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Αγαπητοί αναγνώστες,
τo 2ο τεύχος για το 2018 του περιοδικού «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ» βρίσκεται στα χέρια σας με ποικίλη ύλη.

Παρόλο που η περίοδος χαλάρωσης και ξεκούρασης έχει
παρέλθει και για πολλούς οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν
τελειώσει, η Κύπρος, ως ασφαλής τουριστικός προορισμός,
συνεχίζει να δέχεται μεγάλα τουριστικά ρεύματα που είναι
η κύρια πηγή εσόδων για τη χώρα μας. Σχετικό άρθρο
φιλοξενείται στα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». 

Παράλληλα, σε αυτό το τεύχος φιλοξενείται άρθρο που
αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά και την παράνομη
διακίνηση πολιτιστικών αγαθών. Με σκοπό την καταπολέ-
μηση τέτοιου είδους εγκλημάτων, η Αστυνομία Κύπρου
δημιούργησε το Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στη σύγχρονη εποχή, κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
χρησιμοποιούνται ευρέως εικονικά νομίσματα ή αλλιώς
κρυπτονομίσματα. Το εικονικό νόμισμα αποτελεί την ψη-
φιακή αναπαράσταση μιας αξίας, η οποία μπορεί να δια-
πραγματεύεται ψηφιακά και να λειτουργεί είτε ως ένα μέσο
ανταλλαγής, είτε ως μια λογιστική μονάδα, είτε ως μια αξία
αποθήκευσης. Οι νέοι μηχανισμοί πληρωμής επεξηγούνται
σε σχετικό άρθρο που ακολουθεί. 

Επιπλέον, στο κείμενο με θέμα «Χωροφυλακή και ζαπτιέδες
στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο» αναφέρονται σημαντικές
μεταρρυθμίσεις που έγιναν μεταξύ των ετών 1839-1878, οι
οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την οργάνωση του τόπου
μας σε βαθμό τέτοιο ώστε το διαμορφωθέν νομικό-διοικη-
τικό πλαίσιο να εξακολουθεί να επηρεάζει έως σήμερα αρ-
κετές λειτουργίες τόσο της Αστυνομίας όσο και της ευρύ-
τερης κρατικής μηχανής. 

Το εν λόγω τεύχος περιλαμβάνει επίσης το Α’ μέρος έρευνας
για το δίκαιο της θάλασσας, όπου δίνονται χρήσιμες πληρο-
φορίες για τον τρόπο που η θάλασσα αποκτά διαχωρισμό
ανάλογα με τα δικαιώματα που μπορεί να ασκήσει το παρά-
κτιο κράτος. Επιπρόσθετα, η Αστυνομία τονίζει την αποφα-
σιστικότητά της για την καταπολέμηση του σοβαρού και
οργανωμένου εγκλήματος, ενώ ακολουθούν ενδιαφέροντα
κείμενα, όπως η ερευνητική συνεργασία μεταξύ της Αστυ-
νομίας Κύπρου και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και
Καινοτομία «Κοίος», το 3o διεθνές συνέδριο για το έγκλημα
στον κυβερνοχώρο που διοργάνωσε η Αστυνομία Κύπρου
και πολλά άλλα.

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Αστυνομία
Κύπρου έλαβε ξανά τα εύσημα για μέλη της, τα οποία έτυ-
χαν διεθνούς καταξίωσης και αναγνώρισης μέσα από τοπο-
θετήσεις σε επιτροπές και αποστολές από διεθνείς
οργανισμούς αστυνομικής συνεργασίας.

Aνανεώνουμε το ραντεβού μας για τον χειμώνα. 

Τα «Αστυνομικά Χρονικά»
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Η Κύπρος, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, απο-
τελεί μια σύγχρονη χώρα με απέραντη φυσική ομορφιά,
που συνδυάζει βουνό και θάλασσα και άπειρο κάλλος, με
μακραίωνη ιστορία που μετρά περίπου 11.000 χρόνια. 

Ο τουρίστας κατά την επίσκεψη και παραμονή του στο
φιλόξενο νησί μας μπορεί να γνωρίσει πολλά πολιτιστικά
στοιχεία και να συνδυάσει ολόχρονα επιμόρφωση και
ψυχαγωγία με χαλάρωση και ξεκούραση. 

Τουρίστες είναι τα άτομα τα οποία επισκέπτονται και δια-
μένουν σε μια χώρα ή μέρος για περιορισμένο χρονικό διά-
στημα και για περισσότερο από 24 ώρες και δεν ταξι-
δεύουν με σκοπό να παραμείνουν για να εργαστούν ή να
απασχοληθούν. Εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι περιοχών
που κατοικούν σε μια περιοχή και μετακινούνται για εργα-
σία ή για μόνιμη εγκατάσταση, οι φοιτητές ή οι σπουδα-
στές που είναι μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής
τους, καθώς και οι ταξιδιώτες που διέρχονται διαμέσου
μιας χώρας χωρίς να μείνουν εκεί ή χωρίς να εξέλθουν από
αεροδρόμια ή λιμάνια με σκοπό να συνεχίσουν προς τον
τελικό τους προορισμό. Επίσης, ταξιδιώτης τουρίστας είναι
αυτός, ο οποίος επισκέπτεται μια χώρα, έστω και για μία
μέρα, και διαμένει σε τουριστικό κατάλυμα, είτε σε φιλικά
ή συγγενικά του πρόσωπα για λιγότερο από έναν χρόνο
για οποιοδήποτε σκοπό. 

Στην Κύπρο παρατηρείται αυξημένο εξωτερικό και εσωτε-
ρικό τουριστικό ρεύμα κατά τη θερινή περίοδο, προφανώς
για τον ήλιο και τη θάλασσα και πιο μειωμένο, κατά τη φθι-
νοπωρινή και χειμερινή περίοδο, όπου πέφτουν οι ζέστες,

και οι τουρίστες έρχονται στο νησί μας για να χαλαρώσουν
και να απολαύσουν το χιονισμένο τοπίο στα ζεστά ορεινά
τουριστικά θέρετρα.

Στο νησί μας φθάνουν διάφοροι τύποι εξωτερικών τουρι-
στών με συγκεκριμένο σκοπό η κάθε κατηγορία. Ο νεαρός
τουρίστας, ο οποίος ενδιαφέρεται για την τουριστική ζωή
και περιπέτεια και μπορεί να επιλέξει την Αγία Νάπα. Ο
οικογενειάρχης τουρίστας που ενδιαφέρεται να κάνει δια-
κοπές με την οικογένειά του και θέλει να απολαύσει οικο-
νομικές διακοπές ή διακοπές πολυτελείας και πιθανόν να
επιλέξει την Πάφο. Ο ηλικιωμένος τουρίστας που θέλει να
χαλαρώσει και να ησυχάσει ή επιλέγει ένα οικονομικό πα-
κέτο με προσκυνήματα και εκδρομές σε διάφορα αξιοθέ-
ατα και μπορεί να προτιμήσει για παράδειγμα το Τρόοδος.
Επίσης, το νησί μας επισκέπτονται τουρίστες που ανήκουν
στον αθλητικό τουρισμό που περιλαμβάνει αθλητικά γεγο-
νότα ή άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Μια άλλη κατη-
γορία ανθρώπων κάνουν επαγγελματικό τουρισμό, που
περιλαμβάνει επαγγελματικά συνέδρια με επαγγελματικές
ή ερασιτεχνικές υποχρεώσεις σε σχέση με ομίλους, κλαμπ,
με μικρό ή μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Από την άλλη, ο
μορφωτικός τουρισμός περιλαμβάνει μουσεία, εκδηλώσεις
σε σχέση με τον πολιτισμό, θεατρικές παραστάσεις, εκδη-
λώσεις κινηματογράφου, βιβλίου, όπερας, εκθέσεων και
συναυλίες. Επιπρόσθετα, η Κύπρος φημίζεται για τα χρι-
στιανικά μνημεία και εκκλησίες που ανήκουν στην πολιτι-
στική κληρονομιά του τόπου μας και είναι ενταγμένα στον
κατάλογο της UNESCO, ενώ παράλληλα υπάρχουν καθολι-
κές εκκλησίες ή μουσουλμανικά τεμένη και έτσι προσφέ-
ρεται για θρησκευτικό τουρισμό. Ένα άλλο μικρότερο
κομμάτι της πίτας παίρνει ο τουρισμός της υγείας, που πε-
ριλαμβάνει κέντρα φυσιοθεραπείας, εξειδικευμένες θερα-
πευτικές αγωγές, θαλασσοθεραπεία και spa. Αυτού του
είδους ο τουρισμός παρόλο που δεν γίνεται για αναψυχή,
εντούτοις αφήνει αρκετά έσοδα. Νεοφερμένη κατηγορία
είναι ο αγροτουρισμός, που αποτελεί από τις πιο μοντέρνες
μορφές τουρισμού και παραπέμπει κυρίως σε διακοπές
εκτός της πόλης και σε οικονομικότερες διακοπές σε μικρά
χωριά στην ύπαιθρο.
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Του Αστ.3587 Αλέξη Αλεξάνδρου
Τμήμα Πληροφορικής - Γραφείο Επιτηρητών

Τουρισμός στην Κύπρο: Το νησί μας δημοφιλής προορισμός



Ο τουρισμός χωρίζεται επιπρόσθετα και σε διάφορες
άλλες κατηγορίες αναλόγως διακρίσεως. Η πρώτη κατηγο-
ρία είναι ο ατομικός τουρισμός όπου ένα άτομο ταξιδεύει
μόνο του, σε αντίθεση με τον μαζικό τουρισμό, όπου πε-
ρισσότερο από ένα άτομα ταξιδεύουν συνήθως για σκο-
πούς αναψυχής, έχοντας μαζί τους ξεναγό ή χωρίς ξεναγό,
εκμεταλλευόμενα διάφορα τουριστικά πακέτα.

Σημαντική κατηγορία είναι ο εποχιακός τουρισμός που
υποδηλώνει ότι οι τουρίστες προτιμούν να επισκέπτονται
μια χώρα, μια συγκεκριμένη εποχή. Σε αυτό τον τομέα ως
χώρα είμαστε υπερπλήρης το καλοκαίρι ενώ τον χειμώνα
υστερούμε. Επιπλέον, ο χρονομεριστικός τουρισμός είναι
μια νέα μορφή τουρισμού, όπου ομάδα ατόμων ενοικιάζει
ένα ολόκληρο τουριστικό συγκρότημα ή όροφο ξενοδο-
χείου όπου διαμένει για μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο.

Να σημειωθεί ότι από την κάθε κατηγορία και υποκατηγο-
ρία μπορεί να υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως για
παράδειγμα, ο νέος που ταξιδεύει ομαδικά με σκοπό τον
αθλητισμό και συνάμα συνδυάζει το ταξίδι του με ξενά-
γηση σε αρχαιολογικούς χώρους, διασκέδαση και χαλά-
ρωση. Η κάθε κατηγορία, είναι χρήσιμη τόσο για σκοπούς
στατιστικής, όσο και για ομάδες στόχευσης από τα άτομα
που ασχολούνται με την προσέλκυση τουριστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αφίξεις τουριστών στην Κύπρο
κάθε χρόνο σημείωναν αύξηση, εκτός από την περίοδο
2005-2010 όπου σημειώθηκε μείωση. Κάνοντας μια
αναδρομή, το 1980 ανήλθαν στις 353.375, το 1985 στις
813.000 και, συνεχίζοντας αυτή την ανοδική πορεία, το
1990 οι αφίξεις τουριστών ήταν περισσότερες από 1,5
εκατομμύριο.  

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1995 ξεπέρασαν τα 2,1 εκατομ-
μύρια και κατά το κλείσιμο της χιλιετίας έφτασαν τα 2,686
εκατομμύρια, ενώ η επόμενη πενταετία κυμάνθηκε σε στα-
θερά επίπεδα. Το 2005 έκλεισε με μικρή πτώση στις

2.470.063 και η πτώση αυτή συνεχίστηκε σταδιακά μέχρι
το 2010 φθάνοντας τις 2.172.998 αφίξεις. Το 2015 σημει-
ώθηκε και πάλι αύξηση στις 2.659.405 και η περσινή χρο-
νιά 2017 έκλεισε με τα υψηλότερα ποσοστά μέχρι σήμερα,
δηλαδή στις 3.652.073 αφίξεις τουριστών στην Κύπρο. 

Τα έσοδα από τον τουρισμό κατά το 2000 ήταν 1.800,0
(αναλογία συναλλάγματος σε εκατομμύρια από λίρα σε
ευρώ) και το 2005, 1.005,7. Ακολούθως, το 2010 τα έσοδα
από τον τουρισμό ανήλθαν στο €1.549,8 εκ., ενώ το 2014
εκτινάχθηκαν στα €2,023,4 εκ., με νέο ρεκόρ το 2017, όπου
ανήλθαν στα €2.639,1 εκ..

Είναι πασιφανές ότι ο τουρισμός είναι η κυριότερη πηγή
ρευστότητας για τη χώρα μας και πρέπει να διαφυλαχθεί
ως κόρη οφθαλμού. Ο τουρίστας κατά τη διαμονή
του στην Κύπρο έχει την ευκαιρία να κάνει όλες τις
δραστηριότητες που αναφέρθηκαν πιο πάνω, ενώ επιλέγει
το νησί μας διότι παρέχεται ασφάλεια. Πολλές χώρες είχαν
σημαντικές απώλειες λόγω πολέμων, τρομοκρατίας,
απαγωγών, ή ακόμη διότι οι τουρίστες ένιωσαν ανασφα-
λείς όταν έπεσαν θύματα κλοπών ή/και εκμετάλλευσης.

Αντίθετα, στην Κύπρο οι τουρίστες αισθάνονται ασφαλείς,
εξού και το αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα προς το νησί
μας. Σημαντικός επίσης είναι και ο ρόλος της Αστυνομίας
που με τη σειρά μέτρων που λαμβάνει καθιστά το νησί μας
ασφαλή τουριστικό προορισμό από την ώρα που απο-
βιβάζεται ο τουρίστας στα λιμάνια και αεροδρόμια μέχρι
την αναχώρησή του. Η Αστυνομία μέσα από την προλη-
πτική της δράση συμβάλλει τα μέγιστα ώστε να εμπνέει το
αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε όλο το
σύστημα και τους θεσμούς του νησιού μας.

Σημ: Το πιο πάνω άρθρο αποτελεί μέρος περιληπτικού
αποσπάσματος της πτυχιακής εργασίας που εκπόνησε
ο Αστ. 3587 Α. Αλεξάνδρου ως φοιτητής του Τμήματος
Αστυνομικών Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου.
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Ένα από τα σοβαρότερα είδη εγκλημάτων που παρουσιά-
ζεται σήμερα παγκοσμίως είναι η παράνομη διακίνηση πο-
λιτιστικών αγαθών. Τα τελευταία 20 χρόνια, αυτή η μορφή
εγκληματικότητας πήρε διαστάσεις σε διεθνές επίπεδο,
ενώ μεγάλες ποσότητες πολιτιστικών και θρησκευτικών
αντικειμένων σε όλον τον κόσμο έχουν καταστραφεί ή
κλαπεί.

Τα ετήσια ποσά των απωλειών από την παράνομη διακί-
νηση έργων τέχνης παγκοσμίως εκτιμάται ότι ξεπερνούν
τα έξι δισεκατομμύρια δολάρια. Το γεγονός αυτό υποχρε-
ώνει τις Αστυνομικές Αρχές σε όλον τον κόσμο να δραστη-
ριοποιούνται σοβαρά για να αντιμετωπίσουν αυτή τη
μορφή εγκληματικότητας.

Η διεθνής κοινότητα έχει γίνει πιο ευαίσθητη σε αυτό το
ζήτημα, ιδιαίτερα μετά από τον πόλεμο στο Ιράκ και τη
Συρία (Παλμύρα), αυξάνοντας τις προσπάθειές της για να
προστατεύσει και να περιορίσει την καταστροφή στο χα-
μηλότερο δυνατό επίπεδο. Η INTERPOL, η EUROPOL και
άλλοι διεθνείς οργανισμοί εργάζονται προς αυτή την κα-
τεύθυνση.

Η ιστορία της Κύπρου είναι μια από τις παλαιότερες που
έχουν καταγραφεί στον κόσμο, και τα πρώτα σημάδια πο-
λιτισμού εντοπίζονται πέραν των 9.000 χρόνων. Η επι-
βίωση του πολιτισμού της, η οποία έχει ξεπεράσει πολλούς
κατακτητές κατά τη διάρκεια των αιώνων, απειλείται
σήμερα και σχεδόν εξαφανίζεται λόγω του γεγονότος ότι
ένα μεγάλο μέρος του νησιού βρίσκεται υπό τον τουρκικό
έλεγχο και δεν υπάρχει κανένας σεβασμός ή προστασία.

Από τον Ιούλιο του 1974, ένα μεγάλο μέρος της κυπριακής
πολιτιστικής κληρονομιάς καταστράφηκε, λεηλατήθηκε
και διατέθηκε παράνομα σε διάφορες χώρες του κόσμου.
Συγκεκριμένα, έχουν κλαπεί και πωληθεί στο εξωτερικό
περισσότερες από 16.000 χριστιανικές εικόνες και πολλά
ψηφιδωτά, που χρονολογούνται στον 5ο και 6ο αιώνα. Η
καταστροφή και λεηλασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Κύπρου στο τμήμα που τελεί υπό τον έλεγχο της Τουρ-
κίας είναι μια τεράστια πολιτισμική τραγωδία, που δυστυ-
χώς θα συνεχιστεί.

Οι περισσότερες εκκλησίες και τόποι λατρείας έχουν μετα-
τραπεί σε τζαμιά, κινηματογράφους και στάβλους για κα-
τσίκες και πρόβατα, μια ντροπή για τον πολιτισμό. Συχνά,
πολλά κλεμμένα αντικείμενα κυπριακής προέλευσης
εμφανίζονται σε γκαλερί, μουσεία και εκθεσιακούς χώρους
στην Ευρώπη και την Αμερική ως νόμιμες αγορές.

Οι περιπτώσεις του Τούρκου αρχαιοκάπηλου Dickmen
στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ (1989) και στο Μόναχο της
Γερμανίας (1997), είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι οι
αρχαιοκάπηλοι και οι λαθρέμποροι τέχνης έχουν δημιουρ-
γήσει οργανωμένα δίκτυα με σκοπό  να διευκολύνουν το
εμπόριο κλεμμένων έργων τέχνης σε ξένες χώρες. 

