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ΜΕΡΟΣ Α΄ 
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ  
 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

59 χρόνια Η Κυπριακή Αστυνομία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρό-
νοιες του Συντάγματος και η σύγχρονη ιστορία της αρχί-
ζει 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 αστυνόμευση των 
αγροτικών περιοχών. Αργότερα, η Χωροφυλακή            
ενσωματώθηκε στην Αστυνομία. Από το 1974 και μετά, η 
Αστυνομία είχε να αντιμετωπίσει μια νέα κατάσταση 
πραγμάτων με διαφοροποιημένες αλλά συνάμα και       
αυξημένες ευθύνες. 
 
Από τον Απρίλιο του 2003, με το άνοιγμα των                
οδοφραγμάτων, οι υποχρεώσεις της Αστυνομίας Κύπρου 
αυξήθηκαν σημαντικά. Σημαντικός σταθμός για την       
ιστορία μας ήταν και η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε.  
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 Η Αστυνομία Κύπρου σήμερα  
 

Η Αστυνομία σήμερα παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος της       
Κυπριακής Δημοκρατίας ολόκληρο το 24ώρο, επτά μέρες τη 
βδομάδα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την έννομη λει-
τουργία της κοινωνίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του περί     
Αστυνομίας Νόμου, η διοίκησή της ασκείται από τον Αρχηγό 
και υποστηρίζεται από τον Υπαρχηγό και τους Βοηθούς        
Αρχηγούς, Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Υποστήριξης και Επιχειρή-
σεων.  

Η Αστυνομία διαχωρίζεται σε Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες,       
Διευθύνσεις και τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών 
(Παράρτημα Α΄), ως ακολούθως:  

◼ Τμήμα Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού 

◼ Τμήμα Τροχαίας 

◼ Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος 

◼ Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

◼ Τμήμα Πληροφορικής 

◼ Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής     
Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.) 

◼  Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων (Δ.ΑΣ.Α.) 

◼ Διεύθυνση Οικονομικών (Δ.Ο.) 
 

◼ Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων & Επιθεωρήσεως             
(Δ.Ε.Π. & Ε.)  
 

◼ Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.)  

◼ Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.)  

◼ Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) 

◼ Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  Αστυνομίας (Υ.Ε.Ε.Α.) 

◼  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: 

▫ Λευκωσίας, 

▫ Λεμεσού, 

▫ Λάρνακας, 

▫ Πάφου, 

▫ Μόρφου, και 

▫ Αμμοχώστου   

 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτελεί ξεχωριστή Διεύθυνση με   
εδαφική αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  
 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ηγεσία   

  
Πανίκκος   
Αντωνίου  
Β/ Αρχηγός 

(Υποστήριξης) 

  
Χριστόφορος 
Μαυρομμάτης  

Β/ Αρχηγός 

(Διοίκησης ) 

  
Δημήτρης  
Δημητρίου 
Β/ Αρχηγός 

(Επιχειρήσεων) 

Ανάληψη Την επίσημη διαβεβαίωσή του ως νέος Υπαρχηγός της Αστυνομίας, έδωσε στις 10/5/2019, ε-
νώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο κ. Στυλιανός Παπαθεοδώρου. 

  
Στυλιανός Παπαθεοδώρου 

Υπαρχηγός Αστυνομίας 

  
Χριστάκης Μαυρής 

Β/ Αρχηγός (Διοίκησης) 

  
Γεώργιος 
Φράγκος 

Β/ Αρχηγός 

(Εκπαίδευσης) 
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Αριθμητική δύναμη 
 

Η Αστυνομία Κύπρου αποτελείται (Δεκέμβριο 2020) από 4.868 
μέλη, άντρες και γυναίκες. Από το σύνολο των μελών μας τα 
1.243 είναι γυναίκες, δηλαδή το 25,53%. Τα μέλη μας που υ-
πηρετούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι 649 (563 άντρες 
και 86 Γυναίκες). Επιπλέον, στην Αστυνομία εργάζονται 25 
άτομα, τα οποία αποτελούν πολιτικό προσωπικό.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (31/12/2019) 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΧΗΓΟΣ 1 0 1 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 1 0 1 

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 4 0 4 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 14 0 14 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ Α 21 1 22 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ Β 40 5 45 

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟ-
ΜΟΙ 

74 7 81 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ 182 23 205 

ΛΟΧΙΕΣ 519 90 609 

ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 2241 748 2989 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ 8 37 45 

ΕΙΔΙΚΟΙ 520 332 852 

ΣΥΝΟΛΟ 3625 1243 4868 

 

Αριθμητική Δύναμη Αστυνομίας κατά Τμήμα / Διεύθυνση 

Τμήμα/Διεύθυνση Άντρες Γυναίκες Σύνολο 
Προαφ. 
Αδεια  

Γενικό 
Σύνολο 

ΗΓΕΣΙΑ 6 0 6   6 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ 

82 64 146   146 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 93 27 120 1 121 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 88 84 172 1 173 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 43 12 55   55 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 21 16 37   37 

ΥΠ. ΕΓ. Ε. 28 12 40   40 

Δ.Ε.Π.&.Ε. 8 2 10   10 

ΔΕΕΔΑΣ 25 32 57   57 

Δ.ΑΣ.Α. 93 22 115   115 

Μ.Α.ΕΠ. 44 4 48   48 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10 26 36   36 

Υ. Α.&Μ. 188 91 279 2 281 

Μ.Π.Φ. 101 10 111   111 

ΜΜΑΔ 236 31 267 1 268 

Λ.&Ν.Α. 208 14 222   222 

ΥΚΑΝ 168 53 221   221 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 66 46 112   112 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 144 46 190 1 191 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2 0 2   2 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 733 255 988 6 994 

ΛΕΜΕΣΟΣ 428 155 583 5 588 

ΛΑΡΝΑΚΑ 267 101 368 1 369 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 148 46 194   194 

ΠΑΦΟΣ 245 55 300 4 304 

ΜΟΡΦΟΥ 109 40 149   149 

ΟΛΙΚΟ 4,207 1,244 4,828 22 4,850 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  563 86 649 1 650 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4,770 1,330 6,100 23 5,500 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ   31/12/2020 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

στρατηγικοί στόχοι 

◼ 1ΟΣ    Βελτίωση Επιπέδου οδικής Ασφάλειας και Εφαρμογή   

    της σύγχρονης μεθόδου οδικής αστυνόμευσης 

    (road policing) 

◼ 2ΟΣ    Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της  

     ριζοσπαστικοποίησης 

◼ 3ΟΣ    Αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος 

◼ 4ΟΣ     Αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου  

     εγκλήματος 

◼ 5ΟΣ   Αποτελεσματική αστυνόμευση συνόρων και ρύθμιση 
θεμάτων μετανάστευσης 

αποστολή μας ◼ Η διατήρηση του νόμου και της τάξης 
◼ Η διαφύλαξη της ειρήνης 
◼ Η πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος 
◼ Η σύλληψη και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπιον 

της Δικαιοσύνης 

οι αρχές μας 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 

οι αξίες μας 
◼ Δικαιοσύνη 

◼ Ακεραιότητα 

◼ Επαγγελματισμός 

◼ Αποτελεσματικότητα 

◼ Αξιοκρατία 

◼ Διαφάνεια 

◼ Εμπιστοσύνη 

◼ Αφοσίωση 

◼ Σεβασμός 
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 Στρατηγικοί Στόχοι  
 
 

Η Κυπριακή Αστυνομία ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των  καιρών και ανα-
γνωρίζοντας τη σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού για μια αποτελεσμα-
τική  και αποδοτική αστυνόμευση, ακολουθεί τις Στρατηγικές Επιδιώξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως: 

 
◼ Ποιοτική αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους 

πολίτες  
◼ Έννομη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και διαφύ-

λαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
◼ Εκσυγχρονισμός, αποτελεσματικότητα και βελτίωση των δομών 
◼ Διαφάνεια, πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς 

 
 
 

Υλοποίηση  
 
Ο βαθμός προόδου και υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και οι μέ-
θοδοι που χρησιμοποιούνται παρακολουθούνται ανελλιπώς με παράλληλη 
σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.   
 
Με τη λήξη του έτους, ετοιμάζεται Έκθεση Υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδί-
ασμού, στην οποία αποδίδεται η πορεία υλοποίησης και τα αποτελέσματα ε-
φαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου. 
 
Η Ετήσια Έκθεση περιλαμβάνει επεξήγηση των αποτελεσμάτων ολόκληρου του 
έτους. Αποτελεί μέρος της διαδικασίας εποπτείας και παρακολούθησης του 
Στρατηγικού Σχεδίου και είναι βασικό εργαλείο για την ετήσια αξιολόγηση. 
Μπορεί να αποτελέσει σημείο αφετηρίας για τις διαβουλεύσεις μεταξύ των 
Διευθυντών των διαφόρων Τμημάτων και του Υπουργού.  
Η έκθεση διευκολύνει το διάλογο ανάμεσα στα μέλη της Διοίκησης σχετικά με 
την αξιολόγηση της προόδου και ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και συναί-
νεση των ενδιαφερόμενων μελών για θέματα που συνδέονται άμεσα με την 
επίτευξη των αποτελεσμάτων και τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Για να υ-
ποβοηθηθούν οι συζητήσεις είναι σημαντικό το Τμήμα/Διεύθυνση να επεξηγή-

σει τις αποκλίσεις στην υλοποίηση παρέχοντας ταυτόχρονα εισηγήσεις. Επίσης, 
οι συζητήσεις αποσκοπούν στον καθορισμό και έγκριση του προγραμματισμού 
για το επόμενο έτος. 
 
Η ετήσια έκθεση  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:  
 
– Αξιολόγηση της απόδοσης – παρέχει τη βάση για να επιτευχθεί η συναίνεση 
και να ληφθούν κοινές αποφάσεις σχετικά με τις προτάσεις για τη μελλοντική 
πορεία.  
 
– Απόκτηση γνώσης – η έκθεση αποδίδει με ευκατανόητο τρόπο τι πήγε σω-
στά και τι λάθος, όπως επίσης τους παράγοντες  που συνέβαλαν στην επιτυχία/
αποτυχία. Θα πρέπει να υποδεικνύονται τα κύρια διδάγματα που αντλήθηκαν 
μέσα από την ανάλυση των καλύτερων και των χειρότερων πρακτικών και να 
δοθούν προτάσεις για επακόλουθα μέτρα, όπου είναι απαραίτητο.  
 
– Επικοινωνία – ένας οικονομικός φορέας μέσω της έκθεσης θα μπορεί να ε-
νημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τα αποτελέσματα και τα προβλήματα 
και να ζητήσει τα σχόλια τους.  
 
–Λήψη αποφάσεων – μέσω της δομημένης παροχής πληροφοριών που περι-
λαμβάνονται στην έκθεση η Διοίκηση μπορεί να παρακολουθήσει την πρόοδο 
και να λαμβάνει  τεκμηριωμένες αποφάσεις.  
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τμήμα Διοίκησης  

&  

Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 

Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού Αστυνομίας.  

Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης 

Επιτελείο Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας Κύπρου.  

Γραφείο Αξιωματικού παρά τον Υπαρχηγό  

Κλάδος Επιχειρήσεων  

Κεντρικό Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού 

Κλάδος Κτηριακών Υποδομών 

Κλάδος Ασφαλείας Αρχηγείου 

Φιλαρμονική Αστυνομίας 

Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων (Κ.Ε.Μ.) 

Μουσείο Αστυνομίας 

Αποθήκη Ιματισμού και εξάρτυσης 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 

21 

τμήμα Διοίκησης  & Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 

Το Τμήμα Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού, ασχολείται 
με διοικητικής φύσεως θέματα και προσδιορίζει την πολιτική και 
στρατηγική που θα εφαρμοστεί από την Αστυνομία, έχοντας πα-
ράλληλα την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λει-
τουργία του Σώματος.  

Συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε.  
Κατά το 2019 ο σχεδιασμός, η διοργάνωση και υλοποίηση των 
πολυάριθμων  δραστηριοτήτων της Υποδιεύθυνσης Επικοινωνί-
ας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης έγινε στοχευμέ-
να στη βάση των προσπαθειών για υλοποίηση των Στρατηγικών 
Στόχων  

Έχουν γίνει περίπου 130 αναρτήσεις σύντομων φιλμς στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και εκδόθηκαν περίπου 400 δελτία τύπου 
και ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
σκοπό την ενημέρωση του κοινού σε θέματα τροχαίας καθώς και 
350 δελτία τύπου και ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για ενημέρωση και λήψη μέτρων προστασίας του κοι-
νού όσον αφορά σε διαρρήξεις, κλοπές κ.λ.π.. Ετοιμάστηκαν 10 
νέα ενημερωτικά φιλμάκια και προβλήθηκαν περίπου 30 φιλμάκια 
από μέλη της Αστυνομίας για προβολή του έργου του Τμήματος 
Τροχαίας και για ευαισθητοποίηση του κοινού. 
  
Υιοθετήθηκε το σλόγκαν «Σκέψου πριν πιάσεις τιμόνι στα χέρια 
σου», το οποίο τοποθετείται σε όλα τα ενημερωτικά έντυπα που 
προωθούνται από την Αστυνομία καθώς και σε οποιαδήποτε ηλε-
κτρονικά έντυπα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.  
Κατά το 2019 στις ιστοσελίδες της Αστυνομίας www.police.gov.cy  
και www.cypruspolicenews.com υπήρχαν 1,030,745 page views 
και 1,011,697 page views αντίστοιχα. 
 
Περαιτέρω, η Αστυνομία έχει συμβληθεί με ιδιωτική εταιρεία και 
ετοιμάστηκε στρατηγικό σχέδιο επικοινωνιακής πολιτικής της η-
γεσίας της Αστυνομίας, την υλοποίηση της οποίας θα επιφορτι-
στεί το Γραφείο Τύπου σε συνεργασία με άλλα Τμήματα.  

Σχέδια ενέργειας Κλάδου επιχειρήσεων   
 Ανάμεσα στα  βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών 
που στελεχώνουν το πιο πάνω Γραφείο είναι η εκπόνηση και ανα-
θεώρηση Σχεδίων Ενεργείας για αντιμετώπιση σοβαρών ανθρω-
πογενών ή φυσικών καταστροφών, όπως πολεμική σύρραξη, τρο-
μοκρατικές ενέργειες, σεισμοί, θεομηνίες, μεγάλης έκτασης ατυ-
χήματα, κλπ. Η έκδοση Διαταγών Επιχειρήσεων για γεγονότα τρέ-
χουσας φύσης για τα οποία όμως απαιτείται η λήψη ειδικών μέ-
τρων ασφάλειας, όπως αφίξεις επισήμων, συνέδρια διεθνούς χα-
ρακτήρα, αθλητικές και άλλες συναντήσεις υψηλού κινδύνου, ε-
κλογές κλπ.  Η ανάληψη εποπτείας και συντονισμού επιχειρήσε-
ων, όταν παρίσταται τέτοια ανάγκη, για αντιμετώπιση σοβαρών 
καταστάσεων. Η καθοδήγηση, όταν κρίνεται αναγκαίο, των υπο-
λοίπων Τμημάτων/Μονάδων / Υπηρεσιών / Διευθύνσεων στην εκ-
πόνηση των δικών τους Σχεδίων Ενεργείας ή Διαταγών Επιχειρή-
σεων. Επιπρόσθετα ο χειρισμός των διακινήσεων από και προς τις 
κατεχόμενες περιοχές από τα σημεία διέλευσης καθώς και η παρα-
κολούθηση του προβλήματος του Χουλιγκανισμού στην Κύπρο. 
 

Σημεία διέλευσης 

 

Πρόσωπα και εμπορεύματα διακινούνται στις ελεγχόμενες από την 
Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές μόνον από τα σημεία διέλευσης 
όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 
αρ. 866/2004 και στο άρθρο 4(3) του εν λόγω Κανονισμού:  
 

 

(α) Λήδρα Πάλλας (μόνο για πεζούς),  
(β) Άγιος Δομέτιος,  
(γ) Πέργαμος,  
(δ) Στροβίλια,  
(ε) οδός Λήδρας (μόνο για πεζούς), 
(στ) Ζώδια,  
(ζ) Κάτω Πύργος- Καραβοστάσι,  
(η) Λεύκα-Απλίκι,  
(θ) Δερύνεια, 
(ι) Κόκκινα – Παχύαμμος, 
(κ) Κάτω Πύργος- Κόκκινα. 
Τα δύο τελευταία δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη. 
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τμήμα Διοίκησης  & Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 

Από τα οδοφράγματα, το 2019 μετέβησαν στα κατεχόμενα 

2.399.269 Ελληνοκύπριοι ενώ 1.295.689 Τουρκοκύπριοι πέρασαν 

στις ελεύθερες περιοχές. Επίσης, πέρασαν από τις ελεύθερες πε-

ριοχές προς τα κατεχόμενα 1.266457 ΕΚ οχήματα και προς τις ε-

λεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα, 503.520 οχήματα Τουρκο-

κυπρίων. Το 2018, μετέβησαν στα κατεχόμενα 1.014.930 Ελλη-

νοκύπριοι ενώ 1.076.667 Τουρκοκύπριοι πέρασαν στις ελεύθερες 

περιοχές. Επίσης, πέρασαν από τις ελεύθερες περιοχές προς τα 

κατεχόμενα 486.039 ΕΚ οχήματα και προς τις ελεύθερες περιοχές 

από τα κατεχόμενα, 417.629 οχήματα Τουρκοκυπρίων. 

Ο Κλάδος Κτηριακών Υποδομών είναι αρμόδιος για την ανέ-
γερση νέων και συντήρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσε-
ων της Αστυνομίας. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον έγκαιρο προ-
γραμματισμό , την παρακολούθηση αλλά και τον έλεγχο υλοποίη-
σης των εγκεκριμένων δαπανών στον Προϋπολογισμό.  

Κατά το 2019 η αναβάθμιση και η ανέγερση κτηριακών εγκατα-
στάσεων στην Αστυνομία εξυπηρέτησαν και τους πέντε στόχους 
τους οποίους έχει θέσει η Αστυνομία  

Αναπτυξιακά έργα  

Ανάμεσα σε άλλα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί η ανέγερση της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου. 

Η ανέγερση του κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου 
βρίσκεται υπό εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
2020. 
Έχουν αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες  για την ανέγερση του Α-
στυνομικού Σταθμού Στρουμπιού. Σύμφωνα με το συμβόλαιο που 
έχει υπογραφεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι εργασίες ανα-
μένεται να ολοκληρωθούν το Φεβρουάριο του 2021. 
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης του Σημειώματος Έργου 
για την ανέγερση του Αστυνομικού Σταθμού Κουκλιών,  από την 
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και 
Ανάπτυξης για έγκριση. Αναμένεται η ετοιμασία των χρονοδια-
γραμμάτων υλοποίησης, οι νέες χρηματικές ροές και τα έγγραφα 
των προσφορών, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία εξασφάλισης 
της Έγκρισης Δέσμευσης των Πιστώσεων και την προκήρυξης των 
προσφορών. 
Έχουν εξασφαλιστεί οι αλεξίσφαιρες σκοπιές και έγινε και η τοπο-
θέτησή τους στα ανάλογα σημεία.   
Έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση όλων των υποστατικών της Α-
στυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας που ήταν κατασκευασμένα α-
πό φύλλα αμιάντου και αντικαταστάθηκαν από προκατασκευασμέ-
να υποστατικά από μονωτική πανέλα πολυουρομεθάνης. 
 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.offsite.com.cy%2Feidiseis%2Ftopika%2Fallazei-ktirio-i-astynomiki-dieythynsi-morfoy&psig=AOvVaw3rsktbI-6EloLfylAuANmA&ust=1613731167037000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNC-op2f8-4CFQAAAAAdAAAAAB
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τμήμα Διοίκησης  & Ανθρωπίνου 

Δυναμικού 

Η Φιλαρμονική διατηρεί ψηλό ποιοτικό επίπεδό έχοντας στις 
τάξεις της άρτια καταρτισμένους μουσικούς και αποσπά τα ευ-
μενή σχόλια του κοινού στις εκδηλώσεις στις οποίες παρουσιά-
ζεται. Είναι ένα δραστήριο σώμα. Κάνει διακόσες με διακόσιες 
πενήντα εμφανίσεις το χρόνο καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
υπηρεσιών κυρίως κοινωνικού, φιλανθρωπικού, ψυχαγωγικού 
και καλλιτεχνικού χαρακτήρα. Σημαντική είναι επίσης η συμβο-
λή της σε όλες τις κυβερνητικές και εθνικές εκδηλώσεις. Αποτε-
λεί πλέον το κατεξοχήν μέσο επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών 
και της Αστυνομίας.  

 

Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων - Γραμμή Επικοινωνίας 
του Πολίτη 1460 

Η Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη - 1460 - η οποία άρχισε να 
λειτουργεί από το 2002, έχει στόχο την εξυπηρέτηση των πολι-

τών, τη γρήγορη επίλυση διαφόρων προβλημάτων και την άμεση 
πρόσβαση του πολίτη στην Αστυνομία. 
Τα μηνύματα/πληροφορίες καταγράφονται και στις περιπτώσεις 
που η απάντηση σε παράπονο ή πληροφορία είναι απλή, τότε ο 
πολίτης έχει άμεση ανταπόκριση. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα 
μηνύματα/πληροφορίες αξιολογούνται και διαβιβάζονται στα αρ-
μόδια Τμήματα/Υπηρεσίες της Αστυνομίας για τις απαραίτητες 
ενέργειες. 
Τα μέλη του Κέντρου Ελέγχου Μηνυμάτων, τα οποία στελεχώ-
νουν την εν λόγω γραμμή, συνέχισαν και φέτος να εξυπηρετούν 
το κοινό και να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες γύρω από 
διάφορα αστυνομικά θέματα. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του 
έτους, ανταποκρίθηκαν σε περίπου 36.500 τηλεφωνικές κλήσεις 
πολιτών.  
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τμήμα Τροχαίας αρχηγείου   

◼ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 

◼ Γραφείο Πρόληψης / Διαφώτισης και Μελετών  - 
Σ’ αυτό υπάγεται και το Πάρκο Κυκλοφοριακής  
Αγωγής 

◼ Γραφείο Οδικής Ασφάλειας 

◼ Ουλαμοί Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων 
(Ο.Π.Ο.Δ.) 

(α) Οι Αλλαγές Ο.Π.Ο.Δ. Αρχηγείου 

(β) Το Κλιμάκιο Αυδήμου 

(γ) Ο Ε.Ο.ΜΟ. και η Κινητή Μονάδα  Άλκοτεστ 

(δ) Τον Κλάδο Μηχανικού Ελέγχου. 

(ε) Το Γραφείο Κινήσεων Οχημάτων  

◼ Κλάδος Φωτοεπισήμανσης 

◼ Αξιωματικός Ελέγχου και Πειθαρχίας 

◼ Γραφείο Ασφαλείας 

Την κυριότερη συμβολή στην επίτευξη του 1ου Στρατηγικού Στόχου 
έχουν το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου το οποίο καθορίζει την πολιτική 
για τα θέματα τροχαίας και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Επαρχιών 
(μέσω των επαρχιακών κλάδων τροχαίας) οι οποίες έχουν την ευθύνη 
κυρίως της επιχειρησιακής υλοποίησης των πολιτικών και των μέτρων 
που αποφασίζονται. Οι δραστηριότητες οι οποίες υπάγονται στον 1ο 
Στρατηγικό στόχο  είναι: 
 
 

◼ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1: Ανάπτυξη Οδικής Συνείδησης 
 
◼ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2 : Πρόληψη Τροχαίων Παραβάσεων και 

Άσκηση Οδικής Αστυνόμευσης 
 
◼ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 : Διαχείριση Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων 
 

1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟ-
ΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (ROAD POLICING) 
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τμήμα Τροχαίας αρχηγείου  

1
ος

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (ROAD POLICING) 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1: Ανάπτυξη Οδικής Συνείδησης 

ΔΡΑΣΗ 1.1.1: Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων 

ΔΡΑΣΗ 1.1.2: Συνέχιση του ετήσιου προγράμματος εκστρατειών & άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια 

ΔΡΑΣΗ 1.1.3: Προώθηση πρωτοβουλιών για ευαισθητοποίηση των ευάλωτων χρηστών τους οδικού δικτύου  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2 : Πρόληψη Τροχαίων Παραβάσεων και Άσκηση Οδικής Αστυνόμευσης 

ΔΡΑΣΗ 1.2.1: Αξιολόγηση της μεθόδου συλλογής δεδομένων, του περιεχομένου και της επισκόπησης των διαδικασιών για αύξηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των δεδο-
μένων σχετικά με τις οδικές συγκρούσεις και τον αριθμό θυμάτων 

ΔΡΑΣΗ 1.2.2: Συγκέντρωση και δημοσίευση των πιο επικίνδυνων περιοχών του οδικού δικτύου, για αύξηση της προσοχής των οδηγών για τους πιθανούς κινδύνους που αφο-
ρούν στην οδική ασφάλεια 

ΔΡΑΣΗ 1.2.3: Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών σε σημεία και τμήματα δρόμων όπου σημειώνονται σοβαρές οδικές συγκρούσεις    

ΔΡΑΣΗ 1.2.4 : Στοχευμένη επιβολή του Νόμου στα μελανά σημεία και σε περιοχές που σημειώνονται οδικές συγκρούσεις λόγω ταχύτητας ή οδικές συγκρούσεις που οφείλο-
νται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην οδήγηση χωρίς τη χρήση ζώνης ασφάλειας , στην οδήγηση χωρίς κράνος ή στη χρήση κινητού τηλεφώνου 

ΔΡΑΣΗ 1.2.5 : Συνέχιση του ετήσιου προγράμματος εθνικών και διεθνών εκστρατειών επιβολής του νόμου και ένταξη νέων θεμάτων με έμφαση τις κυριότερες αιτίες πρόκλη-
σης σοβαρών οδικών τροχαίων συγκρούσεων  

ΔΡΑΣΗ 1.2.6 : Ενίσχυση παρουσίας της Αστυνομίας στο οδικό δίκτυο 

ΔΡΑΣΗ 1.2.7 : Εντοπισμός και εστίαση στους επαναλαμβανόμενους παραβάτες 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 : Διαχείριση Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων 

ΔΡΑΣΗ 1.3.1: Βελτίωση χρόνου ανταπόκρισης σε σκηνές οδικών τροχαίων συγκρούσεων  

ΔΡΑΣΗ 1.3.2: Έγκαιρη και αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων 

ΔΡΑΣΗ 1.3.3: Ενίσχυση συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

τμήμα Τροχαίας αρχηγείου  

Το Τμήμα Τροχαίας έχει ως κύρια αποστολή του την εφαρ-
μογή του Νόμου και των Κανονισμών Τροχαίας, του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και τον καθημερινό τροχονομικό έλεγχο 
σε 24ωρη βάση στους αυτοκινητόδρομους, σε συνεργασία με 
τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας.  Για να επιτύχει την α-
ποστολή του, δραστηριοποιείται  στους τομείς ελέγχου τρο-
χαίας, οδικής       ασφαλείας, διαφώτισης και κυκλοφοριακής 
αγωγής και τήρησης αρχείου προηγούμενων τροχαίων αδικη-
μάτων με σκοπό την ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων 
για την αντιμετώπιση του τροχαίου προβλήματος.  

O στόχος της Βελτίωσης Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας και εφαρ-
μογής της Σύγχρονης Μεθόδου Οδικής Αστυνόμευσης επιτυγ-
χάνεται με την υλοποίηση της ανάπτυξης της Οδικής Συνείδη-
σης, την πρόληψη των τροχαίων παραβάσεων, την άσκηση ο-
δικής αστυνόμευσης και τη διαχείριση των τροχαίων συγκρού-
σεων.   
 Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων συμβάλει στην επί-
τευξη του στόχου αυτού μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησής 
της επικοινωνιακής πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη της 
Οδικής Συνείδησης. Επίσης το Γραφείο Στατιστικής και Χαρτο-
γράφησης το οποίο συλλέγει τα στατιστικά στοιχεία, τα επεξερ-
γάζεται και ετοιμάζει αναφορές καθώς επίσης είναι υπεύθυνο 
για τη χαρτογράφηση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. 
Οι περισσότερες οδικές τροχαίες συγκρούσεις που έχουν ως 
αποτέλεσμα θανάτους ή τραυματισμούς οφείλονται στον αν-
θρώπινο παράγοντα.  
Η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης με 
υψηλό αριθμό θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων σε σχέση 
με τον πληθυσμό της. Λόγω έλλειψης ικανοποιητικού δημόσιου 
δικτύου μεταφορών, η τροχαία κίνηση είναι ιδιαίτερα προβλη-
ματική εφόσον o αριθμός των ιδιωτικών μηχανοκινήτων οχη-
μάτων είναι υπερβολικός για να απορροφηθεί από το οδικό δί-
κτυο.  
Τέθηκε στόχος με βάση την Ευρωπαϊκή Χάρτα, όπως όλα τα 

κράτη μέλη μειώσουν τις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις στο 
50% μέχρι το 2020 με βάση το 2010. O στόχος που είχε τεθεί 
για την Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν όπως οι νεκροί στην Κύ-
προ να μην ξεπεράσουν τους 30 μέχρι το 2020. 
Στις 17/5/2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε νέο στόχο τη μεί-
ωση των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων κατά 50% μέχρι 
το 2030, έχοντας ως βάση το έτος 2020. 
Υπήρξε διαχρονικά βελτίωση από το 2010, αλλά όχι αρκετή για 
να επιτύχουμε το στόχο της μείωσης του 50% μέχρι το 2020.  
Όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα, οι επαρχιακοί στό-
χοι για το 2019 ήταν όπως η επαρχία Λευκωσίας να μην ξεπε-
ράσει τους 9 νεκρούς σε θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, η 
Λεμεσός τους 9, η Λάρνακα τους 3, η Πάφος τους 5, η Αμμό-
χωστος τους 3, η Μόρφου τον ένα, και στους αυτοκινητόδρο-
μους να μην ξεπεραστούν οι 3. Κατά τη διάρκεια του 2019, εί-
χαμε 15 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 15 νεκρούς στην 
επαρχία Λευκωσίας, (εκ των οποίων μια στον αυτοκινητόδρο-
μο), 14 με 14 νεκρούς στην επαρχία Λεμεσού (εκ των οποίων 
δύο στον αυτοκινητόδρομο), 6 στη Λάρνακα με 6 νεκρούς, 7 
στην Πάφο, με 7 νεκρούς, 4 στην Αμμόχωστο με 4 νεκρούς και 
6 στη Μόρφου, με 6 νεκρούς. Συνολικά είχαμε 52 θανατηφό-
ρες οδικές συγκρούσεις με 52 νεκρούς. 
Σε σχέση με το 2018, οι θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις  πα-
ρουσιάζουν αύξηση 18.18% και ο αριθμός των νεκρών αύξηση 
της τάξης του 6.12%. 
Στο Παράρτημα Β΄ παρουσιάζεται η αριθμητική πορεία των 
οδικών συγκρούσεων καθώς και των θυμάτων συνεπεία τρο-
χαίων συγκρούσεων τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. 
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Νεκροί από οδικές τροχαίες συγκρούσεις, 
για την πενταετία 2014-2018 

Επαρχία 2014 2015 2016 2017 2018 Σύνολο 
Μέσος 

Όρος 2014-

2018 

Ποσοστό 

νεκρών 

2014-2018 

Στόχος 

2019 
≤ 

Λευκωσία 14 15 13 18 8 68 14 27,20% 9 

Λεμεσός 9 15 11 17 13 65 13 26,00% 9 

Λάρνακα 4 7 6 5 4 26 5 10,40% 3 

Πάφος 6 8 6 3 11 34 7 13,60% 5 

Αμμόχωστος 7 6 5 3 4 25 5 10,00% 3 

Μόρφου 2 0 4 2 1 9 2 3,60% 1 

Αυτοκινητόδρομοι 3 6 1 5 8 23 5 9,20% 3 

Σύνολο 45 57 46 53 49 250 50 100,00% 33 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

τμήμα τροχαίας αρχηγείου  

Επαρχία 

  
1/1 – 31/12/2018 

 

  
 2019 

  
1/1 – 31/12/2019 

Θανατηφόρες 
Συγκρούσεις 

Νεκροί Στόχοι Θανατηφόρες 
Συγκρούσεις 

Νεκροί 

Λευκωσία 
8 8 9 

15 (1)* 15 (1)* 

Λεμεσός 
14 (2) * 17(4)* 9 

14 (2)* 14 (2)* 

Λάρνακα 
8 (4)* 8(4)* 3 

6 6 

Πάφος 
9 11 5 

7 7 

Αμμόχωστος 
4 4 3 

4 4 

Μόρφου 
1 1 1 

6 6 

Σύνολο 
44 49 33 

52 52 

*Οι αριθμοί στην παρένθεση είναι οι θανατηφόρες συγκρούσεις στους αυτοκινητόδρομους κάθε 
επαρχίας 
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Τροχαία Δυστυχήματα  
 

Οι πλείστες θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις έχουν επισυμβεί 
όπως διαχρονικά παρατηρείται, στο αστικό και δευτερεύων οδικό 
δίκτυο και όχι στους αυτοκινητόδρομους.  
Από την έκθεση του SC Road Safety Performance Index (Pin) 
programme, (13th Annual road Safety Performance – June 
2019), κατά μέσο όρο 49 άτομα ανά ένα εκατομμύριο κατοίκους 
σκοτώθηκαν στο αστικό δίκτυο το 2018 στην Ε.Ε. Στην Κύπρο 
52 άτομα ανά 875.900 κατοίκους (εκτίμηση στατιστικής υπηρε-
σίας 2018), σκοτώθηκαν στο αστικό δίκτυο το 2019.     
Από τους 52 νεκρούς το 2019, οι 13 ήταν πεζοί, οι 15 οδηγοί, οι 
5 επιβάτες, οι 15 οδηγοί μοτοσικλέτας και οι υπόλοιποι 4 (ένας 
επιβάτης μοτοσικλέτας, 1 ηλεκτροκίνητο scooter, 1 ηλεκτροκίνη-
το αναπηρικό τροχοκάθισμα και 1 ποδηλάτης). 
Κατά τη διάρκεια του 2019 είχαμε επίσης 286 σοβαρές οδικές 
συγκρούσεις, με 340 σοβαρά τραυματίες. Σε σχέση με το 2018 
υπάρχει μείωση της τάξης του 2.05% σε σχέση με τον αριθμό 
των σοβαρών οδικών συγκρούσεων και μείωση της τάξης του 
2.30% σε σχέση με τους σοβαρά τραυματίες.  
 

