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ΜΗΝΤΜΑ ΑΡΥΗΓΟΤ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
 

Ν πξψηνο ρξφλνο ζηε ζέζε ηνπ Αξρεγνχ 
Αζηπλνκίαο ππήξμε πνιχ παξαγσγηθφο γηα 

κέλα. Νη     ξαγδαίεο αιιαγέο πνπ πξνέθπ-
ςαλ ηε ρξνληά απηή ήηαλ πξφθιεζε γηα 

φινπο καο. Δίκαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα 
πσ φηη κέζα ζε απηέο ηηο αιιαγέο, ε Αζηπ-
λνκία Θχπξνπ, ζπλέρηζε λα βειηηψλεηαη θαη 

λα εμειίζζεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ηελ    
αθνξνχλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξνληά.  
     

Ζ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ε     
ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ καο ζε ζπλεξγαζία θαη 
κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνηλνχ, ππήξμε βαζη-

θφο καο ζηφρνο. Γηα άιιε κηα ρξνληά δψζακε έκθαζε ζηελ πνηνηη-
θή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπκε ζηνπο πνιίηεο.  

Ξηζηεχσ φηη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο Αζηπλνκίαο βαζίδεηαη ζην 
ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ζηε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο γξακκήο πνπ αθν-
ινπζείηαη.  

 
Δίκαη πεξήθαλνο γηα ηα κέιε καο πνπ ζπλέρηζαλ γηα άιιε κηα ρξν-

ληά λα εξγάδνληαη κε αθνζίσζε ζην δχζθνιφ ηνπο έξγν, πξνθεηκέ-
λνπ λα δηαζθαιίζνπκε έλα αζθαιέο κέξνο  γηα λα δεη, λα εξγάδε-
ηαη  ή λα επηζθέπηεηαη θαλείο.    

 
Θα ήζεια κε ηελ επθαηξία απηή λα ζπγραξψ φια ηα κέιε καο, πνπ 

εξγάδνληαη κε δήιν, επζπλεηδεζία θαη αθνζίσζε, θαη ηνπο εχρνκαη 
θαη ν  ρξφλνο απηφο, πνπ δηαλχνπκε, λα είλαη ην ίδην, θαη αθφκε 
πεξηζζφηεξν, απνδνηηθφο.   

 

 
  
 

 

 

 

 

 

Κηράιεο Ξαπαγεσξγίνπ 

Αξρεγφο Αζηπλνκίαο Θχπξνπ 
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ΜΔΡΟ Α΄ 
Η ΑΣΤΝΟΜΙΑ ΚΤΠΡΟΤ  
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50 ρξφληα Η Κππξηαθή Αζηπλνκία ηδξχζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξφλνη-

εο ηνπ πληάγκαηνο θαη ε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο αξρίδεη 
ην 1960 κε ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Κππξηαθήο                  

Γεκνθξαηίαο. Με βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ πληάγκαηνο,   
ηδξχζεθαλ ζηελ Κχπξν δχν ψκαηα Αζθάιεηαο.             
Σν ψκα ηεο Αζηπλνκίαο πφιεσλ, πνπ είρε ηελ επζχλε                 

αζηπλφκεπζεο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, θαη ην ψκα ηεο 
Υσξνθπιαθήο, ην νπνίν αλέιαβε ηελ αζηπλφκεπζε ησλ 

αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Αξγφηεξα, ε Υσξνθπιαθή            
ελζσκαηψζεθε ζηελ Αζηπλνκία. Απφ ην 1974 θαη κεηά, ε 
Αζηπλνκία είρε λα αληηκεησπίζεη κηα λέα θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ κε δηαθνξνπνηεκέλεο αιιά ζπλάκα θαη       
απμεκέλεο επζχλεο. 

 
Απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2003, κε ην άλνηγκα ησλ                
νδνθξαγκάησλ, νη ππνρξεψζεηο ηεο Αζηπλνκίαο Κχπξνπ 

απμήζεθαλ ζεκαληηθά. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ       
ηζηνξία καο ήηαλ θαη ε έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δ.Δ.  
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 Η Αζηπλνκία Κχπξνπ ζήκεξα  
 

Ζ Αζηπλνκία ζήκεξα παξέρεη ππεξεζίεο ζην έδαθνο ηεο Θππξη-

αθήο Γεκνθξαηίαο νιφθιεξν ην 24ψξν, επηά κέξεο ηε βδνκά-
δα, δηαζθαιίδνληαο ηελ αζθάιεηα θαη ηελ έλλνκε ιεηηνπξγία 

ηεο   θνηλσλίαο. Πχκθσλα κε ην Άξζξν 8 ηνπ πεξί Αζηπλνκίαο 
Λφκνπ, ε δηνίθεζή ηεο αζθείηαη απφ ηνλ Αξρεγφ θαη ππνζηεξί-
δεηαη απφ ηνλ παξρεγφ θαη ηνπο Βνεζνχο Αξρεγνχο, Γηνίθε-

ζεο, Δθπαίδεπζεο, πνζηήξημεο θαη Δπηρεηξήζεσλ.  

Ζ Αζηπλνκία δηαρσξίδεηαη ζε Ρκήκαηα, Κνλάδεο, πεξεζίεο,       

Γηεπζχλζεηο θαη ηηο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Δπαξρηψλ 

(Παξάξηεκα Α΄), σο αθνινχζσο:  

 Ρκήκα Α΄: Γηνίθεζε 

 Ρκήκα Β΄: Ρξνραία 

 Ρκήκα Γ΄: Έγθιεκα 

 Ρκήκα Γ΄: Δπηζηεκνληθή θαη Ρερληθή πνζηήξημε 

 Ρκήκα Κειεηψλ θαη Αλάπηπμεο (Ρ.Κ.&Α.) 

 Γηεχζπλζε Δπξσπατθήο Έλσζεο & Γηεζλνχο Αζηπλνκηθήο     

Ππλεξγαζίαο (Γ.Δ.Δ.&Γ.Α.Π.) 

 Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο ιηθνχ θαη Δθνδίσλ (Γ.Γ..&Δ.) 

 Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Αεξνδξνκίσλ (Γ.ΑΠ.Α.) 

 Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ (Γ.Ν.) 
 Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνηχπσλ (Γ.Δ.Ξ.)  

 πεξεζία Αιινδαπψλ θαη Κεηαλάζηεπζεο (.Α.&Κ.)  

 πεξεζία Θαηαπνιέκεζεο Λαξθσηηθψλ (.ΘΑ.Λ.)  

 πεξεζία Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ (Ξ.ΔΓ.Δ.) 

 πεξεζία Δπηζεσξήζεσο θαη Διέγρνπ (.Δ.&Δ.) 

 Θεληξηθή πεξεζία Ξιεξνθνξηψλ (Θ..Ξ.) 

 Κεραλνθίλεηε Κνλάδα Άκεζεο Γξάζεο (Κ.Κ.Α.Γ.) 

 

 

 Κνλάδα Ξξνεδξηθήο Φξνπξάο (Κ.Ξ.Φ.) 

 Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Θχπξνπ (Α.Α.Θ.) 

 Κνλάδα Αεξνπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Α.ΔΞ.) 

 Ιηκεληθή θαη Λαπηηθή Αζηπλνκία (Ι.&Λ.Α.) 

 Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Δπαξρηψλ: 

▫ Ιεπθσζίαο, 

▫ Ιεκεζνχ, 

▫ Ιάξλαθαο, 

▫ Ξάθνπ, 

▫ Κφξθνπ, θαη 

▫ Ακκνρψζηνπ   

 

Ζ Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία απνηειεί μερσξηζηή Γηεχζπλζε κε εδα-

θηθή αξκνδηφηεηα ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο.  
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δνκηθέο αιιαγέο ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 έγηλαλ αιιαγέο ζηε δνκή ηεο      

Αζηπλνκίαο Κχπξνπ:  
▫ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 

▫ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ  
▫ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΛΛΟΓΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ          

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

▫ ΓΙΚΑΝΚΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ           
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

▫ ΓΡΑΦΔΙΟ ΥΔΙΡΙΜΟΤ ΘΔΜΑΣΧΝ ΙΓΙΧΣΙΚΧΝ     
ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΦΑΛΔΙΑ 

▫ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΧΣΗΗ 

5 καΐνπ  Η Αζηπλνκία Κχπξνπ θάζε ρξφλν γηνξηάδεη ηελ      

πξνζηάηηδα ηεο, ηελ Αγία Δηξήλε. 
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Γνκηθέο αιιαγέο    

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δεκηνπξγήζεθαλ δχν Γηεπζχλζεηο, 

ε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ θαη ε Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθψλ       
Ξξνηχπσλ, αιιά θαη ηέζζεξα γξαθεία, ην Γξαθείν Ππιινγήο,     
Δπεμεξγαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Ξιεξνθνξηψλ, ην Γηθαληθφ          

Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ Γεδνκέλσλ, ην Γξαθείν Σεηξηζκνχ     
Θεκάησλ Ηδησηηθψλ πεξεζηψλ Αζθαιείαο θαη ην Γξαθείν         

Ξξφιεςεο θαη Γηαθψηηζεο.  

Ζ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ ζπζηάζεθε αξρέο ηνπ ρξφλνπ κε 
θχξηα απνζηνιή ηε λφκηκε δηάζεζε φισλ ησλ δεκνζίσλ ρξε-

κάησλ, πνπ κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξννξίδνληαη γηα ηε 

ιεηηνπξγηθή  ππνζηήξημε ηεο Αζηπλνκίαο.  

Ζ Γηεχζπλζε Δπαγγεικαηηθψλ Ξξνηχπσλ ζπζηάζεθε πεξί ηα 
ηέιε ηνπ έηνπο θαη απνζηνιή ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ επαγ-
γεικαηηθψλ πξνηχπσλ, κε ηε βειηίσζε / αλαβάζκηζε ησλ αθν-

ινπζνχκελσλ εζσηεξηθψλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη ηελ εηζαγσγή 
θαη εθαξκνγή ζηελ Θππξηαθή Αζηπλνκία κεραληζκψλ πξφιε-

ςεο, ειέγρνπ,       εληνπηζκνχ θαη πάηαμεο ηεο απνθιίλνπζαο 
ή/ θαη παξαβαηηθήο    ζπκπεξηθνξάο κειψλ, πνπ πξνζβάιινπλ 

ην θχξνο θαη ηελ         αμηνπηζηία ηεο Αζηπλνκίαο.  

Ρν Γξαθείν Ππιινγήο Ξιεξνθνξηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γ΄ κεηεμε-
ιίρζεθε ζε πεξεζία Ππιινγήο, Δπεμεξγαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο    

Ξιεξνθνξηψλ (.Π.Δ.Α.Ξ.). Θχξηα απνζηνιή ηεο πεξεζίαο απ-
ηήο είλαη ε ειεθηξνληθή αξρεηνζέηεζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε 

θαη     αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 
έγθιεκα θαη εγθιεκαηίεο, πάλσ ζε παγθχπξηα βάζε θαη ζ’ έλα 
εληαίν θαη       απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα θαηαγξαθήο πιεξν-

θνξηψλ. Πηηο     Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο, ζηηο νπνίεο ιεηηνπξ-
γνχλ Δπαξρηαθά    Θιηκάθηα Ξιεξνθνξηψλ, ηα κέιε ησλ ν-

πνίσλ αθνχ ζπιιέμνπλ ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο δηαβηβάδνπλ κέζσ 
ησλ ππεπζχλσλ ησλ Ρ.Α.Δ. επαξρηψλ, ζην Αξρείν ηεο 

.Π.Δ.Α.Ξ. γηα αλάινγν ρεηξηζκφ.   

 

 

 

Ρν Γηθαληθφ Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ Γεδνκέλσλ (Γ.Δ.Ζ.Γ.) π-

πάγεηαη ζην Ρκήκα Γ΄ ηνπ Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο.  Ζ ζχζηαζε 
ηνπ Γ.Δ.Ζ.Γ. εληάζζεηαη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθφηε-
ξεο     εμέηαζεο ειεθηξνληθψλ ηεθκεξίσλ, αθνχ θχξηα απνζηνιή 

ηνπ      Δξγαζηεξίνπ είλαη ε ζπιινγή θαη δηθαληθή εμέηαζε 
ειεθηξνληθψλ/ ςεθηαθψλ ηεθκεξίσλ θαη εηνηκαζία επηζηεκνληθήο 

καξηπξίαο γηα ρξήζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ.  Κέρξη θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 
2009 ηα ελ ιφγσ ηεθκήξηα εμεηάδνληαλ απφ ηνπο ηερληθνχο ηνπ 

Ρκήκαηνο Κειεηψλ θαη Αλάπηπμεο.  

Κε αθνξκή ηε ςήθηζε ηνπ Λφκνπ 54(Η)/2009, απνθαζίζηεθε ε      
ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Σεηξηζκνχ Θεκάησλ Ηδησηη-

θψλ πεξεζηψλ Αζθαιείαο ζηελ Αζηπλνκία. Ζ απνζηνιή ηνπ Γξα-
θείνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο πξν-
λνηψλ ηεο    ζρεηηθήο Λνκνζεζίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εθδίδεη εθ 

κέξνπο ηνπ     Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο, άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξ-
γίαο Ηδησηηθψλ     Γξαθείσλ Ξαξνρήο πεξεζηψλ Αζθάιεηαο θαη 

πεξεζηψλ Έξεπλαο, θαζψο επίζεο άδεηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέι-

καηνο ηνπ θχιαθα θαη   ηδηψηε θχιαθα.  

Ρέινο, ζην Ρκήκα Β΄ δηαρσξίζηεθε ην Γξαθείν Πηαηηζηηθήο θαη      
Γηαθψηηζεο. Απφ ην δηαρσξηζκφ απηφ δεκηνπξγήζεθε ην Γξαθείν 
Ξξφιεςεο θαη Γηαθψηηζεο. Ρν Γξαθείν απηφ θέξεη ηελ επζχλε 

γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφ-
ιεςεο ησλ νδηθψλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ θαη γεληθά ζηελ αληη-

κεηψπηζε ηνπ ηξνραίνπ πξνβιήκαηνο. Κεηαμχ ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπ Γξαθείνπ Ξξφιεςεο είλαη ν θαηαξηηζκφο θαη ε εθαξκνγή 
πξνγξακκάησλ     πξφιεςεο ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ θαη δηαθψ-

ηηζεο, εθπαηδεχζεσλ θαη εθδειψζεσλ ζε ζηξαηφπεδα, ζπλδέ-
ζκνπο γνλέσλ θαη άιια      νξγαλσκέλα ζχλνια θαζψο θαη πξνο 

ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν.  

13



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 
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ΜΔΡΟ Β΄ 
ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ  



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

εγεζία     

Μηράιεο Παπαγεσξγίνπ 

Αξρεγφο Αζηπλνκίαο 

  

Αλδξέαο Νηθνιαΐδεο 

παξρεγφο Αζηπλνκίαο 

  

Αλδξέαο     

Ιαηξφπνπινο 

Β/ Αξρεγφο 

(πνζηήξημεο) 

  

Μαξηάλλα 

Φξαληδή 

Β/ Αξρεγφο 

(Δθπαίδεπζεο) 

  

Θεφδσξνο      

Αρηιιέσο 

Β/ Αξρεγφο 

(Γηνίθεζεο) 

  

Αλδξέαο 

Κξφθνο 

Β/ Αξρεγφο 

(Δπηρεηξήζεσλ) 

δεκνζηνγξαθηθή δηάζθεςε ηηο 9 Ινπιίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε δεκνζηνγξα-

θηθή δηάζθεςε ηνπ Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο γηα ηελ 
αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  
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Αξηζκεηηθή δχλακε 
 

Ζ Αζηπλνκία Θχπξνπ απνηειείηαη απφ 5.056 κέιε, άληξεο θαη 

γπλαίθεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ καο ηα 1.229 είλαη γπλαί-
θεο, δειαδή ην 24,3%. Ρα κέιε καο πνπ ππεξεηνχλ ζηελ      

Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία είλαη 714. Δπηπιένλ, ζηελ Αζηπλνκία     

εξγάδνληαη 25 άηνκα, ηα νπνία απνηεινχλ πνιηηηθφ πξνζσπηθφ.  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Πξνζιήςεηο 
 

Γηα αθφκε κηα ρξνληά ελδηαθέξνλ γηα πξφζιεςε ζηελ Αζηπλνκία 

επέδεημε κεγάινο αξηζκφο πνιηηψλ. Κάιηζηα έλα κεγάιν πνζν-
ζηφ ησλ ππνςεθίσλ απηψλ πξνεξρφηαλ απφ έλα επξχ θάζκα 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ.   

Θαηά ην 2009, ε Αζηπλνκία Θχπξνπ πξνέβεθε ζπλνιηθά ζε 486 

πξνζιήςεηο.  

Γεληθά, ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή ρξνληά ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιή-

ςεσλ παξνπζηάζηεθε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 21,8% ζε ζρέζε κε 
ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πην θάησ    
πίλαθα νη πξνζιήςεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνζνζηηαία θπκάλζε-

θαλ πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.    

 

 

 

Οξγαληθέο Θέζεηο Αζηπλνκίαο  γηα ην 2009 

  Οξγαληθέο πκπιεξσκέλεο 

Αξρεγφο 1 1 

παξρεγφο 1 1 

Βνεζνί Αξρεγνί 4 4 

Αλψηεξνη Αζηπλφκνη 14 10 

Αζηπλφκνη Α’ θαη Β’ 29 26 

Αλψηεξνη παζηπλφκνη 62 93  (31 Καρεηέο) 

παζηπλφκνη 179 246 (67 Καρεηέο) 

Ινρίεο 563 601 (40 Καρεηέο) 

Αζηπθχιαθεο 3425 3357 

Ραθηηθνί 81 80 

Δηδηθνί Αζηπθχιαθεο 578 549 

Δμεηδηθεπκέλεο ζέζεηο 101 88 

ΤΝΟΛΟ 5038 5056 

Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία 743 714 

Έθηαθηνη Ξπξνζβέζηεο   122 

ΤΝΟΛΟ   836 

  Αζηπλνκία Ππξ/ζηηθή Δ/Α Δμεηδηθεπκέλνη χλνιν 

Άλδξεο 170 31 87 2 290 

Γπλαίθεο 114 21 60 1 196 

χλνιν 284 52 147 3 486 



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 



ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 2009 

 

 

ΜΔΡΟ Γ΄ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ  



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη  1Ο    Αμία ζηνλ πνιίηε 

 2Ο    Αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο 

 3Ο    ηήξημε ησλ κειψλ καο/ αλάπηπμε επαγγεικαηη-

ζκνχ θαη εμχςσζε ηνπ εζηθνχ 

 4Ο     Αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ/ νξγαλσηη-

θφο εθζπγρξνληζκφο θαη αλαβάζκηζε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο 

απνζηνιή καο  Η δηαηήξεζε ηνπ λφκνπ θαη ηεο ηάμεο 

 Η δηαθχιαμε ηεο εηξήλεο 
 Η πξφιεςε θαη εμηρλίαζε ηνπ εγθιήκαηνο 
 Η ζχιιεςε θαη πξνζαγσγή ησλ παξαλνκνχλησλ     

ελψπηνλ ηεο Γηθαηνζχλεο 

νη αμίεο καο  Νφκηκε δξάζε ππεξεηψληαο κε αθεξαηφηεηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο δηθαηνζχλεο, 

 δίθαηε θαη ινγηθή δξάζε, κε νξζνθξηζία, ρσξίο θφβν 

θαη πξνθαηάιεςε,  

 επθνξία απφ θπζηθφ ζάξξνο,  εζηθφ θαη παξξεζία,   

 δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ πνιηηψλ,     

αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο,  

 κεηαρείξηζε ηνπ θνηλνχ κε ζεβαζκφ, εηιηθξίλεηα θαη 

αθεξαηφηεηα, 

 ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  φισλ ησλ 

πνιηηψλ,  θαη  

 αλάιεςε δξάζεο φπνηε θξίλεηαη απφιπηα επηβεβιε-

κέλν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ λφκηκνπ θαζήθνληνο. 
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 ηξαηεγηθνί ηφρνη  
 

 

Ζ Θππξηαθή Αζηπλνκία αληαπνθξηλφκελε ζηηο αλάγθεο ησλ      

θαηξψλ θαη αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδη-
αζκνχ γηα κηα απνηειεζκαηηθή  θαη απνδνηηθή αζηπλφκεπζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο Ράμεο 
θαη άιιεο Θπβεξλεηηθέο πεξεζίεο, έρεη ζέζεη σο ζηφρν: 

 

 ηε δεκηνπξγία κηαο πην δίθαηεο θνηλσλίαο εμαζθαιί-

δνληαο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηα δηθαηψκαηα 

ησλ πνιηηψλ, θαη 

 ηε βειηίσζε ηφζν ηεο εηθφλαο, φζν θαη ηεο απνδνηη-

θφηεηαο ηεο Αζηπλνκίαο. 

 

 
 

Απνηειέζκαηα  
 
 

Ν βαζκφο πξνφδνπ θαη πινπνίεζεο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηα-
ζκνχ θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαθνινπζνχληαη 
αλειιηπψο κε παξάιιειε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε.   

 
Όπσο θαηέδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηελ εμππεξέηεζε πνιηηψλ ζηνπο Αζηπλνκηθνχο Πηαζκνχο 
θπκάλζεθε ζην 60%, ελψ ην πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο ησλ       
πνιηηψλ απφ ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ    

αλήιζε ζην 66%.  
 

Ξνιιά έγηλαλ θαη γηα ηελ αχμεζε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ηνπ 
πνιίηε, αθνχ δφζεθε έλαο κεγάινο αξηζκφο δηαιέμεσλ γηα     
ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο, ηηο νπνίεο παγθχπξηα παξαθνινχζε-

ζαλ 124.564 ζπκπνιίηεο καο. Ραπηφρξνλα,  έγηλαλ 155.249 
έιεγρνη αιθνφιεο. Δπηπιένλ, θαηαγγέιζεθαλ 1.208 άηνκα γηα 

παξάλνκε εξγνδφηεζε.  
 

 

 
 

Πηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ησλ κειψλ καο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηάθνξεο εθπαηδεχζεηο θαη ζεκηλάξηα.  
Ρα θπξηφηεξα ζηνηρεία θάζε ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ παξνπζηάδν-

ληαη ζην Παξάξηεκα Β’ .       
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ΜΔΡΟ Γ΄ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

ηκήκα Α΄  Δπηηειηθφ Γξαθείν Αξρεγνχ, 

 Γξαθείν Αμησκαηηθνχ ζην γξαθείν ηνπ Τπαξρεγνχ, 
 Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ, 
 Γξαθείν Δπηρεηξήζεσλ, 
 Γξαθείν Πξνζσπηθνχ, 

 Αξρείν, 
 Λνγηζηήξην, 
 Γξαθείν Οηθήζεσο, 
 Γξαθείν Αζθάιεηαο Αξρεγείνπ, 

 Φηιαξκνληθή Αζηπλνκίαο, 
 Κέληξν Διέγρνπ Μελπκάησλ, 
 Μνπζείν Αζηπλνκίαο 

 Δπηηειείν ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ Αζηπλνκίαο Κχπξνπ. 

εθδήισζε Σνλ Οθηψβξην δηνξγαλψζεθε εθδήισζε «Μαδί κε ηελ Αζηπλνκία 

γηα Αζθαιέζηεξε θνηλσλία» 
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TMHMA A – ΓΙΟΙΚΗΗ 
 

Ρν Σκήκα Α΄ αζρνιείηαη κε δηνηθεηηθήο θχζεσο ζέκαηα θαη 

πξνζδηνξίδεη ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή πνπ ζα εθαξκνζηεί 
απφ ηελ Αζηπλνκία, έρνληαο παξάιιεια ηελ επζχλε γηα ηελ εχ-

ξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Πψκαηνο.  

 

πλεξγαζία κε ηα Μ.Μ.Δ.  
 

