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Πρόλογος
Με ιδιαίτερη χαρά προλογίζω την ετήσια
έκθεση της Αστυνομίας Κύπρου για το
έτος 2008, στην οποία συνοψίζονται με
σφαιρική ματιά οι κυριότερες δραστηριό‐
τητες της Υπηρεσίας μας κατά τη διάρκεια
του εν λόγω έτους.
Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού
(2008 – 2011) δόθηκε έμφαση στην αναβάθ‐
μιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας,
καθώς και στην παροχή αποτελεσματικής
αστυνόμευσης.
Η συντονισμένη προσπάθεια μας για μετασχηματισμό της Κυπρια‐
κής Αστυνομίας σε ένα ευέλικτο, σύγχρονο και ποιοτικά παραγω‐
γικό Οργανισμό, αποσκοπεί στην αύξηση της αποτελεσματικότη‐
τας και αποδοτικότητας. Αναντίλεκτα, το κοινωνικό έργο που
έχουμε να επιτελέσουμε είναι ποικιλόμορφο, πολυδιάστατο, αλλά
ταυτόχρονα δύσκολο με αρκετές προκλήσεις.
Εκτιμούμε ότι καταφέραμε με συλλογικότητα και επίμοχθη προ‐
σπάθεια να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, μέσω
των στοχευμένων μας δράσεων. Αντιλαμβανόμαστε ωστόσο ότι τα
περιθώρια βελτίωσης είναι υπαρκτά και προς την κατεύθυνση αυ‐
τή θα πορευτούμε, ώστε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις τόσο για
τα προβλήματα που ταλανίζουν την Υπηρεσία, όσο και τις αδυνα‐
μίες που εντοπίζονται.
Η έκθεση αυτή καταδεικνύει την προσέγγιση μας σε τομείς πρώτι‐
στης σημασίας, όπως η οδική ασφάλεια, η πρόληψη και πάταξη

οποιασδήποτε μορφής εγκληματικότητας. Με την ενεργό δραστη‐
ριοποίηση της Αστυνομίας πετύχαμε να καταστείλουμε σε μεγάλο
βαθμό το έγκλημα και να προσαχθούν οι παρανομούντες ενώπιον
της δικαιοσύνης. Παρατίθενται επίσης οι ενέργειες μας για εκσυγ‐
χρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου και επικαιροποίηση της υλικο‐
τεχνικής υποδομής, με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση των προ‐
κλήσεων της σύγχρονης κοινωνίας.
Κατά τη διάρκεια του έτους, εκτός των καίριων πληγμάτων που
επιτεύχθηκαν ενάντια στην εγκληματικότητα, αξίζει να αναφερ‐
θεί ότι διευρύνθηκε ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, ο ο‐
ποίος εδραιώθηκε στη συνείδηση του κάθε πολίτη ως βασικό εχέγ‐
γυο για τη δημιουργία ασφαλέστερων τοπικών κοινωνιών. Το αν‐
θρωποκεντρικό πνεύμα, σε συγκερασμό με την αμεσότητα που
επιδεικνύουν τα μέλη μας κατά το χειρισμό παραπόνων / καταγ‐
γελιών, συντελούν στη δημιουργία μιας προσιτής και επικοινωνια‐
κής Αστυνομίας.
Με αρωγό τον πολίτη, τα οργανωμένα σύνολα, αλλά συνάμα με
τη γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία που αναπτύχθηκε με
τις Κρατικές Υπηρεσίες και ανεξάρτητους φορείς / θεσμούς, πι‐
στεύω ότι καταφέραμε να υλοποιήσουμε κατά το 2008 σε αρκετά
ικανοποιητικό βαθμό τους Στρατηγικούς Στόχους που έχουμε θέ‐
σει.
Αποτελεί δέσμευσή μας η άοκνη, καθολική και συνεχής δραστηρι‐
οποίηση του Οργανισμού μας προς την εκπλήρωση της αποστολής
που η Συντεταγμένη Πολιτεία μας έχει αναθέσει.

Ιάκωβος Παπακώστας
Αρχηγός Αστυνομίας

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η Αστυνομία Κύπρου

ΜΕΡΟΣ Α΄
Η Αστυνομία Κύπρου

Η Αστυνομία Κύπρου σήμερα
Η Ιστορία μας

Η Κυπριακή Αστυνομία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγ‐
ματος και η σύγχρονη ιστορία της αρχίζει το 1960 με την εγκαθίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος,
ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της
Αστυνομίας πόλεων, που είχε την ευθύνη αστυνόμευσης των αστικών
περιοχών, και το Σώμα της Χωροφυλακής, το οποίο ανέλαβε την αστυνό‐
μευση των αγροτικών περιοχών. Κατόπιν η Χωροφυλακή ενσωματώθηκε
με την Αστυνομία. Από το 1974, η Αστυνομία είχε να αντιμετωπίσει μια
νέα κατάσταση πραγμάτων με διαφοροποιημένες αλλά συνάμα και
αυξημένες ευθύνες.
Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται στον
περί Αστυνομίας Νόμο , όπου με βάση το άρθρο 6, η Αστυνομία έχει την
ευθύνη για:
• τη διατήρηση του νόμου και της τάξης
• τη διαφύλαξη της ειρήνης
• την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλή‐
ματος
• τη σύλληψη και προσαγωγή των
παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύ‐
νης
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Η Αστυνομία σήμερα παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας ολόκληρο το 24ώρο, επτά μέρες τη βδομάδα, διασφαλίζο‐
ντας την ασφάλεια και την έννομη λειτουργία της κοινωνίας.
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του περί Αστυνομίας Νόμου, η διοίκησή της
ασκείται από τον Αρχηγό.
Η Αστυνομία διαχωρίζεται σε Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες και Διευ‐
θύνσεις και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών. Κατά τη διάρκεια
του έτους δημιουργήθηκαν δύο νέες Διευθύνσεις και μια νέα Μονάδα,
συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν η Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικών και
Εφοδίων, η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίου και η Μονάδα Αεροπο‐
ρικών Επιχειρήσεων. Η Αστυνομία Κύπρου όπως συγκροτείται σήμερα,
έχει ως ακολούθως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τμήμα Α΄: Διοίκηση
Τμήμα Β΄: Τροχαία
Τμήμα Γ΄: Έγκλημα
Τμήμα Δ΄: Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη
Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης (Τ.Μ.&Α.)
Διεύθυνση Ευρωπαϊκή Ένωσης &
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.)
Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων (Δ.Δ.Υ.&Ε.)
Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων (Δ.ΑΣ.Α.)
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.Μ.)
Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.)
Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.)
Υπηρεσία Επιθεωρήσεως και Ελέγχου (Υ.Ε.&Ε.)
Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.)
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•
•
•
•
•
•

Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.)
Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.)
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.)
Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.)
Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.)
Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών:
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα
Πάφος
Μόρφου
Αμμόχωστος

•
•

τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας εξασφαλίζοντας την κοι‐
νωνική συνοχή και τα δικαιώματα των πολιτών, και
τη βελτίωση της εικόνας της Αστυνομίας

Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2008 η Αστυνομία Κύπρου προχώρησε στη
χάραξη μιας νέας πολιτικής με σύγχρονες μεθόδους διοίκησης μέσω του
τετραετούς Στρατηγικού Σχεδίου, όπου καθορίστηκαν τέσσερις Στρατηγι‐
κοί Στόχοι, ως οι πιο κάτω:

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτελεί ξεχωριστή Διεύθυνση με εδαφική
αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας.

1ος

Αξία στον πολίτη

2ος

Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας

3ος

Στήριξη των μελών μας/ ανάπτυξη επαγγελματισμού και
εξύψωση του ηθικού

4ος

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού / οργανωτικός εκσυγ‐
χρονισμός και αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής

Όραμά μας

Οι Αξίες μας

Όραμά μας είναι μια «Αστυνομία Ανθρώπινη και Υπερήφανη»: Ανθρώπι‐
νη με κοινωνική ευαισθησία, υπερήφανη για την αποστολή και τη στολή
της και με αυξημένο το αίσθημα της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης.
Το όραμά μας αυτό έχει Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στηρίζεται σε δύο
βασικούς πυλώνες, τις Αξίες και τις Αρχές.

Οι αξίες μας ενισχύουν την κουλτούρα και τη συμπεριφορά όλων των με‐
λών μας σε ολόκληρη την υπηρεσία και μας βοηθούν να γίνουμε πιο απο‐
τελεσματικοί και επιδέξιοι στα θέματα αστυνόμευσης. Αυτές είναι:
•

Στρατηγικοί Στόχοι

•

Η Κυπριακή Αστυνομία ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καιρών και
αναγνωρίζοντας τη σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού για μια αποτε‐
λεσματική και αποδοτική αστυνόμευση, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, έχει
θέσει ως στόχο:

•
•
•
•

νόμιμη δράση υπηρετώντας με ακεραιότητα τους σκοπούς της
δικαιοσύνης,
δίκαιη και λογική δράση, με ορθοκρισία, χωρίς φόβο και
προκατάληψη,
ευφορία από φυσικό θάρρος, ηθικό και παρρησία,
διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως
κοινωνικής τάξης,
μεταχείριση του κοινού με σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα,
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, και

13

•

ανάληψη δράσης όποτε κρίνεται απόλυτα επιβεβλημένο για την
εκπλήρωση του νόμιμου καθήκοντος.

Οι Αρχές μας
Η Κυπριακή Αστυνομία είναι δεσμευμένη να παρέχει δίκαιη και ίση
μεταχείριση σε όλους τους πολίτες, σεβόμενη τη διαφορετικότητα,
ανεξαρτήτως κοινότητας, φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας,
φύλου, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής κατα‐
γωγής, ηλικίας και κοινωνικής τάξης.
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ΜΕΡΟΣ Β’

Οργάνωση

Ηγεσία

ΜΕΡΟΣ Β΄
Οργάνωση
Ο Αρχηγός της Αστυνομίας υποστηρίζεται από τον Υπαρχηγό και
τέσσερις Βοηθούς Αρχηγούς. Οι έξι μαζί αποτελούν την Ανωτάτη
Ηγεσία της Αστυνομίας, της οποίας ρόλος και αποστολή είναι η διάθεση
οράματος, διορατικότητας, σκοπού και στρατηγικής. Παράλληλα, ρόλος
και αποστολή της είναι η δημιουργία και διεύρυνση νέων προοπτικών, η
έμφαση στη λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα
της Αστυνομίας, η ανάπτυξη και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμι‐
κού.
Από την 1η Μαΐου 2007 τις θέσεις Αρχηγού και Υπαρχηγού κατέχουν οι
διορισμένοι Ιάκωβος Παπακώστας και Μιχάλης Παπαγεωργίου
αντίστοιχα. Καθήκοντα Β/ Αρχηγού Διοίκησης εκτελεί ο Ανδρέας
Νικολαΐδης,
Β. Αρχηγού Εκπαίδευσης η Μαριάννα Φραντζή,
Β/ Αρχηγού Υποστήριξης ο Ανδρέας Ιατρόπουλος και Β/ Αρχηγού Επι‐
χειρήσεων ο Χριστάκης Διονυσίου.

Ιάκωβος Παπακώστας
Αρχηγός Αστυνοµίας

Μιχάλης Παπαγεωργίου
Υπαρχηγός Αστυνοµίας

Μαριάννα
Φραντζή
Β/ Αρχηγός
(Εκπαίδευσης)
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Ανδρέας
Ιατρόπουλος
Β/ Αρχηγός
(Υποστήριξης)

Ανδρέας
Νικολαϊδης
Β/ Αρχηγός
(∆ιοίκησης)

Χριστάκης
∆ιονυσίου
Β/ Αρχηγός
(Επιχειρήσεων)

ΜΕΡΟΣ Β΄

Οργάνωση
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ

Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού
Επιτ. Στρατηγικού Σχεδιασµού

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ

Γρ. Τύπου / ∆ηµοσίων Σχέσεων
Γρ. Αξιωµατικού παρά τω Υπαρχηγώ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ
ΚΥΠΡΟΥ
(Α.Α.Κ.)

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ)

TMHMA A’
(∆ΙΟΙΚΗΣΗ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ &
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(διοικητικά)
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Υ.Ε. & Ε.)

ΤΜΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Τ.Μ. & Α.)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ & ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
(∆.Ε.Ε. & ∆.Α.Σ.)

ΤΜΗΜΑ Β’
(ΤΡΟΧΑΙΑ)

Α∆Ε ΛΕΜΕΣΟΥ

Α∆Ε ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(Π.Υ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
(Υ.Α. & Μ.)

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΑΜΕΣΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ
(Μ.Μ.Α.∆.)

ΜΟΝΑ∆Α
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΑΣ
(Μ.Π.Φ.)

Α∆Ε ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΜΗΜΑ Γ’
ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΤΜΗΜΑ ∆’

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΥΠ.ΕΓ.Ε.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(Κ.Υ.Π.)
ΛΙΜΕΝΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
(Λ. & Ν.Α.)
ΜΟΝΑ∆Α ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Μ.Α.ΕΠ.)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΦΟ∆ΙΩΝ
(∆.∆.Υ. & Ε.)

Α∆Ε ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Α∆Ε ΠΑΦΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
(Υ.ΚΑ.Ν.)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ (∆.ΑΣ.Α.)

Α∆Ε ΜΟΡΦΟΥ

Α∆Ε ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ*

* Δε λειτουργεί λόγω της Τουρκικής εισβολής

ΜΕΡΟΣ Γ’

Γενική Ανασκόπηση

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Γενική Ανασκόπηση

Νεκροί σε Θανατηφόρα ∆υστυχήµατα
κατά έτος
Τι έχει επιτευχθεί το 2008

Η Αστυνομία Κύπρου το 2008 έχει επιτύχει θετικά αποτελέσματα σε
διάφορους τομείς που την αφορούν σε σύγκριση με τα προηγούμενα
χρόνια. Η Αστυνομία Κύπρου έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μείωση των
τροχαίων δυστυχημάτων/ θυμάτων, στην καταπολέμηση των ναρκωτι‐
κών, της λαθρομετανάστευσης και γενικότερα στην ασφάλεια των πο‐
λιτών. Πιο κάτω παρατίθενται σε πίνακες τα σημαντικότερα επιτεύγμα‐
τα για το 2008:
•
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Μείωση τροχαίων δυστυχημάτων ‐ τα θανατηφόρα δυστυχήματα
μειώθηκαν σε 79 από 88 και οι νεκροί μειώθηκαν στους 82 ενώ σε
σύγκριση με 89 την προηγούμενη χρονιά:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2008
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• Καταγράφεται επίσης αισθητή μείωση του αριθμού των λαθρο‐
μεταναστών που εισήλθαν στην Κύπρο. Ταυτόχρονη μείωση κα‐
ταγράφεται και στην παράνομη παραμονή αλλοδαπών, όπως
αυτά φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Γενική Ανασκόπηση

Στρατηγικό Σχέδιο
Στα τέλη του 2007, η Αστυνομία Κύπρου εκπόνησε το Στρατηγικό της
Σχέδιο για την επόμενη τετραετία (2008‐2011). Σκοπός του Στρατηγικού
Σχεδιασμού είναι η βελτίωση της εικόνας της Αστυνομίας, η ενδυνάμωση
των σχέσεων της με τους πολίτες, η βελτίωση των προσφερόμενων
υπηρεσιών, η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, η βελτίωση των εσωτερι‐
κών λειτουργιών της και τέλος η ενίσχυση της αποδοτικότητας της.
Τα αποτελέσματα των Γενικών Δεικτών Απόδοσης και Πληροφόρησης του
Στρατηγικού Σχεδιασμού για το 2008 παρουσιάζονται στο Παράρτημα
Α΄.

Η Αστυνομία Κύπρου έχει εκπληρώσει ένα μεγάλο πεδίο δραστηριοτήτων
και υπηρεσιών στην κυπριακή κοινωνία σε καθημερινή βάση. Αυτές οι
υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
• Διερεύνηση αδικημάτων και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπι‐
ον της δικαιοσύνης.
• Παροχή ασφάλειας στην κοινωνία & ετοιμασία προγραμμάτων πρό‐
ληψης εγκλήματος.
• Υποστήριξη στη δικαστική διαδικασία.
• Προαγωγή της οδικής ασφάλειας & βελτίωση της οδικής συμπεριφο‐
ράς.
• Ανταπόκριση σε τηλεφωνήματα για βοήθεια σε περιπτώσεις προσω‐
πικής ή δημόσιας ασφάλειας.

23

Τι μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα
Στη χρονιά που μας πέρασε είχαμε να αντιμετωπίσουμε αρκετές
προκλήσεις και δυσκολίες και ως αποτέλεσμα αυτών δεν κατέστει δυνα‐
τή η επίτευξη όλων. Ως ζωντανός οργανισμός επιδεχόμαστε βελτίωση
και αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στον πολίτη, ούτως
ώστε να ικανοποιούμε τις ανάγκες του και να φέρουμε εις πέρας την
αποστολή μας. Θέσαμε ως προτεραιότητά μας τη σωστή εξυπηρέτηση
του κοινού και θέσαμε τον πολίτη στο επίκεντρο των ενεργειών μας,
έτσι ώστε να του προσφέρουμε ασφαλέστερη ζωή. Γι’ αυτό και στοχεύ‐
ουμε στην εμπλοκή οργανωμένων συνόλων στην Αστυνόμευση για να
πετύχουμε μια ασφαλέστερη κοινωνία. Η εμπλοκή των πολιτών είναι
σημαντική για μας, γιατί μέσω αυτής μπορούμε να κατανοήσουμε
καλύτερα το έγκλημα, τις αντικοινωνικές συμπεριφορές, μπορούμε να
αποτρέψουμε το έγκλημα και να διασφαλίσουμε τη δικαιοσύνη. Μέσα
από το διάλογο μπορούμε να ακούσουμε και να ανταποκριθούμε στις
ανάγκες των πολιτών. Ως εκ τούτου, κατά το 2008 ο θεσμός της Κοινοτι‐
κής Αστυνόμευσης επεκτάθηκε σε 18 νέες περιοχές , όπου υπηρετούν 45
Αστυνομικοί της Γειτονιάς, και καλύπτει συνολικά 37 Δήμους ή Κοινό‐
τητες με 273.000 κατοίκους.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄

Γενική Ανασκόπηση
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ΜΕΡΟΣ Δ’

Ανθρώπινο Δυναμικό

ΜΕΡΟΣ Δ’
Ανθρώπινο Δυναμικό

Οργανικές Θέσεις Πυροσβεστικής για το 2008

Γνωρίζουμε ότι για να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε ένα ανθρώ‐
πινο δυναμικό με υψηλές ικανότητες, πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη
έμφαση στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών μας. Γι’ αυτό
έχουμε ως στόχο μας τη συνεχή εξέλιξη και υποστήριξη των μελών μας,
έτσι ώστε να γίνεται ορθολογική χρήση των γνώσεων και ικανοτήτων
τους.

Αριθμητική δύναμη
Οι οργανικές θέσεις στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική για το έτος
2008 ήταν ως ακολούθως:
Οργανικές Θέσεις Αστυνομίας για το 2008
Αρχηγός
Υπαρχηγός
Βοηθοί Αρχηγοί
Ανώτεροι Αστυνόμοι
Αστυνόμοι Α’ και Β’
Ανώτεροι Υπαστυνόμοι
Υπαστυνόμοι
Λοχίες
Αστυφύλακες
Τακτικοί
Ειδικοί Αστυφύλακες
Εξειδικευμένες θέσεις
ΣΥΝΟΛΟ
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Οργανικές
1
1
4
14
29
62
182
556
3267
89
902

Συμπληρωμένες
1
1
4
10
33
88 (27 Μαχητές)
240 (68 Μαχητές)
607 (53 Μαχητές)
3266
89
894

101

87

5208

5320
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Εγκεκριμένες

Πραγματικές

Αρχηγός

‐

‐

Υπαρχηγός
Βοηθοί Αρχηγοί
Ανώτεροι Αστυνόμοι
Αστυνόμοι Α’ και Β’
Ανώτεροι Υπαστυνόμοι

‐
‐
1
3
9

‐
‐
1
3
9

Ανώτεροι Υπαστυνόμοι (Μ)
Υπαστυνόμοι
Υπαστυνόμοι Μαχητές

2
31
1

1
31
1

Λοχίες
Λοχίες Μαχητές

72
5

72
5

Αστυφύλακες
ΣΥΝΟΛΟ

528
652

528
651

‐

121

Έκτακτοι Πυροσβέστες

Προσλήψεις
Για ακόμη μια χρονιά ενδιαφέρον για πρόσληψη στην Αστυνομία επέ‐
δειξε μεγάλος αριθμός πολιτών. Μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό των υ‐
ποψηφίων αυτών προερχόταν από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλά‐
δων.
Κατά το 2008, η Αστυνομία Κύπρου προέβηκε συνολικά σε 399 προσλή‐
ψεις, ενώ 181 μέλη της αφυπηρέτησαν, ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Ανθρώπινο Δυναμικό

Προσλήψεις
Αστυνομία Πυροσβεστική

Ε/Α

Εξειδικευμένοι Σύνολο

Άνδρες

86

4

135

1

226

Γυναίκες

49

‐

124

‐

173

Σύνολο

135

4

259

1

399

Γενικά, κατά την περσινή χρονιά στον τομέα των προσλήψεων παρουσιά‐
στηκε αύξηση της τάξεως του 76% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Ποσοστιαία οι προσλήψεις γυναικών και ανδρών κυμάνθηκαν περίπου στα
ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.

Αφυπηρετήσεις
Κατά το 2008 αφυπηρέτησαν από τις τάξεις της Αστυνομίας συνολικά 181
μέλη μας, ως ακολούθως:
Βαθμός

Αριθμός

Βοηθός Αρχηγός

2

Ανώτερος Αστυνόμος

3

Αστυνόμος Α΄

5

Αστυνόμος Β΄

3

Ανώτερος Υπαστυνόμος

12

Υπαστυνόμος

6

Λοχίας

60

Αστυνομικός

65

Τακτικός Ειδικός Αστυφύλακας

9

Ειδικός Αστυφύλακας

16

29

ΜΕΡΟΣ E’

Επιτεύγματα

ερωτηματολόγια λειτουργών ξένων πρακτορείων και 59 ερωτηματολό‐
για λειτουργών των ΜΜΕ της Κύπρου.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
Επιτεύγματα
Τμήμα Α΄‐ Διοίκηση
Το Τμήμα Α΄ ασχολείται με διοικητικής φύσεως θέματα και
προσδιορίζει την πολιτική και στρατηγική που θα εφαρμοστεί
από την Αστυνομία, έχοντας παράλληλα την ευθύνη για την
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος. Σε αυτό
υπάγονται το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού, το Γραφείο Αξιωματι‐
κού παρά τω Υπαρχηγώ, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων, το Γραφείο Επιχειρήσεων, το Γραφείο Προσωπικού, το
Αρχείο, το Λογιστήριο, το Γραφείο Οικήσεως και Ευημερίας, το
Γραφείο Ασφάλειας Αρχηγείου, η Φιλαρμονική Αστυνομίας, το
Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων, το Μουσείο Αστυνομίας και το Επι‐
τελείο Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομία Κύπρου.

Το Γραφείο Επιχειρήσεων του Τμήματος ασχολήθηκε με την εκπόνη‐
ση και το χειρισμό των Σχεδίων Ενέργειας του Αρχηγείου της Αστυνο‐
μίας. Έκδοσε διαταγές επιχειρήσεων που αφορούσαν αφίξεις επισή‐
μων, συνέδρια, διασκέψεις καθώς και αθλητικές συναντήσεις υψηλού
κινδύνου. Επιπλέον, ο υπεύθυνος του γραφείου εκτέλεσε χρέη Αξιωμα‐
τικού Συνδέσμου μεταξύ Αρχηγείου Αστυνομίας, Ειρηνευτικής Δύνα‐
μης των Η.Ε. και ξένων Πρεσβειών στην Κύπρο, καθώς και με εκπροσώ‐
πους των Κυβερνητικών Τμημάτων/ Υπηρεσιών. Ανάμεσα στα άλλα
καθήκοντα του εν λόγω γραφείου ήταν και ο χειρισμός των διακινήσε‐
ων από και προς τις κατεχόμενες περιοχές από τα σημεία διέλευσης
Αγίου Δομετίου, Λήδρα Πάλας, Αστρομερίτη‐Ζώδιας, Περγάμου και
Στροβιλιών. Οι διακινήσεις προσώπων και οχημάτων μέσω των σημεί‐
ων διέλευσης παρουσιάζονται που πιο κάτω πίνακα:

Διακινήσεις προσώπων
Μέσω του Τμήματος Α΄ και συγκε‐
κριμένα μέσω του Γραφείου Τύπου,
η Αστυνομία Κύπρου κατά το 2008
έκδωσε 2036 Αστυνομικά Δελτία και
1008 Ανακοινώσεις ενώ σε καθημερι‐
νή βάση ενημερώνονταν τα ΜΜΕ
για θέματα που άπτονται των δρα‐
στηριοτήτων της Αστυνομίας.
Παράλληλα, απαντήθηκαν 24
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Ε/Κ

Τ/Κ

708.656 1.298.325

ΣΥΝΟΛΟ
2.006.981

Διακινήσεις οχημάτων
Οχήματα Οχήματά ΣΥΝΟΛΟ
Ε/Κ
Τ/Κ
200.107
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Σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές δαπάνες της Αστυνομίας το Γραφείο
Οικήσεως ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση
των εργασιών για την ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων και με τη
συντήρηση των υφιστάμενων. Ως αποτέλεσμα των εργασιών αυτών, το
2008 ολοκληρώθηκε η ανέγερση του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου
Νήσου, έγινε επέκταση του χώρου του Μουσείου της Αστυνομίας, ολοκλη‐
ρώθηκε η ανέγερση πρόσθετων Αστυνομικών Κρατητηρίων στους Αστυ‐
νομικούς Σταθμούς Κοκκινοτριμιθιάς, Περιστερώνας και Κοφίνου και ετοι‐
μάστηκε γενικό σχέδιο για τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και για αξιο‐
ποίηση του χώρου του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Η Φιλαρμονική για ακόμη μια χρονιά είχε την ευθύνη της μουσικής επέν‐
δυσης κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων με απώτε‐
ρο στόχο τη σύσφιξη σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού.

Τα μέλη του Κ.Ε.Μ., τα οποία στελεχώνουν τη Γραμμή του Πολίτη, συνέχι‐
σαν και φέτος να εξυπηρετούν το κοινό και να προσφέρουν χρήσιμες πλη‐
ροφορίες. Κατά τη διάρκεια του 2008, ανταποκρίθηκαν σε περίπου 15.000
τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών. Οι κλήσεις αυτές αφορούσαν ένα ευρύ φά‐
σμα θεμάτων μεταξύ των οποίων και περιπτώσεις μη Αστυνομικής φύσε‐
ως όπου οι ενδιαφερόμενοι συμβουλεύτηκαν να αποταθούν σε άλλα Τμή‐
ματα / Υπηρεσίες του Κράτους για επίλυση του προβλήματός τους.
Στη μεγάλη πλειοψηφία των θεμάτων που απασχόλησαν τη Γραμμή του
Πολίτη συμπεριλαμβάνονταν υποθέσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων
παράνομους αλλοδαπούς, οχληρία, ανησυχία/ μέθη, τροχαία προβλήματα,
ωράριο καταστημάτων, βία στην οικογένεια, εγκαταλελειμμένα οχήματα
κ.ά.

Εκδηλώσεις στις οποίες παρευρέθηκε:
Εορτές, Δημόσιες εμφανίσεις και συναυλίες

101

Διαπιστευτήρια

13

Λιτανείες

14

Κηδείες

6

Εγκαίνια – Αποκαλυπτήρια

4

Επισκέψεις σχολείων στη Φιλαρμονική

32

Ορχήστρες

29

Σύνολο

199

33

Τμήμα Β΄‐ Τροχαία
Το Τμήμα Β΄ έχει ως κύρια αποστολή του την εφαρμογή του
Νόμου και των Κανονισμών για την Τροχαία, του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και τον καθημερινό τροχονομικό
έλεγχο σε εικοσιτετράωρη βάση στους αυτοκινητόδρομους,
σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας,
καταβάλλεται δε κάθε δυνατή προσπάθεια για πρόληψη
και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Για να το πετύχει
αυτό δραστηριοποιείται στους τομείς ελέγχου τροχαίας,
Οδικής Ασφαλείας, διαφώτισης και κυκλοφοριακής αγωγής,
ετοιμασίας Στατιστικών Στοιχείων και τήρησης αρχείου
προηγούμενων τροχαίων αδικημάτων. Σε συνεργασία με
την Ηγεσία της Αστυνομίας χαράζει πολιτική για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του τροχαίου προβλή‐
ματος.
Το Τμήμα Β’ συγκροτείται από το Αρχείο, το Γραφείο Στατι‐
στικής και Διαφώτισης, το Γραφείο Μελετών, το Γραφείο
Οδικής Ασφάλειας, το Γραφείο Προηγούμενων Καταδίκων
Τροχαίας, τη Σχολή Οδηγών, τους Ουλαμούς Πρόληψης Ο‐
δικών Δυστυχημάτων (Ο.Π.Ο.Δ.), το Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής, τον Κλάδο Φωτοεπισήμανσης, το Γραφείο Αξιωμα‐
τικού Ελέγχου και Πειθαρχίας και τον Αυτοκινητολιμένα.

Το Τμήμα Β΄ Αρχηγείου σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους
Τροχαίας, συνέχισαν και κατά το 2008 την προσπάθεια για πρόληψη και
μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, σύμφωνα με τους στόχους του
Στρατηγικού Σχεδίου.
Με βάση τα τελικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια του 2008 τα τροχαία δυ‐
στυχήματα ανήλθαν στα 2.129 σε σύγκριση με το 2007 και το 2006, όπου
καταγράφηκαν 2.282 και 2.673 αντίστοιχα. Παράλληλα, τα θύματα
(νεκροί και τραυματίες) μειώθηκαν κατά το 2008 σε 2.034 σε αντίθεση
με το 2007, όπου είχαμε 2.208 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄). Αποτέλεσμα των τρο‐
χαίων αυτών δυστυχημάτων κατά το 2008, ήταν να χάσουν τη ζωή τους
82 πρόσωπα και να τραυματιστούν άλλα 1.952, έναντι των 89 προσώ‐
πων που έχασαν τη ζωή τους και των 2.119 που τραυματίστηκαν το 2007
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’). Σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο οι νεκροί
από τροχαία δυστυχήματα μειώθηκαν κατά 7 πρόσωπα ενώ ο αριθμός
των προσώπων που τραυματίστηκαν μειώθηκε κατά 167.
Κατά το 2008, το Τμήμα Β’ Αρχηγείου σε συνεργασία με τους Επαρχια‐
κούς Κλάδους Τροχαίας, προέβη συνολικά σε 235.358 καταγγελίες για
παραβάσεις των νόμων και κανονισμών για την Τροχαία. Παράλληλα,
διενήργησε συνολικά 143.848 ελέγχους αλκοόλ κατά τους οποίους 8.490
οδηγοί υπερέβηκαν το όριο που προνοείται και καταγγέλθηκαν για το
αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης. Σε σύγκριση με το
2007, παρατηρήθηκε αύξηση των έλεγχων κατά 27.664 ή ποσοστό
23,81% και αύξηση των καταγγελιών κατά 871 ή ποσοστό 7,25%.
Επιπλέον των καταγγελιών εκδόθηκαν 17.139 αστυνομικές προειδοποι‐
ήσεις, σε παραβάτες των νόμων και κανονισμών της τροχαίας, σε
σύγκριση με 1.796 που εκδόθηκαν το 2007.

