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Αγαπητοί αναγνώστες,
ένα νέο ανανεωμένο τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά
Χρονικά» βρίσκεται ξανά στα χέρια σας με πολύ ενδιαφέ-
ρουσα θεματολογία, τόσο από τη δράση της Αστυνομίας
Κύπρου, όσο και με άρθρα ποικίλου ενδιαφέροντος. 

Το κύριο θέμα που μας απασχόλησε είναι η εμπορία προ-
σώπων, ένα φαινόμενο το οποίο εμπίπτει στα εγκλήματα
της κατάφωρης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Το φάκελο  άνοιξε μέσα από τα «Αστυνομικά Χρονικά»
η έρευνα του Λοχία 3189 Χριστόδουλου Κουλλουτέρη. Το
θέμα αυτό έρχεται να συμπληρώσει το άρθρο για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα και την ιστορία τους, που φιλοξενείται
στην σελίδα 11, της Αστυφύλακα 989 Νατάσας Αντωνίου.
Όπως διαπιστώνεται, η πραγματική κατάσταση που επικρα-
τεί σήμερα σε πολλές κοινωνίες απέχει αρκετά από τα ιδα-
νικά που διατυπώθηκαν στην Οικουμενική Διακήρυξη
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και χιλιάδες άνθρωποι υποβάλ-
λονται σε διακρίσεις, βασανιστήρια ή ζουν υπό καθεστώς
δουλείας. 

Επίσης, στο τεύχος αυτό φιλοξενείται έρευνα του Ανώτερου
Υπαστυνόμου Κυριάκου Λαγού, σχετικά με τα επιδόματα
και διακριτικά καλής διαγωγής και ευδόκιμης υπηρεσίας
μελών της Αστυνομίας Κύπρου. Επιδόματα, τα οποία δεν
παραχωρούνται πλέον, μετά την οικονομική κρίση που τα-
λάνισε το νησί μας. 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι αυτό της οδικής
ασφάλειας και η εξεύρεση τρόπων μείωσης των σοβαρών
και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων. Με τη συμβολή
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετήθηκε στρατηγικό σχέ-
διο δράσης που υποδεικνύει βασικά μέτρα για μείωση των
σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων και
ανάπτυξη της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Ευρωπαϊ-
κών χωρών. 

Επιπρόσθετα, ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας Κύπρου
αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες του Αρχηγού
Αστυνομίας, κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου. Στο πλαίσιο αυτό με
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση η Αστυνομία Κύπρου
κατέστη ένας από τους πρωτοπόρους αστυνομικούς οργα-
νισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικό άρθρο
φιλοξενείται στη σελίδα 17 του περιοδικού. Παράλληλα, η
ψηφιακή αναβάθμιση της Αστυνομίας Κύπρου ώστε να
μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις είναι
διαρκής και αδιάκοπη, όπως αναφέρεται στο άρθρο του Εκ-
προσώπου Τύπου της Αστυνομίας, κ. Ανδρέα Αγγελίδη. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι, Λοχίας της Αστυ-
νομίας Κύπρου επιλέγηκε από τη Βασιλική Χωροφυλακή
της Ολλανδίας για να συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε ένα
από τα μεγαλύτερα κέντρα της Ευρώπης.

Τέλος, συνεχίστηκε η κοινωνική και ανθρωπιστική προ-
σφορά της Αστυνομίας προς τον πολίτη μέσα από διάφο-
ρες εκδηλώσεις, ενώ καταγράφηκαν ξανά μεγάλες επιτυχίες
με την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων. 

Κλείνοντα, τα «Αστυνομικά Χρονικά» εύχονται σε όλους
καλό Χειμώνα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την
Άνοιξη. 
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Η εμπορία προσώπων εμπίπτει στα εγκλήματα της κατά-
φωρης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι
ένα έγκλημα διασυνοριακό αφού κάθε χώρα του κόσμου
επηρεάζεται από αυτό, ως χώρα προέλευσης, διαμετακό-
μισης ή προορισμού. Τα θύματα εμπορίας προσώπων μπο-
ρεί να εντοπιστούν παντού και δίπλα μας. Η κρυφή φύση
του αδικήματος της εμπορίας προσώπων καθώς και η εμ-
πλοκή δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος, καθιστούν
την εκτίμηση των πραγματικών του διαστάσεων πολύ
δύσκολη.

Το εγκληματικό αυτό φαινόμενο με χιλιάδες θύματα παγ-
κοσμίως, αποφέρει τεράστια κέρδη στα οργανωμένα εγ-
κληματικά δίκτυα και πλήττει όλα τα μέλη της κοινωνίας.
Ο δε αντίκτυπος της διακίνησης αντηχεί σε όλα τα κράτη,
τα οποία λαμβάνουν διάφορα μέτρα για την καταπολέ-
μησή του. Η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος
αυτού ανήκει στις προτεραιότητες τόσο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και των κρατών μελών, τα οποία αναγνωρί-
ζοντας τη σοβαρότητά του έχουν αναλάβει ποικίλες και
πολυεπίπεδες δράσεις με στόχο την καταπολέμησή του. 

Τι είναι η εμπορία προσώπων

Σύμφωνα με τον Νόμο 60(Ι)/2014, εμπορία προσώπων ση-

μαίνει τη στρατολόγηση, πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση,
υπόθαλψη ή παραλαβή ή στέγαση ή υποδοχή προσώπων,
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής ή μεταβίβασης του
ελέγχου ή/και της εξουσίας επί των προσώπων αυτών,
μέσω απειλών ή χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκα-
σμού, απαγωγής, δόλου, εξαπάτησης, παραπλάνησης,
κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή προσφοράς ή
παροχής ή λήψης πληρωμών ή ωφελημάτων ή απολαβών
για εξασφάλιση της συγκατάθεσης προσώπου κατέχοντος
εξουσίας επί ενός άλλου, με σκοπό την εκμετάλλευση
αυτού. 

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ΔΟΕ), εκτι-

μάται ότι 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο,

διακινούνται για καταναγκαστική εργασία. Αυτή η εκτίμηση

περιλαμβάνει και τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Επίσης, αρκετοί αναλυτές εξάγουν το συμπέρασμα ότι, οι

πλείστοι ενήλικες που εμπλέκονται στην εμπορία προσώ-

πων είτε για καταναγκαστική εργασία είτε για το εμπορικό

σεξ, παρουσιάζονται να είναι αφελείς και ταυτόχρονα απρό-

θυμοι να αποκτήσουν πραγματική εργασία. Παράγοντες

όπως η ακραία φτώχεια, η έλλειψη εκπαίδευσης και ίσων

ευκαιριών, καθώς και το ιστορικό βίας στην οικογένεια,

συντείνουν στην αύξηση του φαινομένου αυτού (Makini

Chisolm-StrakerHanni Stoklosa. 2017. «Human Trafficking Is

a Public Health Issue». Springer., P.2.)

Ποια πρόσωπα πέφτουν συνήθως θύματα
εμπορίας και ποιοι παράγοντες ευνοούν

Η εμπορία προσώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση, μπο-
ρεί να περιλαμβάνει την πορνεία, πορνογραφία, αίθουσες
με υπηρεσίες μασάζ ή συμμετοχή σε μια επιχείρηση παρο-
χής διαφόρων σεξουαλικών υπηρεσιών. 
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Του Λοχία 3189 Χριστόδουλου Κουλλουτέρη 
Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος

Το φαινόμενο της εμπορίας προσώπων στις μέρες μας και οι δυσκολίες
αντιμετώπισής του

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ΔΟΕ),
εκτιμάται ότι 20,9 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον
κόσμο, διακινούνται για καταναγκαστική εργασία.

Τα πρόσωπα που διακινούνται για οποιαδήποτε
μορφή εκμετάλλευσης, μπορεί να είναι οποιασδήποτε
ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, κοινωνικοοικονομικού
υπόβαθρου ή ιθαγένειας.



Μερικοί παράγοντες που καθιστούν κάποιο άτομο πιο ευά-
λωτο να πέσει θύμα εμπορίας είναι η ηλικία, η κοινωνική
και ακαδημαϊκή μόρφωση, η περιθωριοποίηση από κοινω-
νικά σύνολα, οι οικογενειακοί και οικονομικοί παράγοντες.

Ο κυβερνοχώρος και η αλυσίδα της εμπορίας
προσώπων 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης κάθε έγκλημα μπορεί
να τελεστεί πλέον και μέσω διαδικτύου. Σήμερα, το διαδί-
κτυο είναι ένα μέσο το οποίο διευκολύνει τις οργανωμένες
εγκληματικές ομάδες που δρουν σε διακρατικό επίπεδο,
δεδομένου ότι είναι ταχύτατο, εύκολο στον χειρισμό, αφή-
νει μόνο ψηφιακά ίχνη και διευκολύνει την εκτεταμένη συ-
νέργια χωρίς αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας των
δραστών. 

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής εγκληματικότητας
είναι σκοτεινό, αφού ελάχιστες περιπτώσεις καταγγέλλον-
ται διεθνώς (Γ. Χλούπης. 1999. «Υπερεθνικό έγκλημα με τη
χρήση Η/Υ». Σελ: 647). Πολλές από τις υποθέσεις δε, που
καταγγέλλονται δύσκολα αποδεικνύονται και στοιχειοθε-
τούνται. 

Σχέση εμπορίας προσώπων με το κυβερνο-
έγκλημα

Όταν η εμπορία προσώπων τελείται με τη χρήση του δια-
δικτύου αποτελεί κυβερνο-έγκλημα και είναι πιο γνωστή
διεθνώς με τον όρο: «cyber-trafficking». Από τη στιγμή που
οι διακινητές κάνουν χρήση του κυβερνοχώρου ως μέσου
τέλεσης του εγκλήματος αυτού, η εμπορία ανθρώπων
θεωρείται ως έγκλημα στον κυβερνοχώρο και κανονικά
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των νομοθετικών κειμένων,
που αναφέρονται στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο
(Νομική Βιβλιοθήκη. 2015. «Εγκληματολογία». Εξαμηνιαία
Έκδοση. Σελ:48)

Το «cyber-trafficking» αναφέρεται συνήθως στη χρήση του
κυβερνοχώρου για:

• την παράσυρση των θυμάτων,

• τη διαφήμιση «υπηρεσιών» των θυμάτων και 

• την προσέλκυση πελατών.

Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιος επίσημος ορισμός του
«cyber-trafficking», ούτε διεθνές κείμενο που να συνδέει
το έγκλημα στον κυβερνοχώρο με την εμπορία προσώπων.
Το μόνο κείμενο σε υπερεθνικό επίπεδο, που κάνει ανα-
φορά στην εμπορία προσώπων, είναι η Σύμβαση του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης του 2001, γνωστή ως Σύμβαση της
Βουδαπέστης, σχετικά με το κυβερνο-έγκλημα, που όμως
δεν δίνει ορισμό για το «cyber-trafficking» (Νομική Βιβλιο-
θήκη. 2015. «Εγκληματολογία». Εξαμηνιαία Έκδοση.
Σελ:49).

Προβλήματα σχετικά με τη δίωξη της εμπορίας
ανθρώπων στον κυβερνοχώρο

Από τη στιγμή της διαπίστωσης του εγκλήματος μέχρι τη
στιγμή της δίωξης των δραστών, παρουσιάζονται αρκετά
προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των διωκτι-
κών αρχών. Μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές ομάδες
προβλημάτων αφορούν:

α)  τη συλλογή των αποδείξεων

β)  την πολυεθνική διάσταση της εμπορίας

γ)  την ανυπαρξία ενός ομοιόμορφου νομοθετικού
πλαισίου για το κυβερνοέγκλημα 

Εμπορία προσώπων συμβαίνει και στη δική μας κοινότητα,
στο δικό μας χώρο, χωρίς εμείς να το αντιλαμβανόμαστε,
αφού δεν έχουμε κατανοήσει τη φύση του αδικήματος.
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Μέσα από τη γνώση και ευαισθητοποίηση για το θέμα
αυτό θα συμβάλουμε όλοι μαζί ως προς την πρόληψη και
την αντιμετώπισή του. Η προοπτική να ξεφύγουν τα
θύματα από μόνα τους και να ζητήσουν βοήθεια είναι απο-
μακρυσμένη αφού οι διακινητές ασκούν έλεγχο στα θύ-
ματα με διάφορες εκφοβιστικές μεθόδους. 

Η κρυφή φύση του αδικήματος της εμπορίας προσώπων

καθώς και η εμπλοκή δικτύων του οργανωμένου εγκλήμα-

τος, καθιστούν την εκτίμηση των πραγματικών του διαστά-

σεων πολύ δύσκολη. Ο παγκόσμιος χαρακτήρας του

ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά και η έλλειψη ομοιόμορ-

φης νομοθεσίας και σε μερικές χώρες η σχεδόν ανύπαρκτη

ρύθμιση ζητημάτων που άπτονται του διαδικτύου, δυσκο-

λεύουν  τη δίωξη δεδομένου ότι, αφενός προκύπτουν προ-

βλήματα ορολογίας και σύγκλισης της νομοθεσίας και

αφετέρου ότι στην τέλεση ενός τέτοιου εγκλήματος συν-

δέονται περισσότερα πρόσωπα στην εγκληματική ενέρ-

γεια (δημιουργοί ιστοσελίδων, χρήστες-δράστες. κτλ.).

Το Trafficking αποτελεί ντροπή και όνειδος για τη σύγ-

χρονη ανθρωπότητα. Γι’ αυτό και οφείλουμε όλοι να κά-

νουμε ακόμη περισσότερα για την εκ βαθέων αντιμετώ-

πισή του και μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. 

Να σημειωθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου όντας ιδιαίτερα

ευαισθητοποιημένη στον τομέα αυτό, με οδηγίες του

Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου τον Μάρ-

τιο, 2015 έχει αναβαθμίσει το Γραφείο Καταπολέμησης Εμ-

πορίας Προσώπων, ενισχύοντάς το σε ανθρώπινο δυνα-

μικό και προσδίδοντάς του επιχειρησιακό χαρακτήρα,

πέραν από τον συντονιστικό ρόλο που είχε αρχικά. Ως απο-

τέλεσμα της βαρύτητας που έχει δοθεί στο θέμα, υπήρξε

σημαντική αύξηση στις ποινικές καταδίκες διακινητών

προσώπων και η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναβαθμιστεί

σε κατηγορία, βάσει της έκθεσης που ετοιμάζεται κάθε

χρόνο από το ΥΠΕΞ των Η.Π.Α., το οποίο για το έτος 2017,

κατέταξε την Κύπρο στην κατηγορία ένα στον τομέα της

καταπολέμησης του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώπων

και της προστασίας των θυμάτων.

Κατά το 2017, η Αστυνομία συνέχισε τους επιχειρησιακούς

ελέγχους και πέτυχε αυξημένες διώξεις για αδικήματα που

σχετίζονται με την εμπορία προσώπων με αποτέλεσμα να

υπάρξουν συνολικά 16 καταδίκες. Σε οκτώ περιπτώσεις,

επιβλήθηκαν σε διακινητές ακόμα πιο αυστηρές ποινές με

βάση τη νέα νομοθεσία. Επίσης, το έτος 2017 διερευνήθη-

καν 19 υποθέσεις από την Αστυνομία και  έχουν παραπεμ-

φθεί 137 πιθανά θύματα στο Γραφείο Καταπολέμησης

Εμπορίας Προσώπων, από τα οποία λήφθηκαν 195 συνεν-

τεύξεις.

