείας δόθηκαν διαλέξεις από αντιπρόσωπο εταιρείας εισαγωγής 
αυτοκινήτων και από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου.  Παράλληλα έγινε προβολή 
τηλεοπτικών φίλμ και μετάδοση ραδιοφωνικών μηνυμάτων . 

 
•    Προκήρυξε παγκύπριο διαγωνισμό για τη συγγραφή έκθεσης ιδεών ανάμεσα 
στους μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου, με θέμα την οδική ασφάλεια.  Τούτο 
έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά το σχολικό 
έτος 2004 – 2005. Στο τέλος του διαγωνισμού βραβεύτηκαν από την Αστυνομία 
οι τρεις  καλύτερες εκθέσεις με χρηματικό βραβείο £300, £200 και £100 
αντίστοιχα. 
 
• Εκστρατείες: 

- Διοργάνωσε εκστρατείες πρόληψης και μείωσης των δυστυχημάτων κατά τις 
εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανίων, 
της Καθαράς Δευτέρας, του Πάσχα και του Δεκαπενταύγουστου από το Τμήμα 
Τροχαίας σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας. 
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Επιπρόσθετα, το Τμήμα Β΄ διοργάνωσε αλλά και συμμετείχε σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές εκστρατείες ως ακολούθως: 
 

Πίνακας 5 
Εκστρατείες του Τμήματος Τροχαίας κατά το 2005 

Ιανουάριος Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης 
ασφαλείας 

 

Φεβρουάριος Εκστρατεία ελέγχου ορίου ταχύτητας 
οδηγών μοτοσικλετών / μοτοποδηλάτων για 

χρήση προστατευτικού κράνους 

Ευρωπαϊκή εκστρατεία 
ελέγχου λεωφορείων 

 
Μάρτιος Εκστρατεία ελέγχου οδηγών 

μηχανοκινήτων οχημάτων υπό την Επήρεια 
Αλκοόλης 

Ευρωπαϊκή εκστρατεία 
ελέγχου φορτηγών 

οχημάτων 
 

Απρίλιος Εκστρατεία ελέγχου για χρήση κινητού 
τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης 

 

Μάιος Εκστρατεία ελέγχου οδηγών μοτοσικλετών 
/ μοτοποδηλάτων για μη χρήση 
προστατευτικού κράνους. 

 

Ιούνιος Εκστρατεία ελέγχου χρήσης ζώνης 
ασφαλείας 

Ευρωπαϊκή εκστρατεία 
ελέγχου αλκοόλ 

Ιούλιος Εκστρατεία ελέγχου ορίου ταχύτητας Ευρωπαϊκή εκστρατεία 
ελέγχου λεωφορείων 

Αύγουστος Εκστρατεία ελέγχου οδηγών 
μηχανοκίνητων οχημάτων υπό την επήρεια 

αλκοόλης 

 

Σεπτέμβριος Εκστρατεία ελέγχου οδηγών και επιβατών 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων για μη 

χρήση προστατευτικού κράνους 

Ευρωπαϊκή εκστρατεία 
ελέγχου  φορτηγών 

οχημάτων 
 

Οκτώβριος Εκστρατεία ελέγχου μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων 

Ευρωπαϊκή εκστρατεία 
ελέγχου ταχύτητας 

 
Νοέμβριος Εκστρατεία ελέγχου ορίου ταχύτητας  
Δεκέμβριος Εκστρατεία ελέγχου οδηγών 

μηχανοκινήτων οχημάτων για οδήγηση υπό 
την επήρεια αλκοόλης 

 

 
• Μηχανικός Έλεγχος. 
Η ομάδα των Ο.Π.Ο.Δ. διεξήγαγε συνεχείς ελέγχους σε μηχανοκίνητα οχήματα με 
σκοπό τη διαπίστωση τυχόν παράνομων αλλαγών / μετατροπών / προσαρμογών. 
Κατά του έτους ελέγχθηκαν 616 μηχανοκίνητα οχήματα.  Τα 193 από αυτά 
έφεραν μετατροπές. Επιπρόσθετα 163 οδηγοί οχημάτων καταγγέλθηκαν για άλλες 
τροχαίες παραβάσεις.   
 
• Διοργάνωση Σεμιναρίου: 

Το Τμήμα Β΄ σε συνεργασία με τα Υπουργεία Συγκοινωνιών & Έργων και 
Παιδείας & Πολιτισμού, διοργάνωσε στη Λευκωσία από 14 – 15/11/2005 το 
7ο Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας με θέμα «ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ 
ΤΡΟΧΑΙΩΝ».   
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Κατάσταση Δυστυχημάτων και θυμάτων 
 
Κατά τη διάρκεια του 2005 ο απολογισμός των τροχαίων δυστυχημάτων ήταν ως 
ακολούθως: 
 

Πίνακας 6 
Αριθμός Τροχαίων Δυστυχημάτων και Θυμάτων κατά το 2005 

(α)  Τροχαία Δυστυχήματα Αριθμός 
Δυστυχημάτων 

Θανατηφόρα 94 
Σοβαρά 621 
Ελαφρά 893 
Ζημιές 1,007 
Ολικός Αριθμός Δυστυχημάτων 2,615 
  
(β) Θύματα Αριθμός 

Θυμάτων 
Νεκροί 102 
Σοβαρά Τραυματισμένοι  753 
Ελαφρά Τραυματισμένοι 1,541 
Ολικός Αριθμός Θυμάτων 2,396 
  

 
Ο συνολικός αριθμός δυστυχημάτων που αναφέρθηκε στην Αστυνομία ήταν 2,615 σε 
σύγκριση με 3,284 το 2004 και 3,777 το 2003.  Σημειώθηκε δηλαδή μείωση κατά 669 
δυστυχήματα ή ποσοστό 25,6% σε σύγκριση με το 2004 και μείωση κατά 493 
δυστυχήματα ή ποσοστό 15% σε σύγκριση με το 2003.  Συγκριτικός πίνακας των 
τροχαίων δυστυχημάτων των τελευταίων τριών χρόνων φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Δ΄.  
 
Συνεπεία των τροχαίων δυστυχημάτων κατά το 2005, 102 πρόσωπα έχασαν τη ζωή 
τους και άλλα 2,294 τραυματίστηκαν, έναντι 117 προσώπων  που έχασαν τη ζωή τους 
και 3,176 που τραυματίστηκαν το 2004.  Σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο οι 
νεκροί από τροχαία δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 15 πρόσωπα ή ποσοστό 14,7% ενώ 
ο αριθμός των προσώπων που τραυματίστηκαν μειώθηκε κατά 882 ή ποσοστό  
38,45%.   
 
Αναλυτική κατάσταση των νεκρών και τραυματιών σε τροχαία δυστυχήματα κατά τα 
τελευταία τρία χρόνια  εκτίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.  
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3.   ΤΜΗΜΑ Γ :  ΤΜΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ (Τ.Α.Ε.) 
 
Το Τμήμα Γ Αρχηγείου έχει δημιουργήσει τα ακόλουθα γραφεία για καλύτερη 
διεκπεραίωση της εργασίας του: 
  
Αρχείο 
Το Αρχείο του Τμήματος Γ κατά το έτος 2005 πέραν της διεκπεραίωσης της γενικής 
αλληλογραφίας, ασχολήθηκε με τα πιο κάτω: 

• Ανυπότακτοι / εντάλματα συλλήψεως στρατιωτικών 
Για την περίοδο αυτή παραλήφθηκε και διεκπεραιώθηκε αλληλογραφία από το 
Γ.Ε.Ε.Φ. που αφορούσε 171 περιπτώσεις ανυπότακτων και 113  περιπτώσεις έκδοσης 
ενταλμάτων σύλληψης. 

• Διακίνηση ποινικών φακέλων 
Παραλήφθηκαν από τις Επαρχίες 5,760 ποινικοί φάκελοι, που διακινήθηκαν σε 
διάφορα Τμήματα. 

• Ετοιμασία Στατιστικών 
Το Αρχείο συνεχίζει την ετοιμασία μηνιαίων και ετήσιων στατιστικών που αφορούν 
το έγκλημα γενικά σε παγκύπρια βάση.   
 
Τ.Α.Ε. (Επιχειρήσεις) 
Το Τ.Α.Ε.(Ε) Αρχηγείου, ανέλαβε τη διερεύνηση 162 υποθέσεων καθώς επίσης και 
22 άλλων υποθέσεων, που παρέμειναν σε εκκρεμότητα από το προηγούμενο έτος, ως 
ακολούθως: 

• Ανάληψη διερεύνησης διάφορων υποθέσεων λεπτής ή σοβαρής υφής, κατόπιν 
οδηγιών της Ηγεσίας της Αστυνομίας ή του Γενικού Εισαγγελέα. 

• Διερεύνηση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής από ξένες χώρες που 
διαβιβάστηκαν στο Τμήμα μέσω Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. 

• Διερεύνηση πληροφοριών που είχαν διαβιβαστεί από την Κ.Υ.Π., το Γ.Σ.Π. 
μέσω Β / Αρχηγού (Ε) και το Διευθυντή του Τμήματος Φυλακών, που 
αφορούσαν το έγκλημα. 

 
Μερικές από τις πιο  αξιόλογες υποθέσεις που διερευνήθηκαν είναι οι πιο κάτω: 

• Παράνομες πωλήσεις και μεταβιβάσεις Τ/Κ περιουσιών (πλαστογραφία, 
κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, κλπ.). 

• Παιδική πορνογραφία. 
• Παράνομη κατοχή έργων Λαϊκής Τέχνης. 
• Ανάκριση αλλοδαπών για θέματα τρομοκρατίας 
• Υπόθεση σε σχέση με την διαχείριση χαρτοφυλακίου των Δασικών 

Βιομηχανιών από την εταιρεία Suphire. 
• Διερεύνηση συνθηκών πυροδότησης οπλικού συστήματος σε μονάδα της 

Ε.Φ. 
• Ατασθαλίες στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας σε 

διαδικασίες προσφορών. 
• Απόπειρα απόσπασης χρημάτων με Ψευδείς Παραστάσεις και 

πλαστογραφίας από υπαλλήλους του Οργανισμού Κυπριακής 
Γαλακτοβιομηχανίας (Ο.Κ.Γ.Β.). 

• Διερεύνηση συνθηκών πτώσης αεροσκάφους της εταιρείας HELIOS. 
• Υπόθεση παράνομης κατοχής, νομής και χρήσης γης Ε/Κ στα κατεχόμενα. 
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• Υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης από λειτουργό του Υπουργείου 
Εξωτερικών. 

• Συμμετοχή στη διερεύνηση του τριπλού φόνου των Τουρκοκυπρίων στην 
Κόσιη. 

 
Επιπρόσθετα, το Τ.Α.Ε. (Ε) βοήθησε τα αντίστοιχα Επαρχιακά Κλιμάκια σε 
ανακρίσεις μεγάλου αριθμού προσώπων που είτε βρίσκονταν κατάδικοι στις φυλακές, 
είτε υπό αστυνομική κράτηση για σοβαρές υποθέσεις, με σκοπό την εξασφάλιση 
στοιχείων και πληροφοριών για το έγκλημα.  
 
Κατάσταση εγκλήματος: 
Τα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν το 2005 ανέρχονται σε 7,250 
παρουσιάζοντας μείωση 5.14% σε σύγκριση με το 2004 (7,643) και αύξηση 68.48% 
σε σύγκριση με το 2003 (4,303).  Το ποσοστό ανίχνευσης, ενώ το 2004 ανερχόταν 
στο 45.37% το 2005 αυξήθηκε στο 48.65%.   

 
- Οι υποθέσεις φόνων έχουν αυξηθεί από 14 το 2004 σε 16 το 2005.   
- Οι απόπειρες καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες έχουν αυξηθεί από 

47 το 2004 σε 50 το 2005. 
- Οι βιασμοί έχουν αυξηθεί σημαντικά από 15 το 2004 σε 39 το 2005.   
- Οι διαρρήξεις έχουν μειωθεί από 3,329 το 2004 σε 2,828 το 2005.   
- Οι κλοπές έχουν αυξηθεί από 1,140 σε 1,205.  
- Οι υποθέσεις ληστειών μειώθηκαν από 104 το 2004 σε 84 το 2005.  

 
Πίνακας 7 

Συγκριτικός πίνακας Κατάστασης Εγκλήματος για τα έτη 2003-2005 
 2003 2004 2005 
(α) ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 (Ι)   Φόνοι 14 14 16
 (ΙΙ)  Απόπειρες φόνου 12 15 15
 (ΙΙΙ) Οδυνηρές βλάβες 113 132 100
 (IV) Τραυματισμοί 27 42 31
 ΣΥΝΟΛΟ 166 203 162
(β) ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
 (Ι)   Διαρρήξεις 3160 3329 2828
 (ΙΙ)  Κλοπές 1506 1140 1205
 (ΙΙΙ) Εμπρησμοί  193 130 173
 (ΙV)Απόπειρα καταστροφής περιουσίας με  
 εκρηκτικές ύλες 

34 47 50

 ΣΥΝΟΛΟ 4893 4646 4256
(γ) ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 82 135 107
(δ) ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 475 515 612
 
 
Εγκληματολογικό Αρχείο 
Κατά το έτος 2005 στο Εγκληματολογικό Αρχείο καταχωρήθηκαν 4,160        
πρόσωπα που καταδικάστηκαν για πρώτη φορά από διάφορα Δικαστήρια και 
εκδόθηκαν 13,410 πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου και ποινικού μητρώου. 
 
Επίσης το Εγκληματολογικό Αρχείο συνέχισε να έχει την ευθύνη για την ετοιμασία, 
έκδοση και κυκλοφορία της Εφημερίδας της Αστυνομίας, ως επίσης την ενημέρωση 
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και συμπλήρωση του συστήματος του Τρόπου Δράσης Εγκληματιών και την 
καταχώρηση των προηγούμενων καταδικών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 
 
Αρχείο Πυροβόλων Όπλων 
Κατά το έτος 2005 το Αρχείο Πυροβόλων Όπλων εξέδωσε: 

• 16 άδειες οπλουργού 
• 25 άδειες οπλοπώλη 
• 8 άδειες πεδίου χρωματοσφαίρισης 
• 41 πιστοποιητικά συλλεκτικών όπλων 
• 1 εγγραφή συλλεκτικού όπλου 
Για τα πιο πάνω εισπράχθηκε το ποσό των Λ.Κ. 7,020. 

 
 
Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.Ο.Ε.) 
Τα καθήκοντα του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος συνοψίζονται 
στα πιο κάτω: 

• Διερεύνηση αδικημάτων οικονομικής φύσης, που καθορίζονται από τον 
Αστυνομικό Διευθυντή Τμήματος Γ. 

• Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτήματα ξένων χωρών για δικαστική 
συνδρομή. 

• Παροχή πληροφοριών που ζητούνται μέσω της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. και 
αφορούν μηνύματα Interpol και αλληλογραφία από άλλες υπηρεσίες. 

• Διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με παραβάσεις του Περί Αξιών 
και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου. 

 
Κατά το έτος 2005 το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος ασχολήθηκε 
με 518 υποθέσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: 
 

Πίνακας 8 
Υποθέσεις που διερευνήθηκαν / Αιτήματα που εκτελέστηκαν από το Γραφείο 

Οικονομικού Εγκλήματος κατά το 2005 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ/ 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ 

Μηνύματα που λαμβάνονται από τη  
Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ. και τους Αξιωματικούς 
Συνδέσμους διαφόρων χωρών για παροχή 
πληροφοριών σχετικά με οικονομικής φύσεως 
αδικήματα ή ύποπτες συναλλαγές. 

250 198 

Αιτήματα παροχής νομικής συνδρομής που 
υποβλήθηκαν από ξένες χώρες. 80 45 

Ποινικές υποθέσεις (Χ.Α.Κ.) 233 196 
Άλλη αλληλογραφία 4 3 
ΣΥΝΟΛΟ 567 494 
 
 

• Στα πλαίσια παροχής νομικής συνδρομής σε ξένες χώρες κατά το 2005 
επισκέφθηκαν την Κύπρο και είχαν συνεργασία με ανακριτές του γραφείου 
μας αποστολές από άλλες χώρες. 
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• Στα πλαίσια εξετάσεων για υποθέσεις που διερευνά το Γραφείο, σε δύο 
περιπτώσεις, ανακριτές του Γραφείου επισκέφθηκαν το εξωτερικό, σε 
συνεργασία με τις Αρχές άλλων χωρών,  και εξασφάλισαν σχετική μαρτυρία. 

 
Ο υπεύθυνος του Γραφείου συμμετείχε ή εκπροσώπησε την Αστυνομία με οδηγίες 
του Αρχηγού Αστυνομίας, στις πιο κάτω επιτροπές: 

• MONEY VAL (Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti Μoney 
Laundering Measures) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

• AFCOS (Antifraud Coordinating Structure) που είναι το σημείο επαφής της 
Κύπρου με την OLAF (EU Antifraud Office). 

• Σ.Α.Κ.Α.Σ. (Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων 
Συγκάλυψης). 

• Σημείο επαφής αναφορικά με απάτες που γίνονται μέσω διαδικτύου και 
πιστωτικών καρτών. 

 
 
Κλάδος αστυνομικών σκύλων 
Κατά το 2005 ο Κλάδος διέθετε παγκύπρια 48 σκύλους με διάφορες ειδικότητες ως 
ακολούθως: 

• 22 σκύλους για ανεύρεση εκρηκτικών (ένας εκ των οποίων έχει ειδικότητα και 
ως ιχνηλάτης) και δύο για σκοπούς επιδείξεων. 

• 18 σκύλους για ανεύρεση ναρκωτικών. 
• Έξι σκύλους για καθήκοντα ασφάλειας (Οι τρεις βρίσκονται υπό εκπαίδευση 

– υπό δοκιμασία). 
• Δύο σκύλους για ιχνηλασία. 
 
 

        
Επίδειξη του Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων κατά την Ημέρα Αστυνομίας για το κοινό 

(Open Day Αρχηγείου) 12/11/2005 
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Χρήση αστυνομικών σκύλων  
Κατά το χρόνο που πέρασε οι Αστυνομικοί σκύλοι χρησιμοποιήθηκαν ως ακολούθως: 
 

• Οι σκύλοι για ανεύρεση εκρηκτικών υλών χρησιμοποιήθηκαν σε 878 κλήσεις 
και για σκοπούς πρόληψης σε 3,057 περιπτώσεις.  

• Οι σκύλοι για ανεύρεση ναρκωτικών χρησιμοποιήθηκαν σε 106 περιπτώσεις 
και για σκοπούς πρόληψης σε 2,501 περιπτώσεις.  

• Οι ιχνηλάτες σκύλοι χρησιμοποιήθηκαν σε δέκα περιπτώσεις.   
• Οι σκύλοι για καθήκοντα ασφαλείας χρησιμοποιήθηκαν στα γήπεδα σε 16  

περιπτώσεις για καταστολή οχλαγωγιών. 
• Οι σκύλοι των επιδείξεων χρησιμοποιήθηκαν σε 13 εκδηλώσεις. 

 
Κλάδος Πυροτεχνουργών 
Το προσωπικό του Αρχηγείου και των Επαρχιών συμμετείχε κατά το 2005 στις πιο 
κάτω δραστηριότητες: 
 

• Εξετάσεις σκηνών εκρήξεων σε 46 περιπτώσεις . 
• Εξετάσεις σκηνών εκρήξεων (κροτίδων) σε 13 περιπτώσεις . 
• Επίσκεψη σκηνών ποινικών υποθέσεων σε 82 περιπτώσεις. 
• Καταστροφή εκρηκτικών αντικειμένων  σε 38 περιπτώσεις.  
• Εξέταση υπόπτων αντικειμένων σε 83 περιπτώσεις. 
• Έρευνες σε διάφορους χώρους σε 138 περιπτώσεις. 
• Έρευνες σε διάφορους χώρους που αφορούν διαταγές επιχειρήσεων σε 

418 περιπτώσεις. 
• Παράδοση 114 διαλέξεων / εκπαιδεύσεων. 
• Αδρανοποιήσεις εκρηκτικών μηχανισμών σε 5 περιπτώσεις. 
• Έλεγχος αποθηκών λατομείων σε δύο περιπτώσεις. 
• Έλεγχοι αδειούχων προσώπων μεταφοράς και χρήσης εκρηκτικών υλών 

υψηλής ισχύος σε 112 περιπτώσεις. 
• Έλεγχοι αδειούχων κατασκευαστών κυνηγετικών φυσιγγίων και 

καταστημάτων κυνηγετικών ειδών σε 60 περιπτώσεις. 
• Εξέταση 514 τεκμηρίων διαφόρων ποινικών υποθέσεων. 

 
Επίσης ο Κλάδος Πυροτεχνουργών έλαβε μέρος σε πολλές ασκήσεις και επιδείξεις 
μέσα στα πλαίσια της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των εκδηλώσεων 
σύσφιξης των σχέσεων Αστυνομίας-κοινού και περιπτώσεις που αφορούσαν την 
ασφάλεια των λιμανιών και των αεροδρομίων. 
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Επίδειξη του Κλάδου Πυροτεχνουργών κατά την Ημέρα Αστυνομίας για το κοινό 

(Open Day Αρχηγείου)  12/11/2005. 
 
 

Ο Κλάδος Πυροτεχνουργών έλαβε ενεργό μέρος στην εκστρατεία κατά των κροτίδων 
δίδοντας διαλέξεις σε διάφορα κοινωνικά σύνολα και οργανωμένους φορείς καθώς 
και ενημερώνοντας το κοινό με εμφανίσεις στα Μ.Μ.Ε.  
 
Μέλη του Κλάδου παρείχαν εκπαίδευση στην Διμοιρία Εξουδετέρωσης Ναρκών 
Ξηράς (Δ.Ε.Ν.Ξ.) της Εθνικής Φρουράς στην ασφαλή εξουδετέρωση ναρκών με την 
χρήση του σχετικού εξοπλισμού.  Επιπρόσθετα εκπαίδευσαν μέλη της Αρχής 
Λιμένων στην αναγνώριση και αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεως σε περίπτωση 
ανεύρεσης υπόπτων αντικειμένων και εκρηκτικών μηχανισμών. 

 
Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος (Γ.Π.Ε.) 
Το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου 
Βιομηχανίας  και Τουρισμού, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, τον Παγκύπριο  
Σύνδεσμο Ξενοδόχων, και το Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων, ετοίμασε και 
ανάρτησε σε όλα τα Ξενοδοχεία και Τουριστικές Εγκαταστάσεις ενημερωτικό 
φυλλάδιο (στην Αγγλική & Ελληνική γλώσσα) για τα μέτρα ασφάλειας που πρέπει να 
λαμβάνουν οι ένοικοι των ξενοδόχων, σε θέματα κλοπών. 
 
Παράλληλα, ετοιμάστηκε μετάφραση Αγγλικού ενημερωτικού φυλλαδίου στα 
Ελληνικά, σχετικά με τις κλοπές από πρόσωπο, για πληροφόρηση του κοινού. 
 
Επιπρόσθετα, μέλος του Γ.Π.Ε. είναι το σημείο επαφής στο Δίκτυο Πρόληψης για την 
Εγκληματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCPN). 
 
Το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος από 01/07/2005 που λειτούργησε μέχρι 
31/12/2005 ανταποκρίθηκε συνολικά σε 67 αιτήματα και εισηγήθηκε μέτρα για την 
ασφάλεια κτιρίων όπως αστυνομικών κτιρίων, τραπεζών, κρατικών κτιρίων, 
καταστημάτων οπλοπωλών / οπλουργών, κλπ. 
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Στον τομέα της ασφάλειας το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος έκανε τις ακόλουθες 
ενέργειες: 
 

• Διοργάνωσε τρία σεμινάρια για τους λειτουργούς ασφάλειας των 
κρατικών κτιρίων. 

• Διοργάνωσε σεμινάρια στο Δήμο Στροβόλου για τη πρόληψη ληστειών. 
• Εξέδωσε διαφωτιστικά φυλλάδια  για την πρόληψη των κλοπών από 

αυτοκίνητα και για την πρόληψη διαρρήξεων και κλοπών. 
• Συνεργάστηκε με Συνδέσμους και Οργανισμούς που μπορούν να 

βοηθήσουν στη πρόληψη του εγκλήματος. 
 

Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Το Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς μηχανογράφησε υποθέσεις Κλοπιμαίων 
Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων στην Κύπρο, και ενημέρωσε ανάλογα την 
Γραμματεία της Interpol.  
 
Ο Υπεύθυνος του Γραφείου μετείχε στην  Ομάδα Εργασίας της EUROPOL για 
Εγκλήματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  Επιπρόσθετα, παρουσίασε εισήγηση με θέμα  
“The Dikmen Case – Cyprus Reality” σε σεμινάριο που διοργανώθηκε στη 
Βουδαπέστη στις 7-10 Ιουνίου, 2005. 
 
Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήματος 
Κατά  το 2005, το Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήματος συνέβαλε στην ανάλυση σοβαρών 
υποθέσεων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό. 

