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ΜΕΡΟ Αϋ - Αςτυνόμευςθ ςτθν Κφπρο
Γενικζσ Πλθροφορίεσ
H Κφπροσ καλφπτει ζκταςθ 9.251 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων και διαιρείται διοικθτικά ςε ζξι επαρχίεσ.
Σφμφωνα με τθ δθμογραφικι ζκκεςθ τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ 2013, ο πλθκυςμόσ υπολογίηεται ςε
949.000 κατοίκουσ. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ, ςε ςφνολο 949.000 κατοίκων, θ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ
κατά κοινότθτα ςτο τζλοσ του 2013 ιταν:
Ελλθνοκυπριακι κοινότθτα 690.900 ι 72,8%
Τουρκοκυπριακι κοινότθτα 91.000 ι 9,6%
Ξζνοι υπικοοι 167.100 ι 17,6%
Να ςθμειωκεί ότι ζκταςθ 158,4 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων βρίςκεται υπό τον ζλεγχο των Βρετανικϊν
Βάςεων, ενϊ το νθςί μασ επιςκζπτονται κατά μζςο όρο γφρω ςτα 2,5 εκατομμφρια τουρίςτεσ.
Από το 1974, ςυνεπεία τθσ τουρκικισ ειςβολισ, 37% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του νθςιοφ βρίςκεται υπό
τουρκικι κατοχι, με αποτζλεςμα θ Κυπριακι Δθμοκρατία να μθν αςκεί αποτελεςματικό ζλεγχο ςτισ
περιοχζσ αυτζσ. Με τθν τουρκικι ειςβολι προζκυψε και θ γραμμι κατάπαυςθσ του πυρόσ, μικουσ 185
τετραγωνικϊν χιλιομζτρων και κατ’ επζκταςθ, δθμιουργικθκε θ νεκρι ηϊνθ, θ οποία βρίςκεται υπό τον
ζλεγχο τθσ ειρθνευτικισ δφναμθσ των Θνωμζνων Εκνϊν.
Από το Μάιο του 2003 ζχουν δθμιουργθκεί διάφορα ςθμεία διζλευςθσ από τα οποία διακινοφνται πολίτεσ
και οχιματα από και προσ τισ κατεχόμενεσ περιοχζσ. Σιμερα υπάρχουν επτά ςθμεία διζλευςθσ. Τα πζντε
ςθμεία διζλευςθσ ςτελεχϊνονται και ελζγχονται από τισ αρχζσ τθσ Δθμοκρατίασ και τα δφο από τισ Αρχζσ
τθσ Βρετανικισ Βάςθσ Δεκζλειασ. Τόςο τα ςθμεία διζλευςθσ όςο και τα πρόςωπα που δικαιοφνται να
διζρχονται από αυτά κακορίςτθκαν με βάςθ τον κανονιςμό (ΕΚ) 866/2004 του Συμβουλίου τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (γνωςτόσ ωσ Κανονιςμόσ για τθν πράςινθ γραμμι), ο οποίοσ τζκθκε ςε ιςχφ τθν
1.5.2004, θμερομθνία κατά τθν οποία θ Κφπροσ εντάχκθκε ςτθν Ε.Ε.
Με βάςθ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που τθροφνται ςτθν Αςτυνομία, κατά τθ διάρκεια του 2015, 513.867
Ελλθνοκφπριοι πζραςαν προσ τισ κατεχόμενεσ περιοχζσ, κακϊσ επίςθσ και 177.654 οχιματα. Αντίςτοιχα,
από τα κατεχόμενα προςιλκαν ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ 978.540 Τουρκοκφπριοι και 341.834
τουρκοκυπριακά οχιματα. Ωςτόςο, διευκρινίηεται ότι ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία δεν περιλαμβάνεται ο
αρικμόσ ατόμων και οχθμάτων που πζραςαν ςτισ ελεφκερεσ περιοχζσ από τα οδοφράγματα Ρεργάμου και
Στροβιλιϊν, τα οποία ελζγχονται από τισ κυρίαρχεσ Βρετανικζσ Βάςεισ.
Ιςτορικι Αναδρομι ςχετικά με τθν ίδρυςθ τθσ Αςτυνομίασ
Θ Αςτυνομία Κφπρου ςυςτάκθκε το 1960 με τθν εγκακίδρυςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Αρχικά
δθμιουργικθκαν δφο Σϊματα Αςφαλείασ, το Σϊμα τθσ Αςτυνομίασ και το Σϊμα τθσ Χωροφυλακισ, τα
οποία το 1964 ενϊκθκαν ςχθματίηοντασ τθ ςθμερινι Αςτυνομία. Θ Αςτυνομία, ωσ ςϊμα αςφαλείασ,
διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διατιρθςθ και διαφφλαξθ τθσ ειρινθσ και τθσ ζννομθσ τάξθσ και γενικά
ςτθν ομαλι λειτουργία τθσ Δθμοκρατίασ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςω τθσ πρόλθψθσ και εξιχνίαςθσ του
εγκλιματοσ, τθσ ςφλλθψθσ και προςαγωγισ των παρανομοφντων ενϊπιον τθσ Δικαιοςφνθσ και γενικά τθσ
προςταςίασ του πολίτθ και τθσ περιουςίασ του από παράνομεσ πράξεισ. Ρζραν τθσ προαγωγισ τθσ
αςφάλειασ, θ ςθμερινι Αςτυνομία καλείται όπωσ παρζχει και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ προσ το κοινό,
επιδεικνφοντασ παράλλθλα με τισ ευκφνεσ και αρμοδιότθτζσ τθσ και τθν ανκρωπιςτικι τθσ φφςθ.
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Δομι Αςτυνομίασ Κφπρου
Οι υπθρεςιακζσ δραςτθριότθτεσ τθσ Αςτυνομίασ κατανζμονται ςτουσ ακόλουκουσ τζςςερισ βαςικοφσ
τομείσ, κάκε ζνασ από τουσ οποίουσ εποπτεφεται από ζνα Βοθκό