Θαηά ην 2009 ν ζρεδηαζκφο, ε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ησλ 
πνιπάξηζκσλ  δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γξαθείνπ Ρχπνπ θαη ηνπ 
Γξαθείνπ Γεκνζίσλ Πρέζεσλ έγηλε ζηνρεπκέλα ζηε βάζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ γηα πινπνίεζε ηνπ 4νπ θαη 5νπ άμνλα, δειαδή γηα 
ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηπλνκηθνχ έξγνπ θαη ηελ άκεζε, έγθαηξε 

θαη έγθπξε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ 1ν Πηξαηεγηθφ Πηφρν.  

Ξεξαηηέξσ, ε Αζηπλνκία έρεη ζπκβιεζεί κε ηδησηηθή εηαηξεία θαη 
εηνηκάζηεθε ζηξαηεγηθφ ζρέδην επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ηεο 
εγεζίαο ηεο Αζηπλνκίαο, ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζα επηθνξηη-

ζηεί ην Γξαθείν Ρχπνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιια Ρκήκαηα.  

Θαηά ην 2009, δηεμήρζεθαλ δχν έξεπλεο απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο, 

κε ηε ζπκβνιή ηνπ Γξαθείνπ Ρχπνπ, πνπ αθνξνχζαλ ηφζν ζηηο 
ζρέζεηο Αζηπλνκίαο θαη θνηλνχ, φζν θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο. Ρα απνηειέζκαηά ηνπο παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ εγεζία αιιά θαη ζηηο Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο κε ζθνπφ 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ Νξγαληζκνχ.   

Βαζηθφο ζηφρνο γηα ην 2009 ππήξμε ηφζν ε άκεζε, φζν θαη ε 
έγθπξε ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε. Γη’ απηφ, ην Γξαθείν Ρχπνπ θαη 
Γεκνζίσλ Πρέζεσλ, κεηαμχ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, 

πξνέβεθε ζηελ έθδνζε 1.136 δειηίσλ ηχπνπ γηα ζέκαηα επηθαη-
ξφηεηαο θαη 562 αζηπλνκηθψλ αλαθνηλψζεσλ ζρεηηθά κε δηάθν-

ξεο ζνβαξέο ππνζέζεηο θαη εθζηξαηείεο πξφιεςεο θαη ειέγρνπ  

 

 

πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο.  

 

ρέδηα ελέξγεηαο Αξρεγείνπ Αζηπλνκίαο  
 
Ρν Γξαθείν Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο αζρνιήζεθε κε ηελ      

εθπφλεζε θαη ην ρεηξηζκφ Πρεδίσλ Δλέξγεηαο ηνπ Αξρεγείνπ ηεο 
Αζηπλνκίαο, πνπ ζρεηίδνληαλ κε  αθίμεηο επηζήκσλ, ζπλέδξηα,     

δηαζθέςεηο θαζψο θαη  αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο πςεινχ θηλδχλνπ. 
  
Αλάκεζα ζηα άιια θαζήθνληα ηνπ ελ ιφγσ γξαθείνπ ήηαλ θαη ν 

ρεηξηζκφο ησλ δηαθηλήζεσλ απφ θαη πξνο ηηο θαηερφκελεο πεξην-
ρέο απφ ηα ζεκεία δηέιεπζεο Αγίνπ Γνκεηίνπ, Ιήδξα Ξάιαο,      

Αζηξνκεξίηε - Εψδηαο, Ξεξγάκνπ θαη Πηξνβηιηψλ. 

 

Αλαπηπμηαθά έξγα  
 

Νη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζηεγάδνληαη νη δηάθνξεο 
πεξεζίεο ηεο Αζηπλνκίαο Θχπξνπ, ζε παγθχπξηα βάζε παξνπζία-

ζαλ θαη παξνπζηάδνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα. Γεληθά, ην ζέκα ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη είλαη έλα 
πξφβιεκα ην νπνίν θαζεκεξηλά θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε πιεη-

νςεθία ησλ Αζηπλνκηθψλ, νη νπνίνη εξγάδνληαη πνιιέο θνξέο ζε 
απαξάδεθηεο ζπλζήθεο.  Ρν Γξαθείν Νηθήζεσο, ην νπνίν έρεη ηελ 
επζχλε γηα ην ζέκα απηφ, πξνρψξεζε ζηε ζπληήξεζε ησλ πθη-

ζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ, αζρνιήζεθε κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ γηα αλέγεξζε λέσλ θηεξη-

αθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ηνπ Αζηπλνκηθνχ θαη Ξπξνζβεζηηθνχ 
Πηαζκνχ ηεο Ξφιεο Σξπζνρνχο ζηελ Ξάθν, ησλ αζηπλνκηθψλ 

θξαηεηεξίσλ Ιεπθσζίαο θαη ησλ λέσλ νπιαπνζεθψλ. 



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

ηκήκα Β΄  Αξρείν, 

 Γξαθείν ηαηηζηηθήο 

 Γξαθείν Πξφιεςεο θαη Γηαθψηηζεο 

 Γξαθείν Πξνεγνχκελσλ Καηαδίθσλ Σξνραίαο, 

 ρνιή Οδεγψλ, 

 Οπιακνχο Πξφιεςεο Οδηθψλ Γπζηπρεκάησλ (Ο.Π.Ο.Γ.), 

 Πάξθν Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο, 

 Κιάδνο Φσηνεπηζήκαλζεο, 

 Γξαθείν Αμησκαηηθνχ Διέγρνπ θαη Πεηζαξρίαο, 

 Απηνθηλεηνιηκέλαο 
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Ξαξάιιεια νινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο γηα αλέγεξζε ησλ     

πεξηθεξεηαθψλ αζηπλνκηθψλ θξαηεηεξίσλ θαη ηνπ Θεληξηθνχ     
Αζηπλνκηθνχ Πηαζκνχ Ξάθνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ πξψηε 

θάζε αλαδφκεζεο ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Ξάθνπ. 

Ξέξαλ ησλ πην πάλσ έξγσλ, έρνπλ αξρίζεη θαη νη εξγαζίεο γηα 
ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο Κνλάδαο      

Αεξνπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ζην Αεξνδξφκην Ιάξλαθαο.        
Δπηπιένλ, ζην ζηάδην κειέηεο βξίζθνληαη θαη δηάθνξα άιια 

έξγα, φπσο ν ρψξνο δηαθίλεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηε         
Κελφγεηα, ε κεηαζηέγαζε ηεο Ιηκεληθήο θαη Λαπηηθήο Αζηπλνκί-

αο απφ ην παιαηφ ζην λέν ιηκάλη Ιεκεζνχ, θ.ά.  

 

Γξακκή ηνπ Πνιίηε 1460  
 

Ρα κέιε ηνπ Θέληξνπ Διέγρνπ Κελπκάησλ, ηα νπνία ζηειερψ-

λνπλ ηελ ελ ιφγσ γξακκή, ζπλέρηζαλ θαη θέηνο λα εμππεξε-
ηνχλ ην θνηλφ θαη λα πξνζθέξνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γχξσ 

απφ δηάθνξα αζηπλνκηθά ζέκαηα. Ππγθεθξηκέλα, ζηε δηάξθεηα 
ηνπ έηνπο, αληαπνθξίζεθαλ ζε πεξίπνπ 36.500 ηειεθσληθέο 

θιήζεηο πνιηηψλ.  

 

ΣΜΗΜΑ Β - ΣΡΟΥΑΙΑ 
 

Ρν Σκήκα Β΄ έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηνπ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
Λφκνπ θαη ησλ Θαλνληζκψλ Ρξνραίαο, ηνπ Θψδηθα Νδηθήο      

Θπθινθνξίαο θαη ηνλ θαζεκεξηλφ ηξνρνλνκηθφ έιεγρν ζε 24σξε 
βάζε ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δπαξρη-
αθνχο Θιάδνπο Ρξνραίαο.  Γηα λα επηηχρεη ηελ απνζηνιή ηνπ, 

δξαζηεξηνπνηείηαη  ζηνπο ηνκείο ειέγρνπ ηξνραίαο, νδηθήο       
αζθαιείαο, δηαθψηηζεο θαη θπθινθνξηαθήο αγσγήο, εηνηκαζίαο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηήξεζεο αξρείνπ πξνεγνχκελσλ    
ηξνραίσλ  αδηθεκάησλ κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε θαη εμαγσγή     
ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ηξνραίνπ πξνβιήκα-

ηνο.  

Σξνραία Γπζηπρήκαηα  
 

Ρν 2009 είρακε 1.854 ηξνραία δπζηπρήκαηα κε 1.794 ζχκαηα 

(Παξάξηεκα Γ΄). Απφ ην ζχλνιν ησλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ 
ηα 64 ήηαλ ζαλαηεθφξα, φπνπ 71 άλζξσπνη ηξαπκαηίζηεθαλ    
ζαλάζηκα. Πε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ηξία έηε, 2007, 2008 θαη 

2009, αλαθνξηθά κε ηα ζαλαηεθφξα δπζηπρήκαηα θαη ηνλ αξηζκφ 
ησλ ζπκάησλ  παξνπζηάζηεθε κηθξή κείσζε. Υζηφζν, ε κείσζε 

απηή, αλ θαη κηθξή, είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα καο εθφζνλ ζρεηί-
δεηαη κε ηελ αλζξψπηλε δσή. Πηφρνο καο είλαη, φπσο θάζε ρξφλν, 
ηα ζαλαηεθφξα ηξνραία δπζηπρήκαηα λα κεησζνχλ αθφκε πεξηζ-

ζφηεξν. Ρα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη πην θάησ:  
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open day 2009  Όπσο θάζε ρξφλν, έηζη θαη ζηηο 26 επηεκβξίνπ 2009, 

πξαγκαηνπνηήζεθε, ην Open Day, ζην Πάξθν Κπθινθνξηα-
θήο Αγσγήο, πνπ ζθνπφ έρεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε κηθξψλ 

θαη κεγάισλ ζε ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο. ηελ εθδήισζε 
απηή, δφζεθαλ ζηα παηδηά πξνζηαηεπηηθά θξάλε, ηα νπνία 
καο πξνζέθεξε ε CYTA.  
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Μέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

 

Ρν Ρκήκα Β΄ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δπαξρηαθνχο Θιάδνπο 
Ρξνραίαο, ζπλέρηζε, θαη θαηά ην 2009, ηελ πξνζπάζεηα γηα 
πξφιεςε θαη κείσζε ησλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ, ηδηαίηεξα 

ησλ ζαλαηεθφξσλ θαη ζνβαξψλ. Ξαξάιιεια εξγάζηεθε γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ηεο ηξνραίαο θαη 

ηνλ ηξνρνλνκηθφ έιεγρν πάλσ ζε 24σξε βάζε, ηφζν κέζα ζηηο 
πφιεηο φζν θαη ζηνπο ππεξαζηηθνχο δξφκνπο θαη απηνθηλεηφ-
δξνκνπο.  

 
Έιεγρνη έγηλαλ θαη ζε φ,ηη αθνξά ηηο παξάλνκεο αιιαγέο/ 

κεηαηξνπέο/ πξνζαξκνγέο ζε κεραλνθίλεηα νρήκαηα απφ ηελ 

Νκάδα Κεραληθνχ Διέγρνπ.   

Δθζηξαηείεο – Γηαθψηηζε ηνπ Κνηλνχ  
 

Ρν Ρκήκα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Δπαξρηαθνχο Θιάδνπο Ρξνραίαο, 

κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ, δηνξγάλσζε γηα 
άιιε κηα ρξνληά εθζηξαηείεο αζηπλφκεπζεο, νη νπνίεο ζπλδπά-
ζηεθαλ θαη κε ηηο Ξαλεπξσπατθέο Δθζηξαηείεο ηνπ European   

Traffic Police Network (TISPOL). Πηνλ πην θάησ πίλαθα παξνπζηά-
δνληαη νη εθζηξαηείεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάζε κήλα, σο  

αθνινχζσο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΝΑ ΔΚΣΡΑΣΔΙΑ 

ΗΑΛΝΑΟΗΝΠ   Έιεγρνο Ραρχηεηαο 

ΦΔΒΟΝΑΟΗΝΠ   Εψλε Αζθαιείαο 

ΚΑΟΡΗΝΠ   Έιεγρνο Αιθνφιεο 

ΑΞΟΗΙΗΝΠ   Έιεγρνο Ραρχηεηαο 

ΚΑΗΝΠ   Έιεγρνο Κνηνζπθιεηηζηψλ 

ΗΝΛΗΝΠ   Έιεγρνο Αιθνφιεο - TISPOL 

ΗΝΙΗΝΠ   Έιεγρνο Εψλεο Αζθαιείαο  Ιεσθνξείσλ  

- TISPOL 

ΑΓΝΠΡΝΠ   Έιεγρνο Κνηνζπθιεηηζηψλ – TISPOL 

ΠΔΞΡΔΚΒΟΗΝΠ   Έιεγρνο Εψλεο Αζθαιείαο  - TISPOL 

ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ   Διεχζεξα Σέξηα – Έιεγρνο Κνηνζπθιε-

ηηζηψλ  - Έιεγρνο Φνξηεγψλ 

ΛΝΔΚΒΟΗΝΠ   Έιεγρνο Ραρχηεηαο 

ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ   Έιεγρνο Αιθνφιεο 
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ηκήκα Γ΄  Αξρείν Πξνεγνχκελσλ Καηαδηθψλ,  

 Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Οξγαλσκέλνπ Δγθιήκαηνο,  

 Αξρείν ππξνβφισλ θαη κε ππξνβφισλ φπισλ, 

 Γξαθείν Γηεξεχλεζεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο,  

 Κιάδν Αζηπλνκηθψλ θχισλ,  

 Κιάδν Ππξνηερλνπξγψλ,  

 Γξαθείν Πξφιεςεο Δγθιήκαηνο,  

 Τπεξεζία πιινγήο, Δπεμεξγαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Πιεξνθν-

ξηψλ, 

 Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Δκπνξίαο Πξνζψπσλ, ηελ Δηζαγγειία, 

 Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Γηαθξίζεσλ, Ραηζηζκνχ θαη Ξελνθνβίαο,  

 Δζληθφ Γξαθείν πιινγήο Πιεξνθνξηψλ Υνπιηγθαληζκνχ, 

 Γξαθείν Υεηξηζκνχ ζεκάησλ Πξφιεςεο / Καηαπνιέκεζεο ηεο  

Βίαο ζηελ Οηθνγέλεηα θαη Καθνπνίεζεο Αλειίθσλ, 

 Γξαθείν Αληηκεηψπηζεο Νεαληθήο Παξαβαηηθφηεηαο, 

 Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Αδηθεκάησλ Κινπήο Πλεπκαηηθήο       

Ιδηνθηεζίαο θαη Παξάλνκσλ ηνηρεκάησλ, 

 Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Σξνκνθξαηίαο, 

 Γξαθείν Καηαπνιέκεζεο Ηιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο,  

 ΣΑΔ - Δπηρεηξήζεηο,  

 Αξρείν θαη ηαηηζηηθέο νβαξψλ Δγθιεκάησλ,  

 Γξαθείν Αλάιπζεο Δγθιήκαηνο,  

 Γξαθείν Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο,  

 Γηθαληθφ Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθψλ Γεδνκέλσλ, 

 Γξαθείν Υεηξηζκνχ Θεκάησλ Ιδησηηθψλ Τπεξεζηψλ Αζθαιείαο 

ζηελ Αζηπλνκία      
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Ξέξαλ ησλ πην πάλσ εθζηξαηεηψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφζν 

ηειενπηηθέο φζν θαη ξαδηνθσληθέο εθζηξαηείεο. Ξαξάιιεια, 
έγηλαλ δηάθνξεο άιιεο ελέξγεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθψηηζεο, 

νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο νδηθήο 
ζπλείδεζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 

 Δηνηκαζία δηαθεκηζηηθψλ δψξσλ θαη έληππνπ πιηθνχ. 

 Ξξαγκαηνπνίεζε δηαιέμεσλ ζην Ξάξθν Θπθινθνξηα-

θήο Αγσγήο ζε καζεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ζε 

λεαξά άηνκα. 

 Ππκκεηνρή ζηε Γηεζλή Θξαηηθή Έθζεζε. 

 Γηεμαγσγή δηαθφξσλ εθδειψζεσλ δηαθψηηζεο θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα «Λεαξνί Νδεγνί 

Νκάδα ςεινχ Θηλδχλνπ». 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ – ΔΓΚΛΗΜΑ  
 
Ρν Σκήκα Γ΄ έρεη ηελ επζχλε ηεο εμέηαζεο ζνβαξψλ ή πεξί-
πινθσλ ππνζέζεσλ, πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα  

Δπαξρίεο ή φπσο νξίζεη ν Αξρεγφο Αζηπλνκίαο.  

 

Καηάζηαζε εγθιήκαηνο 
 

Ρα αδηθήκαηα ζνβαξήο κνξθήο πνπ θαηαγγέιζεθαλ ην 2009 
(Παξάξηεκα Γ΄) αλήιζαλ ζε 7.094¹ παξνπζηάδνληαο κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 3,2% ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 (7.328) θαη κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 2,9% ζε ζχγθξηζε κε ην 2007 (7.557). Ρν πνζνζηφ  
αλίρλεπζεο, ην 2009 κεηψζεθε ζην 55.9% ζε ζρέζε κε ην 2008, 

σζηφζν ε κείσζε απηή νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη κεηψζεθαλ θαη 

νη ππνζέζεηο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κείσζε παξνπζηάζηεθε ζηηο ππνζέζεηο δηάπξαμεο βηαζκψλ ην 
2009, αθνχ νη ππνζέζεηο πεξηνξίζηεθαλ ζηηο 28 ζε ζρέζε κε 35 
ηνπ 2008.  Νη δηαξξήμεηο ζε ζρέζε κε ην 2008 κεηψζεθαλ θαηά 

90 ην 2009 ελψ νη θινπέο έρνπλ κεησζεί απφ 1406 ζε 1297.   
Κείσζε είρακε θαη ζηα άιια ζνβαξά αδηθήκαηα. Ρν 2008 είρακε 

2213 ελψ ην 2009 είρακε 1787.  Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη ηα 

πην θάησ αδηθήκαηα:  

 

¹Πηνλ αξηζκφ ππνζέζεσλ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αλχπαξθηεο ππνζέζεηο.  



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 



ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 2009 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχμεζε παξνπζηάζηεθε ζηηο ππνζέζεηο δηάπξαμεο θφλσλ      

κεηαμχ ησλ εηψλ 2008 κε 2009, αθνχ ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε 
απφ 9 ζε 19. Δπηπιένλ αχμεζε παξνπζηάζηεθε θαη ζηηο απφπεη-

ξεο θαηαζηξνθήο πεξηνπζίαο κε εθξεθηηθέο χιεο, αθνχ        
αλήιζαλ απφ 32 ην 2008 ζε 51 ην 2009, φπσο θαη νη ππνζέ-

ζεηο ιεζηεηψλ, απφ 73 ην 2008 ζε 142 ην 2009.  

Αχμεζε παξνπζηάζηεθε ζηηο ππνζέζεηο δηάπξαμεο θφλσλ κεηα-
μχ ησλ εηψλ 2008 κε 2009, αθνχ ν αξηζκφο ηνπο αλήιζε απφ 

9 ζε 19. Δπηπιένλ αχμεζε παξνπζηάζηεθε θαη ζηηο απφπεηξεο 

θαηαζηξνθήο πεξηνπζίαο κε εθξεθηηθέο χιεο, αθνχ αλήιζαλ  

απφ 32 ην 2008 ζε 51 ην 2009, φπσο θαη νη ππνζέζεηο          

ιεζηεηψλ, απφ 73 ην 2008 ζε 142 ην 2009.  

 

Γηεζλήο ζπλεξγαζία 
 

Ζ ζπλζήθε Prum, ε νπνία ππνγξάθηεθε ην Κάην ηνπ 2005, κεηα-
μχ Νιιαλδίαο, Ινπμεκβνχξγνπ, Γαιιίαο, Ηζπαλίαο θαη Γεξκαλίαο, 

εληζρχεη ηηο ελέξγεηεο καο γηα κείσζε ηνπ εγθιήκαηνο, αθνχ     
κέζσ ηεο παξέρεηαη  ε επρέξεηα γηα έιεγρν θαη αληαιιαγή      
πιεξνθνξηψλ, φπσο δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, DNA, θ.ά, ζηηο 

βάζεηο δεδνκέλσλ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ ηεο Δ.Δ.  

 

Οηθνλνκηθφ έγθιεκα 
 
Ρν Γξαθείν Γηεξεχλεζεο Νηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο  παξέιαβε 

πξνο δηεξεχλεζε 401 ππνζέζεηο απφ ηηο νπνίεο νινθιεξψζεθε ε 
δηεξεχλεζε ησλ 338. Νη ππνζέζεηο απηέο πξνέθπςαλ κεηά απφ 
κελχκαηα θαη πιεξνθνξίεο ηεο INTERPOL θαη ηεο EUROPOL, απφ 

ηνπο Drug Liaison Officers (D.L.O.) δηαθφξσλ ρσξψλ ζρεηηθά κε 
νηθνλνκηθήο θχζεσο αδηθήκαηα θαη χπνπηεο ζπλαιιαγέο, κεηά 

απφ αηηήκαηα μέλσλ ρσξψλ γηα παξνρή λνκηθήο ζπλδξνκήο θαη 

κεηά απφ πνηληθέο ππνζέζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Θχπξν.  

Πηα πιαίζηα θαηαζηνιήο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ην ελ ιφγσ 

Γξαθείν ζπλεξγάδεηαη ζηελά θαη κε ηε Κνλάδα Θαηαπνιέκεζεο 
Αδηθεκάησλ Ππγθάιπςεο (ΚΝ.Θ.Α.Π.), ηδηαίηεξα γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε ππνζέζεηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
πξάμεηο. Δπηπξφζζεηα, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξφιεςεο ηνπ ελ  
ιφγσ εγθιήκαηνο ηα κέιε ηνπ γξαθείνπ ζε ηαθηά ρξνληθά        

δηαζηήκαηα, κέζσ ησλ Κ.Κ.Δ., ελεκέξσλαλ ην θνηλφ γηα απάηεο 
πνπ πξνέθππηαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζηηο πεξηπηψζεηο επηζηνιψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ηχπνπ Ληγεξηαλήο    

Καθίαο.   

 

  2007 2008 2009 

ΑΓΙΚΗΜΑΣΑ ΔΝΑΝΣΙΟΝ ΠΡΟΧΠΧΝ 

Φφλνη   11 9 19 

Απφπεηξεο θφλνπ   12 14 22 

Νδπλεξέο βιάβεο   108 131 179 

Ρξαπκαηηζκνί   31 36 37 

 χλνιν 162 190 257 

Γηαξξήμεηο   2650 2591 2501 

Θινπέο   1673 1406 1297 

Δκπξεζκνί   167 190 203 

Απφπεηξα θαηαζηξνθήο  πε-

ξηνπζίαο κε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
εθξεθηηθέο χιεο 

  40 32 51 

 χλνιν 4530 4219 4052 

Αδηθήκαηα θαηά ηεο εζηθήο   88 91 107 

Αδηθήκαηα λαξθσηηθψλ   875 779 706 

Αδηθήκαηα απφ αλειίθνπο   239 342 189 
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νξγάλσζε πνιιέο εθδειψζεηο γηα κηθξνχο θαη κε-
γάινπο.   
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Έγθιεκα κε ηε ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ 

 
Ν Θιάδνο Ξπξνηερλνπξγψλ αζρνιήζεθε κε 1.154 πεξηπηψζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, 
φπσο εμέηαζε ζθελψλ εθξήμεσλ, εμέηαζε ππφπησλ αληηθεηκέ-

λσλ, αδξαλνπνηήζεηο εθξεθηηθψλ κεραληζκψλ, ειέγρνπο δηαθφ-
ξσλ ππνζηαηηθψλ θ.ν.θ.. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζε δηάθνξεο πεξη-
πηψζεηο ρξεηάζηεθε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Θιάδν Αζηπλνκηθψλ 

Πθχισλ.  