Επίσης, αναγνωρίζεται το έργο που επιτελείται από την

Αστυνομία με την αύξηση του αριθμού των υποθέσεων

που διερευνήθηκαν, των θυμάτων που αναγνωρίστηκαν

και την αποτελεσματική επίβλεψη των υποθέσεων από το

Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, περιλαμ-

βανομένης της αξιολόγησης κινδύνου σε όλα τα στάδια

της ποινική διαδικασίας μέχρι και τη διαδικασία για τον

επαναπατρισμό των θυμάτων.
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Μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τους Βρετανούς, στα
τέλη του 19ου αιώνα,  την αστυνόμευση του τόπου ανέ-
λαβε κυρίως η Κυπριακή Στρατιωτική Αστυνομία. Επρό-
κειτο για ένα ένστολο Σώμα, το οποίο οργανώθηκε στη
βάση στρατιωτικών προτύπων και, ανάμεσα σ’ άλλα, χαρα-
κτηριζόταν από τα αυστηρά πλαίσια πειθαρχίας στα μέλη
του. Θέλοντας να προσδώσουν κάποια ισχυρά κίνητρα
στους αστυνομικούς, οι Άγγλοι αποικιοκράτες εφάρμοσαν
την τακτική παραχώρησης διακριτικών, τα οποία φέρονταν
στη στολή των μελών που επιδείκνυαν καλή διαγωγή,
καθώς και την παροχή του ανάλογου επιδόματος. Στην πο-
ρεία του χρόνου, ο θεσμός αυτός εδραιώθηκε με κάποιες
επί μέρους διαφοροποιήσεις και η παραχώρηση του επι-
δόματος συνέχισε για περισσότερο από έναν αιώνα, μέχρι
την οριστική κατάργησή του, το 2013. 

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διάταξη 4/7 του 1896, τα δια-
κριτικά καλής διαγωγής, αποτελούνταν από γαλόνια, τα
οποία φέρονταν αντίστροφα στο κάτω μέρος του αριστε-
ρού μανικιού. Εάν ο κάτοχός τους καταδικαζόταν σε φυλά-
κιση για οποιοδήποτε αδίκημα ή καταδικαζόταν για
ορισμένα άλλα αδικήματα, όπως αμέλεια καθήκοντος,
ανυπακοή, απουσία χωρίς άδεια από τον στρατώνα κ.λπ.,
αναλόγως του αδικήματος, ο Αρχιαστυνόμος (Αρχηγός
Αστυνομίας) αποφάσιζε την αφαίρεση ενός ή περισσοτέ-
ρων διακριτικών. 

Συνολικά παρέχονταν τρία διακριτικά καλής διαγωγής. Για
την παραχώρηση του κάθε διακριτικού, το μέλος θα
έπρεπε να είχε συμπληρώσει τρία τουλάχιστον χρόνια υπη-
ρεσίας και στο αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα,
να μην είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ή πρόστιμο ή να μην
είχε καταχωρηθεί στο έντυπο αναφερομένων.

Το επίδομα καλής διαγωγής, αποτελούσε ξεχωριστό προνό-
μιο, η παραχώρηση του οποίου γινόταν μόνο σε συγκεκρι-
μένο αριθμό μελών, βαθμού κατώτερου του αξιωματικού,
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στον προϋπολογισμό ποσά. Η
επιλογή των μελών, γινόταν από τον Αρχιαστυνόμο, εφό-
σον λάμβανε υπόψη την αρχαιότητά τους και ικανοποιείτο
για την καλή τους διαγωγή. 

Συνολικά παρέχονταν τρία επιδόματα καλής διαγωγής,
υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος κατείχε το αντίστοιχο
διακριτικό καλής διαγωγής. Το κάθε ένα από τα επιδόματα
είχε ύψος ένα γρόσι ημερησίως. Έτσι, εφόσον ένα μέλος
λάμβανε και τα τρία επιδόματα, το συνολικό ύψος τους
έφτανε μέχρι και τα τρία γρόσια την ημέρα, ποσό καθόλου
ευκαταφρόνητο για την εποχή. Ποσοστιαία, το εν λόγω επί-
δομα αντιστοιχούσε μέχρι και στο ⅓ του ημερήσιου μι-
σθού ενός μέλους. Ενδεικτικά, κατά το 1896 το ημερο-
μίσθιο ενός αστυνομικού ήταν 9 γρόσια (τα οποία ισούνται
με ένα σελίνι), το ημερομίσθιο του δεκανέα ήταν 11¼ γρό-
σια (1¼ σελίνι) και του λοχία ήταν 13½ γρόσια (1½ σελίνι)
(Α.Δ.4/1 του 1896). Στην πορεία, το ύψος του επιδόματος
καλής διαγωγής, καθώς και οι προϋποθέσεις παροχής του,
παρέμειναν τα ίδια μέχρι και το 1934, παρά το γεγονός ότι
οι μισθοί των μελών είχαν εν τω μεταξύ υπερδιπλασιαστεί.
Για παράδειγμα, κατά το 1926, το ημερομίσθιο των αστυ-
φυλάκων κυμαινόταν από 2½ σελίνια μέχρι 3 σελίνια και 7
γρόσια, των δεκανέων ήταν 4 σελίνια και 4 γρόσια και των
λοχιών, 5 σελίνια (Α.Δ. 341 & 346, 1926).

Το επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας, παραχωρήθηκε στα μέλη
της Αστυνομίας επί αρχηγίας του καινοτόμου Γουίλιαμ
Κάμπελ Κίγκ, τον Αύγουστο του 1934. Σύμφωνα με την
Α.Δ.350 του 1934, είχε ύψος 7½ σελίνια και παραχωρείτο,
ανά μήνα, σε μέλη που κατείχαν τέσσερα διακριτικά καλής
διαγωγής και είχαν συμπληρώσει 20 χρόνια υπηρεσίας. Την
ίδια ημερομηνία, τα διακριτικά καλής διαγωγής, από τρία
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Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Κυριάκου Λαγού
Γραφείο Μελετών Αστυνομικής Ακαδημίας

Επιδόματα και διακριτικά καλής διαγωγής και ευδόκιμης υπηρεσίας:
η εξέλιξη τους στον χρόνο και το οριστικό τέλος

Φωτογραφία με Κύπριους Ζαπτιέδες στα τέλη του 19ου αιώνα. Φαίνον-
ται τα διακριτικά καλής διαγωγής στο κάτω μέρος του αριστερού μανι-
κιού, τα οποία φέρονται αντίστροφα από τα διακριτικά βαθμού που
βρίσκονται στο δεξί μανίκι. Ο δεκανέας στα αριστερά, προφανώς τα
απώλεσε λόγω παραπτώματος.



είχαν αυξηθεί σε τέσσερα, και παρέχονταν κάθε δύο χρό-
νια σε όλα τα μέλη της Αστυνομίας, εκτός των αξιωματι-
κών. Ταυτόχρονα, με την παραχώρηση του κάθε διακρι-
τικού, ο κάτοχός τους λάμβανε αυτόματα και το ανάλογο
μηνιαίο επίδομα καλής διαγωγής, ύψους 2½ σελινιών για
το κάθε ένα. Τόσο τα διακριτικά καλής διαγωγής όσο και
το διακριτικό ευδόκιμης υπηρεσίας, εξακολουθούσαν να
αποτελούνται από αντίστροφα γαλόνια που φέρονταν στο
κάτω μέρος του αριστερού τους μανικιού, ως εξής:

1ο διακριτικό καλής διαγωγής: ένα κόκκινο γαλόνι

2ο διακριτικό καλής διαγωγής: δύο κόκκινα γαλόνια

3ο διακριτικό καλής διαγωγής: ένα χρυσό γαλόνι

4ο διακριτικό καλής διαγωγής: ένα χρυσό & ένα κόκ-
κινο γαλόνι

Διακριτικό ευδόκιμης υπηρεσίας: δύο χρυσά γαλόνια

Τον Απρίλιο του 1958, οι κανόνες παροχής των επιδομάτων
αυτών, είχαν εισαχθεί στους περί Αστυνομίας (Γενικούς)
Κανονισμούς (Reg.279/1958). Με τον Κανονισμό 24, τα τέσ-
σερα επιδόματα καλής διαγωγής συνέχισαν να παραχω-
ρούνται κάθε δύο χρόνια στα μέλη που αδιάλειπτα
επιδείκνυαν καλή διαγωγή. Ωστόσο, καταργήθηκαν τα σχε-
τικά διακριτικά στη στολή. Περαιτέρω,  η απαιτουμένη
υπηρεσία για παραχώρηση του επιδόματος ευδόκιμης
υπηρεσίας μειώθηκε στα 15 χρόνια, νοουμένου ότι τα δι-
καιούχα μέλη κατείχαν και τα τέσσερα επιδόματα καλής
διαγωγής. Οι πρόνοιες αυτές, παρέμειναν σε ισχύ και μετά
την ανεξαρτησία της Κύπρου και κατά το 1989, με την
εφαρμογή των υφιστάμενων περί Αστυνομίας (Γενικών)
Κανονισμών, οι εν λόγω πρόνοιες μεταφέρθηκαν αυτού-
σιες (Κ.Δ.Π.51/1989, Καν.25).  

Με βάση τους υφιστάμενους, αλλά και τους προγενέστε-
ρους Κανονισμούς, το ύψος του κάθε επιδόματος καθορι-
ζόταν και αναθεωρείτο από το Υπουργικό Συμβούλιο (επί
αγγλοκρατίας, από τον Κυβερνήτη) (Reg. 25 of 279/1958˙
Κ.Δ.Π.51/1989, Καν.25). Η τελευταία αναθεώρησή τους,
πραγματοποιήθηκε την 1.1.1992, όπου το κάθε μηνιαίο
επίδομα καλής διαγωγής αυξήθηκε από £1,= σε £2,=
(€3,42), και το μηνιαίο επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας, από
£2,= (€3,42) σε £4,= (€6,84) (Ε.Δ., μέρος Ι, 1992, σελ.25).

Σε μία άλλη παράμετρο ωστόσο, από το 1983 μέχρι το
2012, η κατοχή των εν λόγω επιδομάτων ήταν συνυφα-
σμένη και με την οικονομική ανέλιξη των αστυφυλάκων.
Σύμφωνα με τον Νόμο για την ένταξη των μελών της Αστυ-
νομίας και της Πυροσβεστικής στο ενιαίο κρατικό μισθο-
λόγιο (Ν.19/1983), καθώς και τη σχετική Απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 23.126, για να μπορεί να
ανελιχθεί ένας αστυφύλακας από την Κλίμακα Α3 στην Α5,

θα έπρεπε ανάμεσα σ’ άλλα να κατέχει και τα τέσσερα επι-
δόματα καλής διαγωγής. Ομοίως, για να μπορεί να ανελιχ-
θεί από την Κλίμακα Α5 στην Α7, θα έπρεπε ανάμεσα σ’
άλλα, να κατέχει και επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας
(Α.Δ.1/68).

Οι τίτλοι τέλους για την παραχώρηση των δύο αυτών ιστο-
ρικών επιδομάτων, έπεσαν την 01.01.2013. Λόγω της οικο-
νομικής κρίσης και της συνεπακόλουθης κυβερνητικής
πολιτικής για μείωση των κρατικών δαπανών, στον περί
Προϋπολογισμού της Δημοκρατίας Νόμο του 2013, ανά-
μεσα σ’ άλλα, ψηφίστηκε πρόνοια που τα καταργούσε
(Ν.59(ΙΙ)/2012, σελ.1104). Τα τελευταία χρόνια πριν από την
κατάργησή τους, το ύψος τους συγκρινόμενο με τους μι-
σθούς των μελών, ήταν πολύ μικρό. Για παράδειγμα, τον
Δεκέμβριο του 2011, ένας αστυφύλακας ο οποίος βρισκό-
ταν στη μισθοδοτική κλίμακα Α5, έχοντας 16 χρόνια υπη-
ρεσίας και λαμβάνοντας τα τέσσερα επιδόματα καλής
διαγωγής, καθώς και το επίδομα ευδόκιμης υπηρεσίας,
έπαιρνε συνολικά γι’ αυτά €20,51 το μήνα. Το ποσό αυτό
συγκρινόμενο με τις ακαθάριστες απολαβές του, που τότε
ανέρχονταν στα €1.999 μηνιαίως, αποτελούσε μόνο το 1%
του μισθού του. Το ποσοστό αυτό, σίγουρα κρίνεται αμε-
λητέο συγκρινόμενο με τη μισθοδοσία του 1896, όπου το
ποσοστό του κατόχου όλων των επιδομάτων επί του μι-
σθού του, ανερχόταν στα 33,3%.
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Στις 17 Μαΐου, 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε
στρατηγικό σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια στην Ευρω-
παϊκή Ένωση που υποδεικνύει τα βασικά μέτρα, τα οποία
θα πρέπει να ληφθούν πριν τη λήξη της θητείας της κατά
το έτος 2019, ως επίσης και τις κύριες δράσεις που έχουν
σχεδιαστεί για τη δεκαετία 2020 – 2030. Μέχρι την Άνοιξη
του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί όπως πα-
ρουσιάσει ένα συνολικό πλαίσιο για την Οδική Ασφάλεια
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την υλοποίηση των προτά-
σεών της.

Βάσει των πιο πάνω, θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ομάδας
Υψηλού Επιπέδου για την Οδική Ασφάλεια και θα συσταθεί
μια καινούρια συντονιστική ομάδα για τη διοργάνωση ετή-
σιων συνεδρίων, τα αποτελέσματα των οποίων θα αξιολο-
γούνται. Ταυτόχρονα, έχει διοριστεί ως Ευρωπαίος
Πρέσβης για την Οδική Ασφάλεια, ο Matthew Baldwin, από
την Ευρωπαία Επίτροπο Μεταφορών Violeta Bulc. Ο Πρέ-
σβης και η συντονιστική ομάδα θα υποβάλλουν τις εκθέ-
σεις τους στους αρμόδιους Επιτρόπους, καθώς και στην
Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Οδική Ασφάλεια, που
υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ταυτόχρονα, έχει συσταθεί ομάδα ειδικών με σκοπό την
ανάπτυξη του πλαισίου για ταξινόμηση του οδικού δι-
κτύου, έτσι ώστε να καθορίζεται το ανώτατο όριο ταχύτη-
τας, με βάση κριτήρια που θα τίθενται και θα αφορούν τον
σχεδιασμό των οδικών υποδομών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσκαλέσει την ασφαλιστική
βιομηχανία όπως αξιολογήσει την αλλαγή της δομής των
ασφαλίστρων. Υπάρχουν ήδη κάποια παραδείγματα βέλ-
τιστης πρακτικής για τους ασφαλιστές από τον τομέα της
Οδικής Ασφάλειας, που ασχολείται με τις οδικές συγκρού-
σεις. Σε αυτό τον τομέα οι ασφαλιστικοί αντιπρόσωποι
πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο της πρόληψης των οδικών
συγκρούσεων, υιοθετώντας προγράμματα πρόληψης. Συγ-
κεκριμένα, να προσφέρουν καλύτερες τιμές στα ασφάλι-
στρα πελατών, που έχουν αγοράσει οχήματα στα οποία
υπάρχουν εγκατεστημένες τεχνολογίες ασφάλειας.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα
καθοδηγούνται, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη χρήση
των συσκευών «alcohol interlocks». Αξίζει να σημειωθεί,
ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών έχει
ήδη προβεί σε καθοδήγηση ως προς την κατάρτιση προ-
γραμμάτων αποκατάστασης παραβατών, που βασίζεται
στη χρήση των συσκευών «alcohol interlocks».

Όπως έχει διαφανεί, το εύρος της διαθεσιμότητας ψυχο-
δραστικών ουσιών που προορίζονται για παράνομη χρήση
αυξάνεται στην Ε.Ε. και το γεγονός αυτό αποδεικνύεται
από τις αυξημένες περιπτώσεις ανίχνευσης παράνομων
ναρκωτικών ουσιών σε νεκρούς οδηγούς. Βάσει της μελέ-
της με την ονομασία DRUID (Driving Under the Influence
of Drugs), εκτιμάται ότι έχουν εντοπιστεί παράνομες και
ψυχοδραστικές, ναρκωτικές ουσίες σε οδηγούς, σε ποσο-

Του Αρχιλοχία 922 Τάσου Ασιήκκη
Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης & Μελετών 
Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου 

Εξελίξεις για την Οδική Ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτές διαμορ-
φώνονται με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΑΡΘΡΟ
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στό 15.2% και 15.6%, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή προτίθεται να ενθαρρύνει και να υποστη-
ρίξει τη διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη μεθόδων και
καλύτερων και πιο φθηνών συσκευών εντοπισμού ναρκω-
τικών ουσιών. 

