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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με

αφετηρία

το

2008

η

Αστυνομία

Κύπρου

υιοθέτησε

μια

προσανατολισμένη μεθοδολογία και καλοσχεδιασμένη πολιτική με την
εκπόνηση και εισαγωγή τετραετούς Στρατηγικού Σχεδίου με όραμά μας
μια Αστυνομία ανθρώπινη και υπερήφανη. Μέσα από το Στρατηγικό
Σχέδιο χαράχτηκε μια νέα πολιτική με σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και
στοχευμένες ενέργειες που προσδίδουν αξία στον πολίτη, στηρίζουν τα
μέλη μας και παράλληλα ενισχύουν τις ικανότητες της Αστυνομίας στην
εκτέλεση της πολυσύνθετης αποστολής της.
Παρά την απειρία μας στον τομέα αυτό και τα πολλαπλά προβλήματα που είχαμε να
αντιμετωπίσουμε, με μεγάλες προσπάθειες πετύχαμε η φιλοσοφία του Στρατηγικού Σχεδίου να
υποστηριχτεί και αγκαλιαστεί από την πλειοψηφία των μελών μας. Με σταθερά βήματα
πετύχαμε να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ του μηχανισμού λειτουργίας του σχεδιασμού και
των παραδοσιακών μεθόδων δράσης, πετυχαίνοντας παράλληλα σημαντικά βήματα βελτίωσης
και προόδου.
Μέσα από τις εμπειρίες που αποκτήσαμε με την εισαγωγή του Στρατηγικού Σχεδίου και
αξιολογώντας τα αποτελέσματα που είχαμε, ευελπιστώ ότι η προσπάθειά μας για
μετασχηματισμό της Κυπριακής Αστυνομίας σ ’ ένα ευέλικτο και σύγχρονο οργανισμό, που θα
προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον πολίτη, θα στεφθεί με πλήρη επιτυχία.
Είμαι πεπεισμένος ότι, με τη συστράτευση όλων των μελών μας , την εξασφάλιση των
απαιτούμενων πιστώσεων από τους προϋπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή
οικονομική κατάσταση του κράτους και με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με το
κοινό, θα πετύχουμε την υλοποίηση των Στρατηγικών μας Στόχων, όπως αυτοί καταγράφονται
στην παρούσα έκδοση.

Μιχαήλ Παπαγεωργίου
Αρχηγός Αστυνομίας
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η έκδοση αυτή αποτελεί τον οδικό χάρτη για την τετραετία 2012-2015 και εκδίδεται αφενός για
ενημέρωση του πολίτη και αφετέρου για να παρασχεθεί στο προσωπικό μας το απαραίτητο
υπόβαθρο με στόχο τη σύζευξη θεωρίας και πράξης, σ’ ένα κοινό πλαίσιο δράσης.

2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Κυπριακή Δημοκρατία υφίσταται και λειτουργεί δύναμη ασφαλείας, γνωστή ως Αστυνομία
Κύπρου, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 130 του Συντάγματος. Τα
καθήκοντα, οι ευθύνες και αρμοδιότητες της Αστυνομίας καθορίζονται στον περί Αστυνομίας
Νόμο (Ν.73(Ι)/2004) και τους Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν. Σύμφωνα με το άρθρο
6 του πιο πάνω Νόμου, η Αστυνομία ασκεί τις εξουσίες της σ’ όλο τον εδαφικό χώρο της
Δημοκρατίας για :
τη διατήρηση του νόμου και της τάξης
τη διαφύλαξη της ειρήνης
την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και
τη σύλληψη και δίωξη των παρανομούντων.
Η Κύπρος καλύπτει έκταση 9.251 τ.χλμ και διαιρείται διοικητικά σε 6 επαρχίες. Έκταση
158,4 τ. χλμ βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Βρετανικών Βάσεων. Από το 1974, συνεπεία της
τουρκικής εισβολής, το 37% της συνολικής έκτασης του νησιού βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή
και ως εκ τούτου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στις περιοχές
αυτές. Επίσης, λόγω της τουρκικής εισβολής δημιουργήθηκε η γραμμή κατάπαυσης του πυρός,
μήκους 185 χλμ και κατ’ επέκταση η νεκρή

ζώνη, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της

Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών . Στη γραμμή αυτή λειτουργούν επτά σημεία
διέλευσης, μέσω των οποίων γίνεται η διέλευση/διακίνηση πολιτών και οχημάτων, από και προς
τις κατεχόμενες περιοχές. Τα πέντε σημεία διέλευσης στελεχώνονται και ελέγχονται από τις
Αρχές της Δημοκρατίας και βρίσκονται ένα στην περιοχή Λιμνίτη, ένα στον Αστρομερίτη, ένα
στον ΄Αγιο Δομέτιο, ένα στην περιοχή του ξενοδοχείου Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία και ένα
στην οδό Λήδρας στη Λευκωσία. Τα άλλα δύο σημεία διέλευσης στελεχώνονται και ελέγχονται
από τις Αρχές της Βρετανικής Βάσης Δεκέλειας και βρίσκονται στην περιοχή Περγάμου
και Αγίου Νικολάου. Τόσο τα σημεία διέλευσης όσο και τα πρόσωπα που δικαιούνται να
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διέρχονται απ’ αυτά καθορίστηκαν με βάση τον Κανονισμό 866/2004 του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο στις ελεύθερες περιοχές ανέρχεται στα 8.040 χλμ και σ’ αυτό
διακινούνται 660.782 αδειούχα μηχανοκίνητα οχήματα. Επιπρόσθετα, στο οδικό δίκτυο
διακινούνται κατά μέσο όρο ημερησίως 1.035 μηχανοκίνητα οχήματα, τα οποία διέρχονται από
τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές. Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών, 89.850 μηχανοκίνητα οχήματα είναι μη αδειούχα και δεν αποκλείεται το
ενδεχόμενο, μερικά απ’ αυτά να διακινούνται στο οδικό μας δίκτυο.
Ο δημογραφικός χαρακτήρας του νησιού τα τελευταία χρόνια έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά και
σήμερα παρουσιάζεται η πιο κάτω εικόνα :
α.

659.350 κάτοικοι με Κυπριακή υπηκοότητα

β.

112.424 Ευρωπαίοι υπήκοοι

γ.

67.123 υπήκοοι τρίτων χωρών με έγκυρη άδεια παραμονής

δ.

3.000 πρόσωπα διέρχονται καθημερινά κατά μέσο όρο από τις κατεχόμενες προς
τις ελεύθερες περιοχές

ε.

μη εκτιμημένος αριθμός παράνομων αλλοδαπών και

στ.

2.200.000 τουρίστες.

Με βάση τον περί Αστυνομίας Νόμο ( Ν.73(I)/2004), και σύμφωνα με τις γενικές εξουσίες του
Αρχηγού Αστυνομίας, όπως καθορίζονται στο Άρθρο 8 του πιο πάνω Νόμου, ο Αρχηγός,
τηρουμένης οποιασδήποτε διαταγής ή οδηγίας του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει την ευθύνη για
τη διοίκηση και διεύθυνση της Αστυνομίας και είναι υπόλογος στο Υπουργικό Συμβούλιο για
την τήρηση του νόμου και της τάξης σ’ όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας, για την επαρκή
διοίκηση και διακυβέρνηση της Αστυνομίας και για τη νόμιμη διάθεση όλων των δημοσίων
χρημάτων που προορίζονται για την εξυπηρέτησή της. Πολιτικός προϊστάμενος της Αστυνομίας
είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ο Αρχηγός

υποστηρίζεται από τον

Υπαρχηγό και τέσσερις Βοηθούς Αρχηγούς. Το έργο της Αστυνομίας καλούνται να επιτελέσουν
6.037 μέλη. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 90 εξειδικευμένα μέλη, 723 μέλη της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και 914 Ειδικοί Αστυνομικοί, εκ των οποίων 202 έχουν προσληφθεί
για κάλυψη των αναγκών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.
Η Αστυνομία συγκροτείται από τα Τμήματα του Αρχηγείου, τις Διευθύνσεις, τις Υπηρεσίες, τις
Μονάδες και τις Επαρχίες, σύμφωνα με το οργανόγραμμα που φαίνεται στο Παράρτημα. Η
2
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Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτελεί ξεχωριστή Διεύθυνση με εδαφική αρμοδιότητα σ’ ολόκληρη την
επικράτεια της Δημοκρατίας. Λόγω της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής οι
Αστυνομικές Διευθύνσεις Αμμοχώστου και Μόρφου στεγάζονται προσωρινά στο Παραλίμνι και
Ευρύχου, αντίστοιχα, ενώ η λειτουργία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κερύνειας έχει προσωρινά
ανασταλεί.
Μέσα στα πλαίσια του οργανωτικού εκσυγχρονισμού και με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας
και αποτελεσματικότητας του οργανισμού μας, την τετραετία που πέρασε, δημιουργήθηκε η
Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικών και Εφοδίων (Δ.Δ.Υ.&Ε.), η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων
(Δ.ΑΣ.Α), η Διεύθυνση Οικονομικών και η Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων (Δ.Ε.Π.).

3.

ΟΡΑΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ «

Αστυνομία Ανθρώπινη και Υπερήφανη». Ανθρώπινη με κοινωνική ευαισθησία, υπερήφανη
για την αποστολή και τη στολή της και με αυξημένο το αίσθημα της αξιοπρέπειας και της
αυτοεκτίμησης. Το όραμά μας έχει Ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στηρίζεται σε δύο βασικούς
πυλώνες, τις Αξίες και τις Αρχές.
α.

Αξίες
Νόμιμη δράση, υπηρετώντας με ακεραιότητα τους σκοπούς της δικαιοσύνης
Δίκαιη και λογική δράση, με ορθή κρίση, χωρίς φόβο και προκατάληψη
Διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης
Ευφορία από φυσικό θάρρος, ακμαίο ηθικό και παρρησία
Χειρισμός του κοινού με σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα
Ανάληψη δυναμικής δράσης, όποτε κρίνεται επιβεβλημένο για την εκπλήρωση του
νόμιμου καθήκοντος και
Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών.

β.