 

Ζ ρξήζε θξνηίδσλ ηελ πεξίνδν ηνπ Ξάζρα είλαη έλα ζέκα ην 
νπνίν απαζρνιεί έληνλα ηελ Αζηπλνκία. Όπσο θάζε ρξφλν έηζη 

θαη ην 2009, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθζηξαηεία θαηά ηεο ρξήζεο 
θξνηίδσλ, κε ηε δηεμαγσγή δηαιέμεσλ ζε δηάθνξα θνηλσληθά 
ζχλνια θαη νξγαλσκέλνπο θνξείο θαζψο θαη κε εκθαλίζεηο ζηα 

Κ.Κ.Δ. απφ κέιε ηνπ Θιάδνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν   

Ρχπνπ ηνπ Αξρεγείνπ.  

 

Ηιεθηξνληθφ έγθιεκα 
 
Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θαη ε 
χπαξμε αλνηθηψλ δηθηχσλ, φπσο ην δηαδίθηπν, ζπλέβαιαλ ζηελ 

αλάπηπμε δηαθφξσλ κνξθψλ ειεθηξνληθνχ εγθιήκαηνο. Υο   
επαθφινπζν ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, είλαη ε δηάπξαμε εγθιεκά-

ησλ  δηαθφξσλ ηχπνπ, κέζσ δηαδηθηχνπ. Ππγθεθξηκέλα, ην 2009 
ην Γξαθείν Θαηαπνιέκεζεο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο 
(Γ.Θ.Ζ.Δ.) αζρνιήζεθε κε 102 ππνζέζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην 

2008 πνπ νη ππνζέζεηο απηέο αλήιζαλ ζηηο 120. Αλαιπηηθφηεξα, 
απφ ηηο 102, νη 52 αθνξνχζαλ ζε πεξηπηψζεηο παηδηθήο πνξλν-

γξαθίαο, νη 12 ζε ζέκαηα πιαζηνγξαθίαο κέζσ Ζ/, νη 21 ζε 
ζέκαηα παξάλνκεο επέκβαζεο ζε ζπζηήκαηα Ζ/ θαη νη ππφινη-
πεο ζε άιιν παξάλνκν ελνριεηηθφ πιηθφ. Ρα ζηνηρεία απηά θαί-

λνληαη παξαζηαηηθά ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε πνπ αθνινπζεί: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξφιεςε Δγθιήκαηνο  

 
Ζ Αζηπλνκία Θχπξνπ, κέζσ ηνπ Γξαθείνπ Ξξφιεςεο Δγθιήκα-
ηνο, έδσζε γηα άιιε κηα ρξνληά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ηνκέα ηεο 
πξφιεςεο.  Ρν Γξαθείν δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη εηδηθφηεξα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 
ζηε δηαθψηηζε ηνπ θνηλνχ γηα ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο      

πεξηνπζίαο ηνπ, έθδνζε δηαθσηηζηηθψλ θπιιαδίσλ, θαη πξαγκα-

ηνπνίεζε επαθψλ κε δηάθνξα νξγαλσκέλα ζχλνια.   

 

Κνηλνηηθή Αζηπλφκεπζε   

 
Ν ζεζκφο ηεο Θνηλνηηθήο Αζηπλφκεπζεο, θαηά ην 2009             

επεθηάζεθε ζε 3 λέεο πεξηνρέο. Ν ζεζκφο απηφο εθαξκφδεηαη    
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ζπλνιηθά ζε 54 Γήκνπο θαη Θνηλφηεηεο ζε φιεο ηηο επαξρίεο, κε 

300.000 θαηνίθνπο, θαη ζε απηφλ ππεξεηνχλ  49 κέιε καο. Γηα 
λα πεηχρεη ζην έξγν ηεο ε Θνηλνηηθή Αζηπλφκεπζε ζπλέρηζε ηε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ .ΘΑ.Λ., ην Γξαθείν Σνπιηγθαληζκνχ 
θαη ηα Θιηκάθηα ηεο Νδηθήο Αζθάιεηαο. Γηα άιιε κηα ρξνληά ηα 
κέιε αζρνιήζεθαλ κε ηε δηαθψηηζε ησλ καζεηψλ θαη ηνπ     

θνηλνχ θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλαληήζεηο κε ηηο Ρνπηθέο Αξρέο, 
ζηνρεχνληαο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζθνξά ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο ζε ζέκαηα δηαθψηηζεο, θαη πξφιεςεο ηνπ 

εγθιήκαηνο. 

 

Δκπνξία Πξνζψπσλ θαη  
Τπνζέζεηο εμνπαιηθήο Παξελφριεζεο 

 
Πε φ,ηη αθνξά ηελ εκπνξία πξνζψπσλ γηα ην έηνο 2009 θαηαγ-
γέιζεθαλ ζπλνιηθά 34 ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ελ ιφγσ αδίθε-
κα. Πε ππνζέζεηο, πέξαλ ησλ 34,  εληνπίζηεθαλ ππήθννη άιισλ 

ρσξψλ, ηνπο νπνίνπο εθκεηαιιεχνληαλ εξγαζηαθά. Δπηπιένλ, 
εμεηάζηεθαλ 9 ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε ζεμνπαιηθή εθκε-

ηάιιεπζε αλειίθσλ.  

   
Βία ζηελ Οηθνγέλεηα   

 

Ρα πεξηζηαηηθά Βίαο ζηελ Νηθνγέλεηα ην 2009 παξέκεηλαλ ζηα 

ίδηα επίπεδα κε ην 2008, δειαδή γχξσ ζηηο 750 ππνζέζεηο. Γηα 
ηνλ θαιχηεξν ρεηξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ην Γξαθείν Σεηξη-

ζκνχ Θεκάησλ Ξξφιεςεο/ Θαηαπνιέκεζεο ηεο Βίαο ζηελ      
Νηθνγέλεηα θαη Θαθνπνίεζεο Αλειίθσλ, ζπλεξγάζηεθε ζηελά 

γηα άιιε κηα ρξνληά κε ηηο πεξεζίεο Θνηλσληθήο Δπεκεξίαο, κε 
ηε Λνκηθή πεξεζία, κε ην Πχλδεζκν γηα Ξξφιεςε θαη Αληηκε-
ηψπηζε ηεο Βίαο ζηελ Νηθνγέλεηα, ηα Ρκήκαηα Ξαηδηθήο θαη   

Δθεβηθήο Τπρηαηξηθήο ησλ πεξεζηψλ Τπρηθήο γείαο, θαζψο 

θαη κε ηελ Δπίηξνπν γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ.  

Κέζα ζηα πιαίζηα πξφιεςεο γηα κείσζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηέηνηαο 

κνξθήο , ην Γξαθείν ζπκκεηείρε ζε Δθζηξαηεία θαηά ηεο βίαο 
ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο γπλαηθψλ, πνπ δηνξγάλσ-

ζαλ νη Γπλαηθείεο Νξγαλψζεηο, κέιε ηνπ Ππκβνπιίνπ ηνπ Δζληθνχ 
Κεραληζκνχ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηεο Γπλαίθαο.  Κε αθνξκή ηε Γηε-
ζλή Ζκέξα αθηεξσκέλε ζηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαη-

θψλ, πνπ είλαη ε 25ε Λνεκβξίνπ, ην ελ ιφγσ Γξαθείν πξαγκαην-
πνίεζε εθζηξαηεία ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ, κεηαμχ 23 κε 29    

Λνεκβξίνπ. Δπηπιένλ, ην Γξαθείν ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Θνηλνηηθή 
Αζηπλφκεπζε φισλ ησλ επαξρηψλ, δηέζεζε ελεκεξσηηθά έληππα 

ηεο Αζηπλνκίαο ζην θνηλφ.  

 

Νεαληθή Παξαβαηηθφηεηα   

 

Θαηά ην έηνο 2009, κειεηήζεθε απφ ηα κέιε ηνπ Γξαθείνπ Αληη-

κεηψπηζεο Λεαληθήο Ξαξαβαηηθφηεηαο ην πεξηερφκελν 454 πνηλη-
θψλ θαθέισλ πνπ αθνξνχζαλ ζε λεαξνχο θαη αλήιηθνπο παξα-

βάηεο, φπνπ ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα καξηπξία, έγηλαλ νη α-
λάινγεο εηζεγήζεηο γηα ηελ παξαπέξα εμέιημε ησλ ππνζέζεσλ 
απηψλ. Ν αξηζκφο ησλ πνηληθψλ θαθέισλ απμήζεθε θαηά πνιχ, 

αθνχ νη ππνζέζεηο απηέο θαηά ην 2008 ήηαλ 296, γεγνλφο πνπ 
αλεζπρεί ηδηαίηεξα ηελ Αζηπλνκία. Ρν Γξαθείν κε ζηφρν ηελ ελε-

κέξσζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ζπλεξγά-
ζηεθε θαη κε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, φπσο ηηο πεξεζίεο 

Θνηλσληθήο Δπεκεξίαο θαη ηε Λνκηθή πεξεζία.  

 

Υνπιηγθαληζκφο  
 

Γχζθνιε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη ε αζιεηηθή πεξίνδνο 
2008—2009, (Πεπηέκβξεο 2008 – Ηνχληνο 2009). Νη νξγαλσκέ-

λεο    πξάμεηο ρνπιηγθαληζκνχ άξρηζαλ λα έρνπλ απμεηηθή ηάζε 
ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ξαγθχπξηα αζηπλνκεχηε-

θαλ 251 πνδνζθαηξηθνί αγψλεο, 96 θαιαζνζθαηξηθνί θαη 15    

αγψλεο πεηφζθαηξαο. Γηα επεηζφδηα ηα νπνία μέζπαζαλ εληφο  θαη  
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εθηφο ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ ζπλειήθζεζαλ 83 πξφζσπα, ζε 

αληίζεζε κε ην 2008 φπνπ ζπλειήθζεζαλ 114 πξφζσπα.       
Ν αξηζκφο απηφο  παξνπζηάδεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 13,73%. 

Ν αξηζκφο  ησλ ζπιιήςεσλ κπνξεί λα παξνπζηάδεη κεησηηθή 
ηάζε, φκσο πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ φηη γηα πξψηε θνξά    
εθαξκφζηεθε ν Λφκνο 48(1)2008 θαη εηδηθά ζην πξψην κηζφ 

ηεο πεξηφδνπ, ζην νπνίν δηαθφπεθαλ ηέζζεξηο αγψλεο. Ζ ελέξ-
γεηα απηή επέδξαζε ζεηηθά ζηελ φιε ζπκπεξηθνξά ησλ νπαδψλ 

ζηα γήπεδα.  
 

Αδηθήκαηα θινπήο Πλεπκαηηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη   

Παξάλνκσλ ηνηρεκάησλ  

 

Ρν Γξαθείν ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε αδηθεκά-
ησλ θινπήο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη παξάλνκσλ ζηνηρεκά-

ησλ, πξνέβεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επεξεαδφκελεο Αζηπλνκη-
θέο Γηεπζχλζεηο ζε 2.092 ειέγρνπο απφ ηνπο νπνίνπο πξνρψ-

ξεζε ζε θαηαγγειίεο ζηηο 1.258 πεξηπηψζεηο, φπσο θαίλνληαη 

ζηνλ πην θάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ – ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

 
Ρν Σκήκα Γ΄ είλαη  ην αξκφδην Ρκήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο   
πνιηηηθήο θαη ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ 
θαη ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ ηερλνινγηθή αλαβάζ-

κηζε ηεο Αζηπλνκίαο.  

 

Γξαζηεξηφηεηεο  

 
Ν Θιάδνο Ρειεπηθνηλσληψλ γηα αθφκε έλα έηνο είρε ηελ επζχλε 
γηα ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο, αιιά θαη 

ζπληήξεζεο / ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ πισηψλ θαη πηεηηθψλ κέζσλ, 
ηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη άιισλ κέζσλ ησλ Ρκεκάησλ θαη   

πεξεζηψλ ηεο Αζηπλνκίαο.  

Δπηπιένλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 νινθιεξψζεθαλ νη δηαδηθα-
ζίεο γηα απηνκαηνπνίεζε ησλ ηειεθσληθψλ αληαπνθξίζεσλ.    

Ξαξάιιεια έρεη γίλεη εγθαηάζηαζε αλεμάξηεηνπ αζχξκαηνπ     
δηθηχνπ ζηελ πεξεζία Θαηαπνιέκεζεο Λαξθσηηθψλ κε παγθχ-
πξηα εκβέιεηα. Ραπηφρξνλα έρνπλ αξρίζεη νη δηαδηθαζίεο γηα     

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο εληνπη-
ζκνχ ζέζεο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αλαγλψξηζεο πηλαθί-

δσλ θπθινθνξίαο ζε αζηπλνκηθά νρήκαηα. 

 

 

Μεραλνθίλεηνο ζηφινο  
 

Ν κεραλνθίλεηνο ζηφινο ηεο Αζηπλνκίαο απνηειείηαη ζήκεξα απφ 
1214 ελεξγά νρήκαηα δηαθφξσλ ηχπσλ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε 
ηνπ γεγνλφηνο φηη πεξί ηα 350 νρήκαηα έρνπλ απνζπξζεί, εθφζνλ 

θξίζεθαλ σο αθαηάιιεια. Ρν Γξαθείν Κεηαθνξψλ, ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 2009, πξνέβε ζηελ θαηαθχξσζε ησλ πξνζθνξψλ γηα πξνκή-

ζεηα 40 νρεκάησλ ηχπνπ 4Σ4 θαη 74 νρεκάησλ ηχπνπ ζαινχλ,   

Δπαξρία Πλεπκαηηθή 
Ιδηνθηεζία 

Παξάλνκα 

ηνηρήκαηα 

Μεραλέο Σπρεξνχ 
παηγλίνπ 
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Ιεπθσζία 
190 131 246 40 268 137 

Ιεκεζφο 
229 169 23 2 213 168 

Ιάξλαθα 189 119 66 4 146 99 

Ακκ/ζηνο 94 78 17 1 105 81 

Ξάθνο 123 108 14 3 103 101 

Κφξθνπ 19 8 9 - 38 9 

χλνιν 844 613 375 50 873 595 
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ηκήκα κειεηψλ & αλάπηπμεο  Κιάδνο Μεραλνγξάθεζεο, 

 Γξαθείν Μειεηψλ, 

 Γξαθείν ηαηηζηηθήο, θαη 

      Αξρείν 

www.police.gov.cy  Η Αζηπλνκία Κχπξνπ δηαζέηεη ηε δηθή ηεο 

ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία ν θάζε επηζθέπηεο 
κπνξεί λα ελεκεξσζεί γηα ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο             
Αζηπλνκίαο, κέζα απφ δειηία ηχπνπ θαη             
αλαθνηλψζεηο, λα βξεη ζηαηηζηηθέο         

αλαθνξέο. ΄ απηήλ παξνπζηάδνληαη νη 
δηάθνξεο Τπεξεζίεο, Γηεπζχλζεηο,        

Σκήκαηα θαη Μνλάδεο. ηνλ ηζηνρψξν    
απηφ ν θάζε πνιίηεο κπνξεί λα             
πξνκεζεπηεί δηάθνξα έληππα θαη           

αηηήζεηο.   
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ηα νπνία έρνπλ ήδε παξαιεθζεί. Κεηαμχ άιισλ, ηξνρηνδξνκή-

ζεθαλ θαη νη δηαδηθαζίεο γηα αγνξά 40 νρεκάησλ 4 Σ 4 ηχπνπ 
MITSUBISHI PAJERO, 74 νρεκάησλ ηχπνπ ζαινχλ θαη πέληε 

ηξφιετ κεηαθνξάο αληηδηαδεισηηθψλ θηγθιηδσκάησλ. 
 
 

 
 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΙ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

 
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ηππηθά θαζήθνληα ησλ Αζηπλνκηθψλ δε 
ζα κπνξνχζαλ λα δηεθπεξαησζνχλ απνηειεζκαηηθά ρσξίο ηε 
βνήζεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ κέζσλ. Ρν Σ.Μ.&Α. αζρνιείηαη 

κε κειέηεο, αιιά θαη κε ηελ πξνψζεζε λέσλ κεζφδσλ θαη δηα-
δηθαζηψλ πνπ απνζθνπνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο/ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αζηπλνκίαο. Απηφ 
γίλεηαη κέζσ ηεο   Κεραλνγξάθεζεο θαη ηεο Κεραλνγξαθηθήο 
πνζηήξημεο, κε ηελ εηνηκαζία θαη έθδνζε ηεο Δηήζηαο  

Έθζεζεο ηεο Αζηπλνκίαο θαη άιισλ εθδφζεσλ, θαζψο θαη κε 
ηελ εηνηκαζία Πηαηηζηηθψλ       αλαθνξψλ ζε φ,ηη αθνξά ην 

έγθιεκα, ηελ ηξνραία, ηα λαξθσηηθά, ηνπο αιινδαπνχο θ.ιπ. 

Ρν Ρκήκα Κειεηψλ θαη Αλάπηπμεο ζπλέρηζε θαη θαηά ην 2009 
λα παξέρεη ππεξεζίεο κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο ζε νιφ-

θιεξε ηελ Αζηπλνκία κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ηνπ 
Ππζηήκαηνο, αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ δεδνκέλσλ ζηε 

Κεραλνγξάθεζε  ηεο Αζηπλνκίαο Θχπξνπ.  

Αθφκε, θαηά ην έηνο 2009, ν Θιάδνο Κεραλνγξάθεζεο έδσζε 
έκθαζε ζηελ επέθηαζε πθηζηάκελσλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ κεραλνγξαθεκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ λα αληαπνθξίλν-
ληαη ζηηο ζεκεξηλέο θαη κειινληηθέο αλάγθεο ηεο Αζηπλνκίαο θαη 

ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ.  

Ρν Γξαθείν Πηαηηζηηθήο, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο ηεο 
Αζηπλνκίαο γηα πξφιεςε θαη εμηρλίαζε ηνπ εγθιήκαηνο, ζπλέρηζε 

ηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ  
πνπ αθνξνχλ ζην έγθιεκα, ζηα ηξνραία δπζηπρήκαηα, ζηα λαξ-
θσηηθά, ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηε βία ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε 

λεαληθή παξαβαηηθφηεηα θ.ιπ. Ραπηφρξνλα, αζρνιήζεθε κε ηε 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ επηηειεί ην Ρκήκα, είλαη θαη ε επηκέιεηα ηεο 
Δηήζηαο Έθζεζεο ηεο Αζηπλνκίαο απφ ην Γξαθείν Κειεηψλ. Δπη-
πιένλ, ην Γξαθείν Κειεηψλ, επηκειήζεθε ηελ έθδνζε ηνπ Νδε-

γνχ Ππνπδψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αζηπλνκηθή  Αθαδεκία. Ξα-
ξάιιεια, αζρνιήζεθε κε ηελ απάληεζε δηαθφξσλ εξσηεκαηνιν-

γίσλ πνπ δηαβηβάζηεθαλ απφ ην εμσηεξηθφ αιιά θαη κε ηελ εηνη-
καζία αλαθνξψλ πξνο ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη Γεκφζηαο 

Ράμεσο γηα δηάθνξα ζέκαηα.   

 

Γηεζλήο ζπλεξγαζία 

 

Πηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ν Θιάδνο Κεραλνγξάθε-

ζεο έιαβε κέξνο ζηηο δνθηκέο κε ην θεληξηθφ ζχζηεκα SIS II, κε 
πνζνζηφ επηηπρίαο 100%. Ν Γεθέκβξηνο ηνπ 2009 ήηαλ ην πξψην 
νξφζεκν αλαθνξάο (Milestone 1), ζην νπνίν ζα αμηνινγνχληαλ 

ηα απνηειέζκαηα απφ φια ηα Θξάηε Κέιε.  Ρν δεχηεξν νξφζεκν 
αλαθνξάο νξίζηεθε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2010 θαη ζα ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία θαηά ην ηέηαξην ηξίκελν ηνπ 2011. 
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δηεχζπλζε επξσπατθήο  

έλσζεο & δηεζλνχο  

αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο  

 Γξαθείν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Γηεζλψλ 

ρέζεσλ, 

 Γξαθείν Ννκηθήο πλεξγαζίαο, 

 Γξαθείν Αζηπλνκηθήο πλεξγαζίαο, 

 πληνληζηηθφ γξαθείν Οκάδσλ Δξγαζίαο, 

 Γξαθείν Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 

 Δζληθφ Γξαθείν Europol, 

 Δζληθφ Γξαθείν Interpol, 

 Γξαθείν   Sirene, 

 Δζληθφ Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο Schengen 

N.S.I.S. 



ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 2009 

43 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ 
& ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ  
 

Ζ Γ.Δ.Δ. & Γ.Α.. είλαη ππεχζπλε γηα ην ρεηξηζκφ ζεκάησλ 

πνπ αθνξνχλ ζηελ Αζηπλνκία ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη ηε Γηεζλή Αζηπλνκηθή Ππλεξγαζία. Νη επζχλεο ηεο 
Γ.Δ.Δ. & Γ.Α.Π., πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηελ παξαθνινχζε-

ζε θαη ζπληνληζκφ ηεο εθαξκνγήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο     
Αζηπλνκίαο, πνπ πεγάδνπλ απφ ην επξσπατθφ θεθηεκέλν,     

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θεθηεκέλνπ Schengen, θαζψο 
επίζεο ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αζηπλνκίαο πνπ 
αζρνιείηαη κε ζέκαηα Δ.Δ. Δπηπξφζζεηα, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Γηεχζπλζεο ππάγνληαη θαη νη απνζπάζεηο κειψλ ηεο πεξεζίαο 
ζην εμσηεξηθφ (Αμησκαηηθνί Πχλδεζκνη θαη ζπκκεηνρή ζε       

Δπξσπατθέο Αζηπλνκηθέο Απνζηνιέο). Ζ Γ.Δ.Δ. & Γ.Α.Π. απνηε-
ιείηαη απφ δχν πνδηεπζχλζεηο, ηελ πνδηεχζπλζε Γ.Δ.Δ. θαη 

ηελ πνδηεχζπλζε Γ.Α.Π.  

 

Γξαζηεξηφηεηεο 
 

Κέζα ζηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ην Γξαθείν Δ.Δ θαη 
Γηεζλψλ Πρέζεσλ κεηαμχ άιισλ έρεη πξνβεί ζηελ πξνεηνηκαζία 

θαη εθαξκνγή ηνπ Δθηειεζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο 2009 – 2010, 
ην νπνίν απνξξέεη απφ ηε ζπκθσλία Θχπξνπ ζε ζέκαηα αζθά-

ιεηαο. 

Ρν ζπληνληζηηθφ γξαθείν νκάδσλ εξγαζίαο, αλάκεζα ζε άιιεο 
δξαζηεξηφηεηεο, ην 2009 εξγάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο   

εζληθήο πιαηθφξκαο ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκε-
ζε ηνπ ειεθηξνληθνχ  εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ    

παηδηψλ ζην δηαδίθηπν. Ξαξάιιεια εξγάζηεθε γηα ηε δεκηνπξ-
γία ηνπ πξνγξάκκαηνο ICARUS, ζρεηηθά κε ηελ νδηθή αζθάιεηα 

ην νπνίν πξνζβιέπεη ζε έλα πξφηππν εθπαίδεπζεο, ην νπνίν ζα 

βαζηζηεί ζηελ έξεπλα εληνπηζκνχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ 
ηεο ηξνραίαο αζθάιεηαο. Ρν ελ ιφγσ πξφγξακκα ζα έρεη δηάξ-

θεηα 30 κελψλ θαη ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. 