Επίσης, το Τμήμα Β΄ και τα Επαρχιακά Κλιμάκια Τροχαίας, πραγματο‐
ποίησαν 1040 διαλέξεις με θέμα την Οδική Ασφάλεια σε μαθητές όλων
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των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε διάφορους ημικρατικούς / ιδιωτικούς
οργανισμούς, σε εθνοφρουρούς και σε άλλα οργανωμένα κοινωνικά σύνο‐
λα. Τις διαλέξεις αυτές παρακολούθησαν 109.908 πρόσωπα, σε σχέση με το
2007 που πραγματοποιήθηκαν 903 διαλέξεις και τις οποίες παρακολούθη‐
σαν 108.765 πρόσωπα.
Μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, κατά
το μήνα Νοέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε το 10ο ετήσιο σεμινάριο
Οδικής Ασφάλειας με θέμα «Οδική Ασφάλεια στις πόλεις». Το σεμινάριο
διοργανώθηκε από το Τμήμα Β΄ σε συνεργασία με το Υπουργείο Συγκοινω‐
νιών και Έργων και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Επιπρόσθετα, τα μέλη του Τμήματος Β’ παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες
τόσο στους πολίτες όσο και σε οργανωμένα σύνολα. Παρείχαν Α΄Βοήθειες
σε θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, συνόδευσαν ασθενοφόρα οχήματα
από τις σκηνές δυστυχημάτων ή το ελικοδρόμιο στο νοσοκομείο και διευκό‐
λυναν την τροχαία κίνηση κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Ραδιομα‐
ραθωνίου. Επιπρόσθετα, πρόσφεραν βοήθεια σε οδηγούς που ακινητοποιή‐
θηκαν τα οχήματα τους στο οδικό δίκτυο λόγω μηχανικής βλάβης και πα‐
ρείχαν πληροφορίες σε αρκετούς οδηγούς για να βρουν τον προορισμό τους.
Για ακόμη μια χρονιά, το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής φιλοξενούσε
καθημερινά παιδιά της προδημοτικής και μαθητές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και άτομα από άλλα οργανωμένα
σύνολα. Κατά τη διάρκεια του 2008 επισκέφθηκαν το Πάρκο 24.256 άτομα.

Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου και σε συνδυα‐
σμό με τις Πανευρωπαϊκές Εκστρατείες του TISPOL διοργανώθηκαν οι
πιο κάτω εκστρατείες:

Περίοδος

Είδος Εκστρατεία

Ιανουάριος
Απρίλιος
Νοέμβριος

Έλεγχος ορίου ταχύτητας

Φεβρουάριος
Σεπτέμβριος

Έλεγχος για χρήση ζώνης ασφαλείας

Μάρτιος
Ιούνιος
Δεκέμβριος

Έλεγχος οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων για
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

Μάιος
Αύγουστος

Έλεγχος μοτοσυκλετιστών/μοτοποδηλατιστών για
χρήση προστατευτικού κράνους

Ιούλιος
Οκτώβριος

Έλεγχος για χρήση ζώνης ασφαλείας
(έλεγχος λεωφορείων)
Εκστρατεία Ελεύθερα χέρια

Κατά το έτος 2008, το Τμήμα Τροχαίας σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς
Κλάδους Τροχαίας διοργάνωσε εκστρατείες για σκοπούς πρόληψης και
μείωσης των δυστυχημάτων κατά τις εορταστικές περιόδους των Χριστου‐
γέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανίων, Καθαράς Δευτέρας, Πάσχα και Δεκα‐
πενταυγούστου.
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Κατά τη διάρκεια του 2008, στη Σχολή Οδηγών, διεξήχθησαν συνο‐
λικά 103 εκπαιδευτικές σειρές μαθημάτων σε διάφορες κατηγορίες
οχημάτων, τις οποίες παρακολουθήσαν 352 μέλη της Αστυνομίας. Από
αυτά πέτυχαν 345, και τους εκδόθηκε υπηρεσιακή άδεια οδηγού. Το
2007 πραγματοποιήθηκαν 78 εκπαιδεύσεις , τις οποίες παρακολούθη‐
σαν 276 μέλη από τα οποία πέτυχαν τα 272.
Επιπλέον, τη χρονιά αυτή πραγματοποιήθηκε μια εκπαιδευτική σειρά
για δικυκλιστές τις οποίες παρακολούθησαν 13 Στρατονόμοι.
Το Γραφείο Προηγουμένων Καταδικών στη χρονιά που μας πέρασε,
καταχώρησε στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 24.589 Καταδίκες Δικαστη‐
ρίου για τροχαίες παραβάσεις. Παράλληλα, καταχώρησε 2.804 Καταδί‐
κες Δικαστηρίου που αφορούσαν σε στέρηση της Άδειας Οδήγησης,
ενώ άλλες 4.476 Καταδίκες Δικαστηρίου αφορούσαν σε αδικήματα οδή‐
γησης υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών, πρόκλησης θανάτου
και αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης. Στο εν λόγω γραφείο έχουν
αποταθεί 3.605 άτομα για απόκτηση Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού
Μητρώου. Το σχετικό πιστοποιητικό εκδόθηκε σε 3.239 άτομα ενώ στα
υπόλοιπα 106 άτομα δεν εκδόθηκε καθ’ ότι είχαν διαπράξει τροχαίο ή
ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του Νόμου Περί Επαγγελματικής
Άδειας Οδηγού. Ακόμη, εκδόθηκε σε 260 άτομα πιστοποιητικό αξιοπι‐
στίας, σε 25 άτομα πιστοποιητικό καλού χαρακτήρα με σκοπό τη
λειτουργία γραφείων ενοικίασης μηχανοκίνητων δικύκλων ή τρίκυ‐
κλων οχημάτων, και σε άλλα 333 άτομα έγινε έλεγχος για έκδοση
πιστοποιητικού καλού χαρακτήρα.
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Κατάσταση εγκλήματος

Τμήμα Γ΄‐ Έγκλημα, εισαγγελία
Το Τμήμα Γ΄ αναλαμβάνει την εξέταση ορισμένων σοβαρών ή
περίπλοκων υποθέσεων, που επηρεάζουν περισσότερες από μια
Επαρχίες ή όπως ήθελε ορίσει ο Αρχηγός Αστυνομίας.
Το Τμήμα Γ’ συγκροτείται από το Αρχείο Προηγούμενων Καταδι‐
κών, το Γραφείο Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος, το
Αρχείο πυροβόλων και μη πυροβόλων όπλων, το Γραφείο Διερεύ‐
νησης Οικονομικού Εγκλήματος, τον Κλάδο Αστυνομικών Σκύ‐
λων, τον Κλάδο Πυροτεχνουργών, το Γραφείο Πρόληψης Εγκλή‐
ματος, το Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών, το Γραφείο Καταπο‐
λέμησης Εμπορίας Προσώπων, την Εισαγγελία, το Γραφείο
Καταπολέμησης Διακρίσεων, Ρατσισμού και Ξενοφοβίας, το
Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό,
το Γραφείο Χειρισμού θεμάτων Πρόληψης / Καταπολέμησης της
Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, το Γραφείο
Αντιμετώπισης Νεανικής Παραβατικότητας, το Γραφείο Καταπο‐
λέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Πα‐
ράνομων Στοιχημάτων, το Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατί‐
ας, και το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
το ΤΑΕ Επιχειρήσεις, το Αρχείο και Στατιστικές Σοβαρών εγκλη‐
μάτων, το Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήματος και το Γραφείο Πολι‐
τιστικής Κληρονομιάς.

Τα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν το 2008 ανήλθαν
σε 7.342 παρουσιάζοντας μείωση 2,9% σε σύγκριση με το 2007 (7.564)
και μείωση 7,7% σε σύγκριση με το 2006 (7.955) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄).
Το ποσοστό ανίχνευσης, το 2007 ανερχόταν στο 52,6% ενώ το 2008 στο
59,4%.

Οι υποθέσεις φόνων έχουν μειωθεί από 14 το 2006 σε 11 το 2007 και σε 9
το 2008. Σημαντική ήταν και η μείωση στα αδικήματα κατά περιουσίας.
Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η κατηγορία «απόπειρες καταστροφής
περιουσίας με εκρηκτικές ύλες» παρουσιάζει μείωση από 40 υποθέσεις
το 2007 σε 32 το 2008, οι διαρρήξεις μειώθηκαν από 3.068 υποθέσεις το
2006 σε 2.650 το 2007 και σε 2.590 το 2008. Μείωση παρουσιάζεται επίσης
κατά το 2008 και στις κλοπές από 1.673 υποθέσεις σε 1.406. Αύξηση
παρουσιάζουν σε διάφορα άλλα σοβαρά αδικήματα, όπου το 2007
είχαμε 2.042 ενώ το 2008 οι υποθέσεις αυτές ανήλθαν στις 2.213 υποθέ‐
σεις. Ανησυχητικά έχουν αυξηθεί και τα κρούσματα βιασμών, από 20
υποθέσεις το 2007 σε 35 το 2008. Αναλυτικότερα:
2006

2007

2008

Φόνοι

14

11

9

Απόπειρες φόνου

12

12

14

Πρόκληση Βαριάς Σωματικής Βλάβης

105

108

131

Τραυματισμοί και ανάλογες πράξεις

30

31

36

161

162

190

Αδικήματα εναντίον προσώπων

Σύνολο
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2006

2007

2008

3.082
1.618
135
36

2.650
1.673
167
40

2.590
1.406
190
32

4.871
115

4.530
88

4.218
91

Αδικήματα ναρκωτικών

654

875

779

Αδικήματα από ανηλίκους

364

239

342

Αδικήματα κατά περιουσίας
Διαρρήξεις
Κλοπές
Εμπρησμοί
Καταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες
Σύνολο
Αδικήματα κατά της ηθικής

Κατά το 2008, το Τ.Α.Ε. Αρχηγείου ανέλαβε τη διερεύνηση 139 υποθέσε‐
ων και συνέχισε στη διερεύνηση αριθμού άλλων υποθέσεων, οι
οποίες εκκρεμούσαν από το προηγούμενο έτος. Πιο κάτω παρατί‐
θενται οι πιο σημαντικές:

• Διάρρηξη αίθουσας τεκμηρίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Πάφου και κλοπή τεκμηρίων
• Διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος ΗΛΙΟΣ
• Παραποίηση ενοικιαστηρίων εγγράφων μηχανοκίνητων οχημά‐
των σχετικά με καταγγελίες της Τροχαίας
• Εμπλοκή μελών της Αστυνομίας σε παράνομες δραστηριότητες
• Κλοπιμαία οχήματα στην Αγγλία που εισήχθησαν στην Κυπρι‐
ακή Δημοκρατία
• Υποθέσεις Μαστρωπείας, αποζείν από κέρδη πορνείας κ.ά.
• Παράνομες πωλήσεις και μεταβιβάσεις Ελληνοκυπριακών περιου‐
σιών στις κατεχόμενες περιοχές

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δεκασμός Δημοσίου Λειτουργού, κλοπή, πλαστογραφία
Κακόβουλη ζημιά σε δέντρα
Κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων
Υποθέσεις ηλεκτρονικού τζόγου
Απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις
Θαλάσσιο θανατηφόρο ατύχημα στο Παραλίμνι
Πλαστογραφία πληρεξουσίων εγγράφων
Πληροφορία για τρομοκρατικές ενέργειες
Έκδοση πλαστών Κυπριακών διαβατηρίων
Έκδοση πλαστών Κυπριακών Δελτίων Ταυτότητας
Παράνομη πώληση Τουρκοκυπριακών περιουσιών από
Ελληνοκύπριους στις ελεύθερες περιοχές
Διακίνηση λαθρομεταναστών μέσω κατεχόμενων
Παράνομη εισαγωγή, κατοχή και εμπορία αδασμολόγητων τσι‐
γάρων και καπνικών προϊόντων.

Το 2008 το Αρχείο Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων εξέδωσε
διάφορες συναφείς άδειες ως ακολούθως:
•
•
•
•
•

6 Άδειες Οπλουργού
2 Άδειες Πεδίου Χρωματοσφαίρισης
285 Πιστοποιητικά Συλλεκτικών Όπλων
275 Εγγραφές συλλεκτικού Όπλου
53 Ειδικές Άδειες Μεταφοράς όπλου τύπου Α1

Από τις 4 Αυγούστου του 2008 έχει τεθεί σε εφαρμογή το Μηχανογραφη‐
μένο Σύστημα έκδοσης Αδειών / πιστοποιητικών για τα Πυροβόλα και μη
Πυροβόλα Όπλα.
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Κατά το έτος 2008, το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήμα‐
τος (Γ.Δ.Ο.Ε.) παρέλαβε προς διερεύνηση 342 ποινικές υποθέσεις, οι
οποίες αναλύονται ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ

/

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ

Μηνύματα μέσω Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.
(Interpol – Europol) και DLO
διαφόρων χωρών για παροχή
πληροφοριών σχετικά με οικο‐
νομικής φύσεως αδικήματα ή
ύποπτες συναλλαγές

223

Αιτήματα παροχής Νομικής
Συνδρομής σε ξένες χώρες

63

40

Ποινικές Υποθέσεις

55

23

341

271

Σύνολο

σε ξένες χώρες, κατά το 2008, σε 7 περιπτώσεις αποστολές από άλλες
χώρες επισκέφθηκαν την Κύπρο και είχαν συνεργασία με ανακριτές
του Γ.Δ.Ο.Ε. . Για σκοπούς διερεύνησης υποθέσεων ανακριτές του γρα‐
φείου επισκέφθηκαν σε 2 περιπτώσεις το εξωτερικό, σε συνεργασία με
τις Αρχές άλλων χωρών και εξασφάλισαν σχετική μαρτυρία. Ακόμη,
το Γ.Δ.Ο.Ε. είχε στενή συνεργασία με τη ΜΟ.Κ.Α.Σ. σχετικά με θέματα
που αφορούν υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πρά‐
ξεις.

208
Κατά το 2008, ο Κλάδος Αστυνομικών Σκύλων ανταποκρίθηκε σε
1.852 κλήσεις για ανεύρεση εκρηκτικών υλών και για σκοπούς πρόλη‐
ψης σε άλλες 2.854 περιπτώσεις. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν για ιχνη‐
λασία/ ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων σε 7 περιπτώσεις, ενώ για
την ανεύρεση ναρκωτικών σε 115 περιπτώσεις και για σκοπούς πρό‐
ληψης σε 4.495 περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, ο Κλάδος εκτέλεσε τα ακό‐
λουθα:
(α) καθήκοντα ασφαλείας
καταστολή οχλαγωγιών
(β)

Ακόμη, κατά το 2008 συμπληρώθηκαν οι εξετάσεις και καταχωρήθη‐
καν για ποινική δίωξη 15 σοβαρές υποθέσεις, ενώ άλλες 15 σοβαρές
υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο διερεύνησης.
Στα πλαίσια των προσπαθειών για πρόληψη του εγκλήματος και ενη‐
μέρωσης των πολιτών, μέλη του Γραφείου παρουσιάστηκαν σε τηλεο‐
πτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές με θέμα τις απάτες που γίνονται
μέσω διαδικτύου και τις επιστολές εξαπάτησης τύπου Νιγηριανής Μα‐
φίας. Ακόμη, στα πλαίσια παροχής Νομικής Συνδρομής σε ξένες χώ‐
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στα

γήπεδα: 5 περιπτώσεις για

επιδείξεις: 9 περιπτώσεις με πολύ θετικά σχόλια

(γ) διαλέξεις και επισκέψεις: 17 διαλέξεις σε σπουδαστές της Α.Α.Κ. και
σε μαθητές γυμνασίων
Ο Κλάδος Πυροτεχνουργών έχει λάβει ενεργά μέρος στην εκστρατεία
κατά της χρήσης κροτίδων με διαλέξεις σε διάφορα κοινωνικά σύνολα
και οργανωμένους φορείς καθώς και με εμφανίσεις στα Μ.Μ.Ε. σε
συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Αρχηγείου. Επίσης, έλαβε μέρος
σε πολλές ασκήσεις και επιδείξεις μέσα στα πλαίσια της ένταξής μας
στην Ε.Ε., των εκδηλώσεων σύσφιξης των σχέσεων Αστυνομίας —
Κοινού και ασκήσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των λιμανιών και

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

των αεροδρομίων. Οι δραστηριότητες του Κλάδου παρουσιάζονται στον
πίνακα που ακολουθεί:

∆ραστηριότητες Κλάδου Πυροτεχνουργών
Εξέταση σκηνών εκρήξεων

20

Σκηνές εκρήξεων (κροτίδες)

11

Ποινικές υποθέσεις προς εκδίκαση

107

Καταστροφή εκρηκτικών αντικειμένων

46

Εξέταση υπόπτων αντικειμένων

82

Έρευνες σε διάφορους χώρους

45

Έρευνες σε διάφορους χώρους που αφορούν διαταγές επιχειρήσεων

550

Αδρανοποιήσεις εκρηκτικών μηχανισμών

4

Έλεγχος αποθηκών λατομείων

3

Έλεγχοι αδειούχων προσώπων μεταφοράς και χρήσης Ε.Υ υψηλής
ισχύος
Έλεγχοι αδειούχων κατασκευαστών κυνηγετικών φυσιγγίων και
καταστημάτων κυνηγετικών ειδών

68

Διαλέξεις/ Εκπαιδεύσεις

143

για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Κοινοτική
Αστυνόμευση και για θέματα ασφάλειας κτηρίων που στεγάζονται Κρα‐
τικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας και Αστυνο‐
μικές Υπηρεσίες και Τμήματα. Συγκεκριμένα, ασχολήθηκε με δραστηρι‐
ότητες που αφορούν στη διαφώτιση του κοινού για τη λήψη μέτρων
προστασίας της περιουσίας του. Συνεργάστηκε με τα Μ.Μ.Ε., προχώρη‐
σε στην έκδοση και τη διανομή διαφωτιστικών/ ενημερωτικών φυλλαδί‐
ων, και συνέβαλε στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Αστυνομίας, σε
ό,τι αφορά το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος. Ανταποκρίθηκε σε αιτή‐
ματα και τηλεφωνήματα του κοινού, διοργάνωσε συσκέψεις με οργανω‐
μένα σύνολα, ασχολήθηκε με την εκπαίδευση του προσωπικού του γρα‐
φείου και των μελών της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και συμμετείχε σε
διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.
Επιπρόσθετα, και μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων τους, τα μέλη του
Γραφείου πραγματοποίησαν επισκέψεις και ελέγχους σε Αστυνομικούς
Σταθμούς που λειτουργεί η Κοινοτική Αστυνόμευση, στοχεύοντας στην
καλύτερη δυνατή προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες σε θέματα δια‐
φώτισης, και πρόληψης του εγκλήματος.

134

Ο Κλάδος έχει εμπλακεί ενεργά και στο πανευρωπαϊκό σχέδιο/ πρόγραμμα
που αφορά την ασφάλεια των εκρηκτικών και έχει υλοποιήσει τις υποχρεώ‐
σεις του. Ως κλάδος έχει προγραμματίσει τις μελλοντικές υποχρεώσεις για
τις εκρηκτικές ύλες που υιοθέτησε μέσα στα χρονικά πλαίσια που εισηγή‐
θηκε και απαιτεί η Ε.Ε.

Κατά την αναφερόμενη χρονιά το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος δρα‐
στηριοποιήθηκε σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του και ειδικά στη
διαφώτιση του κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της περιουσίας του,

Επιπλέον, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ημερίδα για τα 5χρονα του
θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης με στόχο την αναδρομή της πορείας
της Κοινοτικής Αστυνόμευσης από την εφαρμογή του θεσμού μέχρι σήμε‐
ρα, και έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων και των μελλοντικών
στόχων. Στην ημερίδα παρευρέθηκαν η Ηγεσία της Αστυνομίας, η Συντο‐
νιστική Ομάδα του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, οι Αστυνομικοί
Διευθυντές Επαρχιών, Αξιωματικοί, οι Δήμαρχοι Στροβόλου, Κάτω Πολε‐
μιδιών, Πέγειας, Ιδαλίου, ο Αντιδήμαρχος Λακατάμιας και τα μέλη της
Κοινοτικής Αστυνόμευσης.
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2008, το Γραφείο Συλλογής Πληροφορι‐
ών (Γ.Σ.Π.) συνεχίζοντας και εντατικοποιώντας τις προσπάθειες του
για συλλογή πληροφοριών, πέτυχε να συλλέξει ένα σημαντικό αριθμό
πληροφοριών, οι οποίες αφού έτυχαν της σχετικής αξιολόγησης και
επεξεργασίας και αφού ενημερώθηκε ο Βοηθός Αρχηγός (Ε), διαβιβά‐
στηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για σκοπούς εκμετάλλευσης.

Μετά από πληροφορίες που δόθηκαν ανευρέθηκαν σε διάφορες περιο‐
χές όπλα, φυσίγγια, πυρίτιδα κ.ά. Μερικά από τα ευρήματα παρατίθε‐
νται πιο κάτω:
13

Μπουκάλια πυρίτιδα

2

Πλάκες ΤΝΤ

5

IGNITERS

4

Ταχύκαυστα

2

Κομμάτια βραδύκαυστου πυραγωγού σχοινιού

Προγραμματιζόμενες εγκληματικές ενέργειες

2

Κυλινδρικά κομμάτια πυροτεχνικής σύνθεσης

Παράνομη κατοχή οπλισμού

2

Κροτίδες

Παράνομη παραμονή / εργοδότηση αλλοδαπών

5

Ηλεκτρικά σπίρτα

Κατασκευή και πώληση παράνομων ψηφιακών δίσκων

4

Πιστόλια διαφόρων τύπων

Παράνομα στοιχήματα

20

Φυσίγγια «ΒΕRETTA»

Πλαστά χαρτονομίσματα / πλαστογραφίες

1

Τυφέκιο THOMSON

Οι περισσότερες από τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν αναφέρο‐
νται σε εγκλήματα όπως:
Εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν

Ναρκωτικά
Πορνεία/ εξώθηση γυναικών στη πορνεία
Κυβεία / παράνομες μηχανές παιγνίου
Διακίνηση Λαθρομεταναστών
Παράνομη κατοχή και εμπορία κροτίδων
Λαθροθηρία
Λαθρεμπόριο
Διαρρήξεις και κλοπές
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Επιπρόσθετα, μετά από πληροφορίες σε 27 περιπτώσεις παγκύπρια
έγινε έρευνα σε υποστατικά / οχήματα / άτομα, κατά τις οποίες διαπι‐
στώθηκε ότι γινόταν χρήση ή και διακίνηση ναρκωτικών.
Κατά τον ίδιο χρόνο τα μέλη του Γ.Σ.Π. ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση
πληροφοριών που αφορούσαν κλοπές, παράνομα ιπποδρομιακά και
ποδοσφαιρικά στοιχήματα, διαρρήξεις, πλαστογραφία και κυκλοφορία
πλαστών εγγράφων (δελτία ταυτότητας και διαβατήρια), λαθρομετανά‐
στευση, μαστροπεία / αποζείν από κέρδη πορνείας, λαθρεμπόριο από τα
κατεχόμενα, παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών, παράνομη παραμονή
αλλοδαπών, ληστεία, κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Τα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων χειρίστη‐
καν συνολικά 51 υποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι 35 υποθέσεις αφορούσαν
τον Περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης
Προσώπων και της Προστασίας των θυμάτων Νόμο, ενώ οι άλλες 16
αφορούσαν υποθέσεις για αδικήματα κατά των ηθών υπό τον Ποινικό
Κώδικα Κεφ. 154 (Μαστροπείας, Αποζείν από κέρδη πορνείας, Άσεμνες
Πράξεις, Διατήρηση Οίκου Ανοχής και άλλα συναφή αδικήματα). Από
αυτές οι 27 υποθέσεις βρίσκονται υπό εκδίκαση, σε 2 υποθέσεις οι εμπλεκό‐
μενοι έχουν καταδικαστεί, σε 3 έχουν αθωωθεί, 18 υποθέσεις βρίσκονται
υπό διερεύνηση και μία έχει ταξινομηθεί ως άλλως διατεθείσα.
Η ακόλουθη γραφική παράσταση παρουσιάζει τον αριθμό των θυμάτων
και τη χώρα προέλευσης/ καταγωγής τους:

Για ακόμη μια χρονιά έγιναν καταγγελίες σχετικά με αδικήματα σεξουα‐
λικής εκμετάλλευσης ενηλίκων προσώπων, για υποθέσεις μαστροπείας,
διατήρησης Οίκου Ανοχής, αποζείν από κέρδη Πορνείας και άλλα συναφή
αδικήματα (κατά Επαρχία), ως ακολούθως:

1

2

4

2

40
35
30

Ουκρανία

20

Μολδαβία

15

Φιλιππίνες

10

Ρουμανία
3

16
13
6

Ρωσία
Δομινικανή
Δημοκρατία
Βιετνάμ
Συρία
Ουζμπεκιστάν

41

45

25

Χώρα Καταγωγής Θυμάτων

49

50

10
5

19

16
8
ΑΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

16
12
8

ΑΡ. ΚΑΤ/ΜΕΝΩΝ

Επιπλέον, στη διάρκεια του έτους προέκυψαν 11 υποθέσεις για αδικήματα
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, από τις οποίες οι 6 είναι υπό εκδί‐
καση και οι υπόλοιπες 5 υπό εξέταση.
Στο Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. που προνοεί μεταξύ άλλων για βέλτιστες πρα‐
κτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη
της εμπορίας προσώπων η Αστυνομία Κύπρου παρέχει σχετικές πληροφο‐
ρίες. Ακόμη, η Κυπριακή Αστυνομία κατά το 2008 συνεργάστηκε στενά με
τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και συνέδραμε, επίσης συμμετείχε σε υπόθε‐
ση εμπορίας προσώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση που διε‐
ρευνούσαν οι Γαλλικές Αρχές σε συνεργασία και με άλλες 3 Ευρωπαϊκές
χώρες και με τη συμμετοχή της Eurojust.
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Κατά το έτος 2008 διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Αρχηγείου συνο‐
λικά 4.952 υποθέσεις για μελέτη της δικογραφίας. Από το σύνολο των
υποθέσεων αυτών, η Εισαγγελία Αρχηγείου απέστειλε στη Νομική Υ‐
πηρεσία τις 3.372 για να αποφανθεί ο Γενικός Εισαγγελέας κατά πόσο
η εξασφαλισθείσα μαρτυρία είναι ικανοποιητική ώστε να δικαιολογεί‐
ται η προώθηση των υποθέσεων ενώπιον των Δικαστηρίων ή για να
εξασφαλισθούν οι αναγκαίες συγκαταθέσεις για Συνοπτική Δίκη ή για
τη μη αναγκαιότητα διεξαγωγής προανάκρισης για τις υποθέσεις που
προορίζονταν να εκδικασθούν από το Κακουργιοδικείο.
Οι υπόλοιπες 1580 υποθέσεις αφού έτυχαν μελέτης από το προσωπικό
της Εισαγγελίας Αρχηγείου επιστράφηκαν στις Αστυνομικές Διευθύν‐
σεις με ανάλογες οδηγίες για τον περαιτέρω χειρισμό τους.

Τα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Διακρίσεων, Ρατσισμού και
Ξενοφοβίας κατά το 2008 ασχολήθηκαν με την ετοιμασία Αστυνομικής
Διάταξης, μαθημάτων, καθώς και με απαντητικές εκθέσεις της Αστυ‐
νομίας σε εποπτικά επί του θέματος Σώματα (RAXEN – EUMC, ECRI,
CPT, κ.λπ.). Παράλληλα, το Γραφείο συμμετείχε σε συνεδριάσεις και
συσκέψεις με θέμα την Αξιολόγηση της Αστυνομίας από τους διάφο‐
ρους προαναφερόμενους εποπτικούς Οργανισμούς σε θέματα ρατσι‐
σμού, διακρίσεων και ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Το Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό έχει ως
κύρια αποστολή του την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στους
αθλητικούς χώρους. Επιπρόσθετα, στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά
στην ευρύτερη προσπάθεια, που καταβάλλεται από διάφορους αρμόδι‐
ους φορείς, για καταστολή του φαινομένου του χουλιγκανισμού και
γενικότερα της βίαιης συμπεριφοράς οπαδών στα γήπεδα και σε
άλλους αθλητικούς χώρους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
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Παγκύπρια, απασχολήθηκαν υπερωριακά 17.550 μέλη της Αστυνομίας
για την αστυνόμευση 259 ποδοσφαιρικών αγώνων, 99 καλαθοσφαιρι‐
κών και 70 αγώνων πετόσφαιρας και δαπανήθηκε το ποσό των
€1.923.820,60. Συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για διάφορες παραβά‐
σεις του νόμου, 114 πρόσωπα σε αντίθεση με 80 που συνελήφθησαν το
2007, παρουσιάζοντας αύξηση 14,25%. Ο αριθμός των συλλήψεων
μπορεί να παρουσιάζει αυξητική τάση, πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη
ότι για πρώτη φορά το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα διεξήχθη σε 3 γύ‐
ρους και έγιναν 36 επιπρόσθετοι ποδοσφαιρικοί αγώνες σε σχέση με την
περσινή χρονιά. Οι πλείστες συλλήψεις αφορούσαν μεμονωμένα
επεισόδια και όχι οργανωμένες πράξεις χουλιγκανισμού οι οποίες πρά‐
ξεις όμως άρχισαν να έχουν αυξητική τάση σε σχέση με τα προηγούμε‐
να τρία χρόνια.
Κατά το 2008, μελετήθηκε από τα μέλη του Γραφείου Χειρισμού Θεμά‐
των Πρόληψης / Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και Κα‐
κοποίησης Ανηλίκων, το περιεχόμενο 308 ποινικών φακέλων που αφο‐
ρούσαν αδικήματα βίας στην οικογένεια και σύμφωνα με την υπάρχου‐
σα σ΄ αυτούς μαρτυρία και με επιπρόσθετα στοιχεία που αντλήθηκαν
από άλλες πηγές, έγιναν οι ανάλογες εισηγήσεις για την παραπέρα
πορεία των υποθέσεων. Επιπρόσθετα, το Γραφείο συνεργάστηκε με
τους εξεταστές των υποθέσεων, με Οικογενειακούς Συμβούλους ή
Λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, με άλλους συναρ‐
μόδιους κρατικούς και μη λειτουργούς, καθώς επίσης και με θύματα
για την πιο σύντομη και αποτελεσματική διεκπεραίωση των περιστατι‐
κών.
Τα περιστατικά Βίας στην Οικογένεια, κατά το 2008 μειώθηκαν σε 749
σε σχέση με τα 949 που ήταν το 2007 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’).