Αρχές
Η Κυπριακή Αστυνομία είναι δεσμευμένη να παρέχει δίκαιη και ίση μεταχείριση σε
όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινότητας, φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας,
φύλου, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ηλικίας και
κοινωνικής τάξης.
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Η Κυπριακή Αστυνομία λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις συνεχίζει την εφαρμογή
μιας στοχευμένης πολιτικής σε Στρατηγικό επίπεδο και επίπεδο τακτικής, προσπαθώντας να
κατακτήσει τους ακόλουθους Στρατηγικούς Στόχους :
1

ος

Στρατηγικός Στόχος :

Αξία στον πολίτη

2

ος

Στρατηγικός Στόχος :

Αύξηση αισθήματος ασφάλειας του πολίτη

3

ος

Στρατηγικός Στόχος :

Αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού

4

ος

Στρατηγικός Στόχος :

Εκσυγχρονισμός - Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής

Ο καθορισμός των πιο πάνω στόχων αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας και ομόφωνης
απόφασης της Ηγεσίας για αναβάθμιση του ρόλου και του έργου της Αστυνομίας.

Οι

καθορισθέντες στόχοι είναι χρονικά προγραμματισμένοι και εναρμονισμένοι μεταξύ τους και
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά και στην ανάγκη
εκσυγχρονισμού της Κυπριακής Αστυνομίας. Οι στόχοι παραπέμπουν σε συγκεκριμένες δράσεις,
τα αποτελέσματα των οποίων είναι μετρήσιμα, αξιολογούνται και συγκρίνονται με το παρελθόν
μέσω των Γενικών Δεικτών Απόδοσης.
Με την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού πετύχαμε τη χάραξη συγκεκριμένης διορθωτικής
πορείας και εστιάσαμε τις προσπάθειές μας με στόχο την επίτευξη των καλύτερων δυνατών
αποτελεσμάτων.

4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Για να διασφαλισθεί ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός παραμένει ενεργός θα πρέπει να
παρακολουθείται συστηματικά, μέσω ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου, βασιζόμενος
στην ακόλουθη μεθοδολογία :
.
α
Συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων
Η συλλογή δεδομένων αποτελεί ουσιώδη και αναγκαία προϋπόθεση για την εκπόνηση του
Στρατηγικού Σχεδιασμού. Διεξάγεται σε ετήσια βάση και στηρίζεται σε στατιστικά στοιχεία και
αποτελέσματα δημοσκοπήσεων.
Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται, αναλύονται και αξιολογούνται με σκοπό να αξιοποιηθούν
προς όφελος του Στρατηγικού Σχεδιασμού, είτε καταργώντας, είτε αναπροσαρμόζοντας, είτε
4
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εισάγοντας νέους Τομείς Δράσης. Η εργασία αξιολόγησης αποτελεί βασικό έργο του
Επιτελείου Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας Κύπρου (Ε.Σ.Σ.Α.Κ.).
Κατά τη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των Τομέων Δράσης, πέραν της αξιολόγησης των
δημοσκοπήσεων και στατιστικών στοιχείων, λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται εισηγήσεις
που υποβάλλονται είτε από μέλη μας, είτε από πολίτες. .
β

Λήψη αποφάσεων

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τυχόν εισηγήσεις για αναπροσαρμογή, εισαγωγή ή/ και
κατάργηση Τομέων Δράσης παρουσιάζονται στην Ηγεσία για τελική έγκριση. Στη συνέχεια το
Επιτελείο Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας Κύπρου (Ε.Σ.Σ.Α.Κ.) ενσωματώνει τα πιο πάνω
στο νέο τροποποιημένο Σχέδιο.
γ

.

Εφαρμογή – Υλοποίηση

Για την κατάκτηση των Στρατηγικών Στόχων και για την επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου
απαιτείται συντονισμός, έλεγχος και καθοδήγηση εκ μέρους των στελεχών, ως επίσης καθολική,
συνειδητή και ενθουσιώδης εμπλοκή όλου του προσωπικού.
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ορισθεί Ανώτεροι Αξιωματικοί ως Συντονιστές, στους
οποίους έχει ανατεθεί η εποπτεία των διαφόρων Τομέων Δράσης. Στους Τομείς Δράσης μεταξύ
άλλων περιλαμβάνεται και η εκπόνηση διαφόρων μελετών, η οποία μπορεί να ανατεθεί σε
ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από ικανά στελέχη με γνώσεις και εμπειρίες επί του προς
μελέτη θέματος.
Παράλληλα, για σκοπούς επίτευξης των Στρατηγικών Στόχων, οι Αστυνομικοί Διευθυντές /
Διοικητές συγκροτούν Επαρχιακές / Τμηματικές Ομάδες Υποστήριξης Στρατηγικού
Σχεδιασμού. Οι Ομάδες Υποστήριξης Στρατηγικού Σχεδιασμού παρακολουθούν

την πορεία

προόδου και την υλοποίηση των Τομέων Δράσης, όπως αυτοί καθορίζονται στο Στρατηγικό
Σχέδιο Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω Ομάδες εκπονούν τα οικεία Σχέδια Δράσης με
στοχευμένες ενέργειες, των οποίων η παρακολούθηση ανατίθεται σε μέλη, τα οποία ονομάζονται
Επιτηρητές.
Με τις πιο πάνω διαδικασίες εκχώρησης εξουσιών σ ’ όλα τα επίπεδα διοίκησης, παρέχεται η
δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και το σημαντικότερο, επιτυγχάνεται η συμμετοχή
5
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μεγάλου αριθμού μελών μας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των Στόχων που έχουν τεθεί.
Πέραν των πιο πάνω, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η συνεργασία μ’ όλους τους
κοινωνικούς εταίρους και κατ’ επέκταση μ ’ όλους τους ενεργούς πολίτες, η ευαισθητοποίηση
των οποίων, συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό κάθε μορφής παρανομίας. .
δ

Ανατροφοδότηση

Ο βαθμός προόδου και υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου και οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται, παρακολουθούνται ανελλιπώς με παράλληλη ανάλυση της επικρατούσας
κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται τα αποτελέσματα με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό
των θετικών ή αρνητικών τάσεων, καθώς και των απειλών που εκδηλώνονται και των ευκαιριών
που παρουσιάζονται. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, αναζητούνται τα αίτια πιθανών αποκλίσεων
και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ
(Ε.Σ.Σ.Α.Κ.)

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ*

ΟΜΑΔΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ
ΕΠΑΡΧΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ/
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

* Ο κάθε Συντονιστής αναφέρει στον καθ’ ύλη αρμόδιο Βοηθό Αρχηγό , ο οποίος ενασκεί εποπτεία σε ανώτατο
Στρατηγικό επίπεδο.
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1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
1.

ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Η Αστυνομία Κύπρου σταματά να στέκεται απέναντι στον πολίτη και παίρνει θέση δίπλα
του. Με το σύνθημα αυτό ξεκινήσαμε την εκπόνηση του πρώτου μας Στρατηγικού Σχεδίου,
στοχεύοντας στην αλλαγή των αντιλήψεων και της νοοτροπίας σ’ ό,τι αφορά το ρόλο και το
έργο της Αστυνομίας. Αναλάβαμε δεσμεύσεις για προσφορά ποιοτικά αναβαθμισμένων
υπηρεσιών για τις οποίες καταβάλαμε και συνεχίζουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια για τήρησή τους. Θα υπηρετήσουμε την ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας
με τον πολίτη, συγκροτώντας έτσι ένα κοινό μέτωπο που να προσδίδει σ’ αυτόν αξία και να
υποστηρίζει την ποιότητα της ζωής του.
Αξιολογώντας τις εμπειρίες του παρελθόντος, έχουν προσδιοριστεί και καταγράφονται πιο
κάτω οι δραστηριότητές μας, οι οποίες στόχο έχουν να προσδώσουν αξία στους ανθρώπους
που υπηρετούμε.
Με απώτερο σκοπό την υλοποίηση του 1 ου Στρατηγικού Στόχου έχουν καθοριστεί και
παρατίθενται στη συνέχεια οι Βασικοί Άξονές του με τους επιμέρους Τομείς Δράσης και οι
Γενικοί Δείκτες Απόδοσης και Πληροφόρησης.

1.1

Βασικός Άξονας: Βελτίωση προσφερόμενων υπηρεσιών
Έχοντας ως πρωταρχική μέριμνα την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,
υιοθετήσαμε μηχανισμούς που επικεντρώνονται στη βελτίωση των παρεχόμενων προς
αυτόν υπηρεσιών. Με την εισαγωγή και παρακολούθηση των μηχανισμών αυτών,
ευελπιστούμε στη βελτίωση της επικοινωνίας με τον πολίτη και γενικά στην αναβάθμιση
των σχέσεων Αστυνομίας και κοινού.
Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

1.1.1
Βελτίωση του χρόνου άφιξης σε σκηνές
εγκλημάτων / τροχαίων συγκρούσεων / επεισοδίων
μετά από κλήσεις πολιτών.

1.1.2
Ενημέρωση παθόντων πολιτών για την πορεία των
υποθέσεών τους.
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Συνεχής Δράση

Συνεχής Δράση

Συντονιστές

Αστυνομικοί
Διευθυντές
Τμημάτων
Β΄ & Γ΄

Αστυνομικοί
Διευθυντές
Τμημάτων
Β΄ & Γ΄
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Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

1.1.3
Βελτίωση επικοινωνίας ( γραπτής / τηλεφωνικής) με
τον πολίτη.

Συνεχής Δράση

1.1.4
Ταχεία διερεύνηση των υποθέσεων.
Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Αστυνομικοί
Διευθυντές
Τμημάτων
Β΄ & Γ΄

1.1.5
Ταχεία καταχώρηση των υποθέσεων ενώπιον του
Δικαστηρίου.

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Γ΄

1.1.6
Αγορά κατάλληλων οχημάτων για εισαγωγή του
θεσμού κινητών αστυνομικών μονάδων.

31.12.14

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

1.1.7
Παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου:
Πληρωμή ενταλμάτων μέσω διαδικτύου.
Πληρωμή για έκδοση πιστοποιητικού λευκού
ποινικού μητρώου.
1.1.8
Δημοσκόπηση για αξιολόγηση από τον πολίτη των
προσφερόμενων από την Αστυνομία υπηρεσιών.