Ρν 2009 ην Γξαθείν Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ αζρνιήζεθε κε 
ηελ παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ζπζηάζεσλ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

Δ.Δ., ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη κε ηελ παξαιαβή 
θαη κειέηε επίζεκσλ εθζέζεσλ πνπ εθπνλνχληαη απφ αξκφδηνπο 

νξγαληζκνχο ζε ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ     

Αζηπλνκία.  

Ρν Γξαθείν αζηπλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ζπλέρηζε ηηο εξγαζίεο ηνπ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αηηεκάησλ δηθαζηηθήο αξσγήο, αλαιακβά-

λνληαο ην ζπληνληζηηθφ ξφιν γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

 

πλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Αζηπλνκία  
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, παξαιήθζεθαλ 5.163 κελχκαηα απφ 
ηελ EUROPOL, ελψ παξάιιεια έρνπλ απνζηαιεί  εθ κέξνπο ηνπ 
εζληθνχ καο γξαθείνπ 1.435 κελχκαηα. Υο Αζηπλνκία Θχπξνπ 

ζπλεξγαζηήθακε κε ηελ EUROPOL, ζε 463 ππνζέζεηο.  Νη ππνζέ-
ζεηο απηέο αθνξνχζαλ θπξίσο ζε ζέκαηα πιαζηνγξαθίαο, παξά-

λνκεο κεηαλάζηεπζεο, λαξθσηηθψλ θαη άιισλ ζνβαξψλ εγθιεκά-
ησλ.  
 

Απφ ηε ζπλεξγαζία απηή, ε Θχπξνο θαηά ηελ αμηφινγεζή ηεο   
θαηέιαβε ηελ 1ε ζέζε ζην ζχλνιν 44 ρσξψλ/ νξγαληζκψλ πνπ 

είλαη κέιε ηεο EUROPOL θαη ε Αζηπλνκία Θχπξνπ ζπγθέληξσζε 
ζπλνιηθή βαζκνινγία 72%, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Ππζηή-
καηνο Ξιεξνθνξηψλ (IS – Information System) γηα ηελ αληαιια-

γή κελπκάησλ.   

Απφ ηελ 1/7/2009 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία θαη ην λέν ζχζηεκα     

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ SIENA (Secure Information Exchange 

Network Application). 



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

δηεχζπλζε δηαρείξηζεο  

πιηθνχ & εθνδίσλ  

 Αξρείν 

 Λνγηζηήξην 

 Σκήκα ηκαηηζκνχ & εμάξηπζεο 

 Σκήκα επίπισλ, εληχπσλ & γξαθηθήο χιεο 

 Σκήκα νπιηζκνχ & ππξνκαρηθψλ 

 Οπινπξγείν 

δηεχζπλζε αζθάιεηαο  

αεξνδξνκίσλ 

 Τπεξεζία Διέγρνπ Πξνζψπσλ θαη  

         Απνζθεπψλ 

 Οπιακφ Σαρείαο Δπέκβαζεο 

 Κιηκάθην Δμσηεξηθήο Αζθάιεηαο 

 Γξαθείν Δμππεξέηεζεο ηνπ Κνηλνχ 
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πλεξγαζία κε ηε Γηεζλή Αζηπλνκία  
 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζί-

α θαη κε ρψξεο πέξαλ ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο. Κέζσ ηνπ      
εζληθνχ γξαθείνπ INTERPOL, ε Αζηπλνκία παξέιαβε απφ ηε 
Γεληθή Γξακκαηεία ηεο INTERPOL 49.836 κελχκαηα, ελψ ζηάι-

ζεθαλ απφ ηελ Θχπξν 2.047. Ρα κελχκαηα απηά παξείραλ    
πιεξνθνξίεο γηα άηνκα, γηα ρακέλα ή θινπηκαία δηαβαηήξηα       

νρήκαηα, γηα    θπγφδηθνπο, θ.ά.   

 
Απνζηνιή κειψλ καο θαη 

 παξνρή βνήζεηαο ζε άιιεο ρψξεο 
 

Ζ Αζηπλνκία Θχπξνπ ζπκκεηέρεη κε ηξία κέιε ζηε Κφληκε    

Αληηπξνζσπεία ηεο Θχπξνπ ζηελ Δ.Δ., έλα κέινο ζηηο Βξπμέι-
ιεο, έλα κέινο ζηε γεληθή γξακκαηεία ηεο Ηnterpol θαη έλαλ 

αμησκαηηθφ ζηελ πξεζβεία ηεο Θχπξνπ ζηελ Αζήλα. Θαηά ην 
2009, ηνπνζεηήζεθε θαη έλα κέινο καο σο αμησκαηηθφο ζχλδε-

ζκνο ζην ζπληνληζηηθφ γξαθείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

λαξθσηηθψλ ζηε Γαιιία θαη θαη’ επέθηαζε ζηε Κεζφγεην. 

Κέζα ζηα πιαίζηα ελίζρπζεο ηεο αζηπλφκεπζεο ζε δηάθνξεο 

ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε εκπφιεκε θαηάζηαζε, ε Θππξηαθή   
Αζηπλνκία είρε ζπλεηζθέξεη ην 2009, σο αθνινχζσο: 

  έλα κέινο ζηελ επξσπατθή απνζηνιή EUBAM κε έδξα ηε   

Κνιδαβία θαη Νπθξαλία, 
 απνζηνιή δχν κειψλ ζηε Βνζλία Δξδεγνβίλε. 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  
ΤΛΙΚΟΤ & ΔΦΟΓΙΧΝ  

 
Ζ Γ.Γ.Τ.&Δ. έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ εηδψλ 

έλδπζεο, ππφδεζεο, εμάξηπζεο θαη ηνπ γεληθνχ εμνπιηζκνχ ηεο 

Αζηπλνκίαο. Ραπηφρξνλα, έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αγνξά, απνζή-

θεπζε, ζπληήξεζε έθδνζε φισλ ησλ φπισλ θαη ππξνκαρηθψλ ηεο 
Αζηπλνκίαο, ηελ πξνκήζεηα επίπισλ θαη ζθεπψλ, γξαθεηαθνχ   

εμνπιηζκνχ, πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηχπσζε φισλ ησλ Αζηπλνκη-

θψλ Δληχπσλ.  

  Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Θαηά ην έηνο 2009, ε Γ.Γ..&Δ. εηνίκαζε πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

πξνθήξπμε πξνζθνξψλ κέζσ ηνπ Ρκήκαηνο Θξαηηθψλ Αγνξψλ 
θαη Ξξνκεζεηψλ θαη ηνπ Θιάδνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηεο Αζηπ-

λνκίαο. Δπίζεο πξνέβεθε ζηελ πξνθήξπμε πξνζθνξψλ κε ζπλν-

πηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Πε φιεο ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο κέιε ηεο Γηεχζπλζεο ζπκκεηεί-

ραλ ζε αμηνινγήζεηο πξνζθνξψλ, ζε ειέγρνπο θαη παξαιαβέο  
πιηθψλ θαη ζηε ζπλέρεηα αλέιαβαλ ηε δηάζεζε ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

Γηεπζχλζεηο, Κνλάδεο θαη Ρκήκαηα  ηεο Αζηπλνκίαο.  Ρν εξγα-
ζηήξην ησλ φπισλ πξνέβεθε ζε επηδηνξζψζεηο/ ζπληεξήζεηο 
φπισλ θαη δηελήξγεζε ηνλ εηήζην ηερληθφ θαη θπζηθφ έιεγρν ησλ 

φπισλ ησλ Δπαξρηψλ/ Ρκεκάησλ/ Κνλάδσλ. Ξαξάιιεια, αζρν-
ιήζεθε κε ηε ζπληήξεζε φπισλ πνπ εθηίζεληαη ζην Κνπζείν    

Αζηπλνκίαο.  

 
 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΔΙΑ  

ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΧΝ  
 

Ζ Γ.ΑΠ.Α.  έρεη σο απνζηνιή ηεο ηε θχιαμε ησλ Αεξνδξνκίσλ, 
ηελ αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ θαη ησλ πηήζεσλ. Ζ ππνρξέσζε απηή 
ηεο Θχπξνπ, πεγάδεη απφ ηηο Γηεζλείο Ππκβάζεηο θαη ηνπο Δπξσ-

πατθνχο Θαλνληζκνχο Αζθάιεηαο Αεξνδξνκίσλ. Πηε Γ.ΑΠ.Α. πεξη-

ιακβάλνληαη θαη ηα δχν αεξνδξφκηα Ιάξλαθαο θαη Ξάθνπ.  



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

δηεχζπλζε νηθνλνκηθψλ   Κιάδνο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

 Κιάδνο ζεκηλαξίσλ/ ζπλαληήζεσλ/  

      εθπαηδεχζεσλ 

 Κιάδνο Αμηνπνίεζεο Υξεκαηνδνηηθψλ  

      επθαηξηψλ 

 Κεληξηθφ Λνγηζηήξην 
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Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Πηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε πεξεζία Διέγρνπ Ξξνζψπσλ θαη  

Απνζθεπψλ, είρε ηελ επίβιεςε ηνπ θεληξηθνχ ζεκείνπ ειέγρνπ 
ησλ επηβαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ, ησλ αθηηλνζθνπηθψλ       

κεραλψλ, θαζψο θαη έιεγρν ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο     
πξφζβαζεο ησλ εμφδσλ, ην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην 
θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο (ACCESS CONTROL – CCTV). 

Ξαξάιιεια, ν Νπιακφο Ραρείαο Δπέκβαζεο δηελήξγεζε κερα-
λνθίλεηεο πεξηπνιίεο γηα θάιπςε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο αεξν-

ζθαθψλ, ηνπ δηαχινπ, ηνπ Ξχξγνπ Διέγρνπ, ησλ  απνζεθψλ 
θαπζίκσλ, ηεο πεξηκεηξηθήο πεξίθξαμεο θαζψο θαη ηεο εθηφο 

πεξίθξαμεο πεξηνρήο θνληά ζην Αεξνδξφκην.  Δπηπιένλ,        
αζρνιήζεθε κε ηελ πξφιεςε, ηελ απνηξνπή εγθιεκαηηθψλ   
ελεξγεηψλ, ηε θξνχξεζε ησλ αεξνζθαθψλ πςεινχ θηλδχλνπ 

θαη ηε θξνχξεζε ησλ Αξρεγψλ Θξαηψλ θαη άιισλ επηζήκσλ 

θαηά ηηο αθημναλαρσξήζεηο ηνπο.  

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
 

Ρν Κάξηην ηνπ 2009 δεκηνπξγήζεθε ε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ 
ηεο Αζηπλνκίαο, κε ζθνπφ ηε δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ νηθνλν-

κηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο Αζηπλνκίαο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 πξνθεξχρζεθαλ 105 δηαγσληζκνί, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη 16 ήηαλ παλεπξσπατθνί δηαγσληζκνί, νη 48 
ήηαλ κε ηε κέζνδν  ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο, νη 36 ήηαλ κε 
δηαπξαγκάηεπζε, κία εμαηξνχκελεο ηεο Λνκνζεζίαο, νη ηξεηο κε 

ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη κία κε απεπζείαο αλάζεζε. Δπηπξφ-
ζζεηα, πξνθεξχρηεθαλ θαη 166 δηαγσληζκνί κε ζπλνπηηθέο δηα-

δηθαζίεο. 

εκηλάξηα/ ζπλαληήζεηο/ ζπλέδξηα/ εθπαηδεχζεηο 

 

Ρα κέιε ηεο Αζηπλνκίαο γηα άιιε κηα ρξνληά  ζπκκεηείραλ ζηα 

δηάθνξα ζεκηλάξηα, ζπλαληήζεηο, εθπαηδεχζεηο, νκάδεο εξγαζίαο 
πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ θαη ηξίηεο ρψξεο. Γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο αζρνιείηαη ν αληίζηνηρνο Θιάδνο, ν νπνίνο δηεπ-
ζεηεί ηελ απεπζείαο θξάηεζε ησλ  αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ κέζσ 
ησλ ζπζηεκάησλ AMADEUS θαη SABRE, εμνηθνλνκψληαο κεγάιν 

πνζφ ρξεκάησλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίε-

ζή ηνπο ζε πεξηζζφηεξεο ζπκκεηνρέο.  

 

Υξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο  
 

Ζ Αζηπλνκία Θχπξνπ σο εμνπζηνδνηεκέλε αξρή γηα ην Ρακείν  
Δμσηεξηθψλ Ππλφξσλ, έρεη ππνβάιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2009, ην εηήζην πξφγξακκα 2010, ελψ βξίζθε-
ηαη ζην ζηάδην πινπνίεζεο ησλ εηήζησλ πξνγξακκάησλ 2008 – 

2009.  

Πηα εηήζηα πξνγξάκκαηα ν Θιάδνο Αμηνπνίεζεο Σξεκαηνδνηηθψλ 
Δπθαηξηψλ έρεη σο ζηφρν ηε δηεθδίθεζε θαη απνξξφθεζε πεξηζζφ-

ηεξσλ θνλδπιηψλ απφ ηελ Δ.Δ.  

Ρν 2009 απνηειεί αθεηεξία γηα δχν επηπιένλ αληαγσληζηηθά   

ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, Διεπζεξία, 
Αζθάιεηα θαη Γηθαηνζχλε ηεο Δ.Δ. Νη πξνηάζεηο κε ηελ επσλπκία 
ΙΔΥΛΗΓΑΠ θαη XFIS-DATA έρνπλ επηιεγεί γηα λα ρξεκαηνδνηε-

ζνχλ ηφζν ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο φζν θαη ησλ θαηλνηφκσλ 
πξνζεγγίζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ. Ζ πξφηαζε ΙΔΥΛΗΓΑΠ αθνξά 

ζηελ άζθεζε εηνηκφηεηαο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο πξνεδξίαο ηεο Θχπξνπ ζην Ππκβνχιην ηεο Δ.Δ. 
(2012), ελψ ε πξφηαζε XFIS – DATA αθνξά ζηελ αλαβάζκηζε 

ησλ ζπζηεκάησλ δαθηπιηθψλ απνηππσκάησλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ 
ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάινγεο θχζεο κε ηα ππφινηπα 

θξάηε κέιε. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ δχν πξνγξακκάησλ αλέξρεηαη 

πεξί ηηο 950.000 επξψ. 



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

ππεξεζία αιινδαπψλ &  

κεηαλάζηεπζεο 

 Γξαθείν Δπηρεηξήζεσλ 

 Γξαθείν πάηαμεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο 

 Δζληθφ γξαθείν FRONTEX 

 Γξαθείν CIREFI & ζηαηηζηηθψλ  

 Γξαθείν κειεηψλ , εθπαίδεπζεο θαη ηχπνπ 

 Γξαθείν θαηαρψξεζεο Stop—List  

 Γξαθείν θαθέισλ αιινδαπψλ 

 Δπαξρηαθά θιηκάθηα 
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Λνγηζηήξην 
 

Ρν θεληξηθφ ινγηζηήξην ηεο Αζηπλνκίαο ζπλέρηζε θαη θέηνο ηηο 

εξγαζίεο ηνπ  γηα δηελέξγεηα θαη επίβιεςε θάζε ινγηζηηθήο εξ-
γαζίαο πνπ αθνξά ζηελ είζπξαμε θαη δηάζεζε ρξεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Αζηπλνκία Θχπξνπ. 

 
ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ &  
ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 
 

H .Α.&Κ. έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ εθαξκνγή ησλ Ξεξί Αιιν-

δαπψλ θαη Κεηαλαζηεχζεσο Λφκσλ θαη Θαλνληζκψλ, έρνληαο 
πάληνηε σο γλψκνλα, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ αλά-

πηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Πχκθσλα κε ην Πηξαηεγηθφ Πρεδηαζκφ ηεο Αζηπλνκίαο Θχ-

πξνπ, ε πεξεζία Αιινδαπψλ θαη Κεηαλάζηεπζεο έρεη εληείλεη 
ηηο ελέξγεηεο ηεο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ ηνκέα, κε απψηεξν ζθνπφ 

ηελ εμάξζξσζε δηθηχσλ δηαθίλεζεο ιαζξνκεηαλαζηψλ θαη ηελ 
θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξάλνκεο εξγνδφηεζεο. Γηα 
ην ζθνπφ απηφ, ζηε δηάξθεηα ηνπ 2009, ε δξάζε ηεο ππεξεζίαο 

εζηηάζηεθε ζε επηιεγκέλνπο ζηφρνπο ελψ ππήξρε ηαπηφρξνλα 
θαη ζπληνληζκφο κε άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Πηα πιαίζηα απ-

ηά, γηα ην έηνο 2009, ε πεξεζία έζεζε σο πξνηεξαηφηεηέο ηεο 
ηελ εμάξζξσζε δηθηχσλ δηαθίλεζεο ησλ Ιαζξνκεηαλαζηψλ, 
ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο παξάλνκεο εξγνδφηεζεο θαη 

ηεο παξάλνκεο παξακνλήο (Παξάξηεκα Δ΄).  

Πχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο πεξεζίαο Αιινδαπψλ 

θαη Κεηαλάζηεπζεο, θαηά ην έηνο 2009, απφ ην ζχλνιν ησλ 
8.037 παξάλνκσλ αιινδαπψλ θαη ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηελ Θχ-
πξν, 3.781 κεηαλάζηεο πέηπραλ ιαζξαία είζνδν ζηελ Θχπξν κέ-

ζσ ησλ θαηερνκέλσλ, ζε αληίζεζε κε 10 ιαζξνκεηαλάζηεο πνπ 
πέηπραλ είζνδν απφ ηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο. Θαηά ην 2008 απφ ην 

ζχλνιν ησλ 7051 παξάλνκσλ αιινδαπψλ ζηελ Θχπξν, ν αξηζκφο 

ησλ αιινδαπψλ πνπ πέηπραλ είζνδν ζηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρν-
ληαη απφ ηελ Θππξηαθή Γεκνθξαηία κέζσ ησλ θαηερφκελσλ ήηαλ 

5.162 ελψ 36 εηζήιζαλ απφ πεξηνρέο, φπνπ ε Θππξηαθή Γεκν-
θξαηία αζθεί απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ. Νη 
αξηζκνί απηνί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα πνπ αθν-

ινπζεί:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηνλ επφκελν πίλαθα, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ 
ζηνπο αηηεηέο αζχινπ γηα ηα έηε 2007-2009 απφ ηα θαηερφκελα 

θαη ηηο ειεχζεξεο πεξηνρέο, παξαηεξψληαο φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 

απηψλ παξνπζηάζηεθε ζεκαληηθή κείσζε:   

 

 

 

ΔΣΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΟΓΟ ΤΝΟΛΟ 

    ΜΔΧ 

ΚΑΣΔΥΟΜΔΝΧΝ 

ΜΔΧ  

ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ 

ΠΔΡΙΟΥΧΝ 

  

2007 2.027 5.736 7 7.770 

2008 1.853 5.162 36 7.051 

2009 4.246 3.781 10 8.037 



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

εθπαίδεπζε Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, πξαγκαηνπνηήζεθε 

εθπαίδεπζε κε ζέκα «Γηαπνιηηηζκφο θαη      
Μεηαλάζηεπζε». 
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Πεκαληηθφ κέξνο ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηεο πεξεζίαο 
είλαη θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο εξγνδφηεζεο.           

Ζ επθνιία κε ηελ νπνία κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζηελ Θχπξν ιφγσ 
ησλ θαηερφκελσλ πεξηνρψλ αιιά θαη νη επθαηξίεο παξάλνκεο 
απαζρφιεζεο ζπληείλνπλ έηζη ψζηε ν αξηζκφο απηφο λα απμά-

λεηαη ζεκαληηθά. Ξαξαηεξήζεθε φηη παξά ην γεγνλφο επηβνιήο 
πνηλψλ, ηφζν ζε εξγνδφηεο φζν θαη ζε αιινδαπνχο δελ είλαη 

αξθεηφ γηα λα εμαιεηθζεί ην θαηλφκελν απηφ. Ν πίλαθαο πην    

θάησ είλαη ελδεηθηηθφο:  

 

 

 

Πε φ,ηη αθνξά ηελ εμάξζξσζε ησλ θπθισκάησλ δηαθίλεζεο     
ιαζξνκεηαλαζηψλ, ε πεξεζία θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία       

πέηπρε ζε ζπλεξγαζία κε άιια Ρκήκαηα ηεο Αζηπλνκίαο αιιά 
θαη κε άιια φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα δηεξεπλήζεη 72 
ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζηηο νπνίεο     

εκπιέθνληαλ 136 πξφζσπα – κέιε ησλ θπθισκάησλ θαη αθν-
ξνχζαλ 524 ιαζξνκεηαλάζηεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

 



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

ππεξεζία θαηαπνιέκεζεο  

λαξθσηηθψλ 

 Γξαθείν Πξφιεςεο 

 Γξαθείν Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 Γξαθείν Γηεζλνχο πλεξγαζίαο 

 Γξαθείν πιεξνθνξηψλ εξεπλψλ  

 Γξαθείν πνηληθψλ ππνζέζεσλ  

 Σκήκα ππνζηήξημεο 

 Τπεξεζία άκεζεο αληαπφθξηζεο θαη βνήζεηαο  

 Σκήκα επηρεηξήζεσλ 

 Δπαξρηαθά θιηκάθηα 
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Ζ αχμεζε πνπ πξνέθπςε κεηαμχ ηνπ 2007 θαη ηνπ 2008        
νθεηιφηαλ ζην Ξαιαηζηηληαθφ πξφβιεκα, φπνπ κεγάινο αξηζκφο 

Ξαιαηζηηλίσλ θαηέθπγαλ ζην λεζί καο απφ ηε Ππξία. Θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ 2009, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 
νη θιάδνη ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη ζπλήζσο νη αιινδαπνί 

επεξεάζηεθαλ αξλεηηθά θαη ε εμεχξεζε εξγαζίαο ήηαλ δχζθν-
ιε. Ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο απηήο, κεγάινο αξηζκφο αιινδαπψλ 

απνρψξεζαλ νηθεηνζειψο.      

Δπηπιένλ, θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απειάζεθαλ απφ ηελ    
Θχπξν ζπλνιηθά 9.796 αιινδαπνί.  Πηνλ πην θάησ πίλαθα     

θαίλεηαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ πνπ απειάζε-

θαλ κεηαμχ ηνπ 2007 κε 2009: 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ  
ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ 
 

Απνζηνιή ηεο .ΘΑ.Λ. είλαη ε πξνζηαζία ηεο θνηλσλίαο απφ ηα 

λαξθσηηθά θαη ηηο ςπρνηξφπεο νπζίεο. Ζ .ΘΑ.Λ. εθαξκφδεη ηελ 
πνιηηηθή ηνπ Θξάηνπο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην Αληηλαξθσηηθφ 
Ππκβνχιην Θχπξνπ (Α.Π.Θ.) κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο πν-

ιηηηθήο πνπ θαζνξίδνπλ ηα Ζλσκέλα Έζλε, ε Δπξσπατθή Έλσζε 
θαη άιινη Γηεζλείο Νξγαληζκνί.  Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, 

ε .ΘΑ.Λ εξγάδεηαη ζε δχν ηνκείο, ηε κείσζε ηεο δήηεζεο θαη ηε 
κείσζε ηεο πξνζθνξάο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή θαη 

ηα ζρέδηα δξάζεο. 

 

Μείσζε ηεο δήηεζεο 
 

Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη ζηελή ζπλεξγαζία 
κε ηηο αξκφδηεο πεξεζίεο, θξαηηθέο θαη κε, θαη ζηήξημε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Αληηλαξθσηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία 
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απφ ηηο εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη ηεο 

λενιαίαο εηδηθφηεξα, δηνξγαλψζεθαλ 240 δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα 
θαη ζπδεηήζεηο ζε ζρνιεία, ζηξαηφπεδα θαη δηάθνξα νξγαλσκέλα 
ζχλνια, ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ 9.405 άηνκα δηαθφξσλ ειη-

θηψλ. Γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ 
θνηλσληθνχ ζπλφινπ δηνξγαλψζεθαλ δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη 

εθδφζεθε / δηαλεκήζεθε ελεκεξσηηθφ πιηθφ κε αληηλαξθσηηθά κε-

λχκαηα.  