Με σκοπό την καταπολέμηση τέτοιου είδους εγκλημάτων,
η  Αστυνομία Κύπρου δημιούργησε τον Αύγουστο 1998 το
Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο συνεργάζεται
με άλλες εξειδικευμένες μονάδες στον τομέα αυτό, όπως
η INTERPOL, το FBI, η Europol, η UNESCO, WCO, ΟΑΣΕ,
άλλες οργανώσεις και Αστυνομικές Αρχές σε όλο τον
κόσμο.

Μεταξύ των κύριων στόχων αυτού του Γραφείου είναι η
προστασία, η διατήρηση της διεθνούς πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης
έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς και η άμεση
επιστροφή (επαναπατρισμός) των κλεμμένων αρχαιοτή-
των στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Σε τοπικό επίπεδο, το Γραφείο συνεργάζεται στενά με
κυβερνητικές υπηρεσίες (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτι-
σμού, Υπουργείο Εξωτερικών, Τμήμα Αρχαιοτήτων, Τμήμα
Τελωνείων και Φόρων κ.λπ.) και μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις (Εκκλησία της Κύπρου, μοναστήρια, ιδιώτες συλλέκτες

Η Αστυνομία Κύπρου, σε συνεργασία με άλλες υπηρε-
σίες, έχει επιτύχει στον επαναπατρισμό/επιστροφή
κλεμμένων πολιτιστικών αγαθών κυπριακής καταγωγής
στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

ΕΡΕΥΝΑ
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κ.λπ.) που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο θέμα. Επιπλέον,
περιπολούνται και προστατεύονται συστηματικά από την
Αστυνομία τα κτίρια και χώροι πολιτιστικής και θρησκευ-
τικής κληρονομιάς (μουσεία, εκκλησίες, αρχαιολογικοί
χώροι κ.λπ.)

Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, το Γραφείο Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς της Αστυνομίας Κύπρου ανταλλάσσει/
κοινοποιεί πληροφορίες και συνεργάζεται με άλλες μονά-
δες και γραφεία ευρωπαϊκής και διεθνούς αστυνομίας. Επι-
πλέον, μέλη της Αστυνομίας Κύπρου συμμετέχουν σε
διεθνή συνέδρια/ σεμινάρια που διοργανώνονται από την
INTERPOL, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την EUROPOL και άλλους
οργανισμούς, οι οποίοι επικεντρώνονται κυρίως στην κα-
ταπολέμηση της παράνομης διακίνησης έργων τέχνης και
αρχαιοτήτων. Επίσης, μέλη της Αστυνομίας συμμετέχουν σε
εκπαιδευτικά προγράμματα στην Αστυνομική Ακαδημία
Κύπρου που οργανώνονται με τη συνεργασία της Ειδικής
Μονάδας των Ιταλών Αστυνομικών (Καραμπινιέροι).

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου, σε
συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, έχει επιτύχει στον επανα-
πατρισμό/επιστροφή κλεμμένων πολιτιστικών αγαθών
κυπριακής καταγωγής στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Επιπρόσθετα, τα τελευταία είκοσι τρία χρόνια το Γραφείο
του Εθνικού Γραφείου της Λευκωσίας INTERPOL ασχολή-
θηκε με πολυάριθμες περιπτώσεις αρχαιοτήτων και έργων
τέχνης κυπριακής καταγωγής που έχουν κλαπεί (ή παρά-
νομα εξάγονται) από την Κύπρο. 

Όσον αφορά στην προστασία των υποθαλάσσιων αρχαιο-
λογικών χώρων, η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία διεξά-
γει συχνές θαλάσσιες περιπολίες για τη φύλαξη  και
προστασία της υποθαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουν θεσπιστεί αυστηρές
νομοθεσίες (Νόμος Αρχαιοτήτων, Κεφάλαιο 31, Νόμος περί
Εξαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Νο.182 (1)/2002, Νόμος
για την επιστροφή των πολιτιστικών αντικειμένων αριθ.183
(1) 2002).

Στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δράσεων EMPACT της
EUROPOL στην καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά 
περιουσίας (OPC), η Κύπρος αναλαμβάνει επιχειρήσεις σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της καταπολέμησης
της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών με άρι-
στα αποτελέσματα. Επιπλέον, η Κύπρος έχει υπογράψει δι-
μερείς συμφωνίες με άλλες χώρες σχετικά με την αστυ-
νομική συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμέ-
νου εγκλήματος και άλλων μορφών εγκλήματος, συμπερι-
λαμβανομένης της παράνομης διακίνησης έργων τέχνης
και αρχαιοτήτων. Το μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την
επιβολή περιορισμών εισαγωγής σε προκλασικά και κλασ-
σικά αρχαιολογικά αντικείμενα και σε εκκλησιαστικό και
τελετουργικό εθνολογικό υλικό της βυζαντινής περιόδου

μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει ανα-
νεωθεί (2016). Το μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης διατάξεις
για τα αρχαία κυπριακά νομίσματα.

Το 2012 η Κυπριακή Προεδρία κατάφερε να δημιουργήσει
ένα άτυπο δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα των
πολιτιστικών αγαθών (EU CULTNET) κάτω από την επο-
πτεία της ομάδα εργασίας L.E.W.P. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
αποτελεί σημαντική περιοχή προέλευσης, διέλευσης και
προορισμού πολιτιστικών αγαθών και υπήρχε ανάγκη για
ταχεία και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέ-
μηση του εγκλήματος κατά των πολιτιστικών αγαθών.

Η δημιουργία δικτύου εμπειρογνωμόνων για αδικήματα
που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά από τις
αρχές επιβολής του νόμου της ΕΕ ήταν ζωτικής σημασίας
αφού η πολιτιστική κληρονομιά είναι ζήτημα που αφορά
όλους. Η δημιουργία της εν λόγω ομάδας ενίσχυσε τις προ-
σπάθειες των νομικών διαδικασιών για την άμεση επι-
στροφή και επαναπατρισμό κλεμμένων αρχαιοτήτων
στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και την προστασία και δια-
φύλαξη της διεθνούς πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η πρώτη συνάντηση του δικτύου EU CULTNET, πραγματο-
ποιήθηκε τον Μάιο 2013 στην Κύπρο. Ακολούθησαν, μέχρι
σήμερα, άλλες τέσσερις συναντήσεις του δικτύου. Η Κύ-
προς, παραμένει ένα από τα κύρια/δραστήρια μέλη του δι-
κτύου και καταβάλλει κάθε προσπάθεια, για ενίσχυσή του.
Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για ανάληψη
της αντιπροεδρίας του δικτύου. Κατά τη διάρκεια της Βουλ-
γαρικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ (1ο εξάμηνο
του 2018), το θέμα της ενίσχυσης του δικτύου EU CULTNET
συζητήθηκε εκτεταμένα με σκοπό την επισημοποίησή του
και την παροχή σε αυτό Γραμματείας.

Η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
είναι μια συλλογική δράση για το όφελος των μελλοντικών
γενεών και της ανθρωπότητας. Η Αστυνομία Κύπρου επι-
δεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς και θα συνεχίσει να εργάζεται μεθοδικά για την
προστασία της, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους
φορείς.

ΕΡΕΥΝΑ
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Με την επαναστατική εξέλιξη στην τεχνολογία της πληρο-
φορικής τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά ζούμε σε έναν
ψηφιακό κόσμο όπου η ραγδαία ανάπτυξη των έξυπνων
τεχνολογιών και του προγραμματισμού συνεχίζει να αλλά-
ζει την καθημερινή μας ζωή προς το καλύτερο.

Όσον αφορά το ζήτημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών
πολλές φορές χρησιμοποιούνται εικονικά νομίσματα ή
αλλιώς κρυπτονομίσματα. Το κρυπτονόμισμα αποτελεί μια
αποκεντρωμένη ηλεκτρονική μορφή χρήματος, η οποία
βασίζεται στις αρχές της κρυπτογραφίας για τη διασφά-
λιση του δικτύου και την επαλήθευση των συναλλαγών.
Είναι πολύ εύκολο στην χρήση του, αφού οι μηχα- νισμοί
πληρωμής που χρησιμοποιούνται από τους δημιουργούς
του είναι πολύ πιο γρήγοροι και αποτελεσματικοί από τις
περισσότερες κοινές μεθόδους συναλλαγών, σε
αντίθεση με τις πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού,
οι οποίες απαιτούν διάφορα βήματα ελέγχου ταυτότητας
και επαλήθευσης και ενδέχεται να συνεπάγονται σημαντι-
κές χρεώσεις συναλλαγών, ειδικά για διεθνείς συναλλαγές.
Οι χρήστες των κρυπτονομισμάτων δεν αντιμετωπίζουν
αυτά τα ζητήματα και ως εκ τούτου αυτά θεωρούνται από
ορισμένους το μέλλον του συστήματος πληρωμών.

Ωστόσο, μαζί με αυτά τα πλεονεκτήματα εμφανίζονται
προβλήματα και αδυναμίες που δίνουν την ευκαιρία στους
εγκληματίες που είναι ιδιαίτερα έμπειροι στη χρήση των
νέων τεχνολογιών για τις δραστηριότητές τους να τα εκμε-
ταλλευθούν.

Καθώς η ενσωματωμένη ανωνυμία των κρυπτονομισμά-
των θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα πιο ελκυστικά
χαρακτηριστικά τους, για την Αστυνομία αυτό αντιπροσω-
πεύει σημαντικές προκλήσεις. Τα κρυπτονομίσματα παρέ-
χουν ένα νέο ισχυρό εργαλείο για όσους φοροδιαφεύγουν,
τους εγκληματίες, αυτούς που χρηματοδοτούν τους τρο-
μοκράτες και αυτούς που ασχολούνται με το ξέπλυμα χρή-
ματος. Αυτό απεικονίζεται ξεκάθαρα από το παράδειγμα
της πρόσφατης παγκόσμιας κυβερνοεπίθεσης που χρησι-
μοποίησε το κακόβουλο λογισμικό ransomware της Wan-
naCry, το οποίο απαιτούσε την καταβολή «λύτρων» σε
bitcoins. 

Η χρήση κρυπτονομισμάτων και ειδικότερα των bitcoins
άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη στους
εγκληματίες. Ο λόγος της αυξημένης χρήσης είναι κυρίως
η ασφάλεια που παρέχει η τεχνολογία πίσω από την συ-
ναλλαγή η οποία είναι κρυπτογραφημένη και ανώνυμη,
χωρίς τη χρήση ενδιάμεσων τραπεζών ή άλλων. Κατά
συνέπεια αυτού, όλο και σε περισσότερες υποθέσεις εντο-
πίζονται ψηφιακά πορτοφόλια (wallets) που είναι πιθανόν
να προέρχονται από παράνομες πράξεις. Να σημειωθεί ότι
η κατοχή κρυπτονομισμάτων δεν είναι παράνομη.

Το εικονικό νόμισμα αποτελεί την ψηφιακή αναπαράσταση
μιας αξίας, η οποία μπορεί να διαπραγματεύεται ψηφιακά
και να λειτουργεί είτε ως μέσο ανταλλαγής, είτε ως λογι-
στική μονάδα, είτε ως αξία αποθήκευσης, χωρίς όμως να
έχει την αναγνώριση νόμιμου χρήματος. Δεν εκδίδεται
ούτε εγγυείται από οποιαδήποτε αρχή και εκπληρώνει τις
παραπάνω λειτουργίες μόνο με τη συμφωνία που λαμβά-
νει χώρα εντός μιας κοινότητας χρηστών του κρυπτονομί-
σματος. Το κρυπτονόμισμα υπάρχει μόνο σε εικονική
μορφή και είναι ουσιαστικά ένα σύνολο ψηφιακών δεδο-
μένων. Λαμβάνοντας το παράδειγμα των bitcoins, τα επι-
πρόσθετα χαρακτηριστικά που μπορούν να επισημανθούν
είναι ότι το bitcoin ήταν το πρώτο αποκεντρωμένο εικο-
νικό μετατρέψιμο νόμισμα και το πρώτο κρυπτονόμισμα.

Η τεχνολογία πίσω από τα κρυπτονομίσματα είναι πολύ-
πλοκη, αφού για τη μεταφορά κρυπτονομισμάτων από ένα

Των Αστ.1456 Στέφανου Απέητου και 
Αστ.1248 Κωνσταντίνου Αναστασίου 
Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων Αρχηγείου Αστυνομίας 

Τα κρυπτονομίσματα στη ζωή μας. Το μέλλον του συστήματος πληρωμών;
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πορτοφόλι σε άλλο θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον έξι
επαληθεύσεις (verifications) από το δίκτυο για να ολοκλη-
ρωθεί η μεταφορά. Ο χρόνος που χρειάζεται για τη μετα-
φορά εξαρτάται από το ποσό (fees) που είναι διατεθει-
μένος να πληρώσει κάποιος. Όσο πιο μεγάλο είναι το ποσό
αυτό τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η μεταφορά. 

Σε ένα αποκεντρωμένο δίκτυο, ορισμένοι συμμετέχοντες
σε αυτό (οι επικυρωτές των συναλλαγών δηλαδή, οι οποίοι
στην ορολογία των bitcoins αναφέρονται και ως ανθρακω-
ρύχοι-miners) κάνουν αυτή την εργασία καταγραφής και
διατήρησης των υπολοίπων αντί ενός κεντρικού διακομι-
στή. Αυτό απαιτεί από εκείνους να έχουν πλήρη λίστα με
όλες τις επικυρωμένες συναλλαγές για να ελέγχουν εάν οι
μελλοντικές συναλλαγές που θα γίνουν είναι έγκυρες.

Αυτή η λίστα ονομάζεται δημόσιος κατάλογος (public
ledger) και πιο συγκεκριμένα αλυσίδα μπλοκ (block chain)
όταν μιλάμε για το bitcoin. Η αλυσίδα αυτή είναι κατανε-
μημένη σε μπλοκ και περιέχει μεταξύ άλλων, ένα ολοκλη-
ρωμένο αρχείο καταγραφής για όλες τις συναλλαγές που
διεκπεραιώθηκαν σε bitcoin.

Ο πλήρης δημόσιος κατάλογος μπορεί να μεταφορτωθεί
από τους κόμβους που δραστηριοποιού-νται στο δίκτυο
bitcoin ή μπορεί να προβληθεί μέσω πολλών διαδικτυα-
κών υπηρεσιών εξερεύνησης αλυσίδων μπλοκ, με την πιο
ευρέως γνωστή να είναι η https://blockchain.info/, με αυτό
να σημαίνει ότι είναι δημόσιες όλες οι συναλλαγές bitcoin
που έχουν γίνει ποτέ.

Το blockchain λειτουργεί ως ένας τελείως αποκεντρωμένος
καθολικός λογαριασμός, που επιβεβαιώνεται σε πραγμα-
τικό χρόνο από χιλιάδες χρήστες σε όλον τον κόσμο. Αυτός
είναι ο λόγος που χαρακτηρίζεται «ανίκητο σε επιθέσεις»,
αρκεί βέβαια η συνολική αρχιτεκτονική των συστημάτων
εκτός blockchain να είναι ανθεκτική σε επιθέσεις. Στην πε-
ριοχή των εμβασμάτων και της λογιστικής, το bitcoin δεί-
χνει ικανό να βάλει τέλος στην απάτη. Όλες οι μετα-
βιβάσεις bitcoins μπορούν να ανιχνεύονται και να ομαδο-
ποιούνται σε ένα ενιαίο λογιστικό σύστημα.

Μετά την επιβεβαίωση μιας συναλλαγής από τους συμμε-
τέχοντες στο δίκτυο, αυτή προστίθεται στο δημόσιο
βιβλίο, με τη διαδικασία αυτή να ονομάζεται εξόρυξη. Και-
νούριες συναλλαγές επεξεργάζονται συνεχώς από τους
ανθρακωρύχους σε νέα μπλοκ που προστίθενται στο τέλος
της αλυσίδας μπλοκ. Προκειμένου να προστεθεί ένα και-
νούργιο μπλοκ στο ημερολόγιο, ο ανθρακωρύχος πρέπει

να επιλύσει ένα πολύπλοκο υπολογιστικό πρόβλημα,
παρόμοιο με ένα υπολογιστικό πάζλ.

Η λογική πίσω από την εξόρυξη είναι ότι οι ανθρακωρύχοι
πρέπει να αποδείξουν τη δέσμευσή τους στο δίκτυο
θυσιάζοντας την υπολογιστική ισχύ και την ηλεκτρική
ενέργεια για να λύσουν το πάζλ, με αυτό να αποσκοπεί
στην αποτροπή κατάχρησης ή διείσδυσης οποιουδήποτε
παρείσακτου στο σύστημα. Ο πρώτος ανθρακωρύχος που
επιλύει το πρόβλημα μοιράζεται την απάντησή του με
άλλους ανθρακωρύχους, οι οποίοι την επικυρώνουν. Μετά
από αυτό προστίθεται ένα νέο μπλοκ συναλλαγών στο
ημερολόγιο (ledger). Σε αντάλλαγμα, ο ανθρακωρύχος θα
λάβει εκτός από τις αμοιβές συναλλαγών (transaction fees)
όλων των συναλλαγών στο νεοσυσταθέν μπλοκ και έναν
μικρό αριθμό νεοαποκτηθέντων bitcoins. Αυτή ουσιαστικά
είναι η ανταμοιβή για τη διασφάλιση του δικτύου bitcoin
και στην πραγματικότητα είναι ο μόνος τρόπος δημιουρ-
γίας νέων bitcoins.

Συνεπώς, η εξόρυξη καθορίζει και ρυθμίζει τον ρυθμό
δημιουργίας νέων bitcoins. Το bitcoin έχει σχεδιαστεί με
τέτοιο τρόπο ώστε ο αριθμός των bitcoins να περιορίζεται
στα 21 εκατομμύρια και έτσι διασφαλίζεται η δημιουργία
νέων bitcoins με σταθερό ρυθμό. H δυσκολία του μαθη-
ματικού προβλήματος είναι αυτή που ρυθμίζει τον ρυθμό
δημιουργίας νέων bitcoins. Η ανταμοιβή του μπλοκ μει-
ώνεται κατά το ήμισυ περίπου κάθε τέσσερα χρόνια. Η
ανταμοιβή του μπλοκ ξεκίνησε με 50 bitcoin το 2009,
μειώθηκαν κατά το ήμισυ το 2012, δηλαδή σε 25 bitcoin
και τώρα είναι 12,5 bitcoin.