 
 
Πέραν των πιο πάνω, υπάρχουν και οι οδικές συγκρούσεις για τις 
οποίες η Αστυνομία δεν μεταβαίνει στη σκηνή, αλλά διευθετού-
νται μεταξύ των οδηγών και των ασφαλειών τους. 
H παραβίαση της νομοθεσίας όσον αφορά στον κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας αποτελεί την κύρια αιτία πρόκλησης των οδικών 
τροχαίων συγκρούσεων. Επίσης η απειρία των οδηγών , η οδή-
γηση από άτομα μεγάλης ηλικίας, και η έλλειψη σεβασμού μετα-
ξύ των χρηστών του οδικού δικτύου, έχουν ως αποτέλεσμα την 
πρόκληση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Το 2019, 36  α-
πό τις 52 θανατηφόρες συγκρούσεις είχαν ως αιτία την απρόσε-
κτη/αμελή οδήγηση (περιλαμβάνονται μη τήρηση αριστερής 
πλευράς δρόμου κ.λ.π.), 9 την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοό-
λης και ναρκωτικών, 3 την υπερβολική ταχύτητα, 4 λάθος πεζού 
και μια απειρία οδηγού (ανήλικος).  
Τα στοιχεία παρουσιάζονται πιο κάτω:  
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Εκστρατείες  
Κατά τη διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν 34 εκστρατείες για 
την οδική ασφάλεια παγκύπρια, εκ των οποίων οι 8 σε συνεργασία 
με τον οργανισμό TISPOL. 
Στις 28/6/2019, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή η επιστημονική ημερίδα με θέμα «Στρατηγική και κα-
λές πρακτικές για την οδική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση».  
Επίσης προωθείται η λειτουργία σχολής επιμόρφωσης παρα-
βατών οδικής ασφάλειας που θα προέρχεται από τον ιδιωτικό 
τομέα διαμέσου αγοράς υπηρεσιών και θα λειτουργεί υπό την επο-
πτεία της Αστυνομίας.  
 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής  

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής βρίσκεται δίπλα από το Αρχη-
γείο Αστυνομίας και είναι προσομοίωση αστικού οδικού δικτύου. 
Καλύπτει έκταση περίπου 15.000 τ.μ. και διαθέτει κλειστή αίθου-
σα διαλέξεων. Σκοπός είναι να βελτιώσουν τα παιδιά τις γνώσεις 
και ικανότητες τους σε θέματα οδικής ασφαλείας. Το Πάρκο Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής άρχισε τη λειτουργία του στις 17/09/2004. 

Tο επισκέπτονται καθημερινά μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών 
και λυκείων από όλη την Κύπρο και άλλα οργανωμένα σύνολα 
διαφόρων ηλικιών όπου τυγχάνουν σχετικής εκπαίδευσης και ε-
νημέρωσης. Σε όλα τα παιδιά που επισκέπτονται το πάρκο, γίνεται 
από εκπαιδευμένο προσωπικό της Αστυνομίας, θεωρητική ενημέ-
ρωση-διάλεξη και πρακτική εξάσκηση ως πεζοί η με αυτοκινητά-
κια τα οποία κινούνται με πετάλια ή και με ποδήλατα, ανάλογα με 
την ηλικία τους.  

Συνεχίστηκαν και κατά το έτος 2019 τα βιωματικά εργαστήρια 
στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, σε σχολικές μονάδες, στην 
Ε.Φ κ.α. τόσο από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου όσο και από τις 
Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών.   
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Διαλέξεις  

Κατά τη διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν επίσης, 810 
διαλέξεις παγκύπρια για θέματα οδικής ασφάλειας, τις οποίες 
παρακολούθησαν 75.265 άτομα στην πρωτοβάθμια και δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, σε στρατόπεδα και σε άλλα οργανωμέ-
να σύνολα.  

Το 2019, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση επιστημο-
νικών ερευνών, οι οποίες αποσκοπούν στη συλλογή δεδομέ-
νων, απαραίτητων για το σχεδιασμό πρακτικών και παρεμβά-
σεων στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύ-
νου (ευάλωτους χρήστες). Έχει επίσης εισαχθεί η καινοτομία 
υιοθέτησης διαδραστικών εργαστηρίων με τη χρήση εναλλα-
κτικών μεθόδων (π.χ. μουσικής) τα οποία εφαρμόζονται σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή και 
άλλους φορείς.  

 

Ουλαμοί Πρόληψης Τροχαίων Δυστυχημάτων 
(Ο.Π.Ο.Δ.) 

Αποστολή των Ουλαμών Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων 
είναι η πρόληψη και η καταστολή των οδικών τροχαίων συ-
γκρούσεων, ο εντοπισμός και καταγγελία των παραβατών των 
Νόμων και Κανονισμών της Τροχαίας, σε 24ωρη βάση, σε όλα 
τα τμήματα των αυτοκινητόδρομων και όπου αλλού κρίνεται 
απαραίτητο.  

Για το λόγο αυτό, έχει συγκροτηθεί Ειδικός Ουλαμός Μοτοσι-
κλετιστών (Ε.Ο.Μ.Ο.), για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση 
όχι μόνο των αυτοκινητόδρομων, αλλά και ολόκληρου του ο-
δικού δικτύου. Κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους, δίδε-
ται ιδιαίτερη έμφαση στις παραβάσεις εκείνες που αποδεδειγ-
μένα συμβάλουν στην πρόκληση των θανατηφόρων και σοβα-
ρών οδικών συγκρούσεων, όπως αυτό φαίνεται μέσα από τη 
στατιστική ανάλυση των συγκρούσεων.  

Επίσης, για πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων 
στους αυτοκινητόδρομους και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο, 
λειτουργεί το Γραφείο Μηχανικού Ελέγχου. Καθήκον των με-
λών είναι να διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους για να διαπιστώ-
νεται κατά πόσο τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δί-
κτυο είναι κατάλληλα.  

Παράλληλα, λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως το Κλιμάκιο Τρο-
χαίας Αυδήμου, έχοντας ως κύρια αποστολή του την πρόληψη 
και καταστολή των τροχαίων παραβάσεων στον Αυτοκινητό-
δρομο Λεμεσού – Πάφου.  

Επιπρόσθετα, τα μέλη των Ο.Π.Ο.Δ. προσφέρουν οποιαδήποτε 
βοήθεια χρειασθεί στους διερχόμενους οδηγούς.  

Σημαντικό επίσης είναι ότι σε περίπτωση σοβαρών συγκρού-
σεων στους αυτοκινητόδρομους ή άλλων περιστατικών που 
έχουν ως αποτέλεσμα την αποκοπή των λωρίδων κυκλοφορί-
ας, περιλαμβανομένων των άσχημων καιρικών συνθηκών, γί-
νεται έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση του κοινού μέσω 
των Μ.Μ.Ε. για αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης και 
για ασφαλή διακίνηση. Προς τούτο υπάρχει σχέδιο ενεργείας 
για αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και για εκτροπή της 
τροχαίας κίνησης, όπου αυτό επιβάλλεται να γίνει.  

Λόγω αρμοδιότητας, τα μέλη των Ο.Π.Ο.Δ. επίσης διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στις συνοδείες επισήμων προσώπων, με 
σκοπό την ασφαλή διακίνησή τους κατά την παραμονή τους 
στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

τμήμα τροχαίας αρχηγείου  

Καταστολή  

Όσον αφορά στον τομέα της καταστολής και το 2019 στόχος 
μας είναι η  μηδενική ανοχή σε όλες τις τροχαίες παραβάσεις. 
Όσον αφορά στον προληπτικό τομέα, στοχεύουμε σε μια πολυε-
πίπεδη εκστρατεία διαφώτισης και ευαισθητοποίησης του κοι-
νού, αναπτύσσοντας κοινές δράσεις με άλλους φορείς, αναβαθ-
μίζοντας και επικαιροποιώντας το διαφωτιστικό υλικό που διατί-
θεται στο κοινό.  

 

 

Συγκεκριμένα δόθηκε έμφαση σε τρεις κυρίως συνισταμένες ως 
ακολούθως:  

◼ στην αύξηση της παρουσίας μας στους δρόμους, 

◼ στην αξιοποίηση της τεχνολογίας (ANPR – Automatic Num-
ber Plate Recognition) και του συστήματος ΑVL (Automatic 
Vehicle Location) και 

◼ στις καταγγελίες και κατ’ επέκταση στο κόστος για τους 
παραβάτες (σημαντικό ρόλο αναμένεται να  διαδραματίσει 
η αύξηση των ποινών, θέμα για το οποίο ψηφίστηκε 01 Ο-
κτωβρίου 2020 σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο, από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων) 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑ R.C.I. ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 36313 7293 43606 

ΛΕΜΕΣΟΣ 29159 7376 36535 

ΛΑΡΝΑΚΑ 26527 4560 31087 

ΠΑΦΟΣ 25656 2935 28591 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 21811 4025 25836 

ΜΟΡΦΟΥ 3068 418 3486 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ 71052 6210 77262 

ΣΥΝΟΛΟ 213586 32817 246403 

 

Στατιστικά στοιχεία 
               Τροχαίες καταγγελίες κατά επαρχία, για την περίοδο 1/1-31/12/2019 
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2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

τμήμα  

Καταπολέμησης 

Εγκλήματος 

◼ Γραφείο χειρισμού θεμάτων βίας στην οικογένεια και κακοποίησης 
ανηλίκων 

◼ Αρχείο Πυροβόλων Όπλων 
◼ Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
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Το τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος έχει την ευθύνη της εξέτα-

σης σοβαρών ή περίπλοκων υποθέσεων, που επηρεάζουν περισσότερες από 

μια  Επαρχίες ή όπως ορίσει ο Αρχηγός Αστυνομίας.  

O στόχος της Αντιμετώπισης του Σοβαρού Εγκλήματος  επιτυγχάνεται με την 

Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς, την Αντι-

μετώπιση του Οικονομικού Εγκλήματος, τη Συστηματική δράση της Αστυνομί-

ας κατά των ναρκωτικών, την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνο-

χώρο και την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων.      

Η Κύπρος γενικά αποτελεί μια από τις χώρες που αντιμετωπίζει μικρότερο 
σοβαρό έγκλημα από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες παρόμοιου μεγέθους. 
Τα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν (περιλαμβανομένων και 
των υποθέσεων ναρκωτικών) για το 2019, είχε ανέλθει στις 4598 υποθέσεις 
με ποσοστό εξιχνίασης 71.47% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).  Χωρίς τις υποθέσεις ναρκω-
τικών, είχαμε 3545 υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 64.43%. Ποσοστό 22.9% 
των υποθέσεων αφορούν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Το σοβαρό έγκλημα 
(περιλαμβανομένων και των υποθέσεων ναρκωτικών) για το 2018, είχε ανέλ-
θει στα 4982 αδικήματα με ποσοστό εξιχνίασης 69.37%. Χωρίς τις υποθέσεις 
ναρκωτικών, είχαμε 3822 υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 60.91%. Ποσοστό 
23.28% των υποθέσεων αφορούσαν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι υποθέσεις 
με το χαμηλότερο ποσοστό εξιχνίασης διαχρονικά, αφορούν σε εμπρησμούς, 
διαρρήξεις, κλοπές και καταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες.  
Το σύνολο των διαρρήξεων και των κλοπών για το 2019 ανέρχονται στο 
50.35% του συνολικού αριθμού υποθέσεων (εκτός των ναρκωτικών). Το αντί-
στοιχο ποσοστό για το 2018 ήταν 50.34% (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ).   
Στο σοβαρό έγκλημα κατά τη διάρκεια του 2019 είχαμε 61 υποθέσεις όπου 
εμπλέκονταν 94 ανήλικοι (κυρίως υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών), ενώ 
για το έτος 2018, είχαμε 75 υποθέσεις με 107 ανήλικα άτομα.  
 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα πιο κάτω αδικήματα: 

τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Εμπορία Προσώπων  
Η αποστολή του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων 
(ΚΕΠ) είναι η καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.  
Οι αρμοδιότητες, καθήκοντα και ευθύνες του Γραφείου περιλαμ-
βάνουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την πρόληψη, κα-
ταπολέμηση και προστασία των θυμάτων της εμπορίας, σύμφω-
να με τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπο-
ρίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυ-
μάτων Νόμο 60(Ι)/2014, όπως αυτός εκάστοτε αναθεωρείται, το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
εμπορίας προσώπων και Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Αστυνομί-
ας. Βασική δραστηριότητα είναι η αναγνώριση θυμάτων εμπορίας 
και η προστασία τους.  
Το 2019 βρίσκονταν υπό διερεύνηση 11 νέες υποθέσεις σχετικά 
με εμπορία προσώπων. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, έχουν 
αναγνωριστεί 36 άτομα ως θύματα εμπορίας προσώπων, 12 
άτομα για σεξουαλική εκμετάλλευση, 3 για εκμετάλλευση στην 
εργασία, 9 για εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων, 11 
για εμπορία για σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση και 1 
ανήλικο πρόσωπο για παράνομη υιοθεσία. Επίσης έτυχαν χειρι-
σμού 171 άτομα ως πιθανά θύματα και λήφθηκαν 324 συνεντεύ-
ξεις.  
Παράλληλα συνεχίστηκε η συνεργασία με τους ΜΚΟ, Cyber-
ethics, Hope for Children, αναφορικά με ιστοσελίδες με παιδικό 
πορνογραφικό υλικό για έλεγχο και αποστολή στους παροχείς 
για αποκλεισμό πρόσβασης. Έχει ετοιμαστεί πρωτόκολλο συνερ-
γασίας. 
Συνεχίστηκε η προβολή του ενημερωτικού βίντεο της Αστυνομί-
ας για πρόληψη της παιδικής πορνογραφίας και του bullying, σε 
όλες τις αίθουσες κινηματογράφων του CINEPLEX.  
Έγινε συνάντηση με μέλη του Υπουργείου Παιδείας και της Αστυ-
νομίας για να δημιουργηθεί μία Εθνική Στρατηγική για την ενδο-
σχολική βία, όπου θα προάγεται ένα ασφαλές περιβάλλον στα 
σχολεία. 
Η επαφή με το κοινό είχε ως αποτέλεσμα να ευαισθητοποιηθεί 
και να συνεργάζεται με την Αστυνομία, αφού αντιλήφθηκε ότι η 
πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος είναι προς όφελος του.  
Με την εφαρμογή του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για 
θύματα εμπορίας προσώπων, με τον εντοπισμό πιθανού θύματος 
ενημερώνονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για κάλυψη 
των άμεσων πρώτων αναγκών του πιθανού θύματος και 

ακολούθως γίνεται παραπομπή στο Γραφείο Καταπολέμησης 
Εμπορίας Προσώπων. 

 

Οικονομικό έγκλημα 
Όσον αφορά στο οικονομικό έγκλημα, η Αστυνομία διερευνά σω-
ρεία υποθέσεων. Υπάρχει στενή συνεργασία με άλλους εμπλεκό-
μενους φορείς όπως η ΜΟΚΑΣ, το Υπουργείο Οικονομικών, ο Γε-
νικός Ελεγκτής κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια του 2019, είχαμε 163 
αδικήματα οικονομικού εγκλήματος με ποσοστό εξιχνίασης 89%, 
ενώ το 2018, 169 αδικήματα με ποσοστό εξιχνίασης 87%. Ο με-
γαλύτερος αριθμός των αδικημάτων αφορά σε ψευδείς παραστά-
σεις/απάτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε).   
 
Οι υποθέσεις για την «κατάρρευση» της Οικονομίας, που διερευ-
νώνται από την ειδική ανακριτική ομάδα, βρίσκονται σε προχω-
ρημένο στάδιο διερεύνησης παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα 
που μπορεί να παρουσιαστούν.  
 

Ηλεκτρονικό έγκλημα 
Ηλεκτρονικό ‘Εγκλημα είναι εγκληματικές πράξεις που πραγμα-
τοποιούνται μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
και συστημάτων πληροφορική ή και εναντίων τέτοιων συστημά-
των και δικτύων επικοινωνίας και τιμωρούνται από το νόμο.  

Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Δια-
δικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (22(III)/2004) με 
τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύ-
ου, που υπογράφηκε στην Βουδαπέστη στις 23/11/2001, 
(Convention on Cyber crime) καλύπτει σωρεία παραβάσεων   
Για τους σκοπούς καταπολέμησης αδικημάτων παιδικής πορνο-
γραφίας μέσω του διαδικτύου τυγχάνει εφαρμογής και ο νόμος 
¨Περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης 
Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2007 ¨. 
 

Οι δράστες υποβοηθούνται γιατί τέτοιου είδους εγκλήματα 
δεν γνωρίζουν κρατικά σύνορα. 
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Γραφείο Πυροβόλων όπλων  
 
Το αρχείο Πυροβόλων Όπλων (Α.Π.Ο), έχει την ευθύνη εφαρμογής 
του Νόμου 113(Ι) 2004 Περί Πυροβόλων Όπλων και μη Πυροβόλων 
Όπλων .  

Το Α.Π.Ο τηρεί αρχείο πυροβόλων και μή πυροβόλων όπλων παγκύ-
πρια. Εκδίδει άδειες οπλοπώλη/οπλουργού και Πεδίων Χρωματο-
σφαίρισης. Επίσης είναι επιφορτισμένο με την πιστοποιήση συλλεκτι-
κών όπλων.  

Το Μηχανογραφημένο Σύστημα Πυροβόλων Όπλων έχει ενημερωθεί 
για 370 άτομα τα οποία έχουν τοποθετηθεί απαγορευμένα πρόσωπα  
να κατέχουν όπλα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις Ψυχιατρι-
κές Υπηρεσίες. Έχουν γίνει σχετικές ενέργειες προς τις Επαρχίες για 
ανάκληση των αδειών για όσα πρόσωπα κατέχουν όπλα. Επίσης κα-
τόπιν ενημέρωσης από το Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών, 60 
πρόσωπα που έχουν στερηθεί το δικαίωμα κατοχής όπλου (μετά από 
καταδίκη) τους, προωθείται διαδικασία για ανάκληση των αδειών 
τους. Στα πλαίσια εξέτασης των αιτήσεων για άδεια κατοχής πυροβό-

λου όπλου, παραπέμφθηκαν από την Αστυνομία στο Ιατροσυμβούλιο 
τα στοιχεία 175 ατόμων τα οποία αιτήθηκαν άδεια κατοχής Πυροβό-
λου Όπλου, με σκοπό τη λήψη απόφασης κατά πόσον αυτά είναι ικα-
νά να κατέχουν οπλισμό.  
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Ηλεκτρονικό Έγκλημα  
 
 
Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό έγκλημα, η Αστυνομία το 2019,  δια-
χειρίστηκε 1093 παράπονα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγε-
λιών της Αστυνομίας. Διερευνήθηκαν συνολικά 331 υποθέσεις, ενώ 
εκκρεμούν σύνολο 181 υποθέσεις. Παραλήφθηκαν επίσης 561 αιτή-
ματα δικαστικής συνδρομής από άλλες χώρες για εκτέλεση τους και 
πραγματοποιήθηκαν 82 επιχειρήσεις παγκύπρια κατά τις οποίες κα-
τασχέθηκαν 364 τεκμήρια. 
Αναγνωρίστηκαν επίσης 85 ανήλικα θύματα σεξουαλικής εκμετάλ-
λευσης και έτυχαν ανάλογου χειρισμού.  
Συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2019, η συνεργασία με τη 
γραμμή Help Line + Hotline 1480, για συμβουλές και υποστήριξη σε 
θέματα σχετικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του δια-
δικτύου. (π.χ. συμβουλές πώς να απενεργοποιήσεις τον λογαριασμό 
σου, πώς να αναφέρεις ένα προφίλ που σε παρενοχλεί, πώς να επα-
νακτήσεις έναν λογαριασμό σου που ξέχασες τον κωδικό κλπ.).  
Η Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην 
Κύπρο, υπογράφτηκε στις 17/9/2018 και εντός του 2019 τέθηκε σε 
λειτουργία ο ειδικός χώρος εκπαίδευσης γονιών και παιδιών.  
Με σύνθημα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», γιορτάστηκε και 
φέτος, στις 5 Φεβρουαρίου 2019, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
(Safer Internet Day - SID), καλώντας όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς σε δράση, ώστε να διαμορφώσουν 
ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για 
όλους γενικότερα, και για τα παιδιά και τους εφήβους ειδικότερα.  
Η Αστυνομία συμμετέχει στο έργο CyberEthics που υλοποιείται με τη 
συγχρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet), και αποτελείται από Κόμβο 
Ενημέρωσης, Γραμμή Καταγγελιών και Γραμμή Βοήθειας. Το 
CyberEthics είναι ο Εκπρόσωπος της Κύπρου στο Πανευρωπαϊκό 
Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης - Insafe και στον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Καταγγελιών Παράνομου Περιεχομένου στο διαδίκτυο - 
INHOPE. Η Αστυνομία είναι επίσης μέλος στο Commonwealth 
Cybercrime Initiative το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του 
Commonwealth Internet Governance Forum (CIGF). Συνεργάζεται 

με διάφορους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο, 
καθώς και με φορείς από το εξωτερικό με κύριο στόχο την 
εξασφάλιση ενός καλύτερου διαδικτύου για όλους.  
Επιπρόσθετα, η ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των καναλιών της 
INTERPOL συμβάλει ουσιαστικά στην διερεύνηση / εξιχνίαση υποθέ-
σεων που βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Κυπριακή Αστυνομία.  
Άρχισε η υλοποίηση του έργου CEF Cyber-safety σε συνεργασία με 
άλλους φορείς, στην ανάπτυξη νέων στοχευμένων προγραμμάτων 
πρόληψης και ενίσχυσης των υφιστάμενων.  Επίσης, συνεχίζεται η 
συνεργασία της Αστυνομίας με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΓΕ-
ΡΗΕΤ, τη Νομική    
Υπηρεσία, το Cyber-ethics, το Τμήμα υπηρεσιών Πληροφορικής και 
άλλους σχετικούς οργανισμούς στα πλαίσια της στρατηγικής κυβερ-
νοασφάλειας.   

Η συλλογή πληροφοριών αποδείχθηκε σε αρκετές περιπτώσεις επιτυ-
χής, αφού τα μέλη της Αστυνομίας κατάφεραν να εντοπίσουν τις νέ-
ες διευθύνσεις διαμονής των υπό αναφορά ατόμων ή/και να διαπι-
στώσουν ότι κάποιοι από αυτούς βρίσκονται εκτός Κύπρου. Μέσω 
του Internet Referral Unit (ΙRU) που διαθέτει η Αστυνομία, ελέγχο-
νται τα ύποπτα πρόσωπα και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για 
προστασία των πολιτών. Επίσης, με τη  διαδεδομένη χρήση των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, βοηθείται το έργο της Αστυνομίας σε με-
γάλο βαθμό, για εντοπισμό και ταυτοποίηση κάποιων ύποπτων προ-
σώπων.   
Εξασφαλίστηκε το δικανικό εργαλείο Web IQ και έχει ολοκληρωθεί η 
σχετική εκπαίδευση.  Εκπαιδευτήκαν μέλη του ΓΚΗΕ και άλλων διά-
φορων υπηρεσιών. Το Web IQ έχει τη δυνατότητα στοχευμένων πα-
ρακολουθήσεων τόσο στο ανοικτό όσο και στο σκοτεινό διαδίκτυο.  
 
 

http://www.inhope.org/gns/home.aspx
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Τα άτομα αυτά αφορούν σε περιπτώσεις που είτε δεν ολοκλήρω-
σαν τη στρατιωτική θητεία, είτε είχαν κάποια άλλα θέματα για τα 
οποία χρειαζόταν η γνωμάτευση από το ιατροσυμβούλιο). 
 
Κατά τη διάρκεια του 2019,  κατασχέθηκαν όπλα διαφόρων κα-
τηγοριών ως ακολούθως : 32 παράνομα όπλα που δεν σχετίζο-
νται με εγκληματική ενέργεια, 24 εγγεγραμμένα όπλα που σχετί-
ζονται με σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, 17 εγγεγραμμένα 
που σχετίζονται με μικροπαραβάσεις και 14 εγγεγραμμένα όπλα 
που αφορούν σε υποθέσεις της Θήρας. 
 
Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων (ΓΚΑΚΠΙΠΣ) 
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στο Γραφείο Καταπολέ-
μησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνο-
μων Στοιχημάτων (ΓΚΑΚΠΙΠΣ), τυγχάνουν διερεύνησης σε συ-
νεργασία με τις εμπλεκόμενες Αστυνομικές  Διευθύνσεις.  Οι 
πλείστες από αυτές οδηγούν σε επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση 
σε ποινικές διώξεις.  Η ποινική δίωξη αποσκοπεί πέραν της τιμω-
ρίας των παραβατών και στην πρόληψη του εγκλήματος. Συνε-

πώς κρίνεται ότι, στα μέτρα του δυνατού γίνεται και πρόληψη 
του παράνομου τζόγου. Κατά συνέπεια με τη μείωση των υπο-
στατικών που παρέχουν παράνομο τζόγο γίνεται πρόληψη και 
του κοινού εγκλήματος καθότι είναι γνωστό ότι οι εθισμένοι στον 
τζόγο προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους διαπράτ-
τουν διάφορα άλλα εγκλήματα.  
 
Όσον αφορά στο κομμάτι της πνευματικής ιδιοκτησίας με τις επι-
χειρήσεις και τις ποινικές διώξεις που αφορούν στην πειρατεία 
γίνεται πρόληψη και του κοινού εγκλήματος. Να σημειωθεί ότι 
με την τροποποίηση του περί Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτη-
σίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου 59/76 για την έκδοση 
αδειών για αναμετάδοση μουσικής από τις εταιρείες PRS, CNR 
και Grammo απαιτείται η δημιουργία Αρχής Πνευματικής Ιδιο-
κτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, η οποία δεν έχει συσταθεί 
μέχρι και σήμερα.    Αναμένεται να γίνει από την αρμόδια Αρχή 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Συγγενικών Δικαιωμάτων του Υπουρ-
γείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.  
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Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακο-
ποίησης Ανηλίκων   

Eπιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν στην αντιμετώπι-
ση (πρόληψη και καταπολέμηση) της βίας στην οικογένεια και της 
κακοποίησης ανηλίκων. Τα κυριότερα καθήκοντα που επιτελεί, είναι 
τα ακόλουθα:  

1. Παρακολούθηση των υποθέσεων/περιστατικών βίας στην οικογέ-
νεια και κακοποίησης ανηλίκων που καταγγέλλονται σε αστυνομι-
κούς σταθμούς παγκυπρίως και ανάλογη συνεργασία με τους ανα-
κριτές των υποθέσεων.  

2. Συνεργασία με άλλους συναρμόδιους (κρατικούς και μη) λειτουρ-
γούς για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση συγκεκριμένων πε-
ριστατικών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των γενικότε-
ρων ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.  

3. Διερεύνηση των υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
(κάτω των 18 χρόνων) που καταγγέλλονται σε παγκύπρια κλίμακα, 
από Ειδική Ανακριτική Ομάδα που υπάγεται στο Γραφείο. Η εν λόγω 
Ανακριτική Ομάδα συνεργάζεται στενά με όλους της συναρμόδιους 
φορείς στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού.  

4. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για τα περιστατικά βίας στην οικο-
γένεια, για τα οποία υποβάλλονται αναφορές/καταγγελίες σε αστυ-
νομικούς σταθμούς παγκυπρίως. Σχετικά στατιστικά στοιχεία εκδίδο-
νται σε ετήσια βάση και είναι μεταξύ άλλων, καταχωρημένα στην 
ιστοσελίδα της Αστυνομίας.  

5. Ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για όλες τις 
περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται στην Αστυ-
νομία και κοινοποιούνται στο Αρχηγείο Αστυνομίας.  

6. Μελέτη ποινικών φακέλων και υποβολή απόψεων όσον αφορά 
την πορεία της κάθε υπόθεσης και τον παραπέρα χειρισμό της.  

7. Συνδρομή στην ετοιμασία σχετικών εγκυκλίων προς τα μέλη της 
Αστυνομίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση και καθοδήγησή τους 
κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, με απώτερο στόχο την 
ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και την τήρηση των διαδικασιών. 8. 
Συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με στόχο τον ε-
ντοπισμό συναφών εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό και 
υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.  

9. Εκπροσώπηση της Αστυνομίας σε εκδηλώσεις, συζητήσεις ή συνέ-
δρια που διοργανώνουν διάφοροι φορείς, τόσο στην Κύπρο, όσο και 
στο εξωτερικό, με θέμα την ενημέρωση του κοινού ή συγκεκριμένων 
κατηγοριών επαγγελματιών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
βίας στην οικογένεια και της κακοποίησης ανηλίκων.  

10. Συμμετοχή σε ή/και διοργάνωση εκστρατειών διαφώτισης στα 
θέματα της αρμοδιότητάς του.  

11. Συμβολή στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στους 
τομείς αρμοδιότητάς του.  

12. Εποπτεία και συντονισμός ενεργειών όσον αφορά τη διερεύνηση 
των υποθέσεων ελλειπόντων προσώπων σε παγκύπρια κλίμακα από 
Ειδική Ομάδα που εδρεύει στο Γραφείο  

Μεταξύ 13-14/6/2019, διοργανώθηκε το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αστυ-
νομίας με θέμα  « Διεθνείς και Ευρωπαϊκές τάσεις και προκλήσεις 
στην αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, εστίαση στη 
δια - υπηρεσιακή προσέγγιση». Επίσης εκπονήθηκε πρωτόκολλο Α-
στυνομικών ενεργειών σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιών. 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες με στατιστι-
κά στοιχεία καταγγελιών στην Κύπρο όπου φαίνεται η αυξητική τάση 
των τελευταίων χρόνων. 
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Γραφείο Νεανικής Παραβατικότητας  
 
Η λειτουργία του Γραφείου αποσκοπεί στην όσο το δυνατό πιο 
αποτελεσματική εφαρμογή της υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας 
και στην προώθηση προληπτικών και κατασταλτικών προγραμ-
μάτων και ο ρόλος του είναι κυρίως συντονιστικός. Προς τούτο, 
το Γραφείο διατηρεί συνεργασία και επικοινωνία τόσο με τους 
εξεταστές των υποθέσεων όσο και με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.  
Το Γραφείο προωθεί τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, με στόχο την στε-
λέχωση όλων των Αστυνομικών Σταθμών με εκπαιδευμένα μέλη 
για το χειρισμό τέτοιας φύσεως υποθέσεων. Επίσης, λαμβάνει 
μέρος σε εκδηλώσεις και συζητήσεις για την ενημέρωση του κοι-
νού όσον αφορά την αντιμετώπιση της Νεανικής Παραβατικότη-

τας.  
Το Γραφείο μελετά ποινικούς φακέλους που αφορούν σε υποθέ-
σεις στις οποίες εμπλέκονται ανήλικοι παραβάτες και εκφράζει 
απόψεις για την περαιτέρω πορεία τους. Επίσης διατηρεί σχετική 
βάση δεδομένων.  
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ παρατίθενται συγκριτικοί πίνακες με στατι-
στικά στοιχεία καταγγελιών των τριών τελευταίων χρόνων στην 
Κύπρο όπου φαίνεται η αυξητική τάση των τελευταίων τριών 
χρόνων. 
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Εφαρμογή μεθοδολογίας CompStat στην Αστυνομία Κύ-
πρου  
Η μεθοδολογία αυτή τέθηκε σε εφαρμογή στην Αστυνομία Κύ-
πρου τον Απρίλιο του 2018. Αποτελεί ένα νέο εργαλείο που θα 
βοηθήσει στο συνολικό έργο που επιτελεί η Αστυνομία Κύπρου. 
Πρόκειται για μεθοδολογία/διαδικασία η οποία, συνδυάζει τη 
χρήση της τεχνολογίας με την ανάλυση και γραφική απεικόνιση 
των στατιστικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, με σκοπό 
την καλύτερη και πιο αποτελεσματική αστυνόμευση και την αξιο-
λόγηση της απόδοσης των αποφάσεων αυτών.  
 