Κε επθαηξία ηελ Ξαγθφζκηα Ζκέξα θαηά ησλ Λαξθσηηθψλ  (26ε 

Ηνπλίνπ) ε .ΘΑ.Λ. αλέπηπμε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, πξνβάι-
ινληαο ην ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ κέζσ ησλ Κ.Κ.Δ., αιιά θαη ηεο 

αλνηθηήο ηειεθσληθήο γξακκήο 1498 γηα άκεζε αληαπφθξηζε θαη 

βνήζεηα.  

ΔΣΟ ΤΠΟΘΔΔΙ ΜΔΛΗ 
ΚΤΚΛΧΜΑΣΧΝ 

ΛΑΘΡ/ΣΔ 

2007   19 20 53 

2008   40 89 344 

2009   13 27 127 

ΤΝΟΛΟ       72      136    616 
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Μείσζε ηεο πξνζθνξάο  
 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα κείσζεο ηεο πξνζθνξάο, απηφο βαζί-

δεηαη ζε δχν άμνλεο, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επηηφπηαο παξα-
γσγήο, εηζαγσγήο, εκπνξίαο, δηαθίλεζεο θαη ρξήζεο λαξθσηη-
θψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ (Δπηρεηξεζηαθή Γξάζε) θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα πάηαμε ηνπ ιαζξεκπν-
ξίνπ, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη πξνκήζεηαο λαξθσηηθψλ 

δηεζλψο (Γηεζλήο Γξάζε). 

Ζ Δπηρεηξεζηαθή Γξάζε πεξηιάκβαλε θαηά ην 2009, έιεγρν, 
παξαθνινχζεζε θαη έξεπλα ππφπησλ ρψξσλ φπνπ ζπρλάδνπλ 

άηνκα ζρεηηδφκελα κε  ςπρνηξφπεο νπζίεο ή ελδερνκέλσο γίλε-
ηαη δηαθίλεζε ή ρξήζε λαξθσηηθψλ (Παξάξηεκα η΄). Ξαξάι-

ιεια, ζπγθεληξψζεθαλ πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνχ έηπραλ 
αμηνιφγεζεο, αλάιπζεο θαη δηεξεχλεζεο αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
εθηέιεζε επηρεηξήζεσλ ηε ζχιιεςε ππφπησλ θαη ηελ θαηάζρε-

ζε λαξθσηηθψλ. Δπηζηέγαζκα ήηαλ ε δηεξεχλεζε 706 πνηληθψλ 

ππνζέζεσλ λαξθσηηθψλ, σο αθνινχζσο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθή Παξέκβαζε  
 

Ν ζεζκφο ηνπ Θνηλσληθνχ Ιεηηνπξγνχ ζπλέρηζε ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ γηα δεχηεξε ζπλερή ρξνληά ζηελ .ΘΑ.Λ., φπνπ παξέρνληαη 

ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα ή  θαη παξέκβαζε ζην νηθνγελεηαθφ πεξη-
βάιινλ εάλ ρξεηάδεηαη, ζε ζπιιεθζέληεο θπξίσο λεαξνχο ρξή-

ζηεο ή θαη ζε πξφζσπα πνπ απεπζχλνληαη ζηελ .ΘΑ.Λ γηα βνή-

ζεηα, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα παξαπέκπνληαη ζε ζεξαπεπηηθά     
θέληξα.  Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηδίνπ ρξφλνπ, νη Θνηλσληθνί        

Ιεηηνπξγνί ηεο .ΘΑ.Λ. επηιήθζεθαλ 228 πεξηπηψζεσλ θαη 
πξαγκαηνπνίεζαλ  224 πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο/ ζπλεληεχμεηο,  
ελψ παξέπεκςαλ  155 άηνκα ζε ζεξαπεπηηθά θέληξα, γηα λα 

ηνπο παξαζρεζεί εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα. 

Ξαξάιιεια, ζπλερίζηεθε ε δξάζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίε-

ζεο ηνπ πηινηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο «FRED goes NET», ην νπνίν    
ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία απφ ην Γεθέκβξην 2008 θαη πξνζθέξεηαη ζε 
λεαξνχο ζπιιεθζέληεο ρξήζηεο ειηθίαο 15-24 ρξφλσλ κε ζηφρν 

ηελ επηινγή λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αιιάμνπλ ηε ζπκπεξηθν-

ξά ηνπο γχξσ απφ ηε ρξήζε νπζηψλ.   

 

Γηεζλήο πλεξγαζία  
 

Ζ Θχπξνο έρεη πηνζεηήζεη φιεο ηηο Γηεζλείο Ππκβάζεηο γηα ηα     
λαξθσηηθά θαη ε Λνκνζεζία έρεη εθζπγρξνληζηεί ψζηε λα ζπλάδεη 

κε ηηο πξφλνηεο ησλ Ππκβάζεσλ απηψλ, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ     
νπνίσλ ε Θππξηαθή Αζηπλνκία ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηα Ζλσκέ-

λα Έζλε, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Ππκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ηελ 
INTERPOL, ηελ EUROPOL θαη άιινπο Γηεζλείο Νξγαληζκνχο,     
θαζψο θαη ηηο ππεξεζίεο μέλσλ ρσξψλ πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη 

κφληκα ζηελ Θχπξν Αμησκαηηθνχο Ππλδέζκνπο.  

 

 

 

  2007 2008 2009 

πνζέζεηο   878 781 706 

Δλερφκελν 

πξφζσπα 

  1028 930 831 

Θχπξηνη   743 679 588 

Αιινδαπνί   285 251 243 
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ππεξεζία  

εγθιεκαηνινγηθψλ 

εξεπλψλ 

  Δγθιεκαηνινγηθφ Δξγαζηήξην 

  Κιάδνο Γαθηπινζθφπεζεο 

  Φσηνγξαθηθφ Δξγαζηήξην 

  Γηθαληθφ Δξγαζηήξην 

  Δξγαζηήξην Γηεξεχλεζεο 

  Γξαθείν Γηαβίβαζεο Σεθκεξίσλ 

  Δξγαζηήξην Γξαθνινγίαο 

 Δξγαζηήξην Δμέηαζεο Δληχπσλ θαη  

        Δθηππψζεσλ Αζθαιείαο. 
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ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ 
 ΔΡΔΤΝΧΝ 
 

Ζ απνζηνιή ηεο Ξ.ΔΓ.Δ. ζπλίζηαηαη ζηελ επηζηεκνληθή εμέηα-
ζε ηεθκεξίσλ θαη ζθελψλ εγθιεκάησλ θαη ζηελ παξνπζίαζε 

καξηπξίαο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Ζ εμηρλίαζε ηνπ εγθιήκα-
ηνο θαη ε ζπιινγή καξηπξίαο είλαη παξαδεθηφ φηη γίλνληαη πην 
εχθνια έρνληαο πιεξνθνξίεο απφ ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλν-

ινγία. Κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη κέζσ ηνπ κνληέξλνπ 
επηζηεκνληθνχ εμνπιηζκνχ,  θαη κεζφδσλ, κπνξεί λα αλεπξεζεί 

θαη λα αλαιπζεί καξηπξία ε νπνία απνηειεί αμηφπηζηε απφδεημε 
απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ ή ηηο παξαδνρέο ησλ εγθιε-

καηηψλ. Ζ Ξ.ΔΓ.Δ. θαηέρεη ηνλ ηερλνινγηθφ θαη επηζηεκνληθφ 
εμνπιηζκφ ηα νπνία ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ εμηρλίαζε ηνπ 

εγθιήκαηνο. 

Πηελ Ξ.ΔΓ.Δ. ππάγνληαη ην Δγθιεκαηνινγηθφ Δξγαζηήξην, ν 
Θιάδνο Γαθηπινζθφπεζεο, ην Φσηνγξαθηθφ Δξγαζηήξην, ην 

Γηθαληθφ Δξγαζηήξην, ην Δξγαζηήξην Γηεξεχλεζεο, ην Γξαθείν 
Γηαβίβαζεο Ρεθκεξίσλ, ην Δξγαζηήξην Γξαθνινγίαο θαη ην   

Δξγαζηήξην Δμέηαζεο Δληχπσλ θαη Δθηππψζεσλ Αζθαιείαο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο  

 

Ρα δηάθνξα εξγαζηήξηα ηεο Δγθιεκαηνινγηθήο πεξεζίαο     

εξγάζηεθαλ γηα άιιε κηα ρξνληά ζηνπο ίδηνπο ξπζκνχο ησλ 
πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ. Αζρνιήζεθαλ κε ζσξεία ππνζέζεσλ, 

φπσο ε παξαιαβή θαη δηαβίβαζε ηεθκεξίσλ ζηα αξκφδηα εξγα-
ζηήξηα ηεο Αζηπλνκίαο, κε ηε δαθηπινζθνπηθή εμέηαζε ζθελψλ 
εγθιεκάησλ εμέηαζε ζθελψλ εγθιεκάησλ, κε ηελ εμέηαζε    

ηεθκεξίσλ γηα ππνζέζεηο πιαζηνγξαθίαο, κε ηελ εμέηαζε εληχ-

πσλ θαη εθηππψζεσλ αζθάιεηαο, θ.ά.  

Θαηά ην έηνο 2009, ην Δξγαζηήξην Δμέηαζεο Δληχπσλ θαη Δθηπ-

πψζεσλ Αζθαιείαο φπσο θαη ην Γηθαληθφ Δξγαζηήξη, έηπραλ θαη 

πέηπραλ επηζεψξεζεο απφ Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα     

ζθνπνχο εηήζηαο αμηνιφγεζεο, αλαθνξηθά κε ην ISO 17025.    

Ρέινο, ε ζπλεξγαζία ζε επξσπατθφ επίπεδν κε ην European    
Network of Forensic Science Institute (ENFSI), έρεη ζπκβάιεη 

ζηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηεο ελ ιφγσ πεξεζίαο.  

 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ  
& ΔΛΔΓΥΟΤ 
 
Απνζηνιή ηεο .Δ.&.Δ. είλαη ε δηεμαγσγή, κε ή ρσξίο πξνεηδνπνί-

εζε, ηαθηηθψλ ειέγρσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ Ρκεκάησλ/ 
Γηεπζχλζεσλ/ Κνλάδσλ θαη πεξεζηψλ γηα εμαθξίβσζε ηνπ     
βαζκνχ εηνηκφηεηαο, επαγξχπλεζεο θαη επάξθεηαο, θαη θαηά πφζν 

ε εθηέιεζε ησλ Αζηπλνκηθψλ θαζεθφλησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 
ηηο νδεγίεο θαη ην πξφγξακκα ηνπ Αξρεγνχ Αζηπλνκίαο. 

 
 

Ζ .Δ.&.Δ. κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ θαη δξαζηεξηνηή-
ησλ ηεο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ          
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία θαη 

απνδνηηθφηεηα ηεο Αζηπλνκίαο, ην 2009 πξαγκαηνπνίεζε απξνεη-
δνπνίεηνπο ειέγρνπο/ επηζεσξήζεηο ζε Ρκήκαηα, Γηεπζχλζεηο, 

Κνλάδεο θαη πεξεζίεο. Πθνπφο ησλ ειέγρσλ ήηαλ ε δηαθξίβσζε 
ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ησλ αζηπλνκηθψλ θαζε-
θφλησλ, ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο, επζχλεο θαη       

θαζήθνληα ησλ κειψλ θαη ε επηζήκαλζε ειιείςεσλ, αδπλακηψλ ή 
παξαηππηψλ. Κε βάζε ηηο εθζέζεηο, παξαηεξήζεηο θαη εηζεγήζεηο 

ηεο πεξεζίαο κειεηψληαη θαη ιακβάλνληαη ηα αλαγθαία δηνξζσ-
ηηθά κέηξα. Δπηπξφζζεηα, πξνσζνχληαη πξνο επίιπζε ηα δηάθνξα 
πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απν-

δνηηθφηεηαο ηεο  Αζηπλνκίαο. 
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αζηπλνκηθή αθαδεκία  

θχπξνπ 

 Γξαθείν κειεηψλ & εξεπλψλ 

 ρνιή ινρηψλ & αζηπθπιάθσλ 

 ρνιή μέλσλ γισζζψλ  

 ρνιή αμησκαηηθψλ 

 Γξαθείν ζπληνληζκνχ πξνγξακκάησλ  

 Γξαθείν πξνζιήςεσλ 

 Γξαθείν εθπαηδεπηψλ αζθήζεσλ αθξηβείαο  & 

απηνάκπλαο 

 Βηβιηνζήθε  

 Γξαθείν ππνζηήξημεο 

 Γξαθείν ρεηξηζκνχ ζεκάησλ δηαζπλνξηαθνχ 

ειέγρνπ 

 Γξαθείν ρεηξηζκνχ ζεκάησλ επξσπατθήο      

αζηπλνκηθήο αθαδεκίαο  
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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 
 

Ζ Θ..Ξ. είλαη απεπζείαο ππφινγε ζηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεκνθξα-

ηίαο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπιινγή, ηελ αμηνιφγε-
ζε θαη εθκεηάιιεπζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αζθά-

ιεηα ηνπ Θξάηνπο. 

 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ  
ΚΤΠΡΟΤ 
 

Ζ Α.Α.Κ. ην 2009 είρε αθφκε έλα έηνο επνηθνδνκεηηθήο παξνπ-
ζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Πηφρνο ηεο Αθαδεκίαο είλαη 
λα θαηαζηνχλ ηα κέιε καο ηθαλά, απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηη-

θά θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  Γηα  ην ιφγν απ-

ηφ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηξία επίπεδα:   

      1ν ζηε ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ Γνθίκσλ  

        Αζηπλνκηθψλ,  

  2ν ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε φισλ ησλ κειψλ 

ηεο Αζηπλνκίαο κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζε-
σλ θαη  αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο ζε δηνηθεηηθά 

θαη επηρεηξεζηαθά (αζηπλνκηθά) ζέκαηα, θαη  

 3ν ζηε δηνξγάλσζε εληαηηθψλ ηκεκάησλ εθκάζεζεο 

μέλσλ   γισζζψλ.   

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο, ε Αθαδεκία ζπλέρηζε 
ην έξγν ηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο 

ησλ Γνθίκσλ Αζηπλνκηθψλ, ησλ πξνγξακκάησλ Ινρηψλ θαη   
Αμησκαηηθψλ θαζψο θαη ησλ δηαθφξσλ Δθπαηδεχζεσλ/ Πεκηλα-
ξίσλ. Δπηπιένλ, πξνρψξεζε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ πξνγξάκκα-

ηνο ησλ Γνθίκσλ Αζηπλνκηθψλ θαη ησλ Γνθίκσλ Δηδηθψλ Αζηπ-

λνκηθψλ κε λέεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  

 

Δθπαίδεπζε 

 
Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 δηνξγαλψζεθαλ ζηελ Αζηπλνκηθή   
Αθαδεκία 77 ζπλνιηθά Δθπαηδεπηηθά Ξξνγξάκκαηα θαη Πεκηλάξηα 
ηα νπνία παξαθνινχζεζαλ 2045 κέιε ηεο Αζηπλνκίαο θαη 196 

κέιε άιισλ πεξεζηψλ. Αθφκε, πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνγξάκκα-
ηα κεηαβαηηθήο δηεπθφιπλζεο αιιά θαη εθπαηδεχζεηο εθηφο ηεο 

Α.Α.Θ. 

Θαηά ην έηνο 2009, 101 ζπνπδαζηέο ηεο Α.Α.Θ. θαη 32 λέα κέιε 

ηεο Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο πέηπραλ ζηηο Δμεηάζεηο Α΄          
Βνεζεηψλ θαη απέθηεζαλ ην πηζηνπνηεηηθφ Α’ Βνεζνχ ηνπ Ππλδέ-
ζκνπ θαη Ράγκαηνο Αγίνπ Ησάλλε, ελψ άιια 787 κέιε έρνπλ αλα-

λεψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπο.  

 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο Αθαδεκί-
αο, είλαη ε εθκάζεζε ή θαη ε βειηίσζε ηεο γλψζεο μέλσλ γισζ-
ζψλ. Κέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, εθηφο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ      

καζήκαηνο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ζηνλ θνξκφ ηεο βαζηθήο εθπαί-
δεπζεο ησλ Γνθίκσλ Αζηπλνκηθψλ, ε Α.Α.Θ. δηνξγαλψλεη πξν-

γξάκκαηα εθκάζεζεο άιισλ γισζζψλ φπσο ε Ρνπξθηθή, ε Οσζη-
θή, Αξαβηθή, Γαιιηθή, Ηζπαληθή θαη Ηηαιηθή αλάινγα κε ηηο εθά-
ζηνηε αλάγθεο ηεο πεξεζίαο. Θαηά ην έηνο 2009, πξνζθέξζεθαλ 

θαη εληαηηθά πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο Ρνπξθηθήο θαη Οσζηθήο 

γιψζζαο.  

  

Δπηπξφζζεηα, θαη κέζα ζηα πιαίζηα επηκφξθσζεο ησλ κειψλ ηεο 
Αζηπλνκίαο, ε Α.Α.Θ. δηεπζέηεζε ηε ζπκκεηνρή ζπλνιηθά 133   

κειψλ ηεο Αζηπλνκίαο ζηα Θξαηηθά Ηλζηηηνχηα Δπηκφξθσζεο 
(Θ.Η.Δ.) ζε  καζήκαηα μέλσλ γισζζψλ θαζψο θαη Ζιεθηξνληθψλ 

πνινγηζηψλ.  
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ηειεηή απνθνίηεζεο Σνλ Ινχλην  ηνπ 2009, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηειε-

ηή απνθνίηεζεο ηεο 137 ζεηξάο απφ ηελ Αζηπλν-
κηθή Αθαδεκία.   

κεραλνθίλεηε κνλάδα  

άκεζεο δξάζεο 

 Γξαθείν επηρεηξήζεσλ 

 Οπιακφο δηνίθεζεο 

 Γηνηθεηηθή κέξηκλα 

 Γξαθείν κειεηψλ 

 Γξαθείν πξνυπνινγηζκνχ 

 Οπιακνί αζθάιεηαο 

 Δηδηθφ θέληξν εθπαίδεπζεο κνλάδαο 

 Δηδηθφο αληηηξνκνθξαηηθφο νπιακφο 

 Κιηκάθην πάηαμεο ιαζξνζεξίαο 
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Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 

 

Ρν Γξαθείν Κειεηψλ, ηεο Α.Α.Θ., πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ θα-
ζεθφλησλ ηνπ, αζρνιήζεθε κε ηε ζπγγξαθή ηνπ Νδεγνχ 

Ππνπδψλ ηεο Αθαδεκίαο αιιά θαη κε ηε ζπλερή ελεκέξσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο κεραλνγξάθεζεο ηεο Α.Α.Θ., ην νπνίν είλαη εληαγ-
κέλν ζην  PORTAL, κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

καζήκαηα, δηαηάμεηο, λφκνπο θ.ιπ.   

  
πλεξγαζία κε ηελ  

Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Αθαδεκία (Δ.Α.Α.) 
 

Ρν Γξαθείν Σεηξηζκνχ Θεκάησλ Δπξσπατθήο Αζηπλνκηθήο     
Αθαδεκίαο, σο εζληθφ Πεκείν Δπαθήο ηεο Θππξηαθήο Αζηπλνκί-

αο κε ηελ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Αθαδεκία (CEPOL) θαηά ην 
έηνο 2009 είρε άκεζε θαη ζηελή ζπλεξγαζία ηφζν κε ηε Γξακ-
καηεία, ηηο Δπηηξνπέο θαη Νκάδεο Δξγαζίαο ηεο Δ.Α.Α. φζν θαη 

κε ηηο Αζηπλνκηθέο Αθαδεκίεο ησλ ππνινίπσλ Θξαηψλ – Κειψλ 
ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη κε ην Πχλδεζκν Δπξσπατθψλ Αζηπλνκηθψλ   

Θνιεγίσλ (AEPC). Ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπ γξαθείνπ εζηηάζηε-
θε ζηε ζπκκεηνρή ηεο Θππξηαθήο Αζηπλνκίαο ζε 30 δηάθνξεηη-
θά ζεκηλάξηα πνπ πεξηιάκβαλε ην εηήζην πξφγξακκα ηεο Δ.Α.Α. 

Δπίζεο, δηνξγαλψζεθαλ 3 ζεκηλάξηα  ηεο Δπξσπατθήο Αζηπλν-
κηθήο Αθαδεκίαο ζηελ Θχπξν θαη ππνζηεξίρηεθαλ άιια ζεκηλά-

ξηα πνπ δηνξγαλψζεθαλ απφ άιιεο ρψξεο.  Ππλερίζηεθε επίζεο 
ε εθπξνζψπεζε ηεο Θχπξνπ ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ζε 

νκάδεο εξγαζίαο ηεο Δ.Α.Α.   

 
Δθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Γηαζπλνξηαθνχ Διέγρνπ 

 

Ρν Γξαθείν Σεηξηζκνχ Θεκάησλ εθπαίδεπζεο Γηαζπλνξηαθνχ    

Διέγρνπ (FRONTEX) κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή          
θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηχπσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ δηαζπλνξηα-

θνχ ειέγρνπ αλάκεζα ζηηο ρψξεο – κέιε ηεο Δ.Δ., ζπλέρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ γηα ζπληνληζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλεξ-

γαζίαο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα. 

 

ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΗ ΜΟΝΑΓΑ  

ΑΜΔΗ ΓΡΑΗ  

 

Απνζηνιή ηεο Κ.Κ.Α.Γ. είλαη ε αληηκεηψπηζε νξγαλσκέλσλ πξά-
μεσλ βίαο θαη ηξνκνθξαηίαο, ε δηάζσζε θαη παξνρή βνήζεηαο ζε 
πξφζσπα πνπ θηλδπλεχνπλ απφ ζενκελίεο, αεξνπνξηθά, λαπηηθά ή 

ρεξζαία αηπρήκαηα. Δπηπιένλ έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα 
μέλσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Θχπξν, εγθαηα-

ζηάζεσλ δσηηθήο ζεκαζίαο, θαη άιια εηδηθά θαζήθνληα πνπ ηεο 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Αξρεγφ Αζηπλνκίαο. 

 

 

Δπηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα 
 

Θαηά ην 2009 ε Κ.Κ.Α.Γ. κε βάζε ηελ απνζηνιή ηεο, επηηέιεζε 

ζεκαληηθφ επηρεηξεζηαθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν. Δλίζρπζε δε επη-
ρεηξεζηαθά ζε 412 πεξηπηψζεηο ηηο Δπαξρηαθέο Αζηπλνκηθέο Γηεπ-
ζχλζεηο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ζηε δηεμαγσγή πνδνζθαηξη-

θψλ θαη θαιαζνζθαηξηθψλ αγψλσλ, ζηε ζπλνδεία αζθάιεηα      
μέλσλ πξνζσπηθνηήησλ πνπ επηζθέθζεθαλ ηελ Θχπξν, κεηαθνξά 

ππφδηθσλ θαη θαηάδηθσλ απφ ηνπο ρψξνπο θξάηεζήο ηνπο ζηα   
Γηθαζηήξηα, Θεληξηθέο Φπιαθέο, Λνζνθνκεία ή γηα αλάθξηζε, ζε 
έθηαθηα πεξηζηαηηθά αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο ηξνραίσλ δπζηπρε-

κάησλ.   