1.2

Συντονιστές

31.12.12
31.12.12

30.09.13
30.09.15

Διευθυντής
Τμήματος Μελετών
και Ανάπτυξης

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Βασικός Άξονας: Αξιοποίηση μελών της Αστυνομίας που αφυπηρέτησαν
Επιδίωξή μας είναι η στενή συνεργασία με τα αφυπηρετήσαντα μέλη μας, διατηρώντας
άρρηκτους αλλά και παραγωγικούς δεσμούς, αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις εμπειρίες
τους, ούτως ώστε να καταστούν αρωγοί και συμμέτοχοι στην επίτευξη του κοινού σκοπού.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

1.2.1
Αξιοποίηση των εμπειριών των αφυπηρετησάντων
μελών μας στον τομέα της πρόληψης, εκπαίδευσης
κ.λ.π.
1.2.2
Διεξαγωγή σεμιναρίων προς τα μέλη που επίκειται η
αφυπηρέτησή τους.

9

Συνεχής Δράση

Συνεχής Δράση

Συντονιστές

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Διευθυντής
Α.Α.Κ.
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1.3

Βασικός Άξονας: Ενδυνάμωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης
Μέλημά μας είναι η

ενδυνάμωση του αισθήματος εμπιστοσύνης του κοινού προς την

Αστυνομία μέσα από την ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας τόσο με τις τοπικές αρχές και
οργανωμένους φορείς όσο και με πολυπολιτισμικές ομάδες που διαμένουν και εργάζονται
νόμιμα στην Κύπρο. Η ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης, πέραν του ότι συμβάλλει στην
ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προσπάθειά μας για πρόληψη και εξιχνίαση του
εγκλήματος, αναμφίβολα στηρίζει και ενισχύει γενικά το έργο της Αστυνομίας.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

1.3.1
Προσέγγιση τοπικών κοινωνικών ομάδων και
οργάνωση
κοινοτικών
συμβουλευτικών
συνεδριάσεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
1.3.2
Προσέγγιση και ανάπτυξη σχέσεων με πολύ –
πολιτισμικές ομάδες.

1.3.3
Ανάπτυξη διαύλου επικοινωνίας με πρόσωπα που
είτε αρθρογραφούν είτε παρεμβαίνουν δημόσια για
θέματα που αφορούν στην Αστυνομία.
1.3.4
Διοργάνωση τελετής βράβευσης πολιτών
συνέβαλαν στο έργο της Αστυνομίας.

που

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

30.11.12
31.10.13
31.10.14
31.10.15

1.3.5
Λειτουργία facebook/ twitter Αστυνομίας.
31.12.12

1.4

Συντονιστές

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Βασικός Άξονας: Αναβάθμιση Αστυνομικού κοινωνικού έργου
Η έμπρακτη κοινωνική προσφορά αποτελεί βασική επιδίωξή μας. Η Αστυνομία, τα μέλη
της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας, έχει σταδιακά αναπτύξει και μια
κοινωνική διάσταση στην αποστολή της. Στα πλαίσια ενάσκησης των καθηκόντων μας
καλούμαστε να επιτελέσουμε ένα ξεχωριστό ρόλο, το ρόλο της κοινωνικής προσφοράς προς
τους συνανθρώπους μας. Προωθώντας και ενθαρρύνοντας την εθελοντική προσφορά μέσα
από συλλογική δράση, η Αστυνομία παρουσιάζει το σύγχρονο κοινωνικό της πρόσωπο.
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Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

1.4.1
Διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας για πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ή μεγάλης
κλίμακας συμβάντων από φυσικές ή άλλες
καταστροφές.
1.4.2
Ενδυνάμωση
και
περαιτέρω
φιλανθρωπικής και κοινωνικής δράσης.

1.5

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Α.Α.Κ.

ανάπτυξη

1.4.3
Αύξηση εθελοντών αιμοδοτών και δοτών μυελού των
οστών.

Συντονιστές

Βασικός Άξονας: Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του πολίτη
Η σωστή ενημέρωση του πολίτη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βάθρα στα οποία
στηρίζονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και εξελίσσονται οι πολιτισμένες κοινωνίες. Για το
λόγο αυτό, μέλημά μας είναι η έγκαιρη, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του κοινού
για τα Αστυνομικά δρώμενα. Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο έχουν να
διαδραματίσουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.), τα οποία συμβάλλουν τα
μέγιστα στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και στην ανάδειξη του έργου της Αστυνομίας
στις πραγματικές του διαστάσεις.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

1.5.1
Ενδυνάμωση συνεργασίας με τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχεδίου
επικοινωνιακής πολιτικής «ΙΡΙΣ».
1.5.2
Δραστηριοποίηση και
Τύπου της Αστυνομίας.

εκπαίδευση

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

εκπροσώπων

1.5.3
Αναβάθμιση και εμπλουτισμός ιστοσελίδας της
Αστυνομίας.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.* Ποσοστό πολιτών
που αξιολόγησαν
θετικά την Αστυνομία για τις σχέσεις της με
το κοινό

▬

46%

>50%

>55%

>60%

>65%

2.* Ποσοστό ικανοποίησης πολιτών ως προς
την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας

▬

40%

>50%

>60%

>70%

>80%

3.* Ποσοστό πολιτών που εμπιστεύεται την
Αστυνομία

▬

43%

>50%

>60%

>70%

>80%

4. Ποσοστό παθόντων πολιτών
που
ενημερώθηκαν για την πορεία των υποθέσεων
τους

89%

97.9%

>90%

>90%

>90%

>90%

5.* Ποσοστό ικανοποίησης πολιτών από την
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με την
Αστυνομία

▬

64%

>70%

>80%

>85%

>90%

6.* Ποσοστό ικανοποίησης πολιτών ως προς
την εξιχνίαση εγκλημάτων

▬

32%

>40%

>45%

>50%

>55%

7. Ποσοστό υποθέσεων που διαβιβάστηκαν
στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια

84.5%

80.8%

>90%

>90%

>90%

>90%

8. Αριθμός ποινικών
υποθέσεων που
εκκρεμούν στους Κλάδους Εισαγγελίας για
σύνταξη κατηγορητηρίων

1.584

1.286

<1.000

<1.000

<1.000

<1.000

9. Αριθμός τροχαίων υποθέσεων που
εκκρεμούν στους Κλάδους Εισαγγελίας για
σύνταξη κατηγορητηρίων

6.009

8.737

<6.000

<5.000

<4.000

<4.000

▬
▬

63%
55%

>70%
>60%

>75%
>70%

>80%
>80%

>85%
>90%

▬

39%

>50%

>60%

>70%

>80%

11.* Ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ότι
υπάρχει διαφάνεια στην Αστυνομία

▬

34%

>40%

>45%

>50%

>55%

12.* Ποσοστό πολιτών που θεωρούν ότι οι
πολίτες τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης από
την Αστυνομία

▬

40%

>50%

>60%

>70%

>80%

10.* Ποσοστό ικανοποίησης πολιτών από την
εξυπηρέτηση σε Αστυνομικό Σταθμό
για χειρισμό θεμάτων τροχαίας
για παροχή πληροφοριών
για
τη
διερεύνηση
ποινικών
αδικημάτων

Τα αποτελέσματα εξήχθησαν μέσα από δημοσκόπηση που έγινε από ιδιωτική εταιρεία μεταξύ 18.07.11 - 26.08.11
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

40.000

53.000

▬

▬

▬

▬

14.* Ποσοστό ενημερωμένων πολιτών για τη
γραμμή επικοινωνίας του πολίτη (1460)

▬

53%

>55%

>60%

>65%

>70%

15. Αριθμός
μελών που επίκειται η
αφυπηρέτησή τους και μετείχαν σε εδικό
σεμινάριο

12

6

>10

>20

>15

>25

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

1.059

1.033

>1.000

>1.000

>1.000

>1.000

17. Αριθμός συναντήσεων και ανάπτυξη
σχέσεων με διάφορες πολύ-πολιτισμικές
ομάδες

149

164

>150

>150

>150

>150

18. Αριθμός πολιτών που βραβεύτηκαν για
τη συμβολή τους στο έργο της Αστυνομίας

23

29

▬

▬

▬

▬

19. Αριθμός ασκήσεων ετοιμότητας για πιο
αποτελεσματική αντιμετώπιση σοβαρών ή
μεγάλης κλίμακας συμβάντων από φυσικές ή
άλλες καταστροφές

4

2

>4

>4

>4

>4

20. Αριθμός επισκέψεων σε νοσοκομεία /
γηροκομεία κ.λπ.

96

284

>100

>100

>100

>100

21. Αριθμός συμμετοχών σε εκδηλώσεις
κοινωνικής προσφοράς

25

55

>36

>36

>36

>36

22. Αριθμός συμμετοχών φιλαρμονικής σε
διάφορες εκδηλώσεις

191

180

>150

>150

>150

>150

23. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
είναι εθελοντές αιμοδότες

1.760

1.797

>1.500

>1.500

>1.500

>1.500

24. Αριθμός φιαλών αίματος που προσφέρθηκαν από μέλη της Αστυνομίας

678

651

>700

>700

>700

>700

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

1.227

1.290

>1.300

>1.300

>1.300

>1.300

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

1.540

1.347

▬

▬

▬

▬

13. Αριθμός
κλήσεων στη
επικοινωνίας του πολίτη (1460)

γραμμή

▬
▬
27. Αριθμός δημοσιογραφικών διασκέψεων
20
11
▬
▬
για ενημέρωση του κοινού
Τα αποτελέσματα εξήχθησαν μέσα από δημοσκόπηση που έγινε από ιδιωτική εταιρεία μεταξύ 18.07.11 - 26.08.11
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

▬

19%

>30%

>40%

>50%

>60%

από Κύπρο

106.140

120.470

▬

▬

▬

▬

από εξωτερικό

82.217

72.962

▬

▬

▬

▬

156

101

▬

▬

▬

▬

ασθενοφόρων της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας

48

85

▬

▬

▬

▬

στις οποίες ανταποκρίθηκε η
Πυροσβεστική Υπηρεσία για παροχή
ειδικών υπηρεσιών ανθρωπιστικής
φύσεως

5.599

5.982

▬

▬

▬

▬

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

273

150

▬

▬

▬

▬

παροχής ανθρωπιστικής ή άλλης
βοήθειας από μέλη της Αστυνομίας

1.036

2.719

▬

▬

▬

▬

παροχής οδικής βοήθειας στους
αυτοκινητόδρομους

1.677

2.508

▬

▬

▬

▬

30

15

▬

▬

▬

▬

28.* Ποσοστό ενημερωμένων πολιτών για
την ιστοσελίδα της Αστυνομίας
29. Αριθμός επισκέψεων στην ι στοσελίδα
της Αστυνομίας:

30. Αριθμός συγχαρητήριων επιστολών από
το κοινό προς την Αστυνομία
31. Αριθμός κλήσεων:

32. Αριθμός περιπτώσεων:

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

Τα αποτελέσματα εξήχθησαν μέσα από δημοσκόπηση που έγινε από ιδιωτική εταιρεία μεταξύ 18.07.11 - 26.08.11
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

2ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
2.

ΑΥΞΗΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Διαμορφώνουμε « στρατηγική ασφάλειας» με κεντρική

φιλοσοφία τη διαφύλαξη των

δικαιωμάτων των πολιτών σ ’ ένα ασφαλές περιβάλλον. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που
υπηρετούμε και στεκόμαστε δίπλα τους με σεβασμό στα δικαιώματά τους, στο δικαίωμα της
ασφάλειας στο σπίτι, στη γειτονιά και στην εργασία. Στόχος μας είναι η διαχείριση της
ασφάλειας του πολίτη με τρόπο αποτελεσματικό αλλά και ανθρωποκεντρικό, ώστε ο
πολίτης να αισθάνεται ασφαλής στο χώρο της διαβίωσης και διακίνησής του.
Με απώτερο σκοπό την υλοποίηση του 2 ου Στρατηγικού Στόχου έχουν καθοριστεί και
παρατίθενται στη συνέχεια οι Βασικοί Άξονές του με τους επιμέρους Τομείς Δράσης και οι
Γενικοί Δείκτες Απόδοσης και Πληροφόρησης.

2.1

Βασικός Άξονας: Οδική ασφάλεια
Η οδική ασφάλεια αφορά όλους τους πολίτες. Επομένως όλοι πρέπει να βοηθήσουν ώστε η
διακίνησή μας στους δρόμους να γίνεται με ασφάλεια. Κύριο μέλημά μας είναι η μείωση
των τροχαίων συγκρούσεων, μέσα από στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις. Η
κυριότερη αιτία των θανατηφόρων και άλλων σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων είναι η
συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου. Επιδίωξή μας είναι η διαμόρφωση σωστής
οδικής συμπεριφοράς από μέρους όλων των χρηστών του οδικού δικτύου, ώστε να
σταματήσουν να θυσιάζονται συμπολίτες μας στο βωμό της ασφάλτου. Παράλληλα,
συνεχίζουμε την πολιτική της μηδενικής ανοχής σε όλες γενικά τις τροχαίες παραβάσεις με
ιδιαίτερη έμφαση σ ’ αυτές που αποδεδειγμένα αποτελούν την κυριότερη αιτία πρόκλησης
θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

2.1.1
Μείωση τροχαίων συγκρούσεων.
Συνεχής Δράση

2.1.2
Εφαρμογή και αναβάθμιση Τμηματικού Σχεδίου
Δράσης για μείωση των τροχαίων συγκρούσεων, όπως
καθορίζεται στο Γενικό Σχέδιο του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και Έργων.
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31.12.12
31.12.13
31.12.14
31.12.15

Συντονιστές

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Β΄

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Β΄

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

2.1.3
Εντατικοποίηση ελέγχων αλκοόλης στους οδηγούς.
Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Β΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Β΄

30.09.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Β΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Β΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Β΄

2.1.4
Αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής.

2.1.5
Μελέτη για μείωση των τροχαίων συγκρούσεων

2.1.6
Πραγματοποίηση ενημερωτικών διαλέξεων για θέματα
οδικής ασφάλειας.

2.1.7
Διενέργεια μηχανικών ελέγχων.

2.1.8
Εντατικοποίηση άλλων προληπτικών δραστηριοτήτων
( περιπολίες, τροχονομικός έλεγχος, αναφορές για
προβληματικά σημεία οδικού δικτύου, έλεγχος προσώπων που στερήθηκαν του δικαιώματος να κατέχουν
ή αποκτήσουν άδεια οδηγού κ.α.).

2.2

Συντονιστές

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Β΄

Βασικός Άξονας: Αντιναρκωτική δράση
Η παραγωγή, διακίνηση, εμπορία και χρήση ναρκωτικών έχουν γίνει μέρος της καθημερινής
επικαιρότητας. Δυστυχώς το πρόβλημα των ναρκωτικών συνιστά σήμερα μια από τις
σοβαρότερες απειλές και ένα από τα πιο τρομακτικά κοινωνικά προβλήματα. Πρόκειται για
μια σύγχρονη μάστιγα που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις διεθνώς, αφού τα οικονομικά
συμφέροντα των εγκληματιών που ασχολούνται με την εμπορία είναι τεράστια. Η χρήση
των εξαρτησιογόνων ουσιών πλήττει αδιακρίτως όλες τις κοινωνικές τάξεις και ηλικιακές
ομάδες. Πλήττει όμως κατά κύριο λόγο το πιο ελπιδοφόρο κύτταρο κάθε κοινωνίας, τη
νεολαία. Η Αστυνομία σε συνεργασία μ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και
οργανισμούς θα συνεχίσει μέσα από στοχευμένες ενέργειες, τόσο τον προληπτικό όσο και
τον κατασταλτικό αγώνα, με σκοπό την εξόντωση της σύγχρονης αυτής «Λερναίας Ύδρας».
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Τομείς Δράσης
2.2.1
Πρόληψη και καταστολή της εμπορίας και χρήσης
ναρκωτικών.
2.2.2
Εφαρμογή και αναβάθμιση Σχεδίου Δράσης για
πρόληψη και καταστολή της εμπορίας και χρήσης
ναρκωτικών, όπως καθορίζεται στην Εθνική
Στρατηγική του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου.
2.2.3
Σχεδιασμός και διεξαγωγή συντονισμένων
στοχευμένων δράσεων και επιχειρήσεων.

και

2.2.4
Επαφές με τοπικούς παράγοντες, δήμους, κοινοτικά
συμβούλια, οργανώσεις νεολαίας, σχολεία και
συνδέσμους γονέων.
2.2.5
Εντατικοποίηση των ενημερωτικών διαλέξεων σε
εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανωμένα σύνολα νεολαίας
και κοινότητες.
2.2.6
Αξιοποίηση των Αξιωματικών Συνδέσμων της
Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκονται τοποθετημένοι
σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες, σε θέματα
συλλογής και διαβίβασης πληροφοριών σε σχέση με τη
διακίνηση ναρκωτικών.
2.2.7
Διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων με άλλα κράτη - μέλη
της Ε.Ε ., για πάταξη της διακίνησης και εμπορίας
ναρκωτικών.

2.3

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

Συντονιστές

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ. ΚΑ.Ν.

31.12.12
31.12.13
31.12.14
31.12.15

Διοικητής
Υ. ΚΑ.Ν.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ. ΚΑ.Ν.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ. ΚΑ.Ν.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ. ΚΑ.Ν.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ. ΚΑ.Ν.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ. ΚΑ.Ν.

Βασικός Άξονας: Αντεγκληματική δράση
Το βαρύ φορτίο της ευθύνης για την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος πέφτει
αναμφίβολα, λόγω αρμοδιότητας στους « ώμους» της Αστυνομίας. Η αντεγκληματική
πολιτική που χαράχτηκε μέσα από στοχευμένες και μεθοδικές δράσεις λειτούργησε τόσο
προληπτικά όσο και κατασταλτικά, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη,
αγαθό το οποίο η Αστυνομία θα αγωνιστεί να διαφυλάξει. Η χάραξη μιας σύγχρονης
αντεγκληματικής πολιτικής βελτίωσε την απόδοση της Αστυνομίας και παράλληλα ώθησε
προς τα πάνω το δείκτη αποδοχής, συνεργασίας και θετικής αναγνώρισης του έργου της από
τον πολίτη.
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Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

2.3.1
Μείωση του εγκλήματος και αύξηση του ποσοστού
εξιχνίασης.

2.3.2
Εφαρμογή και αναβάθμιση Τμηματικού Σχεδίου
Δράσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας, όπως καθορίζεται στο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως.
2.3.3
Χαρτογράφηση
εγκληματογόνων
περιοχών,
αποτύπωση είδους εγκλήματος και εκπόνηση σχεδίων
πρόληψης.
2.3.4
Διατήρηση διαπίστευσης των εργαστηρίων της
Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) με
βάση το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO17025.
2.3.5
Διαπίστευση των διαδικασιών χειρισμού σκηνής
εγκλήματος με βάση το διεθνές πρότυπο ποιότητας
ISO17020.
2.3.6
Αναβάθμιση εκπαίδευσης των μελών μας σε θέματα
χειρισμού υποθέσεων ανηλίκων.
2.3.7
Πλήρης
ανάπτυξη
και
εκμετάλλευση
του
Αυτοματοποιημένου Συστήματος Καταγραφής και
Ανάλυσης Εγκλήματος.

Συντονιστές

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Γ’

31.12.12
31.12.13
31.12.14
31.12.15

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Γ΄

31.12.12
31.12.13
31.12.14
31.12.15

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Γ΄

31.12.12
31.12.13
31.12.14
31.12.15

Διευθυντής
ΥΠ.ΕΓ.Ε.

31.12.12
31.12.13
31.12.14
31.12.15
Συνεχής Δράση

Διευθυντής
ΥΠ.ΕΓ.Ε.

Διευθυντής
Α.Α.Κ.

31.12.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Γ΄

2.3.8
Μείωση εκκρεμούντων φυλακιστηρίων ενταλμάτων
είσπραξης προστίμων.