Κάθε Τετάρτη γίνεται ανάρτηση στοιχείων στο Portal για σκο-
πούς  Compstat τα οποία εξάγονται από το ημερολόγιο παραπό-
νων και συμβάντων (συγκριτικοί πίνακες με βάση τις παραγρά-
φους ημερολογίου – reported crime) για έγκαιρη παρακολούθη-
ση του σοβαρού εγκλήματος και τροχαίων δυστυχημάτων.  
Πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις σχετικά με τους κινδύνους στο 
διαδίκτυο με σκοπό, τα παιδιά και το κοινό να ενημερωθούν για 
τους κινδύνους του διαδικτύου και επιχειρείται πρόληψη των 
αδικημάτων που διερευνούνται.  
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Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας   
Το Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας, συντονίζει τις ενέργειες 
της Αστυνομίας για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, 
αφού ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες διεθνείς συνθήκες στον τομέα 
αυτό. Το Γραφείο λειτουργεί ως σύνδεσμος, για την ανταλλαγή πλη-
ροφοριών και αιτημάτων που αφορούν την τρομοκρατία, με τα Κράτη 
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Κράτη Μέλη της Αστυνομικής Ομά-
δας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (P.W.G.T.) 
και με άλλες χώρες.  
O στόχος της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και της Ριζοσπαστι-
κοποίησης, επιτυγχάνεται με τη Συλλογή και Ανάλυση των Πληροφο-
ριών, με το Σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων Πρόληψης, με τη 
διαχείριση τρομοκρατικού Κτυπήματος και με την Προστασία Προσω-
πικοτήτων και Ευαίσθητων Στόχων.     
Η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τους ειδικούς δεν βρίσκεται στο 
«τόξο» των τρομοκρατών, αλλά είναι δυνατόν στόχοι διεθνούς ενδια-
φέροντος εντός του εδάφους της να αποτελέσουν στόχο. Η γεωγρα-
φική θέση της Κύπρου, η αστάθεια και η έλλειψη στοιχειώδους ασφά-
λειας σε χώρες της Μέσης Ανατολής, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην 
Ευρώπη, η παρουσία των βρετανικών βάσεων και άλλων δυτικών 
συμφερόντων στην Κύπρο καθώς και η ανεύρεση κοιτασμάτων υδρο-
γονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ έχουν αυξήσει το επίπεδο της εν 
λόγω απειλής. 
Ταυτόχρονα η Κύπρος γεωγραφικά γειτνιάζει  με χώρες όπως η Συρί-
α, το Ιράκ, η Τουρκία και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής που 
δρουν εξτρεμιστικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις.  
Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή πιθανόν να δημιουργεί κιν-
δύνους οι οποίοι θα πρέπει να αξιολογούνται και αναλόγως να λαμ-
βάνονται τα κατάλληλα μέτρα. 
Με βάση την αξιολόγηση που γίνεται από την ειδική επιτροπή της 
Κ.Δ., το επίπεδο ασφαλείας στην Κύπρο συγκαταλέγεται στο επίπεδο 
γενικής απειλής (μέτριο επίπεδο).  
Χαμηλό επίπεδο επικινδυνότητας εξάλλου έχει η Κύπρος και στην 
έκθεση του Aon Risk Solutions Global Broking Centre στην έκθεση με 
τίτλο 2019 Terrorism & Political violence Risk Map. 
Παρόλο που τα τελευταία χρόνια, δεν έχουν συμβεί οποιαδήποτε τρο-
μοκρατικά περιστατικά στην Κύπρο ή εναντίον Κυπριακών συμφερό-
ντων στο εξωτερικό, το επίπεδο ασφαλείας στην Κύπρο συγκαταλέγε-
ται στο επίπεδο γενικής απειλής. 
Αναμένεται η εγκατάσταση του νέου αναβαθμισμένου 
κρυπτογραφικού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών SINA, μέχρι 
και διαβάθμισης «ΑΠΟΡΡΗΤΟ». Το εν λόγω σύστημα, παρέχει τη 

δυνατότητα να ανταλλάζονται άμεσα και με ασφάλεια πληροφορίες 
για θέματα τρομοκρατίας με τα μέλη της ομάδας PWGT. Αναμένεται ο 
προγραμματισμός του και εγκατάσταση του στο ΓΚΤ και αναβάθμιση 
του υποσυστήματος βάσης δεδομένων για τρομοκρατία ώστε να 
καταστεί πιο λειτουργική και πρακτική η χρήση του.  
Έχουν διοργανωθεί με επιτυχία εκπαιδευτικά προγράμματα για τους 
Συνεργάτες και τα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας.  
Οι συνεργάτες του γραφείου προέρχονται από τα ΤΑΕ Αρχηγείου, 
Επαρχιακά ΤΑΕ, Κλάδο Επιχειρήσεων, ΥΑ&Μ ΟΠΕ και άλλους 
συνεργάτες όπου σε επιχειρησιακά θέματα διερευνούν τις 
πληροφορίες που αφορούν σε τρομοκρατία  και ριζοσπαστικοποίηση.  
Με την απόκτηση του εργαλείου ανάλυσης πληροφοριών, TOVEK,  
τον Ιούλιο 2019 εξυπηρετούνται περισσότερες από μία Υπηρεσίες της 
Αστυνομίας, για τη διενέργεια διάφορων αναλύσεων/ σχεδιαγραφή-
σεων που σχετίζονται με το έγκλημα / άτομα/ αντικείμενα και πληρο-
φορίες, για την πληρέστερη ανάλυση και παρουσίαση των ευρημά-
των/αποτελεσμάτων των αναλύσεων. Έχει τεθεί σε λειτουργία από το 
γραφείο Στατιστικής στην ΥΚΑΝ, Κλάδο Πληροφοριών, και 
Γρ.Τρομοκρατίας. 
 
Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικής Ασφάλειας  
 
Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας 
(Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλέιας), συστάθηκε το έτος 2009, με αφορμή τη 
ψήφιση από την Βουλή των Αντιπροσώπων, του Περί Ιδιωτικών Γρα-
φείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμου του 2007.  
Το Γρ.Χ.Θ.Ιδ.Υπ.Ασφάλειας έχει ως κύρια αποστολή την παρακολού-
θηση της εφαρμογής των προνοιών του πιο πάνω Νόμου και τη διεκ-
περαίωση των υποχρεώσεων και εργασιών της Αστυνομίας, όπως αυ-
τές πηγάζουν από αυτόν.  
Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, το Γρ. Χ. Θ. Ιδ. Υπ. Ασφάλειας, 
προβαίνει στην έκδοση των πιο κάτω αδειών:  
(α) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπη-
ρεσιών ασφάλειας (φρούρησης, τεχνικής φύσεως (εγκατάσταση συ-
στημάτων συναγερμού, ασφάλειας, κλειστού κυκλώματος τηλεόρα-
σης/cctv κτλ), έρευνας/ντετέκτιβς),  
(β) Άδεια άσκησης του επαγγέλματος φύλακα,  
(γ) Άδεια άσκησης του επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα  
Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προ-
τίθεται να ιδρύσει και λειτουργήσει ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρε-
σιών ασφάλειας, ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να εξα-
σφαλίσει άδεια άσκησης του επαγγέλματος φύλακα ή ιδιώτη φύλακα 
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Το 2019 το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών 
Ασφάλειας,  ετοίμασε ειδικό εγχειρίδιο « Εφαρμογής των Προ-
νοιών του Νόμου 125(Ι)/2007» το οποίο διαβιβάστηκε με εγκύ-
κλιο σε όλες τις ΑΔΕ για ενημέρωση των εμπλεκόμενων Τμημά-
των / Υπηρεσιών.  Αναφέρεται στη διαδικασία υποβολής  αιτήσε-
ων, εξέτασης αιτήσεων, απορρίψεων αιτημάτων, ανάκλησης ή 
μη ανανέωσης αδειών φυλάκων, ιδιωτών φυλάκων και ιδιωτικών 
γραφείων έρευνας. Επιπλέον, στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρε-
ται  οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τα μέλη της 
Αστυνομίας που ασχολούνται με έλεγχο, εποπτεία ή καταγγελίες 
των πιο πάνω. 
 
Επιπρόσθετα ετοιμάστηκε και διαβιβάστηκε στα αρμόδια Τμήμα-
τα, εγκύκλιος που αφορά στον καθορισμό νέας διαδικασίας χο-
ρήγησης άδειας ιδιωτών φυλάκων. Συγκεκριμένα, πρόσωπα που 
αιτούνται άδεια ιδιώτη φύλακα θα παρουσιάζονται για συνέντευ-
ξη σε Ειδική Επιτροπή αποτελούμενη από ένα εκ των Βοηθών 
του Τ.Κ.Ε., τον Υπεύθυνο του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Ι-
διωτικών Υπηρεσιών Ασφάλειας και τον αρμόδιο Υπεύθυνο ΟΠΕ. 
Τα πιο πάνω αποτελούν ένα επιπρόσθετο μέτρο αντιμετώπισης 
και πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος και ειδικότερα των 
φρουρών ασφαλείας που εργάζονται ή προτίθενται να συνεργα-
στούν με εγκληματικά στοιχεία. 
 
Η απόφαση για σύσταση Επιτροπής Χορήγησης και Ανανέωσης 
Αδειών Ιδιωτών Φυλάκων, συμβάλλει θετικά στον αποκλεισμό 
ακατάλληλων προσώπων, (εγκληματικών στοιχείων ή προσώπων 
που έχουν σχέσεις με αυτούς) από το να δραστηριοποιούνται 

στον τομέα ιδιωτικών υπηρεσιών ασφάλειας. Περαιτέρω, οι 
συστάσεις που γίνονται από τα μέλη της Επιτροπής κατά την 
προσωπική συνέντευξη με τους αιτητές, φέρει αυτούς προ των 
ευθυνών τους και προειδοποιούνται για συμμόρφωση με την 
Νομοθεσία, τήρηση της δημόσιας τάξης και αποφυγή 
επαγγελματικών σχέσεων τους με εγκληματικά στοιχεία, πράγμα 
που  επίσης συμβάλλει θετικά στην πρόληψη του εγκλήματος με 
την άμεση ή έμμεση εμπλοκή των ιδιωτών φυλάκων.  

Κατά το 2019 εκδόθηκαν / ανανεώθηκαν (196) άδειες ιδιωτικών 
γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, (217) άδειες ιδιωτών 
φυλάκων και  (1310)  άδειες φυλάκων.  Απορρίφθηκαν  (19)  
αιτήματα  ιδιωτών φυλάκων για έκδοση άδειας ΙΦ, (43) αιτημά-
των φυλάκων για έκδοση άδειας Φ και  (22)  άδειες ιδιωτών φυ-
λάκων/φυλάκων. Πραγματοποιήθηκε  προφορική Εξέταση  
(1194) υποψηφίων για  φύλακες/ιδιώτες φύλακες 
Οι πιο πάνω απορρίψεις αιτημάτων φυλάκων/ιδιωτών φυλάκων/
ιδιωτικών γραφείων καθώς και οι ανακλήσεις/μη ανανεώσεις α-
δειών φυλάκων/ιδιωτών φυλάκων/ιδιωτικών γραφείων, οφείλο-
νται σε ποσοστό περίπου 95% σε λόγους που αφορούν τη δημό-
σια τάξη και ασφάλεια του κράτους. 
Οι άδειες των περισσοτέρων ιδιωτών φυλάκων ανακλήθηκαν για 

λόγους δημόσιας τάξης, κυρίως λόγω επαγγελματικών σχέσεων 

τους με γνωστά εγκληματικά στοιχεία, βάση πληροφοριών της 

Αστυνομίας ή κατόπιν εντοπισμού τους κατά τους ελέγχους ΟΠΕ 

και ΤΚΕ μέσα στα πλαίσια πάταξης του οργανωμένου εγκλήμα-

τος. 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fgreece%2Farticle%2F655037%2Fkupros-askisi-tis-aditromokratikis-se-mall-sti-leukosia%2F&psig=AOvVaw0VpPervY6gGBuzLQBZQDbj&ust=1613733573855000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjn7J
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κοινοτική αστυνόμευση  
Η Κοινοτική Αστυνόμευση για άλλη μια χρονιά 
διοργάνωσε πολλές εκδηλώσεις για μικρούς και με-
γάλους.   

Ο Θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης είναι ένας πετυχημένος θεσμός πρόληψης εγκλήματος που εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 
2003.  
 
Σήμερα, η Κοινοτική Αστυνόμευση αποτελείται από τους θεσμούς του:  
 
1.     Αστυνομικού της Γειτονιάς  
 
2.     Αστυνομικού Ποδηλάτη και  
 
3. Παρατηρητή της Γειτονιάς  
 
Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των Κύπριων πολιτών και ιδιαίτερα ατόμων που εργάζονται σε σημεία υψηλού κινδύ-
νου, εκεί δηλαδή όπου συνήθως συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ατόμων και συνεπώς κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση τους σε βασι-
κές αρχές ασφάλειας, για πρόληψη ή/και αντιμετώπιση τυχόν τρομοκρατικών επιθέσεων, διοργανώνονται ενημερωτικές διαλέξεις από 
τα εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας παγκύπρια και προμηθεύεται διαφωτιστικό υλικό από το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος.  
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ  
Στο θεσμό του Αστυνομικού της Γειτονιάς υπηρετούν 75 Αστυ-
νομικοί της Γειτονιάς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 26 Δή-
μους και 152 Κοινότητες.  
Κατά την διάρκεια των καθηκόντων τους, οι Αστυνομικοί της 
Γειτονιάς:  
· έχουν πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια και την ευημερία των 
πολιτών,  
· είναι σημείο επαφής με τον πολίτη όπου εφαρμόζεται ο θεσμός 
του Παρατηρητή της Γειτονιάς, στον τομέα τους  
· ενημερώνουν τους πολίτες για μέτρα πρόληψης της περιουσίας 
τους,  
· απευθύνονται, μέσω της υπηρεσίας ή και προσωπικά, σε άλλες 
Υπηρεσίες ή φορείς για επίλυση προβλημάτων της «γειτονιάς».  
· φροντίζουν για την ασφάλεια της γειτονιάς κυρίως μέσα από 
προληπτικές διαδικασίες.  
· έρχονται σε προσωπική επαφή και γνωριμία με τους εκπροσώ-
πους των οργανωμένων συνόλων (Συλλόγους, Σχολεία, Τοπικές 
Αρχές κ.λ.π.) του τομέα τους.  
· επιλύουν από μόνοι τους μικρά, αλλά σημαντικά για τους κα-
τοίκους προβλήματα, προτού εξελιχθούν σε πραγματικά αστυνο-
μικά προβλήματα.  
· προσπαθούν να είναι κοντά σε όλα τα γεγονότα και συμβάντα 
του τομέα τους, συμβάλλοντας με την παρουσία τους στην απο-
κατάσταση του αισθήματος ασφάλειας.  
· αναζητούν, επισκέπτονται και ενημερώνουν τα θύματα εγκλη-
ματικών πράξεων για την εξέλιξη των υποθέσεων τους.  
· συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από τους φο-
ρείς της «γειτονιάς».  
· διοργανώνουν σε συνεργασία με τους φορείς της γειτονιάς ε-
νημερωτικές διαλέξεις για διάφορα θέματα (νεανική παραβατι-
κότητα, ναρκωτικά κ.τ.λ.) ως και άλλες εκδηλώσεις για σύσφιξη 
των σχέσεων Αστυνομίας- κοινού.  

· εφαρμόζουν το νόμο κατά την εκτέλεση της αποστολής τους 
και επεμβαίνουν άμεσα στις περιπτώσεις απόλυτης ανάγκης, ει-
δοποιώντας στη συνέχεια την αρμόδια Υπηρεσία.  
 
Κατά το έτος 2019, συνεχίστηκαν οι εκστρατείες σε σχέση με τις 
κλοπές από αυτοκίνητα, κλοπές αυτοκινήτων, κροτίδες και διαρ-
ρήξεις /κλοπές (δόθηκαν διαφωτιστικά φυλλάδια και αφίσες) και 
πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις για τις κροτίδες (διαλέξεις στα 
σχολεία από Αστυνομικούς της Γειτονιάς και διανομή διαφωτι-
στικής αφίσας). 
Το 2019, έγινε επέκταση του θεσμού του Αστυνομικού της Γει-
τονιάς σε 14 Κοινότητες της Επαρχίας Μόρφου, με την τοποθέ-
τηση ενός Αστυνομικού της Γειτονιάς.   

 
ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ 
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, τέθηκαν σε επιχειρησιακή λει-
τουργία οι δύο κινητές μονάδες διαφώτισης, οι οποίες αξιοποι-
ούνται από τους 75 Αστυνομικούς της γειτονιάς σε 126 Δήμους 
και 152 Κοινότητες παγκύπρια, για ευαισθητοποίηση των πολι-
τών, για την πρόληψη του σοβαρού εγκλήματος. 
 
Για το 2019, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 88 εκστρατείες 
διαφώτισης Παγκύπρια, με τη χρήση των δύο κινητών μονά-
δων. 
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κοινοτική αστυνόμευση  
Η Κοινοτική Αστυνόμευση για άλλη μια χρονιά διοργάνωσε 
πολλές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.   

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ  
 
Ο θεσμός της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης άρχισε τη λειτουργία 
του από τον Ιούλιο 2017, στις τέσσερις παραλιακές πόλεις Αμμοχώ-
στου, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου με είκοσι τέσσερα (24) μέλη. 
Λειτουργεί ολόχρονα στις Επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας. 
Στην Αγία Νάπα και στο Παραλίμνι λειτουργεί μόνο κατά τους θερι-
νούς μήνες.  
Αποστολή της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης είναι:  
(1) Η δημιουργία αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας 
με την προσέγγιση των πολιτών, τη συνεχή επαφή, επικοινωνία και 
εξυπηρέτηση τους.  
(2) Η καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας των τουριστών και των 
κατοίκων, με την καθημερινή παρουσία των Αστυνομικών και το 
έντονο ενδιαφέρον τους για έλεγχο της εγκληματικότητας.  
(3) Η προστασία των πολιτών από την εγκληματικότητα, μέσα από 
μια σειρά ενεργειών κυρίως προληπτικής μορφής κατά του σοβαρού 
εγκλήματος.  

Δίδεται έμφαση στη συλλογή πληροφοριών με σκοπό, την πρόληψη 
του εγκλήματος σε τομείς όπως, η τρομοκρατία, η μετανάστευση 
παιδιών, η ριζοσπαστικοποίηση, η εκμετάλλευση και εμπορία προσώ-
πων, η παιδική πορνογραφία και άλλα θέματα που χρήζουν αστυνό-
μευσης. Επιπρόσθετα ασχολείται ενεργά στην ένταξη υπηκόων τρί-
των χωρών στην κυπριακή κοινωνία. Η Ποδηλατική Αστυνόμευση 
είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφά-
λειας 2014 – 2020, του Τομέα Αστυνομικής Συνεργασίας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.  
Κατά το 2019 αγοράστηκε εξοπλισμός (στολές και πρόσθετα ποδή-
λατα και 1 ηλεκτροκίνητο) για τα μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευ-
σης.  
 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.taxidromos24.com%2F2019%2F03%2F07%2Fo-astinomios-tis-geitonias%2F&psig=AOvVaw2ZKed7HYPNALEi1jD1ZsVb&ust=1614070272431000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCID6t7qO_e4CFQAAAAAdAAAAABAE
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ  
 
Η Αστυνομία στα πλαίσια αναζήτησης αποδοτικότερων τρόπων 
αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και γνωρίζοντας ότι η συμ-
μετοχή των πολιτών στις προσπάθειες που καταβάλλονται προς 
την κατεύθυνση της πρόληψης και εξιχνίασης του εγκλήματος 
είναι καταλυτική, αποφάσισε την εισαγωγή και εφαρμογή του 
θεσμού του «Παρατηρητή της Γειτονιάς».  
Το πρόγραμμα του Παρατηρητή της Γειτονιάς έχει πλέον κατα-
στεί θεσμός και τυγχάνει γενικής αποδοχής.  Ο θεσμός επεκτεί-
νεται συνεχώς με αποτέλεσμα να ενταχθούν μέχρι σήμερα και οι 
30 Δήμοι καθώς και 308 Κοινότητες, ενώ βρίσκεται σε διαδικασί-
α εφαρμογής του αριθμός Κοινοτήτων.  Το ενδιαφέρον του κοι-
νού παραμένει σε υψηλό επίπεδο και απαριθμεί σήμερα περίπου 
112,000 παρατηρητές παγκύπρια. 

 
Κατά το 2019, πραγματοποιήθηκαν 66 διαλέξεις για το θεσμό 
του Παρατηρητή της Γειτονιάς παγκύπρια, τις οποίες παρακο-
λούθησαν συνολικά 6230 άτομα.   

 
Επίσης, παραχωρήθηκαν 2 συνεντεύξεις στα ΜΜΕ με θέμα το 
θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς και τα μέτρα πρόληψης και 
ασφάλειας του κοινού. 
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Τμήμα Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης  

Κλάδος Τηλεπικοινωνίων 
Μηχανουργείο Αστυνομίας 
Γραφείο Μεταφορών 

Η βασική αποστολή του Τμήματος είναι η επιστημονική και τεχνική υ-
ποστήριξη της Αστυνομίας σε θέματα τηλεπικοινωνιών, τεχνικού εξο-
πλισμού, μηχανοκινήτων οχημάτων, πλωτών και πτητικών μέσων. 
 
Κλάδος Τηλεπικοινωνιών  
 
Ο Κλάδος Τηλεπικοινωνιών Αστυνομίας, μέχρι το πρόσφατο παρελ-
θόν είχε ως κύρια αποστολή του την παροχή ασύρματων και ενσύρμα-
των επικοινωνιών μεταξύ των Υπηρεσιών της Αστυνομίας με την εγκα-
τάσταση και λειτουργία ανεξάρτητου δικτύου καθώς επίσης και την 
παροχή ενσύρματων επικοινωνιών μεταξύ των Τμημάτων/Υπηρεσιών/
Γραφείων και του Κοινού, με την εγκατάσταση ανεξάρτητου τηλεφωνι-
κού συστήματος. Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την ένταξη τε-
χνολογικών μέσων για σύγχρονη αστυνόμευση, ο Κλάδος Τηλεπικοι-

νωνιών επέκτεινε τους τομείς δράσης του τόσο στην αναβάθμιση των 
κτηριακών εγκαταστάσεων με συστήματα ασφάλειας, ελέγχου πρόσβα-
σης κλπ όσο και την παροχή τεχνολογικών μέσων για την πρόληψη 
και εξιχνίαση του εγκλήματος χρησιμοποιώντας συστήματα όπως Αυ-
τόματη Αναγνώριση Πινακίδων, Ανάλυση Γεωγραφικών Δεδομένων, 
Δικανική Εξέταση  Tεκμηρίων Ηλεκτρονικών κλπ. Παρέχει επίσης, Τε-
χνική και Επιστημονική Υποστήριξη σε όλα τα τμήματα της Αστυνομί-
ας.  
Για τον σκοπό αυτό, ο Κλάδος Τηλεπικοινωνιών στελεχώνεται με εξει-
δικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο εκπαι-
δεύεται σε συνεχή βάση τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
Τα εργαστήρια του είναι πλήρως εξοπλισμένα με τον ανάλογο εξειδι-
κευμένο τεχνικό εξοπλισμό.  

 

http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/1E7E286E2E22A8C6C2258403002507E5?OpenDocument
http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/EE8485AB7B3AFBD2C2258403002511A9?OpenDocument
http://www.police.gov.cy/police/police.nsf/All/66D20DE3163F665BC225840300251BE6?OpenDocument
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Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων (ΑΝPR – Automatic 
Number Plate Recognition). 
Η «έξυπνη αστυνόμευση» εφαρμόζεται ήδη σε ό,τι αφορά τα πε-
ριπολικά της Αστυνομίας. Έχει εγκατασταθεί  σε   περιπολικά 
του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου το σύστημα αναγνώρισης πι-
νακίδων (ΑΝPR – Automatic Number Plate Recognition). 
Όπως φανερώνει η ονομασία του, το σύστημα καταγράφει και 
αναγνωρίζει αυτόματα τις πινακίδες εγγραφής των οχημάτων οι 
οποίες είναι καταχωρημένες σε καταλόγους αναζητουμένων ή 
κλοπιμαίων οχημάτων. 
Βασικό πλεονέκτημα του ANPR είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα 
στην Αστυνομία για άμεσο εντοπισμό παραβατών για τροχαία 
αδικήματα (π.χ. οδήγηση χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, με 
ληγμένη άδεια οδηγού, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, 
άδεια κυκλοφορίας κλπ), καθώς επίσης και οχημάτων που πιθα-
νόν να χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη εγκληματικών ενερ-
γειών. Επομένως, τα μέλη που στελεχώνουν ένα τέτοιο περιπο-
λικό μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να κινητοποιηθούν άμεσα, 
με στόχο την καταδίωξη οχήματος ή ανακοπής κλοπιμαίου οχή-
ματος που εντοπίζεται ενώ βρίσκεται σε κίνηση. 
Η συγκεκριμένη τεχνολογία αυξάνει σημαντικά τις επιχειρησια-
κές δυνατότητες της Αστυνομίας, καθώς μέσω αυτής μπορούν 
να διεξάγονται μεγαλύτερης κλίμακας στοχευμένοι έλεγχοι σε 
σχέση με τους τυχαίους ελέγχους που πραγματοποιούνται ως 
επί το πλείστον μέχρι σήμερα. Σημαντική λειτουργία που διαθέ-
τει το σύστημα είναι ή άμεση ενημέρωση των περιπολικών για 
επείγουσες κλήσεις/περιστατικά. Για παράδειγμα, ενώ διαδραμα-
τίζεται ένα σοβαρό γεγονός, όπως ληστεία, φόνος κ.ά., περιπο-
λικά που ήδη βρίσκονται σε κίνηση στους αυτοκινητόδρομους 
μπορούν άμεσα να μεταβούν στο σημείο του συμβάντος. 
Κατά τη λειτουργία του Συστήματος τυγχάνουν χειρισμού οι 
τροχαίες παραβάσεις, με έμφαση στις πιο σοβαρές / κατάφωρες, 
ενώ ταυτόχρονα προτεραιότητα δίδεται στο χειρισμό των σοβα-
ρών εγκλημάτων / αδικημάτων, μέσω της Οδικής Αστυνόμευσης 
(Road Policing).  
Στο πλαίσιο της έξυπνης αστυνόμευσης μέχρι τέλος του 2019, 
είχε εγκατασταθεί σε 68 περιπολικά της Αστυνομίας το σύστημα 
αναγνώρισης πινακίδων (ΑΝPR)  
 

 

 

Επίσης, υπάρχει τοποθετημένο σε 482 υπηρεσιακά οχήματα σύ-
στημα διαχείρισης στόλου (G.P.S) εκ των οποίων τα 118 είναι 
οχήματα της Πυροσβεστικής.  

Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη η διαδικασία για προμήθεια, εγκατά-
σταση και λειτουργία του νέου συστήματος σταθερού ANPR που 
είναι εγκατεστημένο στα οδοφράγματα.  Η διάρκεια υλοποίησης 
του έργου θα είναι σε 2 φάσεις και αναμένεται να αποπερατωθεί 
περί τα τέλη του 2020. Μέχρι τέλος του 2019 είχε ολοκληρωθεί 
η πρώτη φάση και άρχισε η τρίμηνη πιλοτική αξιολόγηση. 
Ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2018 η αγορά χαρτογραφικού 
εργαλείου ArcGIS Enterprise και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το 
2019. Η ενημέρωση της βάσης δεδομένων γίνεται καθημερινά 
και οι χάρτες είναι άμεσα διαθέσιμοι στα εξουσιοδοτημένα μέλη 
της Αστυνομίας μέσω της  εφαρμογής Compstat για καλύτερη 
και πιο στοχευμένη αστυνόμευση μέσα από τη χαρτογράφηση 
των τροχαίων αδικημάτων.  
Ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξε-
ως τα τροποποιητικά νομοσχέδια για αύξηση των ποινών που 
αφορούν στα τροχαία αδικήματα, στη βάση των πορισμάτων ε-
πιστημονικής μελέτης και σεμιναρίου που διοργανώθηκε από 
την Αστυνομία, τα οποία τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση. 
‘Εχουν προωθηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση 
και ψήφιση. 

GPS (Global Positioning System) Παγκόσμιο Σύστημα 
Στιγματοθέτησης 
Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου για προμήθεια,  εγκα-
τάσταση,  δοκιμαστική λειτουργία,  εκπαίδευση στη χρήση / υ-
ποστήριξη των εφαρμογών GPS και έχει τεθεί σε κανονική λει-
τουργία. Στην Αστυνομία υπάρχει τοποθετημένο σε 482 υπηρε-
σιακά οχήματα σύστημα διαχείρισης στόλου (G.P.S) εκ των ο-
ποίων τα 118 είναι οχήματα της Πυροσβεστικής. 
 

 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Τμήμα Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης  

Σύστημα εντοπισμού θέσης οχημάτων (Α.V.L. – Automatic Ve-
hicle Location) 
Ένα ακόμη σύστημα το οποίο ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα 
της Αστυνομίας είναι το  σύστημα εντοπισμού θέσης οχημάτων (Α.V.L. 
– Automatic Vehicle Location) το οποίο είναι εγκατεστημένο σε συνο-
λικά 500 οχήματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Το σύστημα 
αυτό παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει ζωντανά (σε πραγματικό 
χρόνο) τη γεωγραφική θέση του αστυνομικού οχήματος σε ψηφιακό 
χάρτη με στόχο σε περίπτωση κάποιου συμβάντος να καθίσταται εφι-
κτή η μετάβαση του περιπολικού εκείνου που βρίσκεται πιο κοντά στο 
συμβάν. 
Κύριος σκοπός του είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου 
των περιπολικών και απώτερος στόχος είναι να εναρμονιστεί με άλλα 
συστήματα για την αποτελεσματική επέμβαση της Αστυνομίας σε κά-

ποια συμβάντα ή επιχειρήσεις, π.χ. με το σύστημα e-call που δίνει τη 
δυνατότητα εντοπισμού οχημάτων, των οποίων οι οδηγοί χρειάζονται 
άμεση βοήθεια λόγω οδικής τροχαίας σύγκρουσης, κάποιου προβλήμα-
τος υγείας που αντιμετωπίζουν ή οποιασδήποτε άλλης έκτακτης κατά-
στασης. Επιπλέον, μέσω του συστήματος μπορεί να επιτυγχάνεται α-
ποτελεσματικότερη εποπτεία του προσωπικού, καθώς επίσης να συλλέ-
γονται αρκετές πληροφορίες σε σχέση με το ίδιο το όχημα, όπως την 
κατεύθυνση που ακολουθεί, τα αποθέματά του σε καύσιμα κ.α. 
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Μηχανουργείο Αστυνομίας  
 
Το Μηχανουργείο έχει την ευθύνη συντήρησης και επιδιόρθωσης 
των αστυνομικών οχημάτων.  
Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω, το προσωπικό του Μηχανουργείου 
έχει την ευθύνη ετοιμασίας προδιαγραφών και αξιολόγησης 
προσφορών για αγορά οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού  

Κατά το 2019 αγοράστηκαν και έχουν εγραφεί στο μητρώο της 
Αστυνομίας συνολικά 87 οχήματα εκ των οποίων  
37 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ 
16 ΣΑΛΟΥΝ 
34 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΧ STATION WAGON , ESTATE, 
MPV, HATCH BACK. 
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Υπηρεσία καταπολέμησης 

ναρκωτικών  

◼ Γραφείο Πρόληψης 

◼ Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

◼ Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας 

◼ Γραφείο πληροφοριών ερευνών  

◼ Γραφείο ποινικών υποθέσεων  

◼ Τμήμα υποστήριξης 

◼ Υπηρεσία άμεσης ανταπόκρισης και βοήθειας  

◼ Τμήμα επιχειρήσεων 

◼ Επαρχιακά κλιμάκια 
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Οι δράσεις και προτεραιότητες στο Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυ-
νομίας που αφορούν στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, πα-
ρουσιάζουν συνοχή με την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για 
τα ναρκωτικά 2013-2020 και τα Σχέδια Δράσης της Αρχής Αντι-
μετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) 2017-2020.Οι δράσεις 
και ενέργειες χαρακτηρίζονται από συνάφεια, αφού η διάρθρω-
ση των πέντε πυλώνων (Μείωση της Προσφοράς, Μείωση της 
Ζήτησης, Διεθνής Συνεργασία, συντονισμός, παρακολούθηση 
και αξιολόγηση) ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες ανάγκες της 
πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Το φαινόμενο των παρανόμων ουσιών εξάρτησης, θεωρείται από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα θέμα δημόσια υγεία και 
αποτελεί ένα εκ των κυριοτέρων προβλημάτων που καλείται η 
παγκόσμια κοινότητα να αντιμετωπίσει. 
Η Κύπρος, από τα πρώτα χρόνια της σύστασης της, βρέθηκε να 
χρησιμοποιείται ως διαμετακομιστικός σταθμός παράνομων ου-
σιών εξάρτησης, λόγω της πολιτικής αστάθειας που επικρατού-
σε. 
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών είναι η υπηρεσία της 
Αστυνομίας που στοχεύει:  
Στη μείωση της προσφοράς παράνομων ουσιών εξάρτησης, μέ-
σω της καταπολέμησης της επιτόπιας παραγωγής, εμπορίας, δια-
κίνησης και χρήσης ναρκωτικών.  
Στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας για πάταξη του λαθρεμπο-
ρίου και μείωση – εξάλειψη της παράνομης προμήθειας των 
ναρκωτικών διεθνώς.  
Στη πρόληψη της διαθεσιμότητας και της διακίνησης πρόδρο-
μων / προ-προδρόμων ουσιών και Νέων Ψυχοτρόπων Ουσιών.  

Στη πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες εξαρ-
τήσεις.  
Στη μείωση της ζήτησης παράνομων ουσιών εξάρτησης. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της προληπτικής δραστηριότητας της 
Υπηρεσίας, με την εφαρμογή διάφορων προληπτικών προγραμ-
μάτων και δράσεων.  
Στην παροχή συμβουλευτικής βοήθειας και ψυχολογικής στήρι-
ξης σε χρήστες παράνομων ουσιών εξάρτησης και στις οικογέ-
νειες τους, καθώς επίσης και στην κινητοποίηση τους, για να α-
πευθυνθούν σε συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα αποτοξίνω-
σης και απεξάρτησης 
Όσον αφορά στις υποθέσεις ναρκωτικών, το 2019 διερευνήθη-
καν 1053 υποθέσεις από τις οποίες ποσοστό 11.96% αφορού-
σαν στο αδίκημα της κατοχής με σκοπό την προμήθεια. Αποτέ-
λεσμα των υποθέσεων αυτών ήταν οι ψηλές κατασχέσεις της 
κάνναβης όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με την κάνναβη να 
παραμένει η πρώτη ουσία στις κατασχέσεις αλλά και της χρήσης.  
 