Για να μπορεί κάποιος να λαμβάνει bitcoins, να τα αποθη-
κεύει και να τα χρησιμοποιεί πρέπει να δημιουργήσει ένα
«πορτοφόλι» (wallet). Το πορτοφόλι αυτό είναι ουσιαστικά
ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλο φυσικό πορτοφόλι,
πιθανώς με πολλά μέρη. Ένα πορτοφόλι bitcoin, παρέχει
στον κάτοχο του διευθύνσεις bitcoin, οι οποίες περιέχουν
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όλες τις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο, τις συναλ-
λαγές, το ιστορικό του χρήστη και είναι ουσιαστικά η σύν-
δεσή του με το δίκτυο bitcoin. Η απόκτηση ενός
πορτοφολιού είναι εξαιρετικά απλή και σχεδόν ανώνυμη,
αφού οι παροχείς πορτοφολιών bitcoin δεν απαιτούν
καμία παροχή προσωπικών δεδομένων, επομένως το πορ-
τοφόλι δεν μπορεί να συνδεθεί με το όνομα κανενός
φυσικού προσώπου. Ένα άτομο μπορεί να κατέχει όσα
πορτοφόλια επιθυμεί και υπάρχουν διάφοροι τύποι που
είτε υπάρχουν σε ένα περιβάλλον ασφαλούς νέφους, είτε
σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε ακόμα έχουν φυσική
μορφή.

Τα κυριότερα είδη πορτοφολιών που υπάρχουν σήμερα
είναι το πορτοφόλι χαρτιού (paper wallet), το πορτοφόλι
υλικού (hardware wallet), το πορτοφόλι λογισμικού (soft-
ware wallet), το διαδικτυακό πορτοφόλι (online wallet) και
το πορτοφόλι κινητού (mobile wallet).

Ένα πορτοφόλι bitcoin μπορεί να αποτελείται από ένα ή
περισσότερα διαμερίσματα, τις λεγόμενες διευθύνσεις bit-
coin. Οι διευθύνσεις bitcoin μπορούν να θεωρηθούν ως
τραπεζικοί λογαριασμοί ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, καθώς μπορούν να εμφανίζονται δημόσια στον
οποιονδήποτε για να λαμβάνει πληρωμές. Σε αντίθεση
όμως με τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις διευθύν-
σεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου τηρούνται οι αρχές
της ιδιωτικότητας σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται
είτε το υπόλοιπο του λογαριασμού είτε το περιεχόμενο
ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η γνώση
μιας διεύθυνσης bitcoin αποκαλύπτει αυτόματα τόσο το
υπόλοιπο της, όσο και τις συναλλαγές που αποστάληκαν
από και προς αυτή τη διεύθυνση. Μια διεύθυνση bitcoin
παράγεται από ένα δημόσιο κλειδί και είναι απλά μια ακο-
λουθία από 26 έως 35 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, ξεκι-
νώντας από τον αριθμό 1 ή 3.

Ένα ιδιωτικό κλειδί (private key) λειτουργεί ως κλειδαριά
για τις διευθύνσεις bitcoin. Ο κάτοχος ενός ιδιωτικού κλει-
διού έχει πρόσβαση στα χρήματα που είναι αποθηκευμένα
στην αντίστοιχη διεύθυνση bitcoin. Αυτό σημαίνει ότι ο
ιδιοκτήτης μπορεί να μεταφέρει χρήματα από τη διεύ-
θυνσή του σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση της επιλογής
του. Να σημειωθεί ότι δεν είναι δυνατόν να ανακτηθεί ένα
ιδιωτικό κλειδί από μια διεύθυνση bitcoin και συνεπώς
είναι απολύτως ασφαλές να μοιράζεται μια διεύθυνση
bitcoin.

Μερικοί τρόποι απόκτησης κρυπτονομισμάτων και ειδικό-
τερα των bitcoins, που είναι και τα δημοφιλέστερα, είναι

τα ανταλλακτήρια (exchanges), η απόκτηση από προσω-
πική συναλλαγή (person-to-person trade), η απόκτηση
από bitcoin ATMs και η απόκτηση από ανταλλαγή προϊόν-
των.

Προηγουμένως, τα bitcoins θα μπορούσαν να δαπανη-
θούν μόνο σε έναν μικρό αριθμό τεχνολογικά εξελιγμένων
λιανοπωλητών ή στο σκοτεινό διαδίκτυο (dark web).
Σήμερα όμως πολλές μεγάλες εταιρείες δέχονται τα
bitcoins ως νόμιμο μέσο πληρωμής είτε για να αγοράσουν
φυσικά αγαθά στο διαδίκτυο είτε σε καταστήματα που
είναι διατεθειμένα να τα δεχτούν. 

Λόγω της αυξανόμενης χρήσης των κρυπτονομισμάτων
και  για σκοπούς πληροφόρησης σχετικά με το φαινόμενο
αυτό, το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων
ετοίμασε οδηγό χρήσης κρυπτονομισμάτων με στόχο την
πληροφόρηση του κοινού, εστιάζοντας στους διάφορους
τύπους και χαρακτηριστικά τους. Παράλληλα, αποτελεί
έγγραφο βάσης γνώσεων για να παρέχει τεχνική καθοδή-
γηση και να βοηθήσει στη διαδικασία κατάσχεσης κρυπτο-
νομισμάτων, όπου κρίνεται αναγκαίο. 

Πληροφοριακά να αναφέρουμε ότι κατά τον χρόνο σύντα-
ξης του εν λόγω εγχειριδίου, εντοπίστηκαν να υπάρχουν
1.494 διαφορετικά κρυπτονομίσματα, με τη συνδυασμένη
κεφαλαιοποίηση της αγοράς (η τιμή αγοράς πολλαπλασια-
σμένη με τον αριθμό των υφιστάμενων νομισματικών
μονάδων) να βρίσκεται στα $556 δισεκατομμύρια. Για λό-
γους σύγκρισης, αυτό υπερβαίνει το ΑΕΠ της Αργεντινής
και είναι περίπου τριπλάσιο από το ΑΕΠ της Ελλάδας ή 27
φορές το ΑΕΠ της Κύπρου. Τα πιο σημαντικά κρυπτονομί-
σματα, με το bitcoin να είναι το πιο γνωστό από αυτά, είναι
το etherium, monero, litecoin, ripple, dash, zcash.
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Η περίοδος των μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ) στην Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, ξεκίνησε το 1839 μετά την έκδοση του
αυτοκρατορικού διατάγματος «Χάττι Σερίφ». Ο Σουλτάνος,
μεταξύ των άλλων μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση της αυ-
τοκρατορίας του, δεσμευόταν για την πλήρη ασφάλεια της
ζωής, τιμής και περιουσίας των υπηκόων του. Η περίοδος
αυτή για την Κύπρο διήρκεσε μέχρι την έλευση των Βρε-
τανών το 1878, και παρά τη σύντομη διάρκειά της παρου-
σιάζει ιδιαίτερη σημασία. Οι μεταρρυθμίσεις της εποχής,
επηρέασαν ουσιαστικά και την οργάνωση του τόπου μας
σε τέτοιο βαθμό, ώστε το διαμορφωθέν νομικό-διοικητικό
πλαίσιο εξακολουθεί να επηρεάζει αρκετές λειτουργίες της
αστυνομίας και της ευρύτερης κρατικής μηχανής.

Ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις, περιλαμβανόταν και η ορι-
στική αντικατάσταση του στρατού από έναν νέο αστυνο-
μικό οργανισμό που θα είχε ευθύνη για την αστυνόμευση.
Το πρώτο αστυνομικό σώμα, με αποκλειστικό καθήκον την
εσωτερική ασφάλεια και τάξη των νομών και επαρχιών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ιδρύθηκε στις 16 Φεβρουα-
ρίου 1846. Επρόκειτο για τη χωροφυλακή (Zaptiye Muşir-
liği). Αρχικά, η χωροφυλακή υπαγόταν εξ ολοκλήρου στους
κατά τόπους νομάρχες και έπαρχους. Σύντομα όμως υπάχ-
θηκε στο νεοσύστατο Υπουργείο Τάξης και Ασφάλειας, υπό
την επίβλεψη του οποίου ξεκίνησε η περίοδος ενοποίησης
των αρχών επιβολής του νόμου.

Η τουρκική λέξη zaptiye (ζαπτιέ) προέρχεται από την αρα-
βική γλώσσα και σύμφωνα με τουρκικά λεξικά ερμηνεύεται
ως «ο παλιός οργανισμός που εξελίχθηκε τώρα στην αστυ-
νομία και στη χωροφυλακή», καθώς και «ο οπλίτης που
υπηρετούσε σε αυτόν τον οργανισμό».

Το σύνολο της νομοθεσίας της αυτοκρατορίας, κατά την
μεταρρύθμιση του 19ου αιώνα έλαβε την ονομασία Οθω-
μανικοί Κώδικες και μεταφράστηκαν στην ελληνική από
τον κωνσταντινοπολίτη νομικό Δημήτρη Νικολαΐδη, με-
ταξύ των ετών 1869 έως 1871. Σε αυτούς περιλαμβάνονται
αρκετοί κανονισμοί και οδηγίες, που σχετίζονταν με τη λει-
τουργία της χωροφυλακής, όπως: α) ο περί χωροφυλακής
κανονισμός, β) ο περί αστικών καθηκόντων της Χωροφυ-
λακής Κανονισμός, γ) οι περί των στρατιωτικών καθηκόν-
των της Χωροφυλακής Οδηγίες, δ) οι Οδηγίες για τους
ανακριτικούς υπαλλήλους κ.ά.

Στον Οθωμανικό περί Χωροφυλακής Κανονισμό του 1869
γίνεται αναφορά στη συγκρότηση και σύνθεση της χωρο-
φυλακής, σε συντάγματα, τάγματα, λόχους και ενωμοτίες
ιππέων και πεζών, σύμφωνα με τα στρατιωτικά πρότυπα.
Με βάση τον εν λόγω κανονισμό στη Λευκωσία βρισκόταν
η διοίκηση τάγματος χωροφυλακής, με επικεφαλής έναν
ταγματάρχη. Στην πρωτεύουσα κάθε επαρχίας βρισκόταν
εγκατεστημένος ένας λόχος, με επικεφαλής έναν λοχαγό
και έναν υπολοχαγό. Περαιτέρω, ο κάθε λόχος υποδιαι-
ρούνταν σε πέντε μέχρι δέκα ενωμοτίες, στην κάθε μία από
τις οποίες επικεφαλής ήταν ένας ενωμοτάρχης και ένας
υπενωμοτάρχης. Οι ενωμοτίες ήταν ομάδες τεσσάρων
ιππέων ή οκτώ πεζών ζαπτιέδων και βρίσκονταν εγκατε-
στημένες στις πόλεις ή στην περιφέρεια.

Ο περί Αστικών Καθηκόντων της Χωροφυλακής Κανονι-
σμός του 1869 αναφέρεται μεταξύ άλλων στα γενικά κα-
θήκοντα της χωροφυλακής, τα οποία περιελάμβαναν
μεταξύ άλλων, ανακάλυψη, σύλληψη και παράδοση στις
αρχές των προσώπων που διατάρασσαν την εσωτερική και
εξωτερική ασφάλεια της χώρας, φρούρηση και συνοδεία
φυλακισμένων, φρουρά των φυλακών, επαγρύπνηση και
περιπολία για αποτροπή εγκληματικών πράξεων.

Οι περί των Στρατιωτικών Καθηκόντων της Χωροφυλακής
Οδηγίες του 1869 μας παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες
για τις εξουσίες, καθήκοντα και πρακτικές που ασκούσε η
χωροφυλακή, τα οποία αν και αστυνομικής φύσεως, χαρα-
κτηρίζονται ως «στρατιωτικά». Για την εποχή εκείνη όμως
ο χαρακτηρισμός αυτός ήταν απολύτως φυσιολογικός για
δύο κυρίως λόγους. Πρώτα, επειδή μέσα από την πρακτική
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των προηγούμενων αιώνων, η αστυνόμευση της αυτοκρα-
τορίας αποτελούσε έργο και καθήκον των στρατιωτικών.
Ο δεύτερος λόγος οφειλόταν στο γεγονός ότι η χωροφυ-
λακή αποτελούσε ουσιαστικά ένα στρατιωτικό σώμα, με
στρατιωτική δομή, πειθαρχία, εξοπλισμό και εκπαίδευση,
το οποίο στο πλαίσιο της αποστολής του ενεργούσε και για
την πρόληψη και καταστολή οποιασδήποτε μορφής ανα-
ταραχής ή εξέγερσης στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας.
Εξάλλου, η στρατοκρατορική αυτή αντίληψη και νοοτρο-
πία διακατέχει μέχρι σήμερα ολόκληρο το φάσμα λειτουρ-
γιών της τουρκικής χωροφυλακής.

Το στρατιωτικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της
οθωμανικής χωροφυλακής καθορίζεται σε ολόκληρη τη
σχετική νομοθεσία. Ειδικότερα, οι Οδηγίες περί των Στρα-
τιωτικών Καθηκόντων της Χωροφυλακής του 1869 αναφέ-
ρονται στην υποχρέωση διενέργειας στρατιωτικών ασκή-
σεων, στην υποχρέωση των ζαπτιέδων να φέρουν συνεχώς
οπλισμό κατά τη διάρκεια του καθήκοντός τους, καθώς
επίσης να διαμένουν σε στρατώνες στις πόλεις και σε σταθ-
μούς στην ύπαιθρο. Οι μόνοι που δικαιούνταν να διανυ-
κτερεύσουν στα σπίτια τους, ήταν οι παντρεμένοι στους
οποίους παραχωρούνταν άδεια με τη σειρά.

Όσον αφορά τα καθήκοντα που σήμερα χαρακτηρίζονται
αποκλειστικά ως «αστυνομικά», οι πιο πάνω Οδηγίες μας
παρέχουν ένα ευρύ πλαίσιο πληροφοριών σχετικά με τις
νοοτροπίες που επικρατούσαν καθώς και τον τρόπο αστυ-
νόμευσης της Κύπρου. Αρκετές από αυτές παραμένουν
έως σήμερα με τις ανάλογες προσαρμογές. Ειδικότερα, οι
ζαπτιέδες είχαν εξουσία να εισέρχονται οπουδήποτε, νο-
ουμένου ότι τους εξουσιοδοτούσε ο νόμος. Πλην όμως, για
τις κοινές υποθέσεις, τους απαγορευόταν να εισέρχονται
σε οικία ή άλλο μέρος που χρησίμευε ως κατοικία χωρίς να
συνοδεύονται από τον ιμάμη, τον μουχτάρη ή έναν πρό-
κριτο. Είχαν επίσης την υποχρέωση να αναφέρουν άμεσα
στις τοπικές πολιτικές αρχές όλες τις πληροφορίες που σχε-
τίζονταν κατά του κράτους ή που έβλαπταν τη δημόσια
τάξη και ασφάλεια. Περαιτέρω, οι οδηγίες αυτές απαγό-
ρευαν στους ζαπτιέδες να επιζητούν ή να λαμβάνουν δω-
ρεάν τροφή γι’ αυτούς και τα υποζύγιά τους, να επιδεικ-
νύουν βάναυση συμπεριφορά και να ασκούν βία σε κρα-
τούμενους ή άλλα πρόσωπα ή να αλυσοδένουν οποιονδή-
ποτε, εκτός από τους συλληφθέντες για σοβαρά κακουρ-
γήματα. Ορισμένα άρθρα των εν λόγω οδηγιών, αναφέ-
ρονται στην υποχρέωση για κατάσβεση πυρκαγιών, στα
πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα που διέπρατταν οι ζα-
πτιέδες, στον τρόπο εκδίκασής τους καθώς και στις ποινές
που τους επιβάλλονταν, μη εξαιρουμένης της ποινής του
ραβδισμού ενώπιον των υπολοίπων συναδέλφων τους.
Προνοούσαν, επίσης, ότι οι νέο-καταταχθέντες ζαπτιέδες
εκπαιδεύονταν για έναν μήνα από την ημερομηνία εγγρα-

φής τους για το πώς να φρουρούν, περιπολούν, κλητεύουν
και συμπεριφέρονται, καθώς και να εκτελούν άλλες στρα-
τιωτικές υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, με βάση τις Οδηγίες των προς
έρευνα και εξακρίβωση υπαλλήλων (τεφτίσιδες) του 1869
οι αξιωματικοί της χωροφυλακής μαζί με άλλους ειδικά
διορισμένους κρατικούς υπαλλήλους, εκτελούσαν διά-
φορα ανακριτικά καθήκοντα. Αναφορικά με τα καθήκοντα
τους αυτά, οι εν λόγω οδηγίες προνοούσαν: α) τη μετά-
βασή τους στα μέρη που διαπράχθηκαν αδικήματα, για
επιτόπιες εξετάσεις και ανεύρεση όλων όσων ενέχονται,
β) τη λήψη πληροφοριών για όσους ταξιδεύουν από και
προς τη χώρα, γ) τον έλεγχο των ταξιδιωτικών εγγράφων
και τη σύλληψη οποιωνδήποτε υπόπτων ή ατόμων που
ταξιδεύουν χωρίς ή με πλαστά έγγραφα, δ) τον έλεγχο των
τιμών πώλησης των τροφίμων και εμπορευμάτων, της
ορθής χρήσης των μέτρων και σταθμών, της ποιότητας
των τροφίμων και των ζώων που πωλούνται καθώς και της
καθαριότητας των πόλεων, και ε) τη διεξαγωγή ερευνών
για οποιεσδήποτε υποθέσεις τους διορίσουν οι κατά τό-
πους αρχές κ.ά. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους
οι τεφτίσηδες μπορούσαν να ζητούν τη βοήθεια των
ζαπτιέδων, οι οποίοι όφειλαν να τους υπακούουν. 