 
Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) 
Συνεχίζοντας και εντατικοποιώντας τις προσπάθειες του για συλλογή πληροφοριών, 
το Γ.Σ.Π. πέτυχε να συλλέξει αρκετά μεγάλο αριθμό πληροφοριών οι οποίες αφού 
έτυχαν της σχετικής ανάλυσης και επεξεργασίας, διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες 
υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες: 

 
• Ανευρεθέντα όπλα / εκρηκτικές ύλες: 
Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν σε μέλη του Γ.Σ.Π. ανευρέθηκαν σε διάφορες 
περιοχές τα ακόλουθα: 
 
1 στρατιωτικό τυφέκιο “ΤΟΜSON” 
5 γεμιστήρες στρατιωτικού τυφεκίου 
1 αυτοσχέδια βόμβα τύπου υδροσωλήνα 
1 οπλοπολυβόλο τύπου ΗΚ11 
1 πιστόλι με την ένδειξη “BLOW MINI MOD 2003” 
4 υδροσωλήνες 
1 Δ.Ο.Κ.Ο. μάρκας J.P SAUER 
Αριθμός φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων 
 
• Ανευρεθέντα ναρκωτικά 
Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν από μέλη του Γ.Σ.Π., σε 53 περιπτώσεις 
παγκύπρια έγινε έρευνα σε υποστατικά / οχήματα / άτομα, κατά τις οποίες 
διαπιστώθηκε ότι εγίνετο χρήση ή και διακίνηση ναρκωτικών. 
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• Διάφορες Δραστηριότητες 
Τα μέλη του Γ.Σ.Π. συμμετείχαν στην διερεύνηση των πιο κάτω υποθέσεων 
παγκύπρια: 
Κλοπές 
Παράνομα ιπποδρομιακά και ποδοσφαιρικά στοιχήματα 
Διαρρήξεις και κλοπές 
Πλαστογραφία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων 
Λαθρομετανάστευση 
Μαστροπεία / αποζείν από κέρδη πορνείας 
Λαθρεμπόριο από τα κατεχόμενα 
Παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών  
Παράνομοι αλλοδαποί 
Ληστεία 
Κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας 
 
Επιπρόσθετα, οι ομάδες παρακολούθησης του Γ.Σ.Π. είχαν κάτω από την επιτήρηση 
και παρακολούθηση τους εγκληματικά στοιχεία και ύποπτα πρόσωπα σε όλη την 
Κύπρο.  Επίσης οι ομάδες αυτές σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, έλαβαν μέρος σε 
επιχειρήσεις που αποσκοπούσαν στην καταπολέμηση και καταστολή του εγκλήματος, 
έλεγχο νυχτερινών κέντρων και χώρων όπου συχνάζουν εγκληματικά στοιχεία. 
 
Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων 
Το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων συστάθηκε μετά από οδηγίες του 
Αρχηγού Αστυνομίας στις 26/04/2004 και βρίσκεται υπό την άμεση εποπτεία του 
Βοηθού Αρχηγού Επιχειρήσεων. 
 
Βασικά καθήκοντα του Γραφείου είναι: 
 

• Η συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούν την εμπορία 
προσώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων και ανηλίκων, 
μαστροπεία, παιδική πορνογραφία και άλλα συναφή αδικήματα. 

• Ο συντονισμός επιχειρήσεων και ενεργειών μεταξύ των διαφόρων 
Επαρχιών ή Τμημάτων της Αστυνομίας που αφορούν τα πιο πάνω 
αδικήματα. 

• Η συμμετοχή σε σεμινάρια, επιτροπές που ασχολούνται με το θέμα, 
συναντήσεις εμπειρογνωμόνων κλπ. 

• Η οργάνωση σεμιναρίων για την κατάρτιση αστυνομικών που 
ασχολούνται με    το θέμα. 

• Η άμεση επαφή με θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κλπ. 
• Η λήψη προληπτικών μέτρων για τα φαινόμενα αυτά. 
 

Υποθέσεις 
Κατά τη διάρκεια του 2005 το Γραφείο προέβη σε 47 καταγγελίες υποθέσεων που 
αφορούσαν τα πιο κάτω αδικήματα: 
 

• 7 υποθέσεις αποζείν από κέρδη πορνείας 
• 2 υποθέσεις διατήρησης οίκου ανοχής 
• 1 υπόθεση διατήρησης οίκου ανοχής και αποζείν από κέρδη πορνείας 
• 7 υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων 
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• 30 υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενηλίκων και άλλα συναφή 
αδικήματα όπως μαστροπεία, προαγωγή διαφθοράς γυναίκας με απειλές, 
αποζείν από κέρδη πορνείας κ.α. 

 
Πίνακας 9  

Χώρα προέλευσης Θυμάτων 
 σε αδικήματα Εμπορίας Προσώπων κατά το 2005 

Χώρα Προέλευσης 
Θυμάτων Αριθμός Θυμάτων 

Βουλγαρία 2 
Μολδαβία 10 
Ρουμανία 1 
Ρωσία 6 
Ουκρανία 21 
Φιλιππίνες 2 
Σύνολο Θυμάτων 42 

 
 
 

Πίνακας 10 
Καταγγελίες για αδικήματα Εμπορίας Προσώπων κατά Επαρχία, για το έτος 2005 
Α/Α Επαρχία Αρ. Υποθέσεων Αρ.Καταγγελμένων 

1 Λευκωσία 7 14 
2 Λεμεσός 27 42 
3 Λάρνακα 7 11 
4 Πάφος 3 4 
5 Αμμόχωστος 2 2 
6 Μόρφου 1 1 

 47 74 
 

 
 

Γραφείο Εισαγγελίας 
Η Εισαγγελία του Τμήματος Γ Αρχηγείου έχει τις πιο κάτω ευθύνες: 
 

• Επίβλεψη της εργασίας που διεξάγεται στα Επαρχιακά Γραφεία 
Εισαγγελίας. 

• Διεξοδική μελέτη όλων των φακέλων δικογραφίας που αποστέλλονται 
στο Αρχηγείο για γνωμάτευση. 

• Σύνδεσμος με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. 
• Παρουσίαση ποινικών υποθέσεων στα Δικαστήρια. 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους, 5,597 υποθέσεις παρελήφθησαν από το Γραφείο 
Εισαγγελίας για μελέτη των φακέλων δικογραφίας. Η Εισαγγελία Αρχηγείου 
απέστειλε στη Νομική Υπηρεσία 3,255 υποθέσεις για να αποφανθεί ο Γενικός 
Εισαγγελέας κατά πόσο δικαιολογείται η προώθηση των υποθέσεων ενώπιον των 
Δικαστηρίων και / ή για περαιτέρω οδηγίες.  
 
Αφού έτυχαν μελέτης από το προσωπικό της Εισαγγελίας Αρχηγείου, 2,342 
υποθέσεις επιστράφηκαν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις με ανάλογες οδηγίες για τον 
περαιτέρω χειρισμό τους. 
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Μέλη της Εισαγγελίας Αρχηγείου συμμετείχαν σε συνεδρίες διαφόρων 
Κοινοβουλευτικών επιτροπών και επιτροπών Υπουργείων, εκπροσωπώντας την 
Αστυνομία σε διάφορα υπό συζήτηση νομοσχέδια ή θέματα που αφορούν άμεσα το 
έργο της Αστυνομίας. 
 
Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων 
Το Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων συστάθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2004 και 
έκτοτε καταγράφει αδικήματα με ρατσιστικό κίνητρο. Κατά το 2005 το Γραφείο 
κατέγραψε τρία (3) τέτοια αδικήματα. 
 
Κατά το 2005 το Γραφείο ασχολήθηκε με διοικητικά θέματα όπως ετοιμασία 
σχετικής Αστυνομικής Διάταξης, διδακτικής ύλης για χρήση της από την Αστυνομική 
Ακαδημία, ως επίσης και  ετοιμασία απαντητικών εκθέσεων της Αστυνομίας σε 
διάφορα εποπτικά Σώματα (RAXEN – EUMC, ECRI, CPT κ.λ.π).  Παράλληλα, το 
Γραφείο συμμετείχε σε συνεδριάσεις και συσκέψεις με θέμα την αξιολόγηση της 
Αστυνομίας από τους προαναφερόμενους εποπτικούς οργανισμούς σε θέματα 
ρατσισμού, διακρίσεων και ανθρώπινων δικαιωμάτων. 
 
Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών  για το Χουλιγκανισμό 
Το Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό ιδρύθηκε το 
Σεπτέμβριο του 2002 κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Από τον Ιούνιο του 2005 το Γραφείο ανήκει διοικητικά και επιχειρησιακά στο Τμήμα 
Γ του Αρχηγείου Αστυνομίας. 
 
Κατά το 2005 το Γραφείο αντάλλαξε πληροφορίες με αντίστοιχα Γραφεία άλλων 
χωρών σε σχέση με τη διεξαγωγή διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων στην Κύπρο και 
στο εξωτερικό. Ο υπεύθυνος του Γραφείου συμμετείχε στις συναντήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με το χουλιγκανισμό και στην ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για το πιο πάνω θέμα. 

 
Περαιτέρω, το γραφείο έχει αρμοδιότητα για τα πιο κάτω: 

• Αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων σε σχέση με τις αστυνομεύσεις των 
αθλητικών εκδηλώσεων της Κύπρου. 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την πιθανή δράση των ταραχοποιών 
(χούλιγκαν). 

• Παρακολούθηση των αστυνομεύσεων ποδοσφαιρικών αγώνων και υποβολή 
εκθέσεων στον Αρχηγό Αστυνομίας. 

• Συμμετοχή στις συσκέψεις που προηγούνται των ποδοσφαιρικών ή άλλων 
αγώνων. 

• Ανάλυση της επικινδυνότητας των αγώνων και υποβολή εισηγήσεων στον 
Αρχηγό Αστυνομίας. 

• Διαλέξεις στην Α.Α.Κ σε νεοσύλλεκτους αστυνομικούς, λοχίες και 
υπαστυνόμους. 

 
 
 
 
 
 

Ετήσια Έκθεση Αστυνομίας Κύπρου 2005 24



Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Πρόληψης / Καταπολέμησης της Βίας στην 
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων 
 
Παρακολούθηση υποθέσεων / περιστατικών βίας στην οικογένεια 
Κατά το 2005 το Γραφείο μελέτησε το περιεχόμενο 114 ποινικών φακέλων που 
αφορούσαν αδικήματα βίας στην οικογένεια (στο εξής Β.Σ.Ο.) και έγιναν οι ανάλογες 
εισηγήσεις για την παραπέρα πορεία των υποθέσεων.   
 
Επιπρόσθετα, το Γραφείο συνεργάστηκε με τους εξεταστές των υποθέσεων, με 
οικογενειακούς συμβούλους ή λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 
με άλλους συναρμόδιους κρατικούς και μη λειτουργούς καθώς επίσης και με θύματα 
για την πιο σύντομη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των περιστατικών. Προς 
τούτο καταγράφηκαν 770 τηλεφωνήματα από και προς τους πιο πάνω.  
 
Οργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων 
Σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία οργανώθηκαν τρία  εβδομαδιαία 
εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την εκπαίδευση μελών προερχομένων από όλα τα 
επαρχιακά  Τ.Α.Ε. και τους Αστυνομικούς Σταθμούς.  Στην εκπαίδευση 
συμπεριλαμβανόταν η κατάρτιση στη λήψη οπτικογραφημένων καταθέσεων. 
 
Τήρηση Ηλεκτρονικού Αρχείου 
Σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης τηρήθηκε ηλεκτρονικό αρχείο 
με όλα τα περιστατικά βίας στην οικογένεια σύμφωνα με τα ειδικά έντυπα Αστ. 102 
που συμπληρώνονται και αποστέλλονται στο Γραφείο από όλες τις Επαρχίες.   
 
Επιπρόσθετα, για σκοπούς καλύτερης αρχειακής καταγραφής, τηρήθηκε επιπρόσθετο 
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των περιστατικών από όλες τις υφιστάμενες πηγές 
πληροφόρησης του Γραφείου. Κατά το 2005 καταγράφηκαν 935 περιστατικά Βίας 
στην Οικογένεια και σε 340 από αυτά δόθηκε αριθμός ποινικού φακέλου. 

 
 
Συμμετοχή και αντιπροσώπευση της Αστυνομίας σε εκδηλώσεις / συζητήσεις / 
συνέδρια 
Μέλη του Γραφείου έλαβαν μέρος σε εκδηλώσεις, συζητήσεις ή συνέδρια με σκοπό 
την ενημέρωση του κοινού ή άλλων επαγγελματιών για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια και κακοποίηση ανηλίκων.  Μέλος του 
Γραφείου παρουσίασε εισήγηση με θέμα τη βία στην οικογένεια, στο πλαίσιο 
διεθνούς αστυνομικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διοργανώθηκε στην Γερμανία 
από τον Διεθνή Σύνδεσμο Αστυνομικών (I.P.A.). Το Γραφείο αντιπροσώπευσε την 
Αστυνομία σε  συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών της Βουλής με θέμα το 
προτεινόμενο Νομοσχέδιο περί Ανήλικων παραβατών. 
 
Επιπρόσθετα, το Γραφείο υπέβαλε εκτενές και ολοκληρωμένο βραχυπρόθεσμο 
στρατηγικό πρόγραμμα για πλήρη αξιοποίηση όλων των συστημάτων λήψης 
οπτικογραφημένων καταθέσεων παγκύπρια.  
 
Το Γραφείο ασχολήθηκε και με την προώθηση τροποποιητικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων που κρίθηκε ότι ήταν επιβεβλημένο για την καλύτερη αντιμετώπιση της 
Β.Σ.Ο.   
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Λήψη οπτικογραφημένων καταθέσεων  
Κατά το 2005 λήφθηκαν στις ειδικές εγκαταστάσεις του Γραφείου επτά 
οπτικογραφημένες καταθέσεις σε συνεργασία με τους ανακριτές των σχετικών 
υποθέσεων. 
 
Συμμετοχή / Αντιπροσώπευση της Αστυνομίας σε Επιτροπές 
- Συμβουλευτική Επιτροπή για Πρόληψη και Καταπολέμηση της Β.Σ.Ο. 
- Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙ 
 
Εκδόσεις: 
• Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο 

Ετοιμάστηκε τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο διατέθηκε σε όλους τους 
Αστυνομικούς Σταθμούς και Επαρχιακά Τ.Α.Ε. για προώθηση τους στο κοινό. 

• Εγχειρίδιο για τη Βία στην Οικογένεια 
Ετοιμάστηκε Εγχειρίδιο για τη Βία στην Οικογένεια και διατέθηκε σε όλους 
τους Αστυνομικούς Σταθμούς και Επαρχιακά Τ.Α.Ε. για ενημέρωση των 
ανακριτών υποθέσεων Β.Σ.Ο.   

 
 

Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
Παράνομων Στοιχημάτων 
Το εν λόγω γραφείο είναι αρμόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και 
αξιοποίηση πληροφοριών που έχουν σχέση με τα αδικήματα που αφορούν την περί 
Πνευματική Ιδιοκτησία και Παράνομων Στοιχημάτων Νομοθεσία καθώς επίσης και 
με την πάταξη της ευρείας κυκλοφορίας αντιγράφων εντύπων και ηλεκτρονικών 
ψηφιακών δίσκων. Ταυτόχρονα συντονίζει τις Διευθύνσεις / Υπηρεσίες στα θέματα 
της αρμοδιότητας τους. 
 
Κατά το 2005, το Γραφείο ερεύνησε διάφορα υποστατικά και παρέλαβε τεκμήρια 
σχετικά με αδικήματα Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παρανόμων 
Στοιχημάτων, όπως παρουσιάζεται στους πιο κάτω πίνακες:  

 
 

Πίνακας 11 
Αριθμός Υποστατικών και Παραληφθέντων Τεκμηρίων  
Υποθέσεων Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατά το 2005 

Επαρχία Αριθμός Υποστατικών Παραληφθέντα Τεκμήρια 

Λευκωσία 8 6,666 

Λεμεσός 12 13,650 

Λάρνακα 5 24,040 

Πάφος 4 1,560 

Αμμόχωστος 1 833 

Μόρφου 8 4,731 

ΣΥΝΟΛΟ 38 51,480 
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Πίνακας 12 
Αριθμός Υποστατικών που σχετίζονταν με τη διάπραξη  
Παράνομων Στοιχημάτων για το έτος 2005, κατά επαρχία 

Επαρχία Αριθμός Υποστατικών 

Λευκωσία -- 

Λεμεσός -- 

Λάρνακα -- 

Πάφος 15 

Αμμόχωστος 2 

Μόρφου 3 

Σύνολο 20 
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4. ΤΜΗΜΑ  Δ : ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Το Τμήμα Δ είναι επιφορτισμένο με την εκπόνηση σχεδίων και την υλοποίηση 
προγραμμάτων για την τεχνολογική αναβάθμιση της Αστυνομίας. Κατά το 2005, το 
Τμήμα Δ συνέχισε την εφαρμογή των προγραμμάτων για ανανέωση, συντήρηση, 
επιδιόρθωση και γενικά τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιών, 
του μηχανοκίνητου στόλου, των πλωτών και των πτητικών μέσων της Αστυνομίας. 
Επίσης παρείχε τεχνική υποστήριξη στη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία και 
βοήθησε στην εγκατάσταση του Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης. 
Παράλληλα, είχε την ευθύνη για την προκήρυξη προσφορών για όλους τους 
εξοπλισμούς που αγόρασε η Αστυνομία. 
 
 
Κλάδος Τηλεπικοινωνιών 
Ο Κλάδος Τηλεπικοινωνιών είναι επιφορτισμένος με τη συντήρηση, εγκατάσταση και 
επιδιόρθωση όλου του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών μέσων της 
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Χωρίζεται σε έξι γραφεία  τα οποία 
εξειδικεύονται στους πιο κάτω τομείς:  

1. Ασύρματο δίκτυο και συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης 
2. Τηλεφωνικό δίκτυο 
3. Ηλεκτρονικά μέσα 
4. Γενικές εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
5. Αρχείο κλάδου τηλεπικοινωνιών 
6. Αποθήκη υλικών και αρχείο συσκευών ασυρμάτων 

 
Μηχανουργείο 
Το προσωπικό του Μηχανουργείου έχει την ευθύνη συντήρησης του μηχανοκίνητου 
στόλου της Αστυνομίας. Στο Μηχανουργείο διεξάγονται οι πιο κάτω εργασίες: 

- Συντηρήσεις ρουτίνας (service) 
- Επισκευές μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων 
- Αλλαγές συμπλεκτών, αντλιών νερού, ραδιατέρ 
- Ηλεκτρολογικές εργασίες 
- Αντικατάσταση, επιδιόρθωση, ζύγισμα ελαστικών 
- Επιδιορθώσεις αμαξώματος (ισιώματα) 
- Μηχανικές εξετάσεις οχημάτων που ενεπλάκησαν σε δυστυχήματα ή άλλες 

εξετάσεις για να διαπιστωθεί η μηχανική κατάσταση του οχήματος, αν 
υπάρχει μετατροπή στον κυβισμό της μηχανής, στο αμάξωμα ή στο εξώστ. 

 
Κεντρικές Αποθήκες  
Οι Κεντρικές Αποθήκες έχουν την ευθύνη για την εξασφάλιση των ειδών ένδυσης, 
υπόδησης, εξάρτυσης και γενικού εξοπλισμού για το Αστυνομικό Σώμα σε παγκύπρια 
κλίμακα ως επίσης και την ευθύνη για την αγορά, αποθήκευση, συντήρηση και 
έκδοση όλων των όπλων και πυρομαχικών της Αστυνομίας, την προμήθεια επίπλων 
και σκευών, γραφειακού εξοπλισμού, προγραμματισμό και εκτύπωση όλων των 
Αστυνομικών Εντύπων. 
 
Κατά το έτος 2005 οι Κεντρικές Αποθήκες ετοίμασαν τις προδιαγραφές για την 
προκήρυξη προσφορών με ανοικτή διαδικασία μέσω του Τμήματος Δ και μέσω του 
Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών.  Προέβηκαν σε  προσφορές με 
συνοπτικές διαδικασίες, συμμετείχαν σε αξιολογήσεις προσφορών, σε ελέγχους και 
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παραλαβές υλικών και στη διάθεση τους στις διάφορες Διευθύνσεις και Μονάδες της 
Αστυνομίας. 
 
Το εργαστήριο των όπλων προέβηκε σε επιδιόρθωση, βαφή, συντήρηση όπλων και 
προέβηκε στον ετήσιο τεχνικό έλεγχο των όπλων των Επαρχιών / Τμημάτων / 
Μονάδων και κατασκεύασε ειδικά υλικά για διάφορες Υπηρεσίες του Αρχηγείου 
Αστυνομίας. 
 
Κλάδος Δημόσιων Συμβάσεων 
Ο Κλάδος Δημοσίων Συμβάσεων διασφαλίζει τη διεξαγωγή όλων των διαδικασιών 
που απαιτούνται από την προκήρυξη μέχρι και την ολοκλήρωση μιας σύμβασης, 
σύμφωνα με τον Περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο και Κανονισμούς ως 
επίσης και την ευθύνη για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού της Αστυνομίας. 
 
Κατά το έτος 2005 προκηρύχθηκαν συνολικά 102 προσφορές που αφορούν την 
προμήθεια διάφορων εξοπλισμών καθώς και υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών της 
Αστυνομίας. 
 
Αεροπορική Πτέρυγα  Αστυνομίας (Α.Π.Α.) 
Κατά το 2005 η Α.Π.Α. συνέχισε τις πολύπλευρες δραστηριότητες και προσφορά της 
με τα τρία πτητικά μέσα που διαθέτει (τα ελικόπτερα B412SP "ΑΠΟΛΛΩΝ" (CP2), 
B412EP "ΑΚΡΙΤΑΣ" (CP4), το αεροπλάνο ΒΝ-2Τ "ΕΡΜΗΣ" (CP1) ) και τη σωστική 
λέμβο "ΚΑΝΑΡΗΣ".  Στόχος της Α.Π.Α. ήταν να παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή 
αεροπορική υποστήριξη στο δύσκολο έργο της Αστυνομίας και των υποχρεώσεων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, ως επίσης έρευνα και 
διάσωση εντός της Περιοχής Πληροφοριών Πτήσεων (F.I.R.) Λευκωσίας και της 
συνθήκης Schengen της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Η ζώνη ευθύνης επιτήρησης και ελέγχου της Α.Π.Α., είναι ολόκληρο το έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  Αυτό περιλαμβάνει το θαλάσσιο και εναέριο χώρο της που 
εκτείνεται δώδεκα (12) ναυτικά μίλια από τις ακτές της όπου η Α.Π.Α. διενεργεί 
περιπολίες από αέρος, πάνω από χώρους και σημεία ζωτικής σημασίας όπως 
ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, υδατοφράκτες, διυλιστήρια, τουριστικές και 
δασικές περιοχές. Για σκοπούς έρευνας και διάσωσης η ζώνη ευθύνης εκτείνεται σε 
ολόκληρη την Περιοχή Πληροφοριών Πτήσεων (F.I.R.) Λευκωσίας και συνεργάζεται 
στενά με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Κ.Σ.Ε.Δ.). Η Α.Π.Α. 
συμβάλλει θετικά στην εκτέλεση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας που 
απορρέουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις.  Επισημαίνεται ιδιαίτερα η εμπλοκή της 
Α.Π.Α. στο F.I.R. Λευκωσίας σε επεισόδια που αφορούν θέματα λαθρεμπορίου, 
λαθρομετανάστευσης και καταπολέμησης της τρομοκρατίας.  
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Επίδειξη Α.Π.Α. κατά την άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2005» 

 
 
Κατά το 2005, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 323 πτήσεις των ελικοπτέρων για 
συνήθεις περιπολίες και αποστολές / επιχειρήσεις στις παραλίες, βουνά και γενικά σε 
ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο με 713 συνολικά ώρες πτήσεων. 
 