Μέσω Αεροδρομίου Λάρνακας είχαμε 10 υποθέσεις ναρκωτικών, 
μέσω Αεροδρομίου Πάφου 2 και στο Λιμάνι Λεμεσού, πάλι 2. 
Μέσω ταχυδρομείου είχαμε 28 υποθέσεις και 5 υποθέσεις μέσω 
ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών. 
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Υπηρεσία καταπολέμησης 

ναρκωτικών— Μείωση της 

Ζήτησης Προσφοράς  

Σ’ ότι αφορά στη Μείωση της Ζήτησης οι προληπτικές δράσεις 
είναι πλέον στοχοθετημένες παρεμβάσεις, οι οποίες βασίζονται σε 
επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και βάση της βιβλιογραφί-
ας έχουν θετικότερα αποτελέσματα από τις γενικευμένες παρεμβά-
σεις.  
Η ΥΚΑΝ για το πρώτο τρίμηνο του 2019 εφαρμόζει το δικό της 
πρόγραμμα για την προπαρασκευαστική μαθητεία. Το πρόγραμμα 
καλύπτει τέσσερα σχολεία της προπαρασκευαστικής στις επαρχίες 
Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας. Το πρόγραμμα για την 
προπαρασκευαστική μαθητεία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσε-
ων Κύπρου (ΑΑΕΚ), στο οποίο ενσωματώθηκαν και οι δράσεις της 
ΥΚΑΝ, αναμένεται να υλοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά.  
Μέσα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών 
διοργανώθηκε στις 12 Ιουνίου 2019, Εσπερίδα με τίτλο «Πορεία 
προς…», με χορηγό επικοινωνίας το ΡΙΚ. 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, πραγματοποιήθηκαν 80 εργα-
στήρια και παρουσιάσεις τις οποίες παρακολούθησαν 2593 άτομα.   
Επίσης το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης το οποίο βασίζεται στο 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας (Υ.Ψ.Υ.) και 
Αστυνομίας (Υ.ΚΑ.Ν.) για την παραπομπή νεαρών συλληφθέντων 
και όχι μόνο, σε θεραπευτικά κέντρα, συνεχίζεται με επιτυχία και 
αποτελεί πλέον «βέλτιστη πρακτική», έχοντας θετικότατα αποτελέ-
σματα. Η Αστυνομία πλέον είναι ο πρώτος φορέας παραπομπής σε 
θεραπευτικά κέντρα.  
Κατά τη διάρκεια του 2019, πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια, 315 
προσωπικές συναντήσεις με εξυπηρετούμενους (χρήστες/ ουσιοε-
ξαρτημένους) και 149 με το υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Από 
τους 315 εξυπηρετούμενους, οι 288 παραπέμφθηκαν σε θεραπευ-
τικά κέντρα. Από τα 149 άτομα από το Υποστηρικτικό περιβάλλον, 
παραπέμφθηκαν τα 108. 

Το 2019 απευθύνθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή "1498" για βοή-
θεια 197 περιπτώσεις. Από αυτές, στις 9 περιπτώσεις διευθετήθηκε 
προσωπική συνάντηση με Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης, οι 
οποίες παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά κέντρα. Οι υπόλοιπες πε-
ριπτώσεις έλαβαν τηλεφωνική υποστήριξη και συμβουλευτική.  
 
 
 
 
Στο τομέα Μείωση της Προσφοράς  
 
Το 2019 εξελίχθηκαν 1053 υποθέσεις ναρκωτικών, στις οποίες ε-
μπλέκονται 1178 άτομα. Αποτέλεσμα όλων των υποθέσεων ήταν η 
κατάσχεση μεταξύ άλλων 227 κιλών και 437 γρ. κάνναβης, 158 
φυτά κάνναβης και 60 κιλά και 131 γρ. ρητίνη κάνναβης, η οποία 
όπως και τα προηγούμενα χρόνια παραμένει η πρώτη ουσία στις 
κατασχέσεις αλλά και της χρήσης/κατάχρησης στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία.  
 
Συνεχίστηκε και το 2019 η Δράση «Ενημερωτικές Επισκέψεις σε 3 
Κράτη Μέλη της ΕΕ για αποτροπή Εισαγωγής ναρκωτικών από ση-
μεία εισόδου-εξόδου της ΚΔ» . Το 2019 η Δράση αφορούσε στην 
αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών μέσω μαρίνων και  περιλάμβανε 
εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κροατία, Γαλλία και Ισραήλ. Η Α-
στυνομία συμμετείχε μόνο στη μια εκπαιδευτική επίσκεψη στην 
Κροατία.  
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Υπηρεσία καταπολέμησης 

ναρκωτικών —  

διεθνής συνεργασία 

Στον πυλώνα Διεθνούς Συνεργασίας η Αστυνομία πραγματο-
ποίησε 2 συναντήσεις με Αξιωματικούς Συνδέσμους ξένων χω-
ρών, έλαβε μέρος σε 2 συναντήσεις της Europol που αφορούν 
στα επιχειρησιακά προγράμματα EMPACT Cocaine, Heroin, Can-
nabis και Synthetic NPS. 
 
Σημειώνεται ότι ο Υποδιοικητής Υ.ΚΑ.Ν. εκπροσώπησε την Κύ-
προ μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΕΚ 
στην 62η Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών των Ηνω-
μένων Εθνών (CND), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη 
στις 14-22 Μαρτίου 2019.  Μέσα στο πλαίσιο της αναφερόμενης 
Συνόδου πραγματοποιήθηκε Υπουργική Σύνοδος για την αξιολό-
γηση της δράσης των Κ.Μ. των Η.Ε. της δεκαετίας 2009-2019. 
Σημειώνεται ότι η Κύπρος ανάγνωσε δήλωση στη σύνοδο των 
Η.Ε. σχετικά με την πολιτική και τις δράσεις που υλοποιεί.   
 
Επιπλέον, ο Υπδκτής της ΥΚΑΝ επανεκλέγει ως μέλος της Επι-
τροπής Προϋπολογισμού του EMCDDA, θητεία που λήγει στις 
30/06/2021.     
 
Επιπρόσθετα η συμμετοχή της Κύπρου στον αναλυτικό φάκελο 
που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία της INTERPOL για θέματα 
ναρκωτικών θα συμβάλει θετικά στην εξασφάλιση πληροφοριών 
στον συγκεκριμένο τομέα. 
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ΜΜΑΔ  - Μηχανοκίνητη 

Μονάδα Άμεσης Δράσης  

◼ 1. Ειδικό Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό (Ε.Α.Ο.) 

◼ 2. Κλιμάκια Ασφαλείας  

◼ 3. Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας (Ε.Κ.Ε.Μ.)  

◼ 4. Κλάδο Πυροτεχνουργών  

◼ 5. Κλάδο Αστυνομικών Σκύλων  

◼ 6. Κλιμάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας (Κ.Π.Λ.)  

◼ 7. Ουλαμό Μεταγωγών  

◼ 8. Ομάδα Διαπραγματευτών  

◼ 9. Γραφείο Επιχειρήσεων  

◼ 10. Αρχείο  

◼ 11. Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Εκπαιδεύσεων  

https://www.google.com.cy/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpafoslive.com.cy%2F%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25AF%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25B5-%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2582-%25CE%25B5%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BB%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF
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Αποστολή της Μονάδας είναι η αντιμετώπιση ή/και καταστολή 
οποιασδήποτε τρομοκρατικής, εγκληματικής ή άλλης παράνο-
μης ενέργειας εναντίον του κράτους ή του κοινού, σ’ολόκληρη 
την επικράτεια της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και 
της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.).  
Επιπρόσθετα, έχει ως αποστολή την πρόληψη, αντιμετώπιση 
ή/και καταστολή ταραχών, οχλαγωγιών ή άλλων ομαδικών 
πράξεων βίας. 
 
Κατά το 2019 διοργανώθηκαν ασκήσεις ετοιμότητας , όπως η 
παγκύπρια άσκηση ΘΕΜΙΣ και η συμμετοχή σε άσκηση στην 
Επισκοπή σε συνεργασία με τις βρετανικές βάσεις. 
 
Διεξάχθηκαν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις από μέλη του ΕΑΟ 
σε θέματα CBRN το 1ο τρίμηνο. Για το 2ο τρίμηνο έγινε συνεκ-
παίδευση με το ελληνικό τμήμα ειδικών αποστολών. Για το 3ο 
τρίμηνο δεν έγιναν εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, όμως υπήρχε 
αυξημένη εκπαίδευση από μέλη του ΕΑΟ σε θέματα βολών ε-
λεύθερων σκοπευτών, βολές με G36 και Shotgun, καθώς και 
σε εκπαιδεύσεις σε μάχες κλειστού χώρου. Το 4ο τρίμηνο διε-
ξήχθηκαν 3 βολές Ελ Σκοπευτών από 13 μέλη, έγινε 1 βολή 
G36 με 9 μέλη, 4 μάχες κλειστού χώρου με 65 μέλη, 4 κατα-
δύσεις με 32 μέλη και 2 ρεσάλτο (εκπαίδευση πρόσβασης σε 
πλοίο) με 48 μέλη. 
 
Το 4ο τρίμηνο έγινε στην Κύπρο, συνεκπαίδευση των μελών 

του ΕΑΟ με 8 μέλη της SUCT Βουλγαρίας σε αντιτρομοκρατικά 
θέματα. Παράλληλα έγινε εκπαίδευση 14 μελών του Κλάδου 
Πυροτεχνουργών με θέμα την εξουδετέρωση αυτοσχέδιων ε-
κρηκτικών μηχανισμών. Επίσης έγινε εκπαίδευση σε 5 μέλη 
στο trauma first response course.  
 
Πραγματοποιήθηκε επίσης αναβάθμιση του μνημονίου ενερ-
γειών ΗΦΑΙΣΤΟΣ. ‘Εγινε καταρτισμός στο σχέδιο Έρευνας και 
Διάσωσης στη ξηρά με την ονομασία «ΖΕΥΣ» και στο 4ο τρίμη-
νο έγινε αναβάθμιση του μνημονίου ενεργειών του σχεδίου 
ΠΗΓΑΣΟΣ που άφορα σε μεταστάθμευση σε περίπτωση πολε-
μικής σύρραξης. 
   
Το 2019 Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για Αγορά αντιδιαδη-
λωτικού οχήματος (Riot Control Vehicle) αξίας €424,390 + 
φπα,  το οποίο αναμένεται να παραδοθεί το 2020.   

ΜΜΑΔ  - Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης  
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Λ&Ν.Α. — Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία  

Αποστολή της Μονάδας Λ&Ν.Α είναι η επιτήρηση των ακτών και 
των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό την 
πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος (ιδιαίτερα της διακίνησης 
ναρκωτικών, της λαθρομετανάστευσης, του λαθρεμπορίου και της 
τρομοκρατίας), καθώς επίσης η παροχή βοήθειας σε πρόσωπα που 
κινδυνεύουν στη θάλασσα. 
Η εδαφική αρμοδιότητα της Λ&Ν.Α καλύπτει όλη την ακτογραμμή, 
τα λιμάνια, τα χωρικά ύδατα και την συνορεύουσα ζώνη της Κύ-
πρου. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης επε-
κτείνεται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τομέα Ελέγχου 
Πτήσεων (F.I.R.) Λευκωσίας. Λόγω της Τουρκικής εισβολής και 
της συνεχιζόμενης κατοχής, η δράση της Μονάδας περιορίζεται 
στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.  
Η Αστυνομία έχει την ευθύνη ελέγχου των λιμανιών και μαρίνων 
που αποτελούν σημεία εισόδου στην Δημοκρατία, καθώς και των 
σκαφών, των πληρωμάτων τους και των  επιβατών που διακινού-
νται σε αυτά. 
Επίσης  έχει την ευθύνη της επάνδρωσης, συντήρησης και ασφά-
λειας των πλωτών μέσων της Αστυνομίας, καθώς και της εκτέλε-
σης των ναυτικών αστυνομικών καθηκόντων και της διεξαγωγής 
θαλάσσιων περιπολιών και επιχειρήσεων.  
Μέσω του συστήματος Ραδιοεπισήμανσης παρέχεται η 24ωρη επι-
τήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην περιοχή της Κύπρου.  
Κατά το 2019 έγινε αναβάθμιση στο μνημόνιο ενεργειών ΤΕΥ-

ΚΡΟΣ. Το μνημόνιο αυτό πηγάζει από το επιχειρησιακό σχέδιο του 
ΚΣΕΔ (Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης) σε περιπτώ-
σεις μεγάλου ναυτικού ατυχήματος ή αεροπορικού ατυχήματος 
στη θάλασσα ή και σε κατοικημένη περιοχή και αφορά στις ενέρ-
γειες της Αστυνομίας.   
Το 2019 έγιναν 46 έρευνες σε ύποπτα πλοία για παράνομες δρα-
στηριότητες/ λαθρομετανάστευση. Εντοπίστηκαν 258 πλοία να ει-
σέρχονται σε κλειστά λιμάνια της Κύπρου και σε 6 υποθέσεις κα-
ταδικάστηκαν καπετάνιοι για είσοδο σε κλειστά λιμάνια της Κύ-
πρου. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018, έγιναν 31 
έρευνες και καταδικάστηκαν οι καπετάνιοι σε 8 περιπτώσεις. Επι-
πλέον καταρτίστηκε κατάλογος για ύποπτα πλοία που εμπλέκονται 
σε τρομοκρατία –διακίνηση όπλων και ελέγχονται όταν ελλιμενίζο-
νται σε λιμάνια. 
Δημιουργήθηκε μικρός προσωρινός σταθμός στον Πύργο Τυλληρί-
ας με παρουσία φουσκωτού σκάφους και προσωπικού επί εικοσιτε-
τράωρου βάσεως, λόγω αυξημένης καθόδου παράτυπων μετανα-
στών στην περιοχή. Γίνονται διαδικασίες για την ανέγερση Ναυτι-
κού Σταθμού στον Πύργο Τυλληρίας. Αναμένουμε να εγκριθεί η 
τοποθεσία που έχει υποδειχθεί για ανέγερση από το Τμήμα Αλιεί-
ας.  
 

http://www.mod.gov.cy/mod/CJRCC.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
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Η Μ.Α.ΕΠ. ιδρύθηκε στις 10/06/08. Από τo Μάιο του 1990 μέχρι και 
τις 09 Ιουνίου 2008 λειτουργούσε ως Αεροπορική Πτέρυγα Αστυνο-
μίας (Α.Π.Α.). Ανάμεσα στα καθήκοντα της είναι :  
◼ Επιτήρηση των Ακτών και των Χωρικών Υδάτων της Δημοκρα-

τίας και η διενέργεια περιπολιών εντός της περιοχής του FIR 
Λευκωσίας, σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες για 
την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της δια-
κίνησης ναρκωτικών, της λαθρομετανάστευσης, του λαθρε-
μπορίου και της τρομοκρατίας. 

◼ Επιτήρηση και παρακολούθηση των κύριων οδικών αρτηριών 
και της τροχαίας κίνησης. 

◼ Διενέργεια περιπολιών εντός του FIR Λευκωσίας με σκοπό τον 
εντοπισμό και διάσωση ζωής και περιουσίας σε περιπτώσεις 
θεομηνιών ή οποιωνδήποτε ατυχημάτων και δυστυχημάτων. 

◼ Μεταφορά σοβαρά ασθενών ή σοβαρά τραυματιών σε κατάλ-
ληλο ιατρικό κέντρο στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. 

◼ Κατάσβεση πυρκαγιών σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπη-
ρεσίες του Κράτους. 

◼ Έρευνες για διάσωση ζωής και περιουσίας και εντοπισμό τεκ-
μηρίων με τη χρήση δυτών. 

◼ Μεταφορά ή συνοδεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ξένων 
επισήμων ή υψηλά ιστάμενων κυβερνητικών προσώπων. 

◼ Μεταφορά μελών της Αστυνομίας ή άλλων Κρατικών Λειτουρ-

γών σε ειδικές υπηρεσιακές αποστολές. 

Κατά το 2019 η ΜΑΕΠ ανταποκρίθηκε θετικά στις απαιτήσεις που 
προέκυψαν κατά την διάρκεια της χρονιάς .  
◼ 37 περιπολίες για εναέρια επιτήρηση και παρακολούθηση των 

κύριων οδικών αρτηριών και της τροχαίας κίνησης  
◼ 18 πτήσεις διενεργήθηκαν   για πρόληψη / καταστολή και εξι-

χνίαση εγκλήματος , λαθρεμπορίου ( Συμμετοχή σε επιχειρή-
σεις Αστυνομίας )  

◼ 12 Έλεγχοι πλοίων  
◼ 59 εναέριες  περιπολίες  frontex  
◼ 10 συμμετοχές σε  ασκήσεις / επιχειρήσεις  (Ασκήσεις Μέσω 

του Κ.Σ.Ε.Δ με ξένα Κράτη)  
◼ 8 Συμμετοχές στην κατάσβεση πυρκαγιών.  
◼ 125 πτήσεις για  εκπαίδευση Κυβερνήτων / Συγκυβερνήτων  
◼ 24 πτήσεις για ασκήσεις έρευνας / διάσωσης  
◼ 41 πτήσεις για  διασώσεις   Medevac  
◼ 10 πτήσεις για συνοδείες Προέδρων ξένων Κρατών  
◼  10 πτήσεις σε  έρευνες για ελλείπων πρόσωπα.  
◼ 16 Πτήσεις για κάλυψη του FIR. ( ξηρά και  δεν περιλαμβάνει 

πτήσεις σε θαλάσσια περιοχή οι οποίες καταχωρούνται στον 
στόχο για σκοπούς Frontex)  

Το Έτος 2019 πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός διασώ-

σεων ατόμων που μεταφέρθηκαν / διασώθηκαν από ξηρά / πλοία, 

τα τελευταία 15 χρόνια. 

 
 

ΜΑΕΠ — Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων  
2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

διεύθυνση ευρωπαϊκής  

ένωσης & διεθνούς  

αστυνομικής συνεργασίας  

◼ Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, 

◼ Γραφείο Νομικής Συνεργασίας, 

◼ Συντονιστικό γραφείο Ομάδων Εργασίας, 

◼ Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

◼ Αρχείο & Υπογραμματεία ‘Ακρως Απορρήτων Ε.Ε., 

◼ Εθνική Μονάδα Europol, 

◼ Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Αστυνομίας (Interpol), 

◼ Εθνικό Γραφείο  Sirene, 

◼ Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας/Αποσπάσεις Εξωτερικού 

Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. είναι υπεύθυνη για το χειρισμό θεμάτων που αφο-
ρούν στην Αστυνομία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Διε-
θνή Αστυνομική Συνεργασία. Οι ευθύνες της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ., περι-
στρέφονται γύρω από την παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρ-
μογής των υποχρεώσεων της     Αστυνομίας, που πηγάζουν από το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο,     συμπεριλαμβανομένου και του κεκτημένου 
Schengen, καθώς επίσης την υποστήριξη του προσωπικού της Αστυ-

νομίας που ασχολείται με θέματα Ε.Ε. Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότη-
τες της Διεύθυνσης υπάγονται και οι αποσπάσεις μελών της Υπηρεσί-
ας στο εξωτερικό (Αξιωματικοί Σύνδεσμοι και συμμετοχή σε       Ευ-
ρωπαϊκές Αστυνομικές Αποστολές). Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. αποτελείται α-
πό δύο Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Δ.Ε.Ε. και την Υποδιεύ-
θυνση Δ.Α.Σ.  
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Η Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλαμβάνεται όλων 
των αστυνομικών θεμάτων που έχουν σχέση με την υλοποίηση 
και εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Πέραν τούτου, προ-
ωθεί την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων, για αστυνομικά θέμα-
τα, μέσω των υφιστάμενων διμερών και διεθνών συμφωνιών. 

Μέσα στα πιο πάνω πλαίσια, η Υποδιεύθυνση χειρίζεται θέματα 
που αφορούν την Αστυνομία στους τομείς του ευρωπαϊκού κε-
κτημένου που έχουν σχέση με τον έλεγχο των εξωτερικών συνό-
ρων, το οργανωμένο έγκλημα, τα ναρκωτικά, την αστυνομική 
συνεργασία, την εφαρμογή του κεκτημένου Schengen, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και την προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων. Επίσης, μελετά και συμβουλεύει τις υπόλοιπες αστυνομι-
κές υπηρεσίες σε σχέση με τις νομικές πτυχές θεμάτων που 
άπτονται του ευρωπαϊκού αστυνομικού κεκτημένου. Τέλος, συ-
ντονίζει τις συμμετοχές της Κυπριακής Αστυνομίας σε Ομάδες 
Εργασίας και Επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η Υποδιεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, όπως 
συμπεραίνεται και από την ονομασία της, φέρει την ευθύνη για 
την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των 
Κυπριακών Αρχών Επιβολής του Νόμου και των αντίστοιχων υ-
πηρεσιών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε αλλά και τρίτων χωρών. 

Αποτελείται από το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Interpol, την Εθνι-
κή Μονάδα Europol, το Εθνικό Γραφείο Sirene και το Γραφείο 
Αστυνομικής Συνεργασίας. Τα πρώτα τρία γραφεία, διαθέτουν 
συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών υψίστης ασφαλείας, μέσω 
των οποίων επιτυγχάνεται η συνεργασία αυτή. Το γεγονός αυτό 
δίνει στις Κυπριακές Αρχές Επιβολής του Νόμου την δυνατότητα 
να διευρύνουν το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και σε άλλες 
χώρες, πράγμα το οποίο ενισχύει το έργο τους. 

 

Μεταξύ 13-14/6/2019, διοργανώθηκε το 4ο Διεθνές Συνέδριο 
Αστυνομίας με θέμα « Διεθνείς και Ευρωπαϊκές τάσεις και προ-
κλήσεις στην αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
εστίαση στη δια - υπηρεσιακή προσέγγιση». 
Η συμμετοχή της Κύπρου στον αναλυτικό φάκελο που δημιούρ-
γησε η Γενική Γραμματεία της INTERPOL για θέματα ναρκωτικών 
θα συμβάλει θετικά στην εξασφάλιση πληροφοριών στον συγκε-
κριμένο τομέα. 

 Επιπρόσθετα στα  πλαίσια συμμετοχής της Αστυνομίας στο Δί-
κτυο ENFAST το οποίο ασχολείται με τον εντοπισμό και σύλληψη 
φυγόδικων στην Ε.Ε., θα συνεχίσει η παραλαβή και αποστολή 
πληροφοριών   προς τα αντίστοιχα σημεία επαφής του ENFAST 
(Europe's Most Wanted)  με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που 
καταζητούνται βάσει Ε.Ε.Σ. 
 
Συμμετοχή στις πανευρωπαϊκές επιχειρήσεις  στα πλαίσια των 
ΕΜPACT / EUROPOL. Η Εθνική Μονάδα EUROPOL αναλαμβάνει 
την προετοιμασία / συντονισμό των Εθνικών Σημείων Επαφής 
για τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Ο συντονισμός των επιχειρή-
σεων γίνεται από την Εθνική Μονάδα στο Διοικητικό Επίπεδο ενώ 
στο Επιχειρησιακό γίνεται από τον NEC. 
  
Κατά τη διάρκεια του 2019, 10 άτομα που καταζητούνταν από 
την Κυπριακή Αστυνομία συνελήφθησαν σε άλλες χώρες μέλη 
του Οργανισμού και παραδόθηκαν στις Αρχές μας, ενώ 27 άτομα 
που καταζητούνταν από άλλες χώρες μέλη εντοπίστηκαν στην 
Κύπρο, συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στις αιτήτριες χώρες. 
 

 

Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας/Αποσπάσεις Εξωτερικού 
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διεύθυνση ευρωπαϊκής ένωσης & διεθνούς  

αστυνομικής συνεργασίας  

Συνεργασία με τη Διεθνή Αστυνομία  
 
Η Κυπριακή Αστυνομία έχει αποσπασμένα μέλη της στο εξωτερικό:   
Κυπριακή Πρεσβεία στην Αθήνα 1 μέλος, Μόνιμη Αντιπροσωπεία 
Κ.Δ. στις Βρυξέλλες 2 μέλη, στη Μολδαβία-Ουκρανία EUBAM 1 μέ-
λος, στη EUMM Γεωργία 3 μέλη, στη EULEX στο Κόσσοβο 1 μέλος, 
στο Γραφείο Αξιωματικού Συνδέσμου Europol στη Χάγη 2 μέλη, 
στην Interpol Lyon 1 μέλος και 2 μέλη άνευ απολαβών στο εξωτε-
ρικό, ένα μέλος στη  Europol στη Χάγη και ένα μέλος στο  Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο.  
 
EUROPOL -  Στις 04/07/2003, υπογράφτηκε επιχειρησιακή συμ-
φωνία συνεργασίας με την EUROPOL και έτσι με την υλοποίηση 
όλων των υποχρεώσεων της, η Κύπρος μετά την ένταξη της στην 
Ε.Ε., προσχώρησε πλήρως στη Σύμβαση EUROPOL, την 
01/09/2004. Σκοπός της Europol είναι η υποστήριξη και η ενίσχυ-
ση της δράσης των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και της 
αμοιβαίας συνεργασίας τους για την πρόληψη και την καταπολέ-
μηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων 
μορφών σοβαρού εγκλήματος που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα 
κράτη μέλη. Στην αρμοδιότητα της Europol εμπίπτουν το οργανω-
μένο έγκλημα, η τρομοκρατία και άλλες μορφές σοβαρού εγκλή-
ματος, οι οποίες επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη κατά 
τρόπο που απαιτείται κοινή προσέγγιση από τα κράτη μέλη, λαμ-
βανομένων υπόψη του εύρους, της σημασίας και των συνεπειών 
των αξιόποινων πράξεων. Η Εθνική Μονάδα EUROPOL έχει παρα-
χωρήσει προσβάσεις στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SIENA 
σε υπηρεσίες της Αστυνομίας που έχουν σχέση με την τρομοκρατί-

α. Η παραχώρηση των προσβάσεων αυτών παρέχει τη δυνατότητα 
άμεσης αποστολής μηνυμάτων που λαμβάνονται από την Εθνική 
Μονάδα προς τις υπηρεσίες αυτές και των μηνυμάτων / απαντήσε-
ων που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες αυτές προς τη EUROPOL 
ή άλλα Κ.Μ.  

INTERPOL  - Η Κύπρος έγινε μέλος της INTERPOL στις 
19/09/1962. Το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο INTERPOL Λευκωσίας 
(Ε.Κ.Γ.) χειρίζεται όλα τα θέματα που απορρέουν από τη συμμετο-
χή της Κύπρου στον Οργανισμό. Ακολουθεί πιστά το Καταστατικό, 
τους Γενικούς Κανονισμούς και τις κατά καιρούς οδηγίες που εκδί-
δονται από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL, ωστόσο, πάντοτε 
μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος και των Νόμων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  
Η επικοινωνία του Εθνικού Κεντρικού Γραφείου με τη Γενική Γραμ-
ματεία της INTERPOL, με τις υπόλοιπες 193 χώρες μέλη, τη Γενική 
Γραμματεία του Οργανισμού, καθώς και τα περιφερειακά γραφεία, 
γίνεται με το παγκόσμιο δίκτυο ανταλλαγής αστυνομικών πληρο-
φοριών του Οργανισμού, «Ι-24/7». 

Παροχή πρόσβασης σε μέλη του Κεντρικού Εθνικού Γραφείου της 
INTERPOL στη βάση δεδομένων των Η.Π.Α. που αφορούν σε ελέγ-
χους προσώπων που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία 
Terrorist Screening Database Remote Query, γεγονός που ενισχύ-
ει τη ασφάλεια της Δημοκρατίας.  
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Εθνικό Γραφείο SIRENE Κύπρου - Το Εθνικό Γραφείο SIRENE 
(Supplementary Information Request at the National Entries) 
είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
Κρατών Μελών της Ε.Ε. που ανήκουν στον χώρο του Schengen. 
Στην Κύπρο, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2005. Η Κυπριακή Δημο-
κρατία αποφάσισε να συμμετάσχει στο Σύστημα Πληροφοριών 
Σένγκεν 2ας Γενεάς- SIS II, που λειτούργησε τον Ιανουάριο του 
2013 στο Στρασβούργο. Ως εκ τούτου το Εθνικό Γραφείο SI-
RENE έχει υποχρέωση να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία, αμέ-
σως μετά την αξιολόγηση της χώρας μας σε τρεις τομείς, συμπε-
ριλαμβανομένου του τομέα SIS/SIRENE. Θα στελεχώνεται από 
μέλη της Αστυνομίας και θα έχει άμεση και επί 24ωρης βάσης 
συνεργασία / επικοινωνία με την Νομική Υπηρεσία, ΜΟΚΑΣ, 
Τ.Ο.Μ. και Τελωνειακές Αρχές, για θέματα της αρμοδιότητας 
τους. 

 

 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων δημιουργήθηκε με απόφαση 
του Αρχηγού Αστυνομίας στις 5/06/2008, με σκοπό την υλοποίηση 
των υποχρεώσεων της Αστυνομίας που πηγάζουν μέσα από τις Διε-
θνείς Συμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ασφάλειας πε-
ρί της Πολιτικής Αεροπορίας.  

Η βασική αποστολή της Διεύθυνσης είναι η Αστυνόμευση των αερο-
δρομίων της Κυπριακής Δημοκρατίας και παράλληλα ο ρόλος της 
επεκτείνεται και καλύπτει ευρύτερα θέματα ασφάλειας και ελέγχου, 
ειδικότερα στην πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεως, 
τρομοκρατικών ενεργειών, διαχείριση ασύμμετρων απειλών καθώς 
επίσης και παροχής βοήθειας προς το κοινό.  

Τα μέλη που υπηρετούν στην ΔΑΣΑ εκτελούν τα πιο κάτω καθήκο-
ντα: 

1. Η Αστυνόμευση και η περιπολία εντός ή εκτός του περιφραγμέ-
νου χώρου και των κτιρίων των αεροδρομίων με πεζές και μηχανο-
κίνητες περιπολίες, για την πρόληψη και καταστολή οποιασδήποτε 
πράξης, παράλειψης ή ενέργειας η οποία δύναται να αποτελεί παρα-
βίαση των μέτρων ασφάλειας των αεροδρομίων ή να αποτελεί πα-
ράβαση ή αδίκημα σύμφωνα με την υφιστάμενη Εθνική ή Ευρωπαι-
κή Νομοθεσία. Τα μέλη της Δ.ΑΣ.Α. προβαίνουν στην ανάληψη 
προκαταρκτικών ενεργειών για όλα τα συμβάντα που διαπράττονται 
στην εδαφική της δικαιοδοσία μέχρις ότου η εξέταση τους αναληφ-
θεί από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση. 

 
2. Η άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης, όπως τρομοκρατικά επεισόδια, ασύμμετρες απειλές ή κατα-
στάσεις κρίσεων σε συνεργασία με τις οικείες Αστυνομικές Διευθύν-

σεις, Τμήματα /Υπηρεσίες/Μονάδες της Αστυνομίας κυβερνητικές 
υπηρεσίες τον διαχειριστή των αεροδρομίων και τυχών εμπλεκόμε-
νους ιδιωτικούς φορείς. 

  
3. Η στελέχωση των σημείων ελέγχου των αεροδρομίων και ο 
έλεγχος και έρευνα οποιουδήποτε προσώπου οχήματος, αποσκευής 
ή άλλου αντικειμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας και 
τις κατά καιρούς εκδιδόμενες οδηγίες του Τμήματος Πολιτικής Αε-
ροπορίας. 

 
4. Παροχή πληροφοριών και οποιασδήποτε άλλης βοήθειας προς το 
κοινό, η οποία σχετίζεται τα καθήκοντα και την αποστολή της Αστυ-
νομίας. 

  
5. Η παραλαβή και φύλαξη οποιασδήποτε ευρεθείσας περιουσίας 
καθώς επίσης και η καταγραφή καταγγελιών για απώλεια περιουσί-
ας σύμφωνα με τις πρόνοιες της Αστυνομικής Διάταξης 5/8. 

  
6. Η ασφάλεια η συνοδεία και η μεταφορά επισήμων εντός του πε-
ριφραγμένου και ελεγχόμενου χώρου του αεροδρομίου.  

 
7. Η παροχή ένοπλης ασφάλειας σε αεροσκάφη και ζωτικούς χώ-
ρους των αεροδρομίων όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.  

 

 

διεύθυνση ασφάλειας  

αεροδρομίων 

◼ Ουλαμός Ταχείας Επέμβασης 

◼ Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού 

◼ Αρχείο 
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Η Αστυνομία λαμβάνει αρκετά μέτρα για αποτελεσματική αστυ-
νόμευση των αεροδρομίων μεταξύ των οποίων οι πεζές και μη-
χανοκίνητες περιπολίες εντός ή εκτός του περιφραγμένου χώρου 
και των κτιρίων των αεροδρομίων. Επιπλέον φροντίζει για την 
άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης, όπως τρομοκρατικά επεισόδια, ασύμμετρες απειλές ή κατα-
στάσεις κρίσεων σε συνεργασία με τις οικείες Αστυνομικές Διευ-
θύνσεις, Τμήματα /Υπηρεσίες/Μονάδες της Αστυνομίας κυβερνη-
τικές υπηρεσίες τον διαχειριστή των αεροδρομίων και τυχών ε-
μπλεκόμενους ιδιωτικούς φορείς. 
 
