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Εκπαιδεύσεις Αστυνομίας για το κεκτημένο της Ε. Ε. (Union Acquis) 

CY/2019/ISF/SO2.NO4.1/2 

 

Ημερομηνία Υπογραφής Συμφωνίας: 15/11/2019 
 
Χρονοδιάγραμμα έργου:  01/01/2018 – 30/06/2022 
 
Προϋπολογισμός έργου:  €220.803,06 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Στόχος:  

Στόχος του έργου CY/2019/ISF/SO2.NO4.1/2 είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και ενημερωτικών επισκέψεων (study visits) με στόχο την ενίσχυση των επιχειρησιακών 

πρακτικών και ελέγχων στη θάλασσα, αλλά και εκπαιδεύσεων που θα διεξαχθούν στα πλαίσια 

της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο χώρο Schengen. Συγκεκριμένα, θα 

πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό σε θέματα 

επέμβασης, ακινητοποίησης και συνοδείας σκαφών (Sea Border Mobility). Θα 

πραγματοποιηθούν ανταλλαγές επισκέψεων με σκοπό την εφαρμογή καλών πρακτικών σε 

θέματα παράνομης μετανάστευσης, ελέγχων πλοίων και θαλάσσιων επιχειρήσεων αλλά και 

εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα: «Δίκαιο της θάλασσας-Δικαιοδοσία της Κυπριακής 

Δημοκρατίας» που θα διοργανωθούν από την Αστυνομική Ακαδημία και στα οποία θα 

συμμετέχουν μεταξύ άλλων και λέκτορες από το εξωτερικό. Επίσης θα διεξαχθούν εκπαιδεύσεις 

πλοιάρχων και μηχανικών για σκοπούς συμμόρφωσης και πιστοποίησής τους με τις πρόνοιες 

της αναθεωρημένης σύμβασης για τα πρότυπα Ναυτικής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης STCW-

95. Επιπλέον, η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας σε 

συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία, θα καταρτίσουν και διοργανώσουν σειρά 

εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων που θα απευθύνονται στα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν 

σε Υπηρεσίες/Τμήματα που σχετίζονται άμεσα με την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της 

Δημοκρατίας, καθώς και σε Λειτουργούς άλλων αρμόδιων Υπουργείων/Υπηρεσιών. Οι 

εκπαιδεύσεις αυτές θα προσφέρουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εφόδια, ούτως ώστε να 

μπορέσει η Δημοκρατία να πετύχει στην αξιολόγησή της και να στεφθεί με επιτυχία η 

προσπάθεια για ένταξη της χώρας μας στο χώρο Schengen. 
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Μεταξύ των ημερομηνιών 01/11/2019 – 30/04/2020 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες/ενημερωτικές επισκέψεις: 

 

1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης Σημείων Επαφής/Συντονιστών Αξιολόγησης Schengen - (04-

08/11/2019) 

2. Εκπαίδευση Κύπριων εκπαιδευτών στην Κύπρο στον τομέα ελέγχου των πλοίων 

επαγγελματικής επέμβασης στη θάλασσα (Επίσκεψη εκπαιδευτή του Εθνικού Κέντρου 

Εκπαίδευσης της Γαλλικής Χωροφυλακής) - (11-15/11/2019) 

3. Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα: "Δίκαιο της Θάλασσας" - (11-12/12/2019) 

4. Πρόγραμμα εκπαίδευσης Πυρήνων, μελών SIRENE και ΔΑΣ, για αξιολόγηση Schengen (SIS-

SIRENE) - (07-16/01/2020) 

5. Πρόγραμμα εκπαίδευσης Πυρήνων, μελών SIRENE και ΔΑΣ, για αξιολόγηση Schengen (SIS-

SIRENE) - (20-30/01/2020) 

6. Ενημερωτική επίσκεψη στην Αθήνα για σχεδιασμό και συντονισμό δραστηριοτήτων σε 

θέματα προετοιμασίας για αξιολόγηση Schengen (SIS-SIRENE) - (18-21/02/2020) 

 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ και 
κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

 

 