Αργότερα, στα 1878 με την έναρξη της βρετανικής κατο-
χής της Κύπρου, για την αστυνόμευση του τόπου οι νέοι
κυρίαρχοι ίδρυσαν την Κυπριακή Στρατιωτική Αστυνομία,
η οποία αποτέλεσε μετεξέλιξη της οθωμανικής χωροφυ-
λακής. Η νέα αποικιακή αστυνομία λειτουργούσε κι αυτή
με στρατιωτική δομή, εξοπλισμό, εκπαίδευση και πειθαρ-
χία. Εξάλλου, η πλειοψηφία των μελών της ήταν Τούρκοι
ζαπτιέδες που υπηρετούσαν πριν από την αλλαγή της
κυριαρχίας και επιλέγηκαν να συνεχίσουν την αστυνομική
τους υπηρεσία υπό το νέο καθεστώς. Αναπόφευκτα, λοι-
πόν, η κουλτούρα, η νοοτροπία και οι επαγγελματικές τους
γνώσεις, εμπειρίες και πρακτικές που ακολουθούσαν στο
παρελθόν είχαν επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη δια-
μόρφωση του νέου αποικιακού τρόπου αστυνόμευσης της
Κύπρου. Ανάμεσα στα πολλά στοιχεία που το αποδει-
κνύουν είναι οι Standing Orders του 1898 (Αστυνομικές
Διατάξεις), στις οποίες παρουσιάζονται αρκετές αστυνομι-
κές πρακτικές αστυνόμευσης που είναι οι ίδιες ή σχεδόν
παρόμοιες με τις αντίστοιχες των Οθωμανικών Οδηγιών
και Κανονισμών του 1869. Έντονα οθωμανικά κατάλοιπα
παρέμειναν και μεταγενέστερα. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι και τη δεκαετία του
1930 τα μέλη της Αστυνομίας έφεραν ως κάλυμμα κεφα-
λής το οθωμανικό φέσι, ενώ σε πολλά επίσημα έντυπα και
εκδόσεις, οι απλοί αστυνομικοί έφεραν τον τίτλο του
«ζαπτιέ». 

ΑΡΘΡΟ
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Α’ μέρος

Σίγουρα το δίκαιο της θάλασσας δεν μπορεί να αναλυθεί
ικανοποιητικά σε ένα σύντομο κείμενο, αφού η κατανόησή
του απαιτεί και αντίληψη της ιστορίας του. Αν το κείμενο
του δικαίου μετρά κάποιες εκατοντάδες σελίδες, η ιστορία
του μετρά πολύ περισσότερες. Το παρόν κείμενο απλά
αποτελεί μια μικρή εισαγωγή στο δίκαιο της θάλασσας και
αυτό που σοφά αποκαλείται «Μέγα το της Θαλάσσης Κρά-
τος» (Θουκυδίδη Ιστορίαι Α, 143.5).

1. Η δημιουργία του δικαίου της θάλασσας

«Εγώ μεν του κόσμου κύριος, ο δε νόμος της Θαλάσσης.
Το νόμω των Ροδίων κρινέσθω τω ναυτικώ, ων οίς μη τις
των ημετέρων αυτών νόμος εναντιούται τούτο δε αυτό ο
θειότατος Αύγουστος έκρινεν».1 Αυτοκράτωρ Τίτος Ήλιος
Αντώνιος Αδριανός Αντωνίνους Αύγουστος Πιος (138-161
A.D.)-απάντηση προς συμβούλιο.

Το δίκαιο της θάλασσας, με τη σημερινή του μορφή, προ-
έκυψε ως έννοια από το δίκαιο των Ροδίων (Rhodian Sea
Law2 («Lex Rhodia de Iactu») το οποίο βασίστηκε στο προ-
γενέστερό του δίκαιο, αυτό της Κρήτης, που αποδίδεται
στον Ραδάμανθυ,3 αδελφό του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης.
Ακολούθησαν οι Ρωμαίοι με τη διακήρυξη του «Mare Nos-
trum» (η δική μας Θάλασσα), μέσω της οποίας επέβαλαν
τη δικαιοδοσία των νόμων τους στη θάλασσα που έλεγχαν.

Επόμενο βήμα ήταν το Corpus Juris Civilis4 («Body of Civil
Law»), επίσης προερχόμενο από την Ελλάδα και τον αυτο-
κράτορα Ιουστινιανό. Ένα κείμενο το οποίο θεωρείται η

βάση της σύγχρονης νομικής και ακόμη χρησιμοποιείται
με αναφορές σε υποθέσεις που εκδικάζονται σε Αμερική
και Αγγλία, αλλά και η βάση των διεκδικήσεων των περι-
βαλλοντιστών μέσω του Public Trust Doctrine,5 που επίσης
πηγάζει από το ίδιο κείμενο. 

Σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον όσον αφορά την εξέλιξη
του εμπορικού κλάδου του δικαίου παρατηρούνται το
1390 μ.X. στην Μεσόγειο,6 ενώ στην Αγγλία παρατηρούμε
την εξέλιξη του customary law από τους εμπόρους που
ακολουθούν τα έθιμα που δημιουργούνται από τις επανει-
λημμένες συναλλαγές τους και τη φύση του επαγγέλματός
τους. Δημιουργούν μάλιστα ειδικά δικαστήρια για την εκ-
δίκαση τέτοιων συναλλαγών τα «Piepowder Courts», τα
οποία επηρεάζουν και τον τρόπο αντιμετώπισης των διε-
θνών συναλλαγών, μιας και η Αγγλία είναι ήδη σε θέση να
επηρεάζει το διεθνές εμπόριο.7 Το διάταγμα του Πάπα
Alexander VI του 14938 (Inter caetera) και η Συνθήκη της
Τορδεσίλλας9 (Treaty of Tordesillas) του 1494 ήταν ακόμη
ένα βήμα προς τη δημιουργία εθιμοτυπικού δικαίου της
θάλασσας.

Ένα επόμενο δείγμα διεθνούς δικαίου για τη θάλασσα έρ-
χεται από τον Ολλανδό νομομαθή Hugo Grotius, ο όποιος
θεωρείται ο πατέρας του Διεθνούς Δικαίου, με το βιβλίο
«Mare Liberum» το 1609 να αναφέρεται στην ελευθερία
των θαλασσών λέγοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να κατα-
κτηθεί, δεν κατακτήθηκε ποτέ, δεν είναι δυνατόν να είναι
ιδιοκτησία κανενός αφού δεν μπορεί να κατακτηθεί», χρη-
σιμοποιώντας τους όρους res nullius, res communis, res
publicae.10

Ταυτόχρονα, η Hansa Teutonica ή Liga Hanseatica
(Hanseatic),11 μια πανίσχυρη οργάνωση εμπόρων στην
ηπειρωτική Ευρώπη, δημιουργεί από το 1100 μ.X. εμπο-
ρικό δίκαιο και ρυθμίσεις δικαίου τόσο στις χερσαίες συ-
ναλλαγές όσο και στις θαλάσσιες οδούς. Σίγουρα όμως οι
μεγάλες αλλαγές στο διεθνές δίκαιο άρχισαν να συντε-
λούνται μετά τον 16ο αιώνα. Το πρώτο βήμα ενδιαφέρον-
τος για τον βυθό έγινε με το ερευνητικό πρόγραμμα
Challenger Expedition (1872-1876),12 μια ωκεανογραφική
έρευνα που έγινε με τη συνδρομή του Πανεπιστημίου του
Εδιμβούργου και του αρχαιότερου εθνικού ερευνητικού

Του Αστυνόμου Β΄ Χριστόδουλου Παναγή
(LLM Commercial Law - UWE University UK,
Απόφοιτος ΑΕΝ Πλοιάρχων - Πλοίαρχος Β τάξεως)

Οι νόμοι της θάλασσας, σαν παραμύθι…
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ινστιτούτου του κόσμου, το Royal Society. Έντονο οικονο-
μικό και επιστημονικό ενδιαφέρον για τον βυθό υπήρξε
μόνο μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο.

1.1 Η Σύμβαση

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θά-
λασσας (UNCLOS III13) ψηφίστηκε το 1982 στο Montego
Bay και τέθηκε σε ισχύ το 1994. Αποτελείται από 320
άρθρα και εννέα παραρτήματα. Διέπει θέματα όπως οριο-
θέτηση περιοχών δικαιώματα και υποχρεώσεις, περιβαλ-
λοντικό έλεγχο και προστασία του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος, ναυτικές επιστήμες, οικονομικές και εμπορικές
δραστηριότητες, τη μεταφορά τεχνολογίας και την επί-
λυση διαφορών σχετικά με τα θέματα των ωκεανών.

Περιλαμβάνει νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα της
θαλάσσιας κυκλοφορίας, τα όρια των χωρικών υδάτων, την
οικονομική δικαιοδοσία, το νομικό καθεστώς των πόρων
στον βυθό της θάλασσας πέρα από τα όρια της εθνικής δι-
καιοδοσίας όπου εφαρμόζεται ο όρος του «Public Trust»14

με την έννοια του «Common Heritage Of Mankind», τη διέ-
λευση των πλοίων μέσω στενών, τη διατήρηση και διαχεί-
ριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων, καθώς επίσης το
καθεστώς και τη δεσμευτική διαδικασία για την επίλυση
των διαφορών μεταξύ των κρατών. 

Να σημειωθεί ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη συν-
θήκη, ενώ για τα στενά του Βοσπόρου εφαρμόζει τη συν-
θήκη του Μοντρέ, την οποία αρνείται να τροποποιήσει
ώστε να συνάδει με την UNCLOS.

Το Β’ μέρος του άρθρου θα δημοσιευθεί στο επόμενο
τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά».
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Η Αστυνομία με τις συνεχιζόμενες, συντονισμένες και στο-
χευμένες εκστρατείες της στο πλαίσιο της αντεγκληματι-
κής της δράσης, σημείωσε νέες επιτυχίες στην πάταξη του
εγκλήματος. Η κινητοποίηση των μελών της και οι άμεσες
ενέργειες τους οδήγησαν στην εξάρθρωση εγκληματικών
σπειρών. Επίσης, μέλη της Αστυνομίας ανταποκρινόμενα
άμεσα στο καθήκον διέσωσαν πρόσωπα που κινδύνευσαν. 

Νέο κτύπημα κατά της διακίνησης ναρκωτικών
πέτυχε η ΥΚΑΝ 

Κατάσχεση 5 κιλών ναρκωτικών 

Στη διάρκεια έρευνας που έγινε από μέλη της ΥΚΑΝ (Κλι-
μάκιο Λεμεσού) σε οικία στην επαρχία Λεμεσού στις 20
Μαρτίου 2018, βάσει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε
σε αποθήκη στην πίσω αυλή της οικίας μια ταξιδιωτική βα-
λίτσα, η οποία περιείχε 5 κιλά κάνναβης, καθώς και ένα
πλαστικό δοχείο το οποίο περιείχε 40 γραμμάρια κοκαΐνης.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε πρόσωπα
και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρί-
σεων. Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα που αφο-
ρούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος,
παράνομη κατοχή ναρκωτικών και παράνομη κατοχή ναρ-
κωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο.

Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ με την Αστυνομία των
Βρετανικών Βάσεων. Συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα για
κατοχή έξι κιλών κάνναβης 

Μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με την Αστυνομία των Βρε-
τανικών Βάσεων διενήργησαν στις 15 Ιουνίου 2018 συντο-
νισμένη επιχείρηση για εντοπισμό προσώπων, τα οποία
διακινούν ποσότητες ναρκωτικών. 

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα πρό-
σωπα, όλοι από την επαρχία Λεμεσού, για διευκόλυνση των
ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση παράνομης κατοχής έξι
κιλών κάνναβης. Οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση
στα κρατητήρια της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων.

Κατασχέθηκαν 2 κιλά και 300 γραμμάρια κάνναβης 

Ποσότητα 2 κιλών και 300 γραμμαρίων κάνναβης εντοπί-
στηκε στις 19 Μαρτίου 2018 από μέλη της Αστυνομίας
στην κατοχή 28χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τα αυτό-
φωρα αδικήματα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών και
παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια
σε άλλα πρόσωπα. Ο 28χρονος συνελήφθη στον παλαιό
δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού όταν μέλη της ΥΚΑΝ ανέκο-
ψαν για έλεγχο το αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Ληστεία τράπεζας απέτρεψε η Αστυνομία στη
Λεμεσό 

Η άμεση κινητοποίηση μελών της Αστυνομίας είχε ως απο-
τέλεσμα να αποτραπεί σοβαρή εγκληματική ενέργεια. Συγ-
κεκριμένα, στις 13 Απριλίου 2018 μετά από σχετική
πληροφορία, εντοπίστηκε μια βαριοπούλα κρυμμένη σε
ανθώνα, κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας στη Λεμεσό. Η
εγγύτητα του σημείου όπου εντοπίστηκε η βαριοπούλα με
το υποκατάστημα της τράπεζας ήγειρε υποψίες για επικεί-
μενη απόπειρας ληστείας κατά του υποκαταστήματος. Για
αυτό η περιοχή τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση
από την Αστυνομία.

Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

Οι επιτυχίες της Αστυνομίας στην εξάρθρωση εγκληματικών σπειρών και κατά
των ναρκωτικών συνεχίζονται
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Σχεδόν ταυτόχρονα
με τον εντοπισμό
της βαριοπούλας
λήφθηκε νέα πλη-
ροφορία ότι στην
ευρύτερη περιοχή
θεάθηκε να κινείται
ύποπτα μια μοτοσι-
κλέτα στην οποία
επέβαιναν δύο πρό-
σωπα. Άμεσα, μοτο-
σικλετιστές της Τρο-
χαίας Λεμεσού μετέ-
βησαν στην πε-
ριοχή για εντοπισμό
της. Ακολούθησε
καταδίωξη και, από
εξετάσεις που έγι-
ναν, διαπιστώθηκε
πως επρόκειτο για
μοτοσικλέτα που
είχε δηλωθεί ως
κλοπιμαία.

Εντοπίστηκε οπλισμός και εκρηκτικές ύλες 

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας, στην οποία
συμμετείχαν μέλη του ΟΠΕ, ΤΑΕ, του Κλάδου Πυροτε-
χνουργών, του Κλάδου Κυνών, της Τροχαίας, της ΥΚΑΝ
καθώς και του Τμήματος Τελωνείων, διενήργησαν στις 19
Ιουνίου 2018 έρευνα στην οικία και υποστατικά 52χρονου
στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν στην οικία του
και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια μία συσκευή εκκένωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, ένα ζεύγος χειροπέδες, ένα στρα-
τιωτικό καπνογόνο και ένα αεροβόλο όπλο.

Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε στα υποστατικά του
52χρονου, εντοπίστηκαν μία συσκευή εκκένωσης ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ένα αεροβόλο πιστόλι με διόπτρα, λέιζερ
και σιγαστήρα, ένα πλαστικό αεροβόλο πιστόλι, ένα όπλο
χρωματοσφαίρισης και 21 εργοστασιακές κροτίδες.

Ο 52χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ όλα
τα πιο πάνω παραλήφθηκαν και κρατήθηκαν ως τεκμήρια.

Εξιχνίαση υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών -
εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κλοπιμαίας
περιουσίας

Μεγάλη ποσότητα κλοπιμαίας περιουσίας εντοπίστηκε
στις 22 Απριλίου 2018 στη Λεμεσό, μετά τη σύλληψη
38χρονου για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών και πρό-
κλησης κακόβουλης ζημιάς. Το εν λόγω πρόσωπο φέρεται
να εμπλέκεται σε υπόθεση διάρρηξης καταστήματος και
κλοπής δέκα τηλεοράσεων αξίας €4.255, καθώς επίσης και
σε υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς που διαπράχ-
θηκε μεταξύ των ημερομηνιών 5-10 Ιανουαρίου 2017,
όπου προκλήθηκαν ζημιές ύψους €3.000 σε τρία αυτοκί-
νητα ιδιοκτησία εταιρείας στη Λεμεσό. Σε έρευνα που έγινε
στην οικία του 38χρονου στη Λεμεσό εντοπίστηκε μεγάλη
περιουσία που αφορούσε ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα
αντικείμενα τα οποία πιστεύεται ότι είναι κλοπιμαία.

Διάσωση προσώπων που κινδύνευσαν στη
θάλασσα από μέλη της Λιμενικής και Ναυτικής
Αστυνομίας

Η άμεση ανταπόκριση μελών της Λιμενικής και Ναυτικής
Αστυνομίας στις 10 Ιουνίου 2018 σε κλήση για περιστατικό,
στο οποίο δύο άτομα κινδύνευαν σε θαλάσσια περιοχή της
Πάφου, απέβη σωτήρια. Η πληροφορία που δόθηκε γύρω
στις 9 το πρωί στον Ναυτικό Σταθμό Λατσιού ανέφερε ότι
σε απόσταση 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή δύο πρό-
σωπα ηλικίας 28 και 32 ετών, ενώ βρίσκονταν σε κανό, κιν-
δύνευαν λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που
επικρατούσαν στην περιοχή.

Άμεσα απέπλευσε η αστυνομική άκατος «ΑΣΤΡΑΠΗ 34»
μέλη της οποίας εντόπισαν μέσα στη θάλασσα δύο άντρες,
αφού τα κανό τους είχαν ανατραπεί και γέμισαν νερό, και
αφού τους παρέλαβαν, τους μετέφεραν με ασφάλεια στην
ακτή.
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Αρχηγός Αστυνομίας: «Συνεχίζουμε και εντεί-
νουμε την προσπάθεια καταπολέμησης του
οργανωμένου εγκλήματος»

Την αποφασιστικότητα της Αστυνομίας να εντείνει τον
αγώνα για πάταξη και καταστολή του σοβαρού και
οργανωμένου εγκλήματος, εξέφρασε ο Αρχηγός Αστυ-
νομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, τονίζοντας ότι η
ηγεσία θα σταθεί δίπλα στα μέλη που εργάζονται με τι-
μιότητα και αμεροληψία.