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Σύμφωνα με το Ηλεκτρονικό Αρχείο κατά το 2008 καταγράφηκαν 955 περι‐
στατικά βίας στην Οικογένεια και σε 410 από αυτά δόθηκε αριθμός ποινι‐
κού μητρώου. Επίσης, τα μέλη του γραφείου έλαβαν 30 οπτικογραφημένες
καταθέσεις σε συνεργασία με τους εξεταστές των σχετικών υποθέσεων.
Πραγματοποιήθηκαν επίσης 75 συναντήσεις με τα θύματα αλλά και με
τους δράστες. Μάλιστα υπήρξαν και περιπτώσεις όπου το Γραφείο λειτούρ‐
γησε ως πρώτο σημείο αναφοράς είτε ενδοαστυνομικά είτε και γενικότερα.

Κατά το έτος 2008 μελετήθηκε από μέλη του Γραφείου Αντιμετώπισης
Νεανικής Παραβατικότητας το περιεχόμενο 296 ποινικών φακέλων, οι
οποίοι καταχωρήθηκαν στο Ηλεκτρονικό Αρχείο που τηρεί το Γραφείο
που αφορούσαν νεαρούς και ανήλικους παραβάτες και υπέβαλαν σχετι‐
κές εισηγήσεις για τον παραπέρα χειρισμό των υποθέσεων αυτών.
Παράλληλα, τα μέλη του Γραφείου μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων
τους, έδωσαν έμφαση στην εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας στην
Α.Α.Κ. καθώς και μελών άλλων Υπηρεσιών με τη διοργάνωση διαλέξε‐
ων και τετραήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε ό,τι αφορά τη νεανική
παραβατικότητα, τη βία στην οικογένεια και την αντιμετώπιση των φαι‐
νομένων αυτών.
Το Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιο‐
κτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων συνέχισε και κατά το 2008 να
συλλέγει, επεξεργάζεται, αναλύει και αξιοποιεί πληροφορίες που έχουν
σχέση με τα αδικήματα που αφορούν τη σχετική Νομοθεσία, καθώς επί‐
σης και τον περιορισμό/ μείωση της κυκλοφορίας αντιγραφών εντύπων
και ηλεκτρονικών ψηφιακών δίσκων.
Συνολικά, κατά το 2008, το αναφερόμενο Γραφείο σε συνεργασία με άλλες
Υπηρεσίες της Αστυνομίας διεξήγαγε επιχειρήσεις κατά επαρχία, ως ακο‐
λούθως:

ΠΑΡΑΝΟΜΑ
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
ΕΠΑΡΧΙΑ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΥΧΕΡΟΥ
ΠΑΙΓΝΙΟΥ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Λευκωσία

‐

7

202

Λεμεσός

‐

9

91

Λάρνακα

1

12

84

Πάφος

‐

31

216

Αμμόχω‐
στος
Μόρφου

‐

2

12

1

2

14

2

63

619

Σύνολο

ΚΛΟΠΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Λευκωσία

32

16.962

Λεμεσός

55

117.316

Λάρνακα

37

13.215

Πάφος

33

19.032

Αμμόχωστος

3

30

Μόρφου

3

16

Σύνολο

163

166.571
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Το Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας κατά το έτος 2008, ασχο‐
λήθηκε μεταξύ άλλων και με τα ακόλουθα ζητήματα:
•

•

•
•
•

•

Καθημερινή παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν την Τρομο‐
κρατία σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, και ετοιμασία Καθημερι‐
νού Δελτίου Αναφοράς για ενημέρωση της Ηγεσίας της Αστυνομίας.
Καταχώρηση στοιχείων για τρομοκρατικές επιθέσεις, τρομοκράτες,
τρομοκρατικές οργανώσεις και σχετικές πληροφορίες στη Βάση Δεδο‐
μένων του Γραφείου.
Παρακολούθηση ιστοσελίδων για την τρομοκρατία στο διαδίκτυο
Χειρισμός του συστήματος ασφαλούς επικοινωνίας της Ομάδας
P.W.G.T.
Διοργάνωση του 58ου Συνεδρίου για την Ομάδα Αστυνομικής Συνερ‐
γασίας για την Τρομοκρατία που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο
στη Λευκωσία.
Εφαρμογή των κυρώσεων των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών
και των κοινών θέσεων της Ε.Ε.

Έγγραφα (για αιτήματα / πληροφορίες) που
λήφθηκαν από PWGT, BDL, Europol, Interpol,
ξένες υπηρεσίες και Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2008
PWGT

Σύνολο
Εγγράφων
1.296

BDL

855

EUROPOL & INTERPOL

465

Ευρωπαϊκή Ένωση

183

Ερωτηματολόγια και συναφής αλληλογραφία

46

Τοποθέτηση στο STOP‐LIST

259

Αιτήματα, πληροφορίες διαφόρων Υπηρεσιών

322

Ψηφίσματα και Κοινές Θέσεις

249

Συμβάσεις και Νομικά ζητήματα Τρομοκρατίας

101

Αναφορές δημοσιευμάτων τρομοκρατικών επιθέσεων

315

Αλληλογραφία για Συνέδρια και Εκθέσεις

138

Διαδικαστικά και άλλα ζητήματα

46

CBRN‐ Χημικά‐Βιολογικά‐Πυρηνικά Όπλα,
Ραδιενέργεια

111

Σημεία Επαφής

14
Σύνολο

4.400

Το 2008 καταγγέλθηκαν ή / και διαβιβάστηκαν από την Interpol στο
Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για διερεύνηση 124
υποθέσεις από τις οποίες οι 81 αφορούσαν παιδική πορνογραφία. Κατά
το 2007 οι υποθέσεις που διαβιβάστηκαν ήταν 43 από τις οποίες 5 αφο‐
ρούσαν παιδική πορνογραφία ενώ 19 υποθέσεις αφορούσαν παράνομη

46
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ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

πρόσβαση/ παρέμβαση σε δεδομένα και συστήματα Ηλεκτρονικών Υπολογι‐
στών. Επίσης, οι τεχνικοί του γραφείου παρέλαβαν συνολικά 578 τεκμήρια
από τα οποία τα 417 έτυχαν φυσικής εξέτασης, ενώ τα 161 έτυχαν δικανικής
εξέτασης.
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Συντήρηση / Επιδιόρθωση Συσκευών Ανίχνευσης
Αλκοόλης (Προκαταρκτικού / Τελικού Ελέγχου)

Τμήμα Δ΄‐ Επιστημονική & Τεχνική Υποστήριξη
Το Τμήμα Δ΄ είναι το αρμόδιο Τμήμα για την εφαρμογή της πο‐
λιτικής και των μέτρων που αφορούν την εκπόνηση σχεδίων και
την υλοποίηση προγραμμάτων για την τεχνολογική αναβάθμι‐
ση της Αστυνομίας. Παράλληλα, έχει την ευθύνη για την παρο‐
χή Επιστημονικής και Τεχνικής Υποστήριξης και εποπτεία συ‐
ντήρησης / λειτουργικότητας των Πλωτών και Πτητικών Μέσων
και του Τεχνικού εξοπλισμού και μέσων άλλων Τμημάτων και
Υπηρεσιών της Αστυνομίας.
Συγκροτείται από τον Κλάδο Τηλεπικοινωνιών, το Μηχανουρ‐
γείο, το Γραφείο Μεταφορών και τον Κλάδο Δημοσίων Συμβά‐
σεων .

Ασυρμάτων

Εξαμηνιαία Συντήρηση Συσκευών Αναμετάδοσης

Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε
νέα οχήματα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2008

240

Κατά τον ίδιο χρόνο, η Ομάδα Τηλεφωνικού Δικτύου και Τηλεομοιοτυ‐
πικών Συσκευών εκτέλεσε τις πιο κάτω εργασίες:

Προμήθεια και εγκατάσταση, μέσω προσφορών,
τηλεφωνικών συσκευών τηλεφωνικού συστήματος
Αστυνομίας

240

10

Κινητά τηλέφωνα και κάρτες κινητής τηλεφωνίας

125

Κάρτες κινητής τηλεφωνίας

60

Εγκατάσταση μικρών τηλεφωνικών συστημάτων

10
2

380

Προμήθεια εξοπλισμού και σύνδεση Αστυνομικών
Σταθμών με το τηλεφωνικό σύστημα της
Αστυνομίας

100

Δομημένες Καλωδιώσεις σε διάφορους
Αστυνομικούς Σταθμούς
Εξαμηνιαία συντήρηση του τηλεφωνικού
συστήματος και του δικτύου

48
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10

Προμήθεια και εγκατάσταση, μέσω προσφορών
τηλεφωνικών καρτών επέκτασης τηλεφωνικού
συστήματος Αστυνομίας

Κατά το 2008, η Ομάδα Ασυρμάτου Δικτύου και Συσκευών Ανίχνευσης
Αλκοόλης, του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών, προέβηκε αναλυτικά στα πιο
κάτω:

Επιδιόρθωση / Συντήρηση Συσκευών
με τα παρελκόμενα τους

Εξέταση Τεκμηρίων /Παρουσιάσεις ενώπιον
Δικαστηρίου

229

8

2 φορές

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Αντιμετώπιση και αποκατάσταση βλαβών τηλεφωνικού συ‐
στήματος

100%

Διαχείριση Τηλεφωνικού Συστήματος μέσω του λογισμικού
προγράμματος του

24ώρου
βάσεως

Τήρηση Αρχείου Συσκευών
Προμήθεια Τηλεομοιοτυπικών Συσκευών μέσω προσφορών
της Η.Μ.Υ.

100%
90

Την ίδια περίοδο η Ομάδα Ηλεκτρονικών Μέσων και Συστημάτων Ασφα‐
λείας διενήργησε τα πιο κάτω:

Επιδιόρθωση Συσκευών Radar και παρελκομένων

69

Επιδιόρθωση Ειδικών Οχημάτων Πυροτεχνουργών

4 φορές

Επιδιόρθωση συστημάτων συναγερμού

65

Επιδιόρθωση / Ρύθμιση συσκευών SKIDMAN

8

Επιδιόρθωση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών

162

Εγκατάσταση Βίντεο‐τηλεφώνων
Εξέταση Τεκμηρίων /Παρουσιάσεις ενώπιον Δικαστηρίου

Το Γραφείο Μεταφορών διαχειρίστηκε και φέτος το Μηχανοκίνητο στόλο
της Αστυνομίας ο οποίος αποτελείται σήμερα από 1.167 ενεργά οχήματα
διάφορων τύπων. Κατά τη διάρκεια του 2008, έχουν κατακυρωθεί, προσφο‐
ρές και αγοράστηκαν 100 δίκυκλα διαφόρων τύπων. Περαιτέρω κατακυρώ‐
θηκε προσφορά και αγοράστηκαν 124 τετράτροχα οχήματα. Ακόμη, στη
διάρκεια του έτους, ακινητοποιήθηκαν 164 οχήματα διαφόρων τύπων, τα
οποία κρίθηκαν ακατάλληλα. Η συνολική αξία των πιο πάνω αγορών α‐
νήλθε στα €2.714.935,00, ενώ για το μηχανοκίνητο στόλο και τις ακάτους
καταναλώθηκαν καύσιμα συνολικής αξίας €2.991.000,00.
Στη διάρκεια του 2008, ο Κλάδος Δημοσίων Συμβάσεων μερίμνησε για
την προκήρυξη 91 διαγωνισμών που αφορούν την προμήθεια διαφόρων
εξοπλισμών καθώς και υπηρεσιών για κάλυψη των αναγκών της Αστυνο‐
μίας. Παράλληλα, προκηρύχθηκαν με Συνοπτικές Διαδικασίες 165 διαγω‐
νισμοί για αγορές εξοπλισμού και υπηρεσιών.

3
380

Κατά το έτος 2008 μέλη του Μηχανουργείου Αστυνομίας διενήργησαν
συντηρήσεις ρουτίνας καθώς και άλλες επιδιορθώσεις σε κιβώτια ταχυτή‐
των σε 3.843 περιπτώσεις αστυνομικών οχημάτων ενώ σε άλλες 216 περι‐
πτώσεις επιδιόρθωσαν αμαξώματα λόγω δυστυχημάτων ή κακόβουλων
ζημιών.
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Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης
Το Τ.Μ.&Α. ασχολείται με Μελέτες, με την προώθηση νέων
μεθόδων και διαδικασιών που αποσκοπούν να συμβάλουν
στη βελτίωση της αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας της
Αστυνομίας, με τη Μηχανογράφηση και τη Μηχανογραφική
Υποστήριξη, με την ετοιμασία και έκδοση της Ετήσιας
Έκθεσης της Αστυνομίας και άλλων εκδόσεων, καθώς και
Στατιστικές αναφορές σε ό,τι αφορά το έγκλημα, την
τροχαία, τα ναρκωτικά, τους αλλοδαπούς κ.λπ.
Το Τμήμα Μελετών δομείται από τον Κλάδο Μηχανογράφη‐
σης, το Γραφείο Μελετών, το Γραφείο Στατιστικής και το
Αρχείο.

Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης συνέχισε και κατά το 2008 να
παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε ολόκληρη την Αστυνομία με ιδιαί‐
τερη έμφαση στην ασφάλεια του Συστήματος, αλλά και στη δημιουρ‐
γία νέων δεδομένων στη Μηχανογράφηση της Αστυνομίας Κύπρου.

50
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Επίσης, κατά το 2008 ο Κλάδος Μηχανογράφησης έδωσε έμφαση
στην επέκταση των υφιστάμενων και δημοσίευση νέων μηχανογραφη‐
μένων προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές και
μελλοντικές ανάγκες της Αστυνομίας. Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές σύν‐
δεσης του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen (N.S.I.S.) με το
Κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών Schengen (C.S.I.S.) και τα υπόλοιπα 29
κράτη μέλη που συμμετέχουν στο Schengen. Να σημειωθεί δε ότι η Κύ‐
προς, η οποία εστιάστηκε στο S.I.S. ΙΙ, είναι η πρώτη χώρα που προχώ‐
ρησε με επιτυχία στις δοκιμές του συστήματος. Επιπλέον, ασχολήθηκε
με την προώθηση έργου απλοποίησης διαδικασιών χειρισμού αλληλο‐
γραφίας.
Το Γραφείο Στατιστικής, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της
Αστυνομίας για πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος, συνέχισε τη
συλλογή και τήρηση σχετικής βάσης δεδομένων και ανάλυση στατιστι‐
κών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο έγκλημα, στα τρο‐
χαία δυστυχήματα, στα ναρκωτικά, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη
βία στην οικογένεια, στη νεανική παραβατικότητα κ.λπ. Ταυτόχρονα,
ασχολήθηκε με τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.
Αρκετά σημαντικό ήταν και το έργο του Αρχείου του Τμήματος, όπου
ανάμεσα στα άλλα έχει την ευθύνη για τη διευθέτηση αποστολής
μελών της Αστυνομίας σε Εκπαιδεύσεις / Συνέδρια στο Εξωτερικό
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ και Ζ’ ). Συγκεκριμένα κατά το 2008, διευθετήθηκε
η εκπροσώπηση σε 52 συνέδρια και 66 εκπαιδεύσεις τόσο σε Ευρωπαϊ‐
κές χώρες, όσο και σε πολιτείες των Η.Π.Α. αλλά και σε τρίτες χώρες.
Πέραν των πιο πάνω από το Αρχείο του Τμήματος γίνεται ο συντονι‐
σμός του προϋπολογισμού της Αστυνομίας.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Το Γραφείο Μελετών επιμελήθηκε την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για
το 2007, προχώρησε στην αναθεώρηση του Χάρτη Δικαιωμάτων του
Πολίτη και στην έκδοση του, ολοκλήρωσε τη συγγραφή του Χάρτη Δικαιω‐
μάτων του Εφήβου και επιμελήθηκε την έκδοση του, καθώς επίσης
προχώρησε και στην έκδοση Χάρτη Δικαιωμάτων του παιδιού. Επιπλέον,
ασχολήθηκε με την απάντηση διαφόρων ερωτηματολογίων που διαβιβά‐
στηκαν από το εξωτερικό αλλά και με την ετοιμασία αναφορών προς το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως για διάφορα θέματα.
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Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διεθνούς
Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.)
Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την ε‐
φαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου από την Αστυνομία Κύ‐
πρου. Συγκεκριμένα, το προσωπικό της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. χειρίζεται
όλα τα θέματα πολιτικής που εμπίπτουν στον τομέα
«Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων», καθώς επίσης θέματα
που απορρέουν από τη μελλοντική εφαρμογή του κεκτημένου
Schengen. Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης υπά‐
γονται και οι αποσπάσεις μελών της Υπηρεσίας στο εξωτερικό
(Αξιωματικοί Σύνδεσμοι και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές Αστυνο‐
μικές Αποστολές). Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. αποτελείται σήμερα από δύο
Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Δ.Ε.Ε. και την Υποδιεύθυνση
Δ.Α.Σ.
Συγκροτείται από το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών
Σχέσεων, το Γραφείο Νομικής Συνεργασίας, το Γραφείο Αστυνο‐
μικής Συνεργασίας, το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το
Εθνικό Γραφείο Europol, το Εθνικό Γραφείο Interpol, το Γραφείο

Sirene, το Εθνικό Γραφείο Πληροφόρησης Schengen N.S.I.S
και το Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και στη διάρκεια του 2008 μέλη της Διεύθυνσης
μαζί με άλλα μέλη της Αστυνομίας συμμετείχαν σε διάφορες ομάδες
εργασίας και Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρω‐
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παϊκής Ένωσης, αντιπροσωπεύοντας την Αστυνομία της Κύπρου. Συμ‐
μετείχαν σε διπλωματικές αποστολές ως αξιωματικοί σύνδεσμοι με την
Interpol και την Europol και σε ευρωπαϊκές αστυνομικές αποστολές.
Το Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, κατά τη δι‐
άρκεια του 2008, προχώρησε στην ετοιμασία εκθέσεων και αναφορών
σχετικά με την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, υπέβαλε
εισηγήσεις σχετικά με Αποφάσεις, Οδηγίες, Κανονισμούς και Συστά‐
σεις της Ε.Ε. Το Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας ασχολήθη‐
κε με την ετοιμασία διαλέξεων και παρουσιάσεων για θέματα Schengen
στην Α.Α.Κ., την ετοιμασία αναφορών για ενημέρωση του Υ.Δ.&Δ.Τ., το
συντονισμό θεμάτων εκπαιδεύσεων και επανεκπαιδεύσεων της
Εθνικής Ακαδημίας F.B.I. Αμερικής. Συνέβαλε στην ετοιμασία της
μελέτης για τη «Δημιουργία Κέντρου Ερευνών για εντοπισμό και αξιο‐
ποίηση κονδυλίων που προσφέρονται από την Ε.Ε., Διεθνείς Οργανι‐
σμούς ή άλλες χώρες», μέσα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού
της Αστυνομίας. Καταπιάστηκε επίσης με την ετοιμασία υλικού και το
συντονισμό εκπροσώπων μας για την εφαρμογή συγκεκριμένων
αποφάσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε. που αφορούν στη διασυνοριακή
αστυνομική συνεργασία, αλλά και με αριθμό άλλων εργασιών.
Το Γραφείο Νομικής Συνεργασίας προέβηκε σε νομική ανάλυση/ επε‐
ξεργασία αποφάσεων / οδηγιών κανονισμών του Συμβουλίου της Ε.Ε.
για σκοπούς εναρμόνισης της Αστυνομίας Κύπρου με τις υποχρεώσεις
της που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Μελετήθηκαν επί‐
σης Προσχέδια Ψηφισμάτων / Αποφάσεων που υποβλήθηκαν στις αντι‐
προσωπείες των Κρατών Μελών που συμμετέχουν στις Ομάδες Εργασί‐
ας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και υποβλήθηκαν παρατηρήσεις.
Κατά το 2008 το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχολήθηκε με
την παρακολούθηση υλοποίησης συστάσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε.,
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την παραλαβή και μελέτη
επίσημων εκθέσεων που εκπονούνται από αρμόδιους οργανισμούς σε
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σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Αστυνομία. Προέβηκε στην
ετοιμασία υλικού για εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Αστυνομική Ακαδημία,
μελέτη εγχειριδίων και ετοιμασία σημειωμάτων και εκθέσεων με εισηγή‐
σεις που απορρέουν από τα εγχειρίδια για ενημέρωση και εφαρμογή,
Κώδικα Ανακριτών με βάση τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Κατά το 2008 το Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού έχει
μεριμνήσει για τη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας σε 696 συνέδρια,
συναντήσεις, εκπαιδεύσεις, προγράμματα / πρωτοβουλίες, επιτροπές,
ομάδες εργασίας ή αποστολές στο εξωτερικό.

ΕΤΟΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ/
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

2005
310

2006
427

2007
603

2008
696

633 υποθέσεις για αιτήματα άλλων χωρών προς την Κύπρο καθώς και 14
υποθέσεις που αφορούσαν ναρκωτικά. Από το σύνολο των 1.005 υποθέσε‐
ων που ανοίχτηκαν δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποθέσεις που αφορούν
θέματα γενικής φύσεως, που τοποθετούνται στους γενικούς Φακέλους της
INTERPOL (ερωτηματολόγια, σεμινάρια, ερωτήματα σε θέματα Νομοθεσί‐
ας, στατιστικά στοιχεία κ.τ.λ.) και χρήζουν χειρισμού από το Αρχείο της
INTERPOL.

Διεθνείς Αγγελίες που παραλήφθηκαν από τη Γενική
Γραμματεία της INTERPOL
Ερυθρές Αγγελίες: καταζητούμενα άτομα

765

Πράσινες Αγγελίες: προειδοποιήσεις για σεσημασμένα άτομα

479

Μπλε Αγγελίες: εντοπισμός προσώπων

57

Κίτρινες Αγγελίες: ελλείποντα πρόσωπα

123

Μαύρες Αγγελίες: ανεξακρίβωτα πτώματα
Από τον Ιούλιο του 2008, το Γραφείο έχει συνδεθεί με τα Συστήματα Κράτη‐
σης αεροπορικών εισιτηρίων Amadeus και Mysabre, τα οποία επιτρέπουν
την απευθείας εξυπηρέτηση σε ότι αφορά την κράτηση εισιτηρίων.
Στη διάρκεια του υπό επισκόπηση έτους, παραλήφθηκαν 32.595 μηνύματα
από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL, ως επίσης και από άλλες χώρες
μέλη. Παράλληλα, από το Γραφείο INTERPOL Λευκωσίας στάλθηκαν
1.819 μηνύματα είτε για εισερχόμενες είτε για εξερχόμενες υποθέσεις.
Για την ίδια περίοδο ανοίχτηκαν 358 νέες υποθέσεις, με τις οποίες ζητήθη‐
καν πληροφορίες από άλλες χώρες μέλη της INTERPOL, όπως επίσης και

Αριθμός

17

Πορτοκαλιές Αγγελίες: προειδοποιήσεις για επικίνδυνα αντι‐
κείμενα ή επικίνδυνες περιπτώσεις
Σύνολο

3
1.444

Επιπρόσθετα, το Γραφείο της INTERPOL το 2008 έχει παραλάβει και κα‐
ταχωρήσει στη βάση δεδομένων της INTERPOL 700 κλεμμένα ή χαμένα
Κυπριακά διαβατήρια, αλλά και 273 κλεμμένα αυτοκίνητα. Παράλληλα,
κατά την ίδια περίοδο, έχει ελέγξει στη βάση δεδομένων της INTERPOL
500 αιτήσεις, για απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος
στη Δημοκρατία.
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Κατά την ίδια περίοδο συνελήφθησαν στο εξωτερικό και εκδόθηκαν
στην Κύπρο 5 φυγόδικοι, οι οποίοι καταζητούνταν από τις Αστυνομικές
Αρχές της Κύπρου. Επίσης, 9 φυγόδικοι εντοπίστηκαν στην Κύπρο και
εκδόθηκαν στις αιτούσες χώρες.
Το Γραφείο της Interpol αποτελεί το Σύνδεσμο μεταξύ Αστυνομίας και
ΥΔ.&Δ.Τ., στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής αρωγής και αναλαμβά‐
νει το συντονιστικό ρόλο για την εκτέλεσή τους. Το 2008 παραλήφθη‐
καν 108 αιτήματα δικαστικής αρωγής και 38 συμπληρωματικά σε ήδη
υπάρχουσες υποθέσεις. Σε 13 περιπτώσεις αφίχθησαν στην Κύπρο
ανακριτές από τις αντίστοιχες χώρες για διενέργεια εξετάσεων αναφο‐
ρικά με τις διερευνώμενες υποθέσεις. Κατά την ίδια περίοδο υποβλήθη‐
καν από το Εθνικό Γραφείο Interpol, 46 αιτήματα νομικής αρωγής. Σε 22
περιπτώσεις μετέβησαν στο εξωτερικό Κύπριοι ανακριτές για διενέργει‐
α εξετάσεων αναφορικά με τις διερευνώμενες υποθέσεις.

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα παραλαμβάνονται στο Γραφείο της Int‐
erpol διάφορες θέσεις που προκηρύσσονται είτε από το Συμβούλιο της
Ε.Ε., είτε τον Ο.Η.Ε., κ.ο.κ. Οι Ευρωπαϊκές Αστυνομικές Αποστολές έχουν
δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποβοηθήσουν, χρησι‐
μοποιώντας κυρίως Ευρωπαϊκά πρότυπα, τις χώρες με μεταπολεμικές
καταστάσεις και αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, ιδιαίτερα στην πά‐
ταξη του οργανωμένου εγκλήματος που μαστίζει τις χώρες αυτές. Έτσι
από τις 24/03/2008 και για διάρκεια ενός χρόνου έχει τοποθετηθεί ένα
άτομο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το Γραφείο της Interpol βρίσκεται επίσης
σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στο
εξωτερικό.
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Κατά τη διάρκεια του χρόνου παραλήφθηκαν 5319 μηνύματα από την
EUROPOL και παράλληλα έχουν αποσταλεί από το Εθνικό Γραφείο
EUROPOL 1.391 μηνύματα. Ανοίχθηκαν 278 υποθέσεις, με τις οποίες
ζητούνται εξετάσεις στην Κύπρο από άλλες χώρες ή την EUROPOL και
παράλληλα έχουν ανοιχθεί 201 υποθέσεις, με τις οποίες η Κυπριακή
Αστυνομία ζήτησε εξετάσεις από άλλες χώρες ή την EUROPOL.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα πιο πάνω ποσοστά μηνυμά‐
των και υποθέσεων που χειρίστηκε το γραφείο για τα έτη 2004 ‐ 2008:
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Παράλληλα έχουν διευθετηθεί σε συνεργασία με το Γραφείο Διευθέτησης
Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού της Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ. οι συμμετοχές σε 71 συ‐
ναντήσεις/ εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, κατόπιν προσκλήσεων από την
EUROPOL. Σε σύγκριση με το 2007, υπήρξε 25% μείωση σε αυτές τις συνα‐
ντήσεις/ εκπαιδεύσεις κυρίως λόγω έλλειψης διαθέσιμων κονδυλίων. Πα‐
ράλληλα οι Αστυνομικοί Σύνδεσμοι της Κυπριακής Αστυνομίας στη Χάγη
συμμετείχαν σε 25 άλλες συναντήσεις για τις οποίες κρίθηκε αναγκαία η
συμμετοχή τους.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΩΠA

28‐30/1/2008

Βασική Σειρά Αρ.138

59

Μάιος 2008

ΤΑΕ Κατώτερο επίπεδο Αρ. 51

18

Ιούνιος 2008

Σειρά Υπαστυνόμων Αρ. 39

16

Ιούνιος 2008

Σειρά Λοχιών Αρ.93

20

8‐29/9/2008

Βασική Σειρά Αρ.139

65

22/9‐17/10/2008

Σειρά Ανώτ. Υπαστ. Αρ. 14

13

2008

13/10/2008

TAE Κατώτερο επίπεδο Αρ.52

20

2007

2/12/2008

Σειρά Υπαστυνόμων Αρ.40

18

Ο πιο κάτω πίνακας απεικονίζει τον αριθμό συναντήσεων/ εκπαιδεύσεων
που αναφέρονται πιο πάνω για τα έτη 2004 ‐ 2008:

Στατιστικά Στοιχεία Συναντήσεων Εθνικής
Μονάδας EUROPOL

Συναντήσεις Αξ.
Συνδέσµων

2006
2005

Συναντήσεις στο
Εξωτερικό

Το προσωπικό του Γραφείου Sirene, συνέχισε την παράδοση μαθημάτων
στις βασικές σειρές Δοκίμων Αστυνομικών στην Αστυνομική Ακαδημία.
Σκοπός των μαθημάτων είναι η ενημέρωση των μελών της Αστυνομίας
για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του SIS και του
Γραφείου Sirene. Αναλυτικότερα, κατά το 2008, έχουν γίνει οι ακόλουθες
διαλέξεις:

ΣΥΝΟΛΟ

229

2004

0

20

40

60

80

100

Επίσης, στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας Αστυνομίας και Τμήμα‐
τος Τελωνείων, ζητήθηκε από το Γραφείο SIRENE να ετοιμάσει διαλέξεις
σχετικά με τη Σύμβαση Shengen, όσον αφορά τα Άρθρα 39, 41, 92, 95, 99,
100, 101, το Σύστημα Πληροφοριών Shengen και το ρόλο του Γραφείου SIR‐
ENE, ως επίσης και με το Εγχειρίδιο άρθρου 40 της Σύμβασης Shengen.
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Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων
(Δ.Δ.Υ.&Ε.)
Η Δ.Δ.Υ.&Ε συστάθηκε και στελεχώθηκε την άνοιξη του 2008.
Αμέσως μετά τη στελέχωσή της στεγάστηκε σε ενοικιαζόμενες
εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Ζώνη Λακατάμειας, εκτός του
Τμήματος Οπλισμού / Πυρομαχικών, που παρέμεινε στο χώρο
που στεγαζόταν προηγουμένως.
Η Δ.Δ.Υ.&Ε. έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση των ειδών
ένδυσης, υπόδησης, εξάρτυσης και γενικού εξοπλισμού για την
Αστυνομία. Επίσης, έχει την ευθύνη για την αγορά, αποθήκευ‐
ση, συντήρηση έκδοση όλων των όπλων και πυρομαχικών της
Αστυνομίας, την προμήθεια επίπλων και σκευών, γραφειακού
εξοπλισμού, προγραμματισμό και εκτύπωση όλων των Αστυνο‐
μικών Εντύπων.

δες και Τμήματα της Αστυνομίας. Το εργαστήριο των όπλων προέβηκε
σε επιδιορθώσεις/ συντηρήσεις όπλων και διενήργησε τον ετήσιο τεχνι‐
κό και φυσικό έλεγχο των όπλων των Επαρχιών/ Τμημάτων/ Μονάδων.
Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη συντήρηση όπλων που εκτίθενται στο
Μουσείο Αστυνομίας.

Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων (Δ.ΑΣ.Α.)
Η Δ.ΑΣ.Α. συστάθηκε μετά από απόφαση του Αρχηγού Αστυνο‐
μίας στις 6 Ιουνίου 2008 με σκοπό την αναβάθμιση των Διεθνών
Αερολιμένων και την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Κύπρου
που πηγάζουν από τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς
Κανονισμούς Ασφάλειας Αεροδρομίων. Η Δ.ΑΣ.Α. περιλαμβάνει
και τα δύο αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, τα οποία θα λει‐
τουργούν ανεξάρτητα με επικεφαλής Διοικητή. Η οργανωτική
δομή των δύο Αεροδρομίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:
•
Υπηρεσία Ελέγχου Προσώπων και Αποσκευών
•
Ουλαμό Ταχείας Επέμβασης
•
Κλιμάκιο Εξωτερικής Ασφάλειας
•
Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού

Κατά το έτος 2008, η Δ.Δ.Υ.&Ε. ετοίμασε προδιαγραφές για την προκή‐
ρυξη προσφορών μέσω του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμη‐
θειών και του Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων της Αστυνομίας. Επίσης
προέβηκε στην προκήρυξη προσφορών με συνοπτικές διαδικασίες.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις μέλη της Διεύθυνσης συμμετείχαν σε
αξιολογήσεις προσφορών, σε ελέγχους και παραλαβές υλικών και στη
συνέχεια ανέλαβαν τη διάθεση τους στις διάφορες Διευθύνσεις, Μονά‐
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Η Υπηρεσία Ελέγχου Προσώπων και Αποσκευών στελέχωσε το
Κεντρικό Σημείο Ελέγχου Αναχωρούντων Επιβατών και Αποσκευών,
Ακτινοδιασκοπικών αψίδων και Ακτινοσκοπικών μηχανών, των Σημεί‐
ων Αναχώρησης Επιβατών για διενέργεια διπλού ελέγχου επιβατών και
απoσκε
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αποσκευών, σε περιπτώσεις που ζητήθηκε από την αεροπορική εταιρεία,
του Σημείου Ελέγχου Υπερμεγεθών Αποσκευών και του Συστήματος Ελέγ‐
χου Αποσκευών (100% ΗΒS), καθώς και εμπλοκή κατά τη διαδικασία του
φυσικού ελέγχου ύποπτων αποσκευών.
Ο Ουλαμός Ταχείας Επέμβασης διενήργησε μηχανοκίνητες περιπολίες
για κάλυψη του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, του δίαυλου, του Πύργου
Ελέγχου, των αποθηκών καυσίμων, της περιμετρικής περίφραξης καθώς
και της εκτός της περίφραξης περιοχής πλησίον του Αεροδρομίου. Επιπλέ‐
ον, ασχολήθηκε με την πρόληψη, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών,
τη φρούρηση των αεροσκαφών υψηλού κινδύνου και τη φρούρηση των
Αρχηγών Κρατών και άλλων επισήμων κατά τις αφιξοαναχωρήσεις τους.

Αριθµός πτήσεων
30000

24868

25000
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15000

Αριθµός πτήσεων

10000
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5000
0
Αεροδρόµιο
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Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μέλη της Δ.ΑΣ.Α. έτυχαν εκπαίδευσης στο
Εξωτερικό, στην Α.Α.Κ. και στους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου από
μέλη της Πολιτικής Αεροπορίας. Τα μέλη της Δ.Α.Σ.Α. μας εκπαιδεύτηκαν
επίσης σε θέματα Αεροπορικής Ασφάλειας, στο Πρόγραμμα Μεταβατικής
Διευκόλυνσης για περιπτώσεις Ραδιοβιολογικού Ατυχήματος ή άλλου Ραδι‐
οβιολογικού Συμβάντος σε εξειδικευμένα θέματα της Ε.Ε., κ.ά.
Από τον Ιούνιο του 2008 μέχρι το τέλος του έτους ελέχθησαν συνολικά 31‐
.799 πτήσεις και 4.005.169 επιβάτες, ως ακολούθως:
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Αριθµός επιβατών
3500000

3051750

3000000
2500000
2000000

Αριθµός επιβατών

1500000

953419

1000000
500000
0
Αεροδρόµιο
Λάρνακας
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Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται στοιχεία για τα έτη 2006, 2007,
2008 για τους παράνομους αλλοδαπούς και τους λαθρομετανάστες που
εισήλθαν στην Κύπρο, μέσω των κατεχομένων ή των ελεύθερων περιο‐
χών.

H Υ.Α.&Μ. έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή των Περί Αλλοδα‐
πών και Μεταναστεύσεως Νόμων και Κανονισμών, έχοντας
πάντοτε ως γνώμονα, τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την
ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβερνητική πολιτι‐
κή για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Μέσα στα πλαίσια αυτά, ασκεί έλεγχο των αλλοδαπών κατά την
είσοδο και την παραμονή τους στο έδαφος της Κυπριακής Δημο‐
κρατίας, διαβατηριακό έλεγχο των αφιξοαναχωρούντων προσώ‐
πων από και προς τη Δημοκρατία, την εγγραφή και έλεγχο των
Αλλοδαπών, την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται σχε‐
τικά με αλλοδαπούς και αφορούν άδειες εισόδου, παραμονής,
εργασίας, φοίτησης, μόνιμης διαμονής κλπ.. Επίσης ασχολείται
με θέματα που αφορούν ημεδαπούς Κύπριους, την εξέταση της
γνησιότητας πολιτικών γάμων μεταξύ Κυπρίων και Αλλοδαπών
και με την υποβολή αναφορών για αλλοδαπούς προς τη Διευθύ‐
ντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης,
όπου επιβάλλεται. Η τήρηση, ο έλεγχος και η ενημέρωση του
καταλόγου απαγορευμένων προσώπων (STOP LIST), αποτελεί
επίσης μέρος της αποστολής που έχει να επιτελέσει η Υ.Α.&Μ.
μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες της, για την καταπολέ‐
μηση της λαθρομετανάστευσης και της παράνομης εργοδότησης.
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ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΑΠΟ

ΑΠΟ

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ

2006

2.293

3.735

18

6.046

2007

2.027

5.736

7

7.770

2008

1.853

5.162

36

7.051

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζονται οι κυριότερες χώρες προέλευσης
λαθρομεταναστών στην Κύπρο κατά τα έτη 2007 και 2008, με βασικό λό‐
γο να τους οδηγεί στην Κύπρο η πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις
περιοχές αυτές.
.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Για το έτος 2006, παρατηρείται μείωση του συνολικού αριθμού των
υποβληθέντων αιτήσεων ασύλου. Κατά το έτος το 2007 παρουσιάστηκε
αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου από αλλοδαπούς που εισήλθαν
στην Κύπρο παράνομα μέσω των κατεχόμενων ενώ για το έτος 2008 οι
αιτήσεις αυτές μειώθηκαν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄).

Λαθροµετανάστες
2007
ΙΡΑΚ

216
284

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

295
286

ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΡΑΝ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

2008

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης και ο αριθμός των αιτητών ασύλου για το
έτος 2008, παρουσιάζονται στο πίνακα που ακολουθεί:

221
389
430
542
435

1074

ΣΥΡΙΑ

2020

3242

Σε ότι αφορά τους αιτητές ασύλου, η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αλλο‐
δαπούς – υπηκόους τρίτων χωρών που είτε εισήλθαν στην Κύπρο παράνο‐
μα μέσω των κατεχόμενων περιοχών, είτε νόμιμα μέσω των περιοχών που
ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Πιο κάτω παρατίθενται τα
στατιστικά στοιχεία για τους αιτητές ασύλου που καταγράφονται από την
Αστυνομία για τα έτη 2006, 2007 και 2008.

Σηµείο εισόδου αιτητών
ασύλου
ΑΠΟ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

2008

2007
2006

ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1450

1606
1668
2000

2545

3557

Αριθµός αιτητών
ασύλου
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΙΝ∆ΙΑ
∆ΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΥΡΙΑ

200
229
247

464
405
915

Πέραν των πιο πάνω, μέσα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού της
Αστυνομίας Κύπρου 2008 – 2011 τέθηκε ως προτεραιότητα της Υ.Α.Μ. η
καταπολέμηση της παράνομης εργοδότησης, η οποία αποτελεί πόλο έλξης
των λαθρομεταναστών.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι παρόλο που οι ποινές που επιβάλλονται τα
τελευταία έτη από τα δικαστήρια τόσο στους εργοδότες όσο και στους
αλλοδαπούς
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αλλοδαπούς έχουν αυξηθεί και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και
ποινές φυλάκισης, το φαινόμενο της παράνομης εργοδότησης συνεχίζει να υφίσταται, με τους εργοδότες να μην λαμβάνουν σοβαρά υπόψη
τις συνέπειες των ενεργειών τους.
Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει τον αριθμό των υποθέσεων
παράνομης εργοδότησης που σχηματίστηκαν για τα έτη 2004 - 2008:

Έτος

Αριθμός υποθέσεων

2004

234

2005

362

2006

580

2007

706

2008

734

Συμπερασματικά, η Κύπρος παρά τη μικρή της έκταση και τον περιορισμένο πληθυσμό της, φιλοξενεί συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη της
Ε.Ε., πολύ μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι ουσιαστικά
καταφθάνουν στην Κύπρο για σκοπούς εργοδότησης.
Οι αιτίες και τα κύρια κριτήρια που ωθούν τους λαθρομετανάστες να
επιλέξουν τη Κύπρο ως χώρα τελικού προορισμού, είναι μεταξύ άλλων
η ευκολία πρόσβασης στην Κύπρο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η
εύκολη πρόσβαση μέσω των κατεχόμενων περιοχών, οι ευκαιρίες παρά-
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νομης απασχόλησης, το υψηλό βιοτικό επίπεδο, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διαδικασίες ασύλου και άλλα.
Μία άλλη κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών που φτάνουν στην Κύπρο
είναι οι φοιτητές, οι οποίοι φοιτούν κατά κύριο λόγο, σε ιδιωτικά κολλέγια και πανεπιστήμια της Κύπρου.
Παρά το γεγονός ότι ως χώρα δεν έχουμε παράδοση στην παροχή υπηρεσιών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, το υψηλό επίπεδο των
εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων, οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με
ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού και το σχετικά χαμηλό κόστος
φοίτησης, προσελκύουν μεγάλο αριθμό σπουδαστών από Ασιατικές
χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν, η Κίνα, το Μπαγκλαντές, η Σρι Λάνκα καθώς επίσης και από διάφορες Αφρικανικές χώρες.
Σε συνέχεια των πιο πάνω αναφέρεται ότι, η ΥΑ.&Μ., δραστηριοποιείται επιχειρησιακά στον τομέα των απελάσεων όπου κατά τα τελευταία
χρόνια, διευθετήθηκε η απέλαση μεγάλου αριθμού παράνομων αλλοδαπών.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των αλλοδαπών που απελάθηκαν κατά τα τελευταία τέσσερα έτη:

ΕΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ

2005

2.849

2006

2.983

2007

2.892

2008

3.231

ΣΥΝΟΛΟ

11.955

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Εν κατακλείδι, η Κύπρος καλείται να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της
λαθρομετανάστευσης, ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο πρόβλημα το
οποίο συζητείται επί καθημερινής βάσης, τόσο στα διάφορα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε Εθνικό επίπεδο αλλά και μεταξύ των
πολιτών που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα που δημιουργεί το
φαινόμενο αυτό.
Καλούμαστε, σήμερα να διαχειριστούμε αυτό το τόσο ευαίσθητο, κοινωνι‐
κό και ανθρωπιστικό πρόβλημα, εφαρμόζοντας παράλληλα την Κυπριακή
Νομοθεσία για διασφάλιση των δικαιωμάτων του κάθε νομιμόφρονα
πολίτη. Για τούτο, στόχος μας είναι η μελέτη αυτών των αδυναμιών και
των προβλημάτων που εντοπίζονται, με στόχο τη λήψη μέτρων, ώστε να
απαμβλυνθεί το πρόβλημα, όπου αυτό είναι εφικτό.
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Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών
Αποστολή της Υ.ΚΑ.Ν. είναι η προστασία της κοινωνίας από τα
ναρκωτικά και τις ψυχοτρόπες ουσίες.
Η Υ.ΚΑ.Ν. εφαρμόζει την πολιτική του Κράτους που καθορίζεται
από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου (Α.Σ.Κ.) μέσα στα
πλαίσια της ευρύτερης πολιτικής που καθορίζουν τα Ηνωμένα
Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί. Για
την επίτευξη του σκοπού της, η Υ.ΚΑ.Ν εργάζεται σε δύο τομείς,
τη μείωση της ζήτησης και τη μείωση της προσφοράς σύμφωνα
με την εθνική στρατηγική και τα σχεδία δράσης που καλύπτουν
την περίοδο 2004‐2008.

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής προϋποθέτει στενή συνεργασία
με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κρατικές και μη, και στήριξη του
έργου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου.

Για ακόμη μια χρονιά δόθηκε μεγάλη σημασία στην πρόληψη και την
προστασία του κοινωνικού συνόλου, ειδικότερα της νεολαίας, από τις
εξαρτησιογόνες ουσίες. Για το σκοπό αυτό διοργανώθηκαν 207 διαλέ‐
ξεις, εργαστήρια και συζητήσεις σε σχολεία, στρατόπεδα και διάφορα
οργανωμένα σύνολα, τα οποία παρακολούθησαν 9.677 άτομα διαφό‐
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ρων ηλικιών. Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου
κοινωνικού συνόλου διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις και εκδό‐
θηκε / διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με αντιναρκωτικά μηνύματα.
Με ευκαιρία την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26η Ιουνί‐
ου) η Υ.ΚΑ.Ν. ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα, προβάλλοντας το
θέμα των ναρκωτικών μέσω των Μ.Μ.Ε., όπως η πραγματοποίηση δη‐
μοσιογραφικής διάσκεψης, δημοσίευση άρθρων, προβολή σχετικής ται‐
νίας με σκοπό τη διαφώτιση για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρ‐
κωτικών και συνεντεύξεις σε όλους σχεδόν τους ραδιοφωνικούς και τη‐
λεοπτικούς σταθμούς.

Παράλληλα, στο Αρχηγείο της Υ.ΚΑ.Ν. συνέχισε να λειτουργεί επί 24‐
ώρου βάσεως η Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης
και Βοήθειας (τηλ. 1498), μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στο
κοινό να αποταθεί ανώνυμα ή επώνυμα είτε για να διαβιβάσει πληρο‐
φορίες, είτε για να ζητήσει βοήθεια και συμβουλές σε θέματα που αφο‐
ρούν εξαρτησιογόνες ουσίες.
Ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού συνέχισε τη λειτουργία του για
δεύτερη συνεχή χρονιά στην Υ.ΚΑ.Ν., όπου παρέχονται συμβουλές και
βοήθεια ή και παρέμβαση στο οικογενειακό περιβάλλον εάν χρειάζε‐
ται, σε συλληφθέντες κυρίως νεαρούς χρήστες ή και σε πρόσωπα που
απευθύνονται στην Υ.ΚΑ.Ν για βοήθεια, τα οποία στη συνέχεια παρα‐
πέμπονται σε θεραπευτικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια του ιδίου χρόνου,
οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της Υ.ΚΑ.Ν. επιλήφθηκαν 171 περιπτώσεων
και πραγματοποιήθηκαν 262 προσωπικές συναντήσεις/ συνεντεύξεις,
ενώ παρέπεμψαν 153 πρόσωπα σε άλλες Υπηρεσίες, όπως στα Κέντρα
Πρόληψης «ΠΕΡΣΕΑΣ» και «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», στη Μονάδα Αποτοξίνω‐
σης «ΑΝΩΣΗ», στο Θεραπευτικό Κέντρο «ΠΥΞΙΔΑ», στο Συμβουλευτι‐
κό Κέντρο «ΤΟΞΟΤΗΣ», και άλλα, για να τους παρασχεθεί

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

εξειδικευμένη βοήθεια.
Όσον αφορά τον τομέα μείωσης της προσφοράς, αυτός βασίζεται στους δύο
πιο κάτω άξονες:

•

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

•

Ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για πάταξη του λαθρεμπορί‐
ου, της παράνομης διακίνησης και προμήθειας ναρκωτικών διε‐
θνώς (Διεθνής Συνεργασία).

Η Επιχειρησιακή Δράση περιλάμβανε κατά το 2008, έλεγχο, παρακολούθη‐
ση και έρευνα υπόπτων χώρων όπου συχνάζουν άτομα σχετιζόμενα με
ψυχοτρόπες ουσίες ή ενδεχομένως γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών.
Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες οι οποίες αφού έτυχαν αξιολό‐
γησης, ανάλυσης και διερεύνησης αξιοποιήθηκαν για την εκτέλεση
επιχειρήσεων τη σύλληψη υπόπτων και την κατάσχεση ναρκωτικών.
Επιστέγασμα ήταν η διερεύνηση 781 ποινικών υποθέσεων ναρκωτικών, η
καταγγελία και ποινική δίωξη των κατηγορουμένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ,Ι΄&
ΙΑ΄).

Συνδέσμους. Επίσης η Υ.ΚΑ.Ν με βάση το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα ναρκωτικά, προβαίνει σε μελέτη και παρακολούθηση των
προνοιών του σχεδίου και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από αυτό.

Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Κύπρου έναντι των Διεθνών και
Διμερών Συμβάσεων που έχει υιοθετήσει, και κυρίως έναντι της Ευρωπαϊ‐
κής Ένωσης, η Υ.ΚΑ.Ν. έλαβε επίσης μέρος σε διάφορα συνέδρια και συμ‐
μετείχε σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με
τα ναρκωτικά, όπως η Ομάδα του Δουβλίνου (Dublin Group) και η Οριζό‐
ντια Ομάδα (Ηorizontal Drug Group) λαμβάνοντας μέρος στις συναντήσεις
των Ομάδων αυτών που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. Επισημαίνε‐
ται ότι η Κύπρος από τις αρχές του 2006 ανέλαβε την Προεδρία της Ομά‐
δας του Δουβλίνου (Dublin Group) για την περιφέρεια της Μέσης Ανατο‐
λής, μέχρι το τέλος του 2008.

Όσον αφορά τη Διεθνή Συνεργασία, η Κύπρος έχει υιοθετήσει όλες τις Διε‐
θνείς Συμβάσεις για τα ναρκωτικά και η Νομοθεσία έχει τροποποιηθεί
ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες των Συμβάσεων αυτών, για την υλοποίη‐
ση των οποίων η Κυπριακή Αστυνομία συνεργάζεται στενά με τα Ηνωμένα
Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την INTERPOL,
την EUROPOL και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και τις υπηρεσίες
ξένων χωρών που έχουν εγκαταστήσει μόνιμα στην Κύπρο Αξιωματικούς
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Τέλος, με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της,
η Υ.ΚΑ.Ν. υιοθέτησε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εξειδικευμέ‐
να προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ναρκωτικών και άλλα συνα‐
φή θέματα, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό. Με βάση λοιπόν
το πρόγραμμα αυτό, ήδη αρκετός αριθμός μελών της Υ.ΚΑ.Ν. έτυχε
σχετικής εκπαίδευσης.
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ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών
Αποστολή της ΥΠ.ΕΓ.Ε. συνίσταται στην επιστημονική εξέταση
τεκμηρίων και σκηνών εγκλημάτων και στην παρουσίαση μαρτυ‐
ρίας ενώπιον του Δικαστηρίου.
Στην ΥΠ.ΕΓ.Ε. υπάγονται το Εγκληματολογικό Εργαστήριο, ο
Κλάδος Δακτυλοσκόπησης, το Φωτογραφικό Εργαστήριο, το
Δικανικό Εργαστήριο, το Εργαστήριο Διερεύνησης, το Γραφείο
Διαβίβασης Τεκμηρίων, το Εργαστήριο Γραφολογίας και το
Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας.

ενώ παράλληλα 16.916 τεκμήρια που αφορούσαν 3.237 υποθέσεις διαβι‐
βάστηκαν στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής για εξέταση με τη
μέθοδο DNA.
Το προσωπικό του Εγκληματολογικού Εργαστηρίου είναι υπεύθυνο για
τη Βαλλιστική εξέταση πυροβόλων όπλων και την εξέταση πυρομαχικών/
κάλυκων/βολίδων κλπ. Επιπλέον, διενεργεί σύγκριση ιχνών εργαλείων
σκηνής εγκλήματος/δυστυχήματος με εργαλεία που πιθανόν να χρησιμο‐
ποιήθηκαν στη διάπραξη του εγκλήματος/δυστυχήματος. Πραγματοποιεί
εξέταση τεμαχίων τεκμηρίων, εξετάζει κέρματα και χαρτονομίσματα, κα‐
θώς και αριθμούς που απαλείφθηκαν ή αλλοιώθηκαν από μεταλλική ή
άλλη επιφάνεια όπλων.
Το Εγκληματολογικό Εργαστήριο, το 2008 μεταξύ των άλλων τεκμηρίων,
παρέλαβε και τα εξής:
Αρ. Είδος

Τα μέλη του Γραφείου Διαβίβασης Τεκμηρίων παραλαμβάνουν και δια‐
βιβάζουν τα τεκμήρια όλων των υποθέσεων για επιστημονικές εξετάσεις
στα διάφορα εργαστήρια της ΥΠΕΓΕ / ή και σε άλλες υπηρεσίες ή κυβερνη‐
τικά εργαστήρια π.χ. Γενικό Χημείο του Κράτους, Ινστιτούτο Νευρολογίας
και Γενετικής (DNA), για επιστημονική εξέταση, αφού καταχωρηθούν και
ελεγχθεί το ειδικό έντυπο. Παράλληλα, έχουν την ευθύνη για την ασφαλή
φύλαξη και παράδοση των τεκμηρίων στους ανακριτές. Από το Γραφείο
διαβιβάστηκαν στο Κυβερνητικό Χημείο για εξέταση 3.114 τεκμήρια που
αφορούσαν 1.235 υποθέσεις. Στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διαβιβάστηκαν
40 υποθέσεις και 28 υποθέσεις στο Ιστοπαθολογικό Τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Λευκωσίας. Μικρός αριθμός υποθέσεων διαβιβάστηκε στο
Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο Σύνδεσμο Τοξοβολίας, στο Τμήμα Τηλεπι‐
κοινωνιών Αρχηγείου, και στο Τμήμα Μελετών & Ανάπτυξης Αρχηγείου,

Ενέργειες

456 Πυροβόλα όπλα Εξέταση για την καταλληλότητα τους και το εγκλη‐
ματικό τους παρελθόν
245 Κενά φυσίγγια Προσδιορισμό διαμετρήματος και τύπου όπλων από
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
69 Βολίδες
Προσδιορισμό διαμετρήματος και τύπου όπλων από
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν
3725 Φυσίγγια
Προσδιορισμό του διαμετρήματος, της κατασκευής
και της καταλληλότητάς τους
21 Υποθέσεις
Σύγκριση ιχνών εργαλείων και αποτυπωμάτων
υποδημάτων
1472 Χαρτονομίσματα Εξέταση κατά πόσον ήταν πλαστά σε 380 υποθέσεις
526 Επιθετικά όπλα

Εξέταση και προσδιορισμό της κατηγορίας τους
(σπαθιά, ρόπαλα, μαχαίρια, σιδερογροθιές)
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Επιπλέον, οι εμπειρογνώμονες του Εγκληματολογικού Εργαστηρίου
επισκέφθηκαν για εξετάσεις 32 σκηνές σοβαρών εγκλημάτων ενώ
κλήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου σε 140 ποινικές διαδικασίες.

ακή αρχειοθέτηση και εντοπισμό προσώπων με βάση την φωτογραφία
τους ή τα προσωπικά τους δεδομένα.

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Διερεύνησης επισκέπτεται όλες τις
ιδιαίτερα σοβαρές σκηνές εγκλημάτων σε όλη την Κύπρο, για σκοπούς
εξερεύνησης, εντοπισμού, σήμανσης και συσκευασίας τεκμηρίων. Επι‐
πρόσθετα, διενεργεί δακτυλοσκοπική εξέταση τόσο της σκηνής όσο και
των εντοπιζόμενων τεκμηρίων, αλλά και εξειδικευμένη δακτυλοσκοπι‐
κή εξέταση τεκμηρίων σε παγκύπρια βάση. Τα μέλη του Εργαστηρίου
Διερεύνησης το 2008 εξέτασαν 4.312 τεκμήρια σε 198 δακτυλοσκοπικές
υποθέσεις με τη χρήση χημικών μέσων και πηγών φωτισμού. Από
αυτές οι 164 υποθέσεις ήταν αρνητικές , δηλαδή δεν εντοπίστηκαν
αξιοποιήσιμα αποτυπώματα, ενώ σε 34 υποθέσεις εντοπίστηκαν
δακτυλικά αποτυπώματα. Κατά τον ίδιο χρόνο επισκέφτηκαν και
εξέτασαν 112 σκηνές σοβαρών υποθέσεων, όπως φόνους, εμπρησμούς,
ληστείες, εκρήξεις βομβών, κ.τ.λ. και συνέλεξαν 1.149 τεκμήρια.
Το Φωτογραφικό Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη φωτογράφηση
ή/ και βιντεογράφηση σκηνών εγκλημάτων, εργατικών ατυχημάτων ή
οποιασδήποτε άλλης αστυνομικής δραστηριότητας, αστυνομικών
τεκμηρίων στις σκηνές ή στο Εργαστήριο, καθώς και φωτογράφηση
μελών της Αστυνομίας για σκοπούς έκδοσης αστυνομικών δελτίων
ταυτότητας. Στο εργαστήριο εμφανίζονται όλα τα φιλμς της Αστυνο‐
μίας και εκτυπώνονται φωτογραφίες σε παγκύπρια βάση, ενώ παράλ‐
ληλα ασχολούνται με την ανάλυση, επεξεργασία και ενίσχυση εικόνας
που μπορεί να προέρχεται από βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Το φωτογραφικό εργαστήριο ετοιμάζει επίσης σκίτσα προσώπων με τη
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, και μελλοντικά θα διενεργεί ψηφι‐
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Κατά το 2008, τα μέλη του φωτογραφικού εργαστηρίου εκτέλεσαν καθή‐
κοντα όπως τα ακόλουθα:

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Φωτογράφηση σκηνών εγκλημάτων

152

Φωτογράφηση δραστηριοτήτων Αστυνομίας

139

Αντιγραφή φωτογραφιών και εκτύπωση
Βιντεογραφήσεις

3.654
115

Ψηφιακή επεξεργασία τεκμηρίων από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης/ Αριθμός Τεκμηρίων (βιντεοκασέτες/ CDʹs/ σκλη‐

433 υποθέσεις

ρός δίσκος Η/Υ κ.ά.)

563 τεκμήρια

Επένδυση υπηρεσιακών Αδειών Οδήγησης

9

Έκδοση Νέων Αστυνομικών Δ.Τ.

4.836

Εκτύπωση πινάκων για τα υπόλοιπα εργαστήρια της ΥΠ.ΕΓ.Ε.

1.681

Φωτογράφηση φυλακισμένων προσώπων
Αριθμός φιλμς που εμφανίστηκαν
Αριθμός φωτογραφιών που εκτυπώθηκαν

911
3.173
367.974

Σκίτσα πρόσωπων

5

Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας στη Φωτογραφία

79

Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας στο Βίντεο

4

Εκτύπωση φωτογραφιών για φιλοαστυνομικό Σύνδεσμο

19 Φωτογρ. & DVD

Διαλέξεις στην ΑΑΚ

16

Εκτύπωση φωτογραφιών για Αγνοούμενους

165

67

Εκτύπωση φωτογραφιών για Γραφείο Τύπου

1.078

Επένδυση υπηρεσιακών δελτίων εισόδου στο Αρχηγείο Αστυνομίας

95

Δέσιμο διαφόρων υπηρεσιακών μελετών

101

Ετοιμασία παρουσιάσεων

10

Αντιγραφή βιντεοκασετών, CD, DVD, για Αστυνομική εκδήλωση, για το Γραφείο Τύπου και άλλες Υπηρεσίες

334 CD
337 DVD
3 DVCAM
40 BETA

Ετοιμασία ταινιών μικρού μήκους για την Αστυνομία

10

Ετοιμασία προσφορών για αγορά Φωτογραφικού εξοπλισμού και φωτογραφικών υλικών

32

Ετοιμασία προσκλήσεων για Δείπνο από τον Αρχηγό Αστυνομίας προς Αρχηγό Αστυνομίας Ρουμανίας

11

Ετοιμασία Χριστουγεννιάτικης Κάρτας Αρχηγού Αστυνομίας και Διευθυντή ΥΠΕΓΕ

450

Ετοιμασία Προσκλήσεων για τη Χριστουγεννιάτικη Χοροεσπερίδα

150

Ετοιμασία Ομαδικών Φωτογραφιών σε σεμινάρια
Αναγνωριστικοί Πίνακες για ΤΑΕ
Ετοιμασία κογκάρδων για συνέδριο της Interpol
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180 (30Χ21)
1 (30Χ21)
30

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Το Εργαστήριο Γραφολογίας είναι υπεύθυνο για την εξέταση χειρογρά‐
φων εγγράφων, για τα οποία αμφισβητείται η ταυτότητα αυτού που
έγραψε ή υπέγραψε, επανεμφάνιση σβησμένης γραφής ή γραφής που
καλύφτηκε με διορθωτικό υγρό, με τη χρήση ειδικών φωτισμών και εξειδι‐
κευμένης φωτογράφησης, καθώς και διαχωρισμό διαφορετικών τύπων
μελανιών σε γραφή / υπογραφή, με τη χρήση ειδικής συσκευής. Επίσης,
ασχολείται με την εμφάνιση αποτυπωμάτων γραφής (Indentations), με τη
χρήση συστήματος ηλεκτροστατικής ανίχνευσης εγγράφων, και την εξέτα‐
ση δακτυλογραφημένων εγγράφων, με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμέ‐
νης γραφομηχανής που χρησιμοποιήθηκε ή εκτυπωμένων εγγράφων για
προσδιορισμό του τρόπου εκτύπωσης ή αναπαραγωγής τους.

Τα μέλη του Εργαστηρίου, κατά το έτος 2008, εξέτασαν 12.904 τεκμήρια που
σχετίζονται με 422 υποθέσεις πλαστογραφίας. Οι υποθέσεις αφορούσαν
κυρίως Επιταγές, Συμβόλαια, Δελτία Πώλησης και Τιμολόγια. Κατά το έτος
2008 μέλη του εργαστηρίου κλητεύθηκε για μαρτυρία ενώπιον δικαστηρίου
σε 201 υποθέσεις. Ακόμη, τα 4 από τα 5 μέλη του Εργαστηρίου Γραφολογί‐
ας, εκτός από τα συνήθη καθήκοντα τους εργάστηκαν και ως φωτογράφοι
σε διάφορες σκηνές εγκλήματος , σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και σε άλλες
εκδηλώσεις.
Το Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας είναι
υπεύθυνο για την εξέταση τεκμηρίων που αμφισβητείται η γνησιότητα
τους όπως Διαβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα, θεωρήσεις εισόδου
(Ευρωπαϊκή θεώρηση τύπου SCHENGEN και θεωρήσεις άλλων χωρών),
σφραγίδες εισόδου / εξόδου από το έδαφος της Δημοκρατίας, ανάγλυφες
σφραγίδες ή αποτυπώματα σφραγίδων μελάνης, εκτυπώσεις ασφαλείας
(ανάγλυφη, λιθογραφική, μεταξοτυπία κ.λπ.), Πιστωτικές Κάρτες, Ταξιδιω‐
τικές επιταγές, Ταυτότητες, Ομολογίες, Λαχεία κ.λπ.