Η έρευνα έχει καταδείξει επίσης ότι η κόπωση στους επαγ-
γελματίες οδηγούς οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων
αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στην πρόκληση οδι-
κών συγκρούσεων, που ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης
του 20%, ενώ ευθύνεται και για την πρόκληση οδικών συγ-
κρούσεων με ενεχόμενους μη επαγγελματίες οδηγούς. Για
αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αξιολογεί το ενδεχόμενο ανάπτυξης τεχνολογίας,
με την οποία θα επισημαίνεται έγκαιρα η κούραση του
οδηγού. Η επισήμανση θα μπορεί να γίνεται μέσω ενός συ-
στήματος που θα αναγνωρίζει το επίπεδο της οπτικής επα-
φής του οδηγού με τον δρόμο προειδοποιώντας και
αφυπνίζοντας τον, όταν επιβάλλεται, για να επικεντρώνει
την προσοχή του στην οδήγηση.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στους νεαρούς χρήστες του
οδικού δικτύου, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία κατά

το έτος 2016, έχασαν τη ζωή τους 600 παιδιά στους ευρω-
παϊκούς δρόμους. Βάσει αυτού του στατιστικού ευρήμα-
τος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι:

(i)   επιβάλλεται να αναληφθούν δράσεις στον εκπαι-
δευτικό τομέα, μέσω της ένταξης μαθήματος για
την οδική ασφάλεια 

(ii)  προκύπτει η ανάγκη για ανάληψη μελλοντικής δρά-
σης στον τομέα της απόκτησης αδειών οδήγησης
στις διάφορες κατηγορίες, για τους αρχάριους
οδηγούς

Επιπλέον, παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές για την
ανάληψη δράσεων όσον αφορά την πρόληψη/μείωση των
θανατηφόρων και των τροχαίων συγκρούσεων με σοβα-
ρούς τραυματισμούς. Ο νέος στόχος που τέθηκε είναι η
μείωσή τους στο 50%  μέχρι το έτος 2030, με αφετηρία το
2020 με την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων.

Επιπρόσθετα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη
μέλη της Ε.Ε. να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
αποτελεσματικής φροντίδας των τραυματιών μιας οδικής
σύγκρουσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλες οι χώρες
παρέχουν υψηλά επίπεδα διάσωσης, νοσοκομειακής
φροντίδας και μακροπρόθεσμης αποκατάστασής τους.
Δρώντας με αυτό τον τρόπο, αναμένεται ότι θα είναι δυ-
νατό να μειωθούν οι οδικοί τραυματισμοί που οδηγούν
στον θάνατο, αφού η αρχική φροντίδα του τραυματία είναι
ζωτικής σημασίας στην εξέλιξη της κατάστασης της υγείας
του και στην αποτροπή του υποτροπιασμού.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα,
κάθε χρόνο σχεδόν 1.3 εκατομμύρια άνθρωποι υποκύ-
πτουν στα τραύματά τους, συνεπεία οδικών συγκρούσεων,
εκ των οποίων ποσοστό 90% σε χώρες με χαμηλά και με-
σαία εισοδήματα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
εκτιμώντας τα πολύ χαμηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας
που υφίστανται στις χώρες αυτές, προτίθεται να αναπτύξει
περαιτέρω συνεργασία με γειτονικές χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, με σκοπό να τις εφοδιάσει με βέλτιστες πρα-
κτικές, σε μια προσπάθεια πρόληψης των οδικών θανάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξερευνηθούν οι δυνατότητες άντ-
λησης πόρων από διάφορες πηγές, όπως είναι το Ταμείο
Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. 

Πηγή:

BRIEFING EU Strategic Action Plan on Road Safety, June

2018, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών.  

ΑΡΘΡΟ
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«Η ιδέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι τόσο απλή
όσο είναι ισχυρή: η μεταχείριση των ανθρώπων με
αξιοπρέπεια»

John Ruggie, ειδικός εισηγητής του Ο.Η.Ε.

Παρακολουθώντας τη σημερινή πραγματικότητα τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό και παρατηρώντας την
καθημερινότητά μας και τη ζωή των συνανθρώπων μας,
συνειδητοποιούμε πως πολλά από τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα καταπατώνται κατάφωρα. Η αλήθεια είναι ότι η πραγ-
ματική κατάσταση απέχει αρκετά από τα ιδανικά που
διατυπώθηκαν στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων. Χιλιάδες άνθρωποι υποβάλλονται σε διακρί-
σεις, βασανιστήρια ή ζουν υπό καθεστώς δουλείας. Επίσης,
χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια
ένοπλων συγκρούσεων ή από έλλειψη φαγητού ή νερού.
Ως εκ τούτου, είναι κατανοητό ότι για να έχουν ισχύ τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, πρέπει όχι μόνο να τα αναζητούμε
και να τα απαιτούμε, αλλά και να είμαστε σωστοί απέναντι
στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτά. Επομένως,
μόνο αν τα γνωρίζουμε, αν απαιτούμε τον σεβασμό τους
και αν υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας και τα δικαιώ-
ματα των άλλων να τα ασκούν, δεν θα είναι μόνο λέξεις σε
ένα έγγραφο, αλλά θα έχουν σημαντική ισχύ στη ζωή μας.

1.  Τι είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ίσως μία από τις σημαντι-
κότερες και πολυσυζητημένες έννοιες παγκοσμίως. Μπο-
ρούν να οριστούν ως οι ηθικές αρχές και οι έννομες αξίες

που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης συμπερι-
φοράς. Τα ανθρώπινα δικαιώματα συνοδεύουν τον άν-
θρωπο από τη στιγμή της γέννησής του και αποτελούν τα
θεμέλια της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης.
Είναι οικουμενικά, αδιαπραγμάτευτα, αναλλοίωτα και είναι
άμεσα συνυφασμένα με την εγγενή ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια. Η αξία τους είναι θεμελιώδης, ουσιαστική, ανεκτίμητη
και όμως τόσο εύθραυστη και καταπατημένη.

2.  Η ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η θεμελίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί εξέ-
λιξη μιας παράδοσης μεγαλύτερης των 2,500 χρόνων, η
οποία κατέληξε στην ψήφιση της Οικουμενικής Διακήρυ-
ξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, οι φρικαλε-
ότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου προκάλεσαν τρόμο και ανάγκασαν
τα έθνη να υιοθετήσουν μέτρα για αποτροπή επανάληψης
παρόμοιων εγκλημάτων, υποστήριξη της ειρήνης και εγ-
καθίδρυση μιας δίκαιης κοινωνίας. Το αποτέλεσμα αυτών
ήταν η ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.)
το 1945 και η υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων το 1948, η οποία επικυρώνει 30
βασικά δικαιώματα.

Το Προοίμιο της Οικουμενικής Διακήρυξης δηλώνει κατη-
γορηματικά τα σύμφυτα δικαιώματα όλων των ανθρώπων
και διακηρύσσει ότι αποτελεί το κοινό ιδανικό στο οποίο
πρέπει να κατατείνουν όλοι οι λαοί και τα έθνη, για την ανά-
πτυξη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
ελευθεριών και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής
εφαρμογής τους. Συγκεκριμένα, καταγράφεται ότι «η ανα-
γνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη
της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλ-
λοτρίωτων δικαιωμάτων τους αποτελεί το θεμέλιο της ελευ-
θερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Η
παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του αν-
θρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας, που εξεγεί-
ρουν την ανθρώπινη συνείδηση, και η προοπτική ενός
κόσμου όπου οι άνθρωποι θα είναι ελεύθεροι να μιλούν και
να πιστεύουν, λυτρωμένοι από τον τρόμο και την αθλιότητα,
έχει διακηρυχθεί ως η πιο υψηλή επιδίωξη του ανθρώπου».

ΑΡΘΡΟ

Της Αστυφύλακα 989 Νατάσας Αντωνίου 
Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΔΕΕ & ΔΑΣ

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ιστορία τους



3.  Τα βασικότερα δικαιώματα που περιλαμβά-
νονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων
• Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι 

• Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και
την προσωπική του ασφάλεια

• Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας 

• Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανι-
στήρια

• Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δι-
καίωμα σε ίση προστασία του νόμου

• Κανείς δεν μπορεί να συλλαμβάνεται, να κρατείται ή
να εξορίζεται αυθαίρετα

• Καθένας έχει δικαίωμα να εκδικάζεται η υπόθεση του
δίκαια 

• Κάθε κατηγορούμενος για ποινικό αδίκημα πρέπει να
θεωρείται αθώος. Κανείς δεν θα καταδικάζεται για
πράξεις που δεν συνιστούσαν αξιόποινο αδίκημα

• Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμ-
βάσεις στην ιδιωτική του ζωή

• Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα
και να επιλέγει τον τόπο διαμονής του

• Κάθε άτομο που καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να
ζητά άσυλο

• Καθένας έχει το δικαίωμα μιας ιθαγένειας

• Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέ-
ψης 

• Καθένας έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης
και της έκφρασης 

• Καθένας έχει το δικαίωμα να συνέρχεται και να συνε-
ταιρίζεται ελεύθερα και για ειρηνικούς σκοπούς

• Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται

• Καθένας έχει το δικαίωμα στην ανάπαυση και τον
ελεύθερο χρόνο 

• Καθένας έχει δικαίωμα σε ένα ικανό βιοτικό επίπεδο  

• Καθένας έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση 

• Το άτομο έχει υποχρεώσεις απέναντι στην κοινότητα 

4.  Τι προσφέρουν τα ανθρώπινα δικαιώματα

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργούν ένα περιβάλλον
στο οποίο όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν με αξιο-
πρέπεια και προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης του
ατόμου και της ειρηνικής συνύπαρξης. 

Για τα άτομα τα ανθρώπινα δικαιώματα:

• Συμβάλλουν στη δημιουργία των προϋποθέσεων για
την εκπλήρωση των βασικών αναγκών τους

• Ασφαλίζουν βασικές ανθρώπινες αξίες, όπως η ζωή,
η σωματική και ψυχική ακεραιότητα,  η ελευθερία, η
ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ισότητα έναντι του
νόμου

• Προστατεύουν από τον αποκλεισμό και την περιθω-
ριοποίηση μέσω της πρόσβασης σε κοινωνικές υπη-
ρεσίες, όπως η εκπαίδευση και η ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη

• Παρέχουν ένα μηχανισμό εξισορρόπησης και επίλυ-
σης των συγκρούσεων όταν έννομα συμφέροντα
συγκρούονται

Για τα κράτη, τα ανθρώπινα δικαιώματα:

• Ρυθμίζουν τον τρόπο που τα κράτη και οι κοινωνίες
αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους με τη θέσπιση
κανόνων

• Καθορίζουν τις αρμοδιότητες του κράτους να σέβε-
ται και να προστατεύει τα άτομα

• Βοηθούν στην καθοδήγηση των κρατών για εισα-
γωγή νομοθεσιών, για τη ρύθμιση της ατομικής και
συλλογικής δράσης και αμερόληπτου δικαστικού ορ-
γάνου που αποφασίζει σχετικά με τις νομικές διαμά-
χες, δικαιοσύνη και ειρήνη στην κοινωνία

• Αποτελούν τη βάση για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη
και την ειρήνη στην κοινωνία.

Για τους αστυνομικούς, τα ανθρώπινα δικαιώματα:

• Βοηθούν τους αστυνομικούς να γνωρίζουν τι είναι
επιτρεπτό και τι όχι

• Συμβάλλουν στη διαμόρφωση εσωτερικών οργανω-
τικών δομών αστυνόμευσης

• Προσδιορίζουν τα καθήκοντα των αστυνομικών ως
εκπροσώπων του κράτους, ώστε να σέβονται και να
προστατεύουν τα άτομα

• Ασφαλίζουν βασικές ανθρώπινες αξίες των αστυνο-
μικών, οι οποίοι είναι επίσης κάτοχοι δικαιωμάτων.

Αστυνομικά Χρονικά12
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Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους αστυνομικούς

Για το Δικαίωμα σε… Ο αστυνομικός πρέπει…

Ζωή Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις απειλής της
ζωής και της σωματικής ακεραιότητας

Απαγόρευση βασανιστηρίων  Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε περιπτώσεις βίας στην
οικογένεια, βασανιστηρίων, κλπ. 

Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια Να ενημερώνει τον κρατούμενο για τους λόγους της σύλληψής
του

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους αστυνομικούς

Για το Δικαίωμα σε… Ο αστυνομικός πρέπει να απέχει…

Ζωή Από τη χρήση υπέρμετρης θανατηφόρας βίας χωρίς νόμιμη αιτία 

Απαγόρευση βασανιστηρίων  Από οποιαδήποτε πράξη βασανιστηρίων 

Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια Από τη σύλληψη προσώπου χωρίς νομική βάση 

Ιδιωτική ζωή Από την είσοδο σε οικία χωρίς ένταλμα/νόμιμη βάση  

Αστυνομικά Χρονικά 13
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5.  Ποιες υποχρεώσεις υπάρχουν σύμφωνα με τα
ανθρώπινα δικαιώματα

Γνωρίζουμε όλοι πως ο κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα,
όμως μέσα από αυτά δημιουργούνται και οι υποχρεώσεις
μας. Σε κάθε ένα δικαίωμά μας αντιστοιχεί και μια υποχρέ-
ωση.

Ατομικές υποχρεώσεις: Τα άτομα πρέπει να σέβονται τα δι-
καιώματα των άλλων. Όλα τα δικαιώματα είναι αδιαίρετα
και αλληλοεξαρτώμενα, πράγμα που σημαίνει ότι για την
υλοποίηση ενός δικαιώματος είναι απαραίτητη η συνειδη-
τοποίηση άλλων δικαιωμάτων. 

Κρατικές υποχρεώσεις: Τα κράτη έχουν δύο βασικές υπο-
χρεώσεις: να σέβονται και να προστατεύουν τα δικαιώματα
των πολιτών.

Υποχρεώσεις της Αστυνομίας: Οι δύο πιο πάνω βασικές
υποχρεώσεις εκτείνονται και στην Αστυνομία, αφού τα

μέλη της διορίζονται από το Κράτος. Ως εκ τούτου, η Αστυ-
νομία έχει υποχρέωση να σέβεται και να προστατεύει τα
δικαιώματα των πολιτών.

(European Union Agency for Fundamental Rights)
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B’ μέρος

2.  Βασικοί ορισμοί. Διαχωρισμός Υδάτινων
περιοχών 

Ο διαχωρισμός των υδάτων σε περιοχές γίνεται με σκοπό
τη διευκρίνιση και κατοχύρωση δικαιωμάτων αλλά και
υποχρεώσεων των παράκτιων κρατών.  