Κατά την τελετή εγκαινίων του νέου κτιρίου του ΤΑΕ Λευκω-
σίας στις 24 Ιουλίου 2018, ο κ. Χρυσοστόμου κάλεσε όλα τα
μέλη της Αστυνομίας να τηρούν τον όρκο που έδωσαν για
πίστη και σεβασμό προς το Σύνταγμα και τους Νόμους της
Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά:
«Από εκεί αντλούμε τη δύναμή μας. Από τη νομιμότητα και
από όλους τους συναδέλφους μας που έδωσαν τη ζωή τους
εν ώρα καθήκοντος. Από την αφοσίωση και τη λεβεντιά του
Γιώργου και του Χριστόφορου που στις 5.5.2018, ανήμερα της
προστάτιδάς μας Αγίας Ειρήνης ύψωσαν το παράστημά τους
κατά του οργανωμένου εγκλήματος και μαζί το παράστημα
ολόκληρης της Αστυνομίας». Ο Αρχηγός Αστυνομίας υπο-
γράμμισε ότι «εκείνα τα μέλη μας που εργάζονται ευσυνεί-
δητα και αποτελεσματικά, με γνώμονα κατά την επιτέλεση
του καθήκοντός τους την τιμιότητα, την αμεροληψία και την
ακεραιότητα, να αναμένουν ότι θα είμαστε συνεχώς δίπλα
τους για να τους στηρίζουμε, ανταμείβουμε και ενισχύουμε
σε κάθε τους βήμα. Μάλιστα, είναι σημαντικό να υπογραμ-
μίσω ότι οι ασκούντες ανακριτικά καθήκοντα, με βάση τα νέα
κριτήρια ανέλιξης που θα εισηγηθούμε, θα αμείβονται δεό-
ντως και θα τους ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος για μια επιτυ-
χημένη επαγγελματική σταδιοδρομία». Αντίθετα, ο
κ. Χρυσοστόμου είπε ότι «όσοι διαδραματίζουν ρόλο δού-

ρειου ίππου για την Αστυνομία, δηλαδή συνεργάζονται και
εργάζονται προς όφελος του υπόκοσμου, θα τιμωρούνται πα-
ραδειγματικά». Σημειώνεται ότι σε ομιλίες και χαιρετισμούς
του ο Αρχηγός Αστυνομίας τονίζει τη στήριξη σε όλα τα μέλη
που εργάζονται ανιδιοτελώς και αφοσιωμένα στο καθήκον
και την αποστολή της Αστυνομίας.

Επ’ ανδραγαθία προαγωγές

Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και εκτίμησης προς τα
δύο μέλη της, η Αστυνομία αποφάσισε την επ’ ανδραγαθία
προαγωγή σε Λοχίες, του Αστ. 4080 Χριστόφορου Νικολάου
και του Ε/Αστ. 5259 Γιώργου Γεωργίου, του Ειδικού Ουλαμού
Άμεσης Επέμβασης Λεμεσού που στις 5.5.2018 τραυματίστη-
καν εν ώρα καθήκοντος από πυρά ενόπλων. Η προσήλωση
στο μέγιστο καθήκον της προστασίας της κοινωνίας και των
πολιτών της και η λεβεντιά τους αποτελούν παράδειγμα προς
μίμηση για όλα τα μέλη της Αστυνομίας. 

Από την πρώτη στιγμή μετά τον τραυματισμό τους, ο Αρχη-
γός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου βρέθηκε στο
πλευρό των δύο αστυνομικών, εξαίροντας το θάρρος τους
απέναντι στα εγκληματικά στοιχεία. Αρχικά μετέβη στο Γενικό
Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου νοσηλεύθηκαν, για να ενημερω-
θεί για την κατάσταση της υγείας τους. Ακολούθως, ο κ. Χρυ-
σοστόμου ταξίδεψε στο Ισραήλ, όπου βρέθηκε ξανά δίπλα
στον Γιώργο, που για αρκετό διάστημα νοσηλευόταν σε εξει-
δικευμένο ιατρικό κέντρο του Τελ Αβίβ λόγω του σοβαρού
τραυματισμού του. Συνοδευόμενος από μέλη της ηγεσίας και
του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών (ΙPA) του Ισραήλ, ο κ.
Χρυσοστόμου συνομίλησε με τον Γιώργο Γεωργίου και του
ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. Επίσης του δώρισε συμβολικά
την εικόνα της Αγίας Ειρήνης προστάτιδας της Αστυνομίας
Κύπρου. Από πλευράς τους οι επικεφαλής του IPA Ισραήλ
παρέδωσαν στον Γιώργο το λάβαρο του Διεθνούς Συνδέσμου
Αστυνομικών του Ισραήλ. 

Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

Στήριξη και επιβράβευση στους αφοσιωμένους αστυνομικούς
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Η ενδυνάμωση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και
η ενίσχυση της εκπαίδευσης στελεχών των υπηρεσιών
επιβολής του νόμου ήταν τα κεντρικά συμπεράσματα του
3ου διεθνούς συνεδρίου που οργάνωσε η Αστυνομία
Κύπρου το διήμερο 11-12 Ιουνίου 2018 με θέμα «Έγκλημα
στον κυβερνοχώρο - τάσεις και απειλές: ευρωπαϊκές και
διεθνείς διαστάσεις».

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές από την
Εuropol, την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών των ΗΠΑ (F.B.I.), την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, την
Ευρωπαϊκή Ομάδα για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον
τομέα του Κυβερνοεγκλήματος, τη Γερμανική Ομοσπον-
διακή Υπηρεσία Διερεύνησης Εγκλημάτων, την Ιταλική
Υπηρεσία Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, το Face-
book, την Κυπριακή Εθνική Ομάδα Αντιμετώπισης Ηλε-
κτρονικών Επιθέσεων, καθώς και την Αστυνομία Κύπρου.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανακοί-
νωσε τη συγκρότηση Μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων στην
Αστυνομία και την τοποθέτηση διαδικτυο-αστυνομικών.
Όπως ανέφερε ο κ. Χρυσοστόμου, η μονάδα αυτή θα βασί-
ζεται στο μοντέλο λειτουργίας της αντίστοιχης βρετανικής
και, μεταξύ άλλων, θα εστιάζει στην καταπολέμηση του ορ-
γανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του εγκλή-
ματος στον κυβερνοχώρο. Μεταξύ των υπηρεσιών που θα
στελεχώνουν τη νέα μονάδα, σύμφωνα με τον Αρχηγό
Αστυνομίας, θα είναι και το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, το οποίο λαμβάνοντας πλέον περισ-
σότερους πόρους, όπως είπε, θα βοηθηθεί «ουσιωδώς σε
θέματα διερεύνησης περισσότερων κυβερνοεγκλημάτων
και αστυνόμευσης του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, με
την τοποθέτηση διαδικτυο-αστυνομικών». Ο κ. Χρυσοστό-
μου αναφέρθηκε επίσης στις τεράστιες διαστάσεις που
προσλαμβάνει το διαδικτυακό έγκλημα ανά το παγκόσμιο
και στις πολλές ιδιαιτερότητές του οι οποίες καθιστούν την
καταπολέμησή του μια πολύ δύσκολη διαδικασία.

Το συνέδριο επικεντρώθηκε στις σύγχρονες ευρωπαϊκές
και διεθνείς διαστάσεις του εγκλήματος στον κυβερνο-
χώρο, με απώτερο σκοπό να αξιοποιηθούν και να συνδυα-
στούν η γνώση και η εμπειρογνωμοσύνη από το
εξωτερικό, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επιχειρησιακό
επίπεδο, παράλληλα με την αντίστοιχη εμπειρία που απο-
κτά συνεχώς η Αστυνομία με τα δικά της στελέχη, τις τε-
χνολογικές υποδομές, τη διεθνή αστυνομική συνεργασία
και τη συνεργασία με εθνικές υπηρεσίες.

Στο συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 240 ατόμων από την
Κύπρο και το εξωτερικό και εκπροσωπήθηκαν 12 διεθνείς
και ευρωπαϊκοί οργανισμοί και 14 αρχές επιβολής του
νόμου.

Με τη θεματολογία του φετινού συνεδρίου, η Αστυνομία
συμπλήρωσε έναν κύκλο διεθνών συνεδρίων υψηλού
επιπέδου στις τρεις κορυφαίες σύγχρονες απειλές που
απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση (το ευρωπαϊκό θεμα-
τολόγιο για την ασφάλεια) και τους προηγμένους οργανι-
σμούς επιβολής του νόμου: την τρομοκρατία, το διασυνο-
ριακό οργανωμένο έγκλημα και το cybercrime. Οι πρώτες
δύο αποτέλεσαν τη θεματολογία των αντίστοιχων συνε-
δρίων της Αστυνομίας το 2016 και το 2017.

Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας.

Συνάντηση Αρχηγού Αστυνομίας Κύπρου με τον
Εκτελεστικό Διευθυντή της CEPOL

Στο περιθώριο του 3ου διεθνούς συνεδρίου της Αστυνο-
μίας Κύπρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσο-
στόμου είχε την ευκαιρία κατ’ ιδίαν συνάντησης με τον
Εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακα-
δημίας (CEPOL) κ. Detlef Schroeder, τον οποίο υποδέχθηκε
στο γραφείο του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους συζητήθηκαν θέ-
ματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και η περαιτέρω διεύ-
ρυνση της συνεργασίας της CEPOL και της Αστυνομίας
Κύπρου σε θέματα εκπαίδευσης.

3o Διεθνές συνέδριο Αστυνομίας Κύπρου «Έγκλημα στον κυβερνοχώρο - τάσεις
και απειλές: ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις»
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Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελμα-
τισμού των μελών της Αστυνομίας Κύπρου αναγνωρίζεται
διεθνώς και αποδεικνύεται από διακρίσεις και τοποθετήσεις
στελεχών της σε επιτροπές και αποστολές από διεθνείς ορ-
γανισμούς αστυνομικής συνεργασίας.

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
απηύθυνε πρόσκληση προς την Αστυνομία Κύπρου ώστε
στελέχη του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλή-
ματος να αναλάβουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης
για λογαριασμό της CEPOL σε υπηρεσίες επιβολής του
νόμου τρίτων χωρών, όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Τυνη-
σία, η Αλγερία και το Μαρόκο, που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα EU/MENA (Middle East & North Africa). Αντα-
ποκρινόμενη στην πρόσκληση, η Αστυνομία Κύπρου όρισε
τον Υπεύθυνο του Γραφείου κ. Ανδρέα Αναστασιάδη και τα
μέλη του Γραφείου Μάριο Λεμονιάτη και Στέφανο Απέητο
για να λάβουν μέρος ως λέκτορες στα σεμινάρια και να
μεταδώσουν τις γνώσεις τους σε στελέχη αστυνομικών
αρχών των εν λόγω χωρών.

Η πρόσκληση αποστάλθηκε στην Κύπρο μετά την επιτυχή
διεξαγωγή του 3ου διεθνούς συνεδρίου που διοργάνωσε η
Αστυνομία Κύπρου τον περασμένο Ιούνιο με θέμα «Έγκλημα
στον κυβερνοχώρο – τάσεις και απειλές: ευρωπαϊκές και διε-
θνείς διαστάσεις» το οποίο απέσπασε εξαιρετικά ευμενή
σχόλια από την CEPOL.

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό
διάστημα που ευρωπαϊκοί αστυνομικοί οργανισμοί ζητούν
εκπαιδευτές από την Αστυνομία Κύπρου. Τον περασμένο
Μάρτιο, δύο στελέχη της Αστυνομίας Κύπρου που υπηρε-
τούσαν στο Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων,
επιλέγηκαν ανάμεσα σε υποψηφίους από 28 ευρωπαϊκές
χώρες και αποσπάστηκαν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στον τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος σε διεθνείς
οργανισμούς. Πρόκειται για την Αστυφύλακα Μαργαρίτα
Λουκά, η οποία εργάζεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για
την Εγκληματικότητα στο Διαδίκτυο, της Διεύθυνσης Επιχει-
ρήσεων της EUROPOL και την Αστυφύλακα Εύη Θεοφάνους,
η οποία συμμετείχε ως εκπαιδευτής τον περασμένο Απρίλιο
σε διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του International Asso-
ciation of Computer Investigative Specialists (IACIS) στις

ΗΠΑ, που αφορούσε την επαγγελματική κατάρτιση στον
τομέα της δικανικής εξέτασης ηλεκτρονικών τεκμηρίων. 

Επίσης, ακόμη μια τιμητική διάκριση για την Κυπριακή
Δημοκρατία αλλά και την Αστυνομία Κύπρου αποτελεί η
επανεκλογή του Υποδιοικητή της ΥΚΑΝ Αρχηγείου, Αστυνό-
μου Β’ Στέλιου Σεργίδη στην Επιτροπή Προϋπολογισμού του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA). Στις 28
Ιουνίου 2018 η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
κατέθεσε την υποψηφιότητα του κ. Σεργίδη για επανεκλογή
του στην επιτροπή και στις εκλογές που διεξήχθηκαν κατά
τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του EMCDDA
στη Λισσαβόνα, ο κ. Σεργίδης επανεξελέγη για δεύτερη
συνεχόμενη θητεία στην εν λόγω επιτροπή μέχρι τις 30
Ιουνίου 2021. 

Επιπρόσθετα, η Υπεύθυνη του Γραφείου Καταπολέμησης
Εμπορίας Προσώπων, Ανώτερη Υπαστυνόμος Ρίτα Σούπερ-
μαν επιλέγηκε πρόσφατα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα της
Προέδρου της Ομάδας Human Trafficking Experts της Inter-
pol, με διευρυμένα καθήκοντα συντονισμού και παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών. H επιλογή έγινε ανάμεσα σε
μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων και συνιστά επιβράβευση
των συνεχών προσπαθειών της Αστυνομίας Κύπρου, όχι
μόνο να αναδειχθεί στην πιο υψηλή κατηγορία διεθνώς στον
αγώνα για πάταξη της εμπορίας προσώπων, αλλά και να ξε-
χωρίσει για το έργο που επιτελεί στον τομέα αυτό. Επίσης, η
Υπεύθυνη του Γραφείου έχει βραβευθεί από την κυβέρνηση
των ΗΠΑ το 2016 με τον τίτλο «Trafficking in Persons Hero»
για την αφοσίωση, τις δραστηριότητες και τις προσπάθειές
της για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.

Εξάλλου, άλλο ένα μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, η αστυ-
φύλακας Κατερίνα Γιάλλουρου επιλέγηκε και θα ηγείται ομά-
δας αξιολόγησης Αστυνομιών χωρών μελών της ζώνης του
Schengen που θα αξιολογήσει την Αστυνομία της Εσθονίας
στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας. Αυτή θα είναι η
τρίτη φορά που η ανωτέρω Αστυφύλακας συμμετέχει ως αρ-
χηγός ομάδας αξιολόγησης (leading expert), ενώ συμμετείχε
συνολικά σε δέκα ομάδες αξιολογήσεων κρατών μελών της
ζώνης Schengen από το 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επι-
λογή των μελών των ομάδων αξιολόγησης γίνεται απευθείας
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ υποψηφίων από όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Κύπρος συμμετέχει
κατ’ εξαίρεση στις ομάδες αυτές καθώς δεν είναι ακόμα
μέλος της ζώνης Schengen.

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν τιμή για την Αστυνομία
Κύπρου, αφού αποδεικνύουν στην πράξη την αναγνώριση
που λαμβάνει διεθνώς για το επίπεδο επαγγελματισμού, εκ-
παίδευσης και γνώσεων των μελών της.

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση εκτός συνόρων για το επίπεδο κατάρτισης
στην Αστυνομία Κύπρου 



Η ερευνητική συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και
του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»
του Πανεπιστημίου Κύπρου ξεκίνησε τον Ιούνιο 2016, με
την Αστυνομία Κύπρου να αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κότερους εταίρους του Κέντρου στον κόμβο καινοτομίας
του «Κοίος» (KIOS innovation hub).1 Η συνεργασία
ξεκίνησε από τον Κλάδο Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών
Ευκαιριών της Διεύθυνσης Οικονομικών μέσα από πρωτο-
βουλία για ενίσχυση της εταιρικής βάσης του ΚΟΙΟΣ ανα-
φορικά με την αίτηση του για Κέντρο Αριστείας για Έρευνα
και Καινοτομία. 

Ο κύριος στόχος της συνεργασίας είναι η επίτευξη των
στρατηγικής σημασίας επιχειρησιακών αναγκών της
Αστυνομίας Κύπρου, τόσο σε επίπεδο συστημάτων,
όσο και σε επίπεδο διαδικασιών λήψης αποφάσεων
κατά τη διεκπεραίωση επιχειρήσεων, με σκοπό την
αντιμετώπιση και αναχαίτιση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

Ανάπτυξη πρότυπης καινοτόμου πλατφόρμας

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 εκ-
πονήθηκαν ερευνητικές δραστηριότητες για τον σχεδια-

σμό και την ανάπτυξη μίας πρότυπης καινοτόμου πλατ-
φόρμας που να λειτουργεί ως εργαλείο σχεδίασης επιχει-
ρήσεων της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δράσης
(Μ.Μ.Α.Δ.).

Το εν λόγω εργαλείο επιτρέπει στον χρήστη την εισαγωγή
δεδομένων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις της
Μ.Μ.Α.Δ, όπως τις περιοχές ενδιαφέροντος (region of in-
terest - ROI) μιας επιχείρησης, τις θέσεις των ομάδων της
υπηρεσίας, τις θέσεις των στόχων, τις θέσεις των μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών κ.ά. Επιπρόσθετα, παρέχει τη δυ-
νατότητα διασύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα της
Αστυνομίας για λήψη επιπρόσθετων δεδομένων, πχ. τη
θέση των επιχειρησιακών οχημάτων. Στην πλατφόρμα
έχουν ενσωματωθεί αλγόριθμοι λήψης αποφάσεων οι
οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
και παρέχουν αυτόματη ανατροφοδότηση για τη λήψη των
βέλτιστων επιχειρησιακών αποφάσεων από τους χειριστές.
Η πλατφόρμα αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες σχετικά
με τον χειριστή της πλατφόρμας και την πρόοδο της απο-
στολής (πχ. όνομα, ώρα έναρξης), δεδομένα τα οποία μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μελλοντικής
αξιολόγησης. 