Δθπαίδεπζε  
 

Κεγάιν κέξνο ηνπ έξγνπ ηεο Κνλάδαο πξνθχπηεη απφ ην Δηδηθφ 

Θέληξν Δθπαίδεπζεο Κνλάδαο (Δ.Θ.Δ.Κ.), φπνπ δφζεθε κεγάιε 



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

κνλάδα αεξνπνξηθψλ  

επηρεηξήζεσλ 

 Οκάδα εηδηθψλ απνζηνιψλ 

 Μεραληθνί  

 Οκάδα ηπηάκελσλ 

 Απνζήθε  

δξαζηεξηφηεηεο  Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο 

θαη εθπαηδεχζεηο ηεο Μ.Μ.Α.Γ.                               
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ζεκαζία ζηνλ ηνκέα απηφ, ηε ρξνληά πνπ καο πέξαζε. Υο εθ 

ηνχηνπ, ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ησλ κειψλ καο δηαθνξν-
πνηήζεθε ηφζν ζε πνζνηηθφ φζν θαη ζε πνηνηηθφ επίπεδν.       

Ππγθεθξηκέλα, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ησλ 
κειψλ καο ζην Θέληξν θαηά ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, δφζε-
θε ε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηεζεί θαη ην πξφγξακκα ην νπνίν 

πξνζθέξεηαη εληάζζνληαο ζε απηφ πεξηζζφηεξα ζέκαηα γηα    
θαιχηεξε, πην ζπληνληζκέλε, πην εκπινπηηζκέλε  θαη άξηηα   

εθπαίδεπζε.  

 

Ππλνιηθά, ζην Δηδηθφ Θέληξν Δθπαίδεπζεο Κνλάδαο εθπαηδεχ-
ηεθαλ  1755 κέιε ηεο Αζηπλνκηθήο Γχλακεο, ηφζν ζην       
πξφγξακκα βαζηθήο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ζε δηάθνξα άιια    

ζέκαηα αζηπλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο έξεπλεο θαη εθξε-
θηηθέο χιεο, ρξήζε ξνπάισλ θαη ρεηξνπεδψλ, ηξφπνη ζχιιεςεο 

θαη έξεπλαο,  ζπλνδεία πξνζσπηθνηήησλ, αληηκεηψπηζε νρια-
γσγηψλ, θ.ά. Δπηπιένλ, 2075 κέιε δηεμήγαγαλ δηάθνξεο βνιέο 
πηζηνιηνχ θαη απηφκαηνπ φπινπ γηα απφθηεζε ηνπ Ξηζηνπνηεηη-

θνχ Θαηνρήο Ξπξνβφινπ Όπινπ.  

 
ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΔΓΡΙΚΗ  
ΦΡΟΤΡΑ 
 

Ζ Κ.Ξ.Φ. έρεη ηελ επζχλε ηεο αζθάιεηαο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο   
Γεκνθξαηίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, ηεο θξνχξεζεο ηνπ 

Ξξνεδξηθνχ Κεγάξνπ θαη ησλ πξνεδξηθψλ θαηνηθηψλ.   

Κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηεο ε Κ.Ξ.Φ. θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2009 αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηηο δηαθηλήζεηο θαη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο.  

Όπσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, έηζη θαη θέηνο δφζεθε    

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηεο Κνλάδαο. 
Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα κέιε ηεο ζπλνδείαο παξαθνινχζεζαλ 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Αζθάιεηαο Ξξνζσπηθνηήησλ.   

ΜΟΝΑΓΑ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ  
 

Ζ Κνλάδα Αεξνπνξηθψλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ 
αεξνπνξηθή ππνζηήξημε ηεο Αζηπλνκίαο Θχπξνπ κέζσ ηεο δηεμα-

γσγήο ειέγρσλ θαη παξνρήο βνήζεηαο.  

 

Δπηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα 
 

Πηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ε Κ.Α.Δ.Ξ δηεμήγαγε πεξηπνιίεο απφ     
αέξνο γηα ζθνπνχο επηηήξεζεο ησλ αθηψλ θαη ησλ ρσξηθψλ πδά-

ησλ ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, αιιά θαη γηα ζθνπνχο πξφιεςεο 
θαη πάηαμεο ηεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ιαζξεκπνξίνπ, θαηαπν-

ιέκεζεο ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, φπσο θαη γηα ζθνπνχο 
έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Δπηπιένλ, δηελήξγεζε πεξηπνιίεο γηα πα-
ξαθνινχζεζε ησλ θχξησλ νδηθψλ αξηεξηψλ θαη ηεο ηξνραίαο   

θίλεζεο. Απαζρνιήζεθε κε ηε κεηαθνξά ζνβαξά αζζελψλ ή     
ζνβαξά ηξαπκαηηψλ ζην θαηάιιειν ηαηξηθφ θέληξν, βνήζεζε 

ζηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ, κε ηελ κεηαθνξά επηζήκσλ πξνζψ-
πσλ θαη δηεμήγαγε έξεπλεο γηα δηάζσζε πξνζψπσλ. Ξαξάιιεια, 

πξνέβεθε ζε ελαέξηεο πεξηπνιίεο ζηα πιαίζηα ηνπ FRONTEX, θ.ά.  

 

Δμνπιηζκφο  
 

Θαηά ην 2009, ε Κνλάδα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 
είρε ζηε δηάζεζή ηεο δχν ειηθφπηεξα Bell 412. Ρν Κάξηην ηνπ 

2009 παξαιήθζεθε ην ειηθφπηεξν ΑΞΝΙΙΥΛ, ην νπνίν είρε ζηα-

ιεί ζηε Πνπεδία γηα ζπληήξεζε. 

Ρν αεξνπιάλν BN-2T Islander “ΔΟΚΖΠ” βξίζθεηαη θαζεισκέλν 
ιφγσ νμείδσζεο ζηελ πηέξπγά ηνπ θαη γη’ απηφ έρεη πξνθεξπρζεί 

πξνζθνξά γηα ηελ εθπνίεζή ηνπ.  



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

ιηκεληθή & λαπηηθή  

αζηπλνκία   

 Παξάθηην ζχζηεκα ξαδηνεπηζήκαλζεο 

 Γξαθείν επηρεηξήζεσλ 

 Λνγηζηήξην  

 Σκήκα λαπηνκεραληθψλ 

 Δξγαζηήξην κεραληθψλ 

 Σκήκα ειεθηξνιφγσλ / ειεθηξνληθψλ 

 Γξαθείν αζθαιείαο 

 Γξαθείν κεηαθνξψλ 

 Ναπηηθνί ζηαζκνί  
 

δξαζηεξηφηεηεο  Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο 

θαη εθπαηδεχζεηο ηεο Μ.Α.ΔΠ.                               
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ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΚΗ  
ΑΣΤΝΟΜΙΑ  
 
Ζ Ι.&Λ.Α. έρεη σο έδξα ηεο ην Ξαιαηφ Ιηκάλη Ιεκεζνχ θαη δηα-
ζέηεη 10 Ιηκεληθνχο θαη Λαπηηθνχο Πηαζκνχο ζηηο Δπαξρίεο   

Ιεκεζνχ, Ιάξλαθαο, Ξάθνπ θαη Ακκνρψζηνπ. 

 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Μνλάδαο 
 

Αξκνδηφηεηα ηεο Ι.&Λ.Α. είλαη ε αζηπλφκεπζε θαη πεξηπνιία 
ησλ ρσξηθψλ πδάησλ ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ν έιεγρνο ησλ     

ιηκαληψλ, καξίλσλ, νξκίζθσλ θαη αγθπξνβνιηψλ. Ππγθεθξηκέ-
λα, ε  Κνλάδα αζηπλνκεχεη ηε ζαιάζζηα πεξηνρή απφ ηελ πεξη-

νρή Θάππαξε Ξαξαιηκλίνπ κέρξη ηελ πεξηνρή Ξσκνχ, ζπλνιη-

θνχ κήθνπο 199 λαπηηθψλ κηιηψλ.  

Ζ αζηπλφκεπζε ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ηεο Θχπξνπ  επηηπγ-

ράλεηαη κέζσ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη έθηαθησλ πεξηπν-
ιηψλ αιιά θαη κε ηνλ έιεγρν κέζσ ηνπ Ξαξάθηηνπ Ππζηήκαηνο 

Οαδηνεπηζήκαλζεο (ΞΑ.Π.Ο.). Νη πεξηπνιίεο απηέο πξαγκαην-
πνηήζεθαλ έρνληαο σο ζηφρνπο ηελ πξφιεςε ηνπ ιαζξεκπνξί-
νπ θαη ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ ιαζξνκεηαλαζηψλ ζην έδαθνο 

ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηελ παξεκπφδηζε παξάλνκεο   
αιηείαο θαη ππνβξχρηαο αξραηνθαπειίαο, ηελ αζθάιεηα ηεο    

ζαιάζζηαο πεξηνρήο ησλ αεξνδξνκίσλ Ιάξλαθαο θαη Ξάθνπ, 
ηελ αζηπλφκεπζε ησλ πεξηνρψλ ησλ ινπνκέλσλ θαη πεξηνρψλ 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα λαπηηθνί ή ηζηηνπιντθνί αγψλεο, ηελ    
παξνρή βνήζεηαο ζε ζθάθε ή πξφζσπα πνπ θηλδχλεςαλ, ζε 
ηξαπκαηίεο θαη αζζελή πιεξψκαηα πινίσλ θαη κεηαθνξά πξν-

ζσπηθνχ δηα ζαιάζζεο, φπνπ απηφ ρξεηαδφηαλ.   

 
 

 
 

Δμνπιηζκφο  
 

Ν εμνπιηζκφο ηεο Ιηκεληθήο θαη Λαπηηθήο Αζηπλνκίαο γηα ην 2009 

απνηειείην απφ πέληε αθάηνπο θαηεγνξίαο Α΄FPB-JET (Θεζέαο, 
Νλήζηινο, Νδπζζέαο, Δπαγφξαο θαη Ξνζεηδψλ), πέληε αθάηνπο 
θαηεγνξίαο Β΄SAB -12 (Γηφλπζνο, Θνχξηνλ, Αθάκαο, Θαξπαζία 

θαη Ηιαξίσλ) θαη  πέληε ηαρχπινα θνπζθσηά θαηεγνξίαο Γ΄

(Αζηξαπή 30, 31, 32, 33 θαη 34). 

 

Δπηρεηξεζηαθή Γξαζηεξηφηεηα  
 
 
Ζ Ι.&.Λ.Α. θαηάγγεηιε ζπλνιηθά 230 ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ 
ζε παξαβάζεηο ησλ Λφκσλ γηα ηελ Αιηεία, ηα Ραρχπινα, ηελ Ξξν-
ζηαζία Ινπνκέλσλ θαη Γηεζλείο Ππκβάζεηο πνπ  αθνξνχλ ζηε    

ζάιαζζα. 

Κέιε ηεο Ι.&Λ.Α. δηελήξγεζαλ ειεπζεξνθνηλσλία, δειαδή ηελ 

ειεχζεξε επηθνηλσλία χζηεξα απφ άδεηα ηεο πγεηνλνκηθήο αξρήο, 
ζε 4.342 πινία ηα νπνία θαηέπιεπζαλ ζηα λφκηκα ιηκάληα ηεο   
Γεκνθξαηίαο. Ξαξάιιεια,  θαηαρσξήζεθαλ 82 πεξηπηψζεηο  πνπ 

αθνξνχζαλ ζε πινία ππφ απαγφξεπζε απφπινπ ή ππφ ζχιιεςε ή 
ππφ ηεισλεηαθφ πεξηνξηζκφ.  Δξεπλήζεθαλ 63 πεξηπηψζεηο ππφ-

πησλ πινίσλ γηα ιαζξνκεηαλάζηεπζε θαη παξάλνκεο δξαζηεξηφ-
ηεηεο. Απφ ηα πινία πνπ επηζθέθζεθαλ ηε Γεκνθξαηία, 135     

εηζήιζαλ ζην Θιεηζηφ Ιηκάλη ηεο Ακκνρψζηνπ.    

Ξαξάιιεια, ε Ιηκεληθή θαη Λαπηηθή Αζηπλνκία πξφζθεξε ηηο ππε-
ξεζίεο ηεο θαη ζε άιιεο 106 πεξηπηψζεηο, γηα ζθνπνχο έξεπλαο 

θαη δηάζσζεο φπσο θαη παξνρή βνήζεηαο ζε πξφζσπα θαη ζθάθε.  

Ππλνιηθά, γηα ην έηνο 2009, 3.250 πινία ηνπνζεηήζεθαλ ζηνλ 

θαηάινγν ππφπησλ ζθαθψλ πνπ ηεξείηαη απφ ην Γξαθείν Αζθα-
ιείαο ηεο Ι. & Λ. Α., κεηά απφ πιεξνθνξίεο πνπ ιήθζεθαλ απφ 
ηελ Interpol θαη ηελ Europol γηα πξνζέγγηζε ηνπο ζε θιεηζηά ιη-

κάληα, κεηαθνξά ιαζξνκεηαλαζηψλ, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, 

θινπηκαία θαη αλαδεηνχκελα ζθάθε. 
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αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο  

επαξρηψλ 

 Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Λεπθσζίαο 

 Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Λεκεζνχ 

 Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Λάξλαθαο 

 Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Ακκνρψζηνπ 

 Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Πάθνπ 

 Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Μφξθνπ 

 Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Κεξχλεηαο 

δξαζηεξηφηεηεο  Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο 

θαη εθπαηδεχζεηο ηεο Μ.Μ.Α.Γ.                               
1ε νθησβξίνπ Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ παξνπζία ηεο  

Αζηπλνκίαο Κχπξνπ ζηνπο ενξηαζκνχο ηεο  
αλαθήξπμεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
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ΑΣΤΝΟΜΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ 
ΔΠΑΡΥΙΧΝ 

 
Ζ Αζηπλνκία Θχπξνπ γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθή ζην έξγν 

ηεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αζηπλφκεπζε ησλ επαξρηψλ ρσξίδεηαη ζε 
επηά Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Δπαξρηψλ, ηεο Ιεπθσζίαο, ηεο 

Ιάξλαθαο, ηεο Ιεκεζνχ, ηεο Ακκνρψζηνπ, ηεο Ξάθνπ, ηεο 

Κφξθνπ θαη ηεο Θεξχλεηαο.  

 

Ιφγσ ηεο Ρνπξθηθήο εηζβνιήο θαη ηεο ζπλερηδφκελεο θαηνρήο, 
νη Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο Ακκνρψζηνπ θαη Κφξθνπ, ζηεγάδν-

ληαη πξνζσξηλά ζην Ξαξαιίκλη θαη ζηελ Δπξχρνπ αληίζηνηρα, 
ελψ ε Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Θεξχλεηαο έρεη πξνζσξηλά       

αλαζηείιεη ηε ιεηηνπξγία ηεο.  

 

Γεληθά, νη Αζηπλνκηθέο Γηεπζχλζεηο ησλ Δπαξρηψλ έρνπλ ζέζεη 

σο ζηφρν ηνπο, γηα ην 2009, ηελ πάηαμε ηνπ ζνβαξνχ εγθιήκα-
ηνο, ηε κείσζε ησλ ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ ηδηαίηεξα ησλ    
ζαλαηεθφξσλ, ηελ θαηαπνιέκεζε θαη πεξηνξηζκφ ηεο εμάπισ-

ζεο ησλ λαξθσηηθψλ, ηελ πάηαμε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηελ    
πξνζηαζία ηεο λενιαίαο ζηνπο ρψξνπο δηαζθέδαζεο, ηελ πάηα-

με ηεο θπβείαο θαη ησλ παξάλνκσλ ζηνηρεκάησλ, ηελ εμάξζξσ-
ζε ζπεηξψλ δηαξξεθηψλ, ηελ πάηαμε ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο, 
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο γπλαηθψλ, 

ηεο πνξλείαο θαη ηεο παξάλνκεο εξγνδφηεζεο αιινδαπψλ.      
Ζ θαηάζηαζε ηνπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο θαηά επαξρία ζαο πα-

ξνπζηάδεηαη ζην έβδνκν παξάξηεκα.  

 

 

 

 

 ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΔΤΚΧΙΑ 
 
Ζ Α.Γ.Δ. Ιεπθσζίαο θαιχπηεη εδαθηθή έθηαζε 2.230 η.ρικ. κε    
πιεζπζκφ πνπ αλέξρεηαη γχξσ ζηηο 350.000, απφ ηηο νπνίεο νη 

110.000 πεξίπνπ δηακέλνπλ ζηελ χπαηζξν. Ρα πην πάλσ αληηζηνη-
ρνχλ ζην 1/3 πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ παγθχπξηα, πνπ θαηαλέκε-

ηαη ζε 8 Γήκνπο θαη 64 Θνηλφηεηεο. 

 
Αζηπλνκηθή θάιπςε 

 

Ζ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Ιεπθσζίαο γηα ηελ αζηπλφκεπζε ηφζν 
ηεο πφιεο φζν θαη ησλ πξναζηίσλ δηαρσξίδεηαη ζε έμη Αζηπλνκη-
θνχο Πηαζκνχο, ηνπ Ιπθαβεηνχ, ηεο Ξχιεο Ξάθνπ, ηνπ Πηξνβφ-

ινπ, ηνπ Αγίνπ Γνκεηίνπ, ηεο Νκνξθίηαο, ηνλ Ιαηζηψλ.  

Δπηπιένλ, ε χπαηζξνο αζηπλνκεχεηαη απφ ηνπο Αζηπλνκηθνχο 

Πηαζκνχο Νξεηλήο/ Ιαθαηάκεηαο, Ξέξα Σσξηνχ, Θιήξνπ, Ξαιαη-

ρσξίνπ, Ξεξηζηεξψλαο θαη  Θνθθηλνηξηκηζηάο.  

Αθφκε, ζηελ πξσηεχνπζα ζηεγάδνληαη φιεο νη Θπβεξλεηηθέο πε-

ξεζίεο, πνπξγεία, Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, Μέλεο Γηπισκαηη-
θέο Απνζηνιέο, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, Ζκηθξαηηθνί Νξγαληζκνί, 

θαη άιινη δσηηθνί ρψξνη εζληθψλ θαη μέλσλ ζπκθεξφλησλ, πξάγ-

κα πνπ θαζηζηά ηελ Αζηπλφκεπζε ηεο Δπαξρίαο πεξίπινθε.  

 

Γξαζηεξηφηεηεο 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο δηεξεπλήζεθαλ 1.772 ζνβαξέο       
ππνζέζεηο, κε πνζνζηφ εμηρλίαζεο 50.11%. Αληίζεηα, ην 2008, ηα   

κέιε ηεο Α.Γ.Δ. δηεξεχλεζαλ 1.738 ζνβαξέο ππνζέζεηο, κε πνζν-

ζηφ εμηρλίαζεο 54,8%.  

Αλαθνξηθά κε ηα ηξνραία δπζηπρήκαηα δηεξεπλήζεθαλ 4.835, 

απφ ηα νπνία ηα 20 ήηαλ ζαλαηεθφξα κε 22 λεθξνχο. Πε ζχγθξη-

ζε κε ην  2008, ηα ζαλαηεθφξα δπζηπρήκαηα έρνπλ κεησζεί. 



2009 ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ 

δξαζηεξηφηεηεο  Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο 

θαη εθπαηδεχζεηο ηεο Μ.Μ.Α.Γ.                               
ξαδηνκαξαζψληνο 2009 Γηα άιιε κηα ρξνληά, ε Αζηπλνκία Κχπξνπ, έιαβε 

κέξνο ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Ραδηνκαξαζψληνπ  
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Θαηά ην έηνο 2009, ηα κέιε ηνπ Θιάδνπ Ρξνραίαο Ιεπθσζίαο 

πξνέβεθαλ ζε 35.375 θαηαγγειίεο δηαθφξσλ ηξνραίσλ παξα-

βάζεσλ.  

 

Αθφκε, θαηά ην 2009, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ 
θαηαβάιινληαη γηα ηελ εκπέδσζε ηεο νδηθήο ζπλείδεζεο, ηφζν 

γηα πξφιεςε φζν θαη γηα κείσζε ησλ ζαλαηεθφξσλ θαη άιισλ 
δπζηπρεκάησλ, ην Θιηκάθην Νδηθήο Αζθάιεηαο Ιεπθσζίαο, 

πξαγκαηνπνίεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, 135 δηαιέμεηο ηηο 

νπνίεο παξαθνινχζεζαλ ζπλνιηθά 19.361 πξφζσπα.  

 

Νη Αζηπλνκηθνί Πηαζκνί, εθηφο ησλ ζπλήζε θαη άιισλ θαζεθφ-
λησλ πνπ επηηέιεζαλ θαη ηεο πιεζψξαο ησλ δηαθφξσλ ππνζέ-

ζεσλ πνπ εμέηαζαλ θαηά ην 2009 δηεξεχλεζαλ ζπλνιηθά θαη 
348 ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε ππνζέζεηο βίαο ζηελ νηθνγέ-
λεηα, θαζψο επίζεο θαη 210, πνπ αθνξνχζαλ ζε παξάλνκε     

εξγνδφηεζε αιινδαπψλ.  

 

Δπηπιένλ, ν Νπιακφο Ξξφιεςεο Δγθιήκαηνο (Ν.Ξ.Δ.) πξνρψ-
ξεζε ζε 1498 θαηαγγειίεο θέληξσλ αλαςπρήο. Πηελ πξσηεχ-

νπζα θαζεκεξηλά δηνξγαλψλνληαη δηάθνξεο εθδειψζεηο, πνδν-
ζθαηξηθέο θαη άιιεο αζιεηηθέο ζπλαληήζεηο, πνιηηηζηηθέο εθδε-
ιψζεηο, θαη εθδίθαζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ ελψπηνλ ηνπ Γηθα-

ζηεξίνπ, ηηο νπνίεο ηελ επζχλε αζηπλφκεπζεο είρε ε Αζηπλνκη-

θή Γηεχζπλζε.  

 

Ξαξάιιεια, ε Α.Γ.Δ. ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε ηνλ έιεγρν ρηιηά-
δσλ Ρνπξθνθππξίσλ, Διιελνθππξίσλ θαη αιινδαπψλ, πνπ δηα-

θηλνχληαη κέζσ ησλ ζεκείσλ δηέιεπζεο Ιήδξα Ξάιαο, Αγίνπ 

Γνκεηίνπ θαη Νδνχ Ιήδξαο, σο αθνινχζσο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΔΜΔΟΤ  
 

Ζ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Ιεκεζνχ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ        
αζηπλφκεπζε κηαο πεξηνρήο ζπλνιηθήο έθηαζεο 1.428 η.ρικ. θαη 

ηεο δεχηεξεο ζε πιεζπζκφ πφιεο ηεο Θχπξνπ.  Έρεη πεξίπνπ 
300.000 ρηιηάδεο κφληκνπο θαηνίθνπο, αξηζκφο ν νπνίνο απμάλε-

ηαη θαηά πνιχ ζηε δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ.  

 

Αζηπλνκηθή θάιπςε 
 

Ζ πφιε θαη ηα πξνάζηηα ηεο Ιεκεζνχ αζηπλνκεχνληαη απφ ηνπο 

Αζηπλνκηθνχο Πηαζκνχο Ξφιεο (Θεληξηθφο), Αγίνπ Ησάλλε, Γεξ-

καζφγεηαο θαη Ξνιεκηδηψλ. 

Ζ χπαηζξνο αζηπλνκεχεηαη απφ ηνπο Αζηπλνκηθνχο Πηαζκνχο Δπη-

ζθνπήο, Απδήκνπ, Ξηζζνπξίνπ, Ξάρλαο, Ιάληαο, Ξιαηξψλ, Ρξνφ-

δνπο, Κνλήο, Θαινχ Σσξηνχ θαη Αγξνχ. 