Έτσι, η θάλασσα αποκτά διαχωρισμό ανάλογα με τα δι-
καιώματα που μπορεί να ασκήσει το παράκτιο κράτος και
χωρίζεται σε τρεις βασικές ζώνες:

2.1 Χωρικά ύδατα

Είναι η θάλασσα πλησίον της ακτής. Μετριέται από τη
γραμμή που σχηματίζει η κατώτατη ρηχία1 πάνω στην
ακτή, μέχρι την απόσταση στην οποία ορίστηκε από το πα-
ράκτιο κράτος. Με βάση τη σύμβαση, τα χωρικά ύδατα
μπορεί να λάβουν τιμή μεταξύ τριών ναυτικών μιλίων έως
12 ν.μ. Εντός χωρικών υδάτων το παράκτιο κράτος έχει
πλήρη δικαιώματα ως να ήταν έδαφος του, εξαιρουμένου
του δικαιώματος αβλαβούς διέλευσης2, δηλαδή για πλοία
τα οποία διέρχονται δικαιολογημένα  από τα χωρικά ύδατα
κράτους με άλλο προορισμό από αυτόν του παράκτιου
κράτους, χωρίς να προκαλούν ενόχληση. Τα δικαιώματα
του κράτους εφαρμόζονται επί της επιφάνειας της θάλασ-
σας, της στήλης του ύδατος, αλλά και στον βυθό. Όπως
όλοι οι κανόνες έχουν εξαιρέσεις. Tο Περού διεκδίκησε
χωρικά ύδατα όσο και η ΑΟΖ (200 ν.μ.), φυσικά το Περού
δεν έχει υπογράψει την σύμβαση.3

2.2 Καθορισμός χωρικών υδάτων 

Ξεκίνησε να μετριέται στη βάση της απόστασης βολής κα-
νονιού τον 18ο αιώνα η οποία θεωρήθηκε ως αυτή των
τριών ν.μ. καθιερώθηκε από την πάλαι ποτέ υπερδύναμη
της θάλασσας το Ηνωμένο Βασίλειο. Κατόπιν τούτου, διά-
φορα παράκτια κράτη αξίωσαν παράλογες απαιτήσεις
όμως ο 20ος αιώνας καθόρισε το μέγιστο όριο χωρικών
υδάτων στα 12 ν.μ.  Η πρώτη προσπάθεια έγινε από τον
Πρόεδρο των ΗΠΑ Harry S. Truman το 1945 και ακολούθη-
σαν η UNCLOS I ('56-'58), UNCLOS II ('60), επιλύθηκε δε με
την εφαρμογή της UNCLOS III ('73-'82). 

2.3 Συνορεύουσα ζώνη 

Συνορεύουσα ζώνη ονομάζεται το υπόλοιπο της απόστα-
σης έως τα 24 ν.μ. από τις ακτές του παράκτιου κράτους,
εξαιρείται δηλαδή το εύρος των χωρικών υδάτων. Δίνει δι-
καίωμα στον βυθό, στη στήλη ύδατος, αλλά και στην επι-
φάνεια της θάλασσας μόνο όμως για συγκεκριμένες
παραβάσεις,  όπως τελωνιακά αδικήματα, αλιεία κλπ.  Kατά
την προηγούμενη σύμβαση, δηλαδή αυτή της Γενεύης, η
χωρική θάλασσα και η συνορεύουσα ζώνη μαζί δεν μπο-
ρούν να υπερβούν τα 12 ν.µ., και όσες χώρες έχουν παρα-
μείνει σε αυτή, είναι δεσμευμένες σε αυτές τις αποστάσεις.

2.4 Αποκλειστική οικονομική ζώνη 

Πρόκειται για ζώνη η οποία αποτελεί το συμπλήρωμα της
συνορεύουσας μέχρι τα 200 ν.μ. από την ακτή του κράτους
(εφόσον υπάρχει επαρκής έκταση) ενώ υπό προϋποθέσεις
μπορεί να επεκταθεί έως τα 350ν.μ. Αποτελεί προϊόν συμ-
φωνιών με τα απέναντι κράτη και αμοιβαίου συμβιβασμού
στην περίπτωση μικρών αποστάσεων. Ένας όρος που ορί-
στηκε πρώτη φορά από το προϋπάρχον εθιμικό δίκαιο4.
Είναι ένας όρος άμεσα συνυφασμένος με την υφαλοκρη-
πίδα, αλλά όχι αμφίδρομος, καθώς μπορεί να υπάρξει υφα-
λοκρηπίδα χωρίς ΑΟΖ, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ΑΟΖ
χωρίς Υφαλοκρηπίδα5.

• Η έκταση της Υφαλοκρηπίδας φτάνει ως τα 200 ν.μ.
από τη γραμμή βάσεως.

• Η Υφαλοκρηπίδα μπορεί να επεκταθεί πέραν των 200
ν.μ. αν το όριο  βάθους των 2500 μέτρων είναι πέραν
των 200 ν.μ. Η επέκταση μπορεί να γίνει  έως και κατά
100ν.μ. από αυτό το όριο  βάθους του βυθού, όχι
όμως πέραν του συνόλου των 350 ν.μ. από τη γραμμή
βάσης, νοουμένου ότι δεν υπάρχει άλλο παρακεί-
μενο  κράτος που να διεκδικεί την περιοχή νόμιμα ως
υφαλοκρηπίδα. 

Εντός της ΑΟΖ το  παράκτιο κράτος ασκεί: 

1.  Όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. 

2.  Κυριαρχικά δικαιώματα για την έρευνα, εκμετάλ-
λευση και διατήρηση των φυσικών πόρων (βιοποι-
κιλότητας) των υδάτων (αλιευμάτων).

3.  Για την τοποθέτηση και χρησιμοποίηση τεχνητών
νήσων και άλλων εγκαταστάσεων.

4.  Για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας.

5.  Την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΑΡΘΡΟ

Του Αστυνόμου Β΄ Χριστόδουλου Παναγή 
(LLM Commercial Law - UWE Univercity UK.

Απόφοιτος ΑΕΝ Πλοιάρχων  - Πλοίαρχος Β τάξεως)

Οι νόμοι της θάλασσας, σαν παραμύθι….
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2.5 Ανοικτή θάλασσα, Open Sea , High Seas

H ανοικτή θάλασσα  δηλαδή η θάλασσα, ή η μη διεκδικη-
θείσα θάλασσα  µετά το τέλος της ΑΟΖ, ανήκει
σ' όλη την ανθρωπότητα και αποτελεί «κοινή κληρονομιά
της». 

2.6 Αρχιπελαγικά κράτη

Η Σύμβαση περιλαμβάνει ευνοϊκές διατάξεις για αρχιπελα-
γικά κράτη, όνομα καθαρά Ελληνικό, το οποίο όμως δεν
εφαρμόζεται στην Ελλάδα καθότι ο ορισμός του έχει τρο-
ποποιηθεί. Σε αυτά τα κράτη η θάλασσα μεταξύ των
Νήσων τους θεωρείται Έδαφος.

H Σύμβαση στα νησιά ορίζει πλήρη δικαιώματα υφαλο-
κρηπίδας. Oι βραχονησίδες που δεν μπορούν να κατοικη-
θούν ή δεν έχουν ίδια οικονομική ζωή, στερούνται
υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, αλλά δικαιούνται και επεκτείνουν
Αιγιαλίτιδα Ζώνη και Συνορεύουσα Ζώνη για το παράκτιο
κράτος.

3. Διαφοροποιήσεις- Διαιτησίες -Επιδιαιτησίες 

Περάν των βασικών ζωνών, οι οποίες δίνουν γενικά την ευ-
χέρεια στο παράκτιο Κράτος να ενεργήσει και να συμφω-
νήσει από κοινού με τους γείτονές του, υπάρχουν σίγουρα
και οι ιδιαιτερότητες, αλλά και οι διαφωνίες μεταξύ γειτο-
νικών κρατών, όπως την προαναφερθείσα περίπτωση του
Περού και τη διαφωνία του με την Χιλή6. Το International
Court of Justice (ICJ), σε περίπτωση που οι διάδικοι δεν
έχουν κοινό δίκαιο τότε, χρησιμοποιεί τον κανόνα 387 ex
aequo et bono (ό,τι είναι δίκαιο και σωστό) σε συνδυασμό
πάντα με το άρθρο 598.

Ένας κανόνας που λύνει τα χέρια του δικαστηρίου
στην εκδίκαση υποθέσεων ασυμβίβαστων με τα κοινώς
αποδεκτά.

Το Γ’ μέρος του άρθρου θα δημοσιευθεί στο επόμενο
τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά Χρονικά».

ΑΡΘΡΟ

1.  Ε. Παπασταυρίδης «Το Δίκαιο της Θάλασσας», Το Δίκαιο της
Διεθνούς Κοινωνίας, Αντωνόπουλος &  Μαγκλιβέρας (επιμ.),
(Νομική Βιβλιοθήκη, 2η έκδοση, 2014), σελ. 188.

2.  Ο Περί Της Ρύθμισης Της Αβλαβούς Διέλευσης Πλοίων Από Τα
Χωρικά Ύδατα Νόμος Του 2011 (28(I)/2011)' (Cylaw.org, 2018)
<http://www.cylaw.org/nomoi/enop/nonind/2011_1_28/full.
html> accessed 24 February 2018.

3.  Διεκδικήθηκαν Χωρικά Ύδατα 30 ν.μ. για το Tongo και 200ν.μ.
για Somalia , Benin, Republic of the Congo, El Salvador και
Peru (αποκαλείται  "Maritime Dominion" στο άρθρο 54 του
Περουβιανού  συντάγματος του 1993: "... In its maritime do-
minion, Peru exercises sovereignty and jurisdiction, without
prejudice to the freedoms of international communication, in
accordance with the law and the treaties ratified by the State
...".

4.  Η διεθνής νομολογία  αναγνώρισε ότι η ΑΟΖ αποτελεί θεσμό
του εθιμικού δικαίου, πριν τεθεί σε ισχύ η UNCLOS see: 'Latest
Developments | Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab
Jamahiriya) | International Court Of Justice' (Icj-cij.org, 2014)
<http://www.icj-cij.org/en/case/63> accessed 24 February
2018.

5.  ICJ Reports (1985), par. 34.

6.  CASE CONCERNING MARITIME DISPUTE (PERU v CHILE) [2014]
ICJ, Maritime Dispute (Peru v. Chile), Judgment, I.C.J. Reports
2014, p. 3 (ICJ).

7.  Article 38. (1) The Court, whose function is to decide in accor-
dance with international law such disputes as are submitted
to it, shall apply:

(a) international conventions, whether general or particular,
establishing rules expressly recognized by the contesting
states;

(b) international custom, as evidence of a general practice ac-
cepted as law;

(c) the general principles of law recognized by civilized na-
tions;

(d) subject to the provisions of Article 59, judicial decisions
and the teachings of the most highly qualified publicists of
the various nations, as subsidiary means for the determination
of rules of law,

(2) This provision shall not prejudice the power of the Court
to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto.

8.  Article 59. The decision of the Court has no binding force
except between the parties and in respect of that particular
case.
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Ως μια πολύ σημαντική και ιστορική μέρα για την Αστυνο-
μία Κύπρου, αλλά και καθοριστική για την αστυνομική
εκπαίδευση στον τόπο μας, χαρακτηρίστηκε η ημέρα που
υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αστυ-
νομίας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου που υπε-
γράφη στις 5 Ιουλίου, 2018 στο Αρχηγείο Αστυνομίας από
τον Αρχηγό Αστυνομίας, κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και τον
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Κώστα Χριστο-
φίδη, αμέσως μετά την ψήφιση σχετικής Νομοθεσίας από
τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 Ιουνίου 2018.

Με το Μνημόνιο αυτό τέθηκαν τα θεμέλια της υλοποίησης
της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της αστυνο-
μικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ’ επέκταση της
αναβάθμισης της Αστυνομικής Ακαδημίας που αποτε-
λούσε ένα από τα οράματα του κ. Χρυσοστόμου προτού
ακόμα διοριστεί Αρχηγός, για να καταστεί η Αστυνομία
Κύπρου ένας από τους πρωτοπόρους αστυνομικούς οργα-
νισμούς στον τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Ο κ. Χρυσοστόμου, ενόσω ακόμα τελούσε Διευθυντής της
Αστυνομικής Ακαδημίας πρότεινε στον Πρύτανη του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου μια επικείμενη συνεργασία, κάτι το
οποίο ο κ. Χριστοφίδης αγκάλιασε με θέρμη. Ωστόσο, με-
σολάβησε η παγοποίηση των θέσεων πρόσληψης για
πέντε χρόνια γεγονός που επηρέασε και τη λειτουργία της
Αστυνομικής Ακαδημίας.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ως Αρχηγού Αστυ-
νομίας, το 2014, ο κ. Χρυσοστόμου έθεσε ως στρατηγικό
στόχο την αναβάθμισή της Αστυνομίας Κύπρου σε έναν
εύρωστο αστυνομικό οργανισμό με ενίσχυση της αποτε-
λεσματικότητάς της και αναβάθμιση των υπηρεσιών της.
Αμέσως άρχισε να υλοποιεί τον στόχο του δίνοντας ιδιαί-
τερη έμφαση στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και δια βίου
μάθηση των στελεχών και των μελών της Αστυνομίας.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στον χαι-
ρετισμό που απηύθυνε ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε χαρα-
κτηριστικά «η σφαιρικότητα και η πολυθεματική προσέγ-
γιση που χαρακτηρίζουν τις θεματικές ενότητες, που θα δι-
δάσκονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διασφαλίζουν ότι τα
μέλη μας, οι άνθρωποι που καλούνται να προστατεύσουν
τις ζωές και την περιουσία των συμπολιτών μας και να δια-
φυλάξουν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, θα είναι θωρα-
κισμένοι με διευρυμένες επαγγελματικές γνώσεις, ικανό-
τητες και διαχρονικές αρχές και αξίες, εχέγγυα και εφόδια,
άκρως απαραίτητα για την αποτελεσματική επιτέλεση των
καθηκόντων τους».

Ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρθηκε ευρύτερα στη μεταρρύθ-
μιση του τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης, τονίζοντας
ότι υιοθετεί ένα μικτό εκπαιδευτικό σύστημα εκπαίδευσης
και κατάρτισης «από τη μια πλευρά δίδει έμφαση, σε αν-
θρωποκεντρικές προσεγγίσεις, στην καλλιέργεια και ανά-
πτυξη της κριτικής σκέψης, στη μάθηση μέσα από την
αλληλεπίδραση, στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων,
όπως υποδύσεις ρόλων και προσομοιώσεις και στη μά-
θηση υπό εποπτεία στον χώρο εργασίας. Και από την άλλη,
συμπεριλαμβάνει μια μορφωτική προσέγγιση στον τομέα
της αστυνόμευσης, με την παρακολούθηση θεματικών
ενοτήτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου».

Ακολούθως, το Πανεπιστήμιο Κύπρου οργάνωσε το πρώτο
καινοτόμο πρόγραμμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, διάρ-
κειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, που ξεκίνησε το Φθι-
νόπωρο του 2018 στο πλαίσιο της Βασικής Εκπαίδευσης
δοκίμων αστυνομικών και στο πλαίσιο της εκπαίδευσης
μελών της Αστυνομίας που επιλέγονται για προαγωγή
στον βαθμό του Υπαστυνόμου.

Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

Η Αστυνομία Κύπρου, από τους πρωτοπόρους αστυνομικούς οργανισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης
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Αρχικά συμμετείχαν σε αυτό 99 δόκιμοι αστυνομικοί, οι
οποίοι παρακολούθησαν θεματικές ενότητες του Τμήμα-
τος Νομικής και του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοι-
νωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. To
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο της εκπαί-
δευσής τους, οι δόκιμοι αστυνομικοί καλούνται να ολοκλη-
ρώσουν ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει
πέντε ενότητες σχετικές με την αστυνόμευση σε ένα εξά-
μηνο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ με την ολοκλήρωση
όλων των σταδίων της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης,
τους απονέμεται δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης. Όσον
αφορά στους υποψήφιους Υπαστυνόμους, ως προαπαι-
τούμενο, καλούνται να παρακολουθήσουν τρεις ενότητες
που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τον βαθμό τους, στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και άλλες εκπαιδευτικές ενό-
τητες στην Αστυνομική Ακαδημία.

Με την εκπαιδευτική αυτή μεταρρύθμιση, σήμερα η Αστυ-
νομία Κύπρου αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αστυνομικούς οργανισμούς
στον τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στη σημασία της αστυνομικής εκπαίδευσης και της συνε-
χούς αναβάθμισής της στην Αστυνομία Κύπρου, αναφέρ-
θηκε ο Αρχηγός Αστυνομίας στο διεθνές συνέδριο, με
θέμα:  “Enhancing police criminal investigations with
Evidence-Based Offender Profiling” που οργάνωσαν στις
16 Οκτωβρίου 2018 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τμήμα
Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Κυπριακός Σύν-
δεσμος Εγκληματολογίας.