Ειδικότερα το προσωπικό της Αεροπορικής Πτέρυγας πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε 
κλήσεις για εξειδικευμένα καθήκοντα, όπως: 

• Αεροφωτογραφίσεις / Κινηματογραφήσεις, σε 8 περιπτώσεις 
• Διασώσεις σε θάλασσα και σε ξηρά  
• Παροχή πρώτων βοηθειών και μεταφορά τραυματιών / ασθενών, σε 2 

περιπτώσεις 
• Συνδρομή προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση πυρκαγιών, 

σε 2 περιπτώσεις 
• Προσφορά βοήθειας σε άτομα που κινδύνεψαν, σε 2 περιπτώσεις 
• Παροχή βοήθειας σε ληστείες / υποθέσεις ναρκωτικών και σε υποθέσεις 

ελλειπόντων προσώπων, σε 3 περιπτώσεις 
• Έρευνες για ύποπτα πλοία / λαθρομετανάστες, σε 6 περιπτώσεις 
• Ρίψεις αλεξιπτωτιστών Εθνικής Φρουράς, σε 10 περιπτώσεις 
• Μεταφορά του Αρχηγού της Ε.Φ., σε 3 περιπτώσεις 
• Συμμετοχή σε Ασκήσεις, σε 6 περιπτώσεις 
• Εντοπισμός πολεμικής φρεγάδας, σε 1 περίπτωση 
• Παροχή βοήθειας σε πλοίο που βυθιζόταν, σε 1 περίπτωση 
• Συνδρομή σε έρευνες για ανεύρεση κλοπιμαίου οχήματος, σε 1 περίπτωση 
• Δημόσιες Σχέσεις, σε 7 περιπτώσεις 

 
Παράκτιο  Σύστημα  Ραδιοεπισήμανσης 
Το Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης δημιουργήθηκε και δραστηριοποιήθηκε 
τον Ιούνιο του 2004.  
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Αποστολή του Κλάδου είναι η επιτήρηση της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου για 
την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, της εμπορίας ναρκωτικών, του 
λαθρεμπορίου και οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας. Επίσης καθήκον του 
Κλάδου είναι η παροχή πληροφοριών σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό 
και διάσωση ζωής και περιουσίας σε περιπτώσεις ναυτικών ατυχημάτων ή 
δυστυχημάτων. 
 
Κατά το 2005, το προσωπικό του Κλάδου εντόπισε και έθεσε υπό παρακολούθηση 
23,138 στόχους από τους οποίους 107 θεωρήθηκαν ύποπτοι και αναγνωρίσθηκαν από 
πλωτά και πτητικά μέσα μετά από αίτημα του ΠΑ.ΣΥ.Ρ. (Παράκτιο Σύστημα 
Ραδιοεπισήμασης) ενώ άλλοι 4,859 στόχοι αναγνωρίστηκαν με άλλες μεθόδους όπως 
ασύρματο, VMS, VTS, κλπ. 
 
Το σύστημα αναβαθμίστηκε μέσα στο 2005 για αύξηση των επιχειρησιακών του 
δυνατοτήτων. 
 
Γραφείο Μεταφορών 
Το Γραφείο Μεταφορών, το οποίο στεγάζεται στο Μηχανουργείο Αστυνομίας και 
υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στο Τμήμα Δ του Αρχηγείου Αστυνομίας, έχει 
την ευθύνη διαχείρισης όλου του μηχανοκίνητου στόλου της Αστυνομίας. 
 
Ο μηχανοκίνητος στόλος της Αστυνομίας αποτελείται από 1,132 οχήματα διαφόρων 
τύπων.  Κατά τη διάρκεια του 2005 αγοράστηκαν 12 οχήματα VAN και 1 
ασθενοφόρο όχημα, συνολικής αξίας Λ.Κ.186,384. Επίσης παραλήφθηκαν 50 
οχήματα τύπου 4 Χ 4  και 20 μοτοσικλέτες τύπου On & Off road, αξίας Λ.Κ.576,207.  
Κατά τις αγορές των πιο πάνω οχημάτων, το Γραφείο Μεταφορών συμμετείχε στην 
ετοιμασία και αξιολόγηση προσφορών. 
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5.  ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Τ.Μ. & Α.) 

 
 
Το Tμήμα Μελετών και Ανάπτυξης έχει την ευθύνη για την προώθηση και εφαρμογή 
διαδικασιών και μεθόδων που συμβάλλουν στην παραπέρα βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Αστυνομίας.  
 
Κατά το 2005, το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης συνέχισε την υλοποίηση των 
στρατηγικών του στόχων, οι οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη συνέχιση της 
υλοποίησης του πενταετούς προγράμματος πλήρους μηχανογράφησης της 
Αστυνομίας, την εκπόνηση μελετών και τον προγραμματισμό για την ανάπτυξη και 
αναβάθμιση της Αστυνομίας. Επίσης, ετοίμασε στατιστικές σε διάφορα θέματα, 
διευθέτησε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις του εξωτερικού (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι & Κ ) 
και ετοίμασε την Ετήσια Έκθεση της Αστυνομίας. 
 
 
Κλάδος Μηχανογράφησης 
Τα γενικά καθήκοντα του Κλάδου Μηχανογράφησης είναι να αναλύει τις ανάγκες 
όλων των Τμημάτων / Υπηρεσιών της Αστυνομίας (εξαιρουμένης της Κ.Υ.Π.) για 
ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων, να σχεδιάζει μηχανογραφημένα συστήματα και 
να ετοιμάζει προγράμματα.  Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης όπως αναφέρεται πιο 
πάνω, μέσα στο 2005 προώθησε την υλοποίηση της Στρατηγικής Μελέτης που άρχισε 
το 2002 για ολοκληρωτική Μηχανογράφηση της Αστυνομίας, που προβλέπει μεταξύ 
άλλων την αναβάθμιση και γεωγραφική επέκταση του Συστήματος του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  Η εργασία αυτή αποτελεί τη Β΄ φάση του Στρατηγικού 
Σχεδίου, το οποίο αναμένεται  να ολοκληρωθεί  περί τα τέλη Απριλίου 2006. Επίσης, 
κατά το 2005 έγινε ο σχεδιασμός του Προγράμματος Υλοποίησης του Εθνικού 
Συστήματος Πληροφόρησης (National Schengen Information System-NSIS) το οποίο 
αναμένεται να εγκατασταθεί περί τα τέλη του 2006. 
 
Μέσα στο 2005,  ο Κλάδος Μηχανογράφησης διεκπεραίωσε τις πιο κάτω εργασίες: 
 

• Ετοιμασία και αξιολόγηση προσφορών. 
• Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. 
• Αποπεράτωση της λειτουργίας του συστήματος καταγραφής βαθμών ποινής. 
• Αναβάθμιση του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών 

Αποτυπωμάτων (Α.Σ.Α.Δ.Α.). 
• Εξέταση τεκμηρίων τα οποία σχετίζονται με την διάπραξη εγκλημάτων στο 

διαδίκτυο ή και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
• Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας σε συναφή θέματα. 
• Διαχείριση / συντήρηση υφιστάμενων προγραμμάτων. 
• Εγκατάσταση των Μηχανογραφικών Συστημάτων F.A.D.O.(Πλαστά 

Έγγραφα) και CARE ( Ευρωπαϊκό Σύστημα Στατιστικών Στοιχείων Τροχαίων 
Δυστυχημάτων). 

 
Πέραν τούτου, ο Κλάδος Μηχανογράφησης συνέχισε την παροχή τεχνολογικής 
υποστήριξης προς όλα τα Τμήματα, Υπηρεσίες και Σταθμούς  της Αστυνομίας.  
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Γραφείο Στατιστικής 
Tο Γραφείο Στατιστικής της Αστυνομίας που λειτουργεί στο Τμήμα Μελετών και 
Ανάπτυξης, συνέχισε τη συλλογή και τήρηση σχετικής βάσης δεδομένων και 
ανάλυση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν το έγκλημα, τα 
τροχαία δυστυχήματα, τα ναρκωτικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βία στην 
οικογένεια, τη νεανική παραβατικότητα κ.λ.π. Ταυτόχρονα ασχολήθηκε με τη 
συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν το προσωπικό της 
Αστυνομίας, την τροχαία και την κατάσταση του σοβαρού εγκλήματος.  
 
Μερικά από τα καθήκοντα που εκτέλεσε το 2005, ήταν: 
 

• Καταχώρηση των υποθέσεων ανηλίκων παραβατών. 
• Διεκπεραίωση της 1ης και 2ης φάσης της έρευνας / μελέτης για το προσωπικό 

της Αστυνομίας Κύπρου. 
• Ετοιμασία  ετήσιων στατιστικών για το σοβαρό έγκλημα. 
• Στατιστικές αναλύσεις για τα θανατηφόρα δυστυχήματα για τις περιόδους 

2001-2004 και συγκριτικοί πίνακες για τα έτη 2004 και 2005. 
• Στατιστικές μελέτες με θέμα: «Ανάλυση Καταγγελιών Τροχαίας σε Σχέση με 

Θανατηφόρα Δυστυχήματα για την περίοδο 1/1/2005-30/6/2005», «Ανάλυση 
Καταγγελιών Τροχαίων Δυστυχημάτων για την περίοδο 2000-2004».  

 
 
 

Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών 
Το Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών ασχολείται με την καταχώρηση στοιχείων 
άφιξης και αναχώρησης αλλοδαπών στον Κεντρικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή του 
Αρχηγείου Αστυνομίας. Παράλληλα, συνεργάζεται και εξυπηρετεί τα Τμήματα / 
Υπηρεσίες της Αστυνομίας που έχουν σχέση με την αφιξοαναχώρηση αλλοδαπών, 
καταζητούμενα πρόσωπα, τρομοκρατία κ.α. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2005, το Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών καταχώρησε 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  332,560 αφίξεις και  327,495 αναχωρήσεις. 
 
 
Γραφείο Μελετών 
Το Γραφείο Μελετών τέθηκε σε νέα επιστημονική βάση και επανασυγκροτήθηκε  τον 
Ιούνιο του 2005. Κύρια ενασχόληση του είναι οι μελέτες, η επιστημονική έρευνα, η 
εκπόνηση και παρακολούθηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αστυνομίας. 
Επίσης υποβάλλει εισηγήσεις για την υιοθέτηση νέων αστυνομικών πρακτικών, 
περιλαμβανομένων και αυτών της εκπαίδευσης, για την αποτελεσματικότερη 
πρόληψη και καταστολή όλων των μορφών εγκλήματος και για την επιμόρφωση και 
εξειδίκευση των μελών της Αστυνομίας. 
 
Μερικά από τα καθήκοντα που εκτέλεσε το 2005, ήταν τα ακόλουθα: 
 

• Αξιολόγηση εισηγήσεων για τη βελτίωση της Αστυνομίας.  
• Σύνταξη Σχεδίων Στρατηγικής για την περίοδο 2007-2013 στα πλαίσια 

σχετικού Ευρωπαϊκού προγράμματος. 
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• Ετοιμασία αναθεωρημένου ενημερωτικού κειμένου για την Αστυνομία 
Κύπρου για δημοσίευση του στο βιβλιάριο “Περί Κύπρου”, το οποίο εκδίδεται 
από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

• Παρακολούθηση και συντονισμός της πορείας της Διμερούς Συνεργασίας των 
Αστυνομιών Κύπρου – Ελλάδος μέσα στο πλαίσιο Διμερούς Συμφωνίας που 
υπογράφηκε από τις δύο χώρες. 

• Συντονισμός και επίβλεψη της  Ημερήσιας Διάταξης (συνάντησης των 
Αρχηγών Αστυνομίας Κύπρου – Ελλάδος) που έγινε τον Δεκέμβριο του 2005 
στη Λευκωσία.   

• Ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης της Αστυνομίας Κύπρου . 
 

 
Εμπρόσθια όψη του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης 
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ΜΕΡΟΣ Γ -  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.) 
 
Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε. 
& Δ.Α.Σ.) υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στον Αρχηγό Αστυνομίας, μέσω 
Βοηθού Αρχηγού, αρμόδιου για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος συντονίζει και 
ελέγχει όλες τις ενέργειες και δραστηριότητες της Αστυνομίας, αναφορικά με την 
ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. Μέχρι να δημιουργηθεί θέση Βοηθού Αρχηγού, 
αρμόδιου για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα καθήκοντα του εκτελεί ο Βοηθός 
Αρχηγός (Δ). 
  
Τα θέματα πολιτικής που εμπίπτουν στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων τυγχάνουν χειρισμού από τη Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ., όπως επίσης τα θέματα του 
κεκτημένου Σιένγκεν και του προϋπολογισμού εναρμόνισης. Περαιτέρω, στις 
αρμοδιότητες της Διεύθυνσης υπάγονται οι αποσπάσεις μελών της Υπηρεσίας στο 
εξωτερικό (διπλωματικές αποστολές, Αξιωματικοί Σύνδεσμοι και αστυνομικές 
αποστολές) και η συμμετοχή τόσο στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
εκπροσώπηση του Αρχηγού Αστυνομίας σε συνέδρια / σεμινάρια που έχουν σχέση με 
την εναρμόνιση και εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, αναλαμβάνεται επίσης 
από τη Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. 
 
Γραφείο Ευρωπαϊκής ’Ενωσης και Διεθνών Σχέσεων 
Καθήκον του Γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων είναι η 
παρακολούθηση και η εφαρμογή από την Αστυνομία των υποχρεώσεων της που 
πηγάζουν  από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, και η ανάπτυξη και προώθηση των 
Διμερών και Ευρωπαϊκών σχέσεων μέσω των υφιστάμενων διεθνών διμερών 
συμφωνιών.  
 
Με βάση τα πιο πάνω το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων, κατά το 
έτος 2005, έχει επιτελέσει το ακόλουθο έργο: 
  

• Μελέτη και ετοιμασία εκθέσεων, αναφορών καθώς και υποβολή εισηγήσεων, 
σχετικά με την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και το κεκτημένο 
Schengen. 

 
• Μελέτη εκθέσεων και αναφορών μελών της Αστυνομίας που συμμετέχουν 

στις Ομάδες Εργασίας της  Ε.Ε.  
 
• Συμπλήρωση ερωτηματολογίων σχετικά με θέματα λαθρομετανάστευσης, 

ασύλου, Schengen και άλλα θέματα  Ε.Ε.   
    

• Εκπροσώπηση της Κύπρου στην Ομάδα Εργασίας Schengen – Evaluation και 
στις Ομάδες Εργασίας για την Αστυνομική Συνεργασία, το Οργανωμένο 
Έγκλημα, τα Σύνορα και Εμπορία Προσώπων. 
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• Συμμετοχή στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ε.Ε. (SCH 
– EVAL) για αξιολόγηση των Κρατών Μελών σε ότι αφορά τη Συμφωνία 
Schengen.  

- Αξιολόγηση Ελλάδας, Θαλάσσια Σύνορα. 
- Αξιολόγηση Σκανδιναβικών Χωρών, Θαλάσσια Σύνορα. 

 
• Υποβολή εισηγήσεων σχετικά με την αξιοποίηση χρηματικών κονδυλίων από 

κοινοτικά προγράμματα (ΑΓΗΣ, ΑΡΓΩ, ΑΙΝΕΙΑΣ, ΣΙΓΜΑ, INTERREG, 
HERCULES, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, PASR, PHARE). 

 
• Μελέτη, ετοιμασία προτάσεων και εξασφάλιση χρηματοδότησης για 

τεχνικούς εξοπλισμούς μέσω του OLAF. 
 

• Συντονισμός εργασιών σε λιμάνια και αεροδρόμια με σκοπό τη διαμόρφωση 
των χώρων ελέγχου επιβατών, την εγκατάσταση καινούργιων θυρίδων 
διαβατηριακού ελέγχου και εξασφάλιση του απαιτούμενου εξοπλισμού 
ασφαλείας (αψίδες, μηχανές x-ray) σύμφωνα με τη Συμφωνία Schengen. 

 
• Συμμετοχή στην Επιτροπή παραλαβής σφραγίδων Schengen. 

 
• Διοργάνωση Σεμιναρίου στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Το 

Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης» μέσα στα πλαίσια του Μνημονίου 
Συνεργασίας Κύπρου – Αυστρίας στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 20/10/2005. 

 
Γραφείο Νομικής Συνεργασίας 
Το Γραφείο Νομικής Συνεργασίας χειρίζεται νομικά και άλλα θέματα της Διεύθυνσης 
Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, αλλά και θέματα 
νομικής υφής που αφορούν γενικά την Αστυνομία. Κατά το 2005, το Γραφείο αυτό 
προέβηκε σε: 

 
• Νομικές αναλύσεις / επεξεργασία Αποφάσεων / Οδηγιών / 

Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς 
εναρμόνισης με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. 

 
• Νομικές αναλύσεις / επεξεργασία προσχεδίων Ψηφισμάτων / 

Αποφάσεων που υποβάλλονται στις αντιπροσωπείες των Κρατών-
Μελών και των υπό ένταξη χωρών που συμμετέχουν στις Ομάδες 
Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ετοιμασία των 
κειμένων / παρατηρήσεων / θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
• Νομικές έρευνες επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της 

Αστυνομίας. 
 

• Χειρισμός θεμάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
νομικές συμβουλές επί θεμάτων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας 
(Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, αιτήματα νομικής αρωγής, κ.τ.λ.). 

 
• Υποβολή εισηγήσεων και μελετών για υιοθέτηση ή τροποποίηση της 

εθνικής νομοθεσίας σε θέματα που αφορούν την Αστυνομία και 
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συμμετοχή σε συζητήσεις κοινοβουλευτικών και άλλων επιτροπών, 
σχετικά με τα θέματα αυτά. 

 
• Εκπόνηση ή / και επεξεργασία νομοσχεδίων που αφορούν την 

Αστυνομία. 
 

• Επεξεργασία διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και άλλων χωρών σε θέματα που αφορούν την 
Αστυνομία (Συμφωνίες Αστυνομικής Συνεργασίας, Συμφωνίες 
Ασφάλειας Διαβαθμισμένων Εγγράφων, κ.τ.λ.). 

 
• Διεξαγωγή μελετών και καταγραφή των θέσεων της Κύπρου επί των 

εκθέσεων Διεθνών και άλλων Οργανισμών αναφορικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα.   

 
• Εθνικό σημείο επαφής σχετικά με την αξιολόγηση της Κύπρου από 

την Ευρωπαϊκή  Ένωση στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Europol 
και Κρατών-Μελών και μεταξύ των Κρατών-Μελών αντίστοιχα για το 
οργανωμένο έγκλημα (25-27/10/2005). 

 
• Συμμετοχή σε συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας για την Αστυνομική 

Συνεργασία του Συμβουλίου της Ε.Ε. και της  Ομάδας «Φίλοι της 
Προεδρίας για την εφαρμογή της αρχής της διαθεσιμότητας». 

 
Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Από τις 29/08/2005, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποσπάστηκε από το 
Γραφείο Νομικής Συνεργασίας. Έκτοτε το Γραφείο χειρίσθηκε διάφορα 
ερωτηματολόγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων, 
και άλλα θέματα / ερωτηματολόγια που εγέρθηκαν από Διεθνούς Οργανισμούς και 
Υπηρεσίες άλλων κρατών.   
 
Επίσης υπό την εποπτεία του Βοηθού Αρχηγού Υποστήριξης, ετοιμάστηκε σχετική 
Έκθεση όπου επισημαίνεται η σημερινή κατάσταση των Αστυνομικών κρατητηρίων 
παγκυπρίως και υποβλήθηκαν εισηγήσεις για βελτιώσεις τους, ώστε να συνάδουν με 
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα /κριτήρια για τον χειρισμό κρατουμένων και τις συνθήκες 
κράτησης τους. 
 
Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας 
Το Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, αναλαμβάνει το συντονισμό των 
ενεργειών που γίνονται από πλευράς Αστυνομίας, για αντιμετώπιση και πάταξη της 
διεθνούς τρομοκρατίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, κατά το 2005 το Γραφείο 
ασχολήθηκε με τα ακόλουθα ζητήματα: 
 

• Ενέργειες που απορρέουν από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του Οργανισμού των  Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου  
της Ευρώπης καθώς και από τις κοινές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αφορούν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. 
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• Καθημερινή παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν την 
Τρομοκρατία σε Διεθνές επίπεδο και ετοιμασία Εβδομαδιαίου Δελτίου  
Αναφοράς για ενημέρωση της Ηγεσίας της Αστυνομίας. 

 
• Καταχώρηση τρομοκρατικών κτυπημάτων, τρομοκρατών, 

τρομοκρατικών οργανώσεων και πληροφοριών στη Βάση Δεδομένων 
του Γραφείου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας. 

 
• Χειρισμός συστημάτων ασφαλούς επικοινωνίας  BDL, ELCRODAT 6-

2  της Ομάδας P.W.G.T. και της ιστοσελίδας του Fusion Task της 
Interpol. 

 
• Απάντηση αιτημάτων ξένων υπηρεσιών και ερωτηματολογίων. 

 
• Συνεχείς επαφές με αξιωματικούς συνδέσμους (liaison officers) άλλων 

χωρών κυρίως Η.Π.Α., Αγγλίας, Γαλλίας και Γερμανίας με σκοπό την 
ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλοενημέρωση σε θέματα 
τρομοκρατίας. 

 
• Αποστολή μηνυμάτων για τοποθέτηση τρομοκρατών και υπόπτων 

προσώπων για τρομοκρατία στον κατάλογο απαγορευμένων / 
ελεγχομένων  προσώπων και συντονισμός ενεργειών όσον αφορά τα 
άτομα που εντοπίζονται στον κατάλογο αυτό. 

 
• Ετοιμασία σχετικών εκθέσεων / μελετών. 

 
• Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τους Αναλυτικούς Φακέλους για 

Ισλαμική Τρομοκρατία και Dolphin, της  Europol. 
 

• Λειτουργία ειδικού αρχείου που αφορά αποκλειστικά την τρομοκρατία.  
 

• Συμμετοχή σε επιχειρησιακά θέματα που αφορούν την Τρομοκρατία. 
 

• Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που εδρεύει στις 
Βρυξέλλες και στην Αστυνομική Ομάδα Εργασίας για την 
Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (P.W.G.T.). 

 
Πίνακας 13 

Έγγραφα που λήφθηκαν από PWGT, BDL, Europol, ξένες υπηρεσίες και  
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2005 

 
 Αιτήματα Ενημερωτικά Σύνολο 
PWGT 187 79 266 
BDL 95 359 454 
EUROPOL 82 91 173 
Ξένες Υπηρεσίες 144 105 249 
Ευρωπαϊκή Ένωση --- 263 263 
Σύνολο 508 897 1,405 
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Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας (INTERPOL) 
Το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη 
Γενική Γραμματεία της INTERPOL και τις υπόλοιπες 184 χώρες.  

 
Το 2005 παραλήφθηκαν 30,694 μηνύματα είτε από τη Γενική Γραμματεία της 
INTERPOL είτε από άλλες χώρες μέλη της INTERPOL ενώ από το γραφείο της 
INTERPOL Λευκωσίας στάληκαν 2,537 μηνύματα. Την ίδια περίοδο ανοίχτηκαν 769 
φάκελοι για νέες υποθέσεις. Παράλληλα παραλήφθηκαν 3,087 Διεθνείς Αγγελίες 
(Notices) από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2005, δώδεκα αλλοδαποί φυγόδικοι / εκζητούμενοι 
συνελήφθηκαν στην Κύπρο και εκδόθηκαν / παραδόθηκαν σε διάφορες χώρες μέλη 
της INTERPOL, ενώ δύο φυγόδικοι / εκζητούμενοι οι οποίοι καταζητούνταν από τις 
Κυπριακές Αρχές συνελήφθηκαν σε ξένες χώρες και εκδόθηκαν στην Κύπρο.   Από 
τις τέσσερεις υποθέσεις φυγοδίκων που συνελήφθηκαν στην Κύπρο, ένας φυγόδικος 
αφέθηκε ελεύθερος, ένας παραδόθηκε, ενώ για τους άλλους δύο εκκρεμεί απόφαση 
του δικαστηρίου. Τέσσερεις φυγόδικοι που καταζητούνταν από τις Κυπριακές Αρχές 
συνελήφθηκαν στο εξωτερικό.  Ένας αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση 
δικαστηρίου ενώ οι άλλες υποθέσεις εκκρεμούν.  
 
Κατά το 2005 Κύπριοι εκπρόσωποι πήραν μέρος σε διάφορα συνέδρια / σεμινάρια 
που διοργανώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL ενώ το 34ο 
Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο της INTERPOL πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 
( 25-27 Μαίου 2005 ).  

 
Μερικές από τις σημαντικότερες υποθέσεις που χειρίστηκε το Γραφείο INTERPOL 
κατά τη διάρκεια του 2005 αφορούσαν :  
- Κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων, απαγωγή παιδιού, φόνοι αλλοδαπών στην 
Κυπριακή Δημοκρατία ( σε συνεργασία με αντίστοιχα Γραφεία της Interpol άλλων 
χωρών ). 
- Σύλληψη αλλοδαπών φυγόδικων από την Κυπριακή Δημοκρατία και έκδοση τους 
στις αιτήτριες χώρες. 
- Έκδοση Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης και ερυθρών αγγελιών από την 
Κυπριακή Αστυνομία. 
 
Γραφείο Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (ΕUROPOL) 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005, παραλήφθηκαν 2,174 μηνύματα από την 
EUROPOL και παράλληλα αποστάληκαν από την Αστυνομία Κύπρου 1,490 
μηνύματα.   
 