  
Οδφθξαγκα 

Απφ ειεχζε-

ξεο πεξηνρέο 
πξνο ηα θαηε-

ρφκελα 

Απφ θαηερφκελεο πεξη-

νρέο πξνο ηηο ειεχζε-

ξεο 

  Δ/θχπξηνη Ρ/

θχπξηνη 

Γελ 

επηηξάπεθε  

ε είζνδνο 

Ιήδξα 

Ξάιαο 

  54.858 143.513 507 

Άγηνο 

Γνκέηηνο 

  
  

370.866 816.998 10.571 

Νδφο 

Ιήδξαο 

  287.656 227.311 1.384 

χλνιν 713.380 1.187.822  12.462 
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αεξνδξφκην ιάξλαθαο ηηο 17 Ννεκβξίνπ, 2009, ιεηηνχξγεζε ην 

Νέν Αεξνδξφκην Λάξλαθαο, φπνπ ηελ επζχ-

λε ηεο αζθάιεηαο ησλ επηβαηψλ θαη ησλ 

πηήζεσλ έρεη ε Αζηπλνκία Κχπξνπ, κέζσ 

ηεο Γηεχζπλζε Αζθάιεηαο Αεξνδξνκίσλ.    
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Γξαζηεξηφηεηεο 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009, δηεξεπλήζεθαλ 1790 ζνβα-

ξέο ππνζέζεηο, κε πνζνζηφ εμηρλίαζεο 44%. Αληίζηνηρα, ην 
2008, ηα κέιε ηεο ΑΓΔ δηεξεχλεζαλ 1.845 ζνβαξέο ππνζέζεηο, 

κε πνζνζηφ εμηρλίαζεο 56,00%.   

Πηε επαξρία ηεο Ιεκεζνχ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ην θπθιν-
θνξηαθφ πξφβιεκα ην νπνίν απαζρνιεί ζνβαξά ηελ Αζηπλνκη-

θή Γηεχζπλζε Ιεκεζνχ.  

Ζ Γηεχζπλζε Ιεκεζνχ αληηκεηψπηζε πιεζψξα πξνθιήζεσλ, 
φπσο ε αλνκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ, ε αχμεζε ηνπ πιεζπ-

ζκνχ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ιφγσ ηνπ ηνπξηζκνχ, ηα ηξν-

ραία δπζηπρήκαηα, ηα λαξθσηηθά, νη δηαξξήμεηο, θ.ά.   

 

 ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΛΑΡΝΑΚΑ 
 

H εδαθηθή έθηαζε ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο είλαη 1.055,3 

η.ρικ., απφ ηα νπνία ηα 18 αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Λεθξήο 
Εψλεο (απφ ηελ Ξχια κέρξη ηελ Αζεέλνπ) ελψ ν ζπλνιηθφο 
πιεζπζκφο ηεο πφιεο θαη επαξρίαο Ιάξλαθαο αλέξρεηαη πεξί-

πνπ ζηηο 128.100 Δ/Θ θαη 500 Ρ/Θ.  Ζ πφιε ηεο Ιάξλαθαο    

αζηπλνκεχεηαη απφ ηνλ Αζηπλνκηθφ Πηαζκφ πφιεσο.  

 

Αζηπλνκηθή θάιπςε 
 

Ζ Α.Γ.Δ. Ιάξλαθαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ Αζηπλφκεπζε κηαο 
πεξηνρήο κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο φπσο είλαη ε Γξακκή Αληη-
παξάηαμεο, ε Βξεηαληθή Βάζε Γεθέιεηαο, ε Καξίλα, ην Ιηκάλη, 

ην ηδησηηθφ Ιηκάλη Επγίνπ, ηα Γηπιηζηήξηα, νη Ξεηξειαηνδεμακε-
λέο, ν Ζιεθηξνπαξαγσγηθφο Πηαζκφο Βαζηιηθνχ, ην Δηδηθφ    

Θαζεζηψο Ξχιαο, θαη θπξίσο ην Γηεζλέο Αεξνδξφκην απφ φπνπ 

δηαθηλείηαη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ηνπξηζηψλ, δεκηνπξγψληαο 

απμεκέλεο ππνρξεψζεηο γηα ηε Γηεχζπλζε.  

Γηα ηελ αζηπλφκεπζε ηεο παίζξνπ ε Α.Γ.Δ. Ιάξλαθαο ππνδηαη-

ξείηαη ζηνπο Αζηπλνκηθνχο Πηαζκνχο Αζεέλνπ, Αξαδίππνπ, Θηηί-

νπ, Ιεπθάξσλ, Επγίνπ, Νξφθιηλεο θαη Θνθίλνπ.  

 

Γξαζηεξηφηεηεο  
 

Ρε ρξνληά πνπ καο πέξαζε ε Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Ιάξλαθαο 
είρε λα αληηκεησπίζεη ππνζέζεηο δηαξξήμεσλ θαη θινπψλ, λαξθσ-
ηηθψλ, βίαο ζηελ νηθνγέλεηα, παξάλνκεο εξγνδφηεζεο αιινδαπψλ 

αιιά θαη παξάλνκσλ αγψλσλ ηαρχηεηαο.  Υο εθ ηνχηνπ, ε Γηεχ-
ζπλζε πξνρψξεζε ζηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο κεραλνθίλεησλ 

θαη πεδψλ πεξηπνιηψλ, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο φζν θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο. 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009, ηα κέιε ηεο ΑΓΔ δηεξεχλεζαλ 

962 ζνβαξέο ππνζέζεηο, κε πνζνζηφ εμηρλίαζεο 62,9%. Ρν 2008, 
δηεξεπλήζεθαλ 857 ζνβαξέο ππνζέζεηο, κε πνζνζηφ εμηρλίαζεο 

60,8%. 

Θαηά ηε δηάξθεηα  ηνπ 2009 δηεξεπλήζεθαλ 155 ππνζέζεηο παξά-

λνκεο εξγνδφηεζεο αιινδαπψλ, ζηηο νπνίεο θαηαδηθάζηεθαλ    
θχπξηνη εξγνδφηεο, ζε ζρέζε κε ην 2008 πνπ νη ππνζέζεηο αλέξ-

ρνληαλ ζηηο 103.  

Δπίζεο, θαηαρσξήζεθαλ 69 ππνζέζεηο βίαο ζηελ νηθνγέλεηα. Ξα-
ξάιιεια, ε ΑΓΔ Ιάξλαθαο  επηιήθζεθε 70 ππνζέζεσλ ειιεηπφ-

λησλ πξνζψπσλ.  

Πε φ,ηη αθνξά ηα ηξνραία δπζηπρήκαηα, ζηελ επαξρία έηπραλ 9 

ζαλαηεθφξα κε ηζάξηζκνπο λεθξνχο, ελψ θαηά ην 2008, ηα ζαλα-

ηεθφξα ήηαλ 5 κε επίζεο ηζάξηζκα ζχκαηα. Πην 2009, ν αξηζκφο 

δπζηπρεκάησλ κε ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο αλήιζε ζηνπο 99 ζε 

ζρέζε κε 91 ηνπ 2008.   
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 ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
     ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ 
 

Ζ εδαθηθή έθηαζε ηεο Α.Γ.Δ. Ακκνρψζηνπ είλαη 256,1 η. ρικ. 

πεξίπνπ θαη γεληθά έρεη ηελ επζχλε γηα πεξίπνπ 69.500 ρηιηά-
δεο κφληκνπο θαηνίθνπο, ελψ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 
ηνπ 2009 ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο αλήιζε ζηηο 349.500 ρη-

ιηάδεο.  

 
Αζηπλνκηθή θάιπςε 

 

Ζ Α.Γ.Δ. Ακκνρψζηνπ αζηπλνκεχεηαη απφ ηνπο πην θάησ Αζηπ-
λνκηθνχο Πηαζκνχο Ξαξαιηκλίνπ, Αγίαο Λάπαο, Γεξχλεηαο, Μπ-

ινθάγνπ θαη  Μπιφηππνπ. 

Ζ γεηηλίαζε κε ηε γξακκή αληηπαξάηαμεο δεκηνπξγεί γηα ηελ 
Α.Γ.Δ. επηπξφζζεηα πξνβιήκαηα, εθφζνλ θηινμελεί δχν ζεκεία 

δηέιεπζεο (Ξέξγακνο θαη Πηξνβίιηα), απφ ηα νπνία δηέξρνληαη 
θαζεκεξηλά απφ θαη πξνο ηηο Διεχζεξεο πεξηνρέο θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ εθαηνληάδεο Ρνπξθνθχπξηνη ρσξίο λα π-

πάξρεη ε δπλαηφηεηα λα  ειέγρνληαη απφ κέιε ηνπ Αζηπλνκη-
θνχ Πηαζκνχ Μπινηχκπνπ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη απνηειεί 

έδαθνο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ.  

 

   Γξαζηεξηφηεηεο 

 

Ζ Ακκφρσζηνο σο αθξηηηθή πεξηνρή, απνηειεί πφιν έιμεο γηα 
ηελ είζνδν ιαζξνκεηαλαζηψλ ζην έδαθνο ηεο Θππξηαθήο      
Γεκνθξαηίαο κέζσ ζαιάζζεο. Υο εθ ηνχηνπ,  ε Γηεχζπλζε βξη-

ζθφηαλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  ζε ζπλερή επαγξχπλεζε 
πεξηπνιψληαο νιφθιεξε ηελ παξαιία απφ ηελ πεξηνρή ΘΑΞΞΑ-

ΟΖ Ξαξαιηκλίνπ κέρξη ην Θάβν Γθξέθν. 

Ζ επαξρία ηεο Ακκνρψζηνπ γεληθά δελ αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξν 

πξφβιεκα εγθιεκαηηθφηεηαο, παξφιν πνπ θαηά ηνπο θαινθαηξη-

λνχο κήλεο απμάλεηαη ε ηξνραία θίλεζε θαη ηα αδηθήκαηα πνπ α-
θνξνχλ ζηελ ηξνραία θαη ηδηαίηεξα ζε αλήιηθνπο πνπ παξαβαί-

λνπλ ηνπο θαλνληζκνχο ηξνραίαο.   

 

Δπηπξφζζεηα, εληάζεθε ν έιεγρνο ηεο νδήγεζεο κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ απφ αλήιηθνπο, νδήγεζεο κε ππεξβνιηθή ηαρχηεηα, 
ηεο νδήγεζεο ππφ ηελ επήξεηα αιθνφιεο, ηεο κε ρξήζεο δψλεο 

αζθαιείαο θαη  πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο πνπ απνηεινχλ ηηο     
θπξηφηεξεο αηηίεο πξφθιεζεο ζαλαηεθφξσλ θαη ζνβαξψλ δπζηπ-
ρεκάησλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαηαγγέιζεθαλ 121 αλήιη-

θνη πνπ νδεγνχζαλ ρσξίο άδεηα νδεγνχ θαη θαη’ επέθηαζε ρσξίο 
αζθάιεηα. Αθφκε, 27.404 νδεγνί ππνβιήζεθαλ ζε έιεγρν ΑΙΘΝ-

ΡΔΠΡ απφ ηνπο νπνίνπο θαηαγγέιζεθαλ νη 1.491. Γηεξεπλήζεθαλ 

5 ζαλαηεθφξα ηξνραία δπζηπρήκαηα κε ηζάξηζκνπο λεθξνχο.  

Γηα ην ζέκα ηεο Νδηθήο Αζθάιεηαο δφζεθαλ δηαιέμεηο ζε ζρνιεία 

Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζε ζηξαηφπεδα 
θαη ζε άιια νξγαλσκέλα ζχλνια, ηηο νπνίεο παξαθνινχζεζαλ 

8.137 άηνκα.   

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009, ηα κέιε ηεο ΑΓΔ δηεξεχλεζαλ 

549 ζνβαξέο ππνζέζεηο, κε πνζνζηφ εμηρλίαζεο 52,45%, ζε αληί-
ζεζε κε ην 2008 φπνπ δηεξεπλήζεθαλ 552 ζνβαξέο ππνζέζεηο, κε 
πνζνζηφ εμηρλίαζεο 64,1%. Δπίζεο θαηαρσξήζεθαλ 43 ππνζέζεηο 

βίαο ζηελ νηθνγέλεηα.  

 

 ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΑΦΟΤ 
 
Ζ εδαθηθή έθηαζε ηεο Α.Γ.Δ. είλαη 1.394 η. ρικ.  πεξίπνπ. Γεληθά, 

έρεη ηελ επζχλε πεξίπνπ γηα 76.100 ρηιηάδεο κφληκνπο θαηνίθνπο, 
ελψ, δέρεηαη κεγάιν αξηζκφ μέλσλ θαη ληφπησλ ηνπξηζηψλ θαη  

πεξηεγεηψλ πνπ μεπεξλνχλ ηηο 700.000 εηεζίσο.  
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αεξνδξφκην πάθνπ  ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ιεηηνχξγεζε θαη ην λέν αε-

ξνδξφκην Πάθνπ.  
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Αζηπλνκηθή θάιπςε 
 

Ζ πφιε ηεο Ξάθνπ αζηπλνκεχεηαη απφ ηνλ Θεληξηθφ Αζηπλνκη-

θφ Πηαζκφ, ελψ γηα ηελ αζηπλφκεπζε ηεο παίζξνπ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο Αζηπλνκηθνχο Πηαζκνχο Ξφιεσο Σξπζνρνχο, 

Πηξνπκπηνχ, Θνπθιηψλ, Θεινθεδάξσλ, Ξέγεηαο θαη Ξαλαγηάο. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009, ηα κέιε ηεο Γηεχζπλζεο    
Ξάθνπ δηεξεπλήζαλ 1.277 ζνβαξέο ππνζέζεηο, κε πνζνζηφ εμη-

ρλίαζεο 50.11%, ελψ ην 2008, δηεξεπλήζεθαλ 1.530 ζνβαξέο 

ππνζέζεηο, κε πνζνζηφ εμηρλίαζεο 46,92%. 

Ζ κείσζε ηνπ ζνβαξνχ εγθιήκαηνο ζηελ Δπαξρία Ξάθνπ πνπ 

παξαηεξείηαη θαηά ην ηξέρνλ έηνο ππήξμε ζεκαληηθή θαη νθεί-
ιεηαη ζηε ζσζηή δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ αιιά θπξίσο ζηηο 

νξγαλσκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ δηεμήγαγε ε Γηεχζπλζε.  

Όζνλ αθνξά ζηα ηξνραία δπζηπρήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ην 
2008 παξνπζηάδνπλ θη απηά ζεκαληηθή κείσζε. Ππγθεθξηκέλα, 

θαηά ην έηνο 2009 ζπλέβεζαλ ζπλνιηθά 277 δπζηπρήκαηα, εθ 
ησλ νπνίσλ ηα 10 ζαλαηεθφξα κε 12 λεθξνχο, 42 ζνβαξά    

δπζηπρήκαηα, 127 ειαθξηά δπζηπρήκαηα θαη ηα 205 κε δεκηέο. 
Πε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2008 ζπλέβεζαλ 
36 ζνβαξά κε 36 ηξαπκαηίεο, 140 ειαθξηά κε 216 ηξαπκαηίεο 

θαη 88 δπζηπρήκαηα κε δεκηέο. 

Ζ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε ηεο Ξάθνπ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο είρε λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο ππξθαγηέο. Κε ζθνπφ ηνλ 
έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο θαη ηελ άκεζε αληαπφθξηζε πξαγκαην-
πνηήζεθαλ κεγάινο αξηζκφο πεξηπνιηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία.   

 
 

 ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΦΟΤ  
 

Ζ Α.Γ.Δ. Κφξθνπ αζηπλνκεχεη έθηαζε 1.325 πεξίπνπ η.ρικ. Ξεξη-
ιακβάλεη, 41 ρσξηά ηα νπνία έρνπλ πεξίπνπ 13.185 κφληκνπο θα-

ηνίθνπο. Θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ν πιεζπζκφο απμάλεηαη 
ιφγσ απνδήκσλ πνπ δηακέλνπλ γηα θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν ζηα 

ρσξηά ηνπο θαη ηνπξηζκνχ.  

 

Αζηπλνκηθή θάιπςε 
 

Ζ Γηεχζπλζε ηεο Κφξθνπ αζηπλνκεχεηαη απφ ηνπο Αζηπλνκηθνχο 

Πηαζκνχο Αζηξνκεξίηε, Θάκπνπ, Δπξχρνπ, Θαθνπεηξηάο, Ξεδνπιά 

θαη Θάησ Ξχξγνπ.    

Πηελ εδαθηθή αξκνδηφηεηα ηεο Α.Γ.Δ. πεξηιακβάλνληαη ε Ηεξά 

Κνλή Θχθθνπ, ηξία Βπδαληηλά Κνπζεία θαη εθθιεζίεο κεγάινπ 

αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

Δπίζεο αζηπλνκεχεη 60 ρικ. ηεο γξακκήο θαηαπαχζεσο ηνπ      
ππξφο, ην ζεκείν δηέιεπζεο Εψδηαο, πδαηνθξάθηεο, θπβεξλεηηθά 
θηίξηα, ππνζηαζκνχο ηεο Α.Ζ.Θ. θαη ηεο Α.ΡΖ.Θ., ηηο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο ηεο Θαθνπεηξηάο, ηνπ Ξεδνπιά θαη ηνπ Θάησ Ξχξγνπ θαη 

κεγάιν κέξνο ηνπ δάζνπο Ρξνφδνπο θαη Ξάθνπ. 

 

Γξαζηεξηφηεηεο 
  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2009, ηα κέιε ηεο Γηεχζπλζεο     
Κφξθνπ δηεξεπλήζαλ 65 ζνβαξά αδηθήκαηα ζε ζρέζε κε 41 ηνπ 

2008.  

Ζ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Κφξθνπ εξγάζηεθε θαη ην 2009 κεζνδη-

θά γηα ηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηνξγά-
λσζε ζηνρεπκέλεο πεξηπνιίεο κε κέιε ηνπ ΡΑΔ/ΝΞΔ θαη ησλ    

Αζηπλνκηθψλ Πηαζκψλ.  
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ππξνζβεζηηθή ππεξεζία  Γξαθείν ηχπνπ & δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

 Γξαθείν κειεηψλ 

 Ππξνπξνζηαζία 

 Γξαθείν κεραλνγξάθεζεο   

 Λνγηζηήξην 

 Γξαθείν θηλήζεσο 

 Γξαθείν δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ  

 Απνζήθε 

 Δξγαζηήξηα 

 Ππξνζβεζηηθνί ζηαζκνί 

δξαζηεξηφηεηεο  Φσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ δξαζηεξηφηεηεο, αζθήζεηο 

θαη εθπαηδεχζεηο ηεο Π.Τ.  
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Ξαξάιιεια, δηνξγάλσζε επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ πξφιεςε 

ησλ αδηθεκάησλ θαηά πεξηνπζίαο, ηε ιαζξνζεξία, ηελ απνηξν-
πή ιεζηεηψλ ζε ζπλεξγαηηθά θαη ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα θαη 

ηελ πξφιεςε ππξθαγηψλ. 

Ρέινο, αλαθέξεηαη φηη ε Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Κφξθνπ έδσζε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αζηπλφκεπζε ησλ νδηθψλ αξηεξηψλ θα-

ηά ηα Παββαηνθχξηαθα, ηηο δεκφζηεο Αξγίεο θαη ηε ζεξηλή πεξίν-
δν θαζ’ φηη ε ηξνραία θίλεζε είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε, κε απν-

ηέιεζκα λα απμάλεηαη θαη ν θίλδπλνο πξφθιεζεο δπζηπρεκά-

ησλ.   

 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

Ζ Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία δηνηθεηηθά απνηειεί ηκήκα ηεο Αζηπ-

λνκίαο. Κε έδξα ηε Ιεπθσζία έρεη σο απνζηνιή ηεο ηε δηάζσζε 
ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηελ πξφιεςε θαη θαηάζβεζε ππξθαγηψλ 
ηελ παξνρή αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη ηελ ππξνπξνζηαζία 

θηεξίσλ.  

Ππξνζβεζηηθή θάιπςε  

 

Γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ξ.. ζηηο επξχηεξεο αζηηθέο 

πεξηνρέο ησλ πφιεσλ Ιεπθσζίαο, Ιεκεζνχ, Ιάξλαθαο, Ξάθνπ 
θαη Ακκνρψζηνπ επί 24ψξνπ βάζεσο, ιεηηνπξγνχλ δέθα Ξπξν-
ζβεζηηθνί Πηαζκνί, ελψ γηα ηελ θάιπςε ηεο ππαίζξνπ, ππάξ-

ρνπλ 18 Ξπξνζβεζηηθνί  Πηαζκνί παίζξνπ, ζε θαίξηα ζεκεία, 

νη νπνίνη ζηειερψλνληαη κε Έθηαθηνπο Ξπξνζβέζηεο.  

Ζ Ξ.. παξέρεη θάιπςε θαη ζηα Γηεζλή Αεξνδξφκηα  Ιάξλα-
θαο θαη Ξάθνπ κε ηελ 24ψξε ιεηηνπξγία δχν Ξπξνζβεζηη-
θψλ Πηαζκψλ, βάζεη ησλ Θαλνληζκψλ ηνπ Γηεζλνχο Νξγα-

ληζκνχ Ξνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO). 

Νη πεξηνρέο ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ θαιχπηνληαη απφ ηνπο 

νηθείνπο Ξπξνζβεζηηθνχο Πηαζκνχο, αιιά φπνπ αδπλαηνχλ 

ή φηαλ ρξεηαζηνχλ βνήζεηα αληαπνθξίλεηαη θαη ε Ξπξν-

ζβεζηηθή πεξεζία Θχπξνπ κε βάζε ην Πρέδην "Ακνηβαίαο 

Βνήζεηαο". 

 

Δθπαίδεπζε 
 

Ρα κέιε ηεο Ξ.. εθπαηδεχνληαη ζηε Πρνιή Ξπξνζβεζηηθήο ζε ζέ-
καηα ππξφζβεζεο θαη δηάζσζεο. Ρν 2009, φπσο θαη θάζε ρξφλν, 

δφζεθε βαξχηεηα ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο, ν 
γνξγφο ξπζκφο νηθνδφκεζεο, ε ρξήζε λέσλ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ 

πιηθψλ ζηε βηνκεραλία, ε απμαλφκελε ξνή ηνπξηζηψλ θαη αξθεηνί 
άιινη παξάγνληεο, επέβαιαλ ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ζηελ εθ-

παίδεπζε 858 ππξνζβεζηψλ. Ξαξάιιεια, 24 κέιε ηεο πεξεζίαο 
παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά θέληξα 
ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, Απζηξίαο, Νι-

ιαλδίαο, θ.ά. 

Ξαξφι’ απηά ε θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ αλέγεξζε 

ηεο Ξπξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο θαη ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηεο 
Δ.Κ.Α.Θ., απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαί-
δεπζεο ησλ ππξνζβεζηψλ καο, θαζ’ φηη δελ κπνξνχλ λα γίλνληαη 

εθπαηδεχζεηο ζε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο. Ρν γεγνλφο απηφ επεξεά-

δεη αξλεηηθά ηελ έθβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξεζίαο.  

 

Ππξνπξνζηαζία 

 

Γηα δσδέθαηε ζπλερή ρξνληά δηνξγαλψζεθε ε «Δβδνκάδα Ξπξν-
πξνζηαζίαο». Πηε δηάξθεηα ηεο ε Ξ.. νξγάλσζε θαη δηεμήγαγε 

εηθνληθή άζθεζε κε ηελ νλνκαζία «ΙΑΗΙΑΞΑ 2009». Γηα ηελ 
άζθεζε απηή ζπλεξγάζηεθαλ ε Δζληθή Φξνπξά, ε Αζηπλνκία, ε 
Ξνιηηηθή Άκπλα, ην Ρκήκα Γαζψλ, ην Ρκήκα Δπεηγφλησλ Ξεξηζηα-

ηηθψλ ηνπ πνπξγείνπ γείαο, ε Δπαξρηαθή Γηνίθεζε Ιεπθσζίαο, 
ε Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία ησλ Βξεηαληθψλ Βάζεσλ θαη νη Αξρέο 

ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.    
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Γξαζηεξηφηεηεο 
 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 ε Ξ.. αληαπνθξίζεθε παγθχπξηα ζε 

12.335   θιήζεηο γηα παξνρή βνήζεηαο πνπ αθνξνχζαλ ζε θαηά-
ζβεζε ππξθαγηψλ, ζε εηδηθέο εμππεξεηήζεηο αλζξσπηζηηθήο θχζε-

σο θαη ζε θιήζεηο αζζελνθφξσλ σο αθνινχζσο: 

Γηα άιιε κηα ρξνληά ε Ξπξνζβεζηηθή πεξεζία Θχπξνπ, κε 57    
κέιε ηεο θαη κε ηελ ηερλνγλσζία ηνπο, βνήζεζε ζηελ θαηάζβεζε 
ησλ    θαηαζηξνθηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο ζηελ Διιάδα.  