Κατά το 2019 η ΔΑΣΑ ειχε να αντιπμετωπίσει διάφορα περιστατι-
κά μεταξύ των οποίων:  

◼ Ένα περιστατικό Παράνομης εισόδου στη Δημοκρατία  
όπου πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη 

◼ 3  Περιστατικά Ελέγχου Υπόπτων προσώπων 

◼ 1 περιστατικό  επίθεσης 

◼ 10 Περιστατικά Προβληματικών Επιβατών με 4 συλ-
λήψεις 

◼ 5 Περιστατικά Μεθυσμένων Επιβατών με 2 συλλή-
ψεις 

◼ 1  περιστατικό Ανησυχίας-Μέθης με 1 σύλληψη 

◼ 1 περιστατικό επίθεσης εναντίων Αστυνομικού 

◼ 5 περιστατικά μη αναχώρησης λόγω 1 αντιδραστικού 
επιβάτη, 2 μέθης, 1 ισχυρισμό επίθεσης σε προσωπι-
κό αερ.εταιρείας,  και 1 δεν ήθελε να ταξιδέψει 

◼ 5 περιστατικά απαγορευμένων αντικειμένων 

◼ 1 περιστατικά δημόσια εξύβρισης 

◼ 5 ύποπτα αντικείμενα απαγορευμένα αντικείμενα , 

◼ 7 περιστατικά βοήθειας στο κοινό  

◼ 1 περιστατικό εύρεση ναρκωτικών (ξηρή φυτική ύλη-
κάνναβη) –σύλληψη 

 
Κατά τη διάρκεια του 2019, είχαμε 4.219.879 αφίξεις και 
4.197.394 αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Λάρνακας και 
1.506.107 αφίξεις και 1.505.614 αναχωρήσεις από το αεροδρό-
μιο Πάφου. Επίσης είχαμε 98.333 εν διαμετακομίσει αφίξεις στο 
αεροδρόμιο Λάρνακας και 3.147 στο αεροδρόμιο Πάφου.  
 
Μέσω Αεροδρομίου Λάρνακας είχαμε 10 υποθέσεις ναρκωτικών, 
μέσω Αεροδρομίου Πάφου 2 και στο Λιμάνι Λεμεσού, πάλι 2. 
Στόχοι υψίστης ασφαλείας ελέγχονται με επίγεια και εναέρια μέ-
σα και σε τακτά χρονικά διαστήματα ειδικά περιμετρικά αεροδρο-
μίου (σημεία MANPADS, σταθμοί παραγωγής Ηλεκτρισμού). 
 
Από τον Ιούλιο του 2018 που τέθηκαν σε λειτουργία τα 74 δια-
δραστικά περίπτερα στα δύο αεροδρόμια της Κ.Δ.,  έχει σημειω-
θεί σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για το διαβατη-
ριακό έλεγχο.  

 
Συμμετοχή στην άσκηση ευρείας κλίμακας σε συνεργασία με τη 
Hermes Airports και την Πολιτική Αεροπορία με θέμα crash on 
airport.  



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

διεύθυνση οικονομικών  ◼ Κλάδος Δημοσίων Συμβάσεων 

◼ Κλάδος σεμιναρίων/ συναντήσεων/  

      Εκπαιδεύσεων & Συνεδρίων 

◼ Κλάδος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών ’Εργων        

◼ Κεντρικό Λογιστήριο Αστυνομίας 

◼ Κλάδος Αποθηκών 

◼ Αρχείο 

Η Διεύθυνση Οικονομικών δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια των 
προνοιών του Άρθρου 8 του περί Αστυνομίας Νόμου που αφορά 
στις γενικές εξουσίες του Αρχηγού για την επαρκή διοίκηση της 
Αστυνομίας και τη νόμιμη διάθεση όλων των δημοσίων χρημά-
των που προορίζονται για την εξυπηρέτησή της. 

Στη Διεύθυνση Οικονομικών συγχωνεύθηκαν όλες οι Υπηρεσίες 
της Αστυνομίας που ασχολούνταν με οικονομικής φύσεως θέμα-
τα, αφού με τον τρόπο αυτό και με τη συγκέντρωση των Υπηρε-
σιών αυτών κάτω από μια ενιαία Διεύθυνση, το έργο της Αστυ-
νομίας σ’ αυτό τον εξειδικευμένο και ευαίσθητο τομέα καθίσταται 
πιο αποτελεσματικό και λειτουργικό, ενώ παράλληλα διευκολύ-
νονται οι οικονομικοί έλεγχοι. 

Η Διεύθυνση διαχειρίζεται τα κονδύλια που αφορούν την Αστυ-
νομία και γενικότερα όλα τα θέματα οικονομικής φύσης. 

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες  
 

Η Αστυνομία συμμετέχει ως εταίρος στα ακόλουθα ανταγωνιστι-

κά Ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται με κατευθεί-

αν διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Direct Management 

projects) :  

 

HORIZON 2020: Project iLeaNet: Το εν λόγω έργο αφορά 

μια πρόταση κοινοπραξίας, με άλλα 8 κράτη μέλη για τη δη-

μιουργία μίας πλατφόρμας επικοινωνίας για τις Αρχές Επιβολής 

του Νόμου, τον ιδιωτικό τομέα και την Ακαδημαϊκή Κοινότητα με 

σκοπό να διαμορφώσουν από κοινού πολιτικές έρευνας και τε-

χνολογίας και να κατανοήσουν από κοινού τα θέματα καινοτομί-

ας που έχουν ως τελικό αποδέκτη τις Αστυνομίες των κρατών 

μελών. Ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά την Αστυνομία 

Κύπρου ανέρχεται στο ποσό των €32.175,00. Το έργο έχει ξεκι-

νήσει υλοποίηση το 2016 και διαρκεί 5 χρόνια.  

Στα πλαίσια του HORIZON 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρί-

νει τα έργα DARLENE, EMERALD, GRACE, IMARS και METI-

COS, στα οποία η Αστυνομία Κύπρου θα συμμετέχει ως τελικός 

χρήστης. Τα εν λόγω έργα θα υπογραφούν αρχές του 2020 με 

ορίζοντα υλοποίησης 3-5 χρόνια.  

 

European Police and Civilian Service Training (EUPCST):  

Το έργο αποτελεί την τρίτη συνέχεια του έργου EUPST που υλο-

ποιείται κατόπιν αποκλειστικού συμβολαίου με την Γενική Διεύ-

θυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Στόχος του έργου, το ο-

ποίο άρχισε εκ νέου το 2019 και διαρκεί μέχρι τον Ιούνιο του 

2021, αποτελεί η ενίσχυση των ικανοτήτων των Αστυνομικών 

και των ΜΚΟ για συμμετοχή σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένα Έθνη και Αφρικανική Ένωση.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,5 εκατομμύρια 

ευρώ εκ των οποίων οι πιστώσεις για την Αστυνομία Κύπρου α-

νέρχονται στις  €75.000 με ποσοστό χρηματοδότησης στο 80%. 
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ERASMUS Plus - INTEGRISPORT: Το έργο Integrisport Erasmus+, 

με διάρκεια 2 έτη (μέχρι Δεκέμβριο 2020), στόχο έχει όχι μόνο την 

αύξηση της ευαισθητοποίησης των Αρχών επιβολής του Νόμου 

και των Δικαστικών Αρχών των χωρών που συμμετέχουν, αλλά 

και την καθιέρωση ενός πρότυπου ως προς το επίπεδο γνώσεων 

ως σημείο αναφοράς στο πεδίο της αντιμετώπισης στημένων αγώ-

νων. 

CERETAB: Σκοπός του έργου είναι η ανταλλαγή εικόνας και δεδομέ-

νων της κατάστασης στα θαλάσσια σύνορα της Κύπρου και της 

Ελλάδος με σκοπό την έγκαιρη ανταπόκριση σε περιστατικά. Η 

Αστυνομία Κύπρου διαθέτει προϋπολογισμό €334.428,50.  Μέσα 

στα πλαίσια του έργου θα δημιουργηθεί ενιαία πλατφόρμα άμεσης 

επικοινωνίας μεταξύ των δύο κρατών μελών Ελλάδος και Κύπρου, 

θα αγοραστούν εξοπλισμοί για επιτήρηση των θαλασσίων συνό-

ρων όπως μη επανδρωμένα (UAV) με σκοπό την αποστολή τους 

σε περιστατικό για άμεση λήψη εικόνας στην θαλάσσια περιοχή.    

COBRA: Tο έργο αφορά στην διαχείριση των Χημικών, Βιολογικών, 

Ραδιολογικών, Πυρηνικών και Εκρηκτικών υλών (ΧΒΔΡΠ-Ε) μέσω 

διαφόρων δράσεων όπως οι εκπαιδεύσεις, η αγορά εξοπλισμού, η 

διοργάνωση εκπαιδευτικού συνεδρίου και η άσκηση με σενάριο 

επίθεσης με ΧΒΔΡΠ-Ε. Ο προϋπολογισμός για την Αστυνομία Κύ-

πρου ανέρχεται στις €240.301 με σκοπό την υλοποίηση των δρά-

σεων που περιγράφονται στο έργο. Η πρόταση θα λάβει 90% συγ-

χρηματοδότηση από την ΕΕ. 

PRINCE: Η πρόταση PRINCE – “Preparedness Response for CBRNE 

INCidEnts” αφορά τη βελτίωση της ετοιμότητας και ανταπόκρισης 

στα περιστατικά ασφάλειας για CBRNE σε πρώτες ανταποκριτές 

βασισμένη σε εκπαιδεύσεις, ενημέρωση και διενέργεια ασκήσεων 

σε πραγματικό ή τεχνητό περιβάλλον.  Μέσα στα πλαίσια του 

έργου, θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο με ευρωπαϊκά 

πρότυπα και θα εναρμονιστούν οι εξοπλισμοί και τα συστήματα 

που θα αγοράζονται για πρόληψη και καταπολέμηση CBRN-E.  Η 

συγχρηματοδότηση ανέρχεται στο 90%.   

QROC: Το έργο θα έχει διάρκεια 24 μήνες και αφορά τη δημιουργία 

διαδικασιών και εφαρμογή πανευρωπαϊκής πλατφόρμας επικοινω-

νίας μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών που να συνδέει τα τηλε-

φωνικά κέντρα των χωρών αυτών για την επίτευξη άμεσης ανταλ-

λαγής πληροφοριών και δεδομένων για την πρόληψη και αντιμε-

τώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων.  Η συγχρηματοδότηση ανέρχε-

ται στο 90% και ο συνολικός προϋπολογισμός έργου ανέρχεται 

στα €1.408.243. Η Αστυνομία Κύπρου συμμετέχει με μόνο 

€30,000 ευρώ καθότι στο έργο συμμετέχουν ως εταίροι 17 οργανι-

σμοί δηλαδή μεγάλο εταιρικό σχήμα, ανάμεσα τους και η ΕΛΑΣ, η 

Ολλανδική Αστυνομία, η Ισπανική Αστυνομία και το Ευρωπαϊκό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
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υπηρεσία αλλοδαπών &  

μετανάστευσης 

Η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης εφαρμόζει τη μετανα-
στευτική πολιτική του Κράτους, η οποία καθορίζεται κυρίως από το 
Υπουργείο Εσωτερικών (φ/δι Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετα-
νάστευσης). Στο πλαίσιο της αποστολής της, λειτουργεί βάσει της 
κείμενης Εθνικής Νομοθεσίας (Ο Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύ-
σεως Νόμος – Κεφάλαιο 105, Ο Περί του Δικαιώματος των πολιτών 
της Ένωσης και των Μελών των οικογενειών τους να Κυκλοφορούν 
και να Διαμένουν Ελεύθερα στην Επικράτεια της Δημοκρατίας – Ν.7
(1)/2007, Οι περί Προσφύγων Νόμοι (2000 – 2016) κ.α.), αλλά και 
των συναφών Ευρωπαϊκών Οδηγιών /Κανονισμών/Συστάσεων.  
O στόχος της Αποτελεσματικής Αστυνόμευσης Συνόρων και η Ρύθ-
μιση των θεμάτων Μετανάστευσης, επιτυγχάνεται με την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, την αποτελεσματι-
κή αστυνόμευση των αεροδρομίων, των λιμανιών, των νόμιμων ση-
μείων διέλευσης της Κ.Δ. από και προς τις κατεχόμενες περιοχές και 
των χωρικών υδάτων και ακτογραμμών.    
Υπήρξε αύξηση 236.39% στα πρόσωπα που μετέβησαν στα κατεχό-
μενα το 2019 σε σχέση με το 2018, και 260.56% στα ελληνοκυ-

πριακά οχήματα.  
Κατά τη διάρκεια του 2019, είχαμε 4.219.879 αφίξεις και 4.197.394 
αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Λάρνακας και 1.506.107 αφίξεις 
και 1.505.614 αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Πάφου. Επίσης είχα-
με 98.333 εν διαμετακομίσει αφίξεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 
3.147 στο αεροδρόμιο Πάφου.  
Κατά το έτος 2019 η Αστυνομία βρέθηκε  αντιμέτωπη με μια κατα-
κόρυφη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Συγκεκριμένα, η άφιξη 
παράτυπων μεταναστών,  από τις κατεχόμενες περιοχές στις περιο-
χές οι οποίες ελέγχονται από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 80% το 2018 σε σχέση με το 
2017 ενώ για το έτος 2019, ο αριθμός άφιξης παράτυπων μετανα-
στών οι οποίοι έχουν καταφθάσει στην Κύπρο  έχει αυξηθεί κατά 
66.5% σε σχέση με το 2018 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η). 
 
 

 

◼ Γραφείο επιχειρήσεων και πάταξης λαθρομετανάστευ-

σης  

◼ Κλάδος χειρισμού Ευρωπαϊκών  - Διεθνών θεμάτων & 

Ευρωπαϊκό γραφείο FRONTEX  

◼ Κλάδος προώθησης διαδικασίας επαναπατρισμού—

απελάσεων  

◼ Γραφείο ΣΤΟΠ—ΛΙΣΤ  

◼ Χώρος Κράτησης Λαθρομεταναστών Μεννόγια ΧΩΚΑΜ 

◼ Γραφείο Μελετών και Εκπαίδευσης  

◼ Γραφείο μελέτης φακέλων  

◼ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού 

◼ Επαρχιακά Κλιμάκια  



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 

71 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &  
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  
Οι αιτήσεις για διεθνή προστασία τις οποίες λαμβάνει η Αστυ-
νομία Κύπρου και προωθεί στην Υπηρεσία Ασύλου για περαι-
τέρω χειρισμό, παρουσιάζουν επίσης σταθερή αύξηση. Συγκε-
κριμένα, σημειώθηκε αύξηση 74% το 2018 σε σχέση με το 
2017 ενώ για το 2019 έχει παρατηρηθεί αύξηση της τάξεως 
του 67.4% σε σχέση με  το 2018.  
Το 2019 είχαμε 299 απελάσεις αλλοδαπών, 118 αναχωρήσαντες 
καθ’ υπόδειξη, 962 περιπτώσεις στις οποίες αρνήθηκε η είσοδος , 
8954 παράνομους αλλοδαπούς εκ των οποίων 7.647 ή ποσοστό 
85.4%, αιτητές ασύλου (412 από ελεύθερες περιοχές, 7.235 από 
τα κατεχόμενα), 312 υποθέσεις για παράνομη εργοδότηση με 
297 ενεχόμενους εργοδότες και 493 αλλοδαπούς εργαζόμενους. 
Το 2018, είχαμε αντίστοιχα 528 απελάσεις αλλοδαπών, 167 ανα-
χωρήσαντες καθ’ υπόδειξη, 2161 περιπτώσεις στις οποίες αρνή-
θηκε η είσοδος , 6.108 παράνομους αλλοδαπούς , εκ των οποίων 
4574 ή ποσοστό 74.88% αιτητές ασύλου (341 από ελεύθερες 
περιοχές, 4233 από τα κατεχόμενα), 211 υποθέσεις για παράνο-
μη εργοδότηση με 213 ενεχόμενους εργοδότες και 320 αλλοδα-
πούς εργαζόμενους. ‘Οπως παρατηρείται οι παράνομοι για εργο-
δότηση έχουν μειωθεί, ενώ λόγω των πολιτικών καταστάσεων 
και συνθηκών που επικρατούν στη γύρω περιοχή αυξάνονται οι 
αιτητές ασύλου. Συγκρίνοντας το 2019 με το 2018, είχαμε αύξη-
ση της τάξης του 146.59%. Ενόψει των πιο πάνω η Αστυνομία 
καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να ανταπεξέλθει στις νέες 
προκλήσεις. 
 
Βρίσκονται υπό εξέλιξη τα έργα PNR & APIS. 
Αναφορικά με το έργο Advanced Passenger Information (API), 
έχει αρχίσει η υλοποίηση του. Με την υλοποίηση του έργου αυ-
τού αναμένεται ότι θα συλλέγονται πληροφορίες από όλες τις 
αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τους επιβάτες υπηκόους τρίτων 
χωρών που αναμένεται να αφιχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία 

μέσω των νόμιμων σημείων/εξόδων. Το έργο «Advanced Pas-
senger Information System (APIS)» βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του μηχανογραφικού 
εξοπλισμού/ δικτύου και η προετοιμασία του Α΄Κύκλου ελέγχων 
από τους Χρήστες(UAT). 
Όσον αφορά στην εφαρμογή του PNR (Passenger Name 
Record), με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ο εξοπλισμός έχει πα-
ραληφθεί το 2018. Με την υλοποίηση του έργου θα γίνεται πα-
ραλαβή και αποθήκευση των δεδομένων PNR από τους αερομε-
ταφορείς για τη δημιουργία του γεωγραφικού χάρτη που ακο-
λούθησε ένας επιβάτες. Αναμένεται υλοποίηση από πλευράς ε-
ταιρείας του Decryption ώστε να μπορεί να δεχθεί δεδομένα και 
στη συνέχεια να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. Άρχισε η ανταλλαγή 
δεδομένων με την αεροπορική εταιρεία Air Serbia.    

‘Εγινε παγκύπρια χαρτογράφηση των σημείων παράνομης διέ-
λευσης κατά μήκος της πράσινης γραμμής όπου εντοπίστηκαν 57 
σημεία.  

Το έργο «Passenger Name Record» είναι έτοιμο να δεχτεί δεδο-
μένα. Έχει δημιουργηθεί σχετική Μονάδα που υπάγεται στο Τμή-
μα Καταπολέμησης Εγκλήματος. Σε εκκρεμότητα το θέμα της νο-
μοθεσίας. Με την υλοποίηση του έργου αυτού αναμένεται ότι μέ-
σω του εν λόγω συστήματος θα συλλέγονται από όλες τις αερο-
πορικές εταιρείες πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες υπηκό-
ους τρίτων χωρών που πρόκειται να αφιχθούν στην Κυπριακή 
Δημοκρατία μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου/εξόδου, ενισχύ-
οντας έτσι την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας κι άλλων εγκλη-
ματικών ενεργειών.   
Με την υλοποίηση του έργου αυτού αναμένεται ότι μέσω του εν 
λόγω συστήματος θα γίνεται παραλαβή και αποθήκευση δεδομέ-
νων PNR από αερομεταφορείς για τη δημιουργία του γεωγραφι-
κού χάρτη που ακολούθησε ένας επιβάτης,  ενισχύοντας έτσι την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας κι άλλων εγκληματικών ενερ-
γειών.   
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υπηρεσία αλλοδαπών &  

μετανάστευσης 

 

Παράνομοι Αλλοδαποί για το 2019(Ιαν. - Δεκ.) 

     

Καθεστώς 

Κατεχόμε-
νες Περιο-

χές 

Ελεύθερες 
Περιοχές 

  

Συλληφθέντες Λαθρομετανάστες 82     

Λαθρομετανάστες - Αιτητές Ασύλου 7235 412   

Αναχωρούντες Λαθρομετανάστες (οικιοθελώς) 92     

Παράνομη Παραμονή - Συλληφθέντες 66 363   

Παράνομη παραμονή - Αναχωρούντες οικιοθελώς 69 635   

Ολικό 7544 1410   

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης     

Στοιχεία από: Σύστημα Παράνομης Μετανάστευσης της ΥΑ&Μ     

     

Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας χρηματοδοτεί την στελέχωση του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά σε 
σχέση με τα υπερωριακά επιδόματα των μελών της Αστυνομίας που εργάζονται εκεί καθώς επίσης και με τον τεχνικό εξοπλισμό. 

Frontex 

Συνεχίζεται να παρατηρείται μια έντονη δραστηριότητα στον τομέα της συνεργασίας της Αστυνομίας με τον Οργανισμό Frontex με τη 
συμμετοχή μελών μας στις επιχειρησιακές δραστηριότητες το Οργανισμού. Επίσης μέσα στα πλαίσια των αποστολών στον Οργανισμό Frontex 
με την ιδιότητα STM (Seconded Team Members) για το έτος 2019 έχουν αποσπαστεί 4 μέλη της Αστυνομίας.  

Αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με τον Οργανισμό Frontex είναι και η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έγιναν από 
εμπειρογνώμονες του Οργανισμού σε θέματα ανάλυσης κινδύνου και απειλής και εντοπισμού πλαστών εγγράφων. 

Ο Οργανισμός Frontex αποδέχθηκε το αίτημα της Αστυνομίας το οποίο έγινε μέσω του Εθνικού Συντονιστικού Γραφείου Frontex για διευθέ-
τηση αποστολής στην Κύπρο ειδικευμένου προσωπικού, με σκοπό την περαιτέρω επιμόρφωση 40 μελών της Αστυνομίας στον τομέα των α-
ναγκαστικών επιστροφών.  
Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, η Κύπρος συμμετείχε σε 4 Κοινές Επιχειρήσεις του οργανισμού Frontex, σχετικά με παράνομες μετανα-
στευτικές ροές στην Ισπανία και Ελλάδα.  
Στις 22 Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού Frontex και ειδικής αντιπροσωπείας όπου 
έγινε παρουσίαση του Αξιωματικού Συνδέσμου του Οργανισμού για την Ελλάδα και την Κύπρο και παράλληλα έγινε συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων για το θέμα της παράτυπης μετανάστευσης στην Κύπρο.  Σημειώνεται ότι περί τα μέσα Φεβρουαρίου προηγήθηκε επίσκεψη στην 
Κύπρο του Αξιωματικού Συνδέσμου του Οργανισμού για την Ελλάδα και την Κύπρο κ. Γρηγόρη Αποστόλου. 
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Κατά το Β τρίμηνο του 2019 η Κύπρος συμμετείχε σε 3 Κοινές 
Επιχειρήσεις του οργανισμού Frontex.  
  
Επίσης, μέσα στα πλαίσια των Seconded Team Members η Κύ-
προς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 έχει συμμετάσχει στις α-
κόλουθες αποστολές: JO Triton 2018, 05/11/2018-07/02/2019, 
Italy και JO Poseidon 2019, 29/01-25/05/2019, Greece, 1 
Registration and Fingerprint Expert.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2019, συνεχίστηκαν και οι κοινές επιχειρή-
σεις σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας με σκοπό την πά-
ταξη της παράνομης εργοδότησης και αδήλωτης εργασίας. 
Για τα θέματα αναθεώρησης του καταλόγου απαγορευμένων με-
ταναστών, αναθεώρηση του καταλόγου που αφορούν σε Κύ-
πριους πολίτες και για επίλυση του προβλήματος που αφορά σε 
πρόσωπα που εκ παραδρομής παραμένουν στον κατάλογο stop 
list, ορίστηκε επιτροπή αναθεώρησης  κατόπιν οδηγιών της Ηγε-
σίας της Αστυνομίας . 
Αναμένεται η συνέχιση και αύξηση στην ανταλλαγή πληροφο-
ριών σε σχέση με την παράτυπη μετανάστευση, με την αποστολή 
αιτημάτων/πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλες χώρες μέ-
λη, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας και αντίστρο-
φα. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι ταξιδιωτικών εγγράφων στις βά-
σεις δεδομένων της Interpol στις περιπτώσεις που εξετάζονται 
από τις  υπηρεσίας της Κ.Δ. για να διαπιστωθεί εάν τα ταξιδιωτι-
κά έγγραφα έχουν δηλωθεί ως κλοπιμαία, απολεσθέντα ή ακυ-
ρωθέντα.  
Γίνονται ενέργειες για εφαρμογή του συστήματος WISDM το ο-
ποίο επιτρέπει την αυτόματη καταχώρηση των κυπριακών διαβα-
τηρίων που καταγγέλλονται ως κλοπιμαία/απολεσθέντα, άμεσα 
στη βάση δεδομένων SLTD, αλλά και των κλοπιμαίων οχημάτων 
στην αντίστοιχη βάση δεδομένων της Interpol SMV. Μέχρι σήμε-
ρα οι καταχωρήσεις αυτές γίνονται manual. 

Συνεχίστηκε επίσης η λειτουργία του συστήματος FIND στα ση-
μεία εισόδου/εξόδου της Κ.Δ. και στα οδοφράγματα με αυτόμα-
τους ελέγχους των προσώπων που εισέρχονται/εξέρχονται. 
Η παραχώρηση από τη Γενική Γραμματεία συσκευών MIND 
(Mobile Interpol Network Databases), θα συμβάλει θετικά στη 
διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων, μεταξύ άλλων και σε 
θέματα παράτυπης μετανάστευσης.  
Έχουν αποσπαστεί 3 guest officers από τη Europol για θέματα 
ενίσχυσης της Κυπριακής Αστυνομίας όσον αφορά στην ανταλ-
λαγή πληροφοριών σχετικά με τη λήψη συνεντεύξεων σε παρά-
τυπους μετανάστες.  
Το φαινόμενο της Λαθρομετανάστευσης είναι  ένα πολύπλοκο 
και πολυδιάστατο πρόβλημα το οποίο συζητείται επί καθημερινής 
βάσης στην Κύπρο. Σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία καλείται να 
διαχειριστεί αυτό το ευαίσθητο, κοινωνικό και ανθρωπιστικό 
πρόβλημα, εφαρμόζοντας την Κυπριακή Νομοθεσία και τις οδηγί-
ες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση της ασφάλειας, 
της δικαιοσύνης και της ελευθερίας κάθε πολίτη.  
Η  Αστυνομία, με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και 
σχετικής αντιμετώπισης του προβλήματος της Λαθρομετανάστευ-
σης έχει προβεί στην αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών που 
αφορούν τα δρομολόγια και τους τρόπους δράσης που ακολου-
θούν οι Λαθρομετανάστες για να πετύχουν  είσοδο στην Κύπρο. 
Ουσιαστικά, μέσα από την ανάλυση αυτή διαφαίνεται ότι, τα κύ-
ρια δρομολόγια που ακολουθούν οι Λαθρομετανάστες είναι από 
διάφορες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατο-
λής. Αφού φτάσουν στην Τουρκία ταξιδεύουν είτε αεροπορικώς 
στην  κατεχόμενη Κύπρο είτε μεταβαίνουν στις Νότιες ακτές της 
Τουρκίας για να συνεχίσουν μετέπειτα, δια θαλάσσης, το ταξίδι 
τους προς την κατεχόμενη Κύπρο. 
Ακόμα, όπως φαίνεται στον πίνακα 2, ένας μεγάλος αριθμός Λα-
θρομεταναστών έρχονται στην Κύπρο με βάρκες, απευθείας από 
την Συρία στις κατεχόμενες περιοχές και αφορά Σύριους, Ιρακι-
νούς και Παλαιστίνιους του Ιράκ. 
 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

υπηρεσία  

εγκληματολογικών 

ερευνών 

◼  Εγκληματολογικό Εργαστήριο 

◼  Κλάδος Δακτυλοσκόπησης 

◼  Φωτογραφικό Εργαστήριο 

◼  Δικανικό Εργαστήριο 

◼  Εργαστήριο Διερεύνησης 

◼  Γραφείο Διαβίβασης Τεκμηρίων 

◼  Εργαστήριο Γραφολογίας 

◼ Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και  

        Εκτυπώσεων Ασφαλείας. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
 ΕΡΕΥΝΩΝ 
Η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε) με έδρα το 
Αρχηγείο Αστυνομίας είναι η κύρια Υπηρεσία, η οποία παρέχει 
επιστημονική υποστήριξη δικανικής φύσης για απονομή της 
Δικαιοσύνης ενώπιον Δικαστηρίου στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Σκοπός της η παροχή αποτελεσματικής και αξιόπιστης συνεισφο-
ράς στην απονομή της Δικαιοσύνης μέσω : Επιστημονικής Εξέτα-
σης Τεκμηρίων, Διερεύνησης σκηνών σοβαρών εγκλημάτων και 
άλλων ιδιαζουσών περιπτώσεων με σκοπό τη συγκέντρωση επι-
στημονικής μαρτυρίας,  Παροχής επιστημονικής μαρτυρίας ενώ-
πιον Δικαστηρίου, Διατήρησης της Διαπίστευσης και της εφαρμο-
γής των κατευθυντήριων οδηγιών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιν-
στιτούτων Δικανικής Επιστήμης (ENFSI),  Αντικειμενικής Μαρτυ-
ρίας ενώπιον Δικαστηρίου, Επιστημονικής Υποστήριξης και οδη-
γιών προς τα μέλη της Αστυνομίας κατά τη διερεύνηση ενός ε-
γκλήματος.              

Κατά το 2019 στο εργαστήριο δακτυλοσκοπίας παραλήφθηκαν 
779 αιτήματα και εκκρεμούν 111, στο εγκληματολογικό 445 με 
26, στο εργαστήριο διερεύνησης 121 με 12, στη γραφολογία 
234 με 173, στο εργαστήριο εκτυπώσεων ασφαλείας 252 με 74, 
φωτογραφίας κλπ 615 με 217, στο δικανικό 67 με 10, στα τεκ-
μήρια 6580 αιτήματα καταχωρήθηκαν για επιστημονικές εξετά-
σεις. Επίσης, παραλήφθηκαν 3433 αιτήματα για σκοπούς DNA 
και εκκρεμούσαν τέλος του έτους 478. Επίσης κατά τη διάρκεια 
του 2019 εξετάστηκαν 46 σκηνές εγκλήματος και εκκρεμούσαν 
12 εκθέσεις, φωτογραφήθηκαν 87 σκηνές και εκκρεμούν 18 εκ-
θέσεις, εξετάστηκαν 17 σκηνές εγκλήματος και παραλήφθηκαν 
2943 αιτήματα για εκτυπώσεις φιλμ και εκκρεμούσαν 35.    
 
Έχει ληφθεί απόφαση , για να αντικατασταθεί το ΑΣΑΔΑ 
(Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυ-
πωμάτων). Το υφιστάμενο είναι ήδη 12 ετών και είναι 
φορτωμένο με διάφορα προγράμματα, όπως PRUM, EURO-

DAC.Με την αγορά νέου συστήματος θα υπάρχει μεγαλύτερη 
ακρίβεια στην ταύτιση των χαρακτηριστικών των 
αποτυπωμάτων, άρα θα υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα. 
Επίσης θα αυξηθεί η χωρητικότητά του , έτσι θα μπορούμε να 
ικανοποιούμε τα αιτήματα των χωρών μελών που εφαρμόζουν τη 
Συνθήκη της PRUM, για αύξηση των ελέγχων στη Βάση μας. Στις 
25/11/2019 υπογράφτηκε νέο συμβόλαιο συντήρησης και εντός 
του 2020 αναμένεται η αναβάθμιση του ΑΣΑΔΑ.  
 
 

 
 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

αστυνομική ακαδημία  

Κύπρου 

◼ Γραφείο μελετών & ερευνών 

◼ Σχολή λοχιών & αστυνομικών 

◼ Σχολή ξένων γλωσσών  

◼ Σχολή αξιωματικών 

◼ Γραφείο συντονισμού προγραμμάτων  

◼ Γραφείο προσλήψεων 

◼ Γραφείο εκπαιδευτών ασκήσεων ακριβείας  & αυτοάμυνας 

◼ Βιβλιοθήκη  

◼ Γραφείο υποστήριξης 

◼ Γραφείο χειρισμού θεμάτων διασυνοριακού ελέγχου 

◼ Γραφείο χειρισμού θεμάτων ευρωπαϊκής      αστυνομικής ακαδη-
μίας  

◼ Γραφείο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

◼ Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών 

◼ Σχολή Οδηγών 

◼ Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και Επαγγελματικής Ανάπτυξης 
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Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου είναι ο αποκλειστικός φορέας 
εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών του Αστυνομικού Σώ-
ματος. Πριν από το 1990 ονομαζόταν Σχολή Αστυνομίας Κύπρου 
(Σ.Α.Κ.). Το 1990, μετονομάστηκε σε Αστυνομική Ακαδημία Κύ-
πρου (Α.Α.Κ.).  
Είναι αναγνωρισμένη ως Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμ-
φωνα με το Νόμο 68(Ι)96 και απολαμβάνει καθεστώς Δημόσιου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει η Α.Α.Κ. σε όλα τα 
μέλη της Αστυνομίας, παρέχουν τη δυνατότητα μόρφωσης και 
επιμόρφωσης για απόκτηση περισσότερων γνώσεων, δεξιοτήτων 
και πρακτικών, μέσα από τη φιλοσοφία της σύγχρονης αστυνό-
μευσης και παράλληλα της δια βίου μάθησης.  

Εκπαίδευση 

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου κατά το έτος 2019, έχει διοργα-
νώσει 149 εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν 
2969 μέλη της Αστυνομίας από όλες τις βαθμίδες και 155 μέλη 
άλλων Υπηρεσιών. 
Πέραν των πιο πάνω,  η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου έχει διορ-
γανώσει το 4ο Διεθνές Συνέδριο Αστυνομίας Κύπρου με θέμα: 
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Προσεγγίσεις στην Καταπολέμηση της 
Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών: Εστίαση στις Συντονισμένες 
Διυπηρεσιακές Παρεμβάσεις (International and European Ap-
proaches in Combating Child Sexual Abuse: a Focus on Multi-
Agency Coordinated Interventions), το οποίο διεξήχθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου Φιλοξενία, μεταξύ των 
ημερομηνιών 13-14/06/2019 και σε αυτό συμμετείχαν 300 μέλη 
από την Αστυνομία Κύπρου και άλλες Υπηρεσίες του Κράτους 
καθώς και πολίτες.  