Κατά το έτος 2005 ανοίχθηκαν 179 υποθέσεις με τις οποίες ζητούνται εξετάσεις στην 
Κύπρο από άλλες χώρες ή την EUROPOL και παράλληλα έχουν ανοιχθεί 85 
υποθέσεις για τις οποίες η Κύπρος αιτήθηκε εξετάσεις από άλλες χώρες ή την 
EUROPOL. Παράλληλα ανοίχθηκαν 10 επιπρόσθετοι γενικοί φάκελοι από το 
γραφείο EUROPOL στην Κύπρο.  Τα κυριότερα θέματα που αφορούσαν τις 
υποθέσεις αυτές ήταν η πλαστογραφία (διαβατηρίων κλπ), παραχάραξη του ΕΥΡΩ, 
παράνομη μετανάστευση, ναρκωτικά και άλλα σοβαρά εγκλήματα.  
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Η κατάταξη της Κύπρου για το 2005 (όσον αφορά την ανταλλαγή μηνυμάτων) σε 
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες / μέλη της Ε.Ε. και τις 9 χώρες / διεθνείς οργανισμούς 
με τους οποίους υπάρχει συμφωνία συνεργασίας έχει ως εξής: 
 
 

Πίνακας 14 
Κατάταξη της Κύπρου στην ανταλλαγή μηνυμάτων 

στα πλαίσια της EUROPOL για το 2005 
Ιανουάριος 15η θέση 

Φεβρουάριος 15η θέση 

Μάρτιος 18η θέση 

Απρίλιος 19η θέση 

Μάιος 15η θέση 

Ιούνιος 17η θέση

Ιούλιος 15η θέση 

Αύγουστος 16η θέση 

Σεπτέμβριος 16η θέση 

Οκτώβριος 15η θέση 

Νοέμβριος 20η θέση 

Δεκέμβριος 15η θέση 

 
Μέλη του Γραφείου EUROPOL συμμετείχαν σε διάφορες συναντήσεις / εκπαιδεύσεις 
στο εξωτερικό κατόπιν προσκλήσεων από την EUROPOL. 

 
Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας 
1) Αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής 
Το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας (Γ.Α.Σ.) από τον Μάρτιο του 2004 είναι ο 
Σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως 
στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής αρωγής,  αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο 
για την εκτέλεση τους (σχετικός είναι ο Νόμος Περί Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας Νόμος 23(Ι)2001 και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε 
ποινικά θέματα (Κυρ. Νόμος 2(ΙΙΙ)/2000).  

 
Κατά το 2005 παραλήφθηκαν 180 αιτήματα δικαστικής αρωγής. Σε 33 περιπτώσεις 
αφίχθηκαν στην Κύπρο ανακριτές από το εξωτερικό για διενέργεια εξετάσεων 
αναφορικά με διερευνόμενες υποθέσεις. Κατά την ίδια περίοδο αποστάληκαν από το 
Γ.Α.Σ.  19 αιτήματα νομικής αρωγής. 
 
2) Αιτήματα Αστυνομικών Ακόλουθων 
Το 2005 παραλήφθηκαν 40 αιτήματα από Αστυνομικούς Ακόλουθους που υπηρετούν 
σε Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο, σχετικά με διερευνόμενες υποθέσεις που 
απασχολούν τη χώρα τους. Παράλληλα, 8 αιτήματα στάληκαν από το Γ.Α.Σ. στους εν 
λόγω Αστυνομικούς Ακόλουθους σχετικά με διερευνόμενες υποθέσεις ή ζητούμενες 
πληροφορίες γενικού περιεχομένου. 
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3) CIREFI – Early Warning System 
Το E.W.S. είναι ένα σύστημα με το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με 
τη λαθρομετανάστευση. Στο παρόν στάδιο, 29 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της 
Κύπρου), καθώς και η EUROPOL, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γενική Γραμματεία 
του Συμβουλίου της Ευρώπης συνδέονται με το σύστημα αυτό, στέλλοντας μηνύματα 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα από και προς την Κύπρο. 
 
Κατά το έτος 2005, στάληκαν από το Γ.Α.Σ. 49 μηνύματα και παραλήφθηκαν επτά 
μηνύματα, που σχετίζονται με τη λαθρομετανάστευση. 
 
4) Αστυνομικές Αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Οι Ευρωπαϊκές Αστυνομικές Αποστολές έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για να υποβοηθήσουν στον καταρτισμό των τοπικών Αστυνομιών με 
Ευρωπαϊκά πρότυπα, σε χώρες με μεταπολεμικές καταστάσεις και αυξημένες ανάγκες 
αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος που μαστίζει τις 
χώρες αυτές. 
 
Στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αποστολή E.U.P.M. στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη,  
υπηρέτησαν έξι μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας, εκ των οποίων οι τέσσερις 
επέστρεψαν στις 31/12/2005. Για τα υπόλοιπα δύο μέλη έχει ήδη δοθεί έγκριση να 
παραμείνουν στην αποστολή μέχρι τις 30/4/2006, ενώ στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική 
Αποστολή EUPOL-PROXIMA στα Σκόπια υπηρέτησαν τέσσερα μέλη της 
Κυπριακής Αστυνομίας, τα τρία από τα οποία επέστρεψαν στις 31/12/2005 ενώ το 
τέταρτο μέλος εγκρίθηκε να μείνει μέχρι τις 30/6/2006.   
 
Το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας συντονίζει όλα τα θέματα που άπτονται της 
συμμετοχής της Κυπριακής Αστυνομίας στις Ευρωπαϊκές Αστυνομικές Αποστολές 
και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία παρέχοντας κάθε βοήθεια σε αυτές. Παράλληλα 
ετοιμάζει σημειώματα με εισηγήσεις για τη βελτίωση των ωφελημάτων που 
παρέχονται στα μέλη των Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Αποστολών, για τροποποίηση 
της νομοθεσίας που αφορά την απόσπαση μελών της αστυνομίας σε Ευρωπαϊκές 
Αστυνομικές Αποστολές ή σε οργανισμούς του εξωτερικού, κ.ά. 

 
5) Διπλωματικές Αποστολές για σκοπούς παραχώρησης θεωρήσεων εισόδου 

στη Δημοκρατία                           
Τέσσερα μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας βρίσκονται σε διάφορες Πρεσβείες της 
Κύπρου στο εξωτερικό (Βηρυτού, Καΐρου, Βελιγραδίου και Νέου Δελχί) για την 
παραχώρηση θεώρησης εισόδου αλλοδαπών στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Τα μέλη 
αυτά βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας, 
ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με αλλοδαπούς που υποβάλλουν αίτηση για 
είσοδο στην Κυπριακή Δημοκρατία.   
 
Γραφείο S.I.RE.N.E 
Το Γραφείο S.I.RE.N.E.  (Supplementary Information Requests of the National 
Entries) αποτελεί την Κεντρική Αρχή, η οποία θα προβαίνει στην ανταλλαγή 
συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση: 

• Με τις καταχωρήσεις στο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Σιένγκεν. 
• Στην ανταλλαγή και χειρισμό αιτημάτων Αστυνομικής Συνεργασίας 

μεταξύ των Κρατών Μελών. 
• Συνδρομή σε διερευνόμενες Ποινικές Υποθέσεις. 
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• Διαδικασίες καταχώρησης και εκτέλεσης του Ευρωπαϊκού Εντάλματος 
Σύλληψης. 

• Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κλοπές οχημάτων / έργων τέχνης / 
όπλων μεταξύ των Κρατών Μελών. 

 
Η ανάγκη σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Γραφείου S.I.RE.N.E.  αποτελεί 
συμβατική υποχρέωση των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι ενέργειες για την ίδρυση του Γραφείου S.I.RE.N.E. στην Κύπρο έχουν αρχίσει 
ουσιαστικά από την 4/4/2005, με την τοποθέτηση του Υπεύθυνου. Προσωρινά το 
Γραφείο στεγάζεται στα κεντρικά Γραφεία της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. ενώ έχει εξευρεθεί 
χώρος στέγασης, και αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία τον Ιούνιο 2006. 
 
Μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας για την δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας του 
Γραφείου S.I.RE.N.E., ο υπεύθυνος του συμμετείχε σε διάφορες συναντήσεις για 
απόκτηση των ανάλογων γνώσεων και εμπειριών, (π.χ. στις Εργασίες της Ομάδας 
Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης S.I.S./ S.I.RE.N.E., στις 
Αξιολογήσεις Κρατών Μελών σε θέματα S.I.S. / S.I.RE.N.E.  κ.α).  
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ΜΕΡΟΣ Δ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  (Υ.Α.& Μ.) 
 
Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει αποκλειστική αρμοδιότητα την 
εφαρμογή των Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου και Κανονισμών 
(Κεφ.105 & Κ.Δ.Π. 242/72).   Έχοντας πάντοτε ως γνώμονα των ενεργειών της την 
Κυβερνητική πολιτική για την ανάπτυξη του τουρισμού και τις υποχρεώσεις που 
πηγάζουν από την πλήρη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να 
ασκεί έλεγχο των αλλοδαπών κατά την είσοδο και παραμονή  τους στο έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, στοχεύοντας στην καταπολέμηση της 
λαθρομετανάστευσης. Για την επιτυχία του έργου της συνεργάζεται στενά με άλλες 
Αστυνομικές Διευθύνσεις, τα Επαρχιακά Τ.Α.Ε., Ο.Π.Ε., Γ.Σ.Π., Κ.Υ.Π., Υ.ΚΑ.Ν., 
Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία καθώς και την Αεροπορική Πτέρυγα της 
Αστυνομίας. 
 
Οι κυριότερες δραστηριότητες της Υ.Α.& Μ. κατά το 2005, ήταν: 
• Έλεγχος διαβατηρίων των αφιχθέντων και αναχωρούντων προσώπων από και 

προς το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
• Εξέταση αιτήσεων για άδεια εισόδου (Visa-M58). 
• Εγγραφή και έλεγχος των αλλοδαπών. 
• Εξέταση αιτήσεων αλλοδαπών σχετικά με άδειες παραμονής, εργασίας, φοίτησης, 

μόνιμης διαμονής, πολιτογραφήσεις. 
• Έλεγχος αλλοδαπών με σκοπό τον εντοπισμό, καταγγελία, σύλληψη και απέλαση 

των παρανόμων. 
• Εξέταση αιτήσεων για πολιτικό άσυλο. 
• Εντοπισμός λαθρομεταναστών. 
• Τήρηση, έλεγχος και ενημέρωση του καταλόγου απαγορευμένων προσώπων 

(STOP-LIST). 
• Οργάνωση επιχειρήσεων εντοπισμού και σύλληψης παράνομων αλλοδαπών για 

καταστολή της λαθρομετανάστευσης. 
• Έλεγχος καλλιτέχνιδων που εργάζονται σε καμπαρέ και μουσικοχορευτικά 

κέντρα. 
 
Η Υ.Α.& Μ. έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα των καθηκόντων της την 
καταστολή της παράνομης παραμονής και εργοδότησης αλλοδαπών, ως επίσης την 
καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Η Κύπρος λόγω της  γεωγραφικής της 
θέσης προσελκύει λαθρομετανάστες που προέρχονται από Συρία, Ιράν, Ιράκ, 
Τουρκία, Αίγυπτο, και Λίβανο. 
 
Τον τελευταίο χρόνο υπήρξε μείωση τόσο των λαθρομεταναστών σε σχέση με το 
2004, όσο και των αιτητών ασύλου. Αυτό οφείλεται στα αποτρεπτικά μέτρα που 
λήφθηκαν από το κράτος για επιτήρηση των ακτών που ελέγχονται από την Κυπριακή 
Δημοκρατία όπως είναι η τοποθέτηση και λειτουργία παράκτιου συστήματος 
ραδιοεπισήμανσης, ενίσχυση της Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας με νέα σκάφη, 
και η αύξηση ελέγχου-περιπολιών από την Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας. Ως 
εκ τούτου οι λαθρομετανάστες και τα κυκλώματα διακίνησης τους στράφηκαν προς 
την Τουρκία δια μέσου της οποίας φθάνουν στις κατεχόμενες περιοχές, 
χρησιμοποιώντας τα παράνομα λιμάνια Αμμοχώστου και Κερύνειας και το παράνομο 
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αεροδρομίο Erkan αλλά και άλλα παράνομα σημεία εισόδου. Από εκεί μέσω της 
Γραμμής Κατάπαυσης του Πυρός, τα οδοφράγματα ή τις Βρετανικές Βάσεις, 
εισέρχονται παράνομα στις ελεύθερες περιοχές, ως λαθρομετανάστες και η 
πλειοψηφία αιτείται άσυλο. 
 
Σύμφωνα με τους στατιστικούς πίνακες λαθρομεταναστών φαίνεται ότι αυτοί έχουν 
μειωθεί κατά 1,279  έναντι του 2004.  Όσον αφορά τους  αιτητές ασύλου το 2004 
ήταν 9,242 ενώ το 2005 ο αριθμός έφθασε στις 7,651.  Μεγάλος αριθμός αιτητών 
ασύλου προέρχεται από υπηκόους των χωρών Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Ινδίας, Κίνας 
και Σρι Λάνκα, που εισήλθαν στην Κύπρο νόμιμα ως φοιτητές σε κολέγια για να 
παρατείνουν την παραμονή  τους, αφού  αιτούνται άσυλο.  Επίσης ένας άλλος 
αριθμός αιτητών ασύλου προέρχεται από  Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Γεωργία και 
Αρμενία οι οποίοι έρχονται στην Κύπρο νόμιμα ως εργάτες ή τουρίστες και με τη 
λήξη της άδειας τους αιτούνται άσυλο.  Μέλη της Υ.Α.&Μ. στελέχωσαν διάφορες  
αποστολές (στην Ινδία, στο Πακιστάν, στη Μπαγκλαντές, στην Κίνα και στη Σρι-
Λάνκα) για έλεγχο και προέγκριση των φοιτητών από τις χώρες αυτές για αποτροπή 
άφιξης προσώπων σαν φοιτητές σε κολέγια, που απώτερο σκοπό έχουν την παράνομη 
απασχόληση ή και την αίτηση ασύλου.  
 
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην πρόληψη της λαθρομετανάστευσης η οποία 
επιτυγχάνεται με τον έγκαιρο εντοπισμό των λαθρομεταναστών και των δικτύων 
διακίνησης τους. 
  

Πίνακας 15 
Συγκριτικός πίνακας Λαθρομεταναστών για τα έτη 2000-2005 
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2.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Υ.ΚΑ.Ν.) 

 
 
Η Υ.ΚΑ.Ν. εφαρμόζει την πολιτική του Κράτους όπως ερμηνεύεται από το 
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (Α.Σ.Κ.) μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης 
πολιτικής που καθορίζουν τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι 
Διεθνείς Οργανισμοί.   
 
Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής προϋποθέτει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες, κρατικές και μη, και στήριξη του έργου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου. 
Στόχος της εργασίας της Υ.ΚΑ.Ν. είναι γενικά η αντιμετώπιση του προβλήματος των 
ναρκωτικών στον τόπο μας, τόσο στον τομέα της μείωσης της ζήτησης όσο και της 
μείωσης της προσφοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την εθνική 
στρατηγική και των σχεδίων δράσης που καλύπτουν την περίοδο 2004-2008. 
 
 
Μείωση της ζήτησης ( Πρόληψη) 
Στον τομέα της πρόληψης, η Υ.ΚΑ.Ν. οργάνωσε και ανέπτυξε διάφορες 
δραστηριότητες με κύριο στόχο την εξάλειψη εκείνων των συνθηκών που προάγουν 
τη ζήτηση των Ναρκωτικών, την προώθηση και την ανάπτυξη αμυντικών 
μηχανισμών στους πολίτες (ειδικά τους νέους) ενάντια στις αρνητικές επιδράσεις και 
στους παράγοντες που προωθούν τις εξαρτησιογόνες ουσίες.  
 
Μετά από μελέτη και ανάλυση στοιχείων προηγούμενων χρόνων, εντοπίστηκαν 
ευάλωτες περιοχές «υψηλού κινδύνου», και  πραγματοποιήθηκαν προγράμματα 
ενημέρωσης και διαφώτισης που απευθύνονταν σε άτομα / ομάδες που διαμένουν 
στις περιοχές αυτές.  
 
Για ενημέρωση / διαφώτιση του κοινού διοργανώθηκαν 182 διαλέξεις, εργαστήρια 
και συζητήσεις, τα οποία παρακολούθησαν 9,049  άτομα διαφόρων ηλικιών 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H). Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου 
κοινωνικού συνόλου διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις, εκδόθηκε ενημερωτικό 
υλικό με αντιναρκωτικά μηνύματα και έγινε προβολή της ανοικτής τηλεφωνικής 
γραμμής 1498 που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως για άμεση ανταπόκριση και 
βοήθεια. 
 
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών  (26η Ιουνίου) η 
Υ.ΚΑ.Ν. ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 
(21-26 Ιουνίου 2005), προβάλλοντας το θέμα των ναρκωτικών μέσα από τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης: πραγματοποίηση δημοσιογραφικής διάσκεψης, δημοσίευση 
άρθρων, προβολή σχετικής ταινίας με σκοπό τη διαφώτιση για την παγκόσμια ημέρα 
κατά των ναρκωτικών, συνεντεύξεις σε όλους σχεδόν τους ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθμούς. Επίσης, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2005, 
προβλήθηκε στους κινηματογράφους σε παγκύπρια βάση, διαφωτιστικό φιλμάκι 
(spot). 
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Μείωση της προσφοράς 
Η δράση της Υ.ΚΑ.Ν. στον τομέα της μείωσης της προσφοράς βασίζεται στους δύο 
πιο κάτω άξονες:  
 

• Καταπολέμησης της επιτόπιας παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης και χρήσης 
ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών (Επιχειρησιακή Δράση). 

 
• Ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας για πάταξη του λαθρεμπορίου, της 

παράνομης διακίνησης και προμήθειας ναρκωτικών διεθνώς (Διεθνής 
Συνεργασία). 

 
 
 
 (Α) Επιχειρησιακή Δράση 

• Έλεγχος, παρακολούθηση και έρευνα υπόπτων χώρων όπου συχνάζουν άτομα 
ή ενδεχομένως γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών, καθώς επίσης οικιών, 
υποστατικών, νυκτερινών κέντρων, οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών, 
εμπορευματοκιβωτίων, της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, των 
οδοφραγμάτων, αεροδρομίων, λιμανιών και μαρίνων. 

• Συλλογή, αξιολόγηση, ανάλυση και διερεύνηση πληροφοριών, με την 
κατάλληλη αξιοποίηση των οποίων διενεργούνται επιχειρήσεις σύλληψης 
υπόπτων και κατάσχεσης ναρκωτικών.  

• Διερεύνηση των ποινικών υποθέσεων ναρκωτικών που καταγγέλλονται και 
ποινική δίωξη των κατηγορουμένων.  

 
Τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής δράσης της Υ.ΚΑ.Ν. κατά το έτος 2005, 
παρουσιάζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤ-Ζ.  
 
 
 
(Β) Διεθνής Συνεργασία 
Η Κύπρος έχει υιοθετήσει όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα ναρκωτικά και η 
Νομοθεσία έχει εκσυγχρονιστεί ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες των Συμβάσεων 
αυτών, για την υλοποίηση των οποίων η Κυπριακή Αστυνομία συνεργάζεται στενά με 
τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την 
INTERPOL, την EUROPOL και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και τις 
υπηρεσίες ξένων χωρών που έχουν εγκαταστήσει μόνιμα στην Κύπρο Αξιωματικούς 
Συνδέσμους. Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας αυτής, κατά το έτος 2005 προέκυψαν 
τα ακόλουθα : 
 
• Αιτήματα / Ερωτηματολόγια 
Εξετάσεις και απαντήσεις σε αιτήματα / ερωτηματολόγια της ΙΝΤΕRPΟL, 
EUROPOL, Ηνωμένων Εθνών και των Αξιωματικών Συνδέσμων ξένων χωρών που 
εδρεύουν στην Κύπρο. 
 
• Συλλήψεις / Κατασχέσεις Ναρκωτικών στην Κύπρο 
Με τη συνεργασία της ΙΝΤΕRPΟL, της EUROPOL και των Αρμοδίων Υπηρεσιών 
ξένων χωρών εξαρθρώθηκαν δίκτυα εισαγωγής, διακίνησης και προμήθειας 
ναρκωτικών στην Κύπρο σε τέσσερις περιπτώσεις.  Επίσης συνελήφθηκαν συνολικά 
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επτά πρόσωπα (τέσσερις Αλλοδαποί και τρεις Κύπριοι), κατασχέθηκαν περίπου 130 
κιλά κάνναβη τα οποία εισήχθηκαν στην Κύπρο από το εξωτερικό, και εκτελέστηκε 
ένα Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εκ μέρους των Γαλλικών Αρχών Ασφαλείας. 
  
• Συνεργασία με Αρμόδιες Αρχές στο εξωτερικό 
Σε τρεις περιπτώσεις, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν.  μετέβηκαν στο εξωτερικό, όπου είχαν 
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές των χωρών για διερεύνηση πληροφοριών σχετικά 
με διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών προς την Κύπρο και εντοπισμό 
καταζητούμενων.  
 
• Υλοποίηση των προνοιών Διεθνών / Διμερών Συμβάσεων 
Κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Αρχηγό Αστυνομίας και το 
Διοικητή Υ.ΚΑ.Ν., πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ιράν μεταξύ 3-9/9/2005, 
μέσα στα πλαίσια της εξεύρεσης τρόπων υλοποίησης των προνοιών του Μνημονίου 
Κατανόησης μεταξύ Κύπρου – Ιράν για Συνεργασία στην Καταπολέμηση της 
Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών.  Κατά την επίσκεψη υπογράφηκε και από τις 
δύο πλευρές σχετικό Πρωτόκολλο, στο οποίο περιλήφθηκαν οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν όσον αφορά τους τρόπους συνεργασίας, καθορίστηκαν Επιτροπές και 
ορίστηκαν Αξιωματικοί Σύνδεσμοι (Liaison Officers) για απευθείας επικοινωνία σε 
επείγοντα θέματα.  
 
 
 
Παροχή Βοήθειας στο Κοινό 
Στο Αρχηγείο της Υ.ΚΑ.Ν. λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως η Ανοικτή Τηλεφωνική 
Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας (τηλ. 1498), μέσω της οποίας παρέχεται 
η δυνατότητα στο κοινό να αποταθεί ανώνυμα ή επώνυμα είτε για να διαβιβάσει 
πληροφορίες, είτε για να ζητήσει βοήθεια και συμβουλές σε θέματα που αφορούν 
εξαρτησιογόνες ουσίες.  Μέσω της γραμμής αυτής παρέχεται ενημέρωση στο κοινό, 
βοήθεια και στήριξη σε χρήστες και στις οικογένειες τους και όταν κριθεί αναγκαίο, 
παραπομπή τους σε θεραπευτικά προγράμματα ή άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.  
Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2005 λήφθηκαν 130 τηλεφωνήματα από χρήστες 
ναρκωτικών, συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα για παροχή βοήθειας.  
 
Κατά το έτος 2005 πραγματοποιήθηκαν επίσης 70 προσωπικές συναντήσεις χρηστών 
ναρκωτικών με τον κοινωνιολόγο της Υ.ΚΑ.Ν.  Μετά τις προσωπικές συνεντεύξεις 
και αφού αξιολογήθηκε η κατάσταση κάθε ατόμου ξεχωριστά, 45 πρόσωπα 
παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξειδικευμένη βοήθεια σε άλλες Υπηρεσίες, όπως στις 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Κέντρο Πρόληψης Πολλαπλής Παρέμβασης 
«ΠΕΡΣΕΑΣ», Κέντρο Αποτοξίνωσης «ΑΝΩΣΗ», Θεραπευτικό Κέντρο «ΠΥΞΙΔΑ», 
Συμβουλευτικό Κέντρο «ΤΟΞΟΤΗΣ», Θεραπευτική Κοινότητα «ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ», 
Ανοιχτή Θεραπευτική Μονάδα «ΤΟΛΜΗ» και Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. 
 
 
 
Συνέδρια, Ομάδες Εργασίας, Σεμινάρια και Εκπαιδεύσεις 
Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι των Διεθνών και Διμερών 
Συμβάσεων που έχει υιοθετήσει, και κυρίως έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
Υ.ΚΑ.Ν. έλαβε μέρος σε διάφορα συνέδρια και συμμετείχε σε Ομάδες Εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Παράλληλα με  στόχο την επαγγελματική κατάρτιση του 
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προσωπικού της, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στα ιδιάζουσας μορφής καθήκοντα 
που εκτελεί, υιοθετήθηκαν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εξειδικευμένα 
προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ναρκωτικών και άλλα συναφή θέματα, τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 
 
 
 
 

 
Περίπτερο της Υ.ΚΑ.Ν. κατά την Ημέρα Αστυνομίας για το κοινό (Open Day Αρχηγείου) 12/11/2005. 
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3.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) 
 
Η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών αποτελείται από το Αρχείο της Υπηρεσίας, 
το Γραφείο Διαβίβασης Τεκμηρίων και από επτά Εργαστήρια / Κλάδους όπως 
φαίνονται πιο κάτω: 

 
1. Εγκληματολογικό Εργαστήριο 
2. Εργαστήριο Διερεύνησης 
3. Φωτογραφικό Εργαστήριο 
4. Εργαστήριο Γραφολογίας 
5. Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας 
6. Δικανικό Εργαστήριο 
7. Κλάδος Δακτυλοσκοπίας 

 
Γραφείο Διαβίβασης Τεκμηρίων 
Το Γραφείο Διαβίβασης Τεκμηρίων διαβίβασε στο Κυβερνητικό Χημείο 1,042 
υποθέσεις που αφορούσαν 2,935 τεκμήρια για εξέταση. Μικρός αριθμός τεκμηρίων 
διαβιβάστηκε για επιστημονικές εξετάσεις στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο Τμήμα 
Δημοσίων Έργων, στο Σύνδεσμο Τοξοβολίας, στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών 
Αρχηγείου, στο Τμήμα Μελετών & Ανάπτυξης Αρχηγείου και στο Ιστοπαθολογικό 
Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.  Επίσης διαβίβασε στο Ινστιτούτο 
Νευρολογίας & Γενετικής για εξέταση με τη μέθοδο DNA, άλλα 11,978 τεκμήρια σε 
2,062 υποθέσεις. 
 