Ο κ. Χρυσοστόμου υπογράμμισε μεταξύ άλλων, ότι η Αστυ-
νομική Ακαδημία προσφέρει στα μέλη της Αστυνομίας ένα
μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο στην

Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Κατά το έτος 2017, συνολικά
278 μέλη της Αστυνομίας, παρακολούθησαν εκπαιδευτικά
προγράμματα σε χώρες του εξωτερικού, ενώ άλλα 1140
μέλη της Αστυνομίας έτυχαν εκπαίδευσης στην Κύπρο.
Όπως τόνισε ο Αρχηγός, «ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο
36% των μελών της Αστυνομίας και καταδεικνύει τη
δέσμευση στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση».

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της αστυνομικής εκπαίδευσης
σε ακαδημαϊκό ίδρυμα, και της εκπαιδευτικής πολιτικής της
Αστυνομίας το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου άρχισε να
προσφέρει το 2013 το νέο πτυχιακό πρόγραμμα στις «Αστυ-
νομικές Σπουδές».

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως βάση το δίπλωμα που παρα-
χωρείται στα μέλη της Αστυνομίας με την επιτυχή ολοκλή-
ρωση του προγράμματος εκπαίδευσης δοκίμων αστυ-
νομικών στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Είναι διάρ-
κειας δύο ετών και εδράζεται στη μεθοδολογία της εξ απο-
στάσεως φοίτησης. Οι θεματικές του ενότητες, καλύπτουν
γνωστικά αντικείμενα, όπως της ψυχολογίας, κοινωνιολο-
γίας, εγκληματολογίας, αστυνόμευσης στην Κύπρο, ποινι-
κής δικαιοσύνης, καθώς και ιστορίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Τον Νοέμβριο του 2018 μέλη της Αστυνο-
μίας αποφοίτησαν με πτυχίο στις Αστυνομικές Σπουδές για
4η συνεχή χρονιά.
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, Insta-
gram κλ.π.) χρησιμοποιούνται ευρέως από πολλούς Αστυ-
νομικούς Οργανισμούς με σκοπό την προβολή του έργου
τους και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών
για διάφορα θέματα που τους αφορούν. Παράλληλα, απο-
τελούν χρήσιμο εργαλείο κοινωνικής διάδρασης όπου η
Αστυνομία μοιράζεται και ανταλλάζει πληροφορίες καθη-
μερινά με το ευρύ κοινό και προβάλλει συνολικά το έργο
των Υπηρεσιών και των Τμημάτων της.

Τέτοιου είδους λογαριασμούς διαθέτει και η Αστυνομία Κύ-
πρου, με πολλούς χρήστες να την ακολουθούν. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, ο επίσημος λογαριασμός της Αστυνομίας
Κύπρου σε ένα από τα πιο βασικά Social Media (Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης), το Facebook, τον περασμένο
Νοέμβριο ξεπέρασε τις 100 χιλιάδες likes!

Η επίδοση αυτή μας γεμίζει με ικανοποίηση γιατί αντικα-
τοπτρίζει τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε κάνει ως
Αστυνομία για να είμαστε σε επικοινωνία με τους πολίτες,
να προσφέρουμε έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση,
αξιοποιώντας τα σύγχρονα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
που έχουν εισβάλει στη ζωή μας.

Σπάζοντας το φράγμα των 100 χιλιάδων likes, αισθανόμα-
στε επίσης διπλή ικανοποίηση γιατί η σχέση επικοινωνίας
που έχουμε αναπτύξει με την κοινή γνώμη και τους πολίτες
δεν είναι μονόπλευρη, αλλά αμφίδρομη και διαδραστική.

Καθημερινά δεχόμαστε πολλά σχόλια από το κοινό, γεγο-
νός που αποδεικνύει ότι η αξιοποίηση των social media
έχει πολλαπλή σημασία. Μας ενδιαφέρει η επιδοκιμασία

της δουλειάς μας, μας ενδιαφέρει και η εισήγηση, η παρό-
τρυνση, ακόμα και η καλόπιστη κριτική γιατί με τον τρόπο
αυτό, συνεχώς βελτιωνόμαστε. Η επικοινωνία είναι μέρος
της προσπάθειας για να εξασφαλιστεί η ενημέρωση και η
προστασία των πολιτών.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, στη διαχείριση συγκεκριμένων
σοβαρών υποθέσεων, ήταν καθοριστική η ανταπόκριση
των πολιτών, καθώς επίσης και ο ρόλος των Μέσων Κοινω-
νικής Δικτύωσης, σε συνάρτηση πάντα με τον παράγοντα
χρόνο.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατο σοβαρό  περιστατικό απαγω-
γής δύο παιδιών, η κινητοποίηση των πολιτών μέσων των
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, και ιδιαίτερα στο Facebook,
ήταν καθοριστική στο  να διαδοθεί η είδηση της απαγωγής
σε χρόνο ρεκόρ, με εκατοντάδες χιλιάδες αλληλοεπιδρά-
σεις, που ήταν υπoβοηθητικές ως προς το έργο της Αστυ-
νομίας για τον εντοπισμό των δύο  παιδιών.

Πρόσφατα έχω λάβει μέρος σε συνάντηση των Εκπροσώ-
πων Τύπου Αστυνομικών και άλλων οργανισμών του OLAF,
στις Βρυξέλλες (Antifraud Communicators Network) από
το οποίο διαπιστώθηκε ότι, η αξιοποίηση των social media
και η επικοινωνία με τους πολίτες αποτελεί μέγιστη προτε-
ραιότητα για όλους τους Οργανισμούς Επιβολής του
Νόμου.

Η Αστυνομία Κύπρου αναβαθμίζεται συνεχώς στον τομέα
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Διατηρεί επίσης, δικό
της κανάλι στο YouTube, όπου αναρτώνται τα διάφορα βίν-
τεο και φιλμάκια που ετοιμάζονται από το Γραφείο Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων και τα υπόλοιπα Τμήματα και Υπη-
ρεσίες, αλλά και σελίδα στο Google Plus και Instagram.

Με γνώμονα τις συνεχείς προσπάθειες, τις πολυεπίπεδες
δράσεις και ενέργειες με στόχο την ασφάλεια, εξυπηρέ-
τηση και την αύξηση του βαθμού ανταπόκρισης, τα υφι-
στάμενα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και η Ιστοσελίδα
www.cypruspolicenews.com, συμβάλλουν περαιτέρω
στον τομέα της προβολής του επιχειρησιακού, αλλά και
κοινωνικού έργου της Αστυνομίας.

Του Αστυνόμου Β’ Ανδρέα Αγγελίδη
Εκπροσώπου Τύπου Αρχηγείου Αστυνομίας

Η Αστυνομία Κύπρου εδραιωμένη στην ψηφιακή εποχή
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Γιγαντιαία επιχείρηση για εντοπισμό δύο μαθητών που
απήχθηκαν στη Λάρνακα: Η άμεση και έγκαιρη κινητο-
ποίηση της Αστυνομίας και η συνεργασία με το κοινό
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αίσια κατάληξη
της υπόθεσης.

Η Αστυνομία μετά την πληροφορία που έλαβε στις 25
Σεπτεμβρίου, 2018 για απαγωγή δύο 10χρονων μαθητών
από δημοτικό σχολείο στην επαρχία Λάρνακας, κινητοποι-
ήθηκε άμεσα, στήνωντας γιγαντιαία επιχείρηση προς
εντοπισμό τους. Ανακαλώντας προσωπικό και αξιοποιών-
τας με κάθε υπευθυνότητα όλες τις πληροφορίες που λάμ-
βανε συνεχώς, άρχισε μια τιτάνια προσπάθεια εντοπισμού
τους και κατάφερε σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του
Κράτους και με τη βοήθεια πολιτών, σε σύντομο χρονικό
διάστημα να οδηγηθεί στην εξιχνίαση της υπόθεσης, να
εντοπίσει τα δύο ανήλικα αγόρια και να συλλάβει τον δρά-
στη.

Για συντονισμό των ενεργειών των αστυνομικών δυνά-
μεων, στήθηκαν δύο Κέντρα Συντονισμού, στην Αστυνο-
μική Διεύθυνση Λάρνακας και το Αρχηγείο Αστυνομίας.
Επικεφαλής της επιχείρησης τέθηκε ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο οποίος λόγω του σοβαρού
περιστατικού, ακύρωσε το υπηρεσιακό ταξίδι για συμμε-
τοχή του στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνο-
μίας, στη Χάγη.

Στις επιχειρήσεις για εντοπισμό των δύο μαθητών συμμε-
τείχαν η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, ο Ουλαμός

Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων, ο Ειδικός Ουλαμός Μο-
τοσικλετιστών Αρχηγείου, το ΤΑΕ Αρχηγείου και ελικό-
πτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της
Αστυνομίας. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η εντατική κινητο-
ποίηση μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της
Αστυνομίας με συνεχείς αναρτήσεις και ανακοινώσεις που
έθεσαν σε εγρήγορση το κοινό. 

Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα 35χρονου, στη
Λάρνακα και φαίνεται να απήχθηκαν το πρωί της ίδιας ημέ-
ρας από την αυλή του σχολείου τους. 

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που επρόκειτο να
διοχετευτούν στην κυπριακή αγορά εντοπίστηκαν και
κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης
Ναρκωτικών - Συνελήφθηκαν οι ιθύνοντες 

Εντοπισμός 63 κιλών και 700 γραμμαρίων
κάνναβης

Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, μέλη της ΥΚΑΝ διε-
νήργησαν έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος σε απο-
θήκη εταιρείας στη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας,
η οποία έγινε στην παρουσία του 53χρονου διαχειριστή
της αποθήκης, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε παιχνίδι κερ-
ματοδέκτη, τύπου γερανός, 63 συσκευασίες, βάρους ενός
κιλού έκαστη, οι οποίες περιείχαν κάνναβη, καθώς και μία
συσκευασία που περιείχε 700 γραμμάρια κάνναβης. Στο
πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και βάσει αξιολόγησης
στοιχείων και μαρτυριών, διαπιστώθηκε ότι τα ανευρε-
θέντα ναρκωτικά εισήχθησαν την ίδια μέρα ακτοπλοϊκώς.
Ο 53χρονος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων. 

Ποσότητα πέραν των 57 κιλών κάνναβης
κατέσχεσε η Αστυνομία. Συνελήφθησαν πέντε
πρόσωπα σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις

Μεγάλες ποσότητες κάνναβης, που ξεπερνούν συνολικά
τα 57 κιλά, κατέσχεσε στα τέλη του περασμένου Σεπτεμ-
βρίου, 2018 η Αστυνομία, σε τέσσερις διαφορετικές υπο-
θέσεις, που διερευνώνται στις επαρχίες Λάρνακας και
Πάφου.

Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Σημαντικές επιτυχίες σημειώθηκαν ξανά από την Αστυνομία Κύπρου στην εξι-
χνίαση του εγκλήματος και στην εξάρθρωση εγκληματικών σπειρών



Αρχικά μέλη της ΥΚΑΝ, ανέκοψαν για έλεγχο, στον αυτο-
κινητόδρομο Λάρνακας – Λεμεσού, αυτοκίνητο που οδη-
γούσε 24χρονος και εντός του οχήματος του, εντοπίστηκε
ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 5,5 κιλών. Ακολού-
θησε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε κτηνο-
τροφικό υποστατικό, στην επαρχία Λάρνακας, όπου
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 24 νάιλον συσκευασίες,
που περιείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους 26,5 κιλών πε-
ρίπου. Επιπρόσθετα, λίγο νωρίτερα, στο αεροδρόμιο
Πάφου, η Αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε ποσότητα
κάνναβης, βάρους περίπου 25 κιλών. Σχετικά με τις εν
λόγω υποθέσεις συνελήφθηκαν για διευκόλυνση των ανα-
κρίσεων πέντε πρόσωπα.

Διεθνής επιχείρηση της EUROPOL, με τη συμμετοχή και
της Αστυνομίας Κύπρου: Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα
διαδικτυακής απάτης. Εντοπίστηκε και συνελήφθηκε
στην Κύπρο ο εγκέφαλος της σπείρας

Την εξάρθρωση διεθνούς σπείρας που φέρεται να εμπλέ-
κεται σε δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις διαδικτυακής απάτης
πέραν των 18 εκατομμυρίων ευρώ, πέτυχε διεθνής επιχεί-
ρηση της EUROPOL και της EUROJUST με τη συμμετοχή
της Αστυνομίας Κύπρου. Η επιχείρηση, με την κωδική ονο-
μασία «Warenagent», πραγματοποιήθηκε σε εννιά ευρω-
παϊκές χώρες και με τη συνδρομή της Αστυνομίας Κύπρου,
ο εγκέφαλος της σπείρας εντοπίστηκε και συνελήφθηκε
στην Κύπρο. Πρόκειται για 35χρονο, μόνιμο κάτοικο της
επαρχίας Λάρνακας, ο οποίος συνελήφθη στις 12 Ιουνίου
2018 στο σπίτι του, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση
βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που είχε εκδο-
θεί εναντίον του.

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, δόθηκε το έναυσμα για τη
σύλληψη ακόμα 14 ατόμων σε άλλες οκτώ ευρωπαϊκές
χώρες. Οι συλλήψεις έγιναν κατά τον Ιούνιο, 2018 αλλά οι

έρευνες για την υπόθεση συνεχίστηκαν. Για την ουσιαστική
συνδρομή της στην εξάρθρωση της σπείρας, η Αστυνομία
Κύπρου έλαβε τα εύσημα από την EUROPOL. 

Η σπείρα φέρεται να εμπλέκεται σε 35,000 υποθέσεις δια-
δικτυακής απάτης, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στα θύ-
ματά τους, ύψους πέραν των €18,000,000. Η διαδικτυακή
απάτη αφορούσε στην αγορά εμπορευμάτων από εται-
ρείες που δέχονταν παραγγελίες διαδικτυακά μέσω e-mail.
Η συναλλαγή, γινόταν μέσω πιστωτικών καρτών, τα στοι-
χεία των οποίων είχαν αποκτήσει παράνομα οι δράστες.

Σύλληψη για υπόθεση εκρηκτικών, 12 χρόνια μετά

Γενετικό υλικό που είχε εντοπιστεί σε εκρηκτικές ύλες, που
κατασχέθηκαν ως τεκμήρια τον Μάρτιο του 2006, στη Λε-
μεσό, ταυτίστηκε με 47χρονο κάτοικο Λεμεσού, ο οποίος
είχε συλληφθεί την 21η Αυγούστου 2018, για διευκόλυνση
των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση παράνομης κατοχής
και μεταφοράς πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Τα
εκρηκτικά εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης της
ΥΚΑΝ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δύο προ-
σώπων και την κατάσχεση, πέραν των εκρηκτικών, και με-
γάλης ποσότητας ναρκωτικών. 

Σχετικά με την εν λόγω υπόθεση καταδικάστηκαν από το
Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε φυλάκιση 12 ετών, 31χρονος
και 50χρονος, στις αρχές του 2007. 