Οι κύριες καινοτομίες

(α) το σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων (deci-
sion support system) το οποίο βασίζεται σε πλατφόρμα
γεωγραφικών δεδομένων (GIS), η οποία παρέχει υψηλής
ανάλυσης χάρτες με το οδικό δίκτυο της Κύπρου, τις
κτιριακές εγκαταστάσεις και πληθώρα δεδομένων που
σχετίζονται με τις επιχειρήσεις της Μ.Μ.Α.Δ. Το σύστημα
αυτό δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που
επικρατεί στην περιοχή ενδιαφέροντος και βελτιστοποιεί
την κατανομή ανθρώπινου δυναμικού, μειώνοντας τον
χρόνο απόκρισης.

(β) οι τεχνολογίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΜΕΑ)

(i)  με λειτουργία αυτόνομης περιπολίας ΜΕΑ μέσω του
λογισμικού «autoPatrol», η οποία αυξάνει την απο-
δοτικότητα των συμβατικών λειτουργιών ΜΕΑ όταν
απαιτούνται μικρότεροι χρόνοι απόκρισης,

(ii)  με πρότυπο μηχανισμό μεταφοράς και παράδοσης
δεμάτων με τη χρήση ΜΕΑ σε καταστάσεις
κρίσεων, όπου δεν είναι εφικτή η προσέγγιση του
στόχου μέσω επίγειων μέσων μεταφοράς, είτε για
σκοπούς διάσωσης ανθρώπινων ζωών, είτε για
άλλους επιχειρησιακούς λόγους, 

Ερευνητική συνεργασία Αστυνομίας Κύπρου και Κέντρου Αριστείας για Έρευνα
και Καινοτομία «Κοίος» 2016-2017
Μια συνεργασία αμοιβαίου οφέλους στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ

1.  O κόμβος καινοτομίας του «Κοίος» (KIOS innovation hub) απο-
τελεί ένα από τους πυλώνες του Κέντρου Αριστείας για
Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» στo πλαίσιο του έργου Horizon
2020 Widening TEAMΙNG Project “KIOS Center of Excellence”.

Η συνεργασία αυτή προσβλέπει στην αποκόμιση αμοι-
βαίου οφέλους. Αφενός επιτυγχάνεται η μεταφορά τε-
χνογνωσίας και τεχνολογίας αιχμής προς την Αστυ-
νομία Κύπρου και αφετέρου η ενίσχυση της γνώσης και
εμπειρίας των ερευνητών του «Κοίος» ως προς τις
πραγματικές ανάγκες της άμεσης δράσης στο επιχει-
ρησιακό πεδίο. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία εργοδό-
τησης εξειδικευμένων ερευνητών και φοιτητών και
αξιοποίησης πολύτιμης και καίριας γνώσης. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η συνεργασία αυτή ικανοποιεί τις απαι-
τήσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή της Αστυ-
νομίας Κύπρου στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της
ΕΕ, του μηχανισμού οικονομικής στήριξης της αστυνο-
μικής συνεργασίας για πρόληψη και καταπολέμηση της
εγκληματικότητας, αλλά και για διαχείριση κρίσεων. 
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(γ) η χρήση της εφαρμογής για έξυπνες συσκευές που πα-
ρέχει τη δυνατότητα προβολής της θέσης των μελών της
μονάδας άμεσης δράσης (μέσω των συσκευών τους) χωρίς
υποδομή τηλεπικοινωνιών, για την απρόσκοπτη επικοινω-
νία μεταξύ τους, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα συμ-
βατικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών δεν λειτουργούν.

Φορέας στήριξης έρευνας και καινοτομίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ερευνητική ομάδα του
«Κοίος», το προσωπικό της Μ.Μ.Α.Δ εξοικειώθηκε με νέες
τεχνολογίες και προβλήθηκε ως φορέας στήριξης της
έρευνας και της καινοτομίας. Συγκεκριμένα η Μ.Μ.Α.Δ.:

1.  Εκπαιδεύτηκε για τη χρήση των εξειδικευμένων ερ-
γαλείων που προτάθηκαν από το «Κοίος». 

2.  Διάχυσε την αποκτηθείσα γνώση σε ομότιμες ομά-
δες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ευρωπαϊκούς
οργανισμούς, από τους οποίους μπορεί να εξασφα-
λίσει επιπλέον σημαντική χρηματοδότηση στο
εγγύς μέλλον.

3.  Με την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών για την
εκτέλεση των βασικών της δραστηριοτήτων έχει κα-
ταστεί πρότυπο επίτευξης συνεργασίας μεταξύ
ερευνητικών και κρατικών φορέων.

Πρότυπο αποτελεσματικής συνεργασίας

Η αλληλεπίδραση των δύο οργανισμών αποτελεί πρότυπο
αποτελεσματικής συνεργασίας για επίτευξη των κοινών
στόχων. Αρχικά, μέλη της ερευνητικής ομάδας του «Κοίος»
αξιολόγησαν τις πραγματικές ανάγκες της μονάδας και τις
συνθήκες υπό τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν οι προτει-
νόμενες λύσεις. Ακολούθως, μέλη της Μ.Μ.Α.Δ. παρακο-
λούθησαν σειρά επιδείξεων των τεχνολογιών που διαθέτει
το «Κοίος», ώστε να αξιολογήσουν με τη σειρά τους το
εύρος και τις προοπτικές χρήσης τους στις αποστολές της

μονάδας. Στις επιδείξεις αυτές τα μέλη της Μ.Μ.Α.Δ είχαν
την ευκαιρία να εξασκηθούν και να εξοικειωθούν με τις
νέες τεχνολογίες.

Η μέχρι στιγμής επιτυχής συνεργασία μεταξύ των δύο ορ-
γανισμών συμβάλει στο όραμα του Κέντρου για τη δημι-
ουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας στις
τεχνολογίες πληροφοριών, το οποίο θα συνδέει ακαδημαϊ-
κούς/ ερευνητικούς φορείς και κυβερνητικούς οργανι-
σμούς. Προσδίδει, επίσης, προστιθέμενη αξία στον Κόμβο
Καινοτομίας του «Κοίος», αφού έχει αποτελέσει το έναυσμα
για τη σύναψη περαιτέρω συνεργασιών, ενώ ενισχύει την
κοινή επιθυμία για επέκταση των ερευνητικών δραστηριο-
τήτων. Στόχος της επέκτασης θα είναι η υλοποίηση επι-
πλέον τεχνολογικών λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις
υποχρεώσεις της μονάδας ως προς την προστασία των πο-
λιτών, οι οποίες έχουν ήδη αναγνωριστεί και ανήκουν στο
εύρος τεχνογνωσίας του «Κοίος». 

Τέλος, προβλέπεται ότι η παρούσα συνεργασία είναι απλά
η αρχή μιας σειράς κοινών προσπαθειών, οι οποίες θα εφο-
διάσουν την Αστυνομία Κύπρου με την απαραίτητη
τεχνογνωσία και τεχνολογική υποστήριξη, ώστε να αντα-
ποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις, να ολοκληρώσει επι-
τυχώς τις ολοένα και πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις της,
αλλά να συνδράμει στην επίτευξη των βασικών προτεραι-
οτήτων και υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

(a) Προσομοίωση αποστολής
έκτακτης ανάγκης. Στον χάρτη
φαίνονται οι ομάδες και οι κινή-
σεις τους (με μπλε χρώμα), οι
ζώνες ασφαλείας (με κίτρινο
χρώμα), οι κίνδυνοι/ απειλές (με
κόκκινο χρώμα), αλλά και τα ση-
μεία όπου υπάρχουν διαθέσιμα
ΜΕΑ. (β) Σε πραγματικό χρόνο εμ-
φανίζονται σε κάθε γεωγραφικό
σημείο εικόνες που λαμβάνονται
από ΜΕΑ, προσφέροντας ουσια-
στικά οπτική επαφή με την εκά-
στοτε περιοχή ενδιαφέροντος.

α

β

Μελλοντικές δράσεις

Δυναμική παρακολούθηση αποστολών και λήψη
αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Ανάπτυξη αλγορίθμων υποβοήθησης λήψης αποφά-
σεων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης
(πχ. εύρεση συντομότερης διαδρομής προς τις περιοχές
ενδιαφέροντος, αυτόματη κατηγοριοποίηση περιστατι-
κών σε βαθμίδες επικινδυνότητας, ορθή ιεράρχηση των
πόρων κατά την εκτέλεση της αποστολής).

Δυνατότητα εισαγωγής μετεωρολογικών δεδομένων
(πχ. κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου σε περίπτωση
πυρκαγιάς) στην υφιστάμενη πλατφόρμα.
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Άσκηση ετοιμότητας «Τρίτωνας 2018» για αποτελεσματική διαχείριση τρομο-
κρατικού συμβάντος

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου
2018 η άσκηση «Τρίτωνας» 2018, κατά την οποία η
Αστυνομία επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της για αποτελε-
σματική ανταπόκριση στο ενδεχόμενο τρομοκρατικού
κτυπήματος. 

Η άσκηση, η οποία αφορούσε «τρομοκρατικό συμβάν»
στη Μαρίνα Λεμεσού, είχε σκοπό να διαπιστωθούν ο βαθ-
μός ετοιμότητας, ανταπόκρισης και συντονισμού των
αρμόδιων υπηρεσιών στη διαχείριση ενός τρομοκρατικού
κτυπήματος. 

Στην άσκηση συμμετείχαν μέλη της ΜΜΑΔ, της Λιμενικής
και Ναυτικής Αστυνομίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λεμεσού ως η επηρεαζόμενη επαρχία, καθώς και μέλη
αρκετών άλλων υπηρεσιών και τμημάτων της Αστυνομίας.
Την ευθύνη συντονισμού και των επιχειρήσεων της άσκη-
σης είχε η Ομάδα Σχεδιασμού Άσκησης της ΜΜΑΔ με
επικεφαλής τον Διοικητή της ΜΜΑΔ.

Με το πέρας της άσκησης, η Αστυνομία προέβη σε αποτί-
μηση του βαθμού συντονισμού και ανταπόκρισης, αξιολο-
γώντας θετικά το συνολικό της αποτέλεσμα. Υπήρξαν
επισημάνσεις και παρατηρήσεις οι οποίες έχουν καταγρα-
φεί από αξιολογητές-μέλη της Αστυνομίας, θα μελετηθούν
και θα αναλυθούν προσεκτικά στο πλαίσιο της διαδικασίας
ανατροφοδότησης που θα ακολουθήσει.

Τον χώρο της άσκησης επισκέφθηκε  ο αναπληρωτής

Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, καθώς επίσης
και άλλοι αξιωματικοί της Αστυνομίας. 

Καταληκτικά σημειώνεται ότι δεδομένων των διαστάσεων
που λαμβάνει στις μέρες μας σε ολόκληρο τον κόσμο η
τρομοκρατική απειλή τέτοιου είδους ασκήσεις είναι κα-
θόλα απαραίτητες σε προληπτικό επίπεδο για τη βελτίωση
του βαθμού ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας της
Αστυνομίας και όλων γενικά των εμπλεκόμενων φορέων.  
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Ημερίδα με θέμα «Βία και εγκληματικότητα στην κοινωνία της πληροφορίας.
Η επίδραση των ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»

Ημερίδα με θέμα «Βία και εγκληματικότητα στην κοινω-
νία της πληροφορίας. Η επίδραση των ΜΜΕ και των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης» πραγματοποιήθηκε στις
17 Απριλίου 2018 στη Δημοσιογραφική Εστία.

Την ημερίδα διοργάνωσαν η Αστυνομία Κύπρου σε
συνεργασία με την Ένωση Συντακτών, την Αρχή Ραδιο-
τηλεόρασης Κύπρου, τον Σύνδεσμο Εκδοτών Κύπρου και
τον Κυπριακό Οργανισμό Εκδοτών Διαδικτύου.

Στο πλαίσιο της ημερίδας απηύθυναν χαιρετισμό εκπρό-
σωποι των πιο πάνω φορέων και οργανισμών, και στη
συνέχεια παρουσίασαν σχετικά θέματα ακαδημαϊκοί και
εμπειρογνώμονες, τόσο από τον χώρο των ΜΜΕ όσο και
από την Αστυνομία Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σήμερα, η ευρεία
και ποικιλόμορφη διάχυση των πληροφοριών είναι ταυ-
τόχρονη με τη δημιουργία τους. Δολοφονίες, ληστείες,
συμπλοκές, αντικοινωνικές συμπεριφορές και άλλες απο-
τρόπαιες και μη πράξεις, αναμεταδίδονται σχεδόν αμέ-
σως και σε κάποιες περιπτώσεις απευθείας, κατά την
τέλεσή τους, από αυτόχειρες, θύτες, θύματα, ρεπόρτερ,
περαστικούς και άλλους παρευρισκόμενους. Πρόσθετα,
η τεχνολογία επιτρέπει και την ανατροφοδότηση, επε-
ξεργασία, και αναδημοσίευση τέτοιων δεδομένων, με
αποτέλεσμα πολλές φορές την απόρροια ρητορικών
μίσους, λεκτικών διαμαχών, ψηφιακών λασπολογιών, και

άλλων παρεκκλίνουσων εκφραστικών συμπεριφορών,
που απέχουν κατά πολύ από το συνταγματικό δικαίωμα
του ατόμου στην ελευθερία της έκφρασης». Επίσης πρό-
σθεσε: «Η Αστυνομία Κύπρου έχει υιοθετήσει μια νέα φι-
λοσοφία και πλέον ακολουθεί μια νέα πορεία· αυτή της
αποδοχής και της συνέργειας. Συγκεκριμένα, ως Αστυνο-
μία είμαστε πια αφενός περισσότερο επιδεκτικοί στις
υποδείξεις της κοινωνίας και αφετέρου πιο πρόθυμοι να
συνενώσουμε τις δυνάμεις μας με άλλους φορείς, οργα-
νωμένα σύνολα, και λοιπούς εμπλεκόμενους. Να δημι-
ουργήσουμε δηλαδή κοινωνικές συμμαχίες προς
αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων, με γνώμονα πάν-
τοτε το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη και την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του».

Η ημερίδα εστίασε κυρίως στην επίδραση των ΜΜΕ και
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα θέματα που ανέ-
πτυξαν οι ομιλητές αφορούσαν την προσέγγιση των
ΜΜΕ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ζητήματα
που σχετίζονται με τον χουλιγκανισμό (Ν. Καρτακούλλης,
Πρόεδρος ΔΣ Πανεπιστημίου Λευκωσίας), τη σεξουαλική
κακοποίηση ανηλίκων (Κ. Βέης, Υπεύθυνος Γραφείου Χει-
ρισμού Θυμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης
Ανηλίκων, Αρχηγείο Αστυνομίας), τη βία και τους νέους
(Α. Καπαρδής, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας), τον μιμητισμό και εξοικείωση με τη βία
(Α. Ερωτοκρίτου, Κλινικός Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής),
την τηλεοπτική βία (Α. Θεμιστοκλέους, Αρχή Ραδιοτηλε-
όρασης Κύπρου), τη δημοσιογραφική δεοντολογία
(Γ. Παυλίδης, Πρόεδρος Επιτροπής Δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας), τη σχέση Αστυνομίας-ΜΜΕ (Α. Αγγελίδης,
Εκπρόσωπος Τύπου Αστυνομίας), την απευαισθητοποί-
ηση της βίας (Κ. Φάντης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα
Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου) και την περίπτωση
ληστειών τραπεζών και ΜΜΕ (Α. Κωνσταντίνου, Υπεύθυ-
νος Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών Αστυνομίας).

Οι συνδιοργανωτές ανέδειξαν με τεκμηριωμένο τρόπο
βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση και εγκυρότητα της
πληροφορίας. Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων και συμφωνήθηκε από μέρους όλων η έμπρα-
κτη συνέχιση της προσπάθειας αυτής, τόσο από την
πλευρά της Αστυνομίας όσο και των ΜΜΕ. 
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Σεμινάρια στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα
τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών 

Στo πλαίσιo της συνεχόμενης εκπαίδευσης και της παρο-

χής ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στο-

χεύουν στη διεύρυνση των γνώσεων και στη βελτίωση

των δεξιοτήτων των μελών της Αστυνομίας, πραγματο-

ποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία έξι διήμερα επι-

μορφωτικά σεμινάρια με θέμα τη βία κατά γυναικών και

κοριτσιών, με εστίαση θεματολογίας στη βία στην οικο-

γένεια.

Τα σεμινάρια διεξήχθησαν μεταξύ των ημερομηνιών

26-27/3, 29-30/3, 7-8/5, 10-11/5,14-15/5 και 17-18/5 και

τα παρακολούθησαν 217 Αστυνομικοί και λειτουργοί

άλλων υπηρεσιών/ οργανισμών, που χειρίζονται θέματα

βίας στην οικογένεια και βίας κατά των γυναικών και

κοριτσιών.

Σκοπός των σεμιναρίων αυτών ήταν η επιμόρφωση

επαγγελματιών που παρέχουν προστασία και υποστή-

ριξη σε γυναίκες και κορίτσια-θύματα ενδοοικογενει-

ακής ή άλλης μορφής βίας, για τη βελτίωση των

δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Τα σεμινάρια περιλάμ-

βαναν γενικές πληροφορίες σχετικά με τη βία κατά των

γυναικών και τον κύκλο της βίας και του ελέγχου. Στόχος

των σεμιναρίων είναι η ανάπτυξη μιας πιο ανθρωποκεν-

τρικής και θυματοκεντρικής επαγγελματικής προσέγγι-

σης που δίνει έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος ήταν η αναγνώ-

ριση των μύθων που υπάρχουν σε σχέση με το φαινό-

μενο της βίας κατά των γυναικών και η αποφυγή της

επανα-θυματοποίησης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε

αναφορές στις εκφάνσεις, στα συμπτώματα και στις επι-

πτώσεις της βίας, καθώς επίσης και ενημέρωση για τη

σχετική νομοθεσία και τις αστυνομικές διαδικασίες που

προνοούνται. Τέλος, ειδική εκπαιδευτική θεματική απο-

τέλεσε το πρωτόκολλο αξιολόγησης επικινδυνότητας σε

περιπτώσεις βίας μεταξύ συντρόφων.