Εγκληματολογικό Εργαστήριο 
Το Εγκληματολογικό Εργαστήριο παρέλαβε 344  πυροβόλα όπλα, τα οποία 
εξετάστηκαν για την καταλληλότητα τους και το εγκληματολογικό τους παρελθόν, 
καθώς και 358 κενά φυσίγγια και 39 βολίδες για προσδιορισμό του διαμετρήματος 
και του τύπου των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν. Παραλήφθηκαν επίσης 2,550 
φυσίγγια για προσδιορισμό του διαμετρήματος, κατασκευής και καταλληλότητάς 
τους. Σαν αποτέλεσμα της εξέτασης των πιο πάνω υποθέσεων, 42 περιπτώσεις που 
αφορούσαν πυροβόλα όπλα έχουν αναγνωρισθεί και συνδεθεί με σκηνές εγκλημάτων. 
Επιπρόσθετα έχουν εξεταστεί βαλλιστικά τέσσερα άλλα πυροβόλα όπλα που 
παραδόθηκαν στην Αστυνομία από πολίτες.  Οι Εμπειρογνώμονες του 
Εγκληματολογικού / Βαλλιστικού Εργαστηρίου επισκέφθηκαν και εξέτασαν 42 
σκηνές σοβαρών εγκλημάτων. 
  
Συμπληρωματικά εξετάστηκαν 13 υποθέσεις που αφορούσαν σύγκριση ιχνών 
εργαλείων. Ακόμα έτυχαν σχετικής εξέτασης 3,291 χαρτονομίσματα που αφορούσαν 
116 υποθέσεις για τα οποία υπήρχε υποψία ότι ήταν πλαστά. 
 
Μέλη του εργαστηρίου παρουσίασαν τέσσερα σεμινάρια για πλαστά χαρτονομίσματα 
και άλλα θέματα του Εγκληματολογικού Εργαστηρίου σε τράπεζες και άλλους 
Οργανισμούς. 
 
Εργαστήριο Διερεύνησης 
Το Εργαστήριο Διερεύνησης εξέτασε 4,007 τεκμήρια σε 188  δακτυλοσκοπικές 
υποθέσεις. Σε 31 υποθέσεις εντοπίστηκαν αποτυπώματα σε διάφορα τεκμήρια με τη 
χρήση χημικών μέσων και πηγών φωτισμού "Laser".   Το Εργαστήριο Διερεύνησης 
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επισκέφθηκε και εξέτασε 114 σοβαρές υποθέσεις όπως φόνους, εμπρησμούς, 
ληστείες, εκρήξεις βομβών κ.τ.λ. και συνέλεξε 1,268 τεκμήρια.   

 
Φωτογραφικό Εργαστήριο 
Μερικές από τις δραστηριότητες του φωτογραφικού εργαστηρίου κατά το 2005 ήταν 
οι ακόλουθες:  
• Φωτογράφιση 244 σκηνών εγκλημάτων, 173 δραστηριοτήτων της Αστυνομίας, 

3,318 φωτογραφίσεις τεκμηρίων και φωτογράφιση 218 κατάδικων. Συνολικά κατά 
το 2005 εκτυπώθηκαν 410,020 φωτογραφίες, για τις ανάγκες της Αστυνομίας, για 
τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν 3,797 φιλμς. 

• Έγιναν 142 βιντεογραφίσεις σκηνών εγκλημάτων και δραστηριοτήτων της 
Αστυνομίας. 

Επίσης, οι ειδικοί του κλάδου: 
• επεξεργάστηκαν 228 τεκμήρια προερχόμενα από κλειστά κυκλώματα 

παρακολούθησης και 383 τεκμήρια προερχόμενα από σκληρούς δίσκους Η/Υ. 
• Εμφάνισαν και έλεγξαν το περιεχόμενο κατασχεθέντων φιλμς σε έξι  περιπτώσεις. 
• Έκδοσαν 631 Αστυνομικά Δελτία Ταυτότητας. 
• Διοργάνωσαν εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων στην φωτογραφική τέχνη και 

εκπαίδευσαν 47 μέλη της Αστυνομίας. Μέσα στα ίδια πλαίσια δραστηριοτήτων, 
παρέδωσαν 30 διαλέξεις σε σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. 

• Ετοίμασαν 11 μικρές ταινίες (φιλμάκια) για χρήση από την Αστυνομία. 
 
Εργαστήριο Γραφολογίας 
Κατά το έτος 2005, το Εργαστήριο Γραφολογίας εξέτασε συνολικά 10,524 τεκμήρια 
σε 369 υποθέσεις. Οι κυριότερες υποθέσεις αφορούσαν επιταγές, συμβόλαια, δελτία 
πώλησης και τιμολόγια και διάφορα άλλα έγγραφα.  

 
Το προσωπικό του Εργαστηρίου Γραφολογίας γνωμάτευσε σε υποθέσεις πολιτικής 
φύσης, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού Αστυνομίας, και παρέδωσε δέκα διαλέξεις 
στην Α.Α.Κ. με θέματα πλαστογραφίας και ορθού τρόπου λήψης δειγμάτων γραφής. 

   
Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας 
Το Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας, κατά το έτος 2005 
εξέτασε 2,759  τεκμήρια που αντιστοιχούν σε 221 υποθέσεις πλαστογραφίας.  Τα 276 
τεκμήρια αφορούν διαβατήρια και τα υπόλοιπα αφορούν άλλα έντυπα ασφαλείας όπως 
ταξιδιωτικές επιταγές, ομολογίες, πιστωτικές κάρτες, δελτία ταυτότητας, σφραγίδες 
κ.λ.π.  Επιπρόσθετα, σε 70 περιπτώσεις, το προσωπικό του εργαστηρίου κλήθηκε 
ανεπίσημα να εξετάσει  διαβατήρια και ταυτότητες διαφόρων χωρών και παρέδοσε έξι 
διαλέξεις στην Α.Α.Κ. σχετικά με την αναγνώριση  πλαστών και πλαστογραφημένων 
Εντύπων Ασφαλείας. 
 
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, έλαβε μέρος σε δύο Ομάδες  Εργασίας Εμπειρογνωμόνων 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Frontiers / False Documents και F.A.D.O.) 
που αφορούν πλαστά / πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά έγγραφα, και συμπλήρωσε 
ερωτηματολόγια που στάληκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία αφορούσαν πλαστά 
/ πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ταυτόχρονα τήρησε στατιστικές και συνεχώς 
αντάλλασε πληροφορίες με άλλες χώρες / μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα 
καθήκοντα του. 
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Επιπρόσθετα, διεκπεραίωσε τη διαδικασία προσφοράς, παραλαβής και εκπαίδευσης στη 
χρήση της ειδικής συσκευής V.S.C.5000. καθώς και τη διαδικασία εγκατάστασης του 
συστήματος F.A.D.O. ενώ άρχισε και τη λειτουργία της πρώτης φάσης του συστήματος 
με την εισαγωγή σ΄αυτό, όλων των γνησίων ταξιδιωτικών εγγράφων. Πλήρης λειτουργία 
του συστήματος αναμένεται να αρχίσει περί τα μέσα Μαΐου 2006. 

 
Δικανικό Εργαστήριο 
Κατά το έτος 2005, το Δικανικό Εργαστήριο της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών 
Ερευνών εξέτασε συνολικά 118 τεκμήρια, τα οποία αφορούσαν 69 υποθέσεις.  Στο 
σύνολο τους τα τεκμήρια σχετίζονταν με υποθέσεις παραποίησης εργοστασιακών 
αρχικών αριθμών του σκελετού / μηχανής μηχανοκινήτων οχημάτων, σύγκριση 
ξεσμάτων μπογιάς οχημάτων σε υποθέσεις διαρρήξεων και απόπειρας φόνου, 
σύγκριση θραυσμάτων γυαλιού, σύγκριση ινών και μελανιού.  Επιπρόσθετα αριθμός 
υποθέσεων αφορούσε εξέταση τριχών, βιολογικών υγρών και άλλων μικροϊχνών. 

 
Το Δικανικό Εργαστήριο έλαβε μέρος σε διεργαστηριακούς ελέγχους σύγκρισης ινών 
σε δείγματα που αποστάληκαν από την αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας Δικανικής 
Εξέτασης Ινών του ENFSI.  
 
Εκτός από τις εργαστηριακές αναλύσεις, τα δύο μέλη του επιστημονικού προσωπικού 
ασχολήθηκαν με το συντονισμό και υλοποίηση των εργασιών για διαπίστευση των 
Εργαστηριών της ΥΠ.ΕΓ.Ε., βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 17025.   
 
Κατά τη διάρκεια του έτους, το προσωπικό του εργαστηρίου έδωσε διάφορες 
διαλέξεις και πρακτικές επιδείξεις σε σχέση με το χειρισμό και τη συσκευασία 
τεκμηρίων. Συνολικά, δόθηκαν 46 ώρες μαθημάτων σε σειρές εκπαίδευσης Λοχιών 
και μελών του Τ.Α.Ε. στην Αστυνομική Ακαδημία. 
  
Παράλληλα, το προσωπικό του Δικανικού Εργαστηρίου, εκτός από το επιστημονικό 
μέρος, ασχολήθηκε και με πρακτικά θέματα όπως:  
 
• Την ετοιμασία προδιαγραφών και την αξιολόγηση ανοικτών / κλειστών 

προσφορών για υλικά / εξοπλισμό που αφορούν την Υπηρεσία Εγκληματολογικών 
Ερευνών, την παραλαβή και έλεγχο των μηχανημάτων του Εργαστηρίου. 

 
• Την παραγγελία και αγορά όλων των υλικών δειγματοληψίας και συσκευασίας 

τεκμηρίων που χρειάζονται τα Τ.Α.Ε. σε παγκύπρια βάση. 
 
• Την ετοιμασία όλων των ειδικών κιβωτίων μίας χρήσης (sampling kits) για 

σκοπούς δειγματοληψίας και για λήψη γενετικού υλικού με τη χρήση παρειακών 
επιχρισμάτων. Κατά το έτος 2005 ετοιμάστηκαν και δόθηκαν 3,110 παρειακά 
επιχρίσματα.  

 
• Την ετοιμασία των απαιτούμενων χημικών αντιδραστηρίων . 
 
Τέλος, τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετείχαν στις ομάδες που συγκροτήθηκαν για τη 
διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων. Συνολικά, επισκέφθηκαν 26 σκηνές εγκλημάτων 
όπου διεξήγαγαν εξειδικευμένες δειγματοληψίες, παρείχαν συμβουλές σε αξιολόγηση 
τεκμηρίων. Επίσης, στο Εργαστήριο διενέργησαν δειγματοληψίες για υπολείμματα 
εκπυρσοκρότησης όπλου από κάλυκες σε δύο υποθέσεις ρίψης πυροβολισμών. 
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Κλάδος Δακτυλοσκοπίας 
Κατά το έτος 2005, ο Κλάδος Δακτυλοσκοπίας του Αρχηγείου Αστυνομίας 
επισκέφθηκε και εξέτασε δακτυλοσκοπικά 202 σκηνές εγκλήματος, βιντεογράφησε 
12 και φωτογράφησε άλλες 32. 
 
Ταυτόχρονα ο κλάδος παρέλαβε από τις Επαρχίες:   

• 4,514 υποθέσεις από τις οποίες σε 1,307 περιπτώσεις βρέθηκαν 3,764 
λανθάνοντα αποτυπώματα.  

• 828 έντυπα αποτυπωμάτων ενοίκων και 163 έντυπα αποτυπωμάτων υπόπτων 
για σύγκριση με τα λανθάνοντα αποτυπώματα. Από τη σύγκριση φάνηκε ότι 
σε 46 υποθέσεις τα αποτυπώματα ανήκαν σε υπόπτους. 

• 9,892 έντυπα δακτυλικών αποτυπωμάτων. 
 
Ελέγχθηκαν 2,896 λανθάνοντα αποτυπώματα στο Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης 
Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (Α.Σ.Α.Δ.Α.) με αποτέλεσμα να διαπιστωθεί ότι σε 96 
υποθέσεις τα λανθάνοντα αποτυπώματα ανήκαν σε υπόπτους. 
 
Παραλήφθηκαν επίσης 8,823 έντυπα δακτυλικών αποτυπωμάτων από την Αρχή 
Πολιτικού Ασύλου και την Υ.A.&M. και 158 έντυπα από την INTERPOL, ενώ 
δακτυλοσκοπήθηκαν 214 μέλη της Αστυνομίας και άτομα που είναι αδειούχοι 
εκρηκτικών υλών, 147 κατάδικοι των Κεντρικών Φυλακών και 30 αιτητές για 
εργοδότηση σε ξένη χώρα. 
 
Όλα τα πιο πάνω έντυπα (19,264) καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν στο Α.Σ.Α.Δ.Α. 
Από αυτά αρχειοθετήθηκαν τα 12,154 με αποτέλεσμα ο αριθμός των δεκαδακτυλικών 
εντύπων που φυλάττεται στο σύστημα Α.Σ.Α.Δ.Α. να ανέρχεται στις 84,730. 
 
Επιπρόσθετα, το προσωπικό του Κλάδου Δακτυλοσκοπίας έλαβε μέρος σε 15 ειδικά 
καθήκοντα προστασίας προσωπικοτήτων που επισκέφτηκαν την Κύπρο (έλεγχος 
φωτογραφικού εξοπλισμού) και 15 ειδικά καθήκοντα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. 
Βιντεογράφησε 11 εκδηλώσεις και  φωτογράφησε  άλλες  τρεις. 

       
Επίδειξη λήψης αποτυπωμάτων κατά την Ημέρα Αστυνομίας για το κοινό (Open Day Αρχηγείου) 12/11/2005. 
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4.  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ  (Υ.Ε.& E.) 
 
Αποστολή της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και Ελέγχου είναι: 
 

• Η διεξαγωγή, με ή χωρίς προειδοποίηση, τακτικού ελέγχου των Αστυνομικών 
Τμημάτων, των Υπηρεσιών και των Σταθμών. 

 
• Η παρακολούθηση κατά πόσο η εκτέλεση των αστυνομικών καθηκόντων 

γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρόγραμμα του Αρχηγού Αστυνομίας. 
 

• Η διενέργεια έκτακτου / αιφνιδιαστικού ελέγχου οπουδήποτε και 
οποτεδήποτε, για εξακρίβωση του βαθμού ετοιμότητας, επαγρύπνησης και 
επάρκειας. 

 
Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων και 
δραστηριοτήτων της, με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς 
τους πολίτες και την καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα της Αστυνομίας, 
πραγματοποίησε κατά το 2005, 107 απροειδοποίητους ελέγχους / επιθεωρήσεις σε 
Σταθμούς και υπηρεσίες ως και ελέγχους κρατητηρίων. Παράλληλα ενήργησε για την 
καταστροφή εγγράφων σε διάφορα Τμήματα / Μονάδες / Υπηρεσίες / Διευθύνσεις ως 
και για την αποστολή και φύλαξη στο Κρατικό Αρχείο βιβλίων, εγγράφων και 
υποθέσεων ιστορικής αξίας και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.   
 
Επίσης κατά το 2005 η Υπηρεσία συνέχισε την εφαρμογή του θεσμού του "Μυστικού 
Επισκέπτη", τόσο με προσωπικές επισκέψεις, όσο και με τηλεφωνικές επικοινωνίες.  
Στόχος του θεσμού, είναι η βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης στους τομείς που 
εντοπίζονται αδυναμίες.  Με την εφαρμογή του θεσμού του Μυστικού Επισκέπτη 
βελτιώθηκε η γενική απόδοση της Αστυνομίας, αυξήθηκε η παραγωγικότητα, 
βελτιώθηκε η συμπεριφορά των μελών της Αστυνομίας έναντι του κοινού με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού προς την Αστυνομία.     
 
 

Ετήσια Έκθεση Αστυνομίας Κύπρου 2005 53



ΜΕΡΟΣ Ε -  ΜΟΝΑΔΕΣ 
 
 
1.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (Α.Α.Κ.) 
 
Αποστολή της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση 
των μελών της Αστυνομίας.  Για επίτευξη του σκοπού της, στην Ακαδημία 
λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές / Γραφεία: 

 
• Σχολή Λοχιών και Αστυφυλάκων 

 
• Σχολή Αξιωματικών 

 
• Σχολή Ξένων Γλωσσών 

 
• Γραφείο Μελετών / Ερευνών 

 
• Γραφείο Υποστήριξης 

 
• Γραφείο  Συντονιστή Εκπαίδευσης & Προγραμμάτων 

 
• Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
• Αρχείο 

 
 

 
Εκπαιδευτική Πολιτική  
Ο Διευθυντής της Α.Α.Κ. έχει την ευθύνη της οργάνωσης και απρόσκοπτης 
λειτουργίας των τριών Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας ούτως ώστε να 
εφαρμόζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η εκπαιδευτική πολιτική που 
καθορίζεται από την Ανώτατη Διοικητική Αρχή, η υλοποίηση της οποίας εποπτεύεται 
από τον Βοηθό Αρχηγό (Εκπ). Ο Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης και η διεύθυνση της 
Αστυνομικής Ακαδημίας έχουν επίσης την ευθύνη να εποπτεύουν την πρακτική 
εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων που γίνεται στα Τμήματα / Επαρχίες / 
Μονάδες. Εκτός από την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που παρέχεται στην Α.Α.Κ., 
προσφέρεται παράλληλα και εξειδικευμένη εκπαίδευση από τη Μ.Μ.Α.Δ. 
  
Εκπαίδευση του προσωπικού στο εσωτερικό  
Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.) διανύοντας το δέκατο έκτο έτος της 
λειτουργίας  της, συνεχίζει την εκπαίδευση και επιμόρφωση των Δοκίμων 
Αστυφυλάκων αλλά και των βαθμούχων μελών της Αστυνομίας, με στόχο την 
ανάπτυξη των επιχειρησιακών και διοικητικών / διευθυντικών ικανοτήτων τους. 
 
Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αστυνομικής Ακαδημίας έχουν 
εκσυγχρονισθεί και αναβαθμισθεί. Η Βασική Εκπαίδευση των υπό δοκιμασία 
Αστυνομικών, έχει συνολική διάρκεια τριών ετών που περιλαμβάνουν εκπαίδευση 
στην Αστυνομική Ακαδημία και στο χώρο της εργασίας των εκπαιδευομένων 
Δοκίμων Αστυφυλάκων στα Τμήματα / Επαρχίες / Μονάδες. 
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Ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσος Παπαδόπουλος, απονέμει Βραβείο σε 
πρωτεύσασα απόφοιτο της Αστυνομικής Ακαδημίας κατά τη διάρκεια της Τελετής Αποφοίτησης στην 
Α.Α.Κ. που πραγματοποιήθηκε στις 6/7/05. 
 
 
Κατά το έτος 2005 συνεχίσθηκε το νέο αναθεωρημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης των 
Δοκίμων Αστυφυλάκων. Το πρόγραμμα αυτό διαπνέεται από τη φιλοσοφία της 
παροχής στο Δόκιμο Αστυφύλακα σύγχρονης, συγκροτημένης και επαρκούς 
εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα απαιτητικά του 
καθήκοντα. Τα κύρια συστατικά του είναι η υιοθέτηση της εναλλασσόμενης 
εκπαίδευσης (εναλλαγή θεωρίας και πρακτικής) με βάση το Ακαδημαϊκό εξάμηνο, η 
ανακατανομή του διδακτικού χρόνου σύμφωνα με τη βαρύτητα και τη σημασία των 
θεματικών ενοτήτων, ο εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός της διδακτέας ύλης, η 
δομή, η συνοχή και η ευελιξία του. 
 
Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
όλων των μελών της Αστυνομίας, η Αστυνομική Ακαδημία συνεργάζεται στενά με τα 
Πανεπιστήμια Κύπρου, Αθηνών και Πειραιά  καθώς επίσης και με άλλα Αστυνομικά 
Κολέγια του εξωτερικού όπως το Centrex και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία 
(CEPOL). 
 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
Κατά τη διάρκεια του 2005, διοργανώθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία συνολικά 
78 εκπαιδευτικά προγράμματα / σεμινάρια τα οποία παρακολούθησαν 1,619 μέλη της 
Αστυνομίας και 209 μέλη άλλων υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τα 
διοργανωθέντα προγράμματα προσφέρθηκαν σε Ανώτερους Αξιωματικούς της 
Παλαιστινιακής Αρχής. Στη Σχολή Αξιωματικών πραγματοποιήθηκαν 55 
προγράμματα / σεμινάρια, 21 στην Σχολή  Λοχιών και Αστυφυλάκων και δύο 
προγράμματα στην Σχολή Ξένων Γλωσσών.  Στα διοργανωθέντα εκπαιδευτικά 
προγράμματα / σεμινάρια, εκτός από μέλη της Αστυνομίας, έδωσαν διαλέξεις 
Καθηγητές Πανεπιστημίων ξένων χωρών, του Πανεπιστημίου Κύπρου, άλλων 
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ανωτέρων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Κύπρου, Ανώτεροι Κρατικοί Λειτουργοί και 
άλλοι επιστήμονες από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.  
 
Βασικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η εκμάθηση και η παραπέρα 
βελτίωση της γνώσης ξένων γλωσσών.  Για το λόγο αυτό, διοργανώνονται στην 
Ακαδημία, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προγράμματα εκμάθησης ξένων 
γλωσσών όπως ρωσικής, αραβικής, τουρκικής, γαλλικής, ισπανικής. Μέσα στα 
πλαίσια αυτά συνεχίζεται η ενσωμάτωση του μαθήματος της αγγλικής στο 
πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης δοκίμων αστυφυλάκων. 
 
Κατά το έτος 2005 συνεχίστηκε η εκμάθηση της Τουρκικής και Ιταλικής γλώσσας 
από ένα τμήμα για κάθε γλώσσα. 
 
Επίσης, στα μέλη της Αστυνομίας παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης 
μαθημάτων Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Τουρκικών, Ιταλικών καθώς και 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, χωρίς καμιά 
οικονομική επιβάρυνση από μέρους τους.    
 

 
 
 
 

 
Γενική άποψη της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου
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2.  ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ  ΑΜΕΣΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ (Μ.Μ.Α.Δ.) 
 
Η  Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης ως Κέντρο Εκπαίδευσης, τόσο των 
μελών της, όσο και των μελών των άλλων Αστυνομικών Διευθύνσεων / Τμημάτων 
και Μονάδων καθώς και των Νεοσύλλεκτων Αστυνομικών, κατόρθωσε να 
διατηρήσει σε ψηλά επίπεδα την επιχειρησιακή ικανότητα και την ετοιμότητα της 
Αστυνομίας. Ο χειρισμός πυροβόλων όπλων και οπλομηχανημάτων, η διεξαγωγή 
βολών, η προστασία προσωπικοτήτων, η ασφάλεια και προστασία εγκαταστάσεων, ο 
χειρισμός εκρηκτικών υλών, ο τρόπος διεξαγωγής ερευνών κλπ, ήταν μερικά από τα 
θέματα της εκπαίδευσης. 
 
Εκπαίδευση 
Η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης πραγματοποίησε κατά το 2005, τα πιο 
κάτω προγράμματα εκπαιδεύσεως:  

• Ταχύρυθμη εκπαίδευση (διάρκειας μίας ή δύο εβδομάδων) 251 μελών της 
Αστυνομίας. 

• Πρόγραμμα  βασικής εκπαίδευσης διάρκειας πέντε εβδομάδων 157 
νεοσύλλεκτων Αστυφυλάκων  (ανδρών και γυναικών). 

• Πρόγραμμα εκπαίδευσης Καταδύσεων Αυτοδυτών / Ναυαγοσωστικής το 
οποίο απευθυνόταν σε 40 μέλη της Μ.Μ.Α.Δ. 

• Μέλη της Μονάδας παρέδωσαν διαλέξεις σε διάφορα θέματα κατά την 
διάρκεια προγραμμάτων διεύθυνσης / διοίκησης της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Κύπρου. 