Σύλληψη για υπόθεση ληστείας, 14 χρόνια μετά

Τον φάκελο υπόθεσης ληστείας, που διαπράχθηκε πριν
από 14 χρόνια, άνοιξε η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό
επιστημονικής μαρτυρίας και τη σύλληψη 48χρονου κα-
τοίκου Λεμεσού στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου. Η
ληστεία διαπράχθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2004, στη λεω-
φόρο Μακαρείου στη Λεμεσό, με θύμα 54χρονο κάτοικο
Λεμεσού. Εναντίον του 48χρονου, προέκυψε επιστημονική
μαρτυρία, στη βάση της οποίας συνελήφθη.
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Η Αστυνομία εξιχνίασε σωρεία υποθέσεων
διαρρήξεων και κλοπών στην επαρχία
Αμμοχώστου

Πέραν των 40 υποθέσεων διαρρήξεων διαμερισμάτων και
κλοπών που διαπράχθηκαν το 2017 και 2018 στην ελεύ-
θερη Αμμόχωστο, εξιχνίασε η Αστυνομία, μετά τη σύλ-
ληψη 27χρονου τον περασμένο Ιούλιο. Σε έρευνα που
έγινε στην κατοικία του, εντοπίστηκε μεταξύ άλλων, το
χρηματικό ποσό των 13,000 ευρώ. Σύμφωνα με τους πα-
ραπονούμενους, από τα διαμερίσματα είχαν κλαπεί ηλε-
κτρικές συσκευές, προσωπικά τους αντικείμενα, καθώς και
χρηματικά ποσά, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται
να ανέρχεται στις 40,000 ευρώ. 

Διασώσεις προσώπων

Διασώθηκε τετραμελής οικογένεια από μέλη της Λιμενικής και
Ναυτικής Αστυνομίας

Η έγκαιρη και άμεση επέμβαση μελών της Λιμενικής και
Ναυτικής Αστυνομίας στη θαλάσσια περιοχή Ορόκλινης,
απέβη σωτήρια για τετραμελή οικογένεια που κινδύνευσε
να πνιγεί στη θάλασσα. Τα μέλη της Λιμενικής και Ναυτικής
Αστυνομίας μετά από κλήση που δέχθηκαν, εντόπισαν σε
απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από την ακτή, νεαρό
άνδρα μαζί με την 8χρονη κόρη του να βρίσκονται πάνω
σε σανίδα, σε κατάσταση υποθερμίας λόγω των ισχυρών
ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή και των πολλών
ωρών που βρίσκονταν στη θάλασσα, ενώ σε απόσταση
500 μέτρων περίπου, τη μητέρα και την 5χρονη κόρη τους
να είναι υποβασταζόμενες σε μικρό φουσκωτό σε κατά-
σταση επίσης πανικού και υποθερμίας. Αφού παρέλαβαν
όλα τα πρόσωπα από τη θάλασσα, τους παρασχέθηκαν οι
πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με
ασφάλεια στη στεριά. Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για
τετραμελή οικογένεια που βρισκόταν στην Κύπρο για δια-
κοπές. 

Γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης από την
Αστυνομία

Γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης τεσσάρων
ανηλίκων (τρία κορίτσια ηλικίας 15, 13 και 12 ετών και ένα
αγόρι ηλικίας 9 ετών) που είχαν χαθεί τα ίχνη τους στην πε-
ριοχή Τροόδους, στήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, από
την Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, για εντοπισμό τους.
Άμεσα, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πλατρών – Τροό-
δους, μετέβησαν στην περιοχή, όπου διεξήγαγαν έρευνες
για εντοπισμό τους, ενώ στήθηκε επιχείρηση με τη συμ-
βολή του ελικοπτέρου της Αστυνομίας, υπό το συντονισμό
του Αστυνομικού Διευθυντής Λεμεσού, που επίσης μετέβη
στην περιοχή.

Ακολούθως, το πλήρωμα του ελικοπτέρου της Αστυνο-
μίας, εντόπισε τα παιδιά σε σημείο εντός του δάσους, πε-
ρίπου τρία χιλιόμετρα από την περιοχή, στην οποία
βρίσκονταν με τις οικογένειές τους. Με τη βοήθεια διασω-
στών, τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκτός τους δάσους και
αφού εξετάστηκαν προληπτικά από μέλη του ασθενοφό-
ρου, που συμμετείχε στην επιχείρηση και διαπιστώθηκε ότι
ήταν καλά στην υγεία τους, παραδόθηκαν στους γονείς
τους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν το ελικόπτερο της
Αστυνομίας και μέλη της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρή-
σεων της Αστυνομίας, των Αστυνομικών Σταθμών υπαί-
θρου Λεμεσού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου, του
Ουλαμού Πρόληψης Εγκλημάτων και του Ουλαμού Άμεσης
Επέμβασης Λεμεσού, μέλη και σκύλοι του Κλάδου Κυνών
της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, λειτουρ-
γοί του Τμήματος Δασών και μέλη της Εθνικής Φρουράς.

Μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης
Λεμεσού, συνέλαβαν 42χρονο για παράνομη
κατοχή ναρκωτικών

Μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης Λεμεσού μετά από
ανακοπή και έλεγχο που έκαναν σε πρόσωπο που κινείτο
πεζό σε περιοχή της Λεμεσού, εντόπισαν στην κατοχή του
26 συσκευασίες με ποσότητα μεταμφεταμίνης, βάρους 10
γραμμαρίων καθώς και δύο συσκευασίες με όπιο βάρους
3 γραμμαρίων περίπου και χρηματικό ποσό ύψους €3,810,
ενώ σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα του στη Λεμεσό
εντοπίστηκαν 6 συσκευασίες που περιείχαν μαύρη συμ-
παγή ουσία που πιστεύεται ότι είναι όπιο, βάρους 10 γραμ-
μαρίων περίπου, καθώς και το χρηματικό ποσό των €3,000.
Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για 42χρονο αλλοδαπό,
που βρισκόταν στον κατάλογο απαγορευμένων μετανα-
στών, αφού κατά το 2011 είχε απελαθεί από την Κύπρο. Ο
42χρονος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος για
διευκόλυνση των ανακρίσεων. 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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Μεταξύ των ημερομηνιών 24 Σεπτεμβρίου, 2018 με
5 Οκτωβρίου, 2018, πραγματοποιήθηκε στη Στρατιωτική
Βάση Warnewaard της Ολλανδίας, η οποία αποτελεί το με-
γαλύτερο training ground της Ευρώπης, η άσκηση «Euro-
pean Union Police Services Training II - Exercise Lowlands
Grenade 2018». 

H άσκηση διοργανώθηκε από τη Βασιλική Χωροφυλακή
της Ολλανδίας, η οποία απέστειλε επίσημη πρόσκληση
προς την Αστυνομία Κύπρου με την οποία ζητούσε όπως
ο Λοχίας 2283 Δημήτρης Αργυρού της Υπηρεσίας Εγκλη-
ματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) λόγω προηγούμενης
εμπειρίας, συμμετάσχει ως εκπαιδευτής στην ομάδα CID
& FORENSIC. 

Ακολούθως, κατό-
πιν έγκρισης του
Αρχηγού Αστυνο-
μίας, κ. Ζαχαρία
Χρυσοστόμου, ο
Λοχίας 2283 συμμε-
τείχε στην εν λόγω
άσκηση ως εκπαι-
δευτής σε θέματα
σκηνής εγκλήμα-
τος, ένεκα και της
ειδικότητάς του ως
εμπειρογνώμονας,
ενώ ήταν ο μόνος
που προερχόταν
από την Κύπρο,

καθότι οι υπόλοιποι εκπαιδευτές ήταν Ολλανδοί. Οι εκπαι-
δευόμενοι που ανήκαν στην ομάδα του Λοχία 2283 αριθ-
μούσαν περίπου 30 άτομα και προέρχονταν από τις
ακόλουθες χώρες: Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Πορτογαλία,
Φιλανδία, Κύπρο, Ελβετία, Αργεντινή, ΗΠΑ και Γκάνα.

Στην εν λόγω άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο του προγράμματος EUPST II 2015-2018, συμμετεί-
χαν πέραν των 700 ατόμων από 30 διαφορετικές χώρες,
από τις οποίες 18 κράτη μέλη  της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
12 τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Γκάνα, Αργεντινή, Γεωργία, Ελβετία,
Γκαμπία κ.ά). 

Ο Λοχίας 2283 ανέλαβε τη διεξαγωγή των σεναρίων της
άσκησης, τα οποία αφορούσαν μεταξύ άλλων σύλληψη

προσώπου σε κατοι-
κία κατόπιν εντάλμα-
τος και ανεύρεση
οπλισμού, ανεύρεση
κλοπιμαίας περιου-
σίας σε κατοικία με
εμπλοκή διεφθαρμέ-
νου αστυνομικού και
εξέταση σκηνής ρί-
ψης πυροβολισμών
και χειρισμό υπό-
πτου με ψυχολογικά
προβλήματα. Επίσης
του ανατέθηκε ο
ρόλος του υπεύθυ-
νου διοργάνωσης
(event manager) για ένα από τα μεγαλύτερα σενάρια που
αφορούσε στην ανακοπή οχήματος με λαθρομετανάστες,
διερεύνηση υπόθεσης εμπορίας προσώπων, σύνδεση του
υπόπτου με τη δολοφονία τριών μεταναστών, καθώς και
ταφή τους σε συγκεκριμένη τοποθεσία. 

Η επιλογή του Λοχία 2283 ως εκπαιδευτή ήταν ιδιαίτερης
σημασίας, καθότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι ήταν επαγγελμα-
τίες σε θέματα CID & Forensic και οι πλείστοι με αρκετά
χρόνια εμπειρίας στον χώρο. Σημαντικό είναι δε το γεγο-
νός ότι την άσκηση επισκέφθηκε και ο Βασιλιάς της Ολλαν-
δίας, ο οποίος συνομίλησε με τους εκπαιδευτές της
ομάδας.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Λοχίας της Αστυνομίας Κύπρου επιλέγηκε από τη Βασιλική Χωροφυλακή της
Ολλανδίας για να συμμετάσχει ως εκπαιδευτής στην ομάδα CID & FORENSIC
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Το Γραφείο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Σ.Α.Δ.), της
Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, σε συνεργασία με τον
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (Ο.ΝΕ.Κ.), πραγματοποίησαν
στις 13-14/11/2018 εκπαίδευση Ψυχολογικών Πρώτων
Βοηθειών για τα μέλη της Αστυνομίας, που έγινε από λει-
τουργούς του Ο.ΝΕ.Κ. στο Πολυκέντρο Νεολαίας του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη Λευκωσία.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 15 μέλη της Αστυνο-
μίας τα οποία είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν τις ακόλου-
θες θεματικές ενότητες: α) θεωρητική εισαγωγή στις
δεξιότητες διαχείρισης συναισθηματικών/ψυχολογικών
κρίσεων με εκπαίδευση σε βασικές ενέργειες και μέτρα, (β)
θεωρητική αναφορά και βιωματικό εργαστήρι δεξιοτήτων
διαχείρισης συγκρούσεων, (γ) βιωματικό εργαστήρι διαχεί-
ρισης άγχους και αποφόρτισης μετά την επαφή με τραυ-
ματικά γεγονότα, (δ) θεωρητική εισαγωγή και βιωματικό
εργαστήρι δεξιοτήτων επικοινωνίας και (ε) αξιολόγηση επι-
κινδυνότητας για επιθετική συμπεριφορά και αυτοκτονικό
ιδεασμό.

Οι εντυπώσεις των μελών της Αστυνομίας που παρακολού-
θησαν τη σχετική εκπαίδευση ήταν πάρα πολύ θετικές,
καθώς είναι η πρώτη φορά που διοργανώνεται η συγκεκρι-
μένη εκπαιδευτική δραστηριότητα αποκλειστικά για τα
μέλη της Αστυνομίας, ενώ στο μέλλον αναμένεται να πραγ-
ματοποιηθούν και άλλες παρόμοιες εκπαιδεύσεις. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Του Ε/Αστ. 5891 Νεκτάριου Βραχίμη
Αναπλ. Υπεύθυνου Γραφείου Στήριξης
Ανθρώπινου Δυναμικού

«Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες»
για τα μέλη της Αστυνομίας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αστυνομική
Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Family Liaison
Officers Course»

Με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση και βελτίωση των
πρακτικών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής πτυχής διαφόρων υποθέσεων που εξε-
τάζει η Αστυνομία, η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, σε
συνεργασία με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων,
διοργάνωσε μεταξύ των ημερομηνιών 10-14 Σεπτεμ-
βρίου 2018, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Family
Liaison Officers Course».

Σκοπός του προγράμματος, ήταν η περαιτέρω βελτίωση
των γνώσεων και ικανοτήτων των αστυνομικών ανακρι-
τών, σε θέματα συλλογής πληροφοριών και μαρτυρίας
από τις οικογένειες θυμάτων εγκλημάτων, όπως ανθρω-
ποκτονίες, θανατηφόρα δυστυχήματα, μαζικές κατα-
στροφές και άλλα σοβαρά συμβάντα. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν επίσης και σε ευαί-
σθητα θέματα κατά τον χειρισμό τέτοιου είδους υποθέ-
σεων, όπως στην παροχή συμπαράστασης στις
οικογένειες των θυμάτων και τη διασφάλιση της προ-
στασίας των οικογενειών τους.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος οι αστυνομικοί
εκπαιδεύτηκαν  στην παροχή βοήθειας στην έρευνα και
διατήρηση της εμπιστευτικότητας.

Οι παρουσιάσεις έγιναν από βρετανούς εκπαιδευτές,
ενώ στο πρόγραμμα συμμετείχαν δώδεκα μέλη της
Αστυνομίας Κύπρου και τέσσερα της Αστυνομίας των
Βρετανικών Βάσεων.
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με θέμα “Cocaine
Smuggling”

Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και η Υπηρεσία Κατα-
πολέμησης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με την Ευρω-
παϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), διοργάνωσαν
μεταξύ των ημερομηνιών 27-29 Νοέμβριου 2018, στη
Λάρνακα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Cocaine
Smuggling».

Στις εργασίες του προγράμματος, συμμετείχαν εμπειρο-
γνώμονες από την EUROPOL, EMCDDA, EMPACT
Cocaine, Cannabis, Heroin, Frontex, Ηνωμένο Βασίλειο,
την Υπηρεσία DEA των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,
το Βέλγιο, την Κολομβία και του Τμήματος Τελωνείων
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα, έλαβαν μέρος 28 συμμετέχον-
τες, από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ως επίσης και από την
Αλβανία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλα-
κής – Ακτοφυλακής (FRONTEX).

Η θεματολογία του προγράμματος, εστιάστηκε στην
ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με τη διακίνηση κοκαΐ-
νης και ειδικά στον τρόπο δράσης και τις διαδρομές που
ακλουθούν οι έμποροι, προκειμένου η κοκαΐνη να
φθάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπρόσθετα, εξετά-
στηκαν τρόποι περαιτέρω διεύρυνσης της επιχειρησια-
κής συνεργασίας με άλλες χώρες και οργανισμούς εντός
και εκτός της Ένωσης

Η Αστυνομία Κύπρου παρούσα σε διεθνή
συνάντηση για την αντιμετώπιση της τρομο-
κρατίας

Σε διεθνή συνάντηση με θέμα την τρομοκρατία και την

αντιμετώπισή της, συμμετείχαν στις 16 Νοεμβρίου, 2018

ο Υπαρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης και ο

υπεύθυνος του Γραφείου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας,

Υπαστυνόμος Νίκος Νικολάου. Πρόκειται για την συνάν-

τηση των επικεφαλής για την καταπολέμηση της τρομο-

κρατίας στην Ευρώπη (European HEADS of Counter

Terrorism meeting), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16

Νοεμβρίου, στο Αρχηγείο της EUROPOL, στη Χάγη της

Ολλανδίας.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα όπως η τρομο-

κρατική απειλή στην Ευρώπη, οι κυριότερες τρομοκρατι-

κές τάσεις που επικρατούν το τελευταίο χρονικό διάστημα

και θέματα όπως η ριζοσπαστικοποίηση, η διάδοση

θεμάτων τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου

και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Παρουσιάστη-

καν επίσης, οι κυριότερες επιχειρησιακές δραστηριότητες

των κρατών-μελών κατά της τρομοκρατίας, καθώς και οι

δυνατότητες που παρέχει στα κράτη-μέλη το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (ECTC) της

EUROPOL, για αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Στο περιθώριο της συνάντησης, οι κύριοι Μιχαηλίδης και

Νικολάου, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν σκέψεις και

απόψεις, με τα μέλη διαφόρων αντιπροσωπειών, από

άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Φιλανθρωπικοί Αγώνες Αστυνομίας «Για τους δικούς μας μικρούς ήρωες –
Γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμά μόνο του τον καρκίνο»

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκαν οι Φιλανθρωπικοί Αγώνες
που διοργάνωσε η Αστυνομία Κύπρου στις 15 Δεκεμβρίου,
2018 στο πάρκο Αθαλάσσας με σκοπό την ευαισθητοποί-
ηση και ενίσχυση των παιδιών που πολεμούν τον καρκίνο,
στέλνοντας έτσι το ηχηρό μήνυμα ότι κανέναν παδί δεν
πρέπει να πολεμά μόνο του.