Προκηρύχτηκαν για το 2019, 250 κενές θέσεις Αστυνομικών, 56 
θέσεις πυροσβεστών και 30 θέσεις Ειδικών Αστυφυλάκων και η 
διαδικασία είναι σε εξέλιξη.   

Η κοινοβουλευτική επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, 
στις 4/2/2019 εξαίρεσε από την απαγόρευση πλήρωσης 9 εξειδι-
κευμένων συνδυασμένων θέσεων (4 θέσεις λογιστών/ελεγκτών, 
2 θέσεις δικανικού ψυχολόγου, 1 θέση κλινικού ψυχολόγου και 
2 θέσεις ακαδημαϊκών ερευνητών). Οι δύο θέσεις ακαδημαϊκών 
ερευνητών ανακλήθηκαν. Οι υπόλοιπες θέσεις προκηρύχτηκαν 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του 2020 ε-
φόσον οι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν μέσα από εξέταση την 
1/2/2020.  
 
‘Επιπρόσθετα εξασφαλίστηκε η πιστοποίηση της ποιότητας και 
ιδρυματικής αξιολόγησης στην Α.Α.Κ. και αξιολόγηση του προ-
γράμματος βασικής εκπαίδευσης δοκίμων Αστυνομικών στις 13 
και 14/5/2019. Στις 8/6/2019, υποβλήθηκε αίτηση για πιστοποί-
ηση του προγράμματος δοκίμων πυροσβεστών, οι οποίοι από την 
1.7.2019 υπάγονται στην Α.Α.Κ.  
 
 
 

αστυνομική ακαδημία  

Κύπρου 
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διεύθυνση επαγγελματικών 
προτύπων & επιθεωρήσεων 

Αποστολή της Δ.Ε.Π.&Ε., είναι: 

(1) η διασφάλιση των επαγγελματικών προτύπων, με τη βελτίωση 
και αναβάθμιση των ακολουθούμενων εσωτερικών πρακτικών ή 
διαδικασιών και την εφαρμογή μηχανισμών πρόληψης, ελέγ-
χου, εντοπισμού και πάταξης της αποκλίνουσας και/ή παραβατι-
κής συμπεριφοράς μελών της Αστυνομίας, και 

(2) η διεξαγωγή ελέγχων και επιθεωρήσεων για την διαπίστωση 
της αποτελεσματικότητας τόσο του γενικού συστήματος διοίκη-
σης και αστυνόμευσης όσο και της ορθής εκτέλεσης των αστυ-
νομικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις καθορισμένες μεθόδους 
και διαδικασίες. 

 
Τα βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών της Δ.Ε.Π.&Ε., 
είναι τα ακόλουθα: 

1) Η διερεύνηση πληροφοριών που αφορούν εκδήλωση αποκλίνου-
σας και/ή παραβατικής συμπεριφοράς μελών της Αστυνομίας, οι 
οποίες δεν ανάγονται σε διαφθορά και δεν άπτονται χειρισμού 
από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας. 

2) Η διεξαγωγή διοικητικών ερευνών, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Βοηθού Αρχηγού (Δ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συ-
ντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να ανατεθεί σε μέλη της Δ.Ε.Π.&Ε. 
η διερεύνηση πειθαρχικών ή ποινικών υποθέσεων στις οποίες ενέ-
χονται μέλη της Αστυνομίας. 

(3) Η υιοθέτηση μηχανισμών που να αποσκοπούν στην πρόληψη, 
έλεγχο, εντοπισμό και πάταξη της αποκλίνουσας ή/και παραβατι-
κής συμπεριφοράς από μέλη της Αστυνομίας. 

(4)  Η συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρι-
σμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, καθώς και την Υπη-
ρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, με γνώμονα την 
πιστή συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας που τις διέ-
πει. 

(5) Η διεξαγωγή, με ή χωρίς προειδοποίηση, τακτικών ή έκτακτων 
επιθεωρήσεων των αστυνομικών Τμημάτων, Υπηρεσιών, Μονά-
δων, Διευθύνσεων, καθώς και των οικείων τους Κλάδων, Κλι-
μακίων, Σταθμών κ.λπ. για διαπίστωση κατά πόσο η εκτέλεση 
των αστυνομικών καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με τις πρό-
νοιες των Αστυνομικών Διατάξεων, εγκυκλίων και οδηγιών του 
Αρχηγού Αστυνομίας. 

Κατά το 2019 έχουν διερευνηθεί 77 υποθέσεις / πληροφορί-
ες που αφορούν σε αποκλίνουσα / παραβατική συμπεριφορά 
μελών της Αστυνομίας. Επιπρόσθετα διενεργήθηκαν έλεγχοι 
σε Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα και Κλάδους, στο οδικό 
δίκτυο, στολής κ.α. 

Περαιτέρω, η ΔΕΠ&Ε, όπως κάθε χρόνο ασχολείται με την 
καταστροφή εγγράφων μετά από έγκριση της Εφόρου Κρατι-
κού Αρχείου, σύμφωνα με την Α.Δ.1/45.  
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υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου 
αστυνομίας—Υ.Ε.Ε.Α.  

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας άρχισε να λει-
τουργεί τον Μάρτιο του 2018, μετά την ψήφιση του Νόμου που 
προνοεί για την Σύσταση και Λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερι-
κού Ελέγχου της Αστυνομίας (Νόμος 3(Ι) του 2018). 
Κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου Αστυνομίας 
είναι η αντιμετώπιση του φαινόμενου της αστυνομικής διαφθο-
ράς, με την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη αδικημάτων διαφ-
θοράς, που διαπράττονται από μέλη της Αστυνομίας.  
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Αστυνομίας βάσει του Νόμου 
θεωρείται αυτόνομη Υπηρεσία. Υπάγεται διοικητικά απευθείας 
στον Αρχηγό Αστυνομίας ενώ οι αρμοδιότητες και εξουσίες της 
εποπτεύονται απευθείας από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημο-
κρατίας ή από Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που ορίζεται από τον 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. 
 
Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνο-
μίας μετά από διαβούλευση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως. Τα μέλη της Υπηρεσίας επιλέγονται από Επιτρο-
πή στη βάση καθορισμένων από τον Νόμο αυστηρών προϋποθέ-
σεων/κριτηρίων. Μεταξύ άλλων, αναλαμβάνουν ενυπόγραφα 
την υποχρέωση τήρησης του καθήκοντος εχεμύθειας, καθώς ε-
πίσης συναινούν να εκτεθούν σε ένα ευρύτερο έλεγχο της ιδιω-
τικής και οικονομικής τους ζωής, παραχωρώντας συγκατάθεση 
για άρση του τραπεζικού τους απορρήτου και των τηλεπικοινω-
νιακών τους δεδομένων. 

Η Υπηρεσία δέχεται τόσο επώνυμες όσο και ανώνυμες πληροφο-
ρίες, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν μέσω:  

•   Email: yeea@pias.gov.cy 

•    Τηλεφώνου: 22607577 

•    Ταχυδρομικώς: T.Θ.12896, Τ.Κ 2253, Λατσιά, Λευκωσία. 

•  Τηλεομοιότυπου/ Fax: 22607578 

•  https://anticorruption.pias.gov.cy 
 
Πρόσωπο, το οποίο παρέχει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 
εκ προθέσεως, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, ή παρέ-
χει πληροφορίες ή στοιχεία που γνωρίζει ότι αυτά είναι ανακριβή 
ή για τα οποία έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι δεν είναι ακρι-
βή, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) 
έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες 
ευρώ (€100,000) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

mailto:yeea@pias.gov.cy
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μονάδα προεδρικής  

φρουράς 

◼ Τμήμα Συνοδείας 

◼ Αλλαγές Ασφαλείας 

◼ Γραφείο Ελέγχου 

Η αποστολή της Μονάδας Προεδρικής Φρουράς είναι η προστασία 
και ασφάλεια της Α. Ε. Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών 
της οικογένειας του. 
Συγκροτήθηκε σε Μονάδα στις 10 Φεβρουαρίου 1979, σύμφωνα με 
τις πρόνοιες του Περί Αστυνομίας Νόμου Κεφ. 285. 
 
Καθήκοντα  
Η Μονάδα Προεδρικής Φρουράς είναι επιφορτισμένη με τα ακόλουθα 
καθήκοντα:  

1. H προστασία και ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας και 
των μελών της οικογένειας του.  

2. Η επί 24ώρου βάσεως φρούρηση και ασφάλεια του Προεδρικού 
Μεγάρου.  

3. Η επί 24ώρου βάσεως φρούρηση και ασφάλεια της οικίας του 
Προέδρου στη Λεμεσό.  

4. Η επί 24ώρου βάσεως φρούρηση και ασφάλεια της Θερινής 
Προεδρικής κατοικίας Τροόδους. 

 
Κατά το 2019 πραγματοποιήθηκε μια Επίσημη Επίσκεψη του Προέ-
δρου της Ιρλανδίας κ. Michael D. Higgins στο Προεδρικό Μέγαρο.  

Για την επίσκεψη αυτή ετοιμάσθηκε εσωτερικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 
από τον Υποδιοικητή  της Μονάδας.  Η επίσκεψη κύλησε ομαλά και 
όλα λειτούργησαν ορθά βάση του σχεδίου επιχείρησης. 
Για την επικαιροποίηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
για εντόπια εκπαίδευση έχει υλοποιηθεί πλήρως το πρόγραμμα εντό-
πιας εκπαίδευσης για την ΜΠΦ για το έτος 2019.  
Σχετικά με την επικαιροποίηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων στο εξωτερικό επίσης έχει υλοποιηθεί πλήρως το πρό-
γραμμα για το 2019 για την ΜΠΦ αφού έχουν πραγματοποιηθεί και 
οι δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είχαν προγραμματισθεί τό-
σο στην Ελλάδα όσο και στην Γαλλία όπου συμμετείχαν συνολικά 
πέντε μέλη της Μονάδας. 
Σχετικά με την πραγματοποίηση ελέγχων στα Στατικά σημεία έχουν 
γίνει κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 πέντε συνολικά έλεγχοι από 
Αξιωματικούς. 
 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2019 

81 

Αποστολή του Τμήματος Πληροφορικής είναι η προώθηση και 
εφαρμογή διαδικασιών και μεθόδων, που συμβάλλουν στην πα-
ραπέρα βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 
της Αστυνομίας. Στα πλαίσια της αποστολής του και για την κα-
λύτερη επίτευξή της, στο Τμήμα Πληροφορικής λειτουργούν δύο 
κλάδοι . 
 
Ο Κλάδος Δικτύων και Τεχνικής Υποστήριξης ασχολείται με 
τη διαχείριση του Κεντρικού Δικτύου της Αστυνομίας και άλλων 
δικτύων, όπως το διαδίκτυο, το δίκτυο της Interpol, Europol και 
το δίκτυο Σένγκεν. Επίσης, ασχολείται με την εγκατάσταση, συ-
ντήρηση και υποστήριξη εσωτερικών (intranet) και εξωτερικών 
(extranet) δικτύων επικοινωνίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ο 
Κλάδος Δικτύων και Τεχνικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη για 
εγκατάσταση και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού 
που διαθέτει η Αστυνομία. Επιπλέον, ασχολείται με τη καταγρα-
φή και δρομολόγηση προς επίλυση των προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν οι χρήστες του μηχανογραφικού εξοπλισμού και την 
παροχή 24ώρης τεχνικής υποστήριξης. 
 

Ο Κλάδος Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων ασχολείται με 
την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των 
εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας (Κ.Σ.Α). 
Επίσης, καταπιάνεται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση του 
προσωπικού του Τμήματος σε θέματα μηχανογράφησης, αλλά 
και την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης στους χρήστες του 
Κ.Σ.Α. Επιπλέον, ο Κλάδος Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων 
έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και ορθή ενημέρωση των Βά-
σεων Δεδομένων, την παρακολούθηση της προόδου ανάπτυξης 
των διάφορων εφαρμογών από τις ανάδοχες εταιρείες, καθώς 
και των άλλων εργασιών που σχετίζονται με τους στόχους, τα 
χρονοδιαγράμματα και τον προϋπολογισμό. Ακόμη, ασχολείται 
με την υποστήριξη του προληπτικού και ανακριτικού έργου των 
μελών της Αστυνομίας με εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις 
και χαρτογραφικές απεικονίσεις, που σχετίζονται με το έργο της 
Αστυνομίας. 

 

τμήμα πληροφορικής  
◼ Κλάδος δικτύων και τεχνικής υποστήριξης  

◼ Κλάδος εφαρμογών και βάσεων δεδομένων  
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αστυνομικές διευθύνσεις  

επαρχιών 

◼ Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας 

◼ Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού 

◼ Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας 

◼ Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου 

◼ Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου 

◼ Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου 

◼ Αστυνομική Διεύθυνση Κερύνειας 

Η Αστυνομία Κύπρου για να είναι πιο αποτελεσματική στο έργο 
της σε ό,τι αφορά την αστυνόμευση των επαρχιών χωρίζεται σε 
επτά Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών, της Λευκωσίας, της 
Λάρνακας, της Λεμεσού, της Αμμοχώστου, της Πάφου, της Μόρ-
φου και της Κερύνειας.  

Λόγω της Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, οι 
Αστυνομικές Διευθύνσεις Αμμοχώστου και Μόρφου, στεγάζονται 
προσωρινά στο Παραλίμνι και στην Ευρύχου αντίστοιχα, ενώ η 
Αστυνομική Διεύθυνση Κερύνειας έχει προσωρινά       αναστείλει 
τη λειτουργία της. 

 Κατά τη διάρκεια του 2019, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 
διερευνήθηκαν 4598 Σοβαρές υποθέσεις 4185 με ποσοστό εξιχνία-
σης 71,47%. Το μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων καταλαμβάνουν τα 
αδικήματα κατά περιουσίας (2053 υποθέσεις) με ποσοστό 44,64% 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ).   
 
 

Κατά τη διάρκεια του 2019, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, 
διερευνήθηκαν 6595 υποθέσεις μικροπαραβάσεων  
(περιλαμβανομένων και των καταγγελιών). 4185 αφορούσαν σε μι-
κροαδικήματα που διερευνήθηκαν με ποσοστό εξιχνίασης 90.7% και 
2410 ή ποσοστό 36.54% αφορούσαν σε καταγγελίες (π.χ. κάπνι-
σμα, πώληση οινοπνευματωδών ποτών χωρίς άδεια κ.λ.π.) που ου-
σιαστικά δε χρειάζονται διερεύνηση και το ποσοστό εξιχνίασης ανέρ-
χεται στο 100%. 
 
Κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2018, διερευνήθηκαν 
6246 υποθέσεις,  (περιλαμβανομένων και των καταγγελιών. Από το 

σύνολο αυτό, 2282, ή ποσοστό 36.5% αφορούσαν σε καταγγελίες 
(π.χ. κάπνισμα, πώληση οινοπνευματωδών ποτών χωρίς άδεια 
κ.λ.π.) που ουσιαστικά δε χρειάζονται διερεύνηση και το ποσοστό 
εξιχνίασης ανέρχεται στο 100%.  
Ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων τόσο για το έτος 2019 όσο και 
για το έτος 2018, αφορούν στην επαρχία Λευκωσίας και ακολουθεί 
η επαρχία Λεμεσού  που είναι και οι μεγαλύτερες επαρχίες.  
 
Στις 19/3/2020, σύμφωνα με το μηχανογραφημένο σύστημα ενταλ-
μάτων, εκκρεμούσαν 277.614 εντάλματα για το συνολικό ποσό των 
€299.381.585. Τα μεγαλύτερα ποσά ενταλμάτων αφορούν σε κοι-
νωνικές ασφαλίσεις (53.55% του συνολικού ποσού) και ακολου-
θούν τα διάφορα ποινικά αδικήματα, οι ιδιωτικές ποινικές, τα αστικά 
χρέη, και τα τροχαία. Ποσοστό 32.96% των ενταλμάτων αφορούν 
σε τροχαία. Τα ανεκτέλεστα εντάλματα αυξάνονται διαχρονικά, με 
αποτέλεσμα να συσσωρεύεται όγκος εργασίας στα επόμενα έτη. 
 
Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και 33.990 εντάλματα για τα ο-
ποία οι οφειλέτες έχουν πάρει αναστολή από το Γ.Ε. και πληρώνο-
νται με δόσεις, για συνολικό ποσό €32.219.975. Θα μπορούσε να 
ζητείται η άποψη της Αστυνομίας προτού η Νομική υπηρεσία δώσει 
άδεια για αναστολή ενός εντάλματος, εφόσον υπάρχουν αρκετές 
φορές προβληματικά άτομα κ.λ.π. Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω 
συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας, Νομικής Υπηρεσίας, Τμήματος Φο-
ρολογίας, Γραφείου Ευημερίας κλπ ώστε να λαμβάνεται συλλογικά η 
απόφαση βασισμένη στην πραγματική οικονομική κατάσταση του 
αιτητή.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2019 εκτελέστηκαν μέχρι 19/3/2020 84.761 
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2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ αστυνομικές διευθύνσεις  

επαρχιών 

ΑΔΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Λευκωσίας από τον Οκτώβριο 
του 2008 στεγάζεται σε κτίριο στην οδό Ψυχικού αρ. 8 στο Στρόβο-
λο. Αρχικά η Αστυνομική Διεύθυνση βρισκόταν στα κτήρια όπου σή-
μερα λειτουργεί ο Αστυνομικός Σταθμός Πύλης Πάφου, ενώ το 1975 
μετακινήθηκε στο χώρο της πρώτης Αστυνομικής Σχολής, στο Στρό-
βολο.  
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, σε σχέση με την εδαφική αρ-
μοδιότητα που αστυνομεύει όσο και τον πληθυσμό που κατοικά και 
εργάζεται στην υπό αναφορά εδαφική αρμοδιότητα, είναι η μεγαλύ-
τερη από όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις. Συγκεκριμένα η εδαφι-
κή έκταση που καλείται να αστυνομεύσει η Διεύθυνση ανέρχεται 
στα 2,230 τ.χλμ. (με 71 χλμ. Γραμμή Αντιπαράταξης) και ο πληθυ-
σμός στις 320,000, εκ των οποίων 215,000 βρίσκονται στην πόλη 
και τα προάστια ενώ οι υπόλοιπες 105,000 στην ύπαιθρο.  

Για την αστυνόμευση των πιο πάνω περιοχών, στην Αστυνομική Δι-
εύθυνση Λευκωσίας λειτουργούν 6 Αστυνομικοί Σταθμοί στην πόλη 
και στα προάστια και 6 στην ύπαιθρο. Στη Αστυνομική Διεύθυνση 
Λευκωσίας υπάρχουν επίσης 3 ελεγχόμενα από την Αστυνομία ση-
μεία διέλευσης από και προς τα κατεχόμενα, τα λεγόμενα 
«οδοφράγματα». Αυτά βρίσκονται στον Άγιο Δομέτιο όπου είναι ση-
μείο διέλευσης, κατά κύριο λόγο οχημάτων, ενώ το δεύτερο και το 
τρίτο βρίσκονται παρά το Λήδρα Πάλλας και στο τέρμα της οδού Λή-
δρας αντίστοιχα, τα οποία χρησιμοποιούνται από πεζούς.  

Πέραν των Αστυνομικών Σταθμών, η αστυνόμευση της πόλης και 
επαρχίας Λευκωσίας γίνεται και από το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων 
(Κ.Ε.Μ.) που λειτουργεί σε συνδυασμό με τον Ουλαμό Άμεσης Ε-
πέμβασης (ΟΥΛ.Α.Ε.), τον Κλάδο Τροχαίας, τον Ουλαμό Πρόληψης 
Εγκλημάτων (Ο.Π.Ε.) και την Κοινοτική Αστυνόμευση.  

Σε συνεχή συνεργασία με τους υπό αναφορά Σταθμούς, Κλάδους 
και Τμήματα βρίσκεται το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.) 
και ο Κλάδος Εισαγγελίας της Διεύθυνσης, ενώ παράλληλα λειτουρ-
γεί και ο Ουλαμός Εκτέλεσης Ενταλμάτων (ΟΥΛ.Ε.Ε.) και τα Αστυ-
νομικά Κρατητήρια.  

Τέλος, λόγω της αποκλειστικής της ιδιομορφίας, στη Διεύθυνση λει-
τουργεί η Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικοτήτων (Ε.Υ.Π.Π.) 
τα μέλη της οποίας υπάγονται διοικητικά στην Αστυνομική Διεύθυν-
ση Λευκωσίας και δεν εμπλέκονται άμεσα σε θέματα αστυνόμευσης 
και άλλες επιχειρησιακές δραστηριότητες.  

Ο συντονισμός και η εποπτεία όλων των πιο πάνω, διενεργείται από 
τη διοίκηση της Διεύθυνσης που αποτελείται από τον Αστυνομικό 
Διευθυντή, τους δύο Βοηθούς Αστυνομικούς Διευθυντές, τον Υπεύ-
θυνο και Βοηθό Υπεύθυνο Πόλεως και Προαστίων, τον Αξιωματικό 
Υπαίθρου και τον Αξιωματικό Διοίκησης.  

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας αστυνομεύει την πρωτεύουσα 
του Νησιού, πράγμα που αντικατοπτρίζει το πολύπλευρο των καθη-
κόντων που καλείται να εκτελέσει, καθώς και τις υψηλές ευθύνες 
που αναλαμβάνουν τα μέλη της.  
Το μέγεθος των ευθυνών της Διεύθυνσης έγκειται κυρίως στο γεγο-
νός ότι στην εδαφική της αρμοδιότητα βρίσκονται σημεία υψίστης 
σημασίας όπως το Προεδρικό Μέγαρο, η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
Υπουργεία, τα Κεντρικά Γραφεία όλων σχεδόν των Κυβερνητικών 
Υπηρεσιών, το Ανώτατο Δικαστήριο, η Αρχιεπισκοπή και το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου.  

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης στεγάζονται επίσης Πρε-
σβείες, Διπλωματικές Αποστολές και Οργανισμοί ξένων χωρών και 
Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων του Χρηματι-
στηρίου Αξιών Κύπρου και της Κεντρικής Τράπεζας.  

Τα αναφερόμενα σημεία περιπολούνται, ελέγχονται και εποπτεύο-
νται καθημερινά είτε από στατικούς φρουρούς ή από περίπολα του 
ΟΥΛ.Α.Ε. και των τοπικών Αστυνομικών Σταθμών.  

Περαιτέρω, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση το προσωπικό της Διεύθυνσης καλείται να αστυνομεύσει 
πολιτικές και πολιτιστικές συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, 
συναυλίες, τοπικούς και διεθνείς αθλητικούς αγώνες και εκδηλώσεις 
όλων των ειδών.  

Όλα τα πιο πάνω καθήκοντα παρόλο που χρειάζονται χρόνο και την 
εμπλοκή μεγάλου αριθμού του προσωπικού της Διεύθυνσης, διεκπε-
ραιώνονται σε συνδυασμό με το κύριο έργο της Αστυνομίας που εί-
ναι η πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος. Ο ξεκάθαρος διαχωρι-
σμός καθηκόντων μεταξύ των Σταθμών, Τμημάτων και Κλάδων της 
Διεύθυνσης βοηθά τα μέλη της να προβαίνουν στις κατάλληλες ε-
νέργειες σε κάθε επεισόδιο που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους. Σπουδαίο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζει 
ο ορθός προγραμματισμός από μέρους της Διοίκησης και η συνεργα-
σία μεταξύ των μελών της Διεύθυνσης.  
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ΑΔΕ  ΛΕΜΕΣΟΥ  

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, έχει την ευθύνη της αστυνό-
μευσης της Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού, η οποία εκτίνεται σε 
έκταση 1393km². Ο πληθυσμός των μόνιμων κατοίκων ανέρχεται 
στις 240.000 από τους οποίους οι 185.000 διαμένουν στην Πόλη 
και Προάστια σε 6 Δήμους και οι υπόλοιπες 55.000 στην ύπαιθρο 
σε 106 κοινότητες. Κατά τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός αυξά-
νεται κατά πολύ, λόγω των ξένων επισκεπτών που κατακλύζουν 
την Επαρχία Λεμεσού για τις διακοπές τους. 
Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, υπηρετούν περίπου  μέλη 
και είναι κατανεμημένα σε διάφορα τμήματα, σταθμούς και γρα-
φεία, τα κυριότερα των οποίων είναι: 
 
◼ Τέσσερις Αστυνομικοί Σταθμοί Πόλης και Προαστίων 
◼ Δέκα Αστυνομικοί Σταθμοί Υπαίθρου 
◼ Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) 
◼ Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ) 
◼ Ουλαμός Εκτέλεσης Ενταλμάτων (ΟΥΛΕΕ) 
◼ Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων και Ουλαμός Άμεσης 

 Επέμβασης(ΚΕΜ-ΟΥΛΑΕ) 
◼ Τμήμα Τροχαίας 
◼ Εισαγγελία 
◼ Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Υποστήριξης (ΓΑΔΥ) 
 

Στο κτίριο του Επαρχιακού Αρχηγείου Αστυνομίας που βρίσκεται 

στην οδό 16ης Ιουνίου 1943, στεγάζεται η Διοίκηση (Αστυνομικός 

Διευθυντής, Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Διοίκησης και Αστυ-

νομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων), το Γραφείο Ανθρώπινου Δυ-

ναμικού, το Γραφείο Επιχειρήσεων, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλη-

μάτων, ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος, ο Ουλαμός Εκτέλεσης 

Ενταλμάτων, το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων, ο Ουλαμός Άμεσης 

Επέμβασης και ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλεως μαζί με τα Αστυ-

νομικά Κρατητήρια.  Στο ισόγειο βρίσκεται το Γραφείο εξυπηρέτη-

σης του Κοινού στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης πιστο-

ποιητικών / εγγραφών / μεταβιβάσεων πυροβόλων όπλων, πιστο-

ποιητικών λευκού ποινικού μητρώου, παραλαβής αιτήσεων για 

έκδοση άδειας/ανανέωσης άδειας για άσκηση του επαγγέλματος 

φύλακα ή ιδιώτη φύλακα και είσπραξη των σχετικών τελών. Επί-

σης, εισπράττονται τα νενομισμένα τέλη για την ετοιμασία αστυ-

νομικών εκθέσεων, για σύνδεση με το σύστημα συναγερμού της 

ΑΔΕ Λεμεσού, εκμισθώσεων για διάφορες υπηρεσίες που παρέχο-

νται από την Αστυνομία καθώς επίσης και εντάλματα προστίμου. 



2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

αστυνομικές διευθύνσεις  

επαρχιών 

ΑΔΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ  
Η Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Λάρνακας, η οποία είναι μια από τις επτά Αστυ-
νομικές Επαρχιακές Διευθύνσεις, υποδιαιρείται σε Γραφεία / Τμήματα / Σταθμούς, 
με Επαρχιακό Αρχηγείο την πόλη της Λάρνακας. Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνα-
κας στεγάζεται σε κτίριο το οποίο κτίστηκε επί Αγγλοκρατίας, στη γωνία Λεωφ. Αρ-
χ. Μακαρίου Γ΄ και Λεωφ. Αθηνών στη Λάρνακα. 
 
Το έργο που επιτελεί η Αστυνομία Λάρνακας, τόσο στην πόλη όσο και στην 
ύπαιθρο, είναι πολύπλευρο. Η Αστυνομία Λάρνακας ενεργοποιείται καθημερινά 
για την πάταξη του σοβαρού ή και οργανωμένου εγκλήματος, την αντιμετώπιση 
νέων μορφών και μεθόδων εγκλήματος, τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, 
ιδιαίτερα των θανατηφόρων, την καταπολέμηση και περιορισμό της εξάπλωσης 
των ναρκωτικών, την αντιμετώπιση των υποθέσεων βίας στην οικογένεια, την πά-
ταξη του λαθρεμπορίου, την προστασία της νεολαίας στους χώρους διασκέδασης, 
καθώς επίσης και την νεανική παραβατικότητα, η οποία αυξήθηκε σε ανησυχητικά 
ποσοστά, την πάταξη της κυβείας και των παράνομων στοιχημάτων, την εξάρθρω-
ση σπείρων διαρρηκτών, την πάταξη της λαθρομετανάστευσης και της παράνομης 
παραμονής και εργοδότηση αλλοδαπών.  
Επίσης, η Α.Δ.Ε. Λάρνακας, εφάρμοσε ειδικό πρόγραμμα μ/χ περιπολιών για πρό-
ληψη τρομοκρατικών επιθέσεων, οι οποίες καλύπτουν προκαθορισμένους χώρους, 
όπως σημεία κοινού ενδιαφέροντος, σημεία ξένων συμφερόντων ως επίσης περιο-
χές του εμπορικού κέντρου, όπου κινείται μεγάλος αριθμός προσώπων, κυρίως 
τουρίστες. Το γεγονός αυτό συνέτεινε στη διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας 
και στον περιορισμό της εγκληματικότητας στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα στην 
Πόλη και Επαρχία Λάρνακας.  

Η Διεύθυνσή μας δίδει επίσης έμφαση στις ιδιαιτερότητες της Πόλης και Επαρχίας 
Λάρνακας, όπως είναι η Γραμμή Αντιπαράταξης, Μαρίνα, Λιμάνι, Διεθνής Αερολι-
μένας Λάρνακας, ιδιωτικό Λιμάνι Ζυγίου, εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας στο Βα-
σιλικό, Ειδικό Καθεστώς Πύλας κ.ά.  
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ΑΔΕ ΠΑΦΟΥ  
 
Το Αρχηγείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου πρόσφατα έχει μεταστεγαστεί 
στην οδό Πεσόντων Αστυνομικών, 8135 στην Πάφο, παραπλεύρως του Κεντρικού 
Αστυνομικού Σταθμού, πίσω από το κτίριο του Τμήματος Τροχαίας.  
Πρόκειται για καινούργιο διώροφο κτίριο. Σ΄ αυτό στεγάζονται η Διοίκηση 
(Γραφεία Αστυνομικού Διευθυντή και Βοηθών, το Αρχείο, το Γραφείο Επιχειρή-
σεων, ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος, το Γραφείο Μελέτης και Διακίνησης 
Υποθέσεων, το Γραφείο Υπευθύνου Υπαίθρου, το Λογιστήριο και το Τμήμα Ανι-
χνεύσεως Εγκλημάτων.  

Ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός στεγάζεται σε κτίριο παραπλεύρως των νέων 
διώροφων κιτριών στην οδό Πεσόντων Αστυνομικών, 8035 στην Πάφο. Στο ίδιο 
κτίριο στεγάζονται εκτός από τα γραφεία του Υπευθύνου και Βοηθών, το Αρχείο, 
το Τμήμα Μικροπαραβάσεων, το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολίτη, το Γραφείο Α-
ξιωματικού Υπηρεσίας, το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων, τα κρατητήρια, το Γρα-
φείο Ουλαμού Εκτέλεσης Ενταλμάτων Προστίμων και Σύλληψης, το Γραφείο Πυ-
ροβόλων Όπλων, το Κλιμάκιο Πληροφοριών, το Κλιμάκιο της Υ.ΚΑ.Ν. και το Κλι-
μάκιο της Κ.Υ.Π.  

Όσον αφορά τα Γραφεία Μεταφορών, Διαχείρισης Υλικών και Εφοδίων, Πυροτε-
χνουργού, Φωτογράφων και Τηλεπικοινωνιών, αυτά στεγάζονται σε προκατα-
σκευασμένα υποστατικά τα οποία βρίσκονται στο πίσω μέρος της αυλής του Κε-
ντρικού Αστυνομικού Σταθμού.  

Η είσοδος των νέων κτιρίων καθώς και του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού βρί-
σκονται πίσω από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πάφου σε δρόμο με αδιέξοδο 
(οδός Πεσόντων Αστυνομικών) ο οποίος είναι κάθετος της οδού Χαράλαμπου 
Καλαϊτζή.  

Το Τμήμα Τροχαίας σήμερα στεγάζεται στις Κυβερνητικές κατοικίες στη Λεωφ. 
Αθηνών 18Α, 8035 στη Πάφο και το Τμήμα Εισαγγελίας το οποίο στεγάζεται στα 
Κυβερνητικά κτίρια στη Λεωφ. Νεόφυτου Νικολαΐδη, 2ος όροφος, block <<D>>, 
8107, Πάφος.  

Το κλιμάκιο της Υ.Α.&Μ στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο, γωνία Κάνιγγος και 
Ελευθερίου Βενιζέλου.  

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πόλης Χρυσοχούς στις 18/10/2010 έχει στεγαστεί και 
λειτουργεί σε νέα κτίρια που βρίσκονται στη γωνιά των οδών Κωνσταντινουπό-
λεως και Θεόδουλου Νίττη στην Πόλη Χρυσοχούς. Ο Αστυνομικός Σταθμός 

Στρουμπιού λόγω ακαταλληλότητας του κτιρίου μετακινήθηκε και στεγάζεται σε 
γραφεία που παραχωρήθηκαν προσωρινά στο Κτίριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Στρουμπιού. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Πέγειας, Κουκλιών, Κελοκεδάρων και Πανα-
γιάς στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται στα ομώνυμα χωριά. Σ’ όλες τις περι-
πτώσεις τα κτίρια αποτελούν κυβερνητική περιουσία εκτός στη περίπτωση του 
Σταθμού Παναγιάς, ο οποίος στεγάζεται σε ενοικιαζόμενη κατοικία.  

Η Διεύθυνση αστυνομεύει όλη την έκταση της Επαρχίας Πάφου, η οποία ανέρχε-
ται στα 1394 τ.χλμ. Ο πληθυσμός της Επαρχίας Πάφου σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα της απογραφής του 2011 ανέρχεται στις 90295 κατοίκους.  