Τα μέλη του Εργαστηρίου, κατά το έτος 2008, εξέτασαν συνολικά 1065 τεκ‐
μήρια τα οποία αφορούν σε 238 υποθέσεις πλαστογραφίας., οι περισσότερες
από τις οποίες αφορούσαν Ταξιδιωτικά Έγγραφα και περιλάμβαναν Διαβα‐
τήρια και Δελτία Ταυτότητας. Επιπρόσθετα, το προσωπικό του Εργαστηρίου
εξέτασε ανεπίσημα 73 υποθέσεις που αφορούσαν Διαβατήρια, Ταυτότητες
και άλλα Έντυπα Ασφαλείας, διαφόρων χωρών.
Σε 66 περιπτώσεις το Εργαστήριο ετοίμασε και απέστειλε φωτογραφικό υλι‐
κό προς τη Europol Κύπρου σχετικά με υποθέσεις πλαστογραφίας Ευρωπαϊ‐
κών Ταξιδιωτικών Εγγράφων. Ακόμη, το προσωπικό του Εργαστηρίου κλη‐
τεύθηκε για μαρτυρία ενώπιον Δικαστηρίου σε 84 υποθέσεις.
Κατά το ίδιο έτος το Εργαστήριο ενημέρωνε το σύστημα F.A.D.O. (False &
Authentic Documents Online), με διάφορα Έντυπα Ασφαλείας.
Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης, γι’ αυτό και
διοργανώθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΥΠ.ΕΓ.Ε. και της Α.Α.Κ. εκπαιδεύ‐
σεις που αφορούσαν την αναγνώριση πλαστών και πλαστογραφημένων
εντύπων ασφαλείας τις οποίες παρακολούθησαν μέλη της Υ.Α.&Μ. που
ασχολούνται με το Διαβατηριακό έλεγχο, καθώς και Λειτουργοί Τελωνείου.
Το Δικανικό Εργαστήριο είναι υπεύθυνο για εξετάσεις ινών, ξεσμάτων
μπογιάς, θραυσμάτων γυαλιού και άλλων μικροϊχνών, ανίχνευση τριχών,
βιολογικών υγρών (αίμα, σπέρμα), διαχωρισμό ανθρώπινου / ζωικού αίμα‐
τος, διαχωρισμό ανθρώπινης / ζωικής τρίχας, και χημική επανεμφάνιση
των εργοστασιακών αρχικών αριθμών του σκελετού ή της μηχανής μηχα‐
νοκίνητων οχημάτων.
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Παράλληλα, τα μέλη του επισκέφθηκαν σοβαρές σκηνές εγκλημάτων
για εξειδικευμένες δειγματοληψίες, και παροχή συμβουλών προς όλα
τα μέλη της Αστυνομίας αναφορικά με δειγματοληψίες και συσκευασία
τεκμηρίων. Περαιτέρω, ασχολήθηκαν με την ετοιμασία ειδικών κιβωτί‐
ων (sampling kits) μιας χρήσης, για σκοπούς δειγματοληψίας από υπό‐
πτους και σκηνές εγκλημάτων, κυρίως σε περιπτώσεις εκρήξεων.
Επιπρόσθετα, μέλη του εργαστηρίου έλαβαν μέρος σε εργαστηριακούς
ελέγχους σύγκρισης ινών, ξεσμάτων μπογιάς, θραυσμάτων γυαλιού
και μελανιού σε δείγματα που απεστάλησαν από τις αντίστοιχες Ομά‐
δες Εργασίας του ENFSI για έλεγχο ποιότητας αποτελεσμάτων των Ερ‐
γαστηρίων των χωρών μελών του Οργανισμού.

Κατά το έτος 2008, στο Δικανικό Εργαστήριο της ΥΠ.ΕΓ.Ε. εξετάστηκαν
συνολικά 232 τεκμήρια, τα οποία αφορούσαν 118 υποθέσεις.
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Υποθέσεις

Τεκμήρια

Υπόθεση

92

120

Παραποίηση των εργοστασιακών αρχι‐
κών αριθμών του σκελετού / μηχανής
μηχανοκίνητων οχημάτων

8

72

Σύγκριση ξεσμάτων μπογιάς οχημάτων,
υποθέσεων διαρρήξεων, κακόβουλης
ζημιάς

7

11

Σύγκριση θραυσμάτων γυαλιού

3

9

Σύγκριση ινών

3

7

Σύγκριση πλαστικού

1

10

Σύγκριση μελανιού (υπόθεση πλαστο‐
γραφίας)

2

3

Εξέταση τριχών, βιολογικών υγρών και
άλλων ιχνών

2

κάλυκες

Εκπυρσοκρότησης όπλου

Παράλληλα, το προσωπικό του Δικανικού Εργαστηρίου ασχολήθηκε με
θέματα που άπτονται των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργα‐
στηρίων της Δικανικής Επιστήμης (ENFSI), της ομάδας ENFSI Compete‐
nce Assurance Project Group (CAP) και των Ομάδων Εργασίας του εν
λόγω Οργανισμού από την ΥΠ.ΕΓ.Ε. Ασχολήθηκε με τη μετάφραση των
τεχνικών ορολογιών που αφορούν σε διάφορους τομείς της Δικανικής
Επιστήμης, εργασία η οποία ανατέθηκε στο Εργαστήρι από την Ομάδα
ENFSI. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου αξιόπιστου ηλεκτρο‐
νικού λεξικού που να περιέχει μεταφρασμένες τις τεχνικές ορολογίες
σε διάφορες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Ακόμη, προχώρησε

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

στην καταχώρηση όλων των δικανικών όρων της βάσης Multilingual στην
ηλεκτρονική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΑΤΕ (Inter – Agency Teminology Exchange for EU).

Εκτός από τις εργαστηριακές αναλύσεις, τα δύο μέλη του επιστημονικού
προσωπικού ασχολήθηκαν με το συντονισμό και υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών μέσα στα πλαίσια της διαπίστευσης των Εργαστηρίων της
ΥΠ.ΕΓ.Ε., βάσει του διεθνούς προτύπου ΙSO 17025. Αξίζει να σημειωθεί ότι
το Δικανικό Εργαστήριο μαζί με ακόμη δύο Εργαστήρια της ΥΠ.ΕΓ.Ε., τα
οποία ήταν τα πρώτα που είχαν επίσημα διαπιστευθεί από το
Ε.ΣΥ.Δ.
(Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), πέτυχαν στην αξιολόγηση της Ετήσιας
επιτήρησης που διεξάχθηκε κατά τα μέσα Νοεμβρίου από τον εν λόγω Φορέα.
Ο Κλάδος Δακτυλοσκόπησης φέρει την ευθύνη του ποιοτικού ελέγχου
των παραλαμβανόμενων από τις Επαρχίες αποτυπωμάτων, τη μόνιμη
καταχώριση τους στο σύστημα και τη σύγκριση τους με τα λανθάνοντα
αποτυπώματα, που ανευρίσκονται στις σκηνές εγκλημάτων.

Παραλήφθηκαν επίσης 6.808 έντυπα δακτυλικών και παλαμικών
αποτυπωμάτων από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, την Αστυνομία των
Βρετανικών Βάσεων, την Υ.Α.&Μ και 325 από την INTERPOL – EUROPOL,
τα οποία αφού έτυχαν επεξεργασίας, καταχωρήθηκαν στο σύστημα
Α.Σ.Α.Δ.Α. Επιπλέον, 79 έντυπα δακτυλικών αποτυπωμάτων έχουν
σαρωθεί και σταλεί στην EURODAC. Τέλος, τα μέλη του Εργαστηρίου
Δακτυλοσκοπίας παρουσιάστηκαν ως μάρτυρες κατηγορίας ενώπιον Δικαστηρίου σε 74 υποθέσεις.
Κατά το έτος 2008 τα μέλη του Εργαστηρίου Δακτυλοσκοπίας της ΥΠ.ΕΓ.Ε
παρέλαβαν από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών και την
Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων 667 υποθέσεις που αφορούσαν δακτυλοσκοπική εξέταση σκηνών εγκλημάτων, οι οποίες περιείχαν 1.618 λανθάνοντα αποτυπώματα. Τα αποτυπώματα αφού καταχωρήθηκαν και έγινε η
σχετική επεξεργασία, αναγνωρίστηκαν 186 ύποπτοι και 134 πρόσωπα με
ελεύθερη διακίνηση (ένοικοι). Παράλληλα κατά το 2008, τα μέλη του εργαστηρίου δραστηριοποιήθηκαν στα πιο κάτω:

Στον Κλάδο έχει εγκατασταθεί το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ), με υποσταθμούς στις Επαρχίες
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. Μέσω των
υποσταθμών αυτών αποστέλλονται στο Αρχηγείο Αστυνομίας, τα δακτυλικά αποτυπώματα υπόπτων για σκοπούς σύγκρισης και καταχώρησης.

Η ΥΠ.ΕΓ.Ε. το 2008 παρέλαβε και εξέτασε διάφορα τεκμήρια σε σχέση με
πληθώρα υποθέσεων που απασχόλησαν την Αστυνομία.

71

Έλεγχος φωτογραφικού εξοπλισµού (Ειδικά καθήκοντα προστασίας
προσωπικοτήτων)

6

Φωτογράφηση (Εκδηλώσεις, περιλαµβανοµένων ποδοσφαιρικών
αγώνων))

14

Βιντεογράφηση (Εκδηλώσεις)

15

∆ακτυλοσκόπηση (Αλλοδαποί (για σκοπούς εργοδότησης στο
εξωτερικό))

39

252

∆ακτυλοσκόπηση (Νέοι Αστυφύλακες)
∆ακτυλοσκόπηση και φωτογράφηση (Κατάδικοι στις Κεντρικές
Φυλακές)

586

Βιβλιάρια µε φωτογραφίες (Σκηνές σοβαρού εγκλήµατος)

76

Φωτογράφηση (Σκηνές σοβαρού εγκλήµατος)

19

Βιντεογράφηση (Σκηνές σοβαρού εγκλήµατος)

13

Εξέταση (Σκηνές σοβαρού εγκλήµατος)

71
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Επιτεύγματα
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Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου
Αποστολή της Υ.Ε.&.Ε. είναι η διεξαγωγή, με ή χωρίς προειδοποί‐
ηση, τακτικών ελέγχων των Αστυνομικών Τμημάτων / Διευθύν‐
σεων / Μονάδων και Υπηρεσιών για εξακρίβωση του βαθμού ε‐
τοιμότητας, επαγρύπνησης και επάρκειας, και κατά πόσο η εκτέ‐
λεση των Αστυνομικών καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με τις ο‐
δηγίες και το πρόγραμμα του Αρχηγού Αστυνομίας.

Η Υ.Ε.&.Ε. μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων και δραστηριοτήτων
της, με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς
τους πολίτες και την καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα της Α‐
στυνομίας, το 2008 πραγματοποίησε 88 απροειδοποίητους ελέγχους /
επιθεωρήσεις σε Τμήματα, Διευθύνσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες. Σκο‐
πός των ελέγχων ήταν η διακρίβωση των μεθόδων και διαδικασιών
εκτέλεσης των αστυνομικών καθηκόντων, η συμμόρφωση προς τις υ‐
ποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα των μελών και η επισήμανση ελ‐
λείψεων, αδυναμιών ή παρατυπιών. Με βάση τις εκθέσεις, παρατηρή‐
σεις και εισηγήσεις της Υπηρεσίας μελετώνται και λαμβάνονται τα
αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Επιπρόσθετα, προωθούνται προς επίλυ‐
ση τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται με στόχο τη βελτίωση
της αποδοτικότητας της Αστυνομίας.
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Επιπρόσθετα, διενήργησε 89 επιθεωρήσεις / ελέγχους σε διάφορα Τμή‐
ματα, Διευθύνσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες αναφορικά με την κατα‐
στροφή εγγράφων μετά από έγκριση από την Τμηματικό Λειτουργό
Αρχείου, σύμφωνα με την Α.Δ. 1/45. Επίσης, συνέλεξε αριθμό σοβαρών
Ποινικών Υποθέσεων ιδιαίτερου ιστορικού ενδιαφέροντος, που αφορούν
τον Απελευθερωτικό Αγώνα του 1955‐59, τις οποίες απέστειλε για
συντήρηση και φύλαξη στο Κρατικό Αρχείο.

Παράλληλα, η Υ.Ε.&Ε. ασχολήθηκε με το Θεσμό του Μυστικού Επισκέ‐
πτη, διενεργώντας 136 τηλεφωνικές κλήσεις σε Αστυνομικούς Σταθ‐
μούς / Τμήματα, ως επίσης και 11 επεισόδια για έλεγχο της ετοιμότητας
και ανταπόκρισης των μελών της Αστυνομίας προς το κοινό.

Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.)
Η Κ.Υ.Π. είναι απευθείας υπόλογη στον Πρόεδρο της Δημοκρατί‐
ας για θέματα που σχετίζονται με τη συλλογή, την αξιολόγηση
και εκμετάλλευση πληροφοριών που αφορούν την ασφάλεια του
Κράτους. Για διοικητικά θέματα υπάγεται στο Β/ Αρχηγό (Υ).

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.)
Η Α.Α.Κ. το 2008 είχε ακόμη ένα έτος εποικοδομητικής παρουσί‐
ας στον τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης. Ο προγραμματι‐
σμός και εποπτεία της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών
της Αστυνομίας είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της
Α.Α.Κ., με στόχο να τα καταστήσει ικανά να ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά και αποδοτικά στα καθήκοντά τους. Για το λό‐
γο αυτό δραστηριοποιείται σε τρία επίπεδα:
1ο τη συστηματική εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυνομικών
2ο την εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των μελών της
Αστυνομίας με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων
και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε διοικητικά και
επιχειρησιακά (αστυνομικά) θέματα, και
3ο τη διοργάνωση εντατικών τμημάτων εκμάθησης ξένων
γλωσσών.

Μέσα στα πλαίσια της αποστολής της, η Α.Α.Κ., έχει την ευθύνη να
προβαίνει στη σύνταξη νέων Αστυνομικών Διατάξεων ή στην τροποποίηση
παλαιών και την ετοιμασία Μαθημάτων, περιλαμβανομένων Πρακτικών
Εφαρμογών και Επεισοδίων, καθώς και την ενημέρωση όλων των Νόμων
και Κανονισμών που αφορούν την Αστυνομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε
δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράλληλα, ενη‐
μερώνει σχετικά τα μέλη της Αστυνομίας.

Επιπρόσθετα, και μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
η Α.Α.Κ. συμμετέχει στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής
Ακαδημίας.
Κατά το υπό ανασκόπηση έτος, η Α.Α.Κ. συνέχισε το έργο της εκπαίδευσης
και επιμόρφωσης των μελών της μέσα στα πλαίσια του προγράμματος
εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυνομικών, των προγραμμάτων Λοχιών και
Υπαστυνόμων καθώς και των διαφόρων Εκπαιδεύσεων / Σεμιναρίων.
Επιπλέον, προχώρησε στον εμπλουτισμό του προγράμματος των Δοκίμων
Αστυνομικών και των Δοκίμων Ειδικών Αστυνομικών με νέες θεματικές
ενότητες.
Κατά τη διάρκεια του 2008 διοργανώθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία
167 συνολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια τα οποία παρα‐
κολούθησαν 3.673 μέλη της Αστυνομίας και 397 μέλη άλλων Υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, εκπαιδεύτηκαν 323 μέλη στη Σχολή Αξιωματικών και 2.297
μέλη στη Σχολή Λοχιών και Αστυφυλάκων. Επιπλέον, πραγματοποιήθη‐
καν προγράμματα μεταβατικής διευκόλυνσης αλλά και εκπαιδεύσεις
εκτός της Α.Α.Κ.
Κατά το έτος 2008, 107 σπουδαστές της Α.Α.Κ. πέτυχαν στις Εξετάσεις
Α΄ Βοηθειών και απέκτησαν το πιστοποιητικό Α’ Βοηθού του Συνδέσμου
και Τάγματος Αγίου Ιωάννη, ενώ άλλα 465 μέλη έχουν ανανεώσει το
πιστοποιητικό τους.
Επίσης, σε συνεργασία με την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης &
Προσωπικού πραγματοποίησε 47 Σεμινάρια για θέματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τα οποία απευθύνονταν σε Αξιωματικούς, Λοχίες και Αστυνομι‐
κούς.
Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ακαδημίας, είναι
η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, εκτός της
ενσωμάτω‐
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ενσωμάτωσης του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στον κορμό
της βασικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυνομικών, η Α.Α.Κ. διοργα‐
νώνει προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών όπως η Τουρκική, η
Ρωσική, Αραβική, Γαλλική, Ισπανική και Ιταλική ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας. Κατά το έτος 2008, προσφέρθηκαν
και εντατικά προγράμματα εκμάθησης της Τουρκικής και Ρωσικής
γλώσσας, στα οποία μετείχαν ανά 12 άτομα.
Επιπρόσθετα, και μέσα στα πλαίσια επιμόρφωσης των μελών της
Αστυνομίας, η Α.Α.Κ. διευθέτησε τη συμμετοχή συνολικά 148 μελών
της Αστυνομίας στα Κ.Ι.Ε. σε μαθήματα ξένων γλωσσών καθώς και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπως φαίνεται πιο κάτω:

Μέλη που εκπαιδεύτηκαν
20

Η.Υ.

7

Αγγλικά
55

10
9

Ρωσικά
Γαλλικά

28

19

Τουρκικ
ά
Ιταλικά

Το Γραφείο Μελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας μερίμνησε για τη
συγγραφή/ τροποποίηση 79 Αστυνομικών Διατάξεων και 133 μαθη‐
μάτων περιλαμβανομένων Πρακτικών Εφαρμογών και Επεισοδίων.
Επίσης, ασχολήθηκε με την ενημέρωση Νόμων οι οποίοι ετοιμάζο‐
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νται και διατίθενται στα μέλη της Αστυνομίας υπό τύπο βιβλίου. Πιο
κάτω παρατίθενται οι σχετικοί νόμοι:
•
Ποινικός Κώδικας
•
Ποινική Δικονομία
•
Περί Αστυνομίας Νόμος και Κανονισμοί
•
Περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Νόμος
•
Περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων Νόμος και Κανονισμοί
•
Περί Προστασίας Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμος
•
Περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμος
•
Νόμος για τα Δικαιώματα προσώπων που συλλαμβάνονται και
τελούν υπό κράτηση
•
Περί Βίας στην Οικογένεια και προστασία των θυμάτων Νόμος
•
Περί απόδειξης Νόμος
•
Σύνταγμα
Επιπρόσθετα, το εν λόγω γραφείο ασχολήθηκε με τη συνεχή ενημέρω‐
ση του συστήματος μηχανογράφησης της Α.Α.Κ., το οποίο είναι ενταγ‐
μένο στο PORTAL, με όλες τις τροποποιήσεις που αφορούν σε μαθήμα‐
τα, διατάξεις, νόμους κ.λπ.
Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδη‐
μίας, ως εθνικό Σημείο Επαφής της Κυπριακής Αστυνομίας με την
Ε.Α.Α. (CEPOL) κατά το 2008 είχε άμεση και στενή συνεργασία τόσο με
τη Γραμματεία, τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ε.Α.Α. όσο και
με τις Αστυνομικές Ακαδημίες των υπολοίπων Κρατών – Μελών της
Ε.Ε. καθώς και με το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Κολεγίων
(AEPC). Ο κύκλος εργασιών του γραφείου εστιάστηκε στη συμμετοχή
της Κυπριακής Αστυνομίας σε 30 από τα 96 σεμινάρια που περιλάμβα‐
νε το ετήσιο πρόγραμμα της Ε.Α.Α. Επίσης, διοργανώθηκαν 4
σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας στην Κύπρο και
υποστηρίχτηκαν άλλα σεμινάρια που διοργανώθηκαν από άλλες χώ‐
ρες. Ακόμη, συνέχισε η εκπροσώπηση της Κύπρου στο Διοικητικό Συμ‐
βούλιο και σε ομάδες εργασίας της Ε.Α.Α.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της Κύπρου με την Ε.Α.Α. δημιουργή‐
θηκε επίσης και το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων εκπαίδευσης Διασυνο‐
ριακού Ελέγχου (FRONTEX) με σκοπό τη θέσπιση και εφαρμογή Κοινών /
Εκπαιδευτικών προτύπων στον τομέα του διασυνοριακού ελέγχου ανάμε‐
σα στις χώρες – μέλη της Ε.Ε.
Για σκοπούς εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης, κατά το 2008, αγοράσθηκαν
152 βιβλία αξίας €3.443,20, ενώ 8 βιβλία παραχωρήθηκαν δωρεάν .
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Περιπτώσεις

Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης
Αποστολή της Μ.Μ.Α.Δ. είναι η αντιμετώπιση οργανωμένων
πράξεων βίας και τρομοκρατίας, η διάσωση και παροχή βοήθει‐
ας σε πρόσωπα που κινδυνεύουν από θεομηνίες, αεροπορικά,
ναυτικά ή χερσαία ατυχήματα. Επιπλέον έχει την ευθύνη για
την ασφάλεια ξένων προσωπικοτήτων που επισκέπτονται την
Κύπρο, εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας, και άλλα ειδικά κα‐
θήκοντα που της καθορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Κατά το 2008 η Μ.Μ.Α.Δ. με βάση την αποστολή της, επιτέλεσε σημαντι‐
κό επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό έργο, συμπληρώνοντας 55,799 εγκε‐
κριμένες ώρες υπερωριακής απασχόλησης. Ενίσχυσε δε επιχειρησιακά
τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις με διάφορους τρόπους, όπως:

78
2

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2008

Μηχανοκίνητα περίπολα

476

Ποδοσφαιρικούς ή Καλαθοσφαιρικούς αγώνες

88

Κατεπείγοντα επεισόδια

104

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας

2

Ανεύρεση ελλειπόντων/ καταζητούμενων προσώπων

3

Ενεργοποίηση συστημάτων συναγερμού

22

Ασφάλεια/ συνοδεία ξένων προσωπικοτήτων

33

Καταγγελία προσώπων για τροχαία αδικήματα

31

Ανεύρεση φαιά ουσίας (πιθανόν ναρκωτικών) σε οχή‐
ματα/ πρόσωπα

11

Σύλληψη 92 προσώπων για ποινικά αδικήματα

67

Ενδελεχής έρευνα σε ύποπτα οχήματα/ μοτοσυκλέτες/
πρόσωπα

75

Επίβλεψη του χώρου του Ιπποδρόμου για σκοπούς
πρόληψης και επιβολή του νόμου

55

Ανεύρεση κλοπιμαίων μοτοποδηλάτων/ οχημάτων

4

Συνοδεία εμπορευματοκιβωτίων/ τραπεζογραμματίων

54

Συνοδεία οχημ. για εφοδιασμό Τραπεζών με ΕΥΡΩ

18

Τροχαία δυστυχήματα

7

Καταγγελίες προσώπων για αδικήματα που αντιβαί‐
νουν την Περί Κυνηγίου Νομοθεσία

43

Προσφορά Ανθρωπιστικής Βοήθειας

3

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Σημαντική ήταν επίσης η εξασφάλιση από τη Μονάδα των χώρων επισκέ‐
ψεων / δρομολογίων διακίνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ανέλαβε σε 121 περιπτώσεις τη μεταφορά υποδίκων/καταδίκων από τους
χώρους κράτησης τους στα Δικαστήρια/ Κεντρικές Φυλακές / Νοσοκομεία ή
για ανάκριση. Κατά τον ίδιο χρόνο εξασφάλισε με στατικές φρουρές διάφο‐
ρα ζωτικής σημασίας σημεία.
Επιπλέον, μεγάλη έμφαση δόθηκε και στον τομέα της εκπαίδευσης. Για το
λόγο αυτό, το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης της Μονάδας (Ε.Κ.Ε.Μ.) πραγμα‐
τοποίησε διάφορες εκπαιδεύσεις τις οποίες παρακολούθησαν 5.275 μέλη.
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει το αντικείμενο και τη διάρκεια εκπαίδευ‐
σης και τον αριθμό μελών που εκπαιδεύτηκαν και τη διάρκεια:

Εκπαίδευση

Αριθμός
εκπαιδευόμενων

Διάρκεια

Βασική Εκπαίδευση

110 νεοσύλλεκτοι

6 εβδομάδες

Ταχύρρυθμη εκπαίδευση

334 μέλη

1 ‐ 2 εβδομάδες

Ταχύρρυθμη εκπαίδευση

74 μέλη

3 εβδομάδες

Διάλεξη «Ανίχνευση και ανεύρεση
εκρηκτικών μηχανισμών και χειρι‐
σμού επικίνδυνων επιβατών με τη
χρήση χειροπεδών»

45 Αεροσυνοδοί των
Κυπριακών Αερογραμμών

Εκπαίδευση σε μέλη της Ε.Φ.

72 μέλη.

μία μέρα

Εκπαίδευση με θέμα «Χειροπέδες,
Ρόπαλα και Τρόποι σύλληψης»

57 νεοσύλλεκτοι

μία μέρα

Εκπαίδευση «Συνοδείες Προσωπικο‐ 97 μέλη της Μ.Π.Φ.
τήτων»

μία μέρα

Εκπαίδευση Ναυαγοσωστικής

1 εβδομάδα

24 μέλη της Μ.Μ.Α.Δ.

Εκπαίδευση σε επιχειρησιακά καθή‐ μέλη των ΟΥΛΑΣ και του
κοντα
Γρ. Προσωπικό

850 ώρες εκπ/σης

Εκπαίδευση πάταξης της λαθροθη‐
ρίας

41 μέλη της Υπηρεσίας
Θήρας (Υ. Εσωτερικών)

3 μέρες

Διεξαγωγή βολών πιστολιού και
ΜΡ5 για το Πιστοποιητικό Κατοχής
Πυροβόλου Όπλου

3.424 μέλη διαφόρων Τμημά‐ Μονοήμερη
των / Υπηρεσιών και Μονά‐
δων

Διεξαγωγή βολών για το Πιστοποιη‐ 69 μέλη διαφόρων Τμημά‐
τικό Κατοχής Πυροβόλου Όπλου
των / Υπηρεσιών και Μονά‐
δων
Διεξαγωγή βολών στο Πεδίο Βολής
Αναλύοντα

4 μέρες

29 μέλη πρεσβειών
μία μέρα
22 μέλη Κεντρικής Τράπεζας
255 μέλη Στρατονομίας

79

Παράλληλα, 21 μέλη της Μ.Μ.Α.Δ. έτυχαν εκπαίδευσης στη Σχολή
Οδηγών του Αρχηγείου Αστυνομίας για απόκτηση υπηρεσιακής άδειας
οδήγησης στις κατηγορίες Β και Δ, ως επίσης 57 μέλη παρακολούθη‐
σαν διάφορες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια στην Κύπρο και άλλα 28 μέ‐
λη μετέβησαν για εκπαίδευση στο εξωτερικό.

Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.)
Η Μ.Π.Φ. έχει την ευθύνη της ασφάλειας του Προέδρου της
Δημοκρατίας και της οικογένειας του, της φρούρησης του Προε‐
δρικού Μεγάρου και των προεδρικών κατοικιών.

Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων της η Μ.Π.Φ. κατά τη διάρκεια του
2008 ασχολήθηκε κυρίως με τις διακινήσεις και την ασφάλεια του Προέ‐
δρου της Δημοκρατίας.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στην εκπαίδευση των μελών της Μονάδας. Για το σκοπό αυτό
τα μέλη της συνοδείας παρακολούθησαν εκπαίδευση σε θέματα Ασφά‐
λειας Προσωπικοτήτων στη Μ.Μ.Α.Δ. αλλά και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Επιχειρήσεις

Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.)
Η Μ.Α.ΕΠ. είναι επιφορτισμένη με την αεροπορική υποστή‐
ριξη της Αστυνομίας.

Μέχρι τον Ιούνη του 2008 η Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας
(ΑΠΑ) υπαγόταν διοικητικά και επιχειρησιακά στο Τμήμα Δ΄ του Αρ‐
χηγείου, και ακολούθως μετονομάστηκε σε Μ.Α.ΕΠ. και έγινε ανεξάρ‐
τητη Μονάδα, με έδρα το Αεροδρόμιο Λάρνακας.
Στη διάρκεια του έτους, η Μ.Α.ΕΠ./ Α.Π.Α. διεξήγαγε περιπολίες από
αέρος για σκοπούς επιτήρησης των ακτών και των χωρικών υδάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για σκοπούς πρόληψης και πά‐
ταξης της διακίνησης ναρκωτικών, λαθρεμπορίου, καταπολέμησης
λαθρομετανάστευσης όπως για σκοπούς έρευνας και διάσωσης. Ειδικό‐
τερα, η Μ.Α.ΕΠ./Α.Π.Α. πρόσφερε τις υπηρεσίες της σε κλήσεις για ε‐
ξειδικευμένα καθήκοντα , ως ακολούθως:

Περιπτώσεις

Αεροφωτογραφίσεις

9

Μεταφορά επισήμων προσώπων

4

Έρευνες για εντοπισμό ύποπτων σκαφών ‐
λαθρομεταναστών

19

Έρευνες για εντοπισμό ληστών – δραπετών

11

Ασκήσεις – εκπαιδεύσεις

16

Καλύψεις αφίξεων / αναχωρήσεων επισήμων

17

Συντήρηση και έλεγχος

26

Έρευνα ‐ διάσωση

15

Πυρόσβεση

13

Εναέριος Έλεγχος τροχαίας κίνησης

8

Μεταφορά τραυματία – ασθενή

8

Ασκήσεις έρευνας διάσωσης

49

Εκπαίδευση Κυβερνητών / Συγκυβερνητών

135

Σε ό,τι αφορά τις επισκευές των πτητικών μέσων, κατά το 2008,
στάλθηκαν στο εξωτερικό διάφορα εξαρτήματα για επισκευή. Το ελικό‐
πτερο «Ακρίτας» παραλήφθηκε στις 21 Μαΐου 2008, από τη Σουηδία
μετά από διενέργεια πενταετούς ελέγχου συντήρησης.
Επιπρόσθετα, το Νοέμβριο 2008 το ελικόπτερο «Ακρίτας» έτυχε
εξαμηνιαίας συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Μ.Α.ΕΠ.
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Σημασία δόθηκε για άλλη μια χρονιά στην εκπαίδευση των μελών της
Μ.Α.ΕΠ. Στη διάρκεια του 2008, έτυχαν εκπαίδευσης σε εξομοιωτή πτήσεων
στην OXFORD ACADEMY της Σουηδίας 8 μέλη , ενώ άλλα 7 μέλη παρακο‐
λούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια του FRONTEΧ στην Ιταλία και στη Γερ‐
μανία. Εκπαιδεύσεις για τα μέλη της Μ.Α.ΕΠ. πραγματοποιήθηκαν και
στην Α.Α.Κ.
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Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.)
Η Λ.&Ν.Α. είναι ανεξάρτητη Μονάδα από το 1988 με έδρα
το Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού και διαθέτει 10 Λιμενικούς και
Ναυτικούς Σταθμούς στις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας,
Πάφου και Αμμοχώστου.
Αρμοδιότητα της Λ.&Ν.Α. είναι η αστυνόμευση και περιπο‐
λία των χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και ο έλεγχος
των λιμανιών, μαρίνων, ορμίσκων και αγκυροβολιών.
Συγκεκριμένα, η Μονάδα αστυνομεύει τη θαλάσσια περιο‐
χή από την περιοχή Κάππαρη Παραλιμνίου μέχρι την περι‐
οχή Πωμού, συνολικού μήκους 199 ναυτικών μιλιών.