Για τις ανάγκες των σεμιναρίων ετοιμάστηκε και διανε-
μήθηκε στους συμμετέχοντες ειδικό εκπαιδευτικό
εγχειρίδιο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Η παρου-
σίαση των θεματικών των σεμιναρίων έγινε από Αξιω-
ματικούς της Αστυνομίας και από εξωτερική εμπειρο-
γνώμονα-συνεργάτιδα. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια
αποτελούν μέρος των δράσεων του έργου «Circle of
Change», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα «Δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την

Κυπριακή Δημοκρατία.
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Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση προγράμματος EUPST II, διοργανώθηκε μεταξύ των
ημερομηνιών 26-30 Μαρτίου 2018 από την Αστυνομική Ακα-
δημία Κύπρου πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα «Train the
Trainers - Training Skills».

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησαν τέσ-
σερα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, δύο Ιταλοί Carabinieri,
καθώς και ένα μέλος από τη Γερμανική Αστυνομία, την Πολω-
νική Αστυνομία, τη Ρουμανική Αστυνομία, τη Ρουμανική Gen-
dermerie, τη Metropolitan Police του Ηνωμένου Βασιλείου, τη
Βουλγαρική Αστυνομία, την Ολλανδική Αστυνομία και τη Γαλ-
λική Gendermerie Nationale.

Κατά την έναρξη των εργασιών του εκπαιδευτικού σεμιναρίου
αποτέθηκε φόρος τιμής προς το μέλος της Γαλλικής Χωροφυ-
λακής Αρνό Μπελτράμ ο οποίος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική
επίθεση στην πόλη Τρεμπ στη Γαλλία και τηρήθηκε ενός λε-
πτού σιγή στη μνήμη του. Στη συνέχεια έγινε προσφώνηση από
τον Βοηθό Αρχηγό Εκπαίδευσης κ. Δημήτρη Δημητρίου και
από τον Πρόεδρο του προγράμματος EUPST II Colonel Frans
van Veenendaal της Royal Netherlands Marechaussee.

Στο πρόγραμμα παρουσιάστηκαν γνωστικά αντικείμενα που
αφορούν την αστυνομική εκπαίδευση από την Αναπληρώτρια
Διευθύντρια της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, Αστυνόμο
Β΄ Κυριακή Λαμπριανίδου, την Προϊσταμένη Σπουδών Αστυ-
νόμο Β΄ Μαρία Ξενοφώντος και τους Καθηγητές Πανεπιστη-
μίου Δρ. Πέτρο Πασιαρδή, Δρ Μύρια Ιωάννου, Δρ Μάριο
Κωνσταντίνου και Καθηγήτρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τόνια Γαλάτη.

Το ΕUPST II είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ολλανδικής Χωροφυλα-
κής, η οποία προεδρεύει του προγράμματος και εποπτεύει
όλες τις δράσεις του και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίες έχουν ενταχθεί σε αυτό ως εταίροι.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση Αστυφυλάκων
και Χωροφυλάκων οι οποίοι προτίθενται να αποσπαστούν σε
αποστολές σταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρί-
τες χώρες, σε θέματα παρακολούθησης, καθοδήγησης παρο-

χής συμβουλών και κατάρτισης, η δημιουργία κοινών προ-
γραμμάτων σπουδών και η χρήση βέλτιστων πρακτικών στην
Αστυνομική Εκπαίδευση. 

Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας Κύπρου στη
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της
Ελληνικής Αστυνομίας

Μεταξύ των ημερομηνιών 5/2-8/6/2018 πραγματοποιήθηκε
εκπαίδευση στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
της Ελληνικής Αστυνομίας στις Αχαρνές Αττικής, με   θέμα
«Επαγγελματική μετεκπαίδευση Ανθυπαστυνόμων, εκπαιδευ-
τικής περιόδου 2017-2018» στην οποία έλαβαν μέρος 41 Αν-
θυπαστυνόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τρία
μέλη από την Αστυνομία Κύπρου. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν
ο Βοηθός Σταθμάρχης του Αστυνομικού Σταθμού Ομορφίτας
Αρχιλοχίας 4740 Αντώνης Πολυκάρπου, ο Σταθμάρχης του
Αστυνομικού Σταθμού Κοκκινοτριμιθιάς Λοχίας 2447 Κων-
σταντίνος Κωνσταντινίδης και το μέλος του ΤΑΕ Επιχειρήσεων
Αρχηγείου Αστυνομίας Λοχίας 4599 Κυριάκος Θεοδωρίδης, οι
οποίοι αποφοίτησαν ευδόκιμα. 

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε τελετή
αποφοίτησης κατά την οποία ο Αναπληρωτής Υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας επέδωσε τα ξίφη σε νέους
Ελλαδίτες Υπαστυνόμους Β’ και αναμνηστικές πλακέτες στα
τρία στελέχη της Αστυνομίας Κύπρου.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο τέως Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβά-
λας, Βουλευτές και άλλοι επίσημοι, ενώ εκ μέρους του Πρέσβη
της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρέστη η Αξιωματικός Σύνδε-
σμος της Αστυνομίας Κύπρου Υπαστυνόμος Χριστίνα Μελετιέ.

Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
πρωτοκόλλου συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης με-
ταξύ των Αστυνομικών Ακαδημιών Κύπρου και Ελλάδας. 

Στόχος της μετεκπαίδευσης υπήρξε η συμπλήρωση της επαγ-
γελματικής και νομικής μόρφωσης των μετεκπαιδευομένων,
η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ενέκυψαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους ως Υπαξιωματικοί και η
ενημέρωσή τους σε σύγχρονα ζητήματα και γενικότερα
θέματα διοίκησης προσωπικού.

Πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Τελετή λήξης ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

Αρχηγός Αστυνομίας προς δόκιμους αστυνομικούς:
«Να επιτελείτε πάντοτε τα καθήκοντά σας με ανιδιοτέ-
λεια, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και αντικειμε-
νικότητα»

Στην παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας κ. Νίκου Αναστασιάδη πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιου-
νίου 2018 η τελετή λήξης του ακαδημαϊκού έτους
2017-2018 στις εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδη-
μίας Κύπρου.

Στην τελετή, η οποία περιελάμβανε παρέλαση τμημάτων
και επίδειξη ασκήσεων ακριβείας, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας επιθεώρησε παράταξη δοκίμων αστυνομικών, ενώ
επέδωσε διπλώματα και βραβεία σε όσους κατέλαβαν την
πρώτη και δεύτερη θέση στα προγράμματα βασικής εκ-
παίδευσης Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων και Διερεύ-
νησης Τροχαίων Οδικών Δυστυχημάτων κατά τα
ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2017-2018.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Ζαχαρίας Χρυσοστόμου και ο Διευθυντής της Αστυνομικής
Ακαδημίας κ. Γιώργος Φράγκος.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβε-
βαίωσε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται άοκνα
ευρισκόμενη πάντοτε στο πλευρό του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης και Δημοσίας Τάξεως και της ηγεσίας της Αστυνο-
μίας, συνεχίζοντας τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων και
εφαρμόζοντας τις αλλαγές και τις καινοτομίες που έχει
δρομολογήσει, ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο να διαχει-
ρίζεται, αλλά να προλαμβάνει γεγονότα και καταστάσεις
που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη και την
ασφάλεια των πολιτών και της χώρας. Μεταξύ άλλων,

ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως η κυβέρνηση ενθαρ-
ρύνει έμπρακτα την Αστυνομία να κτίσει σχέσεις εμπιστο-
σύνης με το κοινό, να ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και
να προσφέρει ποιοτική εξυπηρέτηση στους πολίτες, ση-
μειώνοντας ότι αυτό που έχει σημασία προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα, κάτι που είναι
διαχρονικό, είναι ότι γίνεται προσπάθεια με κάθε τρόπο,
και οι τελευταίες δράσεις της Αστυνομίας δείχνουν την
αποφασιστικότητα τόσο της Κυβέρνησης όσο και της ηγε-
σίας του σώματος να υπάρξει και πρόληψη και πάταξη.

Από πλευράς του ο Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου είπε στην ομιλία του πως «η επιστημονική
προσέγγιση σε κάθε παράμετρο και έκφανση της αστυνό-
μευσης, είναι πλέον δεδομένη και στη δική μας υπηρεσία»,
για να προσθέσει ότι «σε αυτή ακριβώς τη βάση στηριχθή-
καμε για τη μεταρρύθμιση του τομέα της αστυνομικής εκ-
παίδευσης, υιοθετώντας ένα μικτό εκπαιδευτικό σύστημα
εκπαίδευσης και κατάρτισης». Απευθυνόμενος στους δό-
κιμους αστυνομικούς, ο Αρχηγός Αστυνομίας τους προ-
έτρεψε να επιτελούν πάντοτε τα καθήκοντά τους με
ανιδιοτέλεια, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και αντι-
κειμενικότητα, χωρίς αμφιταλαντεύσεις και σκοπιμότητες,
χωρίς αλαζονεία και έπαρση. Να τιμούν πάντοτε τον όρκο,
τη στολή και την αποστολή που τους εμπιστεύτηκε η πο-
λιτεία και η πατρίδα. Να συμπεριφέρονται και να λειτουρ-
γούν κατά τρόπο που αρμόζει σε έναν λειτουργό και
εκπρόσωπο του Αστυνομικού Σώματος.

Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί στους δύο αστυνο-
μικούς που τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς εν ώρα
καθήκοντος στη Λεμεσό, χαρακτηρίζοντάς τους «υποδείγ-
ματα ηρωισμού, ευσυνειδησίας, αφοσίωσης και αυτοθυ-
σίας». Αναφερόμενος στο οργανωμένο έγκλημα, διαβε-
βαίωσε ότι οι προληπτικές και κατασταλτικές προσπάθειες
κατά του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος θα συνε-
χιστούν απερίσπαστα, σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, σημει-
ώνοντας ότι «η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι αυτού
του είδους το έγκλημα μπορεί να παταχθεί κατά τρόπο
αποτελεσματικό, όταν υπάρξει από μέρους της πολιτείας
καθολική προσέγγιση».

Στην εκδήλωση παρέστησαν η ανώτατη πολιτειακή, πολι-
τική και στρατιωτική ηγεσία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, μέλη ξένων διπλωμα-
τικών αποστολών, βουλευτές και άλλοι επίσημοι. Επίσης,
παρέστησαν συγγενείς και φίλοι των αστυνομικών που τι-
μήθηκαν για τις επιδόσεις τους αλλά και των δοκίμων
αστυνομικών που φοιτούν στην Αστυνομική Ακαδημία.
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«Να με προσέχεις». Εκδήλωση αφιερωμένη στην ασφάλεια και την προστασία
των παιδιών 
Τα παιδιά είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στη ζωή μας.
Είναι η ελπίδα της κοινωνίας μας για το μέλλον. Γι’ αυτό η
ασφάλεια και η προστασία τους θα πρέπει να αποτελεί
πρώτιστο και κύριο μέλημα όλων μας.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Αστυνομία Κύπρου διοργάνωσε
στις 15 Ιουνίου 2018, στο My Mall στη Λεμεσό, ενημερω-
τική εκδήλωση με θέμα την ασφάλεια και την προστασία
των παιδιών. Ο τίτλος της εκδήλωσης «Να με προσέχεις»
αντιπροσωπεύει απόλυτα τους σκοπούς της, που δεν ήταν
άλλοι από το να στείλει το μήνυμα προς την κοινωνία για
την ανάγκη των παιδιών να ζήσουν και να μεγαλώσουν
μέσα σε ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένα από απει-
λές όπως η σεξουαλική κακοποίηση, οι κίνδυνοι του δια-
δικτύου και τις τροχαίες συγκρούσεις.

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης, ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας,
Αστυνόμος Β’ Ανδρέας Αγγελίδης, ανέφερε ότι σκοπός της
εκδήλωσης, είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Τό-
νισε παράλληλα τη βαρύνουσα σημασία και τον σπουδαίο
ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια, η οποία όπως ση-
μείωσε αποτελεί τη βάση, ώστε τα παιδιά να πάρουν τα
ορθά μηνύματα και να αναπτύξουν τις ανάλογες αντιστά-
σεις. Στο πλαίσιο αυτό διάφορα Τμήματα της Αστυνομίας,
όπως το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος, η ΥΚΑΝ και η Τροχαία, αναπτύσσουν διάφορες δρά-

σεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανηλίκων,
αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Παράλληλα, τα μέλη
των υπηρεσιών αυτών τυγχάνουν διαρκούς εκπαίδευσης
για τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων περιστατικών. Την ίδια
στιγμή, η Αστυνομία συνεργάζεται και συντονίζει τις δρά-
σεις της και με άλλα αρμόδια τμήματα, υπηρεσίες, οργα-
νώσεις και φορείς, καθώς και το Γραφείο της Επιτρόπου
Προστασίας των Δικαιωμάτων του παιδιού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη της Αστυνομίας
διένειμαν ενημερωτικό υλικό προς τους παρευρισκόμε-
νους, δίνοντας παράλληλα απαραίτητες συμβουλές και
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία
των παιδιών. Ταυτόχρονα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
διασκεδάσουν με διάφορες δραστηριότητες.

Μουσική βραδιά με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών
«Να ‘χει ο δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο…»

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2018 στο κατάμεστο
υπαίθριο θέατρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπε-
ζας Κύπρου η μουσική βραδιά με τίτλο «Να ‘χει ο δρόμος
μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο…». Η εκδήλωση διορ-
γανώθηκε από την Αστυνομία Κύπρου στo πλαίσιo της
26ης Ιουνίου, παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δη-
μοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου και η ανώτερη ηγεσία
της Αστυνομίας.

Η μπάντα Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου και ο σο-
λίστ Κύρος Πατσαλίδης, κατάφεραν με τις μελωδίες και τα
τραγούδια τους να κάνουν τη βραδιά πολύ ιδιαίτερη

ταξιδεύοντας το κοινό και γεμίζοντας τις καρδιές και τη
ψυχή με φως, συγκίνηση και αγάπη.
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Εορτασμοί για την Αγία Ειρήνη, προστάτιδα της Αστυνομίας Κύπρου

Με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα, η Αστυνομία
Κύπρου γιόρτασε στις 4 Μαΐου 2018 την προστάτιδά της
Αγία Ειρήνη. 

Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο του
Αρχηγείου Αστυνομίας και τίμησαν με την παρουσία τους,
εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου και ο
τέως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος
Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Παρέστησαν επίσης οι πολιτι-
κές, στρατιωτικές, εκκλησιαστικές αρχές του τόπου και
άλλοι επίσημοι, η ηγεσία της Αστυνομίας και πρώην μέλη
και φίλοι του σώματος, καθώς και συγγενείς πεσόντων και
αγνοουμένων αστυνομικών και πυροσβεστών. 

Κύριοι ομιλητές ήταν ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Αρ-
χηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου και ο Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου. 

Στην ομιλία του, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυ-
σοστόμου, τόνισε ότι «η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στα
ίδια τα μέλη μας, αστυνομικούς και πυροσβέστες, στον
ακρογωνιαίο λίθο του οργανισμού μας. Τους απευθύνω
από τα βάθη της ψυχής μου τις πιο θερμές ευχαριστίες.
Σ’ αυτά τα μέλη μας που πάντοτε προσπαθούν για το κα-
λύτερο, που αγωνιούν, που αγωνίζονται για την Αστυνομία
και ό,τι αυτή συμβολίζει. Το λειτούργημά μας είναι ιδέα.
Αυτή την ιδέα υπηρέτησαν οι ήρωες συνάδελφοί μας οι
οποίοι, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με ολόκληρο τον λαό,
ως αναπόσπαστο και αδιαίρετο κομμάτι του, αγωνίστηκαν
και θυσιάστηκαν για τις υπέρτατες αξίες της ελευθερίας,
της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας».

Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας μεταξύ της Αστυνο-
μίας Κύπρου και της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφαση
του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, τιμή-
θηκε με το Μετάλλιο Αξίας και Τιμής ο κ. Τσουβάλας για τη
συνδρομή του στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση
της συνεργασίας μεταξύ των δύο Αστυνομιών. Επίσης,
αποδόθηκαν μετά θάνατον τιμές στον Αντισυνταγματάρχη
Arnaud Beltrame της Γαλλικής Χωροφυλακής, ο οποίος
θυσιάστηκε κατά τη διάρκεια τρομοκρατικής επίθεσης στη
Γαλλία. 

Κατά την τελετή έγινε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των
πεσόντων στο καθήκον μελών της Αστυνομίας και της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και παράκληση υπέρ των εν
υπηρεσία και αγνοουμένων μελών της. 

Αφυπηρέτηση Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας Ανώτερου Υπαστυ-
νόμου Παναγιώτη Παναγιώτου
Σε κλίμα συγκίνησης ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής
(Δ) της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας, Ανώτερος
Υπαστυνόμος Παναγιώτης Παναγιώτου αποχαιρέτησε τους
φίλους και συναδέλφους του την 1η Μαΐου 2018 όπου
αφυπηρέτησε από τις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου.

Ο κ. Παναγιώτου υπηρέτησε την αστυνομική δύναμη και
αργότερα την Αστυνομία Κύπρου για 45 χρόνια, από το
1973, σε διάφορα τμήματα της Αστυνομίας στην Επαρχία
Λευκωσίας και Λάρνακας και μέσα από τα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ» ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν μαζί του,
υφιστάμενους και προϊστάμενους για να φέρουν εις πέρας
τα καθήκοντα και την αποστολή τους. Επίσης ευχήθηκε

στην ηγεσία της Αστυνομίας κάθε επιτυχία στο δύσκολο
έργο της προς όφελος της κοινωνίας και της πατρίδας.
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Ενημέρωση των νέων για την οδική ασφάλεια

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνο-
μία για μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων στην
Επαρχία Λεμεσού και την εμπέδωση οδικής συνείδησης,
το Τμήμα Τροχαίας Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, η
Σχολή Μηχανολογίας Αυτοκινήτου SAE - School of Auto-
motive Engineering στη Λεμεσό και οι εθελοντές οδικής
ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού (Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας
Γιώργος Μαυρίκιος, Σύλλογος Μοτοσικλετιστών Λεμεσού
EGOPHOBIA, Ίδρυμα Δρ. Γιώτα Δημητρίου The Dancing
Queen Foundation και οι εθελοντές οδικής ασφάλειας
Λεμεσού), διοργάνωσαν στις 7 Μαρτίου 2018 το βράδυ
εκδήλωση αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια, η οποία
περιλάμβανε παρουσιάσεις από όλα τα μέλη της ομάδας
των εθελοντών οδικής ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μηχανολογίας
Αυτοκινήτου SAE - School of Automotive Engineering στη
Λεμεσό και την παρακολούθησαν φοιτητές ηλικίας από 
18-26 ετών, η διεύθυνση και οι λέκτορες της σχολής.