Εκτός από τον αναφερόμενο πληθυσμό της Επαρχίας Πάφου αξίζει να σημειωθεί 
ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Κ.Ο.Τ., κατά το έτος 2018 την Επαρχί-
α επισκέφθηκαν σε αδειούχα καταλύματα 1,140,071 τουρίστες  
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ΑΔΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ  
 
Μετά την Τουρκική Εισβολή λειτούργησαν Αστυνομικοί Σταθμοί σε όλες τις κοινό-
τητες της ελεύθερης Αμμοχώστου, συμπεριλαμβανομένης και της ΄Αχνας, ο οποίος 
όμως εγκαταλήφθηκε στις 29 Αυγούστου, 1974 μετά την προέλαση των Τούρκων, 
οι οποίοι κατέλαβαν την κοινότητα. Σταδιακά οι Αστυνομικοί Σταθμοί της Επαρχίας 
περιορίστηκαν στη σημερινή τους μορφή και λειτουργούν πέντε Αστυνομικοί Σταθ-
μοί στους ακόλουθους Δήμους και κοινότητες.  
1) Σταθμός Παραλιμνίου: Αστυνομεύει τον Δήμο Παραλιμνίου και την Περιοχή 
Πρωταρά. 
2) Σταθμός Αγίας Νάπας: Αστυνομεύει τον Δήμο Αγίας Νάπας  
3) Σταθμός Δερύνειας: Αστυνομεύει τους Δήμους Δερύνειας και Σωτήρας και τις 
κοινότητες Φρενάρου και Αχερίτου. Επίσης από τον Νοέμβριο του 2018 άρχισε να 
λειτουργεί το Οδόφραγμα Δερύνειας, όπου ανήκει στην δικαιοδοσία του Αστυνο-
μικού Σταθμού Δερύνειας. 
 
Πέραν τούτου στην εδαφική δικαιοδοσία της Επαρχίας Αμμοχώστου περιήλθαν 
από το 1974 και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμβου, που ανήκαν 
στην δικαιοδοσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας και αστυνομεύουν τις 
πιο κάτω κοινότητες.  
4) Σταθμός Ξυλοφάγου & Αυγόρου: Αστυνομεύει τις κοινότητες Ξυλοφάγου, Αυγό-
ρου και Λιοπέτρι.  
5) Σταθμός Ξυλοτύμβου: Αστυνομεύει τις κοινότητες Ξυλοτύμβου και Ορμήδειας, 
του Προσφυγικού Συνοικισμού της Α.Η.Κ και Δασάκι ΄Αχνας. 
Για τους Δήμους Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Σωτήρας και τις Κοινότη-
τες Ξυλοφάγου, Λιοπετρίου, Αυγόρου, Αχερίτου και Φρενάρου λειτουργεί ο θε-
σμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. 
Κατά την καλοκαιρινή περίοδο στους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου λει-

τουργεί ο Θεσμός της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης. 
 
Επιπρόσθετα, στην περιοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης λειτουργούν κλιμάκια της 
Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας με έδρα το Λιμανάκι Παραλιμνίου παρά το ξε-
νοδοχείο Golden Coast και την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών με έδρα τον 
Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας.  
 
Από 4/2/2019 εγκαινιάστηκε από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο 
Νίκο Αναστασιάδη και τον τέως Αρχηγό Αστυνομίας κύριο Ζαχαρία Χρυσοστόμου, 
η νέα Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου όπου στεγάζονται στο κτίριο ο Αστυνο-
μικός Σταθμός Παραλιμνίου, το Τμήμα Τροχαίας, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημά-
των, ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος, το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων, το Κεντρι-
κό Αρχείο της Διεύθυνσης, το Λογιστήριο (έκδοση ποινικών Μητρώων), το Γραφείο 
Επιχειρήσεων, η Αποθήκη και το Γραφείο Πυροβόλων Όπλων (εγγραφές πυροβό-
λων όπλων). 
Επίσης στο νέο κτίριο της ΑΔΕ Αμμοχώστου στεγάζεται η Υπηρεσία Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης (Κλιμάκιο Αμμοχώστου) και το Κλιμάκιο Πληροφοριών του Αρχη-
γείου Αστυνομίας (Παράρτημα Αμμοχώστου). 
Το νέο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου βρίσκεται στην οδό Γιωρ-
κή Παπαδοπούλου 31 στο Παραλίμνι (πλησίον της παλιάς ΑΔΕ Αμμοχώστου) προ-
σφέρονται αναβαθμισμένες δυνατότητες για την εξυπηρέτηση του κοινού και των 
μελών της Αστυνομίας που εργάζονται εκεί. 
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ΑΔΕ ΜΟΡΦΟΥ  
H Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου αποτελεί τη συνέχεια της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Λεύκας η οποία λειτουργούσε επί Αγγλοκρατίας και κατά τα πρώτα χρό-
νια της Δημοκρατίας. 
Με τα γεγονότα όμως της Τουρκοκυπριακής ανταρσίας το 1963, η κωμόπολη της 
Λεύκας μετατράπήκε σε Τουρκοκυπριακό θύλακα. Συνέπεια του γεγονότος αυ-
τού ήταν η έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης να μεταφερθεί από τη Λεύκα στην 
κωμόπολη Μόρφου, όπου λειτουργούσε μέχρι την κατάληψη της Μόρφου από 
τους Τούρκους εισβολείς τον Αύγουστο του 1974.  
 
Η εδαφική έκταση, η οποία βρισκόταν υπό την ευθύνη αστυνόμευσης της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης Μόρφου κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο, κάλυπτε την 
ευρύτερη περιοχή της Μόρφου (έκταση περίπου 1200τχλμ), στην οποία περι-
λαμβάνονται πέραν της κωμόπολης Μόρφου και 67 χωριά με πληθυσμό περί-
που 35.000 κατοίκους.  
Τότε λειτουργούσαν 10 Αστυνομικοί Σταθμοί (Μόρφου, Λεύκας, Κουτραφά, Ευ-
ρύχου, Κακοπετριάς, Καλού Χωριού, Κάμπου, Ξερού, Πεδουλά, Κ.Πύργου)  
 
Το 1974 καταλήφθηκε από τους Τούρκους εισβολείς το 1/6 της εδαφικής αρμο-
διότητας της Αστυνομικής Διεύθυνσης, συμπεριλαμβανομένων της κωμόπολης 
Μόρφου και 36 χωριών της ευρύτερης περιοχής.  
Η έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου μετά την κατάληψη της ομώνυμης 
κωμόπολης από τους Τούρκους τον Αύγουστο του 1974, μεταφέρθηκε στον Πε-
δουλά όπου συστεγαζόταν με τον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό μέχρι το 1978. Στη 
συνέχεια, η έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου μεταφέρθηκε στην Ευ-
ρύχου όπου συστεγάζεται μέχρι σήμερα με τον ομώνυμο Αστυνομικό Σταθμό.  
Ο Αστυνομικός Σταθμός Κουτραφά μεταφέρθηκε στον Αστρομερίτη ενώ ο Αστυ-
νομικός Σταθμός Κ. Πύργου που είχε απομονωθεί από την υπόλοιπη περιοχή 
υπάχθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου.  
Την 31 Αυγούστου, 2005, λειτούργησε για πρώτη φορά το σημείο διέλευσης Ζώ-
διας - Αστρομερίτη και την 1η Δεκεμβρίου 2005, ο Αστυνομικός Σταθμός Κάτω 
Πύργου επανήλθε στην αρμοδιότητα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου. Στις 
17 Απριλίου, 2006 συστάθηκε κλιμάκιο της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτι-
κών (ΥΚΑΝ) στην επαρχία.  
Από την 1η Ιανουαρίου 2007 τα χωριά της επαρχίας Λεμεσού, Πρόδρομος, Λεμύ-
θου, Τρεις Ελιές, Καμινάρια, Αγ. Δημήτριος και Παλαιόμυλος, αστυνομεύονται 
από τον Αστυνομικό Σταθμό Πεδουλά αντί του Αστυνομικού Σταθμού Πλατρών 
όπως γινόταν προηγουμένως.  

Από τις 14/10/2011 λειτούργησε το σημείο διέλευσης Κ. Πύργου-Λιμνήτη στον Κ. 
Πύργο. 
Στις 2/2/2018 ο Αστυνομικός Σταθμός Αστρομερίτη συμπτύχτηκε με τον Αστυνο-
μικό Σταθμό Περιστερώνας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας με τον νέο 
Σταθμό να υπάγεται στην Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου. 
Η ανέγερση του κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου βρίσκεται υπό 
εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2020. 
Η εδαφική αρμοδιότητα της Αστυν. Δ/νσης Μόρφου αναπροσαρμόσθηκε μετά 
την Τουρκική Εισβολή του 1974. Μετά την επάνοδο της περιοχής Τυλληρίας στην 
εδαφική της αρμοδιότητα, την υπαγωγή σε αυτή έξι χωριών της Επαρχίας Λεμε-
σού και των χωριών που αστυνόμευε ο Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας κα-
λύπτει σήμερα έκταση, 933 τχλμ εξαιρουμένης της περιοχής της «Νεκράς Ζώ-
νης» με 52 χωριά που σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 έχουν 
πληθυσμό 19,212 κατοίκους.  
 
Σημειώνεται ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός αυξάνεται λόγω 
αποδήμων που διαμένουν για κάποια χρονική περίοδο στα χωριά τους και του-
ρισμού. Τούτο φαίνεται και από τα ίδια τα στοιχεία της απογραφής του έτους 
2011 καθότι από το σύνολο των 12,962 κατοικιών στην περιοχή μόνο οι 6971 
είναι μόνιμα κατοικημένες ενώ οι υπόλοιπες 5991 χρησιμοποιούνται ως κατοικί-
ες περιοδικά ή ως εξοχικά.  
 
Στην εδαφική αρμοδιότητα της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης περιλαμβάνο-
νται η Ιερά Μονή Κύκκου, τρία Βυζαντινά Μουσεία και εκκλησίες μεγάλου αρχαι-
ολογικού ενδιαφέροντος, καθώς αρκετές από αυτές περιλαμβάνονται στον κατά-
λογο προστατευμένων μνημείων της UNESCO.  
 
Επίσης αστυνομεύονται υδατοφράκτες, κυβερνητικά κτίρια, υποσταθμοί της ΑΗ-
Κ και της ΑΤΗΚ, οι τουριστικές περιοχές της Κακοπετριάς και του Πεδουλά, στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις και πεδία βολής, μεγάλο μέρος των δασών Τροόδους και 
Πάφου όπου διαβιεί το ενδημικό είδος του αγρινού καθώς επίσης 60 χ.λ.μ. 
γραμμής καταπαύσεως του πυρός.  
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«Κολυμπώ με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας μικρούς ήρωες» 
Η Αστυνομία Κύπρου στήριξε και φέτος την εκδήλωση «Κολυμπώ με 
τους ΟΥΚ για τους δικούς μας μικρούς ήρωες», που πραγματοποιήθηκε 
για τρίτη συνεχή χρονιά, με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Λουκά 
Φουρλά στις 21 Δεκεμβρίου, 2019. 
Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, έδωσε  το έναυσμα για 
την εκκίνηση των κολυμβητών, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Ακτή Ολυ-
μπίων και τερμάτισαν στην αποβάθρα του παλαιού λιμανιού Λεμεσού. 
Επίσης, την ίδια ώρα, πραγματοποιήθηκε το  «Περπάτημα Ελπίδας» κατά 
μήκος της παραλίας. 
Παρόντες μεταξύ άλλων επισήμων, ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δη-
μήτρης Συλλούρης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως  κ. 
Γιώργος Σαββίδης.  
Φιλανθρωπικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου Futsal 
Μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, στο πλαίσιο 
του 13ου Μαραθωνίου Λεμεσού, πραγματοποίησαν τον περασμένο Μάρ-
τιο, εκστρατεία διαφώτισης με την Κινητή Μονάδα Διαφώτισης του Γρα-
φείου Πρόληψης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας. Στόχος της 
εκστρατείας ήταν η πρόληψη αδικημάτων που αφορούσαν κλοπές από 
αυτοκίνητα, κλοπή αυτοκινήτων, κλοπές από πρόσωπα και διαρρήξεις. 
Εκστρατεία Κινητής Μονάδας Διαφώτσης στον 13ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο 
Λεμεσού 

Φιλανθρωπικό Πανηγύρι Χαράς 
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Παγκύπριο 
Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο «Ζωή» διοργάνωσαν τον περαμένο Οκτώβριο, 
Πανηγύρι Χαράς, στο πάρκο Ακρόπολης στο Στρόβολο. Η Εκδήλωση πε-
ριελάμβανε, μουσική, χορό, διασκεδαστικά παιχνίδια, Τα έσοδα διατέθη-
καν για την οικονομική ενίσχυση του συνδέσμου 
Εκστρατεία Κινητής Μονάδας Διαφώτσης στον 13ο ΟΠΑΠ Μαρα-
θώνιο Λεμεσού 
Μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, στο πλαίσιο 
του 13ου Μαραθωνίου Λεμεσού, πραγματοποίησαν τον περασμένο Μάρ-
τιο, εκστρατεία διαφώτισης με την Κινητή Μονάδα Διαφώτισης του Γρα-
φείου Πρόληψης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας. Στόχος της 
εκστρατείας ήταν η πρόληψη αδικημάτων που αφορούσαν κλοπές από 
αυτοκίνητα, κλοπή αυτοκινήτων, κλοπές από πρόσωπα και διαρρήξεις. 
Εκστρατεία Κινητής Μονάδας Διαφώτσης στον 13ο ΟΠΑΠ Μαρα-
θώνιο Λεμεσού 
Μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, στο πλαίσιο 
του 13ου Μαραθωνίου Λεμεσού, πραγματοποίησαν τον περασμένο Μάρ-
τιο, εκστρατεία διαφώτισης με την Κινητή Μονάδα Διαφώτισης του Γρα-
φείου Πρόληψης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας. Στόχος της 
εκστρατείας ήταν η πρόληψη αδικημάτων που αφορούσαν κλοπές από 
αυτοκίνητα, κλοπή αυτοκινήτων, κλοπές από πρόσωπα και διαρρήξεις. 

κοινωνική προσφορά  
Στη διάρκεια του χρόνου η Αστυνομία απέδειξε το 
κοινωνικό της έργο  
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Ημέρα Αστυνομίας 
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση «Ημέρα Α-
στυνομίας» στις 2 Νοεμβρίου, 2019 στην πλατεία του Μεσαιωνι-
κού Κάστρου, στην Πάφο, στην οποία παρευρέθηκαν ο Αρχηγός 
Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ο Έπαρχος Πάφου, τοπικοί 
και θρησκευτικοί παράγοντες, αξιωματικοί και μέλη της Αστυνο-
μίας και πλήθος κόσμου. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από 
το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας, 
έλαβαν μέρος μέλη Τμημάτων, Μονάδων και Γραφείων και περιε-
λάμβανε, μεταξύ άλλων, επιδείξεις προς το κοινό με θαλάσσια 
και εναέρια μέσα,  ανιχνευτικούς σκύλους και τους πυροτε-
χνουργούς της Αστυνομίας, υπό τους ήχους και της Φιλαρμονι-
κής της Αστυνομίας. 
Κατά το χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε πως η  
συγκεκριμένη καθιερωμένη πλέον εκδήλωση, εντάσσεται στο 
πλαίσιο των πολλαπλών δράσεων που υλοποιούνται από την Α-
στυνομία με στόχο να είναι  πιο κοντά στον πολίτη. Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης ο κ. Μιχαηλίδης απένειμε μετάλλια ανδραγαθίας 
στους Λοχίες 70 Γιώργο Γεωργίου και 4080 Χριστόφορο Νικολά-
ου, οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά εγκληματικών στοιχείων 
τον Μάιο του 2018,  στη Λεμεσό. 
Συμμετοχή της Αστυνομίας σε καθαρισμό του θαλάσσιου 
βυθού 
Σε εκδήλωση καθαρισμού του βυθού, στις 21 Σεπτεμβρίου, 2019 
στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού και 
της παραλίας Columbia Beach συμμετείχαν μέλη της Μονάδας 
Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στο πλαίσιο εκδήλωσης κατά-
δυσης και καθαρισμού του βυθού που διοργάνωσαν η Κυπριακή 
Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και ο Εκπαιδευτικός Οργανι-
σμός Καταδύσεων Professional Association of Diving Instructors 
(PADI). Η δράση καθαρισμού του βυθού και διαφύλαξης του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια της διοργάνωσης κατάδυσης στο βυθό από εννέα άτομα 
με αναπηρία, από την Κύπρο και το εξωτερικό. Το παρόν τους 
έδωσαν ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης 
Συλλούρης, υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε η εκδήλωση και 
ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης. 
Έλα στον Κόσμο μου! 
Όμορφες και ανθρώπινες στιγμές, με παιγνίδι και διασκέδαση 
πέρασαν όσοι βρέθηκαν στο 1ο Φεστιβάλ Ειδικών Ολυμπιακών 
με κεντρικό μήνυμα «Έλα στον Κόσμο μου», που πραγματοποιή-
θηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, 2019 στο γήπεδο του Αρχηγείου Α-

στυνομίας και συνδιοργανώθηκε από την Αστυνομία Κύπρου, 
την Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών και τον Επίτρο-
πο Εθελοντισμού. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η διαφώτιση και 
ευαισθητο- ποίηση του κοινωνικού συνόλου για διάφορα θέματα 
που αγγίζουν τα άτομα με ειδικές ικανότητες, εστιάζοντας στην 
αξία της ενασχόλησής τους με τις αθλητικές δραστηριότητες. 
Λαμπαδηφορία Φιλανθρωπικού Σωματείου Αστυνομίας 
Την καθιερωμένη πλέον Λαμπαδηφορία φιλανθρωπικού χαρα-
κτήρα πραγματοποίησε και πάλι μεταξύ 2 και 5 Οκτωβρίου, 2019 
το Φιλανθρωπικό Σωματείο της Αστυνομίας Κύπρου «Cyprus 
Police Torch Run» σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, υπό την αι-
γίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου 
Λ. Σαββίδη και την υψηλή προστασία του Προέδρου της Δημο-
κρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Τα έσοδα από τη διεξαγωγή του 
εράνου διατέθηκαν στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυ-
μπιακών.  
«Η αξία της ζωής πάνω από όλα» 
Το μήνυμα ότι η αξία της ζωής είναι πάνω από όλα, έστειλαν η 
Αστυνομία Κύπρου και η CNP Ασφαλιστική, μέσα από την 20η 
κοινή τους εκδήλωση για την οδική ασφάλεια, που πραγματοποι-
ήθηκε στο Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής του Αρχηγείου Αστυ-
νομίας, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, μεταξύ 
10 και 17  Οκτωβρίου, 2019. Κατά την εκδήλωση μικροί και με-
γάλοι είχαν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν με χορούς και τρα-
γούδια, να διασκεδάσουν με διάφορα παιχνίδια και δραστηριότη-
τες και να ενημερωθούν για την ορθή χρήση του οδικού δικτύ-
ου. Της εκδήλωσης προηγήθηκε πορεία πεζών, αφιερωμένη 
στους θανόντες από τροχαίες συγκρούσεις, η οποία είχε αφετη-
ρία το Πάρκο Οδικής Ασφάλειας Γιώργος Μαυρίκιος και τερματι-
σμό το χώρο της εκδήλωσης.  
Φιλανθρωπικό Πανηγύρι Χαράς 
Πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, 2019 Φιλανθρωπικό Πα-
νηγύρι Xαράς για στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύ-
πρου, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, δίπλα στο Αρχηγείο 
Αστυνομίας. Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Αστυνομική Διεύθυν-
ση Λευκωσίας και η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας σε συ-
νεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου. Στόχος της 
διοργάνωσης ήταν η ενίσχυση των υπηρεσιών ανακουφιστικής 
φροντίδας που για 48 τώρα χρόνια ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος 
Κύπρου παρέχει δωρεάν σε καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας 
και στις οικογένειες τους. 
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κοινωνική προσφορά  

Εκδήλωση προς τιμήν των αφυπηρετησάντων μελών της Α-
στυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Με σκοπό την επαφή και σύσφιξη των σχέσεων, μεταξύ των αφυπη-
ρετησάντων μελών της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
και της Ηγεσίας της Αστυνομίας, καθώς και των στελεχών της, πραγ-
ματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου, 2019, εκδήλωση προς τιμήν τους. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αρχηγός 
Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ενώ το παρόν τους έδωσαν ο Υ-
παρχηγός και οι Βοηθοί Αρχηγοί του Σώματος, οι Αστυνομικοί Διευ-
θυντές – Διοικητές, καθώς και άλλοι εν ενεργεία Αξιωματικοί. 
Στο χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας, ανέφερε πως: «Είναι η 
πρώτη φορά που πραγματοποιείται, από την Αστυνομία, μία εκδήλω-
ση που σκοπό έχει να συγκεντρώσει όλα τα αφυπηρετήσαντα μέλη 
μας, παγκυπρίως, με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση των δεσμών 
μεταξύ νυν και πρώην μελών μας. Ένεκα της σημασίας που αποδί-
δουμε ως Ηγεσία στην όλη διοργάνωση, ευελπιστώ ότι η πρωτοβου-
λία αυτή θα καταστεί θεσμός και θα πραγματοποιείται σε ετήσια βά-
ση». Και συνέχισε «Οι εμπειρίες και τα βιώματα που έχετε αποκομίσει 
κατά την πολυετή προσφορά σας στην Αστυνομία, είναι πέρα για πέ-
ρα πολύτιμα και μπορούν,  επιβάλλεται θα έλεγα, να αξιοποιηθούν 
ποικιλοτρόπως για το καλό της Υπηρεσίας και κατ’ επέκταση της κοι-
νωνίας». Τελειώνοντας τον χαιρετισμό του ο κ. Μιχαηλίδης, τους ευ-
χαρίστησε για άλλη μια φορά για την προσφορά τους στην Υπηρεσία, 
καλώντας τους να παραμείνουν ενεργοί και δραστήριοι. 
 
Η Αστυνομία Κύπρου βράβευσε τους πολίτες που βοήθησαν 
στο έργο της  
Την καθιερωμένη τελετή βράβευσης πολιτών που συνέβαλαν με 
διάφορους τρόπους στο έργο της Αστυνομίας, πραγματοποίησε το 

μεσημέρι σήμερα η Αστυνομία Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία, στη 
Λευκωσία, βραβεύθηκαν 55 πολίτες, οι οποίοι προσέφεραν εξαίρε-
τες υπηρεσίες στην κοινωνία, συνέδραμαν καθοριστικά σε περιπτώ-
σεις σύλληψης δραστών εγκλημάτων, παρείχαν ανθρωπιστική βοή-
θεια, βοήθησαν στην κατάσβεση πυρκαγιών και την εξιχνίαση σο-
βαρών εγκλημάτων και συνέβαλαν στη διάσωση προσώπων. Βρα-
βεύτηκαν επίσης, οργανισμοί, που προσέφεραν προς το Αστυνομικό 
Σώμα με διάφορους τρόπους.  Στην τελετή παρευρέθηκαν και α-
πηύθυναν χαιρετισμό, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης 
και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος Σαβ-
βίδης.Ο κ. Μιχαηλίδης, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, 
τόνισε τη σημασία που έχει η συμβολή των πολιτών στο έργο της 
Αστυνομίας και εξήρε τη συνδρομή τους προς τους συνανθρώπους 
μας και την κοινωνία γενικότερα. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αστυνο-
μία επενδύει πλέον σε ένα σύγχρονο μοντέλο αστυνόμευσης, που 
εμπεριέχει ως βασικό συστατικό τη στενή και δομημένη συνεργασία 
με τον κάθε ευσυνείδητο πολίτη, με στόχο την περαιτέρω ενδυνά-
μωση της ασφάλειας και προστασίας της κοινωνίας. Όπως ανέφερε, 
«η συμβολή των πολιτών στο πολύπλευρο και πολυσχιδές 
έργο της Αστυνομίας, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση στον 
αγώνα που καταβάλλουμε για πρόληψη και καταπολέμηση 
του εγκλήματος και για την εδραίωση και διατήρηση συν-
θηκών ασφάλειας στη χώρα μας. Ειδικά δε, στις μέρες μας, 
όπου η αστυνόμευση χαρακτηρίζεται από πολύ μεγαλύτε-
ρες και πολυεπίπεδες προκλήσεις συγκριτικά με παλαιότε-
ρες εποχές, η ανάγκη αυτή έχει γίνει ακόμη μεγαλύτερη 
και ακόμη πιο επιτακτική».  
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Απευθυνόμενος προς τα τιμώμενα πρόσωπα, ο Αρχηγός 
Αστυνομίας εξέφρασε τον απέραντο σεβασμό και ευγνωμο-
σύνη του, σε όλους, όσοι διακινδύνευσαν τη ζωή τους 
για να σώσουν συνανθρώπους μας, που ήρθαν αντιμέ-
τωποι με παραβάτες και επέδειξαν  προθυμία, αλλά και 
θάρρος, κατορθώνοντας να αποτρέψουν εγκληματικές 
ενέργειεςΤέλος, ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε τις ολόψυχες ευχα-
ριστίες και την βαθύτατη ευγνωμοσύνη του για τη βοήθεια που 
παρείχαν οι πολίτες αυτοί στο έργο της Αστυνομίας.   

Από πλευράς του ο κ. Σαββίδης στο χαιρετισμό του εξήρε 
τη συμβολή των πολιτών αυτών που με τις πράξεις τους έθεσαν 
ένα σημαντικό λιθαράκι στη γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Αστυ-
νομίας και πολιτών και ανέφερε πως «το γεγονός ότι τα τελευ-
ταία χρόνια βραβεύονται όλο και περισσότεροι εθελοντές, πολί-
τες, που συνέβαλαν στο έργο της Αστυνομίας (…), αποδεικνύει 
ότι η συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών έχει 
πλέον εδραιωθεί. Στόχος μας η συνεργασία αυτή να επεκταθεί 
ακόμα περισσότερο, ώστε να εμπεδωθεί ότι όλοι μπορούν να 

συνδράμουν, με πολλούς και διάφορους τρόπους, στη διασφάλι-
ση της προστασίας και ευημερίας της κοινωνίας μας».  
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Μεγάλες επιτυχίες σημείωσε ξανά η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκω-
τικών (Υ.ΚΑ.Ν) στον τομέα της πρόληψης, καταστολής και καταπολέ-
μησης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Αξιοσημείωτες είναι επί-
σης, οι επιτυχίες των μελών άλλων υπηρεσιών της Αστυνομίας στην 
πρόληψη και καταπολέμηση εγκληματικών ενεργειών εις βάρος ανυ-
ποψίαστων πολιτών και η εξάρθρωση εγκληματικών σπειρών.  

Κατασχέθηκαν 645 κιλά MDMA από τις Αυστραλιανές Αρχές σε συ-
νεργασία με την Αστυνομία Κύπρου (Υ.ΚΑ.Ν) και το Ηνωμένο Βασί-
λειο 

Στην κατάσχεση 645 κιλών χαπιών μεταμφεταμίνης (MDMA), συνολι-
κής αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, τα οποία βρίσκο-
νταν καμουφλαρισμένα σε φουκούδες, προχώρησαν Δεκεμβρίου, οι 
Αυστραλιανές Αρχές στο Σίδνεϋ, σε συνεργασία με την Υ.ΚΑ.Ν και τις 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από σχετική πληροφορία που 
κατείχε η Υ.ΚΑ.Ν, η οποία αφορούσε στη μεταφορά μεγάλης ποσότη-
τας ναρκωτικών μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από την Κύπρο προς 
την Αυστραλία. Η σχετική πληροφόρηση διαβιβάστηκε στις Αυστρα-
λιανές Αρχές, στις αρχές Ιουλίου, 2019, στο πλαίσιο της Διεθνούς Συ-
νεργασίας και των προσπαθειών της Κυπριακής Αστυνομίας (Υ.ΚΑ.Ν) 
για καταπολέμηση του φαινομένου των ναρκωτικών. Για την υπόθεση 
συνελήφθη αριθμός προσώπων στην Αυστραλία, στην Κύπρο και το 
Ηνωμένο Βασίλειο και ταυτόχρονα διενεργήθηκε επιχείρηση και συ-
γκεκριμένες έρευνες σε οικίες και υποστατικά στις τρεις χώρες.  

Η κατάσχεση των ναρκωτικών και των συλλήψεων, ήταν αποτέλεσμα 
της άψογης συνεργασίας των τριών χωρών και των επίμονων ενερ-
γειών των εμπλεκομένων χωρών με το συντονισμό των Αυστραλια-
νών Αρχών, που διήρκησαν έξι μήνες και προκάλεσαν μεγάλο πλήγμα 
κατά των εμπόρων και διακινητών ναρκωτικών, οι οποίοι εμπλέκονται 
στο οργανωμένο έγκλημα. Ταυτόχρονα καταδεικνύει και την αποφα-
σιστικότητα των Κυπριακών αλλά και των ξένων Μονάδων Επιβολής 
του Νόμου για την προστασία και την ασφάλεια του πολίτη.  Εντοπι-
σμός 11 κιλών κάνναβης Στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων που εί-
χαν στην κατοχή τους μέλη της Υ.ΚΑ.Ν ανέκοψαν στις 21 του περα-
σμένου Νοεμβρίου για έλεγχο, αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος 
από την επαρχία Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που έγινε, 
εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό ποσότητα κάνναβης, βάρους 11 κιλών, 
καθώς και χρηματικό ποσό ύψους €630. Ο 27χρονος συνελήφθη για 
αυτόφωρο αδίκημα, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, 

εντοπίστηκαν άλλες 8 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη συ-
νολικού βάρους 232 γραμμαρίων. Να σημειωθεί ότι, ο 27χρονος οδη-
γούσε αυτοκίνητο χωρίς άδεια κυκλοφορίας για τα τελευταία τρία 
χρόνια και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφαλείας.  

Εντοπίστηκαν και άλλες ποσότητες ναρκωτικών. Συνελήφθησαν συ-
νολικά επτά πρόσωπα Τρία κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέ-
θηκαν στις 10 Νοεμβρίου, 2019, όταν μέλη της Υ.ΚΑ.Ν, έκαναν σήμα 
σε αυτοκίνητο, που κινείτο σε δρόμο της επαρχίας Αμμοχώστου, να 
σταματήσει για έρευνα. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγός του οχήματος 
ήταν 22χρονος, έχοντας ως συνοδηγό 37χρονο. Κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 
€1,740, μια ζυγαριά ακριβείας, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη κάνναβης 
και μία κάψουλα με κοκαΐνη. Ακολούθησε έρευνα σε περιφραγμένο 
χώρο, σε κτηνοτροφική περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου, ιδιοκτησί-
α 44χρονου, όπου είχαν εντοπιστεί προηγουμένως να κινούνται 
ύποπτα ο 22χρονος και ο 37χρονος. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε και 
κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους τριών κιλών περίπου. Και 
οι τρεις συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση. Επίσης, στη σύλλη-
ψη τεσσάρων προσώπων προχώρησαν στα τέλη του περασμένου Δε-
κεμβρίου τα μέλη της Αστυνομίας, μετά τον εντοπισμό ποσότητας 
κάνναβης βάρους πέραν των τριών κιλών και μεγάλου χρηματικού 
ποσού στην κατοχή των δύο από τους υπόπτους. Συγκεκριμένα, μέλη 
της Υ.ΚΑ.Ν μετέβηκαν σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Ριζοελιάς – 
Καλού Χωριού, στην Λάρνακα, όπου εντόπισαν 29χρονο και 20χρονο 
να παραλαμβάνουν νάιλον τσάντα από το έδαφος και να την τοποθε-
τούν σε μοτοσικλέτα που βρισκόταν σταθμευμένη στο σημείο. Σταθ-
μευμένα στο σημείο βρίσκονταν επίσης και δύο αυτοκίνητα, στο ένα 
από τα οποία επέβαιναν 36χρονος και 41χρονος. Άμεσα τα μέλη της 
Υπηρεσίας επενέβησαν και τους ανέκοψαν για έλεγχο. Σε έρευνες που 
ακολούθησαν, παραλήφθηκε από τη μοτοσικλέτα του 20χρονου η 
νάιλον τσάντα, η οποία όπως διαπιστώθηκε περιείχε ποσότητα κάννα-
βης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 393 γραμμαρίων, ενώ στην κατο-
χή του 29χρονου εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 27 χιλιάδων 
ευρώ, που επίσης παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Επιπρόσθετα, στην κα-
τοχή του 20χρονου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν το χρηματικό 
ποσό των 955 ευρώ και μικροποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης.  

 

επιτυχίες  Η δράση των μελών της Αστυνομίας Κύπρου και 
αυτή τη χρονιά ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη σε όλους 
τους τομείς δραστηριοποίησής της.  
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Συλλήψεις από μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης  

Μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, ενώ βρίσκο-
νταν σε περιπολία, ανέκοψαν για έλεγχο ύποπτο αυτοκίνητο. 
Ο 30χρονος οδηγός του οχήματος, αρνήθηκε να υποβληθεί σε 
έλεγχο νάρκοτεστ με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο 
αδίκημα, ενώ σε σωματική έρευνα που έγινε στον 35χρονο 
συνοδηγό του οχήματος, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, βά-
ρους 16 περίπου γραμμαρίων, καθώς επίσης και ένα χειροποί-
ητο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κάνναβης και συνελήφθη. 
Κατά την έρευνα εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε ένα μι-
σοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο, ανάμεικτο με βιομηχανο-
ποιημένο καπνό και ποσότητα κάνναβης. 