• Ειδική εκπαίδευση 101 μελών της Ε.Φ./ Γ.Ε.Ε.Φ.  Επιπλέον οκτώ μέλη της 
Στρατονομίας παρακολούθησαν μονοήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα 
«Προστασία Προσωπικοτήτων». 

• Παράδοση διαλέξεων  με θέμα «Διεθνείς Συμβάσεις για την καταστολή της 
βίας σε Αεροσκάφη», «Χρήση Χειροπέδων» και «Έρευνα Αεροσκάφους» σε 
569 Αεροσυνοδούς και Πιλότους των Κυπριακών Αερογραμμών. 

• Εβδομαδιαία εκπαίδευση σε 14 νέα μέλη της Μ.Μ.Α.Δ. 
 

                
Εκπαίδευση νεοσυλλέκτων αστυνομικών στην μεταφορά τραυματία  
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Επίσης η Μ.Μ.Α.Δ. είχε την ευθύνη επίβλεψης της διεξαγωγής βολής που έγινε για 
1,007 μέλη της Αστυνομίας τα οποία υπηρετούσαν σε διάφορα Τμήματα / Υπηρεσίες 
και Μονάδες της Αστυνομίας, αλλά και για 354 μέλη Πρεσβειών, των Κεντρικών 
Φυλακών, της Κεντρικής Τράπεζας και της Στρατονομίας. Παράλληλα μέλη της 
Μονάδας συμμετείχαν σε ασκήσεις όπως «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2005». «ΤΑΑΣ  
ΟΛΥΜΠΟΣ 2005», «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2005». 
 
Επιχειρησιακές Δραστηριότητες 
Ανάμεσα στα  καθήκοντα της Μ.Μ.Α.Δ.,  ήταν η ενίσχυση σε 519 περιπτώσεις των 
Επαρχιακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και άλλων Τμημάτων της Αστυνομίας, με : 

• Αποστολή μηχανοκίνητων περιπόλων, εγκατάσταση οδοφραγμάτων σε 
308 περιπτώσεις, έρευνα οχημάτων  σε 1,422 περιπτώσεις και έλεγχο 
προσώπων σε 1,485 περιπτώσεις.  

• Διάθεση μελών της Μονάδας για ενίσχυση των Αστυνομικών 
Διευθύνσεων σε ποδοσφαιρικούς ή καλαθοσφαιρικούς αγώνες, 
συμπεριλαμβανομένων διεθνών αγώνων σε 83 περιπτώσεις. 

• Παροχή ασφάλειας / συνοδείας ξένων προσωπικοτήτων που επισκέφθηκαν 
την Κύπρο (Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί κ.λ.π.) σε 24 
περιπτώσεις. 

• Μεταφορά υποδίκων / καταδίκων από τους χώρους κράτησης τους στα 
Δικαστήρια / Νοσοκομεία ή για ανάκριση σε 69 περιπτώσεις. 

• Συνδρομή στις επιχειρήσεις σχετικά με τον περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
Νόμο και έλεγχο πρακτορείων στοιχημάτων σε 15 περιπτώσεις .  

• Βοήθεια στη μεταφορά σορών των θυμάτων του αεροπορικού 
δυστυχήματος της 14/8/2005 από το αεροδρόμιο στη Λευκωσία. 

• Συνδρομή σε έρευνες για ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων σε τρία 
περιστατικά. 

• Παροχή βοήθειας προς την  Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση 
πυρκαγιών σε τέσσερις περιπτώσεις.  

• Συνοδεία χρηματαποστολών / τραπεζογραμματίων της Κεντρικής 
Τράπεζας σε δύο περιπτώσεις.  

• Ενίσχυση της Υ.Α.Μ. στην απέλαση παράνομων αλλοδαπών στο 
εξωτερικό. 

• Έκτακτη ανταπόκριση σε κατεπείγοντα επεισόδια στις Αστυνομικές 
Διευθύνσεις και Μονάδες σε 130 περιπτώσεις. 

• Διάθεση μελών της σε τέσσερις περιπτώσεις εκδηλώσεων διαμαρτυριών 
παραγωγών και οδηγών φορτηγών. 

• Διάθεση μελών της σε επτά περιπτώσεις για ενίσχυση των αστυνομικών 
προσπαθειών σύλληψης προσώπων που ήταν ύποπτα για συμμετοχή σε 
διάφορες εγκληματικές ενέργειες. 

 
Επιπρόσθετα, η Μ.Μ.Α.Δ. στελέχωσε στατικές φρουρές σε διάφορα σημεία 
(Πρεσβείες, Προστασία Μαρτύρων, Προστασία Προσωπικοτήτων, Κεντρικές 
Φυλακές), ενώ παράλληλα εξασφάλισε χώρους επισκέψεων και τα δρομολόγια / 
διακινήσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Τάσσου Παπαδόπουλου. 
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3.  ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ (Μ.Π.Φ.) 
 

 
Η αποστολή της Μονάδας Προεδρικής Φρουράς είναι η ασφάλεια της Αυτού 
Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας και της οικογένειας του, η φρούρηση 
του Προεδρικού Μεγάρου, της Προεδρικής Κατοικίας, της θερινής Προεδρικής 
Κατοικίας Τροόδους,  η περιπολιακή κάλυψη / έλεγχος της Προεδρικής εξοχικής 
κατοικίας στον Πρωταρά και η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, που 
πιθανόν να της ανατεθούν. 
 
Κατά το έτος 2005, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των μελών της 
Μονάδας σε θέματα Ασφάλειας Προσωπικοτήτων.  Κατά τη διάρκεια του υπό 
επισκόπηση έτους, η Μονάδα εξέδωσε 178 Τμηματικές Διαταγές Επιχειρήσεων που 
αφορούσαν τις διακινήσεις και την ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας. 
 
 
 
 

 
Εμπρόσθια όψη του Προεδρικού Μεγάρου
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4.  ΛΙΜΕΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (Λ.&Ν.Α.) 
 
Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.) είναι ανεξάρτητη μονάδα από το 
1988 με έδρα το Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού και διαθέτει εννέα Σταθμούς στις Επαρχίες 
Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. 
 
Καθήκοντα και Ευθύνες 
Η μονάδα αστυνομεύει τη θαλάσσια περιοχή της ελεύθερης Κύπρου αρχίζοντας 
ανατολικά από τη γραμμή αντιπαράταξης που βρίσκεται στην περιοχή Δερύνειας και 
προχωρώντας Δυτικά και Βόρεια μέχρι την περιοχή Πωμού, καλύπτοντας απόσταση 
199 ναυτικών μιλίων.  Η αστυνόμευση περιλαμβάνει το Νέο Λιμάνι Λεμεσού, 
Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού, Λιμάνι Λάρνακας, Λιμάνι Πάφου, τα μικρά λιμάνια Αγ. 
Νάπας, Ζυγίου και Λατσιού, τις μαρίνες Λάρνακας και Αγ. Ραφαήλ καθώς και τις 
εγκαταστάσεις της Α.Η.Κ., τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και άλλους 
ζωτικούς για την οικονομία και άμυνα χώρους. 
 
Η αστυνόμευση της περιοχής αυτής επιτυγχάνεται με τις προγραμματισμένες και 
έκτακτες περιπολίες που διεξάγει καθημερινά κάθε επαρχία με τα πλωτά μέσα που 
διαθέτει στη θαλάσσια περιοχή που έχει υπό την ευθύνη της.  Κυριότεροι σκοποί των 
περιπολιών αυτών είναι: 

•  Η πρόληψη λαθρεμπορίου και ιδιαίτερα όπλων και ναρκωτικών. 
• Η πρόληψη παράνομης εισόδου λαθρομεταναστών στο έδαφος της 

Δημοκρατίας. 
• Η παρεμπόδιση παράνομης αλιείας και παράνομης υποβρύχιας 

αρχαιοκαπηλίας.                                                                          
• Η ασφάλεια της θαλάσσιας περιοχής των αεροδρομίων Λάρνακας και 

Πάφου. 
• Η αστυνόμευση των περιοχών των λουομένων και περιοχών που 

διεξάγονται  ναυτικοί / ιστιοπλοϊκοί   αγώνες ή  άλλες εκδηλώσεις. 
• Η παροχή βοήθειας σε σκάφη ή πρόσωπα που κινδυνεύουν στην 

θάλασσα. 
 

                    
Επίδειξη αστυνομικών ακάτων στην άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» 2005 
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Κυριότερα καθήκοντα της Λ.&Ν. Αστυνομίας στους χώρους των λιμανιών είναι τα 
πιο κάτω:  

• Η πρόληψη του εγκλήματος με περιπολίες, νηοψίες και φρούρηση 
πλοίων. 

• Η προστασία και ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων και 
σκαφών που βρίσκονται στα χωρικά ύδατα της Κύπρου ή εντός των 
λιμανιών.   

• Ο διαβατηριακός έλεγχος επιβατών κατά την αποβίβαση και επιβίβαση 
στα πλοία με σκοπό την παρεμπόδιση λαθραίων αναχωρήσεων ή 
αφίξεων επιβατών ή πληρωμάτων. 

• Η παρεμπόδιση λαθραίων αφίξεων και παράνομων αναχωρήσεων 
πλοίων. 

• Η τήρηση της τάξης και ρύθμιση της τροχαίας στους χώρους των 
λιμανιών και μαρίνων. 

    
Πλωτά Μέσα 
Συνολικά η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία είναι εξοπλισμένη με 16 αστυνομικές 
ακάτους:  
Πέντε (5) - κατηγορίας Α΄ FPB – JET 
Πέντε (5) - κατηγορίας Β΄ SAB-12   
Έξι (6) - κατηγορίας Γ΄ Φουσκωτό ταχύπλοο  
 
Κατά τη διάρκεια του υπό επισκόπηση χρόνου οι αστυνομικές άκατοι 
χρησιμοποιήθηκαν συνολικά για 11,114 ώρες για σκοπούς περιπολιών, εκπαιδευτικών 
περιπολιών, έκτακτων κλήσεων και επιχειρήσεων. 
 
Κλιμάκιο Συντήρησης  
Το προσωπικό του Κλιμακίου Συντήρησης έχει την ευθύνη συντήρησης των 
αστυνομικών ακάτων της Λ.&Ν.Α. Ο κύκλος εργασιών του Κλιμακίου Συντήρησης 
περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις εργασίες συντήρησης, όπως: 
 

• Ετήσια  συντήρηση αστυνομικών ακάτων, τοποθέτηση καινούργιων 
μηχανών, γενική συντήρηση τρόλεϊ, τοποθέτηση καινούργιου συστήματος 
φρένων. 

• Αφαίρεση, καθαρισμός, συγκόλληση, έλεγχος και επανατοποθέτηση 
δεξαμενών καυσίμων του σκάφους. 

• Δεξαμενισμός, καθάρισμα υφάλων σκάφους. 
• Τοποθέτηση εξαεριστήρων στο χώρο του μηχανοστασίου, αφαίρεση και 

συγκόλληση πηδαλίων, τοποθέτηση συστήματος θέρμανσης (Air heater). 
• Αντικατάσταση κουτιού ενεργοποίησης συστήματος πυρασφάλειας  CΟ2, 

έλεγχος φιαλών CO2, συντήρηση γεννητριών.  
 
Δραστηριότητες Μονάδας 
Η Μονάδα κατά τη διάρκεια του έτους  διεκπεραίωσε τα πιο κάτω:  

• Εντοπισμός 14 λαθρομεταναστών διαφόρων εθνικοτήτων σε πλοία που 
αγκυροβολούσαν στο Λιμάνι Λεμεσού και απαγόρευση της εισόδου τους στη 
Δημοκρατία.  

• Απαγόρευση της εισόδου στη Δημοκρατία σε 291 πρόσωπα χωρίς VISA, τα 
οποία επέστρεψαν πίσω με τα ίδια πλοία.  
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• Συνδρομή σε έρευνες της Αστυνομίας που έγιναν στο Λιμάνι Λεμεσού για 
ανεύρεση ναρκωτικών σε εμπορευματοκιβώτια και επιβατικά πλοία.  

• Μεταφορά ασθενών / τραυματιών με αστυνομικές ακάτους. 
• Καταγγελία παραβατών των Νόμων περί Αλιείας, Ταχύπλοων Σκαφών, 

Προστασία Λουομένων, Λαθρομεταναστών και άλλων  Διεθνών Συμβάσεων. 
• Έρευνα 166 πλοίων τα οποία θεωρήθηκαν ύποπτα για λαθρομετανάστευση και 

άλλες παράνομες δραστηριότητες. 
• Εξέταση πλοίων που εισήλθαν στα λιμάνια και σύλληψη τριών καπετάνιων οι 

οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου και καταδικάστηκαν. 
• Λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας σε περιπτώσεις αφιξοαναχωρήσεων 

κρατικών αξιωματούχων, φορτοεκφόρτωσης τραπεζογραμματίων / 
κυβερνητικών εγγράφων και εκρηκτικών υλών. 

• Καταγγελία περιπτώσεων ρύπανσης της θάλασσας για τις οποίες ενημερώθηκε 
το Τμήμα Αλιείας. 

• Παροχή κάλυψης με αστυνομικές ακάτους σε αφιξοαναχωρήσεις αεροσκαφών. 
 
Συντονισμός  Επιχειρήσεων 
Η Λ. & Ν. Αστυνομία συντόνισε  επιχειρήσεις σχετικά με: 

• Έρευνες βυθού για εντοπισμό υπόπτων αντικειμένων. 
• Συλλήψεις και έρευνες εντός των λιμενικών χώρων. 
• Συντονισμός και παρακολούθηση μεταφοράς υγρού φορτίου για αποφυγή της 

θαλάσσιας ρύπανσης. 
 
Συμμετοχή σε ασκήσεις 
Το Κ.Ε.Μ. της  Λ. & Ν. Αστυνομίας  συντόνισε 10 ασκήσεις  στις οποίες  η μονάδα 
συμμετείχε με οποιοδήποτε τρόπο, ως ακολούθως: 

• Έξι Ασκήσεις του Κώδικα ISPS στα λιμάνια της Δημοκρατίας. 
• Άσκηση με συμμετοχή της Α.Π.Α. και του Λιμενικού Σώματος της Ελλάδας. 
• Άσκηση «TRITON». 
• Άσκηση «ΝΑΥΑΓΟΣ» του Κ.Σ.Ε.Δ. ( Κέντρο Συντονισμού έρευνας και 

Διάσωσης). 
• Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ» των Ναυτικών Σταθμών της Λ.&Ν.Α. 
• Άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» της Εθνικής Φρουράς. 
• Δύο Ασκήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πλοία. 

 
Λαθρομετανάστευση 
Η Λ.&Ν.Α. συνέχισε και το 2005 με εντατικούς ρυθμούς τις προσπάθειες της για 
πρόληψη και πάταξη της λαθρομετανάστευσης.  Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών 
ήταν η μείωση των περιπτώσεων μεταφοράς λαθρομεταναστών από τη θάλασσα. 

 
Στις 22/7/2005 εντοπίσθηκαν 13 λαθρομετανάστες σε εμπορευματοκιβώτιο που 
φορτώθηκε στο  φορτηγό πλοίο «ΙΟΝ» το οποίο ερευνήθηκε αφού θεωρήθηκε ύποπτο 
για μεταφορά λαθρομεταναστών.  

 
Σημαντική επίσης ήταν η συνδυασμένη επιχείρηση «TRITON III» που 
πραγματοποιήθηκε από τις 18-22/7/05 με άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας. Σκοπός της 
επιχείρησης ήταν η εξάρθρωση κυκλωμάτων μεταφοράς λαθρομεταναστών προς τις 
χώρες της Ευρώπης, η κατάσχεση των μέσων διακίνησης τους καθώς και η συλλογή 
πληροφοριών για παράνομες δραστηριότητες. 
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Επίσης η Λ.&Ν.Α. συμμετείχε με αντιπρόσωπο της σε όλες τις επιχειρήσεις και 
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό και οργανώθηκαν από το Eastern 
& Western Sea Border Centre. 

  
Ομάδα Αυτοδυτών Λ.& Ν. Α. 
Κατά το 2005 η ομάδα έλαβε μέρος σε  39 επιχειρήσεις για υποβρύχιο έλεγχο των 
λιμανιών στην Κύπρο, υποβρύχια έρευνα και επιδιορθώσεις των αστυνομικών ακάτων 
καθώς και σε 30 εκπαιδευτικές καταδύσεις τόσο σε φράκτες, όσο και στη θάλασσα. 
 
 
 

 
Άκατος της Αστυνομίας σε ώρα δράσης
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ- ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΩΝ 
 
 
1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας (Α.Δ.Ε. Λευκωσίας) καλύπτει έκταση 2,230 
τ.χλμ με πληθυσμό που ανέρχεται γύρω στις 260,000, από τις οποίες οι 90,000 
περίπου διαμένουν στην ύπαιθρο.  Τα πιο πάνω αντιστοιχούν στο 1/3 περίπου του 
πληθυσμού παγκύπρια που κατανέμεται σε οκτώ Δήμους και 64 Κοινότητες. 
 
Αποστολή της Α.Δ.Ε. Λευκωσίας είναι η τήρηση του νόμου και της τάξης, η 
πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος, η προστασία της περιουσίας, η ασφάλεια 
των ξένων διπλωματικών αποστολών, καθώς και των κυβερνητικών και ημικρατικών 
εγκαταστάσεων που εδρεύουν στην Λευκωσία.  Επίσης είναι επιφορτισμένη με την 
ασφάλεια υπουργών, αρχηγών κομμάτων και άλλων κρατικών αξιωματούχων, ως και 
με την ασφάλεια ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται την Κύπρο. 
 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας κατά το 2005 αστυνόμευσε εκδηλώσεις για 
διεκδίκηση αιτημάτων, ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές συναντήσεις, πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, εφέσεις ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς και τη διακίνηση 
των  χιλιάδων Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων που γίνεται μέσω των 
Οδοφραγμάτων του Λήδρα Πάλας και του Αγίου Δομετίου. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν καταγγελίες για 110 περιστατικά βίας στην 
οικογένεια. Τα 27 περιστατικά βρίσκονται υπό εξέταση, ένα (1) ταξινομήθηκε ως 
“άλλως διατεθείσα”, 71 υποθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο Δικαστήριο και 
βρίσκονται υπό εκδίκαση, ενώ 11 υποθέσεις έχουν εκδικαστεί και στις πέντε έχει 
εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ενώ σε έξι, αθωωτική. Αναφορικά με το αδίκημα 
της παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών, έγιναν 51 καταγγελίες από τις οποίες οι 18 
βρίσκονται υπό εκδίκαση ενώ 30  υποθέσεις έχουν εκδικαστεί και η απόφαση ήταν 
καταδικαστική. 
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2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 
 
Τα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, κατά το 2005, παρά την έλλειψη 
προσωπικού που υπάρχει.  
 
Το 2005 παρατηρήθηκε μείωση των καταγγελθέντων σοβαρών εγκλημάτων κατά 228 
υποθέσεις ή κατά 10%, αφού το 2004 καταγγέλθηκαν 2,279 ενώ το 2005 2,051 
υποθέσεις.   
 
Κατά τον ίδιο χρόνο παρατηρήθηκε αύξηση στις υποθέσεις απόπειρας καταστροφής 
περιουσίας με εκρηκτικές ύλες. Συγκεκριμένα  καταγγέλθηκαν 32 υποθέσεις από τις 
οποίες εξιχνιάστηκε ποσοστό 9,38%, ενώ το 2004 καταγγέλθηκαν 28 οι οποίες 
παρέμειναν ανεξιχνίαστες.  Η ιδιαιτερότητα των υποθέσεων αυτών καθιστά πολύ 
δύσκολη την εξιχνίασή τους. 
 
Ένα θέμα που απασχολεί πολύ την Επαρχία Λεμεσού είναι το κυκλοφοριακό 
πρόβλημα. Ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλλονται για απάμβλυνση του προβλήματος 
και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.  Επίσης έχοντας υπόψη ότι η επιτυχία της 
Αστυνομίας στηρίζεται στη συνεργασία και υποστήριξη του κοινού, καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια για ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων με το κοινό της πόλης 
και επαρχίας Λεμεσού.     
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3. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 συνεχίστηκαν οι διάφορες επαφές με τους Δήμους 
και Κοινοτικά Συμβούλια της πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, με τη διοργάνωση 
επαφών και συσκέψεων ούτως ώστε να γίνουν συντονισμένες ενέργειες για την 
ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.     
 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, σε συνεργασία με το Αρχηγείο Αστυνομίας, 
έθεσε ως πρωταρχικούς στόχους για το έτος 2005 την  πάταξη του σοβαρού ή και 
οργανωμένου εγκλήματος, τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, ιδιαίτερα των 
θανατηφόρων, την καταπολέμηση και περιορισμό της εξάπλωσης των ναρκωτικών, 
την προστασία της νεολαίας στους χώρους διασκέδασης, την πάταξη της κυβείας και 
των παράνομων στοιχημάτων, την εξάρθρωση ομάδων διαρρηκτών, την πάταξη του 
λαθρεμπορίου, της λαθρομετανάστευσης και παράνομης παραμονής και εργοδότησης 
αλλοδαπών.   

 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας συνέχισε την εφαρμογή του προγράμματος πεζών 
περιπολιών  καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2005 με μέλη του γραφειακού 
προσωπικού για την καλύτερη αστυνόμευση του παραλιακού μετώπου (Λεωφόρο 
Αθηνών) και του εμπορικού κέντρου της πόλης και για τη σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ Αστυνομίας και Κοινού. 

 
Επίσης η Διεύθυνση έδωσε έμφαση στις ιδιαιτερότητες της πόλης και Επαρχίας 
Λάρνακας, όπως είναι η Γραμμή Αντιπαράταξης, οι Αγγλικές Βάσεις Δεκέλειας, η 
Μαρίνα, το Λιμάνι, ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας, το ιδιωτικό Λιμάνι Ζυγίου 
καθώς και το ειδικό καθεστώς που επικρατεί στο μικτό χωριό Πύλας. 

 
Τέλος ένα άλλο ζωτικό θέμα είναι η λειτουργία του οδοφράγματος Πύλας από τις 
24/4/2003, όπου μετά από ανακοίνωση του ψευδοκράτους υπήρξε μερική άρση των 
μέτρων διακίνησης Ε/Κ και Τ/Κ από και προς τις κατεχόμενες περιοχές.  Η Διεύθυνση, 
μετά από οδηγίες του Αρχηγείου Αστυνομίας τοποθέτησε οδόφραγμα έξω από το 
μικτό χωριό Πύλα (προς Λάρνακα) με σκοπό τον όσο το δυνατό καλύτερο έλεγχο και 
καταγραφή τόσο των Ε/Κ όσο και τον Τ/Κ που διακινούνται προς και από τις 
κατεχόμενες περιοχές.   Επίσης σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων γίνεται 
έλεγχος των προσώπων που διακινούνται μέσω του οδοφράγματος για εντοπισμό 
τυχόν παράνομης διακίνησης προϊόντων μη ελεγχόμενων από την Κυπριακή 
Δημοκρατία.    Η στελέχωση του οδοφράγματος Πύλας γίνεται επί 24ώρου βάσεως, 
από προσωπικό της Διεύθυνσης. 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας είχε να 
αντιμετωπίσει την έξαρση των υποθέσεων βίας στην οικογένεια και την παράνομη 
εργοδότηση αλλοδαπών. Συνολικά καταγγέλθηκαν 100 περιστατικά βίας στην 
οικογένεια. Αναφορικά με το αδίκημα της παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών, 
ανοίχθηκαν 41 υποθέσεις από τις οποίες οι 14 βρίσκονται υπό εκδίκαση ενώ 26 
υποθέσεις έχουν εκδικαστεί και στις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση. 
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4.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
 
Οι δραστηριότητες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου ήταν αυξημένες και κατά 
το έτος 2005, λόγω διαφόρων προβλημάτων που αντιμετώπισε, όπως η αύξηση του 
πληθυσμού κατά την καλοκαιρινή περίοδο, άφιξη και διαμονή πέραν του 40% του 
τουριστικού ρεύματος που φθάνει στην Κύπρο, περιπολική κάλυψη της παραλιακής 
περιοχής για πρόληψη της λαθρομετανάστευσης καθώς και την κάλυψη διαφόρων 
εκδηλώσεων στο οδόφραγμα της Δερύνειας. 
 
Σκοπός της Διεύθυνσης το 2005, ήταν η πρόληψη και καταστολή κάθε παρανομίας, 
κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας λήφθηκαν διάφορα μέτρα.  
Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν η παρουσία ένστολων Αστυνομικών στην τουριστική 
περιοχή κατά τις νυκτερινές ώρες, μέτρο το οποίο έφερε καλά αποτελέσματα. Η 
Διεύθυνση στοχεύει στη συνέχιση του μέτρου και την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο. 
 