Οι εθελοντές οδικής ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού τίμησαν
παράλληλα με αναμνηστική πλακέτα τον πρώην Αστυνο-
μικό Διευθυντή Λεμεσού κ. Σολωμό Σολωμού για τη βοή-
θεια και στήριξή του στην ομάδα των εθελοντών της
Λεμεσού.

Στον χώρο της εκδήλωσης μεταφέρθηκαν με πλατφόρμα
από την Psaltis - Eneos & Comline rally team το αγωνιστικό
αυτοκίνητο του Πανίκου Πολυκάρπου, με το οποίο λαμβά-
νει μέρος στο παγκύπριο πρωτάθλημα ράλι 2018, από την
Οδική Υπηρεσία Κύπρου (ΟΔ.Υ.ΚΥ.) auto assistance, αυτο-
κίνητο το οποίο είχε εμπλακεί σε οδική τροχαία σύγ-
κρουση στην Επαρχία Λεμεσού και μοτοσικλέτες μελών
του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA.

«Η οδική ασφάλεια στα σχολεία μας» και αγώνας καλαθόσφαιρας σε
τροχοκαθίσματα
Πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2018 στο Γυμνάσιο
Πολεμιδιών εκδήλωση αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια
με τη συμμετοχή του Τμήματος Τροχαίας Λεμεσού, του
Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας Γιώργος Μαυρίκιος, του Συλ-
λόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA, του Ιδρύ-
ματος Δρ Γιώτα Δημητρίου The Dancing Queen
Foundation και των εθελοντών οδικής ασφάλειας Λεμε-
σού, υπό τον τίτλο «Η οδική ασφάλεια στα σχολεία μας», η
οποία περιελάμβανε παρουσιάσεις από όλα τα μέλη της
ομάδας των εθελοντών οδικής ασφάλειας Τροχαίας Λεμε-
σού. Στον χώρο της εκδήλωσης μεταφέρθηκαν μοτοσικλέ-
τες μελών του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού
EGOPHOBIA.

Ακολούθησε αγώνας καλαθόσφαιρας σε τροχοκαθίσματα
μεταξύ της ομάδας Ήφαιστος Λεμεσού, η οποία συμμετέ-

χει στο παγκύπριο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας σε
τροχοκάθισμα, και μαθητών και καθηγητών του Γυμνασίου
Πολεμιδιών.
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Στις 22.4.2018 έπεσε η αυλαία του 27ου παγκύπριου πρω-
ταθλήματος τοξοβολίας 2017-2018, στο οποίο έλαβαν
μέρος πέραν των εκατό αθλητών από όλες τις επαρχίες της
Κύπρου. Σε αυτό έλαβε μέρος και ο Α/Αστ. 683 Φώτης
Φωτίου του Σωματείου Τοξοβολίας Λευκωσίας που υπηρε-
τεί στον Αστυνομικό Σταθμό Τροόδους, ο οποίος μαζί με
τους συναθλητές του κατέκτησαν τον τίτλο του πρωτα-
θλητή στο ομαδικό ολυμπιακού τόξου για το 2018. Να ση-
μειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγμα-
τοποιήθηκαν 6 αγώνες, όπου στους 4 κατέκτησαν το χρυσό
μετάλλιο και στους 2 το αργυρό. Επίσης, στους Αγώνες Μι-
κρών Κρατών Ευρώπης 2017στο Σαν Μαρίνο της Ιταλίας,
στους οποίους έλαβαν μέρος 9 χώρες μεταξύ των οποίων
και η Κύπρος στο άθλημα της τοξοβολίας, συμμετείχε και ο

Α/Αστ 683 Φώτης Φωτίου. Μαζί με τους άλλους 2 συναθλη-
τές του κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στο ομαδικό ολυμ-
πιακού τόξου.

Μέλη της Αστυνομίας Κύπρου συμμετείχαν σε αγώνες τριάθλου στην Ολλανδία
Μεταξύ των ημερομηνιών 24-27 Μαΐου 2018 πραγματοποι-
ήθηκε στην πόλη Almere της Ολλανδίας πρωτάθλημα τριά-
θλου που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αθλητική
Ένωση Αστυνομικών – USPE (European Police Sports Union). 

Στη διοργάνωση συμμετείχαν 18 χώρες από τις χώρες μέλη
της USPE και διαγωνίστηκαν 92 άντρες αθλητές και 44
γυναίκες. 

Στους αγώνες έλαβαν μέρος και έξι μέλη από την Αθλητική
Ένωση Αστυνομικών Κύπρου (Α.Ε.Α.Κ.), η Λοχ.116 Στέλλα Χα-
ραλαμπίδου και ο ταμίας Αν/Λοχ.2852 Γιάννος Παντελίδης
ως συνοδοί, και οι αθλητές Α/Πυρ.4806 Νίκος Ιωάννου
(ΕΜΑΚ), Πυρ.4811 Αντρέας Τζιακούρης (ΕΜΑΚ), Α/Αστ. 3063
Κώστας Πάπαλλος (Λ&ΝΑ) και Αστ. 3342 Αντρέας
Ευσταθίου (ΜΜΑΔ). 

Η κυπριακή αποστολή ανταποκρίθηκε πολύ θετικά στην όλη
διοργάνωση με αξιοπρεπή εμφάνιση και αποτελέσματα,
λαμβανομένου υπόψη του υψηλού επιπέδου αθλητών που
συμμετείχαν στους αγώνες.

Διάκριση μέλους της Αστυνομίας στους 24ους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες
Σκοποβολής
Ο Αστ. 3549 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου της Κοινοτικής
Αστυνόμευσης έλαβε μέρος στον 24ο Πανευρωπαϊκό
Αγώνα Σκοποβολής (COMPAK/SPORTING) που διεξήχθη στο
Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας μεταξύ 3-6 Μαΐου 2018.

Ο Κωνσταντίνος μαζί με άλλους δύο σκοπευτές εκπροσώ-
πησαν την Εθνική Κύπρου, η οποία κατέλαβε τη 2η θέση
στους αγώνες.

Στην ατομική του κατάταξη το μέλος μας κατέλαβε την 7η
θέση με 194 επιτυχίες στους 200 δίσκους. 

Πρωταθλητής Κύπρου στο ομαδικό άθλημα ολυμπιακού τόξου στο παγκύπριο
πρωτάθλημα τοξοβολίας 2017-2018 και με αργυρό μετάλλιο στους ΑΜΚΕ 2017
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Οικονομική συνεισφορά της Αστυνομίας Κύπρου

Κύριε Αρχηγέ, 

Σας εκφράζω θερμές ευχαριστίες για τη γενναιόδωρη οι-
κονομική συνεισφορά σας στη συναυλία «Θεογεννητώρ
Μαρία», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου
2017.

Η συνεισφορά σας, συνέχεια της φιλανθρωπικής δράσης
που αναπτύσσετε διαχρονικά, συνέβαλε τα μέγιστα στην
επανακατασκευή της Παιδικής Χαράς του Δεύτερου Δημο-
τικού Σχολείου Μάνδρας Αττικής, δίνοντας τη δυνατότητα
να εκφράσουμε έμπρακτα τη συμπαράσταση μας ως Κυ-
πριακός Λαός, απέναντι στους πληγέντες συνανθρώπους
μας από τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν τον περα-
σμένο Νοέμβριο το Δήμο Αττικής.

Εκτιμώ παράλληλα τη συνεισφορά σας και ως συμπαρά-
σταση προς το πρόσωπο μου, η οποία με οπλίζει με δύ-
ναμη να συνεχίσω το κοινωνικό αυτό έργο που έχω
αναλάβει. 

Ευελπιστώ στη συνέχιση της συνεργασίας μας επ’ ωφελεία
δυσπραγούντων συνανθρώπων μας. 

Με εκτίμηση, 
Άντρη Αναστασιάδη

Απόδοση τιμών από την Αστυνομία Κύπρου στον Συν-
ταγματάρχη Arnaut Beltrame

Αρχηγό Αστυνομίας Κύπρου

Είναι με μεγάλη συγκίνηση που έμαθα το βράδυ του περα-
σμένου Σαββάτου, την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό, της
οποία θύματα ήταν δύο αστυνομικοί, μέλη της Αστυνομίας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο όνομα της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και εμού του
ιδίου προσωπικά, σας διαβεβαιώνω, καθώς και το σύνολο
των αστυνομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την
υποστήριξη μου σε αυτή τη δοκιμασία. 

Αυτές οι δειλές και εγκληματικές πράξεις απεικονίζουν
ακόμα μια φορά τον συνεχή κίνδυνο στον οποίο εκτίθενται
οι δυνάμεις ασφαλείας, υπηρέτες του Νόμου, που διασφα-
λίζουν καθημερινά, συχνά με κίνδυνο τη ζωή τους, την
ασφάλεια και την προστασία των πληθυσμών μας, μέσα σε
ένα περιβάλλον από πιο συχνές απειλές αλλά επίσης και
πιο διευρυμένες.

Η τιμή που απεδόθη στο Συνταγματάρχη Arnaud BEL-
TRAME την περασμένη Παρασκευή στο Αρχηγείο Αστυνο-
μίας, κατά την οποία η Πρεσβεία ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητη
και για την οποία σας επαναβεβαιώνω τις ευχαριστίες μου,
δίνει εξάλλου μια ιδιαίτερη σημασία.

Σας παρακαλώ όπως διαβιβάσετε τις ευχές μου για ταχεία
και πλήρη ανάρρωση των πληγωμένων αστυνομικών
καθώς επίσης και στις οικογένειες τους.

Επαναλαμβάνοντας εκ νέου την υποστήριξη μου, δράττο-
μαι εκ νέου της ευκαιρίας αυτής για να υπογραμμίσω την
εξαίρετη συνεργασία μας την οποία και υποστηρίζω σθε-
ναρά.

Παρακαλώ όπως δεχθείτε, αγαπητέ κύριε, τους πιο θερ-
μούς μου χαιρετισμούς. 

Renè TROCCAZ
Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο

Απόδοση τιμών από την Αστυνομία Κύπρου στον Συνταγ-
ματάρχη Arnaut Beltrame

Κύριε Αρχηγέ,

Εν ονόματι της Γαλλικής Χωροφυλακής και της οικογένειας
του αποβιώσαντος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για
τη συμπάθεια και την τιμή που αποδώσατε στον Συνταγ-
ματάρχη Arnaut Beltrame, την Παρασκευή 4 Μαΐου, επ’ ευ-
καιρία της γιορτής της Αγίας Ειρήνης, Προστάτιδας της
Αστυνομίας Κύπρου. 

Απονέμοντας στο συνάδελφό μας, μετά θάνατόν, το έγ-
κυρο μετάλλιο θάρρους της χώρας σας, επιβεβαιώνεται
την ισχυρή αδελφοσύνη που ενώνει τους δύο οργανισμούς
μας και την αξιοσημείωτη αλληλεγγύη που ενώνει τις
χώρες μας. 

Επαναβεβαιώνοντας τις πιο θερμές μου ευχαριστίες για
την υποστήριξή σας, παρακαλώ όπως δεχθείτε, Κύριε
Αρχηγέ, τους πιο αδελφικούς μου χαιρετισμούς. 

Στρατηγός Richard Lizurey

Ευχαριστίες από την Αστυνομία της Σκωτίας για την
καταλυτική συμβολή της Αστυνομίας Κύπρου στη σύλ-
ληψη υπόπτου για φόνο στη Βρετανία

Θερμές ευχαριστίες για τη συμβολή της στη σύλληψη κα-
ταζητούμενου για υπόθεση φόνου, εκφράζει με μήνυμά
της η Αστυνομία της Σκωτίας προς την Αστυνομία Κύπρου. 

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, η Αστυνομία της Σκωτίας
ευχαριστεί θερμά την Αστυνομία Κύπρου για τις σημαντι-
κές πληροφορίες και την πολύτιμη βοήθεια που παρείχε,
ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψη του υπόπτου. 

Πρόκειται για 28χρονο Βρετανό, εναντίον του οποίου εκ-
κρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης στη Σκωτία, για
υποθέσεις φόνου και σοβαρής επίθεσης, αδικήματα που
διαπράχθηκαν στη Γλασκώβη τoν περασμένο Απρίλη. 



Η ενημέρωση των Βρετανικών Αρχών για την υπόθεση
έφθασε στην Αστυνομία στις 8 Μαΐου 2018. Από τους ελέγ-
χους που άρχισαν αμέσως από την Εθνική Μονάδα Europol
Κύπρου και το Εθνικό Γραφείο Interpol της Διεύθυνσης Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
(ΔΕΕ&ΔΑΣ), διαπιστώθηκε ότι ο καταζητούμενος βρισκό-
ταν στην Κύπρο. Ωστόσο, ελλείψει ύπαρξης ευρωπαϊκού ή
διεθνούς εντάλματος σύλληψης αυτός δεν μπορούσε να
συλληφθεί από τις Κυπριακές Αρχές. 

Με συντονισμένες ενέργειες, η Εθνική Μονάδα Europol και
το Εθνικό Γραφείο Interpol ενημέρωσαν τις Βρετανικές
Αρχές τόσο για τον εδώ εντοπισμό του καταζητούμενου
όσο και για την ακριβή ημερομηνία επιστροφής του στην
πατρίδα του, με αποτέλεσμα να γίνει δυνατή η σύλληψη
του 28χρονου. 

Ευχαριστίες προς το Γραφείο Καταπολέμησης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Αξιότιμο κύριο Ζαχαρία Χρυσοστόμου 

Αρχηγό Αστυνομίας

Αγαπητέ Ζαχαρία,

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει
θερμές ευχαριστίες προς την Αστυνομία Κύπρου και ειδι-
κότερα στα στελέχη του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, για την άμεση ανταπόκριση στο
αίτημα μας για βοήθεια μετά από πρόσφατο περιστατικό
επίθεσης από το διαδίκτυο (ransomware) στο ηλεκτρονικό
αρχείο μας.

Ο επαγγελματισμός των στελεχών της Αστυνομίας, η τε-
χνική υποστήριξη καθώς και οι συμβουλές τους, συνέβα-
λαν στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για περιορισμό
των επιπτώσεων της ηλεκτρονικής επίθεσης. 

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι μετά το περιστατικό
έχουμε προβεί σε αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υποδο-
μών μας για ενίσχυση των επιπέδων ασφαλείας για απο-
τροπή ανάλογων επιθέσεων. 

Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς,

Μιχάλης Αντωνίου 
Γενικός Διευθυντής ΟΕΒ

Παροχή βοήθειας σε πρόσωπο που κινδύνευσε από
πυρκαγιά σε διαμέρισμα

Αρχηγό Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου,

Είμαι ο Ανδρέας Χατζηκυριάκου, κάτοικος της οδού
Πομπηίας στο ΚαΪμακλί. Το Σάββατο 17/2/2018 ξέσπασε

πυρκαγιά στο διαμέρισμά μου. Προσπάθησα να την
σβήσω χωρίς επιτυχία. Το πρώτο άτομο που ήρθε για βοή-
θεια ήταν ο Γιάννος Πετρίδης, αστυνομικός στο Γραφείο
Τύπου. Έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες να περιορίσει
την πυρκαγιά και κάποια στιγμή που γλίστρησα, έπεσα και
κτύπησα το κεφάλι μου, όρμησε και με μετέφερε με κίν-
δυνο της ζωής του σε ασφαλές μέρος. 

Θέλω με αυτή την επιστολή να σας δώσω συγχαρητήρια
για το μέλος του Αστυνομικού Σώματος και μακάρι όλοι οι
αστυνομικοί να ενεργούν όπως ο Γιάννος, θαρραλέα και
με ανιδιοτέλεια. 

Με τιμή, 

Ανδρέας Χατζηκυριάκου
Εκτελεστικός Πρόεδρος 

Εξώδικα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση 

Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι που συνέβη στο Mall of
Cyprus. Ήταν γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Είχα πάει με την
οικογένεια μου στο Mall of Cyprus στα Λατσιά. Μπήκαμε
στο χώρο στάθμευσης και πάρκαρα στα αναπηρικά παρ-
κινγκ. Έχω μια κόρη με κινητικά προβλήματα. Την ίδια ώρα
μια ομάδα αστυνομικών έδινε εξώδικα στα αυτοκίνητα
που ήταν παράνομα σταθμευμένα στο χώρο αυτό χωρίς
τη συγκεκριμένη κάρτα. Μόλις έβαλαν το εξώδικο σε ένα
αυτοκίνητο, έφτασε ο ιδιοκτήτης του διαμαρτυρόμενος.
Εγώ είχα παρκάρει στην ίδια σειρά λίγο πιο κάτω. Κατέ-
βασα την παρπατούρα και την κόρη μου από το αυτοκί-
νητο και έβαλα την κάρτα μου. Περνώντας από δίπλα τους,
άκουσα τον τύπο να λέει στους αστυνομικούς με το εξώ-
δικο στο χέρι «θέλω να σας χειροκροτήσω τώρα». Μόλις
το άκουσα ένιωσα την ανάγκη να χειροκροτήσω τους
αστυνομικούς και είπα κατά λέξη «Εγώ θα σας χειροκρο-
τήσω», πράγμα που έκανα χωρίς δισταγμό. Ο τύπος αυτός
είχε και την ασέβεια να πει με απειλητικό ύφος στον ένα
αστυνομικό που συζητούσε μαζί του «εμείς θα τα ξανα-
πούμε». Συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά σε αυτή την
ομάδα αστυνομικών. Για τον τύπο, ευτυχώς δεν είναι απα-
ραίτητο το συγκεκριμένο παρκινγκ, όμως για το παιδί μου
είναι απαραίτητο. Πολλές φορές τα αναπηρικά παρκινγκ
είναι κατειλημμένα από τέτοιους ασυνείδητους και αναγ-
καζόμαστε να σταθμεύουμε μακριά, με αποτέλεσμα να τα-
λαιπωρούμαστε. Ειδικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκω-
σίας. Χειροκροτώ ακόμα μια φορά την ομάδα των αστυνο-
μικών που συμπεριφέρθηκαν με επαγγελματισμό. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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