 

Ζ Ξ.. ζε ζπλεξγαζία κε ην πνπξγείν Δζσηεξηθψλ, κε ζθνπφ ηελ 
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ, πξνρψξεζε θαη ην 2009 ζηελ  
ελνηθίαζε ηξηψλ ειηθνπηέξσλ ππξφζβεζεο, ηα νπνία αληαπνθξίζε-

θαλ ζε 93 πεξηπηψζεηο. Πηελ θαηάζβεζε ησλ ππξθαγηψλ βνήζεζαλ 

θαη ηα ειηθφπηεξα ηεο Κ.Α.ΔΞ. θαη ηνπ Ρκήκαηνο Γαζψλ.   

 

πλεξγαζία Κχπξνπ – Διιάδνο  

 

Ρν Γεθέκβξην ηνπ 2009 ε Ξ.. Θχπξνπ έρεη ππνβάιεη δχν πξνηά-

ζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα ηεο Διιάδνο, κέζα 
ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο Ππλεξ-

γαζίαο INTERREC III Διιάδαο – Θχπξνπ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή 
πεξίνδν 2007-2013. Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
πξνέξρεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(Δ.Ρ.Ξ.Α.) ζε πνζνζηφ 80% θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ 

20%.  
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ΜΔΡΟ Δ΄ 
ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ  
ΔΤΘΤΝΗ 
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αηκνδνζία ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ δηνξγαλψζεθαλ  αξθεηέο 

θνξέο εθδειψζεηο αηκνδνζίαο. Μέιε καο πνπ    
είλαη αηκνδφηεο βξαβεχηεθαλ γηα ηελ πξνζθνξά 

ηνπο 
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ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ  
ΔΤΘΤΝΗ 
 

Όπσο φινη νη νξγαλσκέλνη θνξείο, έηζη θαη ε Αζηπλνκία Θχ-

πξνπ,  γηα άιιε κηα ρξνληά, έζεζε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πνιί-
ηεο ηεο Θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο. Αλα-
γλσξίδνληαο ηελ     θνηλσληθή επζχλε πνπ έρεη έλαληη ζην θνη-

λφ έδσζε, θαηά ην 2009,     κεγάιε έκθαζε ζηελ    αλζξψπηλε 
πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ αλζξσπηζηηθή θαη άιιε βνή-

ζεηα  πέξαλ ησλ ζπλεζηζκέλσλ θαζεθφλησλ ηεο. Πηφρνο ηνπ 
Νξγαληζκνχ καο είλαη ε ζπκβνιή καο ηφζν ζηελ αληηκεηψπηζε 

δηαθφξσλ θνηλσληθψλ φζν θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 
πνπ απαζρνινχλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Υο κηα νληφηεηα 
άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, δελ κπνξνχκε 

λα παξακέλνπκε αδξαλείο.  

 

Αζηπλνκηθνί αηκνδφηεο θαη 

 δφηεο κπεινχ ησλ νζηψλ  
 

Νη Αζηπλνκηθνί αηκνδφηεο, φπσο θάζε ρξφλν έηζη θαη ην 2009 

εθδήισζαλ έκπξαθηα ηα αιηξνπηζηηθά ηνπο αηζζήκαηα, πξν-
ζθέξνληαο ζηηο ηξάπεδεο αίκαηνο 903 θηάιεο αίκαηνο ζε αληί-
ζεζε κε 768 θηάιεο πνπ πξνζθέξζεθαλ ην 2008. Ππλνιηθά, 

ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλνη 1730 εζεινληέο αηκνδφηεο. Ραπ-
ηφρξνλα, θαη ζε ζπλέρεηα ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο ηεο Α-

ζηπλνκία, 1129 κέιε καο είλαη εζεινληέο δφηεο κπεινχ ησλ 

νζηψλ. 

  

Κνηλσληθέο εθδειψζεηο 

 

Δπηπξφζζεηα ηεο αηκνδνζίαο, ε Αζηπλνκία Θχπξνπ, δηνξγάλσ-
ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο. Ρνλ Νθηψβξην δηνξγαλψ-

ζεθε εθδήισζε κε ηίηιν «Καδί κε ηελ Αζηπλνκία γηα Αζθαιέ-

ζηεξε Θνηλσλία». Δπίζεο, ηελ πεξίνδν ησλ Σξηζηνπγέλλσλ δη-
νξγαλψζεθε ζηε Ιεκεζφ εθδήισζε κε ηίηιν «Γηνξηηλή πεξηπν-

ιία». Ζ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Ιεπθσζίαο δηνξγάλσζε εθδή-
ισζε γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο. Πηε Ιεκεζφ δηνξγα-
λψζεθε ηνπξλνπά αθαδεκηψλ πνδνζθαίξνπ κε ηίηιν 

«Αζινχκαη ελάληηα ζηε Βία».     

Ξέξαλ ηεο δηνξγάλσζεο, εθδειψζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, ε 

Αζηπλνκία Θχπξνπ, έιαβε ελεξγφ κέξνο θαη ζε δηάθνξεο άιιεο 
θνηλσληθέο εθδειψζεηο θαη εξάλνπο, φπσο ν Οαδηνκαξαζψληνο. 
Δπηπιένλ, ζπκκεηείρε ζε εξάλνπο ηνπ Ππλδέζκνπ Θαξθηλνπαζψλ 

θαη θίισλ, ηνπ Δξπζξνχ Πηαπξνχ, ηεο Ξνξείαο Σξηζηνδνχιαο, 
ηνπ Ππλδέζκνπ «Θάλε κηα επρή», θ.ά. Ξαξάιιεια, ε   Φηιαξκνλη-

θή  ηεο Αζηπλνκίαο, γηα αθφκε κηα ρξνληά είρε ηελ επζχλε ηεο 
κνπζηθήο επέλδπζεο θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ 
εθδειψζεσλ κε απψηεξν ζηφρν ηε ζχζθημε ζρέζεσλ Αζηπλνκίαο 

– Θνηλνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

 

Ζ Κεραλνθίλεηε Κνλάδα Άκεζεο Γξάζεο πξνζέθεξε αλζξσπηζηη-
θή βνήζεηα ζε ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο, ζπκκεηείρε ζε ηηκεηηθά απν-

ζπάζκαηα θαη απέδσζε ηηκέο. Δπίζεο κέιε ηεο Κνλάδαο παξείραλ 

βνήζεηα ζηνπο πιεγέληεο ηεο ζενκελίαο ζηελ επαξρία Ιεπθσζίαο. 
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παξνρή βνήζεηαο Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ ρξεηάζηεθε λα πξν-

ζθέξνπκε ηε βνήζεηα καο ζηνπο ζπκπνιίηεο καο 
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Δπηπξφζζεηα, κε ηελ εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη θαλνληζκψλ ηεο 

ηξνραίαο, ηε ξχζκηζε ηεο ηξνραίαο θίλεζεο θαη ηνλ ηξνρνλνκηθφ 
έιεγρν, ην πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο Ρξνραίαο, θαηά ηελ εθηέ-

ιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο παξείραλ θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηφ-
ζν ζηνπο πνιίηεο φζν θαη ζε νξγαλσκέλα ζχλνια. Ππγθεθξηκέ-
λα, παξείραλ Α΄ Βνήζεηεο ζε ζχκαηα ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ, 

ζπλέβαιαλ ζηε ζπλνδεία αζζελνθφξσλ νρεκάησλ απφ ηα ζε-
κεία δπζηπρεκάησλ ή ην ειηθνδξφκην ζην λνζνθνκείν, παξείραλ 

δηεπθνιχλζεηο ηξνραίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ 
Οαδηνκαξαζσλίνπ, παξείραλ βνήζεηα ζε νδεγνχο πνπ αθηλεην-
πνηήζεθαλ ηα νρήκαηά ηνπο ζην νδηθφ δίθηπν ιφγσ κεραληθήο 

βιάβεο, παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο νδεγνχο γηα ηνλ πξννξη-

ζκφ ηνπο.  

 

πλαληήζεηο Αζηπλνκίαο – πνιηηψλ  

 

Δθπξφζσπνη ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Ιεπθσζίαο ζπκκεηεί-
ραλ ζε θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζπλα-

ληήζεηο κε φινπο ηνπο Γεκάξρνπο ηεο επαξρίαο, Θνηλνηάξρεο, 
αζιεηηθά Πσκαηεία, Πρνιηθέο Δθνξείεο, αζιεηηθνχο παξάγν-

ληεο, θαζψο θαη άιια νξγαλσκέλα ζχλνια θαη παξνπζηάζαλ 
δηαιέμεηο ζε κεγάιν αξηζκφ πνιηηψλ, κε ζέκα ηε λεαληθή παξα-
βαηηθφηεηα, ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ηελ πξφιεςε εγθιήκαηνο , 

θ.ά.  

Πηελ επαξρία Ιάξλαθαο ζπλερίζηεθε ην πξφγξακκα πξνζέγγη-

ζεο παξαγφλησλ ησλ Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ ηεο πφιεο θαη ηεο 
επαξρίαο, κε ηε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε ζηφρν ηελ αλά-

πηπμε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ Αζηπλνκίαο- Θνηλνχ.  

Ζ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Ιεκεζνχ ζηε δηάξθεηα ηνπ 2009 πξαγ-
καηνπνίεζε ζε φιε ηελ επαξρία δηάθνξεο δηαιέμεηο γηα ηελ νδη-

θή αζθάιεηα, γηα ηηο θξνηίδεο, γηα ην ρνπιηγθαληζκφ, γηα ηελ 

αζθάιεηα ζην ζπίηη θαη γηα άιια ζέκαηα.  

Πηελ επαξρία ηεο Ξάθνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπζθέςεηο κε εθ-
πξνζψπνπο ηεο Δπηηξνπήο Φίισλ Κνηνζηθιεηηζηψλ, κε ηαηξηθνχο 

Ιεηηνπξγνχο ηνπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ Ξάθνπ, κε εθπξνζψπνπο 

ησλ δηαθφξσλ Ρξαπεδηθψλ θαη άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπ-

κάησλ.  

Πηελ επαξρία ηεο Κφξθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηψλ ησλ Σξη-
ζηνπγέλλσλ αληηπξνζσπεία ηεο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο επη-
ζθέθζεθε γεξνθνκεία ζηελ πεξηνρή φπνπ πξφζθεξε ζπκβνιηθά 

δψξα. Αθφκε, κέιε ηεο Γηεχζπλζεο θαηά ην κήλα Κάξηην πξνρψ-
ξεζαλ ζηε δελδξνθχηεπζε ζην ρσξηφ Θαθνπεηξηά ζε ζπλεξγαζία 

κε ην ηνπηθφ Θνηλνηηθφ Ππκβνχιην θαη ην Ρκήκα Γαζψλ. 

 

Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο 

 

Κε ζθνπφ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσήο, ε Αζηπλνκία αθνινπζεί ην Πρέδην Γξάζεο, γηα ηηο πξάζηλεο 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο, φπσο  απηφ απνξξέεη θαη απφ ηελ Δ.Δ. Ξξνο 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί πεξηβαιινληη-
θέο παξάκεηξνη ζηηο ζπκβάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηελ αγνξά 

πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη έξγσλ, ηελ πξνψζεζε πεξηβαιινληη-
θψλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειψλ καο πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε.  

Ρνκείο θαη κέηξα πνπ πεξηιήθζεθαλ: 

 εμνπιηζκφο γξαθείνπ (αλαθπθισκέλν ραξηί, κειάληα, 

θ.ά.) 

 θαζαξηζηηθά είδε (βηναπνηθνδνκήζηκα ζαθνχιηα, θιπ.) 

 ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (νηθνλνκηθνί ιακπηήξεο θιπ.)  

 αγνξά νρεκάησλ κε κεησκέλεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 



 

ΑΡΥΗΓΟ 

 

ΤΠΑΡΥΗΓΟ 

Δπιηελικό Γπαθείο Απσηγού 

Δπιη. ηπαηηγικού σεδιαζμού 

   Γπ. Σύπος / Γημοζίων σέζεων 

Γπ. Αξιωμαηικού παπά ηω Τπαπσηγώ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  

ΚΤΠΡΙΑΚΗ  

ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
   ΑΦΑΛΔΙΑ  

ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΧΝ 
Γ.Α.Α. 

ΒΟΗΘΟ ΑΡΥΗΓΟ 
(ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ) 

ΑΓΔ ΚΔΡΤΝΔΙΑ * ΑΓΔ ΜΟΡΦΟΤ ΑΓΔ ΠΑΦΟΤ ΑΓΔ ΑΜΜΟΥΧΣΟΤ ΑΓΔ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΓΔ ΛΔΜΔΟΤ ΑΓΔ ΛΔΤΚΧΙΑ 

ΒΟΗΘΟ ΑΡΥΗΓΟ 
(ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ) 

ΒΟΗΘΟ ΑΡΥΗΓΟ 
(ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ) 

 

ΓΡΑΦΔΙΟ  
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

Δπιηελείο σεδιαζμού και Οπγάνωζηρ Δπισειπήζεων 

ΒΟΗΘΟ ΑΡΥΗΓΟ 
(ΓΙΟΙΚΗΗ) 

Η Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Κεξχλεηαο δε ιεηηνπξγεί ιφγσ ηεο Σνπξθηθή Δηζβνιήο * Ρ.Κ.&Α. Λνέκβξηνο 2009 

ΤΠΗΡΔΙΑ 
 ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ  

ΔΡΔΤΝΧΝ 

ΤΠ. ΔΓ. Δ. 

ΣΜΗΜΑ Γ’ 

ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ 

ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ 
Τ.ΚΑ.Ν. 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ  
ΑΚΑΓΗΜΙΑ 

Α.Α.Κ. 

ΓΡAΦΔΙΟ 
 ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ 

TMHMA A’ 
 

ΣΜΗΜΑ ΜΔΛΔΣΧΝ &  
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Σ.Μ. & Α. 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ 
& ΔΛΔΓΥΟΤ 

Τ.Δ. & Δ. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
Γ.Ο. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ 
ΔΝΧΗ & ΓΙΔΘΝΟΤ      

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ                
ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
Γ.Δ.Δ. & Γ.Α.. 

ΣΜΗΜΑ Β’ 
 

ΣΜΗΜΑ Γ’ 
 

ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ & 

 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 
Τ.Α. & Μ. 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ 
ΤΠΗΡΔΙΑ 

Π.Τ. 

ΜΗΥΑΝΟΚΙΝΗΣΗ 
ΜΟΝΑΓΑ ΑΜΔΗ 

ΓΡΑΗ 
Μ.Μ.Α.Γ. 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ 
 ΤΠΗΡΔΙΑ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 
Κ.Τ.Π. 

ΜΟΝΑΓΑ  

ΠΡΟΔΓΡΙΚΗ 
ΦΡΟΤΡΑ 

Μ.Π.Φ. 

ΛΙΜΔΝΙΚΗ & 

ΝΑΤΣΙΚΗ  
ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

Λ. & Ν.Α. 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ  

ΤΛΙΚΧΝ &  
ΔΦΟΓΙΧΝ 
Γ.Γ.Τ. & Δ. 

ΜΟΝΑΓΑ 
 ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

Μ.Α.ΔΠ. 

Γιεύθςνζη Δπαγγελμαηικών Πποηύπων   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

  

ηφρνο  Απνηειέζκαηα ηφρνο  Απνηειέζκαηα 

Γεληθνί Γείθηεο 

Απφδνζεο θαη Πιεξνθφξεζεο* 

  2008 2008 2009 2009 
          

Ξνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εμππεξέηεζε ζε Αζηπλνκηθφ Πηαζκφ* >65% ▬ >70% 60% 
  

        

Ξνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο κε ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ηξνραίνπ δπζηπρήκα-

ηνο*  

>60% ▬ >65% 66% 

          

Ξνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο κε ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ παξαπφλνπ γηα εγθιε-

καηηθή ελέξγεηα* 

>40% ▬ >45% 22% 

  

        

Αξηζκφο πεξηπηψζεσλ:         

·      παξνρήο Α΄ βνεζεηψλ θαη κεηαθνξά αζζελψλ / ηξαπκαηηψλ απφ 

κέιε ηεο Αζηπλνκίαο  

▬ 612 ▬ 241 

·      παξνρήο αλζξσπηζηηθήο ή άιιεο βνήζεηαο απφ κέιε ηεο Αζηπλνκί-

αο  

▬ 2113 ▬ 975 

·      παξνρήο νδηθήο βνήζεηαο ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο ▬ 2825 ▬ 2134 

Αξηζκφο εξεπλψλ θαη δηαζψζεσλ κε πισηά θαη πηεηηθά κέζα ▬ 118 ▬ 51 

          



  

ηφρνο  Απνηειέζκαηα ηφρνο  Απνηειέζκαηα 

Γεληθνί Γείθηεο 

Απφδνζεο θαη Πιεξνθφξεζεο* 

  2008 2008 2009 2009 

          
Αξηζκφο λεθξψλ ζπλεπεία ηξνραίσλ δπζηπρεκάησλ  <71 82 <61 71 

          

Αξηζκφο δπζηπρεκάησλ κε ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο <569 562 <552 538 

          

Αξηζκφο δηαιέμεσλ γηα ζέκαηα νδηθήο αζθάιεηαο  ▬ 1556 ▬ 1557 

          

Αξηζκφο πνιηηψλ πνπ παξαθνινχζεζε δηαιέμεηο γηα ζέκαηα νδηθήο 
αζθάιεηαο  

>95000 121449 >95000 124564 

          

Αξηζκφο νρεκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε κεραληθφ έιεγρν >700 1139 >750 2395 

          

Αξηζκφο θαηαγγειηψλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ κεραληθφ έιεγρν 
γηα: 

        

     · κεηαηξνπέο  ▬ 92 ▬ 70 

  · άιιεο ηξνραίεο παξαβάζεηο  ▬ 217 ▬ 203 

          

Αξηζκφο ειέγρσλ αιθνφιεο  >105000 144675 >105000 155249 

          

Αξηζκφο δηαθσηηζηηθψλ δηαιέμεσλ, πνπ δφζεθαλ απφ ηελ 

.ΘΑ.Λ. /πξφζσπα πνπ ηελ παξαθνινχζεζαλ  

▬ 182/9024 ▬ 192/8482 

          

Αξηζκφο ππνζέζεσλ λαξθσηηθψλ  ▬ 781 ▬ 706 

          

Αξηζκφο ελερφκελσλ πξνζψπσλ ζηηο ππνζέζεηο λαξθσηηθψλ  ▬ 929 ▬ 831 

Αξηζκφο ελεκεξσηηθψλ δηαιέμεσλ γηα ζέκαηα πξφιεςεο 

εγθιήκαηνο/ πξφζσπα πνπ ηηο παξαθνινχζεζαλ 

▬ 26/719 ▬ 45/1935 

Αξηζκφο ελεκεξσηηθψλ δηαιέμεσλ γηα ζέκαηα πξφιεςεο 

εγθιήκαηνο/ πξφζσπα πνπ ηηο παξαθνινχζεζαλ 

▬ 26/719 ▬ 45/1935 

          



  

ηφρνο  Απνηειέζκαηα ηφρνο  Απνηειέζκαηα 

Γεληθνί Γείθηεο 

Απφδνζεο θαη Πιεξνθφξεζεο* 

  2008 2008 2009 2009 
          
          

Αξηζκφο ζνβαξψλ ππνζέζεσλ πνπ  δηεξεπλήζεθαλ  <7500 7342 <7425 7121 

          

Ξνζνζηφ εμηρλίαζεο ζνβαξψλ ππνζέζεσλ >52% 59,30% >52% 55,20% 

          

Αξηζκφο ππνζέζεσλ κηθξνπαξαβάζεσλ πνπ δηεξεπλήζεθαλ  <11200 12888 <11000 12496 

          

Ξνζνζηφ εμηρλίαζεο κηθξνπαξαβάζεσλ  >80% 85,85% >80% 82,78% 

          

Αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ βίαο ζηελ νηθνγέλεηα  ▬ 749 ▬ 750 

          

Αξηζκφο πξνζψπσλ πνπ δηαζψζεθαλ απφ ηελ Ξπξνζβεζηηθή 

πεξεζία 

▬ 2515 ▬ 2683 

          

Αξηζκφο αιινδαπψλ πνπ ειέγρζεθαλ  ▬ 47239 ▬ 54046 

          

Αξηζκφο πξνζψπσλ πνπ θαηαγγέιζεθαλ γηα παξάλνκε εξγν-

δφηεζε αιινδαπψλ 

▬ 745 ▬ 1208 

          

Αξηζκφο αιινδαπψλ πνπ ζπλειήθζεζαλ λα εξγνδνηνχληαη 

παξάλνκα 

▬ 1094 ▬ 1617 

          

Αξηζκφο απειάζεσλ ▬ 3231 ▬ 3673 

          

Αξηζκφο ζπιιεθζέλησλ ζε ζρέζε κε αδηθήκαηα βίαο ζε αζιε-

ηηθνχο ρψξνπο  

▬ 76 ▬ 79 

          



  

ηφρνο  Απνηειέζκαηα ηφρνο  Απνηειέζκαηα 

Γεληθνί Γείθηεο 

Απφδνζεο θαη Πιεξνθφξεζεο* 

  2008 2008 2009 2009 

          
Αξηζκφο / πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ ζεκηλαξίσλ ηνπ Δπξσ-
πατθνχ Θνιιεγίνπ (CEPOL) πνπ αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Αζηπλνκία  

>67 52 (44%) >67 62 (50%) 

          

Αξηζκφο / πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ / ζεκηλαξίσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Αζηπλνκία  

>160 113 (44%) >180 87 (40%) 

          

Αξηζκφο νκάδσλ εξγαζίαο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 
νπνίεο ζπκκεηείραλ κέιε ηεο Αζηπλνκίαο  

▬ 23 ▬ 18 

          

Αξηζκφο / πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ/ ζπλεδξίσλ/ ζεκηλαξί-
σλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηξίηεο ρψ-
ξεο θαη αμηνπνηήζεθαλ απφ ηελ Αζηπλνκία   

>100 112 (55,70%) >100 103 (68%) 

          

Αξηζκφο δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία Θχπξνπ (Α.Α.Θ.) 

▬ 167 ▬ 102 

          

Αξηζκφο δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζε-
θαλ ζηελ Κ.Κ.Α.Γ.  

▬ 26 ▬ 62 

          

Αξηζκφο εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ρεηξη-
ζκνχ φπισλ γηα απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ ηθαλφηεηαο θαηνρήο ππεξεζηα-
θνχ νπιηζκνχ   (εθαξκφζηεθε πηινηηθά ην Λνέκβξην ηνπ 2007) 

▬ 5 ▬ 15 

          



  

ηφρνο  Απνηειέζκαηα ηφρνο  Απνηειέζκαηα 

Γεληθνί Γείθηεο 

Απφδνζεο θαη Πιεξνθφξεζεο* 

  2008 2008 2009 2009 

          
Αξηζκφο κεραλνγξαθεκέλσλ πξνγξακκάησλ  >40 40 >45 45 

          



ΑΟΣΖΓΔΗΝ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ 

1478 ΙΔΘΥΠΗΑ 
ΡΖΙ. 357 22808080 

FAX: 357 22808598 
 

Email: www.police@cytanet.com.cy 

Website: http://www.police.gov.cy 
 