Τα καθήκοντα των μελών της Λ.&Ν.Α. περιλαμβάνουν τον από θαλάσ‐
σης έλεγχο των εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε όλο το μήκος της
ακτογραμμής των 199 ν.μ., δηλαδή το νέο και παλαιό Λιμάνι Λεμεσού,
τα Λιμάνια Λάρνακας και Πάφου, τα μικρά λιμάνια Αγ. Νάπας, Ζυγίου
και Λατσιού, οι Μαρίνες Λάρνακας και Αγ. Ραφαήλ καθώς και οι εγκα‐
ταστάσεις της Α.Η.Κ. και τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.
Παράλληλα εκτελεί επιχειρήσεις, πραγματοποιεί συνοδεία / μεταφορά
επισήμων, διασώσεις καθώς και άλλα ναυτικά/ αστυνομικά καθήκοντα
στα χωρικά ύδατα της Κύπρου.
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Κατά το υπό επισκόπηση έτος η Λ.Ν.&Α. συνέχισε να εργάζεται για την
ασφάλεια των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και να
προσφέρει τις υπηρεσίες της μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων της.
Βασικοί στόχοι της υπήρξαν η πρόληψη του λαθρεμπορίου και ιδιαίτερα
η παράνομη μεταφορά όπλων και ναρκωτικών, καθώς επίσης η πρόλη‐
ψη σε θέματα παράνομης εισόδου αλλοδαπών λαθρομεταναστών στο
έδαφος της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, ασχολήθηκε με την παρεμπόδιση
της παράνομης αλιείας και της παράνομης υποβρύχιας αρχαιοκαπηλί‐
ας.
Κατά το 2008, προκλήθηκαν 17 τροχαία δυστυχήματα εντός του Νέου
Λιμανιού Λεμεσού. Τα 11 από αυτά μόνο με υλικές ζημιές και τα υπό‐
λοιπα 6 με ελαφρούς τραυματισμούς. Άλλα 2 δυστυχήματα συνέβηκαν
στο Λιμάνι Λάρνακας με ελαφρούς τραυματισμούς και υλικές ζημιές.
Στους χώρους των ελεύθερων λιμανιών της Κύπρου προκλήθηκαν
συνολικά 11 εργατικά ατυχήματα, όλα με ελαφρά τραυματίες εκτός
από ένα το οποίο ήταν θανατηφόρο. Η Λ.&.Ν.Α. κατάγγειλε συνολικά
292 υποθέσεις που αφορούσαν παραβάσεις των Νόμων για την Αλιεία,
τα Ταχύπλοα, την Προστασία Λουομένων και Διεθνείς Συμβάσεις που
αφορούν τη θάλασσα.
Μέλη της Λ. & Ν.Α. διενήργησαν ελευθεροκοινωνία σε 4.462 πλοία τα
οποία κατέπλευσαν στα νόμιμα λιμάνια της Δημοκρατίας.
Κατά το έτος που πέρασε, διαπράχθηκαν 18 κλοπές και μικροαδικήμα‐
τα στα Λιμάνια και τις Μαρίνες, τη διερεύνηση των οποίων ανέλαβαν οι
οικείες Αστυνομικές Διευθύνσεις. Η Λ.&Ν.Α. καταχώρησε 82 περιπτώ‐
σεις όπως αναφέρεται πιο πάνω και παρακολουθούσε την εξέλιξη της
κάθε υπόθεσης ξεχωριστά. Ακόμη, εντόπισε 21 πλοία τα οποία αφίχθη‐
σαν στη Δημοκρατία για τα οποία υπήρχαν υποψίες ότι ενέχονται σε
υποθέσεις Λαθρομετανάστευσης ή άλλων ύποπτων δραστηριοτήτων.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Όλα ερευνήθηκαν από Μέλη του Γραφείου Ασφαλείας της Λ.&Ν.Α. χωρίς
να προκύψει οτιδήποτε. Επίσης το εν λόγω γραφείο έλαβε 26 πληροφορίες
για πιθανή άφιξη Λαθρομεταναστών τις οποίες διαβίβασε σ’ όλους τους
Λιμενικούς και Ναυτικούς Σταθμούς για επαγρύπνηση και ενέργειες.
Συνολικά 2.127 πλοία τοποθετήθηκαν στον κατάλογο υπόπτων σκαφών
που τηρείται από το Γραφείο Ασφαλείας της Λ. & Ν. Α., για τα οποία λή‐
φθηκαν πληροφορίες για προσέγγιση τους σε κλειστά λιμάνια, μεταφορά
λαθρομεταναστών, τρομοκρατικές ενέργειες, κλοπιμαία και αναζητούμενα
σκάφη.
Από το σύνολο των πλοίων τα οποία επισκέφθηκαν τη Δημοκρατία, 122
εισήλθαν στο Κλειστό Λιμάνι Αμμοχώστου. Στα πλοία αυτά έγιναν
έρευνες, και σε 8 από αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες στοιχειοθετείτο
υπόθεση, οι καπετάνιοι οδηγήθηκαν ενώπιον Δικαστηρίου όπου και κατα‐
δικάστηκαν.
Παράλληλα, πρόσφερε τις υπηρεσίες της και σε άλλες 95 περιπτώσεις για
σκοπούς έρευνας και διάσωσης όπως και παροχή βοήθειας σε πρόσωπα και
σκάφη.

Τα μέλη της Ομάδας Αυτοδυτών της Λ.&Ν.Α. έλαβαν μέρος στις ακόλου‐
θες καταδυτικές επιχειρήσεις:
Περιπτώσεις

Περιοχές

Σκοπός

3

Περιοχή Κάτω Πάφου

Ανεύρεση ελλείποντος προσώπου

1

Κόλπος Λάρνακας

Διερεύνηση πιθανού πνιγμού

1

Περιοχή Πρωταρά

Καθαρισμός βυθού από δίκτυα και
παραγάδια

1

Περιοχή Ζυγίου

Καθαρισμός βυθού στα πλαίσια της
Ναυτικής Εβδομάδας

1

Περιοχή Ακάμα

Επιχειρησιακή κατάδυση για ανά‐
συρση τεκμηρίων

1

Κόλπος Λεμεσού

Έλεγχος του θαλάσσιου αγωγού
μεταφοράς νερού

1

Περιοχή αλιευτικού κα‐
ταφύγιου Αγίας Νάπας

Ανάσυρση πνιγμένου προσώπου
από το βυθό

1

Φράγμα Πολεμιδιών

Ανάσυρση αυτοκινήτου

30

Λιμάνια Λεμεσό και
Λάρνακας

Επιχειρησιακές καταδύσεις για
έλεγχο

Σε ό,τι αφορά τη λαθρομετανάστευση η Λ. & Ν.Α. συνέχισε και το 2008 με
εντατικούς ρυθμούς τις προσπάθειες της για πρόληψη και πάταξη του φαι‐
νομένου. Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών ήταν να περιοριστούν οι
προσπάθειες των λαθρομεταναστών να εισέλθουν στα χωρικά ύδατα της
Δημοκρατίας μέσω θαλάσσης.
Κατά το υπό αναφορά έτος εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή Αμμοχώ‐
στου 2 σκάφη τα οποία επιχείρησαν να μεταφέρουν λαθρομετανάστες στο
έδαφος της Δημοκρατίας.
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Κατά το 2008 οι Αστυνομικές Άκατοι εργάστηκαν συνολικά 11.820
ώρες για εκπαιδευτικές περιπολίες, έκτακτες κλήσεις και επιχειρήσεις,
ως ακολούθως:

750

Λιµάνι Λάρνακας

ώρες
955

811

950

648

1120
881

735
132
298
145

1161
47

1150
786

36398

2140

ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝ
ΑΚΑΜΑΣ
ΑΣΤΡΑΠΗ
30
ΑΣΤΡΑΠΗ
31
ΑΣΤΡΑΠΗ
32
ΑΣΤΡΑΠΗ
33
ΑΣΤΡΑΠΗ
34

Το 2008 κατέπλευσαν στα λιμάνια Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και
Λατσιού και στις Μαρίνες Αγ. Ραφαήλ και Λάρνακας ο πιο κάτω αριθ‐
μός πλοίων και μικρών σκαφών:

2854

Λιµάνι Λεµεσού
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Αφίξεις Πλοίων
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Μαρίνα Αγ. Μαρίνα
Ραφαήλ
Λάρνακος

Μαρίνα
Λατσιού

Λιµάνι
Πάφου

Αφίξεις κοτέρων και µικρών σκαφών
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Το Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης (ΠΑ.ΣΥ.Ρ) είναι εγκατεστημένο
στα γραφεία της Λ.Ν.&Α. Λειτουργεί επί 24 ώρου βάσεως και με αυτό
ελέγχεται η κίνηση σε όλη τη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Το 2008
έχουν γίνει οι αναγκαίες διευθετήσεις έτσι ώστε να λειτουργεί πρόσθετο
τερματικό, όποτε παραστεί ανάγκη.
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Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας

Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών (Α.Δ.Ε.)
Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αστυ‐
νομία χωρίζεται στις ακόλουθες Αστυνομικές Διευθύνσεις οι οποίες
διαθέτουν σε κάθε πόλη Επαρχιακό Αρχηγείο:
•
Λευκωσία
•
Λεμεσός
•
Λάρνακα
•
Αμμόχωστος
•
Πάφος
•
Κερύνεια
•
Μόρφου
Λόγω της Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής οι Αστυ‐
νομικές Διευθύνσεις Αμμοχώστου και Μόρφου, στεγάζονται προσωρι‐
νά στο Παραλίμνι και στην Ευρύχου, αντίστοιχα, ενώ η Αστυνομική
Διεύθυνση Κερύνειας έχει προσωρινά αναστείλει τη λειτουργία της.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτελεί ξεχωριστεί Διεύθυνση με έδρα
της τη Λευκωσία και ευθύνη σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας.
Γενικά, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Επαρχιών έχουν θέσει ως
στόχο τους για το 2008 την πάταξη του σοβαρού εγκλήματος, τη μείω‐
ση των τροχαίων δυστυχημάτων ιδιαίτερα των θανατηφόρων, την κα‐
ταπολέμηση και περιορισμό της εξάπλωσης των ναρκωτικών, την πά‐
ταξη του λαθρεμπορίου, την προστασία της νεολαίας στους χώρους
διασκέδασης, την πάταξη της κυβείας και των παράνομων στοιχημά‐
των, την εξάρθρωση σπειρών διαρρηκτών, την πάταξη της λαθρομε‐
τανάστευσης, την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης
γυναικών, της πορνείας και της παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών.
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Η ΑΔΕ Λευκωσίας καλύπτει εδαφική έκταση 2.230 τ.χλμ. με πληθυσμό
που ανέρχεται γύρω στις 350.000, από τις οποίες οι 110.000 περίπου δια‐
μένουν στην Ύπαιθρο. Τα πιο πάνω αντιστοιχούν στο 1/3 περίπου του
πληθυσμού παγκύπρια, που κατανέμεται σε 8 Δήμους και 64 Κοινότη‐
τες.
Τη Λευκωσία ως πρωτεύουσα του Κράτους, έχει ως έδρα η Κυβέρνηση,
και σ’ αυτή στεγάζονται όλες οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Υπουργεία,
Βουλή των Αντιπροσώπων, Ξένες Διπλωματικές Αποστολές, το Ανώτα‐
το Δικαστήριο, Ημικρατικοί Οργανισμοί, και άλλοι ζωτικοί χώροι εθνι‐
κών και ξένων συμφερόντων, πράγμα που καθιστά την Αστυνόμευση
της Επαρχίας περίπλοκη.
Στη Λευκωσία καθημερινά διοργανώνονται εκδηλώσεις για διεκδίκηση
αιτημάτων, ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές συναντήσεις, πολιτιστι‐
κές εκδηλώσεις, και εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων ενώπιον του Δικα‐
στηρίου, τις οποίες καλείται να αστυνομεύσει η ΑΔΕ.
Η πόλη και τα προάστια της Λευκωσίας αστυνομεύονται από τους
Αστυνομικούς Σταθμούς:
•
•
•
•
•
•

Λυκαβητού
Πύλης Πάφου/Υποσταθμός Λήδρας
Στροβόλου
Αγίου Δομετίου
Ομορφίτας
Λατσιών

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

Το Κλιμάκιο Οδικής Ασφάλειας Λευκωσίας, πραγματοποίησε 160 διαλέ‐
ξεις τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 17.106 πρόσωπα.

Η ύπαιθρος αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς:
•
•
•
•
•
•

Ορεινής /Λακατάμειας
Πέρα Χωρίου
Κοκκινοτριμιθιάς
Περιστερώνας
Παλαιχωρίου
Κλήρου

Οι Αστυνομικοί Σταθμοί, εκτός από τα συνήθη και άλλα καθηκόντα που
επιτέλεσαν και την πληθώρα των υποθέσεων που εξέτασαν, διερεύνη‐
σαν 964 υποθέσεις βίας στην οικογένεια, καθώς επίσης και 17 που αφο‐
ρούσαν παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών.

Παράλληλα, η Α.Δ.Ε. είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο χιλιάδων Τουρκο‐
κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και αλλοδαπών, που διακινούνται μέσω των
σημείων διέλευσης Λήδρα Πάλας, Αγίου Δομετίου και Οδού Λήδρας. Τα
στοιχεία που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα είναι σχετικά:
Οδόφραγμα

Από ελεύθερες περιοχές
προς τα κατεχόμενα

Από κατεχόμενες περιοχές
προς τις ελεύθερες

Ε/κύπριοι

Αλλοδαποί

Τ/κύπριοι

Αλλοδαποί

74.031

89.559

178.726

83.559

Άγιος Δομέτιος

415.572

36.210

888.725

‐

Οδός Λήδρας

219.761

‐

187.927

‐

709.364

125.769

1.255.378

83.559

Λήδρα Πάλας

Σύνολο

Κατά τη διάρκεια του έτους 2008, τα μέλη της ΑΔΕ διερεύνησαν 1.738 σοβα‐
ρές ποινικές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 54,08%. Τα μέλη του Κλά‐
δου Τροχαίας Λευκωσίας προέβηκαν σε 37.070 καταγγελίες διαφόρων τρο‐
χαίων παραβάσεων. Επίσης διερεύνησαν 4.839 τροχαία δυστυχήματα εκ
των οποίων τα 28 ήταν θανατηφόρα με ισάριθμα θύματα.

Παράλληλα, σε 2.025 περιπτώσεις τα μέλη της Διεύθυνσης χρειάστηκε να
επέμβουν για συμβιβασμό Αστικής Φύσεως διαφορών (προσωπικές/
οικογενειακές έριδες, κτηματικές διαφορές, συζυγικά προβλήματα, προ‐
βλήματα ανήλικων, προστασία γερόντων, αναπήρων, ορφανών κ.λπ.), και
χειρίστηκαν 25 περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων.
Μέσα στα πλαίσια της προσφοράς προς το κοινό, μέλη της Διεύθυνσης
παρείχαν Πρώτες Βοήθειες και μετέφεραν ασθενείς / τραυματίες στο Γενι‐
κό Νοσοκομείο Λευκωσίας ή σε ιδιωτικές κλινικές σε 244 περιπτώσεις.
Επίσης παρείχαν ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια προς το κοινό σε 750
περιπτώσεις. Παράλληλα, προσέφεραν βοήθεια σε άτομα που κινδύνευ‐
σαν για διάφορους λόγους σε 30 περιπτώσεις, ενώ σε άλλες 661 περιπτώ‐
σεις παρασχέθηκε βοήθεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση
πυρκαγιών.
Σημαντικός τομέας εργασίας της ΑΔΕ ήταν και η Κοινοτική Αστυνόμευση
η οποία λειτουργεί στις περιοχές των Σταθμών Στροβόλου, Λακατάμειας,
Λατσιών και Πέρα Χωρίου. Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης με τη
στενή επαφή που έχουν με το κοινό, καθώς επίσης και με τους οργανωμέ‐
νους κοινωνικούς φορείς, έχουν συμβάλει στη δημιουργία κλίματος
αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνομίας και Κοινού.
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Επιπλέον, ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος (Ο.Π.Ε.) δραστηριοποι‐
ήθηκε ως ακολούθως:
Σύνολο
1350
Διακινήσεις Προέδρου της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τη
Μ.Π.Φ.

67

Βοήθεια – έρευνες με ΤΑΕ/ Σταθμούς/ ΥΑΜ/ ΥΚΑΝ

72

Βοήθεια προς ΤΑΕ – μεταφορά κρατουμένων/ μαρτύρων

58

Μέτρα ασφάλειας επίσημων προσώπων που επισκέπτονται
την Κύπρο

76

Μέτρα ασφάλειας εκδηλώσεων, διαδηλώσεων στη Λευκωσία

251

Μέτρα ασφάλειας στα Δικαστήρια

63

Έλεγχοι νυχτερινών κέντρων σε συνεργασία με Πυροσβεστι‐
κή Υπηρεσία και ΚΟΤ

14

Επίδοση κλήσεων κατηγορουμένων
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190

Μέτρα ασφάλειας/ συνοδεία χρηματαποστολών

14

Περιπολικός έλεγχος σημείων/ στόχων

79

Έλεγχοι υποστατικών για σκοπούς πρόληψη κυβείας, παρά‐
νομων στοιχημάτων, παράνομων μηχανών τυχερού παιγνίου,
εισόδου ανηλίκων προσώπων σε υποστατικά

454

Σύνολο

1.338
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Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού

Η Α.Δ.Ε. Λεμεσού είναι υπεύθυνη για την Αστυνόμευση μιας περιοχής συ‐
νολικής έκτασης 1.428 τ.χλμ. και της δεύτερης σε πληθυσμό πόλης της Κύ‐
πρου. Έχει περίπου 300.000 χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και 51.000 χιλιάδες
αλλοδαπούς που επισκέπτονται, εργάζονται ή διαμένουν στην πόλη της
Λεμεσού.
Η πόλη και τα προάστια της Λεμεσού αστυνομεύονται από τους Αστυνομι‐
κούς Σταθμούς:
•
•
•
•

Πόλης(Κεντρικός)
Αγίου Ιωάννη
Γερμασόγειας
Πολεμιδιών

Η ύπαιθρος αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επισκοπής
Αυδήμου
Πισσουρίου
Πάχνας
Λάνιας
Πλατρών
Τροόδους
Μονής
Καλού Χωριού
Αγρού

επιφέρει επιπρόσθετη τροχαία κίνηση. Παρόμοιο πρόβλημα δημιουργεί‐
ται και με τον τουρισμό που αναπτύσσεται στην Επαρχία Λεμεσού από
το 1974 και μετά.
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι θέμα που απασχολεί την Α.Δ.Ε. Λεμε‐
σού, και για το σκοπό αυτό καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για α‐
πάμβλυνση του και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.
Κατά το έτος 2008, η ΑΔΕ Λεμεσού αντιμετώπισε πληθώρα προκλήσεων,
όπως η ανομοιογένεια του πληθυσμού, η αύξηση του πληθυσμού κατά
τους θερινούς μήνες λόγω του τουρισμού, και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Επιπλέον, σε όλη τη διάρκεια του έτους ήρθε αντιμέτωπη με διάφορα κοι‐
νωνικά προβλήματα, όπως είναι η νεανική παραβατικότητα, το οδικό δί‐
κτυο, τα τροχαία δυστυχήματα, τα ναρκωτικά, οι κλοπές, κ. ά. Επιπρόσθε‐
τα, συνέδραμε στην κατάσβεση πυρκαγιών σε 312 περιπτώσεις.
Τα μέλη της Διεύθυνσης χειρίστηκαν μικροαδικήματα που αφορούσαν κυ‐
ρίως αδικήματα κατά παράβαση διαφόρων άλλων νόμων, και κυρίως την
πώληση οινοπνευματωδών ποτών, αλλά και αδικήματα εναντίον περιουσί‐
ας.
Παράλληλα, έχοντας υπόψη ότι η επιτυχία της Αστυνομίας στηρίζεται στη
συνεργασία και υποστήριξη του κοινού, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην
καλλιέργεια αυτής της συνεργασίας. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια διοργάνωσε
διάφορες εκδηλώσεις, επισκέψεις στα φιλανθρωπικά ιδρύματα ΘΕΟΤΟ‐
ΚΟΣ και ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, καθώς και στο Σύνδεσμο για άτομα με Αυτισμό.
Διοργάνωσε το 5ο ετήσιο τουρνουά ποδοσφαίρου αλλά και δενδροφύτευση
στην περιοχή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Πολεμιδιών.
μο

Η ύπαρξη του Νέου Λιμανιού στη Λεμεσό, ενός από τα μεγαλύτερα λιμά‐
νια της Μεσογείου, δημιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες για αστυνόμευση
εκ μέρους της Διεύθυνσης εφόσον η διακίνηση από και προς το Λιμάνι
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Από την 1η Ιανουαρίου 2008 εκκρεμούσαν 29.979 εντάλματα προστί‐
μου, παραλήφθηκαν 28.413, ενώ εκτελέσθηκαν άλλα 16.961. Την ίδια
περίοδο παραλήφθηκαν 3.711 εντάλματα σύλληψης, εκκρεμούσαν 634 ,
ενώ εκτελέσθηκαν τα 2.640.
Στα πλαίσια της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, τα μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού
πραγματοποίησαν διάφορες διαλέξεις και εκδηλώσεις που στόχο είχαν
να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες και να τους φέρουν πιο κοντά στην
Αστυνομία. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν 25 διαλέξεις σε
νηπιαγωγεία, σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ‐
σης τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 2.671 παιδιά. Ακόμη, πριν
από τις εορτές του Πάσχα πραγματοποιήθηκαν 25 διαλέξεις για κροτί‐
δες τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 7.600 άτομα. Παράλληλα δό‐
θηκαν άλλες 10 διαλέξεις για θέματα πρόληψης εγκλήματος σε σχολεί‐
α και οργανωμένα σύνολα τις οποίες παρακολούθησαν περίπου 1.100
άτομα.

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας

Η Α.Δ.Ε. Λάρνακας είναι υπεύθυνη για την Αστυνόμευση μιας περιοχής
με αρκετές ιδιαιτερότητες όπως είναι η Γραμμή Αντιπαράταξης, η Βρε‐
τανική Βάση Δεκέλειας, η Μαρίνα, το Λιμάνι, το ιδιωτικό Λιμάνι Ζυγίου,
τα Διυλιστήρια, οι Πετρελαιοδεξαμενές, ο Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθ‐
μός Βασιλικού, το Ειδικό Καθεστώς Πύλας, και κυρίως το Διεθνές Αερο‐
δρόμιο από όπου διακινείται ο μεγαλύτερος όγκος τουριστών, δημιουρ‐
γώντας αυξημένες υποχρεώσεις για τη Διεύθυνση. H εδαφική έκταση
της Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι 1.055,3 τ.χλμ., και Νεκρά Ζώνη
μήκους 18 χλμ. (από την Πύλα μέχρι την Αθηένου) ενώ ο συνολικός
πληθυσμός της πόλης και επαρχίας Λάρνακας ανέρχεται περίπου στις
128.100 Ε/Κ και 500 Τ/Κ. Η πόλη της Λάρνακας αστυνομεύεται από τον
Αστυνομικό Σταθμό πόλεως.
Για την αστυνόμευση της Υπαίθρου η Α.Δ.Ε. Λάρνακας υποδιαιρείται
στους ακόλουθους Αστυνομικούς Σταθμούς:
• Αθηένου,
• Αραδίππου,
• Κιτίου
• Λευκάρων
• Ζυγίου
• Ορόκλινης,
• Κοφίνου
Τη χρονιά που μας πέρασε η Αστυνομία αντιμετώπισε αρκετές υποθέ‐
σεις διαρρήξεων και κλοπών, ναρκωτικών, υποθέσεων βίας στην οικογέ‐
νεια, παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών, παραβατικότητας ανηλίκων,
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λαθρομετανάστευση, τροχαίων δυστυχημάτων καθώς επίσης και αύξηση
στις υποθέσεις πλαστογραφίας / πλαστοπροσωπίας.

Κατά τη διάρκεια του 2008 διερευνήθηκαν συνολικά 70 υποθέσεις λαθρομε‐
τανάστευσης. Να σημειωθεί ότι 59 από τις 70 αφορούν αλλοδαπούς οι οποί‐
οι εισήλθαν μέσω των κατεχόμενων στις ελεύθερες περιοχές και προσπά‐
θησαν να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό με πλαστά διαβατήρια ή γνήσια δια‐
βατήρια που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα. Στο θέμα της λαθρομετανάστευ‐
σης η Α.Δ.Ε. Λάρνακας αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα καθώς έχει
την υποχρέωση να αστυνομεύει την περιοχή που γειτνιάζει με τη νεκρή ζώ‐
νη και τις Βρετανικές Βάσεις. Σημειωτέον δε ότι στην ΑΔΕ δεν υπήρχαν οι
κατάλληλοι χώροι για κράτηση και ανάκριση λαθρομεταναστών.

Ένα άλλο πρόβλημα που απασχόλησε τη Διεύθυνση το 2008 ήταν η πραγ‐
ματοποίηση παράνομων αγώνων ταχύτητας (κόντρες οχημάτων). Η κακή
συνήθεια νεαρών οδηγών να συναθροίζονται σε ορισμένα σημεία δημοσίων
δρόμων και να επιδίδονται παράνομα σε αγώνες ταχύτητας προβλημάτισε
τη Διεύθυνση ιδιαίτερα και για την πάταξη του πιο πάνω φαινομένου έχουν
εκπονηθεί και τεθεί σε εφαρμογή σχέδια ενέργειας.

Ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης λειτουργεί ικανοποιητικά και έχει
επιφέρει θετικά αποτελέσματα στις περιοχές που εφαρμόζονται στην ΑΔΕ
Λάρνακας. Με αφορμή τα θετικά αυτά αποτελέσματα, αποφασίστηκε η ε‐
πέκταση του θεσμού σε ακόμα τρεις περιοχές, στο Δήμο Αθηένου και στους
Συνοικισμούς Κόκκινες και Άγιοι Ανάργυροι στη Λάρνακα.

συνδρομή προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών
τόσο στην πόλη όσο και στην ύπαιθρο. Ακόμη, μέλη της Α.Δ.Ε. επενέβη‐
σαν σε 997 περιπτώσεις για συμβιβασμό αστικής φύσης διαφόρων, προ‐
σωπικών διενέξεων και χειρισμό προβλημάτων ανηλίκων.

Μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής τους προσφοράς προς το κοινό, 120
μέλη της Α.Δ.Ε. πρόσφεραν αίμα, ενώ κατά το τέλος του 2008 υπήρχαν εγ‐
γεγραμμένοι 197 Αστυνομικοί εθελοντές αιμοδότες στα Μητρώα της Τρά‐
πεζας Αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.
Επίσης καταχωρήθηκαν 86 υποθέσεις βίας στην οικογένεια . Παράλληλα η
ΑΔΕ Λάρνακας επιλήφθηκε 40 υποθέσεων ελλειπόντων προσώπων αλλά
και 103 υποθέσεων παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών.
Το πρόγραμμα προσέγγισης παραγόντων των Δήμων και Κοινοτήτων της
πόλης και επαρχίας Λάρνακας το οποίο άρχισε εδώ και μερικά χρόνια συ‐
νεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2008. Γι’ αυτό η Αστυνομική Διεύθυνση
προχώρησε στη διοργάνωση επαφών με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθ‐
μιση των σχέσεων Αστυνομίας‐ Κοινού. Επίσης δόθηκε σημασία στην επί‐
λυση προβλημάτων που πιθανόν να αντιμετωπίζουν διάφορες Κοινότητες
και εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας. Οι πιο πά‐
νω ενέργειες είχαν ως απώτερο στόχο να πεισθούν οι κάτοικοι ότι μπορούν
να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της πε‐
ριοχής τους.

Κατά το έτος που πέρασε, μέλη της Α.Δ.Ε. Λάρνακας παρείχαν Πρώτες Βοή‐
θειες σε πάσχοντες συνανθρώπους μας ή άλλη βοήθεια στο κοινό σε 556
περιπτώσεις. Σε άλλες 126 περιπτώσεις παρασχέθηκε
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Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου
Η εδαφική έκταση της Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου είναι 256,1 τ. χλμ. περίπου
και γενικά έχει την ευθύνη για 69 χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, ενώ
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του 2008 ο πληθυσμός της περιοχής
ανήλθε στις 319.500 χιλιάδες.
Η γειτνίαση με τη γραμμή αντιπαράταξης δημιουργεί για την Α.Δ.Ε.
επιπρόσθετα προβλήματα, εφόσον φιλοξενεί δύο σημεία διέλευσης
(Πέργαμος και Στροβίλια), από τα οποία διέρχονται καθημερινά από
και προς τις Ελεύθερες περιοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου εκα‐
τοντάδες Τουρκοκύπριοι χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να ελέγχο‐
νται από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Ξυλοτύμπου λόγω του γεγο‐
νότος ότι είναι έδαφος των Βρετανικών Βάσεων.

Η συνύπαρξη στη Δερύνεια του Φυλακίου με το Πολιτιστικό Κέντρο,
στο οποίο πραγματοποιούνται αρκετές εκδηλώσεις, δημιουργεί επιπρό‐
σθετη ανάγκη αστυνόμευσης.

Η Επαρχία Αμμοχώστου ως ακριτική περιοχή, διευκολύνει πολύ την
άφιξη λαθρομεταναστών από θαλάσσης. Ως εκ τούτου η Α.Δ.Ε. χρειά‐
ζεται να βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση περιπολώντας ολόκληρη
την παραλία από την περιοχή ΚΑΠΠΑΡΗ Παραλιμνίου μέχρι το Κάβο
Γκρέκο.
Επιπρόσθετα, λόγω του γεγονότος ότι η περιοχή είναι τουριστικός προ‐
ορισμός, έχει να αντιμετωπίσει αύξηση του πληθυσμού κατά την καλο‐
καιρινή περίοδο, λόγω άφιξης και παραμονής στην περιοχή περίπου
320.000 χιλιάδων τουριστών.
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Η Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου αστυνομεύεται από τους πιο κάτω Αστυνομικούς
Σταθμούς:
•
•
•
•
•

Παραλιμνίου
Αγίας Νάπας
Δερύνειας
Ξυλοφάγου
Ξυλοτύμπου

Η Α.Δ.Ε. γενικά δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα εγκληματικότη‐
τας, παρόλο που κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται η τροχαία
κίνηση και τα αδικήματα που αφορούν την τροχαία και ιδιαίτερα ανήλι‐
κους που παραβαίνουν τους κανονισμούς τροχαίας. Παράλληλα αυξά‐
νεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το πρόβλημα της ηχορρύπανσης
σε χώρους αναψυχής.
Τα κύρια μικροαδικήματα που χειρίστηκαν τα μέλη της Διεύθυνσης α‐
φορούσαν αδικήματα εναντίον της περιουσίας, προσώπων ή αδικήματα
κατά παράβαση διαφόρων άλλων νόμων.
Επιπρόσθετα, εντάθηκε ο έλεγχος της οδήγησης μηχανοκίνητων οχη‐
μάτων από ανήλικους, οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα, της οδήγη‐
σης υπό την επήρεια αλκοόλης, της μη χρήσης ζώνης ασφαλείας και
προστατευτικού κράνους που αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλη‐
σης θανατηφόρων και σοβαρών δυστυχημάτων. Κατά τη διάρκεια του
έτους καταγγέλθηκαν 121 ανήλικοι που οδηγούσαν χωρίς άδεια οδηγού
και κατ’ επέκταση χωρίς ασφάλεια. Ακόμη, 16.973 οδηγοί υποβλήθη‐
καν σε έλεγχο ΑΛΚΟΤΕΣΤ από τους οποίους καταγγέλθηκαν οι 1.491.
Διερευνήθηκαν 9 θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα με ισάριθμους
νεκρούς. Για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας δόθηκαν 152 διαλέξεις σε
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σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε στρατόπεδα
και σε άλλα οργανωμένα σύνολα, τις οποίες παρακολούθησαν 8137 άτομα.
Τέλος, μέσα στα πλαίσια προσφοράς προς το κοινό, μέλη της Α.Δ.Ε. παρεί‐
χαν ανθρωπιστική και άλλη βοήθεια σε 231 περιπτώσεις ή σε άτομα που
κινδύνεψαν για διάφορους λόγους σε 69 περιπτώσεις, ενώ σε 21 περιπτώ‐
σεις μέλη της παρείχαν πρώτες βοήθειες και σε 7 περιπτώσεις βοήθησαν
την Πυροσβεστική Υπηρεσία στην κατάσβεση πυρκαγιών. Παράλληλα,
έτυχαν χειρισμού δύο περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων. Επιπρόσθετα
και μέσα στα πλαίσια σύσφιξης των Σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού, της
προβολής του θεσμού Κοινοτικής Αστυνόμευσης ως επίσης και των γιορ‐
τών των Χριστουγέννων διοργανώθηκαν διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις.
φο
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Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου
Η εδαφική έκταση της Α.Δ.Ε. είναι 1.394 τ. χλμ. περίπου. Γενικά, έχει
την ευθύνη περίπου για 75.000 χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, ενώ, δέ‐
χεται μεγάλο αριθμό ξένων και ντόπιων τουριστών και περιηγητών
που ξεπερνούν τις 700.000 ετησίως.
Η μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη που παρατηρείται τα τελευταία
χρόνια στην Πάφο, είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση αλλοδαπών
εργατών ενώ παράλληλα ένας μεγάλος αριθμός αλλοδαπών εγκατα‐
στάθηκε μόνιμα στην Επαρχία Πάφου τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση
του ως επί το πλείστον αλλοδαπού, πληθυσμού στην πόλη και Επαρχί‐
α Πάφου δημιούργησε κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά την Αστυνό‐
μευση γενικά.
Η πόλη της Πάφου αστυνομεύεται από τον Κεντρικό Αστυνομικό
Σταθμό, ενώ για την αστυνόμευση της Υπαίθρου από τους ακόλου‐
θους Αστυνομικούς Σταθμούς:
•
•
•
•
•
•

Πόλεως Χρυσοχούς
Στρουμπιού
Κουκλιών
Κελοκεδάρων
Πέγειας
Παναγιάς

Το 2008 μέλη της Α.Δ.Ε. διενήργησαν 1.530 σοβαρές υποθέσεις από τις
οποίες οι 718 εξιχνιάσθηκαν , ήτοι ποσοστό 46,92%, σε σύγκριση με 1778
υποθέσεις κατά το έτος 2007 από τις οποίες οι 640 εξιχνιάσθηκαν, ήτοι
ποσοστό εξιχνίασης 35,99%.
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Όσον αφορά τις υποθέσεις διαρρήξεων κατά το 2008 καταγγέλθηκαν
626 υποθέσεις. Από αυτές έχουν εξιχνιασθεί 277 δηλαδή ποσοστό 3‐
6,26% ενώ κατά το έτος 2007 καταγγέλθηκαν 710 υποθέσεις . Από αυτές
εξιχνιάσθηκαν 162 ή ποσοστό 22,817%.
Το 2008 στην Επαρχία Πάφου έχουν διαπραχθεί 5 φόνοι εκ των οποίων
οι 4 έχουν εξιχνιασθεί, και μια υπόθεση απόπειρας φόνου η οποία επί‐
σης έχει εξιχνιασθεί.
Όσον αφορά τα τροχαία δυστυχήματα σε σύγκριση με το 2007 παρουσι‐
άζουν σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα κατά το έτος 2008 συνέβησαν
συνολικά 317 δυστυχήματα, εκ των οποίων τα 9 θανατηφόρα, τα 45
σοβαρά, τα 154 ελαφρά και τα 109 με ζημιές μόνο. Κατά το έτος 2007
συνέβησαν 421 δυστυχήματα εκ των οποίων τα 10 θανατηφόρα, τα 41
σοβαρά, τα 194 ελαφρά και τα 176 με ζημιές μόνο. Συγκρίνοντας διαπι‐
στώνουμε ότι τα θανατηφόρα παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με
τον ίδιο αριθμό θυμάτων , 10 για κάθε χρονιά. Μείωση παρατηρήθηκε
τόσο στα ελαφρά, όσο και στα δυστυχήματα με υλικές ζημιές.
Ένα αδίκημα το οποίο απασχόλησε την Επαρχία Πάφου καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους ήταν η «΄Αγρα Πελατών» για το οποίο καταβλήθη‐
κε και θα εξακολουθεί να καταβάλλει προσπάθεια για καταπολέμηση
και τερματισμό. Συγκεκριμένα έγιναν συνολικά 1.253 εξώδικες καταγ‐
γελίες σε σύγκριση με 1.412 καταγγελίες κατά το 2007. Η ιδιαιτερότητα
κατά το έτος 2008 ήταν ότι εκτός από τις εξώδικες καταγγελίες, έγιναν
και πολλές άλλες καταγγελίες για τις οποίες δημιουργήθηκαν ποινι‐
κοί φάκελοι και καταχωρήθηκαν στο Δικαστηρίο για εκδίκαση.
Για τα εντάλματα προστίμων μέχρι τέλος του 2007 εκκρεμούσαν
15.896. Κατά τη διάρκεια του 2008 παραλήφθηκαν συνολικά 8.683.
Εκτελέστηκαν 6110 και επεστράφησαν στο Δικαστήριο 2.156. Παρέ‐
μειναν μέχρι 31/12/2008 σε εκκρεμότητα 16.313.
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Τέλος όσον αφορά τον αριθμό των μικροαδικημάτων σε ολόκληρη την
Επαρχία διερευνήθηκαν 3.776 υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 86,5%.

Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου
Η εδαφική αρμοδιότητα της Α.Δ.Ε. Μόρφου αναπροσαρμόστηκε μετά την
Τουρκική Εισβολή του 1974 . Σήμερα μετά την υπαγωγή των έξι χωριών της
δυτικής Μαραθάσας στην εδαφική της αρμοδιότητα και την επαναφορά
της περιοχής Τιλλιρίας σ΄ αυτή, αστυνομεύει έκταση 1.325 περίπου τ.χλμ..
Περιλαμβάνει, 41 χωριά τα οποία έχουν περίπου 13.185 μόνιμους κατοί‐
κους.
Στην εδαφική αρμοδιότητα της Α.Δ.Ε. περιλαμβάνονται η Ιερά Μονή Κύκ‐
κου, τρία Βυζαντινά Μουσεία και εκκλησίες μεγάλου αρχαιολογικού ενδια‐
φέροντος, και αρκετές από αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο προστα‐
τευμένων μνημείων της UNESCO.
Επίσης αστυνομεύει 60 χλμ. της γραμμής καταπαύσεως του πυρός, το
σημείο διέλευσης Ζώδιας, υδατοφράκτες, κυβερνητικά κτίρια, υποσταθμοί
της Α.Η.Κ. και της Α.ΤΗ.Κ., τις τουριστικές περιοχές της Κακοπετριάς, του
Πεδουλά και του Κάτω Πύργου και μεγάλο μέρος του δάσους Τροόδους και
Πάφου.
Η Α.Δ.Ε. Μόρφου αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς:
•
•
•
•
•
•

Αστρομερίτη
Κάμπου
Ευρύχου
Κακοπετριάς
Πεδουλά
Κάτω Πύργου

Κατά το υπό επισκόπηση έτος, η ΑΔΕ Μόρφου δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερο
πρόβλημα σε ό,τι αφορά το σοβαρό έγκλημα, μάλιστα οι υποθέσεις περιο‐
ρίστηκαν στις 41. Τα περισσότερα αδικήματα που απασχόλησαν την
Επαρχία το έτος 2008, όπως και τις προηγούμενες χρονιές ήταν οι διαρρή‐
ξεις. Διαπράχθηκαν συνολικά 15 διαρρήξεις από τις οποίες οι 9 εξιχνιά‐
στηκαν.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 εξετάστηκαν 84 μικροαδικήματα σε σχέση
με 118 το 2007. Από αυτά τα 63 εξιχνιάστηκαν με αποτέλεσμα το ποσοστό
εξιχνίασης να ανέλθει στο 75% σε σχέση με 28,81% το 2007. Γενικά, τα
περισσότερα μικροαδικήμάτα της Α.Δ.Ε. τόσο το 2008, όσο και το 2007 ήταν
οι κλοπές, δηλαδή 22 και 18 υποθέσεις αντίστοιχα.
Με την έναρξη του 2008 στην Α.Δ.Ε. Μόρφου εκκρεμούσαν 435 εντάλματα.
Κατά τη διάρκεια του έτους παραλήφθηκαν άλλα 690, από τα οποία
εκτελέστηκαν 588, ενώ 253 επιστράφηκαν ανεκτέλεστα για διάφορους
λόγους. Κλείνοντας η χρονιά παρέμειναν σε εκκρεμότητα 284, δηλαδή 151
λιγότερα από την 1η Ιανουαρίου 2008, γεγονός που δειλοί τη μεγάλη
προσπάθεια που καταβλήθηκε για εκτέλεση ενταλμάτων.
Τα τροχαία δυστυχήματα διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2007. Συ‐
γκεκριμένα και τα δύο έτη σημειώθηκαν 42 τροχαία. Ωστόσο, παρουσιά‐
στηκε αύξηση το 2008 σε σχέση με το 2007 στους θανάσιμους τραυματι‐
σμούς σε τρεις από τον ένα αντίστοιχα. Αύξηση σημειώθηκε και στους
σοβαρούς τραυματισμούς από 7 σε 15 και στους ελαφρά τραυματισμούς
από 28 σε 33.
Κατά την ίδια περίοδο και μέσα στα πλαίσια της ανθρωπιστικής τους προ‐
σφοράς, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης προσέφεραν ανθρωπιστική
βοήθεια σε 93 περιπτώσεις και βοήθεια σε άτομα που κινδύνεψαν για διά‐
φορους λόγους σε πέντε περιπτώσεις. Επίσης, παρείχαν Πρώτες Βοήθειες
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και μετέφεραν ασθενείς / τραυματίες σε 15 περιπτώσεις, ενώ αιμοδό‐
τησαν σε δύο περιπτώσεις. Παράλληλα βοήθησαν την Πυροσβεστική
Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών σε 100 περιπτώσεις.
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της Α.Δ.Ε. Μόρφου για ανάδειξη
του κοινωνικού προσώπου της Αστυνομίας κατά το έτος 2008, αναπτύ‐
χθηκαν επαφές με τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης και τις Στρατιωτι‐
κές Αρχές της περιοχής, τις Κυβερνητικές υπηρεσίες, την Εκκλησία, το
τοπικό συμβούλιο του φιλοαστυνομικού συνδέσμου καθώς και με το
διδακτικό προσωπικό των σχολείων της περιοχής και με τα
κέντρα
νεότητας.
Μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας της υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσα‐
λονίκης φιλοξενήθηκαν από την Α.Δ.Ε. Μόρφου και είχαν ποδοσφαιρι‐
κή συνάντηση με την ομάδα ποδοσφαίρου της.
Τέλος, μέλη της Α.Δ.Ε. Μόρφου έλαβαν μέρος σε δεντροφύτευση που
έγινε στο Σαΐτα στα πλαίσια της κοινωνικής της προσφοράς μετά την
καταστροφική πυρκαγιά που έγινε στην περιοχή.
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Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.)
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διοικητικά αποτελεί ξεχωριστή
Δι‐
εύθυνση της Αστυνομίας με έδρα τη Λευκωσία και ευθύνη σε όλη
την Κύπρο. Τα μέλη της Π.Υ. εκπαιδεύονται στη Σχολή
Πυρο‐
σβεστικής σε θέματα πυρόσβεσης και διάσωσης.
Η αποστολή της Π.Υ. είναι η διάσωση ανθρώπινης ζωής, η
πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, η παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας και η πυροπροστασία κτηρίων.
Η Π.Υ. παρέχει τις υπηρεσίες της στις ευρύτερες αστικές περιοχές
των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώ‐
στου με 24ώρη λειτουργία 10 Πυροσβεστικών Σταθμών, ενώ για την
κάλυψη της υπαίθρου, δημιούργησε 18 Πυροσβεστικούς Σταθ‐
μούς Υπαίθρου σε καίρια σημεία και στελεχώνονται με
Έκτακτους Πυροσβέστες. Παρέχει επίσης κάλυψη στα Διεθνή
Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με την 24ώρη λειτουργία
δύο Πυροσβεστικών Σταθμών, βάσει των Κανονισμών του
Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Οι περιο‐
χές των Βρετανικών Βάσεων καλύπτονται από τους οικείους
Πυροσβεστικούς Σταθμούς, αλλά όπου αδυνατούν ή όταν
χρειαστούν βοήθεια ανταποκρίνεται και η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Κύπρου με βάση το Σχέδιο ʺΑμοιβαίας Βοήθειαςʺ.
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Κατά τη χρονιά που πέρασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενισχύθηκε με
120 Εποχιακούς Αγροπυροσβέστες, οι οποίοι επάνδρωσαν 15 Πυροσβε‐
στικούς Σταθμούς στην Ύπαιθρο. Ο θεσμός αυτός κρίθηκε πολύ
αποτελεσματικός αφού μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος ανταπόκρισης,
με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές να σβήνονται στο αρχικό τους στάδιο.
Η δημιουργία της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών
(Ε.Μ.Α.Κ.) πρόσφερε μεγάλη βοήθεια προς την Π.Υ. σε όλους ανεξαίρε‐
τα τους τομείς δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα δε στον τομέα των επιχειρή‐
σεων.
Για ενδέκατη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η «Εβδομάδα Πυροπροστασί‐
ας» η οποία κατά το 2008 πραγματοποιήθηκε πριν την καλοκαιρινή
περίοδο γιατί τέθηκε σαν ιδιαίτερος στόχος η διαφώτιση και ευαισθητοποί‐
ηση του κοινού σε ότι αφορά τους κινδύνους από τις πυρκαγιές στην
ύπαιθρο και περιλάμβανε διαλέξεις, συμβουλές στο κοινό για θέματα
πυροπροστασίας και διανομή διαφωτιστικού υλικού στην ύπαιθρο, σε
σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, ιδιωτικές πολυκατοικίες, και άλλα οργανω‐
μένα σύνολα.
Κατά τη διάρκεια του 2008 η Π.Υ. ανταποκρίθηκε παγκύπρια σε 12.485
κλήσεις για παροχή βοήθειας που αφορούσαν κατάσβεση πυρκαγιών, ειδικές
εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής φύσεως και κλήσεις ασθενοφόρων ως ακολού‐
θως:

Ανταποκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

45
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3439
3159

5374
4941

πυρκαγιές σε αστικές
περιοχές
πυρκαγιές σε περιοχές
της υπαίθρου
ειδικές εξυπηρετήσεις

2834

3066

κλήσεις ασθενοφόρων

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές κατά το υπό επισκόπηση
έτος υπολογίζονται γύρω στα €7.944.842 ενώ η καμένη έκταση υπολογίστη‐
κε στα 19.2 τ.χλμ. περίπου. Τα δε διασωθέντα πρόσωπα (από τροχαία δυστυ‐
χήματα, ανελκυστήρες, φρεάτια, κρημνούς κ.λπ.) ανέρχονται στα 2.515. Μάλι‐
στα σε 3 περιπτώσεις ένα ελικόπτερο στάλθηκε στο εξωτερικό για κατάσβεση
πυρκαγιών στο Λίβανο και στη Ρόδο.
Η Π.Υ. δίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των μελών της. Η τεχνολογι‐
κή πρόοδος, ο γοργός ρυθμός οικοδόμησης, η χρήση νέων επικίνδυνων χημι‐
κών υλικών στη βιομηχανία, η αυξανόμενη ροή τουριστών και αρκετοί άλλοι
παράγοντες, επέβαλαν την ποιοτική αναβάθμιση στην εκπαίδευση των πυρο‐
σβεστών η οποία και συνεχίζεται.
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Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει τα αντικείμενα και τη διάρκεια
εκπαίδευσης καθώς και τον αριθμό των εκπαιδευομένων μελών:
Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Εκπαίδευση

Διάρκεια

Εκπαίδευση Υπαστυνόμων

2 βδομάδες

16

Εκπαίδευση Υπαξιωματικών

13 εβδομάδες

15

Επανεκπαίδευση Υπαξιωματικών

4 εβδομάδες

10

Επανεκπαιδεύσεις σε τροχαία
δυστυχήματα (3 σειρές)

1 βδομάδα

47

Εκπαίδευση μονιμοποίησης (1 σειρά)

10 εβδομάδες

10

Εκπαίδευση Αναπνευστικών
Συσκευών (2 σειρές)

3 βδομάδες
4 εβδομάδες

26

Εκπαίδευση Νεοσυλλέκτων

8 βδομάδες

5

Προκαταρκτική εκπαίδευση
νεοσυλλέκτων (1 σειρά)

1 βδομάδα

3

Εκπαίδευση οδηγών (14 σειρές)

1‐5 εβδομάδες

24

Εκπαίδευση πυρόσβεσης εποχιακών
πυροσβεστών

1 εβδομάδα

120

Εκπαίδευση μελών εθελοντικής
ομάδας διάσωσης

1 μέρα

20

Εκπαίδευση μελών της Μ.Μ.Α.Δ. στο
λαβύρινθο

1 μέρα

45

Εκπαίδευση σε θέματα αντιμετώπισης 4 μέρες
σεισμών (11 σειρές)
ΣΥΝΟΛΟ

100
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Αριθμός
Εκπ/μένων

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2008

199
540

Εκπαιδεύσεις μελών της Υπηρεσίας στο Εξωτερικό
Για άλλη μια χρονιά 24 μέλη της Υπηρεσίας μετεκπαιδεύτηκαν σε
διάφορα κέντρα του εξωτερικού, σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ιταλία,
Σουηδία και Σιγκαπούρη.
Σε ό,τι αφορά τα αναπτυξιακά έργα περί τα τέλη του 2008 ολοκληρώθη‐
κε η ανέγερση της Β’ φάσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικής, η οποία
περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους, γραφεία, αμαξοστάσιο και βοη‐
θητικούς χώρους. Ακόμη, το Συνεργείο Οχημάτων της Πυροσβεστικής,
ασχολήθηκε πάνω σε συνεχή βάση μέσα στο 2008 με επισκευές και
συντηρήσεις πυροσβεστικών οχημάτων και άλλης εξάρτυσης. Παράλ‐
ληλα, το Σιδηρουργείο το οποίο μεταστεγάστηκε στη Βιομηχανική
περιοχή Γερίου ασχολήθηκε με τη επιδιόρθωση και βελτίωση τόσο των
εγκαταστάσεων όσο και του εξοπλισμού της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας IN‐
TERREG III/ Α Ελλάδα – Κύπρος υποβλήθηκε και εγκρίθηκε κοινή πρό‐
ταση με τίτλο «Εξοπλισμός Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου».
Ο
συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις €674.905,77 και
ολόκληρο το ποσό αφορά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου.
Σημειώνεται ότι για την Κύπρο η επιχορήγηση από το ευρωπαϊκό
Ταμείο ανάπτυξης ανέρχεται στο 50% της δαπάνης, ενώ το υπόλοιπο
50% επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αναλυτικά, η
Υπηρεσία έχει υποβάλει πρόταση που αφορά μια ενέργεια που έχει ήδη
υλοποιηθεί. Πρόκειται για τη σύμβαση προμήθειας 4 αντλιοφόρων πυ‐
ροσβεστικών οχημάτων 4Χ2 για μεταφορά 4000 λίτρων νερού, τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για κατάσβεση πυρκαγιών σε αγροτικές

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Επιτεύγματα

περιοχές και σε κατοικημένες περιοχές με στενούς δρόμους με βασικό
στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ειδικότερα τη βελτι‐
στοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πυρόσβεσης – διάσωσης προς
όφελος του πολίτη και του κράτους.
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

Σχέσεις Αστυνομίας & πολιτών

Σχέσεις Αστυνομίας και πολιτών
Η Αστυνομία Κύπρου, για άλλη μια χρονιά, έθεσε τις σχέσεις
της με τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας στις προτεραι‐
ότητές της. Αναγνωρίζοντας την κοινωνική ευθύνη που έχει
έναντι στο κοινό έδωσε, κατά το 2008, μεγάλη έμφαση στην
ανθρώπινη προσέγγιση των πολιτών και στην ανθρωπιστική
και άλλη βοήθεια πέραν των συνηθισμένων καθηκόντων της.

Αστυνομικοί αιμοδότες και δότες μυελού των οστών
Οι Αστυνομικοί αιμοδότες, όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2008 εκδήλω‐
σαν έμπρακτα τα αλτρουιστικά τους αισθήματα, προσφέροντας στις
τράπεζες αίματος 768 φιάλες αίματος σε αντίθεση με 614 φιάλες που
προσφέρθηκαν το 2007.
Αυξητική τάση κατα‐
γράφει και ο
αριθμός
των εγγεγραμμένων
Αστυνομικών εθελο‐
ντών ο οποίος ανήλθε
από τους 1.322 το 2007
στους 1.496. Επιπρόσθε‐
τα, τη χρονιά που μας
πέρασε 174 μέλη της
Αστυνομίας

104
2

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2008

τιμήθηκαν ως νέοι εθελοντές αιμοδότες. Σε συνέχεια της κοινωνικής
προσφοράς της η Αστυνομία κατάφερε επίσης να αυξήσει τον αριθμό
των μελών της που είναι εθελοντές δότες μυελού των οστών από
1.060 το 2007 σε 1.153 το 2008.

Ανθρώπινη προσφορά
Επιπρόσθετα της αιμοδοσίας η Αστυνομία Κύπρου έλαβε ενεργό μέρος
και σε διάφορες άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και εράνους. Τα μέλη
μας έλαβαν ενεργό μέρος στο Ραδιομαραθώνιο. Επιπλέον, συμμετείχε
σε εράνους του Συνδέσμου Καρκινοπαθών και φίλων, του Ερυθρού
Σταυρού, της Πορείας Χριστοδούλας, του Συνδέσμου «Κάνε μια ευχή»,
του ΤΕΛΕΘΟΝ 2008, του Συνδέσμου Παραολυμπιακών Αγώνων αλλά
και της EUROPA DONNA.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

Σχέσεις Αστυνομίας και πολιτών
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ΜΕΡΟΣ Ζ’

Παραρτήματα

ΜΕΡΟΣ Ζ’

Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΘΕΜΑ

A΄

Γενικοί Δείκτες Απόδοσης και Πληροφόρησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού

B΄

Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων / Θυμάτων για τα έτη 2004– 2008 Παγκύπρια

Γ΄

Πίνακας θανατηφόρων δυστυχημάτων/ νεκροί

Δ΄

Κατάσταση σοβαρού εγκλήματος για τα έτη 2004‐2008 Παγκύπρια

Ε΄

Πίνακας περιστατικών Βίας στην Οικογένεια

ΣΤ΄

Υποτροφίες & Εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό 2008

Ζ΄

Συνέδρια σεμινάρια και αποστολές στο εξωτερικό 2008

Η΄

Δραστηριότητες Υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης 2008

Θ΄

Πίνακας διαλέξεων, εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν από την Υ.ΚΑ.Ν.

Ι΄

Υποθέσεις ναρκωτικών και ενεχόμενα πρόσωπα κατά την περίοδο 2004 ‐ 2008

ΙΑ΄

Πίνακας υποθέσεων ναρκωτικών, ενεχόμενων προσώπων και κατασχέσεων 2004– 2008

109
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A'
ΓΕΝΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ος

1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
2007

2008

2008

1.* Ποσοστό παθόντων πολιτών που ενημερώθηκαν για την πορεία των υποθέσεών τους

45%

>55%

▬

2.* Ποσοστό επιστολών που απαντήθηκαν μέσα σε 30 ημέρες

36%

>50%

▬

3.* Ποσοστό ικανοποίησης από το χρόνο απάντησης τηλεφωνικής κλήσης στην Αστυνομία

79%

>85%

▬

4.* Ποσοστό ικανοποίησης για τον ορθό τρόπο απάντησης (αναφορά σταθμού/ ονόματος κ.λ.π.) τηλεφωνικών κλήσεων

33%

>50%

▬

5.* Ποσοστό ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση σε Αστυνομικό Σταθμό

63%

>65%

▬

6.* Ποσοστό ικανοποίησης με τον τρόπο χειρισμού τροχαίου δυστυχήματος

56%

>60%

▬

7.* Ποσοστό ικανοποίησης με τον τρόπο χειρισμού παραπόνου για εγκληματική ενέργεια

31%

>40%

▬

53%

>60%

▬

9. Αριθμός κλήσεων στην τηλεφωνική γραμμή του πολίτη (1460)

≈14400

▬

≈15000

10. Αριθμός συναντήσεων με διάφορες τοπικές κοινωνικές ομάδες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

ΔΤΣ**

>600

1114

11. Αριθμός συναντήσεων και ανάπτυξη σχέσεων με διάφορες πολύ‐πολιτισμικές ομάδες

ΔΤΣ**

>80

106

12. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που είναι εθελοντές αιμοδότες

1322

>1350

1750

13. Αριθμός φιαλών αίματος που προσφέρθηκαν από μέλη της Αστυνομίας

614

>800

768

14. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που είναι εθελοντές δότες μυελού των οστών

1060

>1100

1153

15. Αριθμός εκδοθέντων ενημερωτικών Αστυνομικών Δελτίων / Ανακοινώσεων προς τα Μ.Μ.Ε.

2998

▬

3044

8.* Ποσοστό ενημερωμένων πολιτών για την γραμμή επικοινωνίας του πολίτη (1460)

16. Αριθμός δημοσιογραφικών διασκέψεων για ενημέρωση του κοινού
17.* Ποσοστό ενημερωμένων πολιτών για την ιστοσελίδα της Αστυνομίας

15

▬

11

27%

>35%

▬

158

▬

196

18. Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας:
α. από Κύπρο
β. από εξωτερικό
19. Αριθμός συγχαρητήριων επιστολών από το κοινό προς την Αστυνομία

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
2007

2008

2008

51

▬

45

4941

▬

5347

20. Αριθμός κλήσεων:
ασθενοφόρων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
στις οποίες ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για παροχή ειδικών υπηρεσιών ανθρωπιστικής φύσεως
21. Αριθμός περιπτώσεων:
∙

παροχής Α΄ βοηθειών και μεταφορά ασθενών / τραυματιών από μέλη της Αστυνομίας

615

▬

612

∙

παροχής ανθρωπιστικής ή άλλης βοήθειας από μέλη της Αστυνομίας

2838

▬

2113

∙

παροχής οδικής βοήθειας στους αυτοκινητόδρομους

2049

▬

2825

121

▬

118

2007

2008

2008

1. Αριθμός θανατηφόρων δυστυχημάτων

88

<67

79

2. Αριθμός νεκρών συνεπεία τροχαίων δυστυχημάτων

89

<71

82

3. Αριθμός δυστυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς

583

<569

562

4. Αριθμός διαλέξεων για θέματα οδικής ασφάλειας

1320

▬

1556

108765

>95000

122449

509

>700

1139

210

▬

92

8. Αριθμός ελέγχων αλκοόλης

116184

>105000

144675

9. [1]Αριθμός παραβάσεων που καταγράφηκαν από συσκευές φωτοεπισήμανσης

106958

▬

▬

10. Αριθμός επισκεπτών Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής

18557

>19000

24256

240922

▬

232491

αριθμός εξωδίκων που πληρώθηκαν

214809

▬

185074

αριθμός εξωδίκων για τα οποία σχηματίστηκε δικογραφικός φάκελος

26113

▬

47417

22. Αριθμός ερευνών και διασώσεων με πλωτά και πτητικά μέσα.

2ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

5. Αριθμός πολιτών που παρακολούθησε διαλέξεις για θέματα οδικής ασφάλειας
6. Αριθμός οχημάτων που υποβλήθηκαν σε μηχανικό έλεγχο
7. Αριθμός καταγγελιών που προέκυψαν μετά από μηχανικό έλεγχο για:
μετατροπές
άλλες τροχαίες παραβάσεις

11. Εξώδικα για τροχαίες παραβάσεις:
αριθμός εκδοθέντων εξωδίκων

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
2007

2008

2008

Παραβίαση του ορίου ταχύτητας

74591

▬

104653

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

15554

▬

23285

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

3775

▬

4984

12. Αριθμός καταγγελιών για :

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

7916

▬

8490

Χρήση κινητού τηλεφώνου

17019

▬

21149

Άλλες τροχαίες παραβάσεις

61677

▬

66974

13. Αριθμός γραπτών προειδοποιήσεων για τροχαίες παραβάσεις

1796

▬

19046

14.* Ποσοστό ενημερωμένων πολιτών για την τηλεφωνική γραμμή άμεσης ανταπόκρισης και βοήθειας για τα ναρκωτικά 1498

45%

>50%

▬

15. Αριθμός κλήσεων στην τηλεφωνική γραμμή άμεσης ανταπόκρισης και βοήθειας για τα ναρκωτικά 1498

339

▬

472

16. Αριθμός προσωπικών συναντήσεων χρηστών ναρκωτικών με κοινωνικούς λειτουργούς της Υ.ΚΑ.Ν.

278

▬

262

17. Αριθμός χρηστών που παραπέμφθηκαν από την Υ.ΚΑ.Ν. για εξειδικευμένη βοήθεια σε κέντρα ή υπηρεσίες

139

▬

153

18. Αριθμός επαφών μελών της Υ.ΚΑ.Ν. με τοπικούς παράγοντες, Δήμους, Κοινοτικά Συμβούλια, οργανώσεις νεολαίας,
σχολεία, συνδέσμους γονέων σε σχέση με τα ναρκωτικά

ΔΤΣ**

>88

140

19. Αριθμός ενημερωτικών / διαφωτιστικών διαλέξεων και εργαστηρίων που δόθηκαν από την Υ.ΚΑ.Ν. και απευθύνονταν σε

178

▬

182

πολίτες
20. Αριθμός πολιτών που παρακολούθησαν τις πιο πάνω ενημερωτικές/διαφωτιστικές διαλέξεις και εργαστήρια

8380

>8500

9024

21. Αριθμός υποθέσεων ναρκωτικών

878

▬

781

22. Αριθμός ενεχόμενων προσώπων στις υποθέσεις ναρκωτικών

852

▬

929

23. Ποσότητες κατασχεθέντων ναρκωτικών

ουσιών:

Ρητίνη και φυτική κάνναβη
148,3kg

▬

397,6kg

Ηρωίνη

413

▬

789

Κοκαΐνη

726,89gr

▬

2,5kg

1,5 kg

▬

18,3kg

Φυτά κάνναβης

Χάπια έκσταση

3474,5

▬

9881,5

24. Αριθμός ενημερωτικών διαλέξεων για θέματα πρόληψης εγκλήματος

11

▬

26

25. Αριθμός προσώπων που παρακολούθησαν διαλέξεις για θέματα πρόληψης εγκλήματος

430

>550

719

26. Αριθμός σοβαρών υποθέσεων που διερευνήθηκαν

7601

<7500

7342

51,94%

>52%

59,30%

27. Ποσοστό εξιχνίασης σοβαρών υποθέσεων

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
2007

2008

2008

28. Αριθμός υποθέσεων μικροπαραβάσεων που διερευνήθηκαν

11443

<11200

12888

29. Ποσοστό εξιχνίασης μικροπαραβάσεων

79,47%

>80%

85,85%

34

>45

49

30. Αριθμός επιχειρήσεων με σκοπό την πάταξη της εμπορίας προσώπων (πορνεία)
31. Αριθμός ελέγχων και επιχειρήσεων σε σχέση με:
∙

Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

305

>345

608

∙

Παράνομα στοιχήματα

244

>250

590

∙

Μηχανές τυχερού παιγνίου

292

>292

578

188516

▬

184325

33. Αριθμός μηχανών τυχερού παιγνίου που κατασχέθηκαν

993

▬

2952

34. Αριθμός περιστατικών βίας στην οικογένεια

952

▬

749

35. Αριθμός απρόοπτων ελέγχων πυρασφάλειας σε νυκτερινά κέντρα

286

>320

367

36. Αριθμός διαλέξεων για θέματα πυροπροστασίας

251

▬

326

37. Αριθμός προσώπων που παρακολούθησαν διαλέξεις για θέματα πυροπροστασίας

4395

>4600

4639

32. Αριθμός ψηφιακών δίσκων που κατασχέθηκαν για αδικήματα σε σχέση με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

38. Αριθμός πυρκαγιών στις οποίες ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση:
στις αστικές περιοχές
στις αγροτικές περιοχές

2834

▬

2937

39. Αριθμός προσώπων που διασώθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία από οχήματα που ενεπλάκησαν σε τροχαία

2365

▬

2515

7

>8

7

43499

▬

47239

42. Αριθμός λαθρομεταναστών που συνελήφθησαν

666

▬

982

43. Αριθμός προσώπων που καταγγέλθηκαν για παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών

736

▬

745

44. Αριθμός αλλοδαπών που συνελήφθησαν να εργοδοτούνται παράνομα

1126

▬

1094

45. Αριθμός απελάσεων

2892

▬

3231

46. Αριθμός αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν στην Υ.Α&Μ

δυστυχήματα, ανελκυστήρες, κρημνούς, φρεάτια και άλλες περιπτώσεις.
40. Αριθμός συντονισμένων επιχειρήσεων/ εκστρατειών από την Υ.Α.& Μ. για σύλληψη λαθρομεταναστών και πάταξη του
φαινομένου της παράνομης εργοδότησης
41. Αριθμός αλλοδαπών που ελέγχθηκαν

5163

▬

3995

47. Αριθμός συναντήσεων μελών του Γραφείου Καταπολέμησης Χουλιγκανισμού με αθλητικούς φορείς και συνδέσμους
φιλάθλων

40

>45

57

48. Αριθμός διαλέξεων από μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Χουλιγκανισμού σε οργανωμένα σύνολα σχετικά
με τη βία στους αθλητικούς χώρους

25

▬

28

10855

>10000

6492

49. Αριθμός πολιτών που παρακολούθησαν τις πιο πάνω διαλέξεις

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
2007

2008

2008

50. Αριθμός εκπαιδεύσεων μελών της Αστυνομίας από το Γραφείο Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού σχετικά
με την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα

20

>20

23

51. Αριθμός συλληφθέντων σε σχέση με αδικήματα βίας σε αθλητικούς χώρους
52. Αριθμός συντονισμένων επιχειρήσεων Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας
( συγκροτήθηκε στις 27.06.07)
53. Αριθμός καταγγελιών σε σχέση με την προστασία άγριων πτηνών και θηραμάτων
54. Αριθμός συντονισμένων εκστρατειών / επιχειρήσεων για καταστολή του φαινομένου της ηχορρύπανσης με τη
χρήση μεγαφώνων

65

▬

76

18

>25

26

286
ΔΤΣ**

▬
>36

320
66

55. Αριθμός καταγγελιών για παράνομη χρήση μεγαφώνων
56. Αριθμός συντονισμένων παγκύπριων εκστρατειών / επιχειρήσεων για καταστολή του φαινομένου της
ηχορρύπανσης και ρύπανσης του περιβάλλοντος από μηχανοκίνητα οχήματα

3439
▬

▬
>2

4626
1

57. Αριθμός καταγγελιών σχετικά με ηχορρύπανση και ρύπανση του περιβάλλοντος από μηχανοκίνητα οχήματα
(εξώστ / καυσαέρια)

2014

▬

640

2007

2008

2008

198526
401
67
70,50%
82

▬
▬
>67

160457
422
52
44%
62

195
61,71%
245

>160
▬

113
44%
149

7. Αριθμός ομάδων εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες συμμετείχαν μέλη της
Αστυνομίας

18

▬

23

8. Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών προγραμμάτων/συνεδρίων/σεμιναρίων που προσφέρονται από κράτη της

101

>100

112

ος
3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΨΩΣΗ ΗΘΙΚΟΥ
Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

1. Αριθμός ενταλμάτων είσπραξης προστίμων (περιλαμβανομένων και όσων εκκρεμούν από προηγούμενα
χρονιά
3. Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών προγραμμάτων/ σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου (CEPOL) που
αξιοποιήθηκαν από την Αστυνομία

▬

4. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που παρακολούθησαν τα πιο πάνω εκπαιδευτικά προγράμματα/ σεμινάρια
5. Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών προγραμμάτων / σεμιναρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιοποιήθηκαν
από την Αστυνομία
6. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που παρακολούθησαν τα πιο πάνω προγράμματα / σεμινάρια

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
2007

2008

2008

50%
209
26

▬
▬

55,70%
207
22

11. Αριθμός διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.)
12. Αριθμός διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Μ.Μ.Α.Δ.

102

▬

167

22

▬

26

13. Μέλη κυβερνητικών ή και άλλων υπηρεσιών που παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα στην Α.Α.Κ.
& Μ.Μ.Α.Δ.
14. Αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά μέλος
15. Αριθμός ημερών άδειας ασθενείας ανά μέλος

354

▬

555

0,21
8,4
470

>0,23
<7,9
>500

0,26
8,9
489

17. Αριθμός εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα χειρισμού όπλων (εφαρμόστηκε πιλοτικά το
Νοέμβριο του 2007)

1

▬

5

18α. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που παρακολούθησαν εξειδικευμένο πρόγραμμα (4 ήμερο) σε θέματα
χειρισμού όπλων στα πλαίσια απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού.

32

>240

164

▬

▬

2489

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες και αξιοποιήθηκαν από την Αστυνομία
9. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που παρακολούθησε τα πιο πάνω προγράμματα/συνέδρια/ σεμινάρια
10. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που παρακολούθησαν προγράμματα και μετεκπαιδεύσεις στην Ελληνική
Αστυνομία

16. Αριθμός μελών Αστυνομίας που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια για εμπέδωση επαγγελματικής
Αστυνομικής συμπεριφοράς

18β. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που παρακολούθησαν εξειδικευμένο πρόγραμμα (μονοήμερο) σε θέματα
χειρισμού όπλων στα πλαίσια διατήρησης κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού. (Τέθηκε σε εφαρμογή από 01/09/2008)
4ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
2007

2008

2008

1. Αριθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων από την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου σχετικά με :
∙
συμμόρφωση των μελών μας με τις ισχύουσες οδηγίες και τον εντοπισμό των ελλείψεων, αδυναμιών και
παρατυπιών

85

>90

87

∙
∙

84
7

>85
>12

89
11

καταστροφή εγγράφων σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες
την ώρα προσέλευσης στο καθήκον

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

2. Αριθμός

μηχανογραφημένων προγραμμάτων

2007

2008

2008

35

>40

40

Σημ. : Τα αποτελέσματα του 2008 πιθανόν να υπόκεινται σε μικροαλλαγές
* Τα αποτελέσματα εξήχθησαν μέσα από δημοσκόπηση που έγινε από ιδιωτική εταιρεία. Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του 2008 δεν έχουν
ακόμη εξαχθεί.
* * Δεν Τηρούντο Στοιχεία
[1] Η πρώτη φάση του συστήματος τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2006 και η λειτουργία του συστήματος τερματίστηκε το Σεπτέμβριο
του 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β'
Πίνακας Τροχαίων ∆υστυχηµάτων / Θυµάτων
για τα έτη 2004-2008 Παγκύπρια
ΘΥΜΑΤΑ

∆ΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τραυµατίες

ΕΤΟΣ
Θανατηφόρα

Σοβαρά

Ελαφρά

Ζηµιές

ΣΥΝΟΛΟ

Νεκροί

Σοβαρά

Ελαφρά

ΣΥΝΟΛΟ

2004

110

758

1.212

1.204

3.284

117

960

2.216

3.293

2005

94

610

890

954

2.548

102

741

1.555

2.398

2006

81

601

1.073

918

2.673

86

730

1.859

2.675

2007

88

583

773

838

2.282

89

708

1.411

2.208

2008

79

562

747

741

2.129

82

660

1.292

2.034

Statistic Office
Research and Development Department

7/5/2009
telika parartimata 2008 2 - Β

Πίνακας Θανατηφόρων ∆υστυχηµάτων / Νεκροί
120

100

ΑΡΙΘΜΟΣ

80

60

40

20

0
ΕΤΟΣ

2004

2005

2006

2007

2008

Θανατηφόρα

110

94

81

88

79

Νεκροί

117

102

86

89

82

Statistic Office
Research and Development Department

7/5/2009
telika parartimata 2008 2 - Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜA ∆΄
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήµατος
για τα έτη 2004-2008 Παγκύπρια
2004

Αδικήµατα

2005

2006

2008*

2007

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Κ

Ε

%

Φόνοι

14

6

42,86%

16

10

62,50%

14

10

71,43%

11

8

72,73%

9

7

77,78%

Απόπειρες Φόνων

14

6

42,86%

14

13

92,86%

12

10

83,33%

11

8

72,73%

14

13

92,86%

Βιασµοί

41

32

78,05%

39

30

76,92%

29

23

79,31%

19

14

73,68%

35

29

82,86%

Απόπειρες Βιασµών

1

1

100,00%

1

1

100,00%

1

1

100,00%

0

0

0,00%

0

0

0,00%

Εµπρησµοί / Απόπειρες

131

18

13,74%

172

30

17,44%

133

29

21,80%

167

38

22,75%

190

69

36,32%

Ληστείες και Εκβιασµοί

103

49

47,57%

84

41

48,81%

80

31

38,75%

74

36

48,65%

73

41

56,16%

Ναρκωτικά

514

506

98,44%

612

608

99,35%

653

628

96,17%

875

852

97,37%

779

758

97,30%

Kαταστροφή περιουσίας µε
εκρηκτικές ύλες

47

2

4,26%

52

3

5,77%

36

4

11,11%

40

4

10,00%

32

5

15,63%

∆ιαρρήξεις

3326

672

20,20%

2830

725

25,62%

3068

813

26,50%

2642

895

33,88%

2591 1093

42,18%

Κλοπές

1131

312

27,59%

1201

331

27,56%

1607

414

25,76%

1667

493

29,57%

1406

494

35,14%

Αλλα σοβαρά εγκλήµατα

2299 1861

80,95%

2220 1783

80,32%

2290 1845

80,57%

2051 1659

80,89%

2213 1854

83,78%

ΟΛΙΚΟ 7621 3465

45,47%

7241 3575

49,37%

7923 3808

48,06%

7557 4007

53,02%

7342 4363

59,43%

*Σηµ.:
* Τα στοιχεία του 2008 πιθανόν να υπόκεινται σε µικροαλλαγές
K = Καταγγελθείσες Υποθέσεις
Ε = Εξιχνιασθείσες Υποθέσεις
Statistic Office
Research and Development Department

7/5/2009
telika parartimata 2008 2 - ∆

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Ε΄
Πίνακας Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια

Είδος Βίας

2004

2005

2006

2007

2008*

ΣΥΝΟΛΟ

416

735

820

710

589

3270

Σεξουαλική βία

9

20

21

23

23

96

Ψυχολογική βία

80

189

181

216

137

803

505

944

1022

949

749

4169

Σωµατική βλάβη

ΣΥΝΟΛΟ

* Τα στοιχεία του 2008 πιθανόν να υπόκεινται σε µικροαλλαγές

Statistic Office
Research and Development Department

7/5/2009
telika parartimata 2008 2 - Ε

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2008
ΑΡΘΡΟ 03.503 - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Θέµα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

Χώρα διεξαγωγής

Ηµεροµηνία

U.K. South Yorkshire

18-22/2/08

1

Εκπαιδευτική βδοµάδα στα εγκληµατολογικά εργαστήρια της Αστυνοµίας

2

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΓΕ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

7-9/5/08

3

Εκπαίδευση µελών της ΥΠΕΓΕ στα εργαστήρια NFI

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

28-30/5/08

4

Μετεκπαίδευση µελών της ΥΠΕΓΕ στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών

ΕΛΛΑ∆Α - Αθήνα

9-20/6/08

5

Μετεκπαίδευση µέλους της ΥΠΕΓΕ στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών

ΕΛΛΑ∆Α - Αθήνα

23-25/6/08

6

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ στην εταιρεία Foster and Freeman

ΑΓΓΛΙΑ

26-28/11/08

7

Εκπαιδευση στη Σχολή Εκπ/των Σκηνής Εγκλήµατος

ΑΓΓΛΙΑ

14-18/7/08

8

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ENFSI ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

11-12/11/08

9

Εκπαίδευση µελών του γραφείου καταπολέµησης ηλεκτρονικού εγκλήµατος της κυπριακής Αστυνοµίας

ΕΛΛΑ∆Α Αθήνα

14-18/1/08

10

Protection of Intellectual Property Rights

USA

31/1 - 21/2/08

11

Πενθήµερο εκπαιδευτικό σεµινάριο αναγνώρισης µη εξουσιοδοτηµένων αντιτύπων ψηφιακών δίσκων

12

Geographical Offender Profiling Training

13

EUROMED WORKSHOP ON THE MECHANISMS OF INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL
MATTERS PERTAINING TO COUNTER TERRORISM

14

Conference in Paris

15

Eκπαιδευτικο προγραµµα "International association of crime analysis"

16

26η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ FBI

17

COUNTER TERRORISM SECURITY ADVISOR

18

ΕΛΛΑ∆Α Αθήνα
U.K. London
MAROCO, Rabat

15-19/12/07
7-8/2/2008
5-6/5/08

France

23 - 28/6/08

West Yorkshire

1-5/9/08

∆ΑΝΙΑ, Κοπεγχάγη

20-24/9/08

U.K.

7-12/12/08

Hostage Negotiators Course

Αγγλία

30/3 - 11/4/08

19

Firearms Instructors Course

Αγγλία

25/3 - 11/4/08

21

Exercises EUPFT - European Union Police Forces Training

France

9-20/6/08, 10-21/11/08

22

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

U.K.

25/6-2/7/08

23

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΚΠΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

U.K.

8-26/9/08

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
Θέµα

Χώρα διεξαγωγής

Ηµεροµηνία

24

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΧΛΑΓΩΓΙΩΝ από µέλη της Μ.Μ.Α.∆.

U.K.

16-19/9/08

25

ΕΚΠΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΑΓΩΓΩΝ αό µέλη της Μ.Μ.Α.∆.

U.K.

29/9-02/10/08

26

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

U.K.

2-4/12/08

27

Εκπαίδευση µελών ΟΜ.Ε.Α της Α.Π.Α

Ελλάδα

9-23/12/07

28

Εκπαίδευση µελών κλάδου δηµοσίων συµβάσεων στη ∆νση Οικονοµικών της Ελληνικής Αστυνοµίας

ΕΛΛΑ∆Α, Αθήνα

3-6/3/08

29

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑ

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

26/4-2/5/08, 24-30/5/08, 28/6/08 -3/7/08

30

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η.Π.Α

16 - 19/6/08

31

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BELL HELICOPTER TEXTRO

Η.Π.Α

23-27/6, 7-25/7/08

32

11th International Seminar Electronic Surveillance 2008

Finland

27-31/10/08

33

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ALCO TEST LION

ΟΥΑΛΛΙΑ

8-10-12-08

34

A COMPREHENSIVE INTRODUCTION TO NETWORKING TRAINING PROGRAM

USA

9-12-12-08

35

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ FBI

∆ΑΝΙΑ, Κοπεγχάγη

20-24/9/08

36

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΠ

ΙΤΑΛΙΑ

8-11/4/08

37

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ µελών της ΚΥΠ

ΙΣΡΑΗΛ

4-8/5/08

38

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ µελών της ΚΥΠ

ΠΑΡΙΣΙ - ΜΟΝΑΧΟ

15-21/6/08

39

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

14-17/9/08

40

3rd Annual Maritime Security Forum 2008

Dubai

1-3/6/08

41

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΟΡΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

21-25/7/08

42

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της Λ.&Ν.Α. γικα τις Αστυνοµικές Ακάτους

ΙΤΑΛΙΑ

15-29/9/08

43

Scandinavian TETRA Training Conference 2007

Norway, Oslo

3-5/9/07

44

Learning Tree Training

USA

17-21-12-07

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
Θέµα

Χώρα διεξαγωγής

Ηµεροµηνία
12-13/3/08

47

Εκπαίδευση µελών Γραφείο Στατιστικής

Αθήνα

48

Εκπαιδευσεις στις ΗΠΑ

Η.Π.Α

49

ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΥΠΕΓΕ στη ∆ιευθύνση Εγκηµατολογικών Ερευνών

50

English Course Language for CSIS/ NSIS Operators

51

ΑΘΗΝΑ

1-5/9/08

STRASBURG

6-17/10/08

International Cooperation FRENCH LANGUAGE COURSE CLERMONT FERRAND

France

3-14/11/08

52

CLOSE PROTECTION COURSE/PROTECTION TACTICS

London

7-12/12/08

53

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΤΑΡ -ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

13-14/01/08, 17-18/1/08

54

Εκπαίδευση δύο τεχνικών κλάδου φωτοεπισήµανσης στην Αµερική το 2007

Η.Π.Α

4-7/12/07

55

FBI NAA EUROPEAN CHAPTER BOARD MEETING

DENMARK

24-25/4/08

56

2nd Link Advisory Group Meeting at the Interpol Headquarters

France

15/5/08

58

229η Σειρά Εθνικής Ακαδηµίας του FBI

USA

30/3 - 6/6/2008

59

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 11ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

60

12η ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2008-2009

Αθήνα

15/09/08 - 10/4/09

61

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

12-14/11/08

62

11η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2007-2008

63

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΜΕΛΩΝ 11ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ στην Ευρώπη

ΙΤΑΛΙΑ,ΑΥΣΤΡΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

14-19/4/08

64

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ INTERNATIONAL DISASTER MANAGEMENT

SINGAPORE

26/5 - 6/6/08

65

Μετεκπαίδευση µελών της ΥΠΕΓΕ στη ∆ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών

Αθήνα

16-20/6/2008

66

Εκπαίδευση εξωτερικού προσωπικού Τµήµατος Μελετών και Ανάπτυξης

Los Angeles

17-20/6/2008

23/9/07 - 23/5/08

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z'

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2008
ΑΡΘΡΟ 03.531 - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Θέµα
20o ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ∆ΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ENFSI
20th Meeting of the standing committee on Disaster victim identification
15η Συνάντηση Ανωτέρων Αξιωµατούχων "Migration Policy Development"
Frontex Agency international border police conference
INTERNATIONAL SYMPOSIUM LYON
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ποδοσφαιρικός Αγώνας Ολυµπιακός Chelsea FC 9/2/08
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
Working across disciplines and borders
19th INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AUTO THEFT INVESTIGATORS (IAATI)
13η ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ
∆ιάσκεψη για την τροµοκρατία στα πλαίσια ASEM (Asia Europe Meeting)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -ΑΝΟΡΘΩΣΗ
2nd REGIONAL POLICE CONFERENCE ON PROTECTION & DOMESTIC VIOLENCE
Workshop/project on cybercrime
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΗ, 9-12-08
ROUNDTABLE FIGHT AGAINST ON LINE PEDOPHILIA - MEETING OF EUROPEAN EXPERTS
Youth Tourism Meeting
Romanian Police Day
Συµµετοχή Υπαρχηγού σε επίσηµη επίσκεψη στην Ελλάδα
Council of Europe Commpaign to combat violence against women
Τελετή Εορτασµού ‘Ηµέρας της Ελληνικής Αστυνοµίας’
ΟΜΑ∆Α ΕΜΠΙΕΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ -ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΟΜΠΙΤΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
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Χώρα διεξαγωγής
Rome
France
Τραπεζούντα
Hungary
FRANCE
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α - Αθήνα
ΕΛΛΑ∆Α - Αθήνα
TALLIN - ESTONIA
ΑΘΗΝΑ
Μαδρίτη
ΑΘΗΝΑ
ΑΜΑΝ
Γιουγκοσλαβία

Ηµεροµηνία
13-16/5/08
21-23/5/08
14-16/5/08
25-27/5/08
4-6/6/08
7-13/12/08
19/2/2008
4-8/2/08
26-27/6/08
24-26/9/08
30/10 - 2/11/08
3-4/4/08
20/8/08
20-21/10/08,
17-19/11/08

SIKELIA
Athens
Romania
ΕΛΛΑ∆Α
France
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΙΣΙ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

10-11/12/08
8/2/08
23-26/3/08
25-27/5/08
10-11/6/08
20/10/08
24/1/08
3-4/4/08

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z'
Α/Α
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Θέµα
PUBLIC SECURITY EXHIBITION & CONFERENCE EXPOSEC, 2008
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ POMPIDOU GROUP
51η Σύνοδος της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών των Ηνωµένων Εθνών
ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
PREPARATION OF THE CREATION OF THE CENTRE OF COORDINATION OF FIGHT AGAINST DRUGS IN THE MED
OSCE Expert Conference on International Cooperation to combat trafficking
9th meeting of the expert forum on criminal justice
1st International Conference on PEOPLE SMUGGLING
11th European Police Congress 2008
OSCE EXPERT MEETING ON SECURITY RADICALIZATION AND THE PREVENTION OF TERRORISM
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ INTERPOL
MICROSOFT Tech - ED 2008
INVITATION TO THE ASIA EUROPE DEMOCRATISATION AND JUSTICE SERIES WORKSHOPN ON IMPROVING
THE ROLE OF THE POLICE IN Asia and Europe
Road Safety Congress 2008, Security Wider Engagement in Road Safety
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΓΙΑ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
COMPUTER FACILITATED CRIMES AGAINST CHILDREN INDUCTION WORKSHOP
10th European NCB Staff Training Course
4th Annual Heads of NCB Conference Lyon
Programme 2008 Exchange of good practice "Peer evaluation Phase II"
EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε,
I - 24/7 Regional Training course Banja Luka
9th Meeting of the interpol specialist group on trafficking in Human Beings
77th GENERAL ASSEMBLY SESSION
20th MEETING OF THE EUROPEAN CONTACT OFFICERS
Project NEXUS 1st operational working group meeting
International Symposium on national security and the european convention of human rights
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΞΚΟΥ ΣΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
E:\ETHSIA 2008 TELIKO\teliko etisias\ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2008 - 03.531 B

Χώρα διεξαγωγής
ATHENS
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Βιέννη
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
PARIS
Vienna
Croatia
ΛΥΟΝ
Βερολίνο
Κωνσταντινούπολη
ΠΡΑΓΑ
BARCELONA

Ηµεροµηνία
1-2/4/08
5-7/5/08
10-14/3/08
3-5/6/08
1-2/4/08
17-18/7/08
2-3/10/08
5-6/11/08
29-30/1/08
28-29/7/08
16-17/9/08

Delhi, India
U.K
ΑΓΓΛΙΑ
PRAGUE
Lyon
Lyon
∆ουβλίνο
Lithuania - Vilnius
U.K
Bosnia Herzegovina
Namibia
ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
LYON
Rome
Sweden
Γαλλία

3-4/12/08
25-27/2/08
11/08
21-24/1/08
12-14/3/08
2-4/4/08
17-21/3/08
28-30/5/08
16-17/4/08
10-12/6/08
22-24/9/08
7-10/10/08
23-24/10/08
13-14/11/08
4-5/12/08
1-5/12/08

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Η'
∆ραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 2008
ΜΗΝΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ OVERΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ Συνολικό* Συλληφθέντες STAY

ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΘ΄ΥΠΟ- ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΝΗΣΗ ΑΙΤΗΤΕΣ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΑΣΥΛΟΥ**
ΕΡΓ/ΕΣ ΑΛ/ΠΟΙ
∆ΕΙΞΗ

Γενάρης

3713

565

63

179

33

50

268

45

3623

88

405

Φεβρουάριος

3985

423

44

135

64

106

196

29

3566

47

337

Μάρτιος

4280

719

165

185

60

74

368

32

3936

64

371

Απρίλιος

4045

488

48

141

71

114

222

35

3143

85

297

Μάης

3987

558

120

105

18

21

252

38

3775

100

384

Ιούνιος

3739

611

119

191

117

183

314

33

3413

87

320

Ιούλιος

4005

692

181

158

90

123

334

25

4481

98

322

Αύγουστος

4133

599

50

153

45

60

254

48

3367

95

224

Σεπτέµβριος

3979

612

88

171

74

107

308

31

3465

92

304

Οκτώβριος

3918

627

37

188

60

103

268

41

3471

56

390

Νοέµβριος

3931

659

41

166

84

110

228

30

3463

45

366

∆εκέµβριος

3524

498

26

81

29

43

219

48

3390

60

275

47239

7051

982

1853

745

1094

3231

435

43093

917

3995

ΟΛΙΚΟ

* Ο συνολικός αριθµός λαθροµεταναστών ανέρχεται στους 7051 και συµπεριλαµβάνει: συλληφθέντες λαθροµετανάστες + overstay + αιτητές ασύλου από κατεχόµενα + λαθροµετανάστες που αποχώρησαν από µόνοι
τους.
** Αντιπροσωπεύει τον αριθµό αιτήσεων που λαµβάνει η Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
Statistics Office
Research and Development Department

CYPRUS POLICE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA Θ΄
Πίνακας ∆ιαλέξεων, Εργαστηρίων που πραγµατοποιήθηκαν από την Υ.Κ.Α.Ν.
2004
ΟΜΑ∆Α ΑΤΟΜΩΝ

2005

2006

2007

2008

ΑΡΙΘ.
∆ΙΑΛΕΞ.

ΑΤΟΜΑ

ΑΡΙΘ.
∆ΙΑΛΕΞ.

ΑΤΟΜΑ

ΑΡΙΘ.
∆ΙΑΛΕΞ.

ΑΤΟΜΑ

ΑΡΙΘ.
∆ΙΑΛΕΞ.

ΑΤΟΜΑ

ΑΡΙΘ.
∆ΙΑΛΕΞ.

ΑΤΟΜΑ

Εθνοφρουροί

17

1764

15

1515

19

1835

13

1020

23

1225

Μαθητές

94

3305

103

4756

100

4250

109

4190

90

3492

Νέοι

-

-

-

-

-

-

-

-

2

70

Γονείς

19

1565

34

2078

29

1530

40

2775

40

3709

Αντιπρόσωποι
Υπηρεσιών

-

-

-

-

-

-

-

-

16

631

∆ασκάλοι/Καθηγητές

4

196

1

50

2

115

3

85

1

30

Αστυνοµικοί

33

755

25

570

36

785

40

956

31

410

Τελωνειακοί

-

-

-

-

-

-

5

120

-

-

∆εσµοφύλακες

-

-

4

80

6

45

8

190

1

50

Θηροφύλακες

-

-

-

-

-

-

-

-

3

60

167

7585

182

9049

192

8560

218

9336

207

9677

Σύνολο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄
Υποθέσεις ναρκωτικών και ενεχόµενα πρόσωπα κατά την περίοδο 2004 - 2008
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA ΙΑ'
Πίνακας Υποθέσεων ναρκωτικών, ενεχόµενων προσώπων και κατασχέσεων 2004 - 2008
ΕΤΟΣ
Αρ. Yπoθέσεων
Αρ.εvεχ. πρoσ.
Κύπριoι
Αλλoδαπoί

2004

2005

2006

2007

2008*

515

612

654

878

781

639

740

744

1028

929

435

517

506

743

678

204

223

238

285

251

ΕΙ∆ΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ
Φυτά Κάvvαβης
Κάvvαβη
Ρητίvη κάvvαβης (χασίς)
Κoκαΐvη
Αµφεταµίvη
MDMA (Ecstasy)
Φυτά Μήκ.Υπνοφ.
'Οπιo
Ηρωϊvη
∆ιυδροκωδεΐνη
Βουπρενορφίνη
LSD
Μεθαδόvη
Εφεδρίνη
Ψιλοκίνη

97

344

332

413

789

23 κιλά & 52 γρ.

180 κιλά & 794,5 γρ.

35 κιλά & 222,258 γρ.

148 κιλά & 28,65 γρ.

356 κιλά & 691,14 γρ.

53 κιλά & 165,5 γρ.

5 κιλά & 344 γρ.

1 κιλό & 200,4909 γρ.

316,3718 γρ.

40 κιλά & 980, 86 γρ.

1 κιλό & 376 γρ.

1 κιλό & 314 γρ.

6 κιλά & 893,48 γρ

1 κιλά & 542,93 γρ

18 κιλά & 354,81 γρ.

4 γρ.

17 ½ χάπια
386,5 γρ.

141 χάπια &
12,5 γρ.

10 δισκία
0,5 γρ.

496 δισκία
2,70 γρ.

7955 χάπια
210,5 γρ.
-

13962 χάπια
19,5γρ.
-

8.411,5 χάπια &
55,1264 γρ.
-

3.474,5 χάπια &
107 γρ.
-

9881 δισκία
5,78 γρ.
-

750 γρ.

871,5 γρ.

1 κιλό & 117,1832 γρ.

4 κιλό & 717,569 γρ.

137,62 γρ.

3 κιλά & 168 γρ.

907 γρ.

1 κιλό & 28,3097 γρ.

726,89 γρ. & 1,9 ml

-

8 χάπια

39 χάπια

-

2 κιλά & 526,60 γρ.&
76 ml
18 δισκία

-

-

-

-

30 δισκία

-

4 χαρτάκια

-

-

100 χαρτάκια

179 χάπια

44 χάπια & 200 ml

36 χάπια

53 χάπια

25 δισκία

2016 χάπια

-

-

-

-

-

201,0493 γρ.

-

223 κάψουλες & 2, 70
γρ.
-

* Οι πιο πάνω ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αναµένεται να διαφοροποιηθούν µε την συµπλήρωση των επιστηµονικών εξετάσεων, υποθέσεων που εκκρεµούν στο
Γενικό Χηµείο του Κράτους.