Οι δραστηριότητες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου κατά το 2005, 
επικεντρώθηκαν κυρίως: 
 

• Στην ανέγερση οδοφραγμάτων (εκτός της περιοχής των Βρετανικών 
Βάσεων), για τη διενέργεια ελέγχων των Τ/Κ που διακινούνται από και προς 
τις ελεύθερες περιοχές μέσω των  δύο οδοφραγμάτων Περγάμου και 
Στροβιλιών.  

 
• Στο πρόβλημα της τροχαίας, που οφείλεται βασικά στην αύξηση των τροχοφόρων και 

της τροχαίας κίνησης, λόγω της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών Αγίας 
Νάπας και Πρωταρά-Παραλιμνίου. Το πρόβλημα παρ  ́όλες τις βελτιώσεις που έγιναν 
στο οδικό δίκτυο, εξακολουθεί είναι οξύ λόγω του γεγονότος ότι ανήλικοι οδηγοί 
παραβιάζουν κατάφορα τους Νόμους και Κανονισμούς της Τροχαίας, οδηγώντας 
μηχανοκίνητα οχήματα, κυρίως μοτοσικλέτες. Κατά το 2005 έγιναν 85 καταγγελίες 
ανηλίκων που οδηγούσαν χωρίς άδεια οδηγού και χωρίς ασφάλεια, ενώ δόθηκαν 12 
διαλέξεις σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, σε νεαρούς παραβάτες των 
Νόμων και Κανονισμών Τροχαίας και σε οργανωμένα σύνολα μέσα στα πλαίσια των 
προσωπικών  επαφών. 

 
• Στην παράνομη απασχόληση, που καθ’ όλη την θερινή περίοδο παρουσιάζει 

αυξητικά ποσοστά, κυρίως από αλλοδαπούς φοιτητές που αναζητούν 
εργασία. 

 
• Στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, για το οποίο η Διεύθυνση 

διενήργησε ελέγχους και περιπολίες σε συνεργασία με την Λιμενική και 
Ναυτική Αστυνομία για αποτροπή της αποβίβασης λαθρομεταναστών στην 
ξηρά. Η δε λειτουργία του Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης βοήθησε σε 
μεγάλο βαθμό το έργο της Αστυνομίας. 

 
• Σε μη αστυνομικής φύσεως καθήκοντα τα οποία η Αστυνομική Διεύθυνση 

Αμμοχώστου κλήθηκε να επιτελέσει (π.χ. στρατιωτικές εντολές, εντάλματα 
συλλήψεως, εκτέλεση φυλακιστηρίων ενταλμάτων, κ.ά.). 
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5.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΦΟΥ 
 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου στην πρόληψη και 
εξιχνίαση των διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν κυρίως στις τουριστικές 
περιοχές, όπως στην Πέγεια και Κάτω Πάφο με αποτέλεσμα τη μείωση τους σε σχέση 
με τον προηγούμενο χρόνο. 
 
Επίσης κατά τη διάρκεια του 2005 δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη των 
τροχαίων δυστυχημάτων και ιδιαίτερα στην μείωση των θανατηφόρων καθώς επίσης 
και στην εμπέδωση οδικής συνείδησης στους οδηγούς της Επαρχίας. 
 
Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων 
Αστυνομίας-κοινού.   Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου, πέραν των διάφορων 
ενεργειών και επαφών που είχε  με τοπικούς φορείς, οργανώσεις και παράγοντες, σε 
ειδικές τελετές που έγιναν, τίμησε συμπολίτες μας που με διάφορους τρόπους 
βοήθησαν την Αστυνομία στο έργο της.   
 
Στην Επαρχία Πάφου παρατηρείται οικοδομικός οργασμός γεγονός το οποίο 
προσελκύει μεγάλο αριθμό εργατών. Παράλληλα ο όγκος του τουρισμού παρουσιάζει 
αυξητική τάση χρόνο με το χρόνο. Οι παράγοντες αυτοί έχουν επιφέρει  
δημογραφικές αλλαγές στην Επαρχία, με αποτέλεσμα να εκκολαφθούν νέες μορφές 
εγκλήματος, πρωτοφανείς για τα Κυπριακά δεδομένα. 
 
Αυτό που απασχόλησε περισσότερο την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου κατά το έτος 
2005 ήταν η εξέταση της διάπραξης διαρρήξεων, κυρίως στις τουριστικές περιοχές 
και οι κλοπές από αυτοκίνητα. 
 
Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκαν 655 υποθέσεις διαρρήξεων, σε σύνολο 1,435 σοβαρών 
υποθέσεων, που καταγγέλθηκαν κατά το 2005.  Αναφορικά με τα τροχαία 
δυστυχήματα, ο αριθμός των ανήλθε σε  823.  17 από αυτά ήταν θανατηφόρα με 18 
νεκρούς.  
 
Κατά τη διάρκεια του έτους έγιναν καταγγελίες για 57 περιστατικά βίας στην 
οικογένεια. Τα 13 από αυτά βρίσκονται υπό εξέταση, 40 υποθέσεις καταχωρήθηκαν 
στο Δικαστήριο και βρίσκονται υπό εκδίκαση ενώ πέντε έχουν εκδικαστεί και στις 
δύο από αυτές εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ενώ στις υπόλοιπες τρεις 
αθωωτική. Αναφορικά με το αδίκημα της παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών, 
έγιναν 68 καταγγελίες στις οποίες ενέχονταν 94 αλλοδαποί. 37 από αυτές 
εκδικάστηκαν, ενώ 30 βρίσκονται υπό εκδίκαση. 
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6.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΦΟΥ 
 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου αστυνομεύει την ευρύτερη ελεύθερη περιοχή της 
Μόρφου,  έκτασης 1,200 περίπου  τ.χλμ περιλαμβάνοντας 31 χωριά, με πληθυσμό 
11,408 κατοίκους.  Σημειώνεται ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός της 
περιοχής παρουσιάζει προσωρινή αύξηση λόγω του εποχιακού τουρισμού.   
 
Στην εδαφική αρμοδιότητα της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης περιλαμβάνονται η 
Ιερά Μονή Κύκκου, τρία Βυζαντινά Μουσεία και εκκλησίες  αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, καθώς αρκετές από αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
προστατευομένων μνημείων της UNESCO.  Επίσης αστυνομεύονται υδατοφράκτες, 
κυβερνητικά κτίρια, υποσταθμοί της Α.Η.Κ. και της Α.ΤΗ.Κ., οι τουριστικές περιοχές 
της Κακοπετριάς και του Πεδουλά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πεδία βολής, 
μεγάλο μέρος των δασών Τροόδους και Πάφου όπου διαβιεί το ενδημικό είδος του 
αγρινού καθώς επίσης και 50 χλμ γραμμής καταπαύσεως του πυρός. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 επήλθαν αλλαγές όσον αφορά την οργάνωση και τη 
διάρθρωση  της Αστυνομικής Διεύθυνσης με την λειτουργία του οδοφράγματος 
Ζώδιας- Αστρομερίτη  στις 31/8/2005 και το διαχωρισμό των Αστυνομικών Σταθμών 
σε συμπλέγματα. Σημειώνεται επίσης ότι ο Αστυνομικός Σταθμός Κάτω Πύργου, από 
1/12/05 υπάγεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου. 
 
Ως κύριοι στόχοι της Αστυνομικής Διεύθυνσης τέθηκαν η συμμόρφωση του κοινού 
με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για θέματα τροχαίας, ο έλεγχος των αλλοδαπών και 
της παράνομης εργοδότησης τους,  η καταπολέμηση αδικημάτων σεξουαλικής  
εκμετάλλευσης αλλοδαπών γυναικών, παρανόμων ιπποδρομιακών στοιχημάτων  και 
αδικημάτων κατά παράβαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης δόθηκε 
έμφαση στην προσέγγιση του κοινού από την Αστυνομία και ως εκ τούτου 
διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις.    

 
Πέραν από τις ημερήσιες διαρρήξεις που απασχόλησαν την Επαρχία  σε μεγάλο 
βαθμό, έγινε προσπάθεια για πάταξη αδικημάτων κατά των ηθών στα οποία 
διαπράττονταν από διάφορους ιδιοκτήτες μπυραριών οι οποίοι ωθούσαν αλλοδαπές 
γυναίκες στην πορνεία έναντι αμοιβής. 
 
Επίσης εκτός από το σοβαρό έγκλημα τα μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου 
ασχολήθηκαν με την πάταξη του αδικήματος της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας και 
ειδικότερα με την πώληση και ενοικίαση παράνομων αντιγράφων ψηφιακών και 
πολυμορφικών δίσκων.     Στα πλαίσια της πρόληψης του εγκλήματος, συνεχίστηκε 
το πρόγραμμα πεζών περιπολιών.    
      
Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε έντονος έλεγχος των αλλοδαπών από την 
Αστυνομία όπως και στο παρελθόν. Όλοι οι αλλοδαποί που είχαν άδεια παραμονής 
και εργασίας καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν από τους τοπικούς Αστυνομικούς 
Σταθμούς σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε. Διερευνήθηκε αρκετός αριθμός υποθέσεων 
παράνομης εργοδότησης ενώ εντοπίστηκαν αρκετοί αλλοδαποί οι οποίοι βρίσκονταν 
στην Κύπρο παράνομα και απελάθηκαν κατόπιν οδηγιών της Διευθύντριας του 
Τμήματος  Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Επίσης σε διάφορες 
περιπτώσεις, αλλοδαποί οι οποίοι είχαν εισέλθει παράνομα στο έδαφος της 
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Δημοκρατίας υπέβαλαν σε Αστυνομικούς Σταθμούς αίτηση για αναγνώριση τους ως 
πολιτικοί πρόσφυγες.            
        
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται  για ανάδειξη του κοινωνικού 
προσώπου της Αστυνομίας για το έτος 2005 καταρτίστηκε και υλοποιήθηκε σχετικό 
πρόγραμμα.  Αναπτύχθηκαν  δεσμοί και έγιναν συχνές επαφές με τις τοπικές αρχές 
αυτοδιοίκησης, την Εκκλησία, τις Στρατιωτικές αρχές της περιοχής, τις κυβερνητικές 
υπηρεσίες, τη διοίκηση των Η.Ε. στην περιοχή και την πολιτική αστυνομία, το τοπικό 
συμβούλιο του φιλοαστυνομικού συνδέσμου, το διδακτικό προσωπικό των σχολείων 
της περιοχής, και τα κέντρα νεότητας.  Επιπρόσθετα, η Αστ. Δ/νση Μόρφου, πέραν 
από τα συνήθη αστυνομικά καθήκοντα πρόσφερε και τις ακόλουθες κοινωνικές 
υπηρεσίες: 
 

 Παροχή Πρώτων Βοηθειών και μεταφορά  ασθενών / τραυματιών 
 Ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια προς το κοινό  
 Συνδρομή προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση πυρκαγιών 
 Βοήθεια σε άτομα που κινδύνευσαν  
 Εθελοντική αιμοδοσία 
 Άγημα της Αστυν. Δ/νσης Μόρφου μετείχε στις πανηγυρικές παρελάσεις που 
έγιναν στην Ευρύχου  στις 25 Μαρτίου και στις 28 Οκτωβρίου.   

 
Το σοβαρό έγκλημα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου βρίσκεται σε χαμηλά 
επίπεδα και παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με τον περσινό χρόνο. Το έτος 2005 
διαπράχθηκαν  51 σοβαρά εγκλήματα ενώ το 2004 56, σημειώνοντας μείωση 8.9%, 
γεγονός το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό.  Τα περισσότερα αδικήματα που 
απασχόλησαν την Επαρχία όπως και τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι διαρρήξεις. 
 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου κατά το έτος 2005 πέτυχε να ανταποκριθεί 
ικανοποιητικά στο πολυσύνθετο έργο που κλήθηκε να επιτελέσει.  Οι συνέπειες της  
Τουρκικής εισβολής εξακολουθούν μέχρι σήμερα να επηρεάζουν την ομαλή 
λειτουργία της Διεύθυνσης. 
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ΜΕΡΟΣ Ζ -  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διοικητικά αποτελεί τμήμα της Αστυνομίας και ακολουθεί 
την οργανική δομή και (όπου είναι εφαρμόσιμο), τις εσωτερικές διοικητικές 
διαδικασίες που διέπουν την υπόλοιπη Αστυνομία.  
 
H αποστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η διάσωση ζωής και περιουσίας, η 
κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η πυροπροστασία 
κτιρίων. 
 
Αριθμητική Δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Η αριθμητική   δύναμη  της Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  στο  τέλος του  2005  ήταν  
652  Πυροσβέστες και 112 Έκτακτοι Πυροσβέστες σύμφωνα με τον  πιο κάτω Πίνακα: 
 

Πίνακας 16 
Αριθμητική Δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά το 2005 

ΒΑΘΜΟΙ Εγκεκριμένες Θέσεις Πραγματικές Θέσεις 
Ανώτεροι Αστυνόμοι 1 1 
Αστυνόμοι Α΄ και Β΄ 3 3 
Ανώτεροι Υπαστυνόμοι 9 9+(2) 
Υπαστυνόμοι 33 33 
Λοχίες 73 73+(5) 
Πυροσβέστες 533 527 
ΟΛΙΚΟ 652 646 
Έκτακτοι Πυροσβέστες  112 

Πυροσβεστική Κάλυψη 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της στις ευρύτερες αστικές περιοχές 
των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου με 24ώρη 
στελέχωση δέκα Πυροσβεστικών Σταθμών. 
 
Για την κάλυψη της υπαίθρου, που λόγω απόστασης οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί των 
πόλεων δεν μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
δημιούργησε 16 Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου σε στρατηγικές περιοχές της 
Επαρχίας που επανδρώνονται με Έκτακτους Πυροσβέστες.  

 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει επίσης πυροσβεστική κάλυψη στα δύο 
Διεθνή Αεροδρόμια  Λάρνακας και Πάφου με την 24ώρη επάνδρωση δύο 
Πυροσβεστικών Σταθμών, βάσει των απαιτήσεων των Κανονισμών του 
Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). 

 
Οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων καλύπτονται από τους Πυροσβεστικούς 
Σταθμούς των Βάσεων, αλλά όπου αδυνατούν ή όταν χρειαστούν βοήθεια 
ανταποκρίνεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου με βάση το Σχέδιο 
"Αμοιβαίας Βοήθειας". 

 
Η συνεχής και εντατική εκπαίδευση των ανδρών της Ε.Μ.Α.Κ. έχει προσφέρει 
σοβαρή βοήθεια προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σ’  όλους ανεξαίρετα τους 
τομείς δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα δε στον τομέα των επιχειρήσεων. 
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Τμήμα  Πυροπροστασίας 
 

Αρμοδιότητες και Ευθύνες  
Το Τμήμα Πυροπροστασίας έχει την ευθύνη της μελέτης των αρχιτεκτονικών 
σχεδίων νεοαναγειρόμενων οικοδομών για την έκδοση άδειας οικοδομής, της 
εξέτασης αρχιτεκτονικών σχεδίων και επιθεώρηση οικοδομών για την έκδοση 
του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης και άδειας λειτουργίας. 
 
Παράλληλα ανάμεσα στα καθήκοντα του τμήματος είναι και οι         
επιθεωρήσεις υφιστάμενων οικοδομών σε θέματα πυροπροστασίας και υποβολής 
απόψεων στις αρμόδιες Αρχές (Δήμους, Επαρχιακές Διοικήσεις κ.α.), οι 
συμβουλές προς ιδιωτικούς οργανισμούς σε θέματα πυροπροστασίας και 
πυρόσβεσης και η παράδοση διαφωτιστικών διαλέξεων τόσο στο ευρύτερο κοινό 
και οργανωμένα σύνολα όσο και σε κυβερνητικούς υπαλλήλους.  
 
Το 2005 το Τμήμα Πυροπροστασίας διεκπεραίωσε 8,561 υποθέσεις σε σχέση 
με 6,513 το 2004 δηλαδή επήλθε μια αύξηση της τάξης του 31,5 %.  
 
Εβδομάδα Πυροπροστασίας 
Για όγδοη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η "Εβδομάδα Πυροπροστασίας" η οποία 
και διεξήχθη πριν την καλοκαιρινή περίοδο γιατί τέθηκε σαν ιδιαίτερος στόχος η 
διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ότι αφορά τους κινδύνους από 
τις πυρκαγιές στην ύπαιθρο. 
 
Η Εβδομάδα Πυροπροστασίας πραγματοποιήθηκε από τις 9 - 15 Μαΐου 2005 
και περιελάμβανε διαλέξεις, συμβουλές στο κοινό για θέματα πυροπροστασίας και 
την διανομή διαφωτιστικού υλικού στην ύπαιθρο, στα σχολεία, γραφεία, 
ξενοδοχεία, ιδιωτικές πολυκατοικίες και στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.   

Ανταποκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Κατά την διάρκεια του 2005 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε παγκύπρια σε:  

• 10,782 κλήσεις που αφορούσαν πυρκαγιές  
• Ειδικές εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής φύσεως και ανταπόκριση ασθενοφόρων 

από τις οποίες 3,033 ήταν σε αστικές περιοχές, 2,989 σε περιοχές της υπαίθρου  
• 4,586 ήταν ειδικές εξυπηρετήσεις και  
• 174 κλήσεις ασθενοφόρων   
• Κατά την διάρκεια του 2005 διασώθηκαν 951 άτομα από τροχαία δυστυχήματα, 

ανελκυστήρες, φρεάτια, κρημνούς κ.α.  

Καμένη έκταση / Ζημιές από πυρκαγιές 
• Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές υπολογίσθηκαν σε περίπου 

Λ.Κ.13.259,393. 
• Η πραγματική καμένη έκταση σε άγρια βλάστηση έχει υπολογισθεί σε περίπου 

10 τ.χλμ. σε σύγκριση με 4,5 τ.χλμ. το 2004.  Παρ΄ όλο που υπάρχει αύξηση 
στην καμένη έκταση, εντούτοις οι ζημιές σε περιουσίες στην ύπαιθρο και στο 
φυσικό περιβάλλον είναι αμελητέες. 
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Μισθωμένα ελικόπτερα πυρόσβεσης 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε 
και το 2005 στην ενοικίαση δύο Ελικοπτέρων Πυρόσβεσης αφού αποδείχθηκε η 
αναγκαιότητα της συνεργασίας των εναέριων μέσων με τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης.  

 
Τα Πυροσβεστικά Ελικόπτερα ανταποκρίθηκαν σε 95 περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών 
στην ύπαιθρο και στα δάση εκτελώντας 1,064 βολές και ρίχνοντας 5,320 τόνους 
νερό περίπου, που έπαιρναν από διάφορα φράγματα, δεξαμενές και τη θάλασσα. 
 
Αλλά εναέρια μέσα πυρόσβεσης  
Σημαντική από κάθε άποψη ήταν και η προσφορά των ελικοπτέρων των Βρετανικών 
Βάσεων. Σε 13 περιπτώσεις ελικόπτερα των Βρετανικών Βάσεων ανταποκρίθηκαν 
για κατάσβεση πυρκαγιών σε αγροτικές και δασικές περιοχές.  Η επιχειρησιακή 
δράση και ο συντονισμός όλων των εναέριων μέσων είχε τεθεί κάτω από την ευθύνη 
του Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Παράλληλα σε 2 περιπτώσεις το 
ελικόπτερο της Α.Π.Α. βοήθησε σημαντικά στην καταπολέμηση συγκεκριμένων 
πυρκαγιών στην περιοχή Ορκόντα και Αγίας Ειρήνης στη Λεμεσό. 

Εκπαίδευση 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των μελών της. 
Η τεχνολογική πρόοδος, τα νέα υλικά στη βιομηχανία, μεταξύ των οποίων οι 
επικίνδυνες χημικές ουσίες, ο γοργός ρυθμός ανοικοδόμησης, η αυξανόμενη ροή 
τουριστών και αρκετοί άλλοι παράγοντες επέβαλαν την ποιοτική αναβάθμιση στην 
εκπαίδευση των πυροσβεστών η οποία και συνεχίζεται. 
 
Κατά τη διάρκεια  του 2005 διοργανώθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδεύσεις:- 

 
(α)      Στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
 

Πίνακας 17 
Εκπαιδεύσεις και Αριθμός Εκπαιδευομένων στη Σχολή της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά το έτος 2005 
 Εκπαίδευση στη Σχολή Πυροσβεστικής Διάρκεια 

Εκπ/σης 
Αριθμός 

Εκπ/θέντων 
1. Μια σειρά Υπαξιωματικών 13 εβδομάδες 18 
2. Μία σειρά Εκπαίδευσης Νεοσύλλεκτων  8 εβδομάδες 11 
3. Τέσσερις σειρές Εκπαίδευσης Αναπνευστικών 

Συσκευών 
3 εβδομάδες 43 

4. Πέντε σειρές επανεκπαίδευσης προσωπικού 2 εβδομάδες 71 
5. Έξι σειρές εκπαίδευσης οδηγών Κατηγ. Β΄ 4 εβδομάδες 28 
6. Δύο σειρές για PHΤLS Διήμερο 

σεμινάριο 
40 

7. Τέσσερις σειρές εκπαίδευσης μελών της Μ.Μ.Α.Δ. 
στο Λαβύρινθο   

Μονοήμερη 159 

8. Εκπαίδευση μελών Πολιτικής Άμυνας  Μονοήμερη 70 
  ΣΥΝΟΛΟ 473 

 
Εκπαιδεύσεις μελών της Υπηρεσίας στο Εξωτερικό 
Είκοσι μέλη της Yπηρεσίας μετεκπαιδεύτηκαν σε διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα 
εξωτερικού, όπως Ηνωμένο Βασίλειο,  Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Σουηδία. 
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Αναπτυξιακά Έργα 
 

Πίνακας 18 
Αναπτυξιακά Έργα που υλοποιήθηκαν / προγραμματίστηκαν  

από την Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά το 2005 
(1) Υλοποιηθέντα Έργα 

Κανένα έργο δεν υλοποιήθηκε το 2005 εκτός από τις 
βελτιώσεις υφιστάμενων Πυροσβεστικών Σταθμών. 

(2) Υπό μελέτη Αναπτυξιακά Έργα 
(α) Ανέγερση Β΄ Φάσης Αρχηγείου Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας 
Το έργο διαλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους για 
αποθήκευση του Πυροσβεστικού εξοπλισμού, γραφεία που 
έχουν άμεση σχέση με τις αποθήκες, αμαξοστάσιο, αντλίες 
καυσίμων και βοηθητικούς χώρους. 
Σημειώνεται ότι τα αρχιτεκτονικά σχέδια και οι αναγκαίες 
μελέτες έχουν ολοκληρωθεί από τα Δημόσια έργα και 
αναμένεται η έναρξη εργασιών την Άνοιξη του 2006. 
Στο μνημόνιο του Προϋπολογισμού για το 2005, υπάρχει 
πρόνοια για Λ.Κ.50.000. 

(β) Μέσα στο 2005 άρχισε και συνεχίζεται η επέκταση του 
Πυροσβεστικού Σταθμού Αρ. 2 Λεμεσού. 

(γ) Μέσα στο 2006 αναμένεται η έναρξη εργασιών της επέκτασης 
των Πυροσβεστικών Σταθμών Πάφου και Αμμοχώστου. 

 
 
 
Αιμοδοσία 
Κατά τη διάρκεια του 2005, 165 αιμοδότες μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
πρόσφεραν αίμα στις Τράπεζες αίματος  των Νοσοκομείων κάθε Επαρχίας. 
 
 
 
Συνεργασία με άλλες υπηρεσίες (Αστυνομία, Τμήμα  Δασών, Ταμείο Θήρας, 
Πολιτική Άμυνα, Επαρχιακές Διοικήσεις και Εθνική Φρουρά) 

 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεργάστηκε πλήρως με την Αστυνομία, το Τμήμα 
Δασών, το Ταμείο Θήρας, την Πολιτική Άμυνα, τις Επαρχιακές Διοικήσεις καθώς και 
την Εθνική Φρουρά για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην ύπαιθρο.  
 
Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή εθελοντικών ομάδων, όπως Κυνηγετικών 
Συλλόγων, Οργανώσεων Περιβαλλοντιστών, Δημαρχείων και Χωρητικών Αρχών 
προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στις πυρκαγιές της υπαίθρου και στις πλημμύρες 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 
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Γενικά Σχόλια 
Ο αριθμός των κλήσεων για βοήθεια του κοινού κατά το 2005 παρουσιάζεται ελαφρά 
διαφοροποιημένος σε σύγκριση με το 2004 με κύριο χαρακτηριστικό: 

 
I. την αύξηση των ζημιών η οποία οφείλεται βασικά στην μεγάλη 

πυρκαγιά και ολοκληρωτική καταστροφή του εργοστασίου 
κατασκευής Αλλαντικών Γρηγορίου στην Λεμεσό, 

II. στην αύξηση της καμένης έκτασης σε άγρια βλάστηση λόγω των δύο 
μεγάλων πυρκαγιών που είχαμε στις περιοχές Ορκόντα και Αγ. 
Ειρήνης στην Επαρχία Λεμεσού. 