Τα μέλη της Αστυνομίας και το κοινό έδωσαν μαζικά το
παρόν τους, στηρίζοντας και αγκαλιάζοντας με μεγάλη
θέρμη την όλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15
Δεκεμβρίου, 2018. Παράλληλα, η Ηγεσία της Αστυνομίας

αποφάσισε όπως η Αστυνομία Κύπρου καταστήσει ετήσιο
θεσμό τη φιλανθρωπική αυτή εκδήλωση σε μια προσπά-
θεια για διατήρηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώ-
μης και στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους.
Για τον ίδιο σκοπό πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου,
2018 εκδήλωση «Κολυμπώ με τους ΟΥΚ», την οποία στή-
ριξε η Αστυνομία Κύπρου. Στο πλαίσιο των δύο αυτών εκ-
δηλώσεων συγκεντρώθηκε σεβαστό ποσό το οποίο
δόθηκε στις οικογένειες των παιδιών που νοσηλεύονται
στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου
και σε αποστολές για θεραπεία στο εξωτερικό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Αστυνομία για μια ακόμα φορά βρέθηκε δίπλα στους
πολίτες μέσω της εκδήλωσης που διοργάνωσε και πραγμα-
τοποίησε στις 25 Νοεμβρίου, 2018 στις Φοινικούδες, στη
Λάρνακα υπό τον τίτλο «Ημέρα Αστυνομίας και Κοινού».

Η εκδήλωση, η οποία περιελάμβανε επιδείξεις διάσωσης με
την αστυνομική άκατο και το ελικόπτερο της Αστυνομίας,
επιδείξεις από τους αστυνομικούς σκύλους, εικονική εξου-
δετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών από τους Πυροτεχνουρ-
γούς και μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική της
Αστυνομίας στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και σε αυτή πα-
ρευρέθηκε πλήθος κόσμου. Στην εκδήλωση τα μικρά παιδιά
είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με διάφορες δραστη-
ριότητες (ξυλοπόδαρος, ζωγραφική προσώπου και πολλά
άλλα). Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου εξήρε τη σημασία της συνεργα-
σίας πολιτών και Αστυνομίας για τη  διατήρηση της  ασφά-
λειας στην κοινωνία μας.

«Ημέρα Αστυνομίας και Κοινού»
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Συνάντηση του Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας Ανώ-
τερου Αστυνόμου κ. Νίκου Σοφοκλέους με τους Δημάρ-
χους Λευκωσίας, Στροβόλου, Έγκωμης, Λατσιών, Λακα-
τάμειας, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Τσερίου και Γερίου
πραγματοποιήθηκε τον μήνα Οκτώβριο στην Αστυνομική
Διεύθυνση Λευκωσίας, στο πλαίσιο της διαχρονικής συνερ-
γασίας μεταξύ της Αστυνομίας και της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. Απώτερος σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία
της ηγεσίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης με τους Δημάρ-
χους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στα
διάφορα προβλήματα που ταλανίζουν τους Δήμους, ως
επίσης και στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η
Αστυνομία στην απάμβλυνση των προβλημάτων αυτών,
με τη δρομολόγηση συγκεκριμένων δράσεων. Τόσο ο
Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας, όσο και οι παριστά-

μενοι Δήμαρχοι, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη
συνάντηση, η οποία επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργα-
σία μεταξύ Αστυνομίας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Της Λοχία 2220 Τζιοβάννας Χρυσοστόμου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Συνάντηση Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας με τους Δήμαρχους
της ευρύτερης Λευκωσίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

H Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου (Τμήμα Κοινοτικής
Αστυνόμευσης), σε συνεργασία με το Επαρχιακό Συντονι-
στικό Συμβούλιου Εθελοντισμού Αμμοχώστου (ΕΣΣΕ),
πραγματοποίησε στις 7/12/18 στο Κοινοτικό Συμβούλιο
Φρενάρου χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, στο πλαίσιο της
Εβδομάδας Εθελοντισμού. Η εκδήλωση περιελάμβανε

καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική της Αστυ-
νομίας και από διάφορά οργανωμένα σύνολα της Κοινό-
τητας Φρενάρου. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του
Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και εκ μέ-
ρους του απηύθυνε χαιρετισμό ο Βοηθός Αρχηγός Επιχει-
ρήσεων κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου.

Της Α/Αστ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
ΑΔΕ Αμμοχώστου

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ΑΔΕ Αμμοχώστου

Με σκοπό την ενίσχυση της
Τράπεζας Αίματος του Γενικού
Νοσοκομείου Λεμεσού και της
ανθρωπιστικής προσφοράς
της Αστυνομίας πραγματοποι-
ήθηκε στις 14/9/2018 στο

χωριό Καντού της επαρχίας Λεμεσού, από την Κοινοτική
Αστυνόμευση Επισκοπής σε συνεργασία με το Κοινοτικό
Συμβούλιο Καντού και την Τοπική Επιτροπή Αιμοδοσίας,
εθελοντική αιμοδοσία. Στην αιμοδοσία έλαβαν μέρος μέλη
της Αστυνομίας και πολίτες και συγκεντρώθηκαν 55 μονά-
δες αίματος.

Του Α/Α1942 Σίμου Τσοπανιδη
Κοινοτική Αστυνόμευση Επισκοπής

Εθελοντική αιμοδοσία
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου  πραγματοποίησε
εκδήλωση με τον Αρχιμανδρίτη Ανδρέα Κονάνο,  με θέμα
«Ευτυχώς εσύ δεν κατακρίνεις…», στις 17 Σεπτεμβρίου,
2018 στο αμφιθέατρο του Ιδιωτικού Σχολείου «Ξένιον» στο
Παραλίμνι, με την ευλογία του Πανιερώτατου Μητροπο-
λίτη Κωνσταντίας - Αμμοχώστου κ .κ. Βασίλειου  και την

υποστήριξη του Δημάρχου Παραλιμνίου κ. Θεόδωρου Πυ-

ρίλλη.  Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική

πλακέτα στον πάτερ Ανδρέα Κονάνο από τον Αναπληρωτή

Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου κ. Γιώργο Οικονόμου

και τον Δήμαρχο Παραλιμνίου. 

Της Α/Αστ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά, ΑΔΕ Αμμοχώστου

Ομιλία Πάτερ Κονάνου με θέμα «Ευτυχώς εσύ δεν κατακρίνεις…»

Διάλεξη με θέμα «Καρκίνος του μαστού, τι πρέπει να γνω-
ρίζω», πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στα
μέλη της Αστυνομίας με πρωταρχικό στόχο την ενημέ-
ρωση, τη στήριξη και την πληροφόρηση για την ασθένεια
του καρκίνου του μαστού που επηρεάζει χιλιάδες οικογέ-
νειες στον τόπο μας. Η διάλεξη, η οποία διοργανώθηκε
από την Αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία με το Κυπριακό
Φόρουμ Καρκίνου του Μαστού, δόθηκε από την κα Στέλλα
Κυριακίδου, μέλος του Συνδέσμου Europa Donna Κύπρου
και την Δρ. Γιόλα Μάρκου παθολόγο/ογκολόγο του ογκο-
λογικού κέντρου.

Διάλεξη με θέμα «Καρκίνος του μαστού, τι πρέπει να γνωρίζω»

Η ανάλυση θεμάτων που άπτονται του ζητήματος των ναρ-
κωτικών και η αναζήτηση αποτελεσματικών στρατηγικών
και καινοτόμων δράσεων αντιμετώπισης του φαινομένου
των τοξικοξαρτήσεων, στη βάση επιστημονικής γνώσης,
υπήρξε ο στόχος της ημερίδας με θέμα «Ποινικές και
Ψυχοκοινωνικές Προσεγγίσεις στις Τοξικοεξαρτήσεις», που
συνδιοργάνωσαν στις 2 Νοεμβρίου, 2018 η Αστυνομία

Κύπρου (Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών) και το
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στην ημερίδα έλαβαν μέρος
λέκτορες και καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας,
της Κύπρου και της Μεγάλης Βρετανίας, στους κλάδους
των Κοινωνικών Επιστημών, της Κλινικής Ψυχολογίας
και της Νομικής, καθώς και η Ανώτερη Δικηγόρος της
Δημοκρατίας.

Ημερίδα με τίτλο «Ποινικές και Ψυχοκοινωνικές Προσεγγίσεις
στις Τοξικοεξαρτήσεις»

Μουσική βραδιά
Μουσική βραδιά με τίτλο «Σεβασμός στη ζωή», αφιερω-
μένη στον αγώνα για απαλλαγή από τις εξαρτήσεις και τη
μείωση των τροχαίων συγκρούσεων, πραγματοποιήθηκε
στις 31 Αυγούστου, 2018 στον προαύλιο χώρο της Ιεράς
Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής  στο Επισκοπειό.  Την
εκδήλωση, συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Ταμασού
και Ορεινής και η Αστυνομία Κύπρου και τελούσε υπό την
αιγίδα του Εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημο-
κρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και του Μακαριωτάτου
Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομου Β΄. Το καλλιτε-
χνικό μέρος της εκδήλωσης ανέλαβε ο Μάριος Μελετίου
με την ορχήστρά του και η Φιλαρμονική της Αστυνομίας.
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Πραγματοποιήθηκε και φέτος η ετήσια τελετή βράβευσης
της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου, στη διάρκεια της
οποίας βραβεύθηκαν οι αθλητές και αθλήτριες που διακρί-
θηκαν στο αγώνισμά τους στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα
Σκοποβολής ΟΠΑΠ 2018, καθώς και για τις διεθνείς επιτυ-
χίες τους.

Μεταξύ των αθλητών που βραβεύθηκαν ήταν και ο
Αστ.3549 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου της Κοινοτικής
Αστυνόμευσης, ο οποίος βραβεύθηκε ως κυπελλούχος
sporting 2018, καθώς και για την κατάκτηση του αργυρού
μεταλλίου με την εθνική compak Larnaka 2018, όπου κα-
τέκτησε τη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά, με ατομική κα-
τάταξη N0 7.

Ο Α/Αστ. 683 Φώτης Φωτίου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ομαδικό
Ανδρών Ολυμπιακού Τόξου στον διεθνή αγώνα «Aphrodite Mediterranean Cup» 

Μεταξύ 31 Οκτω-
βρίου, 2018 και 3 Νο-
εμβρίου, 2018 πραγ-
ματοποιήθηκε στην
Αγία Νάπα ο διεθνής
αγώνας «Aphrodite
Mediterranean Cup».
Στον αγώνα συμμετεί-
χαν 8 χώρες (Ελλάδα,
Λίβανος, Ρωσία, Μάλ-
τα, Ιράν, Σερβία, Φι-
λανδία, Κύπρος), συμ-
περιλαμβανομένων
των κυπριακών σωμα-
τείων τοξοβολίας. Ο
Α/Αστ. 683 Φώτης Φω-
τίου έλαβε μέρος
στους αγώνες με το
«Σωματείο Τοξοβολίας
Λευκωσία» όπου και

κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ομαδικό Ανδρών
Ολυμπιακού Τόξου με τους συναθλητές του Χαράλαμπο
Κουρουνά και Μιχάλη Χριστοφίδη. 

Την πρώτη θέση κατέκτησε η Εθνική Ελλάδος και τη δεύ-
τερη θέση η Εθνική Κύπρου. Οι αγώνες τέθηκαν υπό την
αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου
Αναστασιάδη. 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

Νέα διάκριση για τον Αστ.3549 Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου. Βραβεύθηκε από
την Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ

Σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης η Αστυνομία Κύπρου αποχαι-
ρέτησε τον Ανώτερο Αστυνόμο και τέως Διευθυντή της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου Αντώνη Παπακων-
σταντίνου, ο οποίος έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο
την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου, 2018 σε ηλικία 61 ετών. Η νε-
κρώσιμη ακολουθία τελέστηκε από τον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου στο Παραλίμνι, προϊσταμένου του Μητροπο-
λίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κ.κ.Βασιλείου και ήταν
όλοι εκεί. 

Ολόκληρο το Αστυνομικό Σώμα, πλήθος επισήμων και κό-
σμου, αποχαιρέτησαν τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου,
έναν άνθρωπο που διακρινόταν για το ήθος και την πραό-
τητα του χαρακτήρα του, αλλά και ενός διακεκριμένου και
σεβαστού προσώπου στον χώρο της Αστυνομίας Κύπρου.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης
και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου, την Αστυνομία Κύ-
πρου, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου,
την Εθνική Φρουρά ο Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος κ. Κώ-
στας Χρυσηλίου, και τον Δήμο Παραλιμνίου ο Δήμαρχος
κ. Θεόδωρος Πυρίλλης.

Στον επικήδειο που εκφώνησε ο Αρχηγός Αστυνομίας
εξήρε το ήθος, τον δυναμισμό και την αφοσίωση του Αν-
τώνη Παπακωνσταντίνου, τόσο ως Αστυνομικού όσο και
ως ανθρώπου, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Εκείνο που
διέκρινα πάντοτε στον Αντώνη ως Αστυνομικό Διευθυντή
της Επαρχίας Αμμοχώστου, ήταν ότι ακόμα και στα πιο δύ-
σκολα, ακόμα και όταν οι περιστάσεις δεν μας άφηναν πε-
ριθώρια αισιοδοξίας, ακόμα και όταν ανησυχούσα και
ήμουν έντονος, ο Αντώνης με καθησύχαζε, μ’ εκείνο το μει-
λίχιο, υπομονετικό και συνάμα διαβεβαιωτικό του ύφος,
λέγοντας μου, «Αρχηγέ μου μην ανησυχείς, θα πάμε καλά,
θα τα καταφέρουμε. Θα προσπαθήσουμε ακόμη περισσό-
τερο». Πάντοτε ψύχραιμος, πειθαρχημένος, προσηλωμέ-
νος ολοκληρωτικά στο καθήκον». «Σε ευχαριστώ Αντώνη,
γιατί υπήρξες η προσωποποίηση της Αστυνομίας Κύπρου,
ως Ανθρώπινης και Υπερήφανης. Γιατί υπήρξες αυτό που
ο κάθε αστυνομικός οφείλει και πρέπει να είναι. Αξιοπρε-
πής, πράος, ευγενικός, άρτιος επαγγελματίας, πρότυπο
ήθους, πάνω απ ’όλα άνθρωπος. Σ’ ευχαριστώ γιατί τίμησες
την στολή και τον όρκο που έδωσες, όσο λίγοι».

Σύντομο Βιογραφικό 

Ο Αντώνης Παπακωνσταντίνου γεννήθηκε στο Παραλίμνι
στις 26 Σεπτεμβρίου, 1957 και εντάχθηκε στις τάξεις της
Αστυνομίας Κύπρου την 1η Μαρτίου, 1979. Κατά την πο-
λύχρονη υπηρεσία του στο Αστυνομικό Σώμα εργάστηκε
σε σημαντικές Υπηρεσίες και Τμήματα της Αστυνομίας, επι-
δεικνύοντας ανελλιπώς και πάντοτε, υψηλότατο επίπεδο
επαγγελματισμού, ζήλο και αφοσίωση.