Άλλες συλλήψεις 

Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε στις 23 Νοεμβρί-
ου, 2019 η Αστυνομία, σχετικά με υπόθεση διάρρηξης κατοικί-
ας και κλοπής στην επαρχία Πάφου, κατά την οποία κλάπηκαν 
μεταξύ άλλων, αριθμός χρυσαφικών, ασημένια ποτήρια, αριθ-
μός ρολογιών, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και 
χρηματικό ποσό. Μετά από εξετάσεις που έγιναν, προέκυψε 
μαρτυρία εναντίον 34χρονου, 30χρονου και 24χρονου, οι ο-
ποίοι συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλματα. Επίσης, στη 
σύλληψη 24χρονου προχώρησε στις 23 Νοεμβρίου, 2019 η 
Αστυνομία, μετά από καταγγελία, ότι διαπράχθηκαν διαρρήξεις 
σε διαμερίσματα πολυκατοικίας στη Λευκωσία. Ο 24χρονος 
συνελήφθη μετά από πληροφορία ότι, πρόσωπο του οποίου τα 
στοιχεία βρίσκονταν καταχωρημένα στον κατάλογο στοπ λιστ, 
σχετικά με υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, μετέβη στο αε-
ροδρόμιο Λάρνακας για αναχώρηση. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας 
μετέβηκαν άμεσα στο αεροδρόμιο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 

24χρονος είχε στην κατοχή του αντικείμενα, τα οποία φαίνεται 
να αποτελούσαν προϊόντα κλοπής, ενώ διέμενε παράνομα στο 
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισε 
ξύλινο κουτί που κλάπηκε από αυτοκίνητο τουριστών και πε-
ριείχε τέφρα νεκρού Η πιο πάνω υπόθεση εξιχνιάστηκε με επι-
τυχία με τη συμβολή του ΤΑΕ Λεμεσού, μετά την καταγγελία 
ζεύγους επισκεπτών στην Κύπρο ότι, στις 27 του περασμένου 
Δεκεμβρίου, άγνωστοι αφού έσπασαν το τζάμι του οχήματός 
τους που ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης εστιατορίου 
στην Ακτή του Κυβερνήτη, έκλεψαν από αυτό, τρεις υφασμά-
τινες τσάντες, που περιείχαν είδη ρουχισμού, μικρό χρηματικό 
ποσό και ένα ξύλινο κουτί που περιείχε την τέφρα του νεκρού 
παιδιού τους. Αφού η Αστυνομία προέβη άμεσα σε όλες τις εν-
δεδειγμένες ενέργειες, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία 
του αναφερόμενου ξύλινου κουτιού, απευθύνοντας παράλλη-
λα έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών που μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του, ενώ ακολούθως 
δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ύποπτου αυτοκινήτου 
και ύποπτου προσώπου. Η τεφροδόχος εντοπίστηκε μετά από 
πληροφορία πολίτη, ότι είχε δει το ύποπτο όχημα να κινείται 
στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, κοντά στο ύψος 
της Μονής. Ακολούθως, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού έσπευσαν στην 
περιοχή και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και μετά από 
εξονυχιστική έρευνα, εντόπισαν το κουτί σε ανοικτό χώρο. Η 
Αστυνομία, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αφού εντόπισε 
το ύποπτο αυτοκίνητο έφθασε στα ίχνη των δραστών και συ-
νέλαβε 33χρονο, 44χρονο και 35χρονη. 



2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

  

2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Κατάσχεση 3,5 κιλών κάνναβης Ποσότητα κάνναβης, βάρους 3,5 
κιλών περίπου, εντόπισαν και κατάσχεσαν στις 24 Απριλίου, 2019 
μέλη της ΥΚΑΝ και προχώρησαν στη σύλληψη δύο προσώπων, 
ηλικίας 23 και 34 ετών. 
Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, τα μέλη της 
ΥΚΑΝ διενήργησαν έρευνα σε εξοχική κατοικία, ιδιοκτησία 34χρο-
νης, στην επαρχία Λευκωσίας. Εντός της οικίας εντοπίστηκε 
23χρονος κάτοικος Λευκωσίας, ενώ από την έρευνα που έγινε, 
εντοπίστηκε ταξιδιωτική βαλίτσα, η οποία περιείχε επτά συσκευα-
σίες, με ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 3,5 κιλών περί-
που. 
Εντοπισμός κάνναβης βάρους 2,5 κιλών 
Ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 2,5 κιλών εντόπισαν στις 
10 Απριλίου, 2019 μέλη της Αστυνομίας, μετά από επιχείρηση της 
ΥΚΑΝ, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο πρόσωπα ηλικίας 25 
χρόνων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων 
και μετά από πληροφορία, τα μέλη της ΥΚΑΝ έθεσαν υπό παρακο-
λούθηση οικία στην επαρχία Λευκωσίας. Όταν εξήλθε από την οι-
κία 25χρονος και προσπάθησε να επιβιβαστεί σε μοτοσικλέτα, α-
νακόπηκε. Ο 25χρονος θεάθηκε να ρίχνει μία τσάντα στο έδαφος, 
ενώ ταυτόχρονα, δεύτερος 25χρονος έκλεισε την πόρτα της οικίας 
για να εμποδίσει τα μέλη της Αστυνομίας από του να εισέλθουν. 
Τα μέλη της ΥΚΑΝ εισήλθαν εντός της οικίας και αφού ερευνήθη-
κε η τσάντα, εντοπίστηκε σε αυτήν ποσότητα κάνναβης βάρους 
1091 γραμμαρίων. Ακολούθησε έρευνα στη μοτοσικλέτα, όπου 
εντοπίστηκαν ακόμη 1376 γραμμάρια κάνναβης. Εντός της οικίας 
εντοπίστηκαν ακόμη 11 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαριά ακρι-
βείας, δύο φωτοβολίδες, δύο αυτοσχέδιες κυλινδρικές συσκευασί-
ες με φυτίλι και άλλα τεκμήρια, ενώ στην κατοχή του δεύτερου 
25χρονου εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, ένας σπαστήρας με 
ίχνη κάνναβης και ένας εκτοξευτήρας επιβλαβών αερίων. Έρευνα 

διεξήχθη επίσης στην οικία του δεύτερου 25χρονου, όπου εντοπί-
στηκε ακόμη ένας σπαστήρας με ίχνη κάνναβης. Οι δύο 25χρονοι 
συνελήφθησαν από τα μέλη της Αστυνομίας για αυτόφωρα αδική-
ματα και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. 
Συνελήφθη 37χρονος για 70 υποθέσεις διαρρήξεων και 
κλοπών στην επαρχία Αμμοχώστου 
Ο 37χρονος συνελήφθη στις 20 Απριλίου, 2019, δυνάμει δικαστι-
κού εντάλματος, μετά από επιχείρηση του ΤΑΕ Αμμοχώστου. Της 
σύλληψής του ακολούθησε έρευνα στο αυτοκίνητο και στην οικία 
του, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 
αριθμός διαρρηκτικών εργαλείων, διάφορα τιμαλφή και ηλεκτρο-
νικές συσκευές, καθώς και χρηματικό ποσό. Από την οικία του 
37χρονου, παραλήφθηκαν επίσης ως τεκμήρια, αριθμός ηλεκτρο-
νικών συσκευών και ρολογιών, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, χρυ-
σαφικά, τσάντες, γυαλιά ηλίου και άλλα αντικείμενα, τα οποία 
φαίνεται να συνδέονται με 70 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών 
που διαπράχθηκαν στην επαρχία Αμμοχώστου. 
 

Επιτυχίες  Η δράση των μελών της Αστυνομίας Κύπρου και 
αυτή τη χρονιά ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη σε όλους 
τους τομείς δραστηριοποίησής της.  
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Σωτήρια απέβη η έγκαιρη ανταπόκριση Λοχία της Αστυνο-
μίας για 7χρονο κοριτσάκι 
Το περιστατικό συνέβη στις 14 Ιουλίου, 2019, όταν οικογένεια 
με δύο ανήλικα παιδιά βρισκόταν σε εστιατόριο στο Όμοδος για 
φαγητό. Σε κάποια στιγμή το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας, 
άρχισε να μην αναπνέει, λόγω κατάπωσης φαγητού και απόφρα-
ξης τραχεία. Αμέσως ο Λοχίας της Αστυνομίας, ο οποίος ήταν ε-
κτός καθήκοντος στο ίδιο εστιατόριο με την οικογένεια του, 
άκουσε τις φωνές των γονιών και προσέτρεξε για βοήθεια και 
άμεσα προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες πρώτων βοη-
θειών για διάνοιξη της αεροφόρου οδού. Με την πάροδο ενός 
λεπτού περίπου και τις ενδεδειγμένες ενέργειες του λοχία, το 
παιδάκι, το οποίο όπως φαίνεται είχε υποστεί πνιγμονή 
(απόφραξη τραχείας) από την κατάποση φαγητού, επανέφερε τις 
αισθήσεις του.  
Διάσωση προσώπων από μέλη της Μονάδας Αεροπορικών 
Επιχειρήσεων της Αστυνομίας 
Στη διάσωση τριών προσώπων προέβη στις 11 Μαΐου, 2019, η 
Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.) της Αστυνομίας.  
Αρχικά, το πρωί, ελικόπτερο της ΜΑΕΠ συμμετείχε μαζί με μέλη 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, του κλάδου Κυνών της 
Μ.Μ.Α.Δ., της Πολιτικής Άμυνας, του Ταμείου Θήρας, καθώς και 
εθελοντές πολίτες, στην επιχείρηση εντοπισμού 81χρονης που 
είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα στην Πάφο. Η 81χρονη αφού εντο-

πίστηκε από το πλήρωμα του ελικοπτέρου σε δύσβατη περιοχή 
του δήμου Πέγειας, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νο-
σοκομείο Πάφου. Όπως διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα πη-
χιοκαρπικής και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία.  Στη συνέ-
χεια, λίγο πριν το μεσημέρι λήφθηκε πληροφορία ότι όχημα κα-
τέπεσε σε γκρεμό βάθους 50 μέτρων κοντά στο δρόμο Λεμύθου 
– Πεδουλά. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ελικόπτερο της Αστυνομίας, 
το οποίο παρέλαβε τον 44χρονο οδηγό του οχήματος και τον με-
τέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε 
ότι υπέστη κάταγμα στέρνου.  
Επίσης, το απόγευμα της ίδιας μέρας λήφθηκε πληροφορία ότι σε 
περιοχή του Ακάμα, τραυματίστηκε στο πόδι 60χρονη τουρί-
στρια. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, επιστρατεύθηκε για α-
κόμα μία φορά ελικόπτερο της Αστυνομίας, το οποίο μετέφερε 
την 60χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε 
ότι υπέστη σπασμένη ποδοκνημική και κρατήθηκε για νοσηλεία. 

 

Επιτυχίες  
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2019 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

Μείωση σε συγκεκριμένες μορφές εγκλήματος κατέγραψε η 
Eurostat. Αρκετά ενθαρρυντικά, όσον αφορά στην ασφάλεια και 
στην εγκληματικότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε σχέση και με τα 
υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι τα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα κατά το 2019, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat). Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, η Κύ-
προς παρουσιάζεται ανάμεσα στις χώρες με τον μικρότερο αριθμό λη-
στειών, ανά 100,000 κατοίκους, ενώ κατατάσσεται τέταρτη στη λίστα 
των χωρών της Ε.Ε, με το μικρότερο αριθμό καταγγελιών για υποθέ-
σεις ληστειών, με 14 ληστείες ανά 100,000 κατοίκους, πίσω από την 
Ουγγαρία και τη Σλοβακία (9 ληστείες) και την Σλοβενία (12 ληστεί-
ες). Την ίδια στιγμή, η Κύπρος παρουσιάζεται ανάμεσα στις χώρες της 
Ε.Ε, με τα χαμηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών, ανά 100,000 κα-
τοίκους. Τα στοιχεία της Eurostat, επεκτείνονται και στο θέμα των 
κλοπών αυτοκινήτων, όπου η Κύπρος παρουσιάζεται περίπου στο μέ-
σο του σχετικού πίνακα, με ποσοστό κοντά στις 110 κλοπές ανά 
100,000 κατοίκους. Τα στοιχεία αυτά της Eurostat, καταδεικνύουν μια 
συνεχή μείωση του ποσοστού των εγκλημάτων στις τρεις πιο πάνω 
κατηγορίες στην Κύπρο, για την επταετία 2011-2017.  
Εντοπισμός μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Στη σύλληψη 
35χρονου προχώρησε στις 28 Οκτωβρίου, 2019 η Αστυνομία,  όταν 
σε έλεγχο που έγινε στις αποσκευές του, με την άφιξή του στο Αερο-
δρόμιο Λάρνακας, εντοπίστηκαν 15 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν 
17 κιλά και 715 γραμμάρια κάνναβης και συνελήφθη. Επίσης, στις 18 
Οκτωβρίου, 2019 συνελήφθησαν τρία πρόσωπα στη Λεμεσό όταν ε-
ντοπίστηκε στην κατοχή τους μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών από μέλη 
της Υ.ΚΑ.Ν που ανέκοψαν αρχικά το αυτοκίνητο 25χρονου για 
έλεγχο, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν, ποσότητα κάνναβης βάρους 
4.300 γραμμαρίων και ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 1.200 γραμμαρί-
ων. Ακολούθως, θεάθηκε να πλησιάζει στη σκηνή δεύτερο αυτοκίνη-
το, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα και αφού τα μέλη της ΥΚΑΝ 
κατάφεραν να το ανακόψουν, εντόπισαν σε αυτό ίχνη κάνναβης, με 
αποτέλεσμα οι δύο να συλληφθούν για αυτόφωρο αδίκημα. Εξάλλου, 
στις 30 Οκτωβρίου, 2019, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Υ-
πηρεσίας, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή στη Λάρνακα, ένα κιλό 
κοκαΐνης. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν 

τέσσερα πρόσωπα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργή-
θηκε στις 22 Σεπτεμβρίου, 2019, σε αυτοκίνητο που οδηγούσε 
26χρονος από τη Λευκωσία εντοπίστηκε τσαντάκι, το οποίο περιείχε 
επτά γραμμάρια κάνναβης, ένα χειροποίητο τσιγάρο με κάνναβη, κα-
θώς επίσης και χρηματικό ποσό. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οι-
κία του, στην παρουσία του ιδίου και ενός 23χρονου, ανευρέθηκαν 
200 πυροτεχνήματα, το χρηματικό ποσό των 2,520 ευρώ και ποσότη-
τα κάνναβης και συνελήφθησαν. Ακολούθησε έρευνα σε δεύτερη οικί-
α στη Λευκωσία, στην οποία διαμένει 58χρονος, κατά την οποία ανευ-
ρέθηκε ποσότητα κάνναβης βάρους 1,5 κιλού, ένα αεροβόλο πιστόλι, 
340 κροτίδες και 30 πακέτα καπνού και ο 58χρονος συνελήφθη. Επι-
πρόσθετα, στα τέλη Αυγούστου, 2019 μέλη της Υ.ΚΑ.Ν, ανέκοψαν για 
έλεγχο στη Λευκωσία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 44χρονος. Κατά τη 
διάρκεια της έρευνας, εντός του οχήματος ανευρέθηκε ένα  κιλό κάν-
ναβης. Ακολούθησε έρευνα σε οικία του, κατά την οποία ανευρέθη-
καν ακόμη 4,5 κιλά κάνναβης. 
Εντοπίστηκαν 34 κιλά κάνναβης Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφο-
ριών, μέλη της ΥΚΑΝ Λεμεσού ανέκοψαν για έλεγχο στις 28 Αυγού-
στου, 2019 αυτοκίνητο που οδηγούσε 46χρονος, στο οποίο εντοπί-
στηκε ποσότητα κοκαΐνης. Ακολούθως, μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία 
με μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, διενήργησαν 
έρευνα στην οικία 45χρονου σε περιοχή των Βάσεων, όπου εντοπί-
στηκαν δύο τυφέκια, ένα αεροβόλο, 215 πλήρη φυσίγγια πυροβόλου 
όπλου, καθώς και το χρηματικό ποσό των €4,430. Ακολούθησε 
έρευνα σε υποστατικό που διατηρεί ο 45χρονος όπου εντοπίστηκαν 
34 αεροστεγείς συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 34 κιλά κάννα-
βης. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, εντοπίστηκαν από μέλη της Υ-
ΚΑΝ άλλα τέσσερα κιλά κάνναβης σε κρύπτη στο χώρο αποσκευών 
του αυτοκινήτου του 45χρονου.  
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Εντοπίστηκαν πέραν των εννέα κιλών κάνναβης. Μέλη της 
ΥΚΑΝ διενήργησαν στις 28 Αυγούστου, 2019 έρευνα βάσει δικα-
στικών ενταλμάτων, στις οικίες δύο 24χρονων στην επαρχία 
Λάρνακας, κατά τις οποίες, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ποσό-
τητα κάνναβης, βάρους 9.707 γραμμαρίων, ένα αλεστήρι και μια 
ζυγαριά ακριβείας. Ακολούθως, τα εν λόγω πρόσωπα συνελήφ-
θησαν και τέθηκαν υπό κράτηση.  
Εντοπίστηκαν τέσσερα αυτοσχέδια θερμοκήπια καλλιέρ-
γειας φυτών κάνναβης. Στη σύλληψη 37χρονου και 30χρονης 
προχώρησε στις 5 Αυγούστου, 2019 η Αστυνομία στο πλαίσιο 
διερεύνησης υπόθεσης. Κατά την έρευνα που έγινε στην οικία 
των εν λόγω προσώπων στη Λεμεσό, εντοπίστηκε στην αυλή, 
ένα φυτό κάνναβης και εντός της οικίας τέσσερα αυτοσχέδια 
θερμοκήπια εσωτερικού χώρου, με εγκατεστημένα συστήματα 
φωτισμού και εξαερισμού, στα οποία βρίσκονταν φυτεμένα σε 
γλάστρες ακόμη 14 υπό καλλιέργεια φυτά κάνναβης, ύψους 50-
120 περίπου εκατοστών. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ένα αυτο-
σχέδιο αποξηραντήριο, ποσότητα κάνναβης με φύλλωμα και τε-
μάχια στελέχους φυτού κάνναβης, συνολικού βάρους 402 γραμ-
μαρίων, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας. Εξάλλου, σε άλλη υ-
πόθεση, στο πλαίσιο συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, μέλη 
της ΥΚΑΝ διενήργησαν στις 18 Οκτωβρίου, έρευνα βάσει δικα-
στικού εντάλματος, σε οικία σε χωριό της Επαρχίας Πάφου, όπου 
διαμένει 50χρονος. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν 
και κατασχέθηκαν 47 υπό καλλιέργεια φυτά κάνναβης, ύψους 
από 20 μέχρι 150 εκατοστά.  
Εξιχνιάστηκαν άλλες σοβαρές υποθέσεις 
Συνελήφθη 42χρονος για υπόθεση απόκτησης, κατοχής και από-
κτησης πρόσβασης σε παιδική πορνογραφία και παραγωγής υλι-
κού παιδικής πορνογραφίας. 
Στη σύλληψη 42χρονου προχώρησε στις 14 Οκτωβρίου, 2019 η 
Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της πιο πάνω υπόθεσης. 
Συγκεκριμένα, κατά τις εξετάσεις που έγιναν σε συσκευές που 
κατείχε ο 42χρονος, εντοπίστηκαν αρχεία με βίντεο και φωτο-

γραφίες που απεικονίζουν γυμνά παιδιά. Σε έρευνα που ακολού-
θησε στην οικία του στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν και παραλήφθη-
καν ως τεκμήρια, ένα κινητό τηλέφωνο και ένας ηλεκτρονικός 
υπολογιστής και ο 42χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα.  
Να σημειωθεί ότι, σε άλλες δύο περιπτώσεις στις αρχές του πε-
ρασμένου Οκτωβρίου, συνελήφθησαν 25χρονος για υπόθεση κα-
τοχής/διανομής και απόκτησης πρόσβασης σε παιδική πορνογρα-
φία στη Λεμεσό, καθώς επίσης και 28χρονος, μετά από καταγγε-
λία ανήλικου ότι με τη χρήση πλαστών λογαριασμών σε πλατ-
φόρμα  κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας γυναικείο 
όνομα, απέσπασε αριθμό φωτογραφιών και βίντεο, στα οποία ο 
ανήλικος απεικονιζόταν γυμνός. Ο 28χρονος φέρεται να παραδέ-
χθηκε τη διάπραξη των πιο πάνω αδικημάτων, καθώς επίσης και 
ότι έλαβε με τον ίδιο τρόπο αρχεία φωτογραφίας και βίντεο από 
ακόμη τέσσερα ανήλικα πρόσωπα. 
Συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για υπόθεση παράνομης κα-
τοχής περιουσίας στην Πάφο 
Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε στις 25 Σεπτεμβρίου, 
2019 η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας πε-
ριουσίας, στην οικία τους  στην Πάφο. Συγκεκριμένα, εντοπίστη-
καν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια 101 κινητά τηλέφωνα, 65 
κάρτες τηλεφώνων, 30 πορτοφόλια, 34 ζεύγη γυαλιών, 55 ρο-
λόγια χειρός, 18 δέσμες κλειδιών, έξι φωτογραφικές, τρία ρόπα-
λα, καθώς και άλλα αντικείμενα, για τα οποία δεν έδωσαν ικανο-
ποιητικές εξηγήσεις για την κατοχή τους. 
Σύλληψη από μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης  
Πρόσωπο ηλικίας 38 χρόνων, το οποίο αναζητείτο σχετικά με 
διερευνώμενες υποθέσεις κλοπής ποδηλάτων, εντόπισαν τον πε-
ρασμένο Αύγουστο μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης στη Λε-
μεσό και προχώρησαν στη σύλληψη του για διευκόλυνση των 
ανακρίσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ 

    
  

  
  

Έτος 

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 

ΘΥΜΑΤΑ 

  Τραυματίες   

Θανατηφόρα Σοβαρά Ελαφρά Ζημιές ΣΥΝΟΛΟ Νεκροί Σοβαρά Ελαφρά ΣΥΝΟΛΟ 

2015 56 324 280 298 958 57 377 570 1,004 

2016 45 355 250 292 942 46 406 558 1,010 

2017 49 349 209 269 876 53 388 450 891 

2018 44 292 163 242 741 49 348 393 790 

2019 52 286 152 237 727 52 340 333 725 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης(ΓΣ&Χ) 
     



Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος 

Αδικήματα 
2017 2018 2019 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Αδικήματα Κατά Της Κοινής Γαλήνης 12 11 91.67% 18 16 88.89% 6 6 100.00% 

Αδικήματα Κατά Της ‘Ασκησης Νομικής 
Εξουσίας 

75 65 86.67% 75 68 90.67% 63 61 96.83% 

Αδικήματα Που Παραβλάπτουν Γενικά 
το Κοινό 

42 36 85.7% 45 40 88.9% 38 38 100.0% 

Αδικήματα Κατά Προσώπου 207 181 87.44% 192 168 87.50% 251 224 89.24% 

Αδικήματα Κατά της Περιουσίας 2717 1290 47.48% 2234 1094 48.97% 2053 1107 53.92% 

Κακόβουλη Βλάβη Σε Περιουσία 373 81 21.72% 286 81 28.32% 243 74 30.45% 

Πλαστογραφία, νομισματοκοπια, πα-
ραχάραξη, παρομοια ποινικά αδικήμα-
τα και πλαστοπροσωπια 

318 285 89.62% 307 274 89.25% 338 316 93.49% 

Απόπειρες και Συνωμοσίες Για Τη Διά-
πραξη Αδικημάτων 

37 30 81.08% 45 39 86.67% 45 37 82.22% 

Αδικήματα Κατά Παράβαση Άλλων Νό-
μων 

523 460 87.95% 620 548 88.39% 508 421 82.87% 

Αδικήματα σχετικά με τα ναρκωτικά και 
άλλες ψυχότροπες ουσίες 

949 927 97.68% 1160 1128 97.24% 1053 1002 95.16% 

ΟΛΙΚΟ 5253 3366 64.08% 4982 3456 69.37% 4598 3286 71.47% 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)       

Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)      

Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις          

% = Ποσοστό εξιχνίασης           

          

Σημείωση: 
Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που έχουν Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες. 

          

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος 

  Αδικήματα 2016 2017 
αυξομείωση  

16 - 17 
2018 

αυξομείωση  
17 - 18 

2019 
αυξομείωση  

18 - 19 

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΕ-
ΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Κλοπή (Κλοπή κινητού τηλεφώνου και μοτοποδηλάτου, ανεξαρτή-
τως αξίας είναι μικροπαράβαση-βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β α.α 49Γ και 
49Δ) 

702 935 33% 689 -26% 616 -11% 

Κλοπή ζώων αξίας πάνω των 1000€ και ζωοκτονία με σκοπό την 
κλοπή 

20 9 -55% 18 100% 17 -6% 

Απόκρυψη μητρώων, διαθηκών, τίτλων κλπ με πρόθεση δόλου 0 1 - 0 -100% 0 - 

Ληστεία και Εκβίαση 93 103 11% 73 -29% 55 -25% 

Διαρρήξεις και συναφή εγκλήματα 1687 1448 -14% 1217 -16% 1152 -5% 

Ψευδείς παραστάσεις, απάτη κλπ 126 140 11% 121 -14% 106 -12% 

Εξασφάλιση εκτέλεσης αξιόγραφου με ψευδείς παραστάσεις 0   - 2 - 0 -100% 

Εξασφάλιση πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις 29 31 7% 24 -23% 22 -8% 

Συνωμοσία για καταδολίευση 1 1 0% 3 200% 2 -33% 

Απάτη κατά την πώληση ή υποθήκευση περιουσίας 4 3 -25% 7 133% 3 -57% 

Κλεπταποδοχή περιουσίας πάνω από 1000€ 13 9 -31% 12 33% 14 17% 

Δόλοι από Επιτρόπους, Ψευδείς Λογαριασμοί 0   - 0 - 0 - 

Παράνομη κατοχή περιουσίας πάνω από 1000€ 19 8 -58% 31 288% 27 -13% 

Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον. 0   - 5 - 3 -40% 

Δόλια ιδιοποίηση ενέργειας ή τρεχούμενου νερού 9 14 56% 9 -36% 9 0% 

Είσοδος ενόπλου σε ξένη περιουσία με σκοπό κλοπής 0   - 0 - 0 - 

Εκβιασμός κ.λπ. 12 14 17% 18 29% 18 0% 

Δόλια ιδιοποίηση ή τήρηση ψευδών λογαριασμών ή παραποίησης 
βιβλίων ή λογαριασμών από διευθυντές και αξιωματούχους 

0 0 - 1 - 0 -100% 

Ψευδείς εκθέσεις αξιωματούχων εταιρειών 0 0 - 0 - 0 - 

Ψευδείς λογαριασμοί με σκοπό καταδολίευσης 1 0 -100% 0 - 0 - 

Ψευδείς λογαριασμοί από δημόσιους λειτουργούς 0 0 - 0 - 0 - 

Τοκογλυφία και Αισχροκέρδεια 1 1 0% 4 300% 9 125% 

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥ-
ΣΙΑ 

Εμπρησμός / Απόπειρα 173 232 34% 172 -26% 144 -16% 

Φωτιά σε εσοδείες και φυτείες 3 5 67% 6 20% 5 -17% 

Πρόκληση ναυαγίου 0 0 - 0 - 0 - 

Βλάβη σε ζώα αξίας πάνω από  £500 2 4 100% 1 -75% 1 0% 

Κακόβουλη βλάβη σε περιουσία (Σημείωση: Κακόβουλη βλάβη σε 
περιουσία αξίας  μέχρι £500 κατά παράβαση του άρθρου 324(1) 
του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 είναι μικροπαράβαση.) 

85 76 -11% 82 8% 78 -5% 

Απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες 56 56 0% 25 -55% 15 -40% 

Γραπτές απειλές εμπρησμού 0 0 - 0 - 0 - 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ) 



ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

          

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
2017 2018 2019 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Ψευδείς παραστάσεις, απάτη κλπ 140 127 90.7% 121 104 86.0% 106 90 84.9% 

Εξασφάλιση εκτέλεσης αξιόγραφου με ψευδείς παρα-
στάσεις 

0 0 0.0% 2 0 0.0% 0 0 0.0% 

Εξασφάλιση πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις 31 29 93.5% 24 23 95.8% 22 21 95.5% 

Συνωμοσία για καταδολίευση 1 0 0.0% 3 3 100.0% 2 2 100.0% 

Απάτη κατά την πώληση ή υποθήκευση περιουσίας 3 2 66.7% 7 5 71.4% 3 3 100.0% 

Δόλοι από Επιτρόπους, Ψευδείς  Λογαριασμοί 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

Αδικήματα σχετικά με το νόμισμα 6 3 50.0% 9 9 100.0% 21 21 100.0% 

Περί Συγκάλυψης έρευνας και Δήμευσης εσόδων 
από ορισμένες εγκληματικές πράξεις 

26 25 96.2% 3 3 100.0% 9 8 88.9% 

ΣΥΝΟΛΟ 207 186 89.9% 169 147 87.0% 163 145 89.0% 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)      

Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)     

Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις          

% = Ποσοστό εξιχνίασης           

          

Σημείωση: 
Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που έχουν Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρ-
κτες. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 



Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος 

        

Είδος Βίας 2015 2016 2017 2018 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ 

Σεξουαλική 50 41 27 16 26 160 3.42% 

Σωματική 556 513 506 630 779 2984 63.76% 

Ψυχολογική 345 281 253 301 356 1536 32.82% 

ΣΥΝΟΛΟ 951 835 786 947 1161 4680 100.00% 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2019 

Έτος 

Σοβαρές Υποθέσεις Μικροπαραβάσεις Συνολικοί Αριθμοί Ηλικίες 

Αριθμός Σοβαρών 
Υποθέσεων 

Αγόρια 
Κορί-
τσια 

Αριθμός Μικρο-
παραβάσεων 

Αγόρια 
Κορί-
τσια 

Σύνολο Υ-
ποθέσεων 

Σύνολο 
Αγοριών 

Σύνολο Κο-
ριτσών 

Σύνολο Α-
νηλίκων 

Ηλικιά 7 - 
13 

Ηλικία 14 
- 16 

2017 69 88 4 75 92 6 144 180 10 190 34 156 

2018 75 102 5 52 67 8 127 169 13 182 38 144 

2019 61 87 7 89 132 15 150 219 22 241 27 214 

Πηγή: Γραφείο 
Στατιστικής και 
Χαρτογράφησης 
(ΓΣ&Χ) 

            

             

Σημείωση: 
--  Στα στοιχεία πιο πάνω, ανήλικοι είναι τα πρόσωπα που δεν είχαν κλείσει το 16 έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος . 

             



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  2017 2018 2019 
% ποσοστιαία δια-

φορά  
(2018 - 2019) 

1. Απελάσεις Αλλοδαπών 550 528 299 -43% 

2. Αναχωρήσαντες καθ΄υπόδειξη 230 167 118 -29% 

3. Άρνηση εισόδου σε αλλοδαπούς 1,534 2,161 962 -55% 

4. Παράνομοι Αλλοδαποί 4,118 6,108 8,954 47% 

4.1 Συλληφθέντες Λαθρομετανάστες 90 88 82 -7% 

4.2 Παράνομη Παραμονή (overstayed) 1,456 1,313 1,133 -14% 

4.3 Αιτητές Ασύλου  2,480 4,574 7,647 67% 

4.4 Αναχωρούντες Λαθρομετανάστες (οικιοθελώς) 92 133 92 -31% 

5. Παράνομη Παραμονή (overstayed) 1,456 1,313 1,133 -14% 

5.1 Παράνομη Παραμονή - Συλληφθέντες 748 611 429 -30% 

5.2 Παράνομη παραμονή - Αναχωρούντες οικιοθελώς 708 702 704 0% 

6. Παράνομη εργοδότηση         

6.1 Υποθέσεις 326 211 312 48% 

6.2 Ενεχόμενοι εργοδότες 334 213 297 39% 

6.3 Συλληφθέντες αλλοδαποί εργαζόμενοι 485 320 493 54% 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)         



Μικροπαραβάσεις κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος 

          

Αδικήματα 
2017 2018 2019 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Αδικήματα εναντίον της Κοινής Γαλήνης 562 555 98.8% 644 640 99.4% 653 645 98.8% 

Αδικήματα εναντίον της Άσκησης Νόμι-
μης Εξουσίας 

146 145 99.3% 236 236 100.0% 177 176 99.4% 

Αδικήματα που Παραβλάπτουν το Κοινό 
Γενικά 

468 467 99.8% 384 371 96.6% 666 656 98.5% 

Αδικήματα Εναντίον Προσώπων 927 905 97.6% 1,129 1,089 96.5% 1,235 1,206 97.7% 

Αδικήματα Εναντίον Της Περιουσίας 670 427 63.7% 667 458 68.7% 796 569 71.5% 

Κακόβουλη Βλάβη σε Περιουσία 188 109 58.0% 200 144 72.0% 200 122 61.0% 

Απόπειρες και Συνωμοσίες για τη Διά-
πραξη Εγκλημάτων 

20 19 95.0% 19 19 100.0% 23 23 100.0% 

Αδικήματα κατά Παράβαση Διαφόρων 
άλλων Νόμων 

3,211 3,177 98.9% 2,967 2,931 98.8% 2,845 2,810 98.8% 

ΟΛΙΚΟ 6,192 5,804 93.7% 6,246 5,888 94.3% 6,595 6,207 94.1% 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)       

Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)      

Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις          

%= Ποσοστό εξιχνίασης           

          

Σημείωση: 
-- Στις Μικροπαραβάσεις περιλαμβάνονται και οι καταγγελίες όπως αυτές διαβιβάστηκαν στο  ΓΣ&Χ απο τους Αστυνομικούς Σταθμούς. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που αφορούν το "Νόμο για 
θανατικούς ανακριτές (αιφνίδιοι και αφύσικοι θάνατοι)" που συνήθως ταξινομούνται ως Ανύπαρκτες. 
-- Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν Αναβαθμιστεί σε Σοβαρές, που έχουν Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ΄ 





ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
1478 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΤΗΛ. 00357 22607639 
FAX: 00357 22607647 

 
Email: www.police@cytanet.com.cy 
Website: http://www.police.gov.cy 

 