 
 
 

 

             
Επίδειξη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά την άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ» 2005 
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ΜΕΡΟΣ Η - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 
 
 
Σκοπός του θεσμού είναι η στενή συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας  -  πολιτών και 
οργανωμένων συνόλων.  Για την επιτυχία του σκοπού αυτού απαιτείται η καλλιέργεια 
κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εκτίμησης μεταξύ τους. 
 
Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης στα πλαίσια προσέγγισης του κοινού και 
ιδιαίτερα των οργανωμένων συνόλων, δημιούργησαν ομάδες αθλητών και δρομέων.  
Τα μέλη αυτά  έλαβαν μέρος σε πληθώρα αθλητικών εκδηλώσεων όπου και πέτυχαν 
να διακριθεί η Αστυνομία Κύπρου, και να βραβευτούν μέλη της Κοινοτικής 
Αστυνόμευσης.  
 
Κατά την διάρκεια των γιορτών του Πάσχα τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης 
οργάνωσαν σε όλα τα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, εντατικό πρόγραμμα 
διαφώτισης σχετικά με το θέμα των κροτίδων και τους κινδύνους που περικλείουν.   
 
Ανάμεσα στα καθήκοντα των Αστυνομικών της Γειτονιάς ήταν φέτος και οι επιδόσεις 
των Φύλλων Ατομικής Πρόσκλησης (Φ.Α.Π.) και Κλήσεις Δικαστικών Εξόδων στους 
εφέδρους και δικαιούχους αντίστοιχα. 
 
 
 

                 
Επίσκεψη μελών της κοινοτικής αστυνόμευσης Στροβόλου σε νηπιαγωγείο της περιοχής 

  
Ταυτόχρονα, μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης χειρίστηκαν θέματα όπως 
κακοτεχνίες δρόμων, εγκαταλελειμμένα οχήματα, δέντρα που εμπόδιζαν την 
ορατότητα των οδηγών στο δρόμο κλπ. 
 
Η ομάδα FUTSAL της Κοινοτικής Αστυνόμευσης  έλαβε μέρος στο Διεθνές 
Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου εσωτερικού χώρου που διοργανώθηκε στην Αγκόνα της 
Ιταλίας από τις 20 μέχρι 21/5/2005 από το τοπικό Ι.Ρ.Α. 
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Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρονιάς η ομάδα δρομέων της Κοινοτικής 
Αστυνόμευσης έλαβε μέρος σε  15 περίπου αγώνες δρόμου που διοργανώθηκαν από 
το Σύλλογο Δρομέων Περικλής Δημητρίου. 
 
Στενή συνεργασία υπάρχει και με την UNICEF  όπου συμμετείχαμε στο διήμερο 
παζαράκι που διοργάνωσε το παράρτημα της UNICEF Κύπρου με μεγάλη επιτυχία. 
 
 
 
Στρόβολος 
Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Σταθμού Στροβόλου το έτος 2005 έλαβαν 
μέρος σε 300 περίπου εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως ενδοσχολικούς 
εορτασμούς, εκκλησιασμούς, διαλέξεις και εκδηλώσεις που οργανώνονται από το 
Δήμο Στροβόλου κ.α.  Επίσης τα ίδια μέλη πραγματοποίησαν  κατά τον ίδιο χρόνο 
περίπου 150 διαλέξεις σε σχολεία (Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια), παιδικές Λέσχες 
του Δήμου Στροβόλου και δημόσιους χώρους όπου συχνάζουν νεαρά πρόσωπα.  
Επιπρόσθετα τα  μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης σε συνεργασία με το 
Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Στροβόλου διεξάγουν κάθε Τετάρτη, διαλέξεις σε 
μαθητές των δημοτικών σχολείων που επισκέπτονται την Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Στροβόλου στα πλαίσια των Λογοτεχνικών Πρωϊνών.  Τα μέλη της Κοινοτικής 
Αστυνόμευσης ενημερώνουν τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας, για θέματα 
συμπεριφοράς στο σπίτι, προστασία από πυρκαγιά, για το κάπνισμα και για άλλα 
θέματα σύμφωνα με τις διάφορες εκστρατείες που διενεργούνται από την Αστυνομία 
Κύπρου.  Στα παιδιά διανέμεται και σχετικό υλικό ανάλογα με το θέμα της διάλεξης. 
 
Η Κοινοτική Αστυνομία Στροβόλου συμμετείχε ανάμεσα στα άλλα, στις πιο κάτω 
εκδηλώσεις: 
 

- 25/6/2005 «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ» στο πάρκο Ζεμπύλα που 
διοργάνωσε η τοπική επιτροπή Πολυτέκνων Στροβόλου. 

- 8/10/2005 «Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΗ» που διοργανώθηκε 
από την Α.Δ.Ε. Μόρφου στο γήπεδο της Κακοπετριάς. 

- 15/10/2005  «ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΧΑΡΑΣ» που διοργανώθηκε στο Πάρκο 
Ακρόπολης από το Πολυδύναμο ΄Ιδρυμα Δήμου Στροβόλου όπου υπάγονται 
οι Παιδικές Λέσχες του Δήμου. 

- 22/10/2005  «ΠΕΡΠΑΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ» που 
διοργανώθηκε από το Δήμο Στροβόλου στο πάρκο Ακρόπολης. 

 
 
 
Κίτι 
O θεσμός του Αστυνομικού της γειτονιάς συνεχίζει να εφαρμόζεται με ικανοποιητικά 
αποτελέσματα. Τα μέλη που στελεχώνουν το θεσμό αυτό επιλαμβάνονται  θεμάτων 
όπως οικογενειακών έριδων, τροχαίων παραβάσεων, οχληριών, κ.λ.π..  Για το 2005, 
τα μέλη της κοινοτικής αστυνομίας Κιτίου επιλήφθηκαν συνολικά 527 παράπονα / 
αιτήματα διαφόρων μορφών όπως φαίνονται στο πίνακα πιο κάτω:  
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Πίνακας 19 
Αριθμός Παραπόνων και Αιτημάτων που υπεβλήθηκαν  

σε μέλη της κοινοτικής αστυνόμευσης Κιτίου κατά το 2005 
Παράπονο / Αιτήματα Αριθμός 

Προσωπικές Προστριβές  139 

Τροχαία 104 

Περιβαλλοντικά 48 

Ηχορύπανση 32 

Οχληρία Ζώων 14 

Βία στην Οικογένεια 13 

Κλοπή / Διάρρηξη 25 

Άλλα Παράπονα 152 

Σύνολο 527 

 
 
Τα παράπονα / αιτήματα έτυχαν χειρισμού ανάλογα με τη φύση του καθενός.  
Κάποιες περιπτώσεις παραπόνων / αιτημάτων έτυχαν χειρισμού επί τόπου (255 
περιπτώσεις).  Σε 121 περιπτώσεις παραπέμφθηκαν στο Σταθμό ενώ σε άλλες δέκα 
περιπτώσεις παραπέμφθηκαν σε άλλη υπηρεσία της Αστυνομίας.  Παράλληλα 22 
παράπονα / αιτήματα αφορούσαν άλλη υπηρεσία του Δημοσίου και 28 υπηρεσία του 
Δήμου. 
 
 

Πίνακας 20 
Τρόπος χειρισμού παραπόνων / αιτημάτων που έτυχαν χειρισμού  
από τα μέλη της κοινοτικής αστυνόμευσης Κιτίου κατά το 2005 

Παράπονο / Αίτημα Αριθμός 

Επιλύθηκε επί τόπου 255 

Παραπέμφθηκε στο Σταθμό 121 

Παραπέμφθηκε σε άλλη υπηρεσία της Αστυνομίας 10 

Παραπέμφθηκε σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου 22 

Παραπέμφθηκε σε υπηρεσία του Δήμου 28 

Τροχιοδρομήθηκαν διαδικασίες επίλυσης 64 

Άλλη διαδικασία 27 

 
 
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι αστυνομικοί της κοινοτικής 
αστυνόμευσης Κιτίου ανέπτυξαν στενές σχέσεις και συνεργασία με οργανωμένα 
σύνολα, φορείς και υπηρεσίες οργανώνοντας και συμμετέχοντας σε συνολικά 108 
εκδηλώσεις, ως ακολούθως: 
 

• Κοινωνικές  15 
• Σχολικές  38 
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• Εκκλησιαστικές 16 
• Τοπικές  14 
• Διάφορες  22 

 
 
Επιπρόσθετα, οργανώθηκε αριθμός διαλέξεων με θέματα όπως οδική ασφάλεια (12 
διαλέξεις), Κροτίδες (έξι διαλέξεις), και από μία διάλεξη στα θέματα τη νεανική 
παραβατικότητα, τις σχέσεις γονέων -  παιδιών, και τα μέτρα πυροπροστασίας. 
 
 
 
Άγιος Ιωάννης Λεμεσού 
Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Αγίου Ιωάννη Λεμεσού πραγματοποιούν 
πεζές περιπολίες σε όλες τις γειτονιές, δίνουν στους πολίτες ενημερωτικά φυλλάδια 
για προστασία της περιουσίας τους, και για προστασία των αυτοκινήτων τους από 
κλοπές, για Οδική Ασφάλεια και επιλαμβάνονται προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι πολίτες, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των Αστυνομικών τους καθηκόντων. 
 
Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, κατά το 2005 η κοινοτική αστυνόμευση Αγίου Ιωάννη 
Λεμεσού διοργάνωσε διαλέξεις σε σχολεία και άλλες κοινωνικές ομάδες για θέματα 
οδικής ασφάλειας, ναρκωτικών, κροτίδων, κ.α.  Επίσης, συμμετείχε σε εκδηλώσεις 
της κοινότητας, όπως για παράδειγμα δενδροφύτευση  στο Δήμο Πολεμιδιών, 
χοροεσπερίδα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής στον Αγ. Ιωάννη, λαμπαδηφορία 
Προσκόπων.  Σχεδόν σε καθημερινή βάση, μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Αγ. 
Ιωάννη επισκέπτονταν σχολεία, όπου συζητούσαν με μαθητές Γυμνασίων και 
Λυκείων για το θέμα της σωστής συμπεριφοράς τους. 
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ΜΕΡΟΣ Θ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

 
 

Το έτος 2005 υπήρξε πλούσιο σε Διεθνείς / Ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την 
Κυπριακή Αστυνομία.  Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Αστυνομία διοργάνωσε τα πιο 
κάτω: 
 
Σεμινάριο MEDA / CEPOL με θέμα «Money Laundering» 
4-8 Απριλίου 2005 
 

             
Συμμετέχοντες στο σεμινάριο MEDA /CEPOL με θέμα  “Money Laundering” 

 
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας 
(CEPOL), και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ευρωμεσογειακής Σχέσης (MEDA), η 
Κύπρος ανέλαβε τη διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Ξέπλυμα Βρώμικου 
Χρήματος», με συνδιοργανώτριες χώρες το Βέλγιο, Ισραήλ, Ιταλία, Μάλτα και 
Πορτογαλία. 
 
Στο σεμινάριο, στο οποίο παρευρέθηκαν ο Υπεύθυνος του Προγράμματος MEDA  κ. 
Pierre Antonmattei και ο βοηθός του κ. Bernard Knerr, έλαβαν μέρος συνολικά 24 
μέλη αστυνομιών και τελωνείων, από Αίγυπτο, Αλγερία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, 
Μαρόκκο, Παλαιστινιακή Αρχή και Κύπρο.   
 
 
27ο Συνέδριο Αστυνόμευσης Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών (Capital Policing) με 
θέμα  “Παράνομη Μετανάστευση” 
10-13 Μαϊου 2005 
 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν 80 άτομα μεταξύ των οποίων Αρχηγοί Αστυνομιών από 32 
χώρες της Ευρώπης και άλλοι Ανώτατοι Αξιωματικοί. Το Συνέδριο αποτελεί θεσμό 
εδώ και πολλά χρόνια και οι εργασίες του παρέχουν πολύτιμες πληρoφορίες, γνώσεις 
και πρακτικές στα Ευρωπαϊκά κράτη.   
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Εισήγηση του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Τάσου Παναγιώτου στο 27ο Συνέδριο “Capital Policing” 

 
 
Στο πλαίσιο του θέματος της Παράνομης Μετανάστευσης, συζητήθηκαν (α) ο ρόλος 
των φορέων επιβολής του νόμου, (β) μετανάστευση και ανθρώπινα δικαιώματα, και 
(γ) αιτητές ασύλου. 
 
 
 
34ο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Συνέδριο της Interpol 
25-27 Μαϊου 2005 
 
Το Συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος Ανώτεροι αξιωματικοί από όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση  (περίπου 140 άτομα), επικεντρώθηκε σε επιχειρησιακά θέματα όπως το 
συντονισμό της αστυνομικής ανταπόκρισης και υποστήριξης σε μεγάλες διεθνείς 
κρίσεις π.χ. Ασιατικό τσουνάμι, κλπ. 
 
 
 

 
34ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Interpol 
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Συνάντηση Electronic Network Working Group της CEPOL 
 
Στις 24 Οκτωβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το 
Ηλεκτρονικό Δίκτυο της CEPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία) στα πλαίσια 
αναβάθμισης του Ηλεκτρονικού της δικτύου.  Σ΄αυτήν έλαβαν μέρος αντιπροσώποι 
από οκτώ χώρες μέλη συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.  Σ΄αυτήν 
παρευρέθηκαν επίσης ο Διοικητικός Διευθυντής της CEPOL, κ.Ulf Goransson και ο 
πρόεδρος της ομάδας και προεδρεύων της CEPOL για το δεύτερο εξάμηνο του 2005, 
κ. David Garbutt. 
 
Συνάντηση Joint Knowledge Network Workgroup της CEPOL 
 
Στις 25-26 Οκτωβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Εθνικών 
συντονιστών της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων της CEPOL και των Εθνικών 
συντονιστών του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Εκπαιδευτικού Δικτύου της CEPOL, 
μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης αυτών και δεδομένης της μετατροπής της σε 
Ευρωπαϊκό Σώμα. Σ΄ αυτήν έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι από 24 Ευρωπαϊκές χώρες 
καθώς και αντιπρόσωπος της Europol.  Σ΄ αυτήν παρευρέθηκε και ο διοικητικός 
διευθυντής της CEPOL, κ. Ulf Goransson. 
 
 
Σεμινάριο MEDA / CEPOL με θέμα «Cyber Crime» 
21-25 Νοεμβρίου 2005 
 
Μέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας 
(CEPOL), και σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ευρωμεσογειακής Σχέσης (MEDA), η 
Κύπρος ανέλαβε την διοργάνωση του σεμιναρίου με θέμα το Διαδικτυακό / 
Ηλεκτρονικό έγκλημα, με συνδιοργανώτριες χώρες το Ηνωμένο Βασίλειο και το 
Λίβανο. 
 
Στο σεμινάριο συμμετείχαν αντιπροσώποι από χώρες της Μεσογείου (Αλγερία, 
Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο και Παλαιστινιακή Αρχή) και την 
Κύπρο.  Οι αντιπροσωπείες των χωρών αυτών, αποτελούνταν από εμπειρογνώμονες ή 
μέλη Αστυνομικών Υπηρεσιών, τα καθήκοντα των οποίων σχετίζονται με τον 
εντοπισμό και διερεύνηση διαδικτυακού / ηλεκτρονικού εγκλήματος και άλλων 
συναφών εγκλημάτων. 
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ΜΕΡΟΣ Ι -  ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
Κατά το 2005, 24 μέλη της Αστυνομίας έλαβαν μέρος στις Ομάδες Εργασίας της 
Ευρωπαϊκής όπως φαίνονται στο Παράρτημα Κ,  αντιπροσωπεύοντας την Αστυνομία 
της Κύπρου. 
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ΜΕΡΟΣ Κ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ / ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 
Η Αστυνομία μέσα στα πλαίσια του κοινωνικού και ανθρωπιστικού της ρόλου 
συνέχισε και κατά το 2005 να βρίσκεται κοντά στον πολίτη και πρόσφερε σε ποικίλες 
περιπτώσεις κοινωνική και ανθρωπιστική βοήθεια. Δείγματα της προσφοράς της 
Αστυνομίας αποτελούν οι πιο κάτω δραστηριότητες: 
 

• Παροχή Πρώτων Βοηθειών  και μεταφορά ασθενών / τραυματιών σε 
Νοσηλευτήρια. 

• Προσφορά Αίματος στις τράπεζες αίματος των κρατικών νοσηλευτηρίων.  
Ενδεικτικό της εκτίμησης της προσφοράς των μελών της Αστυνομίας προς 
την τράπεζα αίματος είναι η διοργάνωση τελετής στην Αστυνομική Ακαδημία 
στις 25/5/05 όπου απονεμήθηκαν διπλώματα σε νέους αστυνομικούς 
εθελοντές αιμοδότες. 

• Παροχή βοήθειας σε οδηγούς των οποίων τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν για 
διάφορους λόγους. 
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Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε %

Φόνοι 7 4 57,14% 2 1 50,00% 14 9 64,29% 14 6 42,86% 16 10 62,50%

Απόπειρες Φόνων 8 5 62,50% 6 5 83,33% 13 7 53,85% 14 6 42,86% 15 14 93,33%

Βιασμοί 18 11 61,11% 13 9 69,23% 32 26 81,25% 41 32 78,05% 39 29 74,36%

Απόπειρες Βιασμών 0 0 0,00% 0 0 0,00% 3 2 66,67% 1 1 100,00% 1 1 100,00%

Εμπρησμοί / Απόπειρες* 66 21 31,82% 106 27 25,47% 192 49 25,52% 131 18 13,74% 173 30 17,34%

Ληστείες και Εκβιασμοί 42 29 69,05% 38 26 68,42% 69 34 49,28% 103 49 47,57% 84 40 47,62%

Ναρκωτικά 398 373 93,72% 436 426 97,71% 475 465 97,89% 514 506 98,44% 612 593 96,90%

Kαταστροφή περιουσίας με 
εκρηκτικές ύλες 50 8 16,00% 23 2 8,70% 34 8 23,53% 47 2 4,26% 50 3 6,00%

Διαρρήξεις 801 548 68,41% 1228 681 55,46% 3155 689 21,84% 3326 672 20,20% 2828 706 24,96%

Κλοπές 720 578 80,28% 948 611 64,45% 1504 412 27,39% 1131 312 27,59% 1205 330 27,39%

Αλλα σοβαρά εγκλήματα 2407 2112 87,74% 1974 1726 87,44% 1790 1387 77,49% 2299 1861 80,95% 2227 1771 79,52%

ΟΛΙΚΟ 4517 3689 81,67% 4774 3514 73,61% 7281 3088 42,41% 7621 3465 45,47% 7250 3527 48,65%

* Σημ.:  

K = Καταγγελθείσες Υποθέσεις
Ε = Εξιχνιασθείσες  Υποθέσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001-2005

Λόγω αλλαγής στη Νομοθεσία, (Νόμος 85(1) του έτους 2002), οι κακόβουλες ζημιές σε μηχανοκίνητα οχήματα, με φωτιά, καταχωρούνται από 1/7/2002 ως Εμπρησμοί, γι’ αυτό 
και η σχετική αύξηση στα αδικήματα "Εμπρησμοί / Απόπειρες"

Αδικήματα
200520042001 20032002
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Statistic Office
Research and Development Department

28/3/2008
Copy of 2005 Παραρτήματα - B



Είδος Βίας 2001 2002 2003 2004 2005 ΣΥΝΟΛΟ

Κοινωνική 4 1 2 1 8
Λεκτική 45 49 90 45 1 230
Οικονομική 1 2 1 4
Πραγματική Σωματική 426 438 488 415 716 2483
Σεξουαλική 4 4 16 9 19 52
Ψυχολογική 32 44 26 34 187 323

ΣΥΝΟΛΟ 512 538 623 504 923 3100

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001-2005
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Research and Development Department

28/3/2008
Copy of 2005 Παραρτήματα - Γ



Θανατηφόρα Σοβαρά Ελαφρά Ζημιές ΣΥΝΟΛΟ Νεκροί Σοβαρά Ελαφρά ΣΥΝΟΛΟ

2001 92 826 1.475 1.392 3.785 98 1.016 2.516 3.630

2002 89 758 1.504 1.379 3.730 94 941 2.578 3.613

2003 86 748 1.524 1.419 3.777 97 900 2.511 3.508

2004 110 758 1.212 1.204 3.284 117 960 2.216 3.293

2005 94 621 893 1.007 2.615 102 753 1.541 2.396

Τραυματίες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001-2005

ΕΤΟΣ

ΘΥΜΑΤΑ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Π
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Η
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A
 Δ'

Statistic Office
Research and Development Department

28/3/2008
Copy of 2005 Παραρτήματα - Δ



Statistic Office
Research and Development Department

28/3/2008
Copy of 2005 Παραρτήματα - Ε
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΝΕΚΡΟΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001 - 2005

Θανατηφόρα 92 89 86 110 94
Νεκροί 98 94 97 117 102
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ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005
Αρ. Yπoθέσεων 399 436 475 515 612

Αρ.εvεχ. πρoσ. 509 583 590 639 740

Κύπριoι 307 404 437 435 517

Αλλoδαπoί 202 179 153 204 223

Φυτά Κάvvαβης 274 248 1329 97 344

Κάvvαβη 37 κιλά 538 γρ. 9 κιλά 195,5 γρ. 55 κιλά 545 γρ. 23 κιλά       52 γρ. 180 κιλά 794,5 γρ.

Ρητίvη κάvvαβης (χασίς) 1 κιλό 443,5 γρ. 1 κιλό 456 γρ. 897 γρ. 53 κιλά 165,5 γρ. 5 κιλά 344 γρ.

Κoκαΐvη 123 γρ. 1 κιλό 944,5 γρ. 9 κιλά 571,5 γρ. 1 κιλό 376 γρ. 1 κιλό  314 γρ.

Κρακ - - - - -

100 χάπια 17 ½ χάπια 
0,5 γρ. 386,5 γρ.

2910 ½ χάπια 10253 χάπια 5750½   χάπια 7955 χάπια 13962 χάπια 
 4.5 γρ. 273,5 γρ.  1 γρ.  210,5 γρ. 19,5γρ.

MDA 9 χάπια - - -

Μεθαμφεταμίνη - 123 γρ. - - -

Βρολαμφεταμίνη - - 24 χαρτάκια - -

Φυτά Μήκ.Υπνοφ. 15 - - - -

'Οπιo 367 γρ. - 94γρ. 750 γρ. 871,5 γρ.

Ηρωϊvη 1 κιλό    639γρ. 283 γρ. 1 κιλό & 568,5 γρ. 3 κιλά       168 γρ. 907 γρ.

Μoρφίvη - 13 γρ. - - -

Κωδεΐνη - - 38 ½  χάπια - -

Διυδροκωδεΐνη - - - - 8 χάπια

LSD - - - - 4 χαρτάκια

Μεθαδόvη 146 ¼  χάπια 70 χάπια  20 γρ. 250 ml 179 χάπια 44 χάπια  200 ml

Εφεδρίνη - 48 χάπια - 2016 χάπια -

Ψιλοκίνη - - 1γρ. - -

MDMA (Ecstasy)

ΠIΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤIΚΩΝ, ΕΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΓIΑ ΤΑ ΕΤΗ 2001 – 2005

ΕΙΔΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Αμφεταμίvη 3,5 γρ. 1 χάπι 4 γρ. 
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Γραφείο Στατιστικής
Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης
28/3/2008 Copy of 2005 Παραρτήματα-Z

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001 - 2005
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Κύπριοι 307 404 437 435 517

Αλλοδαποί 202 179 153 204 223

Αρ. Υποθέσεων 399 436 475 515 612
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA  Η΄

ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ / 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Εθνοφρουροί 15 1515

Μαθητές 103 4756

Καθηγητές 1 50

Γονείς 34 2078

Αστυνομικοί 25 570

Δεσμοφύλακες 4 80

Σύνολο 182 9049

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

Υ.ΚΑ.Ν ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005



ΠΑΡΑΡΤΗΜA  Θ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ)

•Κέντρο Επιχειρήσεων
•Τμήμα Προσφορών
•Λογιστήριο

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

•Αρχείο / Προσωπικό
•Μηχανογράφηση

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

•Συνεργείο/Εργαστήριο
•Αποθήκη
•Γραφείο Κίνησης
•Πυροπροστασία

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

•Σχολή Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας
•Τμήμα Μελέτών

Επαρχιακός 
Υπεύθυνος 

Πυροσβεστικών 
Σταθμών
Λευκωσίας

Επαρχιακός 
Υπεύθυνος 

Πυροσβεστικών 
Σταθμών
Λεμεσού

Επαρχιακός 
Υπεύθυνος 

Πυροσβεστικών 
Σταθμών
Λάρνακας / 
Αμμοχώστου

Επαρχιακός 
Υπεύθυνος 

Πυροσβεστικών 
Σταθμών
Πάφου

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΕΜΑΚ

Statistic Office
Research and Development Department CYPRUS POLICE

28/3/2008
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