Από το 1979 μέχρι το 1990, υπηρέτησε στη νεοϊδρυθείσα
τότε Μ.Μ.Α.Δ., βάζοντας το δικό του στίγμα, με τον δυνα-
μισμό, το υψηλό επίπεδο αντίληψης και την αφοσίωση που
τον χαρακτήριζε σε όλη τη μετέπειτα πορεία του. Κατά τη
διάρκεια της υπηρεσίας του στη Μ.Μ.Α.Δ., επιλέγηκε και
τοποθετήθηκε στον Ειδικό Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό,

Της Α/Αστ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

Το τελευταίο αντίο στον τέως Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου, Ανώτερο
Αστυνόμο Αντώνη Παπακωνσταντίνου
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Ένα άλλο άξιο τέκνο της, τον Αστυφύλακα 789 Ιωακείμ

Λοΐζου, τέως από το Αρεδιού, αποχαιρέτησε η οικογέ-

νεια της Αστυνομίας Κύπρου, στις 26 Ιουλίου, 2018.

Κατά τη νεκρώσιμο ακολουθία που τελέστηκε από τον

Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Αρεδιού, τον αποχαιρέ-

τησαν οι γονείς, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλή-

θος κόσμου και τον συνόδευσαν στην τελευταία του

κατοικία. 

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εξέφρασαν τη

βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια

προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος

για τον άδικο και αδόκητο χαμό του. Η στήριξη προς τη

σύζυγο και τo παιδί του είναι δεδομένη.

Ο Ιωακείμ Λοΐζου, έχασε τη ζωή του στις 24 Ιουλίου,

2018, σε ηλικία 40 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα

που συνέβη στις 7 Ιουλίου, 2018.

γεγονός που καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο επαγγελμα-
τισμού, τις μεγάλες δυνατότητες και ικανότητες που είχε.

Επίσης, συμμετείχε με επιτυχία σε αρκετές και σημαντικές
επιχειρήσεις. Από το 1990 ως το 1995 υπηρέτησε στην Αε-
ροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας και στη Λιμενική και
Ναυτική Αστυνομία για τα επόμενα δύο χρόνια, όπου επί-
σης παρήγαγε πολύ σημαντικό έργο. Ωστόσο, άφησε την
σφραγίδα του στην Επαρχία όπου γεννήθηκε και έζησε.
Υπηρέτησε στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου από
το 1997 μέχρι το 2008. Το 2008, τοποθετήθηκε ως Διευθυν-
τής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων (ΔΑ.ΣΑ.) πα-
ραμένοντας μέχρι το 2014, ενώ τελευταίος του σταθμός
ήταν η θέση του Αστυνομικού Διευθυντή της επαρχίας Αμ-
μοχώστου.

To πλέον όμως σημαντικό θα ήταν να αναφερθούμε και να
κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στον χαρακτήρα και στην προσω-
πικότητά του. Έδινε ευκαιρίες στους νέους συναδέλφους
για ανέλιξη και προβολή του έργου της Αστυνομίας. Προ-
σέφερε βοήθεια στην Εκκλησία, στήριζε τα οργανωμένα
σύνολα και τα φιλανθρωπικά Ιδρύματα με φιλανθρωπικές
εκδηλώσεις, ενώ πρόσφερε στους συναδέλφους του και
σε όποιον ζητούσε τη βοήθειά του.

Αιωνία σου η μνήμη Αντώνη Παπακωνσταντίνου, υποσχό-
μαστε ότι το έργο σου θα συνεχιστεί. Ο Θεός να δίνει δύ-
ναμη στους δικούς σου ανθρώπους, κυρίως στη σύζυγό
σου Μαρία και στα παιδιά σου, Κωνσταντίνο, Αδάμο και
Δήμητρα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ

Θλίψη στην Αστυνομία Κύπρου από τον αδόκητο χαμό του Αστυφύλακα 789
Ιωακείμ Λοΐζου
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Συγχαρητήρια επιστολή για τα «Αστυνομικά Χρονικά»
από τον Δήμαρχο Έγκωμης

Κύριο,
Ζαχαρία Χρυσοστόμου 
Αρχηγό Αστυνομίας

Έχω λάβει το τελευταίο τεύχος του περιοδικού «Αστυνο-
μικά Χρονικά», το οποίο παρουσιάζει σημαντικές δράσεις
και δραστηριότητες της Κυπριακής Αστυνομίας. Παρα-
καλώ δεχθείτε τα συγχαρητήριά μου για την άρτια έκδοση
που απεικονίζει εύγλωττα και το κοινωνικό έργο της Αστυ-
νομίας. 

Με εκτίμηση,
Ζαχαρίας Κυριάκου 
Δήμαρχος Έγκωμης

Η Ελλάδα ευχαρίστησε τα μέλη της Αστυνομίας
Κύπρου για την ανθρωπιστική τους προσφορά προς
τους πυρόπληκτους της Αττικής

Αξιότιμε Αρχηγέ,

Σε  συνέχεια της επίσκεψής σας στην Πρεσβεία την Παρα-
σκευή 7 Σεπτεμβρίου, 2018 μαζί με τον Επίτροπο Εθελον-
τισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Γ. Γιαννάκη, καθώς και της επιστολής σας,
θα ήθελα να σας εκφράσω θερμές και ειλικρινείς ευχαρι-
στίες εκ μέρους εμού προσωπικώς και εκ μέρους της Ελ-
ληνικής Κυβέρνησης. 

Η συγκινητική κινητοποίηση των μελών της Αστυνομίας
Κύπρου προκειμένου να συνδράμουν στην προσπάθεια
στήριξης των πυροπλήκτων της Ανατολικής Αττικής, συγ-
κεντρώνοντας ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, αντικατο-
πτρίζει αφ’ ενός τα αισθήματα ανθρώπινης αλληλεγγύης
που διακατέχουν το προσωπικό της Αστυνομίας Κύπρου,
αλλά και τους αδελφικούς δεσμούς και τα αισθήματα ειλι-
κρινούς συμπαράστασης και στενότατης συνεργασίας που
συνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα και την Αστυνομία Κύ-
πρου με την Ελληνική Αστυνομία. 

Σας παρακαλώ να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μου αλλά
και τα ειλικρινή αισθήματα ευγνωμοσύνης του ελληνικού
λαού, προς το σύνολο των μελών της Αστυνομίας Κύπρου.  

Με εκτίμηση, 
Ηλίας Φωτόπουλος
Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο

Απολογία λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς
αστυφύλακα

Στις 2/7/2018 μου εκδόθηκε εξώδικο από αστυφύλακα της
Τροχαίας Λευκωσίας. Η συμπεριφορά μου ήταν απαράδε-
κτη καθώς επέμενα ότι δεν παρανόμησα, κάτι που δεν
ισχύει. Έπειτα από αρκετή ώρα διαπληκτισμού και ανάρ-
μοστης συμπεριφοράς από μέρους μου και αφού επέμενα
λανθασμένα να ελέγξω το σήμα ειδοποίησης, ο συνάδελ-
φος σας είχε απόλυτο δίκαιο και συνάμα αξιοπρεπέστατη
συμπεριφορά τόσον όσον αφορά τη σωστή εφαρμογή του
νόμου, όσο και χειρισμού ανάρμοστης συμπεριφοράς πο-
λίτη (στο τέλος απολογήθηκα προς τον κύριο αστυφύλακα,
αλλά έχω την ανάγκη να εκφραστώ και γραπτώς). Μπο-
ρούσε κάλλιστα να με συλλάβει και θα είχε την απόλυτη
αφορμή. Τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να αποφεύγονται
και να πιστεύουμε σαν πολίτες στη σωστή διεκπεραίωση
του έργου της Τροχαίας και γενικότερα της Αστυνομίας Κύ-
πρου. Σήμερα πήρα ένα καλό μάθημα σωστής οδικής συ-
νείδησης, αλλά και της απαραίτητης κόσμιας συμπεριφο-
ράς τόσο προς την Αστυνομίας, όσο και γενικότερα σαν
πολίτης. Ευελπιστώ ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί και θα
κάνω το πάν για την επίτευξη αυτού του στόχου που θέτω
από σήμερα σε εμένα και έχει να κάνει με σωστή εφαρ-
μογή οδικής συμπεριφοράς/χειρισμού και κατανόησης /
εφαρμογής νόμων, αλλά και συμπεριφοράς προς το αξιο-
πρεπέστατο Σώμα της Αστυνομίας Κύπρου για την καλύ-
τερη διεκπεραίωση του έργου της. 

Σας παρακαλώ όπως διαβιβάσετε την ειλικρινή μου απο-
λογία και ταυτόχρονα να σας συγχαρώ για την άψογη και
συνάμα δύσκολη δουλειά μεταβίβασης/εφαρμογής σω-
στής οδικής συνείδησης προς τους οδηγούς και υλοποί-
ησης νόμων. 

Σας ευχαριστώ,
Με εκτίμηση
Ι. Β.

Ευχαριστίες του Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο για
τον έγκαιρο εντοπισμό των δύο μαθητών που απήχθη-
σαν και σύλληψη του δράστη

Αξιότιμε Αρχηγέ,

Με αφορμή το αίσιο τέλος της υπόθεσης των δύο ανηλί-
κων Ελλαδιτών μαθητών του σχολείου Καμαρών Λάρνα-
κας, θα ήθελα να σας εκφράσω συγχαρητήρια για την
αμεσότητα και αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης
των δυνάμεων της Αστυνομίας Κύπρου, οι οποίες οδήγη-
σαν στον εντοπισμό των δύο μαθητών και στη σύλληψη
του δράστη. 
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Σας παρακαλώ να διαβιβάσετε τα συγχαρητήρια και ειλι-
κρινείς ευχαριστίες μου προς το σύνολο του προσωπικού
της Αστυνομίας Κύπρου. 

Με θερμούς Χαιρετισμούς,
Ηλίας Φωτόπουλος
Πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο

Δημόσιος έπαινος  προς την Αστυνομία Κύπρου 

Κύριε Αρχηγέ συγχαρητήρια, 

Στις 25/9/18 ένας ολόκληρος λαός, ο Κυπριακός, έζησε
ώρες σκληρής αγωνίας, πρωτόγνωρης για τα κυπριακά
χρονικά. Δεν υπήρξε Κύπριος που δεν συγκινήθηκε γιατί
ένας εγκληματίας  απήγαγε δύο παιδιά δημοτικού σχο-
λείου την ώρα που βρίσκονταν μέσα στον περίβολο του
σχολείου. Και είναι τότες που σήμανε συναγερμός στην
Αστυνομία Λάρνακας. Μια ολάκερη Αστυνομία Λάρνακας
συνεπικουρούμενη και από τις δυνάμεις του Αρχηγείου αν-
ταποκρίθηκαν κατά τον πιο άξιο τρόπο στην αποστολή
τους για να εκτελέσουν το χρέος τους, ενισχυμένοι από
ηθικά ερείσματα και από τα φωτεινά πρότυπα της Ηγεσίας
της, η οποία προσέτρεξε στη Λάρνακα για να ηγηθεί της
όλης επιχείρησης. Στο πρόσωπό του κάθε αστυνομικού εύ-
κολα κανείς διέκρινε θάρρος ανυποχώρητο προκειμένου
να υπερασπισθεί ανώτερες αξίες και ιδανικά όπως ήτο ο
εντοπισμός των δύο παιδιών. Με καρτερία και χωρίς συμ-
βιβασμούς έτοιμοι να θυσιάσουν και τη ζωή τους για την
πίστη τους, την ευνομία και ευταξία. Σε χρόνο ρεκόρ για
τα αστυνομικά χρονικά, η Αστυνομία Κύπρου, κατόρθωσε
και εξιχνίασε την όλη υπόθεση. Δίκαια απέσπασε τον θαυ-
μασμό του κυπριακού λαού, αλλά και της υφηλίου και ως
ένας βετεράνος αξιωματούχος της Αστυνομίας εκφράζω
τον θαυμασμό μου και ένα έχω να πω στον κάθε αστυνο-
μικό μας: Εν έτη 2018 αναδείχθησαν «πολλώ κόρρωνες
των προκατόχων τους». Εύγε παιδιά της Κύπρου παιδιά!
Προσωπικά σας προτρέπω να συνεχίσετε με την ίδια αυ-
ταπάρνηση και με αυξημένο ενδιαφέρον το δύσκολο έργο
που είσθε επιφορτισμένοι για το καλό του κοινωνικού συ-
νόλου. Καταδείξατε με το έργο σας, στην απελευθέρωση
των δύο παιδιών, ότι είσθε αντάξιοι του σοβαρού έργου
που σας έχει εμπιστευθεί ο πολίτης, δώσατε στον κάθε πο-
λίτη την αίσθηση της σιγουριάς και της ασφάλειας. Τέλος,
επισημαίνω για μια ακόμη φορά ότι η συνεργασία πολιτών-
Αστυνομίας είναι απαραίτητη, εάν θέλουμε να έχουμε απο-
τελέσματα στον  τομέα της πάταξης του εγκλήματος. Τον
δρόμο τον έδειξε ο αφανής εκείνος πολίτης που είδε κάτι
και είπε κάτι στην Αστυνομία και εξιχνιάσθηκε αυτό το ει-
δεχθές έγκλημα. Μπράβο, χίλια μπράβο στον άγνωστο πο-

λίτη, προεδρικές τιμές να αποδοθούν στον άγνωστο πο-
λίτη, στην πολιτική και φυσική Ηγεσία της Αστυνομίας και
στον κάθε αστυνομικό. Τώρα είναι η ώρα του πολίτη. Θέ-
λουμε ευαίσθητους, υπεύθυνους και  ενεργούς πολίτες
δίπλα στην Αστυνομία και πάλι εύγε σε όλους. 

Προκόπης Γεωργίου
Πρώην Ανώτερος Αστυνόμος

Ευχαριστίες εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
προς την Αστυνομία Κύπρου για τη συμμετοχή μέλους
της Δύναμης ως αρχηγός αποστολής αξιολόγησης για
την εφαρμογή της συνθήκης του Schengen

Την εκτίμηση του προς την Αστυνομία Κύπρου, για την
εξαιρετική προσφορά μέλους της Αστυνομίας Κύπρου
στην πρόσφατη αξιολόγηση Κράτους Μέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στον τομέα της Αστυνομικής Συνεργασίας
εξέφρασε με επιστολή του ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στις Βρυξέλλες, κ. Mickael Roudaut.

Ο κ. Roudaut, διετέλεσε μαζί με το μέλος της Αστυνομίας
Κύπρου, την Αστυφύλακα Κατερίνα Γιάλλουρου, ως Επικε-
φαλής της Επιτροπής Αξιολόγησης της Εσθονίας, που
πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η Αστυφύλακας Κατερίνα Γιάλλουρου υπηρετεί στη Διεύ-
θυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεύθυνση Αστυνομικής
Συνεργασίας, της Αστυνομίας Κύπρου και αυτή ήταν η
τρίτη φορά που είχε επιλεγεί για να ηγηθεί ως αρχηγός
ομάδας αξιολόγησης (leading expert), της αποστολής
αξιολόγησης Αστυνομιών χωρών μελών της ζώνης του
Schengen, που θα αξιολογούσε την Αστυνομία της Εσθο-
νίας, στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας.

Στην επιστολή του προς την Αστυνομία Κύπρου, ο
κ. Roudaut υπογραμμίζει τη δυσκολία στη διεύθυνση των
εργασιών μιας τέτοιας αποστολής και εκφράζει τις ευχαρι-
στίες του για τη στήριξη και προσφορά της συναδέλφου
Κατερίνας Γιάλλουρου, κατά τη διάρκεια της αποστολής
αξιολόγησης.

Τέλος ο κ. Roudaut εξέφρασε την επιθυμία της Υπηρεσίας
του για συνέχιση της συνεργασίας με την Αστυνομία Κύ-
πρου, αναφέροντας ότι ευελπιστεί πως η Αστυνομία Κύ-
πρου θα συνεχίσει να στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και κατά το 2019, που αποτελεί το τελευταίο έτος σε αυτό
τον κύκλο αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ