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

2.3.9
Λειτουργία νέου, αναβαθμισμένου κέντρου χειρισμού
καταστάσεων κρίσεως .

31.01.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

2.3.10
Λειτουργία νέου, αναβαθμισμένου χώρου διαχείρισης
σοβαρών συμβάντων.

31.01.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Γ΄

2.3.11
Έλεγχοι πυρασφάλειας σε νυκτερινά κέντρα και
κλειστούς χώρους διασκέδασης.

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
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2.4

Βασικός Άξονας : Πάταξη της λαθρομετανάστευσης
Η οικονομική ανισότητα και η αστάθεια που επικρατεί σε αρκετές χώρες της Μέσης και
Άπω Ανατολής, έχουν οδηγήσει στην όξυνση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης
στον τόπο μας. Με τον προσδιορισμό και χαρτογράφηση των σημείων διέλευσης των
λαθρομεταναστών, την εισαγωγή αυτοματοποιημένου συστήματος καταγραφής διακινητών
των λαθρομεταναστών, τη δημιουργία σύγχρονου χώρου κράτησης λαθρομεταναστών και
την εντατικοποίηση των στοχευμένων επιχειρήσεων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια για καταστολή τόσο των δικτύων εμπορίας λαθρομεταναστών όσο και του
φαινομένου της παράνομης εργοδότησης.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

Συντονιστές

2.4.1
Εξάρθρωση δικτύων διακίνησης λαθρομεταναστών.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ.Α .&Μ.

2.4.2
Καταστολή της παράνομης εργοδότησης.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ.Α .&Μ.

2.4.3
Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των σημείων
διέλευσης λαθρομεταναστών σε συνδυασμό με τον
τρόπο δράσης τους.

31.12.12
31.12.13
31.12.14
31.12.15

Διοικητής
Υ.Α .&Μ.

2.4.4
Προώθηση της β’ φάσης του χώρου κράτησης
λαθρομεταναστών στη Μεννόγεια.

31.12.15

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

2.4.5
Αξιοποίηση
αυτοματοποιημένου
συστήματος
καταγραφής διακινητών λαθρομεταναστών.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ.Α .&Μ.

2.4.6
Συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη
διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων με κράτη μέλη της
Ε.Ε. για αντιμετώπιση του φαινομένου της
λαθρομετανάστευσης.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Υ.Α .&Μ.

2.4.7
Αγορά συστημάτων επιτήρησης
κατάπαυσης του πυρός.

της

γραμμής
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2.5

Βασικός Άξονας: Αντιμετώπιση της βίας σε αθλητικούς χώρους
Επιδίωξή μας είναι η δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, μετατρέποντας τα γήπεδά μας σε
χώρους γιορτής και ανάδειξης αθλητικού πνεύματος, αντάξιου του πολιτισμού μας και των
ολυμπιακών ιδεωδών. Δυστυχώς το απεχθές φαινόμενο του χουλιγκανισμού κατέστη
αναπόσπαστο μέρος ενός ευρύτερου φάσματος απειλών για την εσωτερική ασφάλεια. Για
την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, η Αστυνομία προσδοκά στην οικοδόμηση μιας
κοινωνικής συμμαχίας. ΄Ολοι οι συναρμόδιοι φορείς θα πρέπει να επιδείξουν την αναγκαία
βούληση και μέσα από μια συλλογική προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη
ρίζα του.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

2.5.1
Μηχανογράφηση αρχείου συλλογής πληροφοριών για
το χουλιγκανισμό.

30.09.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

2.5.2
Ενδυνάμωση της συνεργασίας και συνεχής επαφή με
αθλητικούς φορείς και συνδέσμους φιλάθλων.

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

2.5.3
Εντατικοποίηση των
σύνολα νεολαίας.

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

διαλέξεων

σε

οργανωμένα

2.5.4
Εντατικοποίηση της εκπαίδευσης των μελών της
Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.

2.6

Συντονιστές

Βασικός Άξονας: Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον όλων. Η ιδιαίτερη ποικιλότητα
σε είδη χλωρίδας και πανίδας, που χαρακτηρίζει το φυσικό περιβάλλον

της Κύπρου,

απειλείται να καταστραφεί τόσο από φυσικά όσο και από ανθρωπογενή αίτια. Ο άνθρωπος
με τις πράξεις του, εσκεμμένες και μη, θέτει σε κίνδυνο τα δάση μας και γενικά την όμορφη
χλωρίδα του τόπου μας. Η

πανίδα εξοντώνεται και σιγά-σιγά αφανίζεται από τους

λαθροθήρες. Από τους ελαττωματικούς θαλάμους διαστολής των μηχανοκινήτων οχημάτων
καταλήγουν στην ατμόσφαιρα όλοι οι αέριοι ρύποι ενώ παράλληλα οι ελαττωματικοί
σιγαστήρες προκαλούν ηχορρύπανση. Η Αστυνομία, στα πλαίσια των δικών της
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αρμοδιοτήτων, θα δράσει τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά, συμβάλλοντας έτσι με το
δικό της τρόπο, στην προσπάθεια που γίνεται για μια οικολογική ισορροπία.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

2.6.1
Εντατικοποίηση των επιχειρήσεων για πάταξη της
λαθροθηρίας τόσο από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις
όσο και από το κλιμάκιο πάταξης λαθροθηρίας.

Συνεχής Δράση

2.6.2
Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών.
Συνεχής Δράση

2.7

2.6.3
Εντατικοποίηση των επιχειρήσεων για καταστολή του
φαινόμενου της ηχορρύπανσης.

Συνεχής Δράση

2.6.4
Εντατικοποίηση των επιχειρήσεων για καταστολή του
φαινόμενου της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Συνεχής Δράση

Συντονιστές

Διοικητής
Μ.Μ.Α.Δ.

Διευθυντής
Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
Αστυνομικοί
Διευθυντές
Τμημάτων
Β΄& Γ΄
Αστυνομικοί
Διευθυντές
Τμημάτων
Β΄& Γ΄

Βασικός Άξονας: Παροχή ασφάλειας κατά την ανάληψη της Προεδρίας της
Ε.Ε. από την Κυπριακή Δημοκρατία
Η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία το
δεύτερο εξάμηνο του 2012, είναι υψίστης σημασίας για την Κυπριακή Αστυνομία.
Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των αξιωματούχων/επισήμων που θα αφιχθούν στην
Κύπρο και γενικά η διεξαγωγή όλων των εργασιών/συνεδρίων κ. λπ. κάτω από συνθήκες
ασφάλειας.

Ταυτόχρονα

θα

προετοιμαστούμε

κατάλληλα

ούτως

ώστε

να

αντιπροσωπεύσουμε επάξια την υπηρεσία μας στις ομάδες εργασίας στις οποίες θα
προεδρεύσουμε λόγω αρμοδιότητας.
Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

2.7.1
Καταρτισμός γενικού σχεδίου ασφάλειας.

28.02.12
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Διοικητής
Μ.Μ.Α.Δ.
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Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

2.7.2
Παροχή ειδικής εκπαίδευσης στα μέλη μας.

30.06.12

2.7.3
Εξασφάλιση μηχανοκίνητου στόλου για τις ανάγκες
ασφάλειας και τροχαίων διευκολύνσεων.
2.7.4
Διεξαγωγή άσκησης επί χάρτου.
2.7.5
Διεξαγωγή γενικής άσκησης ετοιμότητας.
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31.03.12

Συντονιστές

Διοικητής
Μ.Μ.Α.Δ.
Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

28.03.12

Διοικητής
Μ.Μ.Α.Δ.

31.05.12

Διοικητής
Μ.Μ.Α.Δ.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 2ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

56

67

<54

<50

<46

<43

συνεπεία τροχαίων

60

71

<57

<53

<49

<45

3. Αριθμός σοβαρών τραυματισμών συνεπεία
τροχαίων συγκρούσεων

586

557

<526

<496

<467

<438

4. Αριθμός ελαφρών τραυματισμών συνεπεία
τροχαίων συγκρούσεων

1176

982

<1058

<1000

<940

<881

107.742
35.797

96.428
25.047

>80.000
>20.000

>80.000
>20.000

>80.000
>20.000

>80.000
>20.000

2.051

3.176

>3.100

>3.200

>3.300

>3.400

20
450

65
1829

▬
▬

▬
▬

▬
▬

▬
▬

1. Αριθμός
θανατηφόρων
συγκρούσεων
2. Αριθμός νεκρών
συγκρούσεων

τροχαίων

5. Αριθμός πολιτών που παρακολούθησε
διαλέξεις για θέματα οδικής ασφάλειας από :
Αξιωματικούς οδικής ασφάλειας
Μέλη κοινοτικής αστυνόμευσης
6. Αριθμός οχημάτων που υποβλήθηκαν σε
μηχανικό έλεγχο
7. Αριθμός καταγγελιών που προέκυψαν
μετά από μηχανικό έλεγχο για:
μετατροπές
άλλες τροχαίες παραβάσεις
8. Αριθμός ελέγχων αλκοόλης
9. Αριθμός
επισκεπτών
Κυκλοφοριακής Αγωγής

167.639
Πάρκου

172.442 >130.000 >140.000 >150.000 >160.000

13.906

14.727

>12.000

>13.000

>14.000

>15.000

αριθμός εκδοθέντων εξωδίκων

181.807

207.468

▬

▬

▬

▬

αριθμός εξωδίκων που πληρώθηκαν

156.318

175.398

▬

▬

▬

▬

αριθμός εξωδίκων για τα οποία
σχηματίστηκε δικογραφικός φάκελος

25.489

32.070

▬

▬

▬

▬

86.206

95.114

▬

▬

▬

▬

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

20.657

20.865

▬

▬

▬

▬

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

3.643

3.563

▬

▬

▬

▬

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης

9.306

8.497

▬

▬

▬

▬

Χρήση κινητού τηλεφώνου

22.807

25.658

▬

▬

▬

▬

Άλλες τροχαίες παραβάσεις

74.706

127.755

▬

▬

▬

▬

10. Εξώδικα για τροχαίες παραβάσεις:

11. Αριθμός καταγγελιών για :
Παραβίαση του ορίου ταχύτητας
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Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα
2010

Στόχοι

2011

2012

2013

2014

2015

904

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

12. Αριθμός
προειδοποιήσεων,
που
εκδόθηκαν με το ηλεκτρονικό σύστημα, για
τροχαίες παραβάσεις ( τέθηκε σε εφαρμογή
από τις 03.08.11)

Δ

.**

13. Αριθμός παρατηρήσεων που εκδόθηκαν
με το ηλεκτρονικό σύστημα, για τροχαίες
παραβάσεις ( τέθηκε σε εφαρμογή από τις
03.08.11)

Δ

.Τ.Σ
.**
37.374

.Τ.Σ

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

▬

40%

>50%

>50%

>50%

>50%

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

426

632

▬

▬

▬

▬

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

249

334

▬

▬

▬

▬

160

294

▬

▬

▬

▬

53

82

▬

▬

▬

▬

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

133

140

>100

>100

>100

>100

19. Αριθμός πολιτών που παρακολούθησαν
ενημερωτικές/διαφωτιστικές διαλέξεις και
εργαστήρια από μέλη της Υ. ΚΑ.Ν.

5.259

4.403

>4.000

>4.000

>4.000

>4.000

20. Αριθμός υποθέσεων ναρκωτικών

851

940

▬

▬

▬

▬

21. Αριθμός ενεχόμενων προσώπων στις
υποθέσεις ναρκωτικών

973

1047

▬

▬

▬

▬

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

Τα αποτελέσματα εξήχθησαν μέσα από δημοσκόπηση που έγινε από ιδιωτική εταιρεία μεταξύ 18.07.11- 26.08.11
** Δ.Τ.Σ . Δεν Τηρούντο Στοιχεία
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Αποτελέσματα

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

106,8kg

7,8 kg

▬

▬

▬

▬

293

82

▬

▬

▬

▬

Ηρωίνη

133gr

601 gr

▬

▬

▬

▬

Κοκαΐνη

1,6kg

3,5 kg

▬

▬

▬

▬

Χάπια έκσταση

2.772

655

▬

▬

▬

▬

1.186
36.202

492
48.104

>1.000
>20.000

>1.000
>20.000

>1.000
>20.000

>1.000
>20.000

8.407

8.442

<8.000

<8.000

<8.000

<8.000

25. Ποσοστό εξιχνίασης σοβαρών υποθέσεων

52,75%

50,27%

>52%

>52%

>52%

>52%

26. Αριθμός υποθέσεων μικροπαραβάσεων
που διερευνήθηκαν

13.106

14.639

<12.900

<12.800

<12.700

<12.600

27. Ποσοστό εξιχνίασης μικροπαραβάσεων

85,9%

89,4%

>85%

>85%

>85%

>85%

96

60

>100

>100

>100

>100

Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας

149

142

>150

>150

>150

>150

Παράνομα στοιχήματα

136

123

>150

>150

>150

>150

Μηχανές τυχερού παιγνίου

144

129

>150

>150

>150

>150

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

19.519

38.025

▬

▬

▬

▬

31. Αριθμός μηχανών τυχερού παιγνίου
που κατασχέθηκαν

1.100

806

▬

▬

▬

▬

22. Ποσότητες κατασχεθέντων ναρκωτικών
ουσιών:
Ρητίνη κάνναβης και κάνναβη
Φυτά κάνναβης

23. Αριθμός προσώπων που παρακολούθησαν
διαλέξεις για θέματα πρόληψης εγκλήματος
από :
Αξιωματικούς πρόληψης
Μέλη κοινοτικής αστυνόμευσης
24. Αριθμός σοβαρών
διερευνήθηκαν

υποθέσεων

που

28. Αριθμός επιχειρήσεων με σκοπό την
πάταξη της εμπορίας προσώπων
29. Αριθμός επιχειρήσεων σε σχέση με:
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Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

32. Αριθμός
υποθέσεων
που
διερευνήθηκαν
από
το
Γραφείο
Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

378

206

▬

▬

▬

▬

33. Αριθμός
οικογένεια

στην

606

677

▬

▬

▬

▬

34. Αριθμός μελών που παρακολούθησαν
σεμινάρια για το χειρισμό ανήλικων
παραβατών

117

134

>105

>105

>105

>105

35. Αριθμός περιπτώσεων που αξιοποιήθηκε
το νέο, αναβαθμισμένο Κέντρο Χειρισμού
Καταστάσεων Κρίσεως (θα λειτουργήσει τον
Ιανουάριο 2012)

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬

68.855
65.668
142.896

108.341
93.240
158.311

▬
▬
<150.000

▬
▬
<142.500

▬
▬
<135.000

▬
▬
<128.000

355

303

>300

>300

>300

>300

5.176

7.220

>4.500

>4.500

>4.500

>4.500

στις αστικές περιοχές

2.494

2.607

▬

▬

▬

▬

στις αγροτικές περιοχές

4.666

4.657

▬

▬

▬

▬

2.352

3.115

▬

▬

▬

▬

περιστατικών

βίας

36. Αριθμός περιπτώσεων που αξιοποιήθηκε
ο Χώρος Διαχείρισης Σοβαρών Συμβάντων
(θα λειτουργήσει τον Ιανουάριο 2012)
37.
Αριθμός
ενταλμάτων
είσπραξης
προστίμων που :
παραλήφθηκαν
που εκτελέστηκαν/επιστράφηκαν
εκκρεμούν
38.
Αριθμός
απρόοπτων
ελέγχων
πυρασφάλειας σε νυκτερινά κέντρα
39.
Αριθμός
προσώπων
παρακολούθησαν διαλέξεις για
πυροπροστασίας

που
θέματα

40. Αριθμός πυρκαγιών στις οποίες
ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία
για κατάσβεση:

41. Αριθμός προσώπων που διασώθηκαν από
την Πυροσβεστική Υπηρεσία από οχήματα
που ενεπλάκησαν σε τροχαίες συγκρούσεις,
ανελκυστήρες, κρημνούς, φρεάτια και άλλες
περιπτώσεις.
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Αποτελέσματα

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16

17

>16

>16

>16

>16

43. Αριθμός αλλοδαπών που ελέγχθηκαν

51.652

60.597

▬

▬

▬

▬

44. Αριθμός παράνομων αλλοδαπών που
συνελήφθησαν

8.005

8.231

▬

▬

▬

▬

45. Αριθμός προσώπων που καταγγέλθηκαν
για παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών

1.115

1.144

▬

▬

▬

▬

46. Αριθμός αλλοδαπών που συνελήφθησαν
να εργοδοτούνται παράνομα

1.446

1.402

▬

▬

▬

▬

47. Αριθμός αλλοδαπών που απελάθηκαν

3.265

3.941

▬

▬

▬

▬

2.498

1.681

▬

▬

▬

▬

49. Αριθμός
συμμετοχών σε κοινές
επιχειρήσεις με κράτη μέλη της Ε.Ε. για
αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης στις
οποίες συμμετείχε η Αστυνομία

11

7

▬

▬

▬

▬

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

95

87

>80

>80

>80

>80

5.600

5.000

>5.000

>5.000

>5.000

>5.000

12.398

5.069

>10.000

>10.000

>10.000

>10.000

12

17

>15

>15

>15

>15

42. Αριθμός συντονισμένων επιχειρήσεων/
εκστρατειών από την Υ.Α .& Μ. για σύλληψη
λαθρομεταναστών
και
πάταξη
του
φαινομένου της παράνομης εργοδότησης

48. Αριθμός αιτήσεων ασύλου
υποβλήθηκαν στην Υ.Α .&Μ.

που

51. Αριθμός πολιτών που παρακολούθησαν
διαλέξεις σχετικά με τη βία στους αθλητικούς
χώρους από :
μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης
του Χουλιγκανισμού
μέλη της κοινοτικής αστυνόμευσης
52. Αριθμός εκπαιδεύσεων
μελών της
Αστυνομίας από το Γραφείο Καταπολέμησης
του Χουλιγκανισμού σχετικά με την
αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα
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Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

53. Αριθμός συλληφθέντων σε σχέση με
αδικήματα βίας σε αθλητικούς χώρους

111

100

▬

▬

▬

▬

54. Αριθμός προκηρύξεων που εκδόθηκαν
εναντίον
επικίνδυνων
οπαδών
για
απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους

31

72

▬

▬

▬

▬

55. Αριθμός συντονισμένων επιχειρήσεων
Κλιμακίου Πάταξης Λαθροθηρίας

78

66

>70

>70

>70

>70

56. Αριθμός καταγγελιών σε σχέση με την
προστασία άγριων πτηνών και θηραμάτων
από το κλιμάκιο πάταξης λαθροθηρίας

43

57

▬

▬

▬

▬

57. Αριθμός συντονισμένων εκστρατειών /
επιχειρήσεων για καταστολή του φαινομένου
της ηχορρύπανσης με τη χρήση μεγαφώνων

91

123

>100

>100

>100

>100

58. Αριθμός καταγγελιών για παράνομη
χρήση μεγαφώνων

2.834

3.390

▬

▬

▬

▬

59. Αριθμός συντονισμένων εκστρατειών /
επιχειρήσεων για καταστολή του φαινομένου
της ηχορρύπανσης και ρύπανσης του
περιβάλλοντος

21

21

>24

>24

>24

>24

60. Αριθμός καταγγελιών
σχετικά με
ηχορρύπανση και ρύπανση του περιβάλλοντος

537

519

▬

▬

▬

▬

61. Αριθμός εργαστηρίων / σεμιναρίων /
προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν μέλη
της Αστυνομίας στα πλαίσια της ανάληψης
της Προεδρίας της Ε.Ε.

▬

45

▬

▬

▬

▬
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3ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
3.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Μέλημά μας η ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνάρτηση με τον έλεγχο
της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς του.
Ο προγραμματισμός και έλεγχος ως αρχές της διοίκησης, και παράλληλα η στήριξη και
εξύψωση του ηθικού των μελών μας αποτελούν τη βάση για μια Αστυνομία ποιοτικά πιο
παραγωγική και πιο αποτελεσματική.
Με απώτερο σκοπό την υλοποίηση του 3 ου Στρατηγικού Στόχου έχουν καθοριστεί και
παρατίθενται στη συνέχεια οι Βασικοί Άξονές του με τους επιμέρους Τομείς Δράσης και οι
Γενικοί Δείκτες Απόδοσης και Πληροφόρησης.

3.1

Βασικός Άξονας: Αποκέντρωση και μείωση γραφειοκρατίας
Η εκχώρηση εξουσιών σ ’ όλα τα επίπεδα και η συνεχής απλοποίηση των διαφόρων
διαδικασιών με τη στήριξη των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων έχουν μειώσει σε κάποιο
βαθμό το συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατία στον οργανισμό μας. Προς την
κατεύθυνση αυτή χρειάζεται όμως αρκετή προσπάθεια ώστε ο συγκεντρωτισμός και η
γραφειοκρατία να μην αποτελούν εμπόδια στην εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Τομείς Δράσης
3.1.1
Εφαρμογή
Γραφείου».

του

συστήματος «

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης
Αυτοματοποίησης

3.1.2
Εντατικοποίηση του ρυθμού ηλεκτρονικής καταγραφής
των εγκλημάτων / παραπόνων με παράλληλη κατάργηση
μητρώων, βιβλίων και εντύπων.

3.2

Συντονιστές

31.01.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Βασικός Άξονας: Στήριξη των μελών μας
Αναμφίβολα το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης του
οργανισμού μας και συμβάλλει στη διατήρηση της θετικής εικόνας. Η αναγνώριση της
προσφοράς του κάθε μέλους, η υποκίνηση, η παροχή κινήτρων και η εξύψωση του ηθικού
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του αδιαμφισβήτητα συμβάλλουν τα μέγιστα στην καλλιέργεια ενός αφοσιωμένου και
αποδοτικού ανθρώπινου δυναμικού.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

3.2.1
Συστηματική επαφή με τα μέλη μας.

3.2.2
Επιβράβευση μελών μας για εξαιρετικές πράξεις ή
δραστηριότητες.

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

31.12.15

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

3.2.3
Καθιέρωση επιδόματος ευθύνης.

3.2.4
Δημοσκόπηση μεταξύ των μελών μας.
30.09.13
30.09.15
3.2.5
Μελέτη για παροχή οικονομικής στήριξης στα μέλη μας
που διώκονται για πράξεις που έγιναν κατά τη νόμιμη
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3.3

Συντονιστές

30.04.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Βασικός Άξονας: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Η εκπαίδευση συνδέεται αναμφίβολα με την ανάπτυξη ενός οργανισμού και επηρεάζει σε
μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά του. Με αφετηρία το 2010, θέσαμε σε εφαρμογή
αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών στην εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυνομικών με
φιλοσοφία και δομή που να συνάδει με τα προγράμματα αναγνωρισμένων Ακαδημαϊκών
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδιαίτερα με τη διαδικασία της Μπολόνια.
Επιδίωξή μας η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των μελών μας και παράλληλα
η συνεχής αξιολόγηση και επανασχεδιασμός της εκπαιδευτικής μας πολιτικής, ώστε αυτή
να εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και τις υποχρεώσεις μας που
πηγάζουν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.
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Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

Συντονιστές

3.3.1
Αναβάθμιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην
Αστυνομική Ακαδημία ώστε να παραχωρούνται
πιστωτικές μονάδες στα πλαίσια του συστήματος
E.C.T.S. (European Credit Transfer System).

31.12.12

Διευθυντής
Α.Α.Κ.

3.3.2
Συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά
ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την περαιτέρω
αναβάθμιση
του
επιπέδου
εκπαίδευσης
της
Αστυνομικής Ακαδημίας.

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Α.Α.Κ.

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.

3.3.3
Αξιοποίηση
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
/
σεμιναρίων / συναντήσεων που προσφέρονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (CEPOL, Europol κ.λ.π).
3.3.4
Αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / συνεδρίων
/ σεμιναρίων / υποτροφιών που προσφέρονται από
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

3.4

Συνεχής Δράση

3.3.5
Διοργάνωση προγραμμάτων με θέμα την ανάπτυξη
ηγετικών ικανοτήτων των στελεχών μας, σε
συνεργασία με Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.

Συνεχής Δράση

3.3.6
Αξιοποίηση Επαρχιακών Κλιμακίων Εκπαίδευσης στα
Μηχανογραφημένα Προγράμματα με στόχο τη μέγιστη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το
Μηχανογραφημένο Σύστημα της Αστυνομίας.

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Διεύθυνσης
Οικονομικών

Διευθυντής
Α.Α.Κ.

Διευθυντής
Τμήματος Μελετών
και Ανάπτυξης

Βασικός Άξονας: Εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών και συνθηκών ασφάλειας
στην εργασία
Η υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους
παράγοντες για την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Μέλημά μας
να εφαρμόσουμε τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να πληρούν οι χώροι
εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τα επίπεδα ασφάλειας, την υγεία και ευεξία των μελών μας στο
εργασιακό περιβάλλον.
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Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

3.4.1
Επέκταση / ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιριακών
εγκαταστάσεων.

3.4.2
Ανανέωση ιματισμού,
εξοπλισμού.

εξάρτησης

και

άλλου

Συνεχής Δράση

Συνεχής Δράση

3.4.3
Περιορισμός αδειών ασθενείας.

3.4.4
Εμβολιασμός των μελών μας για προστασία τους από
μεταδοτικές ασθένειες.

3.4.5
Εξασφάλιση
του
αναγκαίου
προστατευτικού
εξοπλισμού για χρήση σε σκηνές εγκλημάτων και
τροχαίων συγκρούσεων.

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Διευθυντής
Δ.Δ.Υ.&Ε.

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
ΥΠ.ΕΓ.Ε.

3.4.6
Διεξαγωγή διαλέξεων στα μέλη μας με θέμα
«Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία».

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Α.Α.Κ.

3.4.7
Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε θέματα
χειρισμού όπλων.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Μ.Μ.Α.Δ.

3.4.8
Προώθηση θεσμού εξασφάλισης από τα μέλη μας του
πιστοποιητικού υγείας αθλητή σε συνεργασία με τον
Κ.Ο.Α.

3.5

Συντονιστές

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

Βασικός Άξονας: Πάταξη αποκλίνουσας και παραβατικής συμπεριφοράς
Αναγνωρίζοντας

τα περιορισμένα κρούσματα αποκλίνουσας ή και παραβατικής

συμπεριφοράς και επιδιώκοντας τη διασφάλιση επαγγελματικών προτύπων, θα θέσουμε σε
εφαρμογή μηχανισμούς πρόληψης, ελέγχου, εντοπισμού και πάταξης των κρουσμάτων
αυτών, τα οποία αναμφίβολα προσβάλλουν το κύρος και την αξιοπιστία της Αστυνομίας.

Τομείς Δράσης
3.5.1
Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για εμπέδωση
επαγγελματικής Αστυνομικής συμπεριφοράς.
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Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

Συντονιστές

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Α.Α.Κ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

3.5.2
Αξιοποίηση του εσωτερικού μηχανισμού πρόληψης
και ελέγχου κρουσμάτων αποκλίνουσας συμπεριφοράς
των μελών της Αστυνομίας.
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Συνεχής Δράση

Συντονιστές

Διευθυντής
Δ.Ε.Π.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 3ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.* Ποσοστό μελών της Αστυνομίας που
γνωρίζουν πλήρως τα καθήκοντα που πρέπει
να επιτελούν στο Γραφείο/Τμήμα/Υπηρεσία
που εργάζονται

▬

▬

>95%

>95%

>95%

>95%

2.* Ποσοστό ικανοποίησης μελών της
Αστυνομίας σε σχέση με την αξιοποίηση των
ικανοτήτων και προσόντων τους

▬

▬

>70%

>75%

>80%

>85%

3.* Ποσοστό μελών της Αστυνομίας που
πιστεύει ότι θα μπορούσε να αποδώσει
περισσότερο σ ’ άλλο τμήμα από αυτό που
υπηρετεί

▬

▬

<30%

<25%

<20%

<15%

των συνθηκών εργασίας
μη ικανοποίησής τους από τα
καθήκοντα που τους ανατέθηκαν
συχνών μεταθέσεων

▬
▬

▬
▬

<30%
<10%

<25%
<5%

<20%
<5%

<15%
<5%

▬

▬

<5%

<5%

<5%

<5%

5.* Ποσοστό ικανοποίησης των μελών της
Αστυνομίας σε σχέση με την ανάληψη
πρωτοβουλίας

▬

▬

>70%

>75%

>80%

>85%

6.* Ποσοστό μελών για τους οποίους η
γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο στην
προσφορά του επιπέδου των υπηρεσιών που
θα ήθελαν

▬

▬

<50%

<40%

<30%

<30%

7. Αριθμός ηθικών
αμοιβών που
απονεμήθηκαν σε μέλη της Αστυνομίας

118

145

▬

▬

▬

▬

8.* Ποσοστό ικανοποίησης
μελών της
Αστυνομίας σε σχέση με την παροχή
κινήτρων από τους προϊσταμένους

▬

▬

>50%

>55%

>60%

>65%

▬
▬

▬
▬

>75%
>75%

>80%
>80%

>85%
>85%

>85%
>90%

4.* Ποσοστό μελών της Αστυνομίας που
σκέφτηκαν να εγκαταλείψουν το επάγγελμά
τους λόγω :

9.* Ποσοστό μελών της Αστυνομίας που
πιστεύουν ότι η εκπαίδευση που τους
παρέχεται τους επιτρέπει να ασκούν τα
καθήκοντά τους με:
Επαγγελματισμό
Ασφάλεια

* Τα αποτελέσματα θα εξαχθούν μέσα από δημοσκόπηση. Το 2010 και 2011 δε διεξήχθηκε δημοσκόπηση.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10. Αριθμός
Αξιωματικών
που
παρακολούθησαν εξειδικευμένα προγράμματα
με θέμα την αξιολόγηση προσωπικού

40

32

>30

>30

>30

>30

11. Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων / σεμιναρίων / συναντήσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιοποιήθηκαν
από την Αστυνομία (Cepol, Europol κ.λπ.)

217
67%

173
56.5%

▬

▬

▬

▬

12. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
παρακολούθησαν τα πιο πάνω προγράμματα /
σεμινάρια

294

193

▬

▬

▬

▬

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

29

31

▬

▬

▬

▬

14. Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών προγραμμάτων / συνεδρίων/σεμιναρίων / υποτροφιών που προσφέρονται από κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες και
αξιοποιήθηκαν από την Αστυνομία

116
52%

78
61%

▬

▬

▬

▬

15. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
παρακολούθησε τα πιο πάνω προγράμματα /
συνέδρια / σεμινάρια

216

114

▬

▬

▬

▬

16. Αριθμός Αξιωματικών που παρακολούθησαν εξειδικευμένα προγράμματα με
θέμα την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων

15

16

>15

>15

>15

>15

17. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
παρακολούθησαν
προγράμματα
και
μετεκπαιδεύσεις στην Ελληνική Αστυνομία

2

▬

▬

▬

▬

▬

18. Αριθμός
διαφόρων
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
και
σεμιναρίων
που
πραγματοποιήθηκαν
στην
Αστυνομική
Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.)

98

90

▬

▬

▬

▬

19. Αριθμός
διαφόρων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στη
Μ.Μ.Α.Δ.

53

51

▬

▬

▬

▬

20. Αριθμός μελών που εξασφάλισαν το
πιστοποιητικό υγείας αθλητή ( τέθηκε σε
εφαρμογή το Νοέμβριο του 2011)

▬

▬

▬

▬

▬

▬
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

21. Μέλη κυβερνητικών ή και άλλων
υπηρεσιών
που
παρακολούθησαν
εκπαιδευτικά προγράμματα στην Α.Α.Κ . &
Μ.Μ.Α.Δ.

660

243

▬

▬

▬

▬

22. Αριθμός ημερών άδειας ασθενείας ανά
μέλος

9,56

9,15

<8

<8

<8

<8

23. Αριθμός μελών που παρακολούθησαν
διαλέξεις με θέμα « Επαγγελματική ασφάλεια
και υγεία »

190

216

>180

>180

>180

>180

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

510

182

>100

>100

>100

>100

25. Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης σε
θέματα χειρισμού όπλων
για απόκτηση
πιστοποιητικού
ικανότητας
κατοχής
υπηρεσιακού οπλισμού

832

530

>300

>500

>500

>500

131

158

>100

>100

>100

>100

109

98

▬

▬

▬

▬

15

13

>12

>12

>12

>12

106

34

▬

▬

▬

▬

26. 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
καταστροφή εγγράφων σύμφωνα με
τις ισχύουσες οδηγίες
την ώρα προσέλευσης στο καθήκον
27. Αριθμός πληροφοριών που διερευνήθηκαν από τη Διεύθυνση Επαγγελματικών
Προτύπων ( Δ.Ε.Π.) για αποκλίνουσα ή
παραβατική συμπεριφορά των μελών μας
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

4ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
4.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Η ενίσχυση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων είναι αναμφίβολα συνυφασμένη με τον
εκσυγχρονισμό του τεχνικού και μηχανογραφικού μας εξοπλισμού, την ανανέωση του
μηχανοκίνητου, ναυτικού και αεροπορικού μας στόλου και με την ανάπτυξη της κτηριακής
μας υποδομής.
Με απώτερο σκοπό την υλοποίηση του 4 ου Στρατηγικού Στόχου έχουν καθοριστεί και
παρατίθενται στη συνέχεια οι Βασικοί Άξονές του με τους επιμέρους Τομείς Δράσης και οι
Γενικοί Δείκτες Απόδοσης και Πληροφόρησης.

4.1

Βασικός Άξονας : Ανασχεδιασμός και εκσυγχρονισμός μηχανογραφικών
υπηρεσιών
Σκοπός μας να πορευτούμε προς το υψηλής τεχνολογίας μέλλον, παρέχοντας έτσι στα μέλη
μας το υπόβαθρο που χρειάζεται για εξοικονόμηση χρόνου και απλούστευση του έργου που
επιτελούν.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

4.1.1
Αναβάθμιση Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας
των
Μηχανογραφημένων
Συστημάτων
της
Αστυνομίας.
4.1.2
Αναβάθμιση
και
εμπλουτισμός
ενημερωτικής ιστοσελίδας (PORTAL).

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Τμήματος Μελετών
και Ανάπτυξης

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Τμήματος Μελετών
και Ανάπτυξης

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Τμήματος Μελετών
και Ανάπτυξης

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Τμήματος Μελετών
και Ανάπτυξης

εσωτερικής

4.1.3
Ανανέωση και επέκταση μηχανογραφικού εξοπλισμού.

4.1.4
Επέκταση μηχανογραφημένων προγραμμάτων που να
ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές
ανάγκες της Αστυνομίας.
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Συντονιστές

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

4.1.5
Σύνδεση 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.

4.2

Βασικός Άξονας:

31.03.13

Συντονιστές

Διευθυντής
Τμήματος Μελετών
και Ανάπτυξης

Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού και άλλου
εξοπλισμού

Η αναβάθμιση της υφιστάμενης τηλεπικοινωνιακής και ηλεκτρονικής υποδομής και η
προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας θα βελτιώσουν δραστικά την
αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας στην εκτέλεση των καθηκόντων της.

Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

4.2.1
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ασύρματου δικτύου.

4.2.2
Προμήθεια συνεργείου εξωτερικής μετάδοσης μέσω
δορυφορικής σύνδεσης.

4.2.3
Λειτουργία συστημάτων μετάδοσης εικόνας και ήχου
από τα επαρχιακά κέντρα χειρισμού καταστάσεων
κρίσεως της Αστυνομίας.
4.2.4
Εγκατάσταση του Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού
Θέσης (GPS, Global Positioning System) σε αστυνομικά
οχήματα.
4.2.5
Αναβάθμιση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης
πινακίδων (ANPR – Automatic Number Plate
Recognition) τα οποία είναι εγκατεστημένα στα σημεία
διέλευσης από και προς τις κατεχόμενες περιοχές.
4.2.6
Εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης
(C.C.T.V.) στους Αστυνομικούς Σταθμούς.
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Συντονιστές

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

31.12.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

31.03.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

31.12.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

31.12.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

31.12.15

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2012 – 2015

Τομείς Δράσης
4.2.7
Αναβάθμιση / βελτίωση
ιματισμού και εξάρτησης.

4.3

Βασικός Άξονας:

τεχνικών

προδιαγραφών

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

Συντονιστές

Συνεχής Δράση

Διευθυντής
Δ.Δ.Υ.&Ε.

Ανανέωση και εκσυγχρονισμός αεροπορικού, ναυτικού
και μηχανοκίνητου στόλου

Η πρόσφατη απόκτηση δύο ελικοπτέρων και γενικά η συνεχής ανανέωση και
εκσυγχρονισμός του αεροπορικού, ναυτικού και μηχανοκίνητου μας στόλου συμβάλλουν
θετικά τόσο στον επιχειρησιακό τομέα όσο και στην παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων
κοινωνικών υπηρεσιών στον πολίτη.

Τομείς Δράσης
4.3.1
Ανανέωση
στόλου.

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

και εκσυγχρονισμός του αεροπορικού

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Μ.Α.ΕΠ.

4.3.2
Ανανέωση και εκσυγχρονισμός του ναυτικού στόλου.

Συνεχής Δράση

Διοικητής
Λ.&Ν.Α.

4.3.3
Ανανέωση και εκσυγχρονισμός του μηχανοκίνητου
στόλου.

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

31.12.12

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Δ΄

4.3.4
Εγκατάσταση συστήματος αναγνώρισης πινακίδων
(ANPR
Automatic Number Plate Recognition) σε
αστυνομικά οχήματα.

4.4

Συντονιστές

Βασικός Άξονας:

Ανάπτυξη κτηριακής υποδομής

Προτεραιότητά μας στον τομέα αυτό είναι το προσωπικό μας να εργάζεται σε χώρους όπου
θα διασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια του και στους οποίους θα του παρέχονται οι
απαραίτητες διευκολύνσεις και ανέσεις για την καλύτερη δυνατή εκτέλεση των καθηκόντων
του.
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Τομείς Δράσης

Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης

Συντονιστές

4.4.1
Ανέγερση
νέων
Αστυνομικών
Διευθύνσεων
Λευκωσίας, Πάφου, Αμμοχώστου και Μόρφου .

31.12.15

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

4.4.2
Ανέγερση νέων Αστυνομικών Σταθμών ( Παναγιάς,
Στρουμπιού, Λάνιας).

31.12.13

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

4.4.3
Κατασκευή κλειστής αίθουσας σκόπευσης (shooting
house).
4.4.4
Προώθηση υλοποίησης έργων που περιλαμβάνονται
στο χωροταξικό σχέδιο Αρχηγείου Αστυνομίας.

4.4.5
Ανέγερση νέου Αστυνομικού Σταθμού Κουκλιών και
κτιρίου Διοίκησης της Λιμενικής και Ναυτικής
Αστυνομίας στο νέο λιμάνι Λεμεσού από την Αρχή
Λιμένων Κύπρου

40

31.12.15

Διοικητής
Μ.Μ.Α.Δ.

Συνεχής Δράση

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

31.12.15

Αστυνομικός
Διευθυντής
Τμήματος Α΄

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 4ου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Αποτελέσματα

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Στόχοι

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Αριθμός μηχανογραφημένων προγραμμάτων

50

55

>50

>55

>60

>65

2. Αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά
μέλος

0,36

0,37

>0,4

>0,4

>0,4

>0,4

3. Αριθμός νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών
για αντικατάσταση παλαιών και κάλυψη νέων
αναγκών

▬

40

60

40

50

200

4. Αριθμός κλειστών κυκλωμάτων (C.C.T.V)
που εγκαταστάθηκαν σε Αστυνομικούς
Σταθμούς

▬

17

8

8

8

8

5. Αριθμός ειδών ιματισμού και εξάρτυσης
των οποίων αναβαθμίστηκαν / βελτιώθηκαν οι
τεχνικές τους προδιαγραφές

37

18

>10

>10

>10

>10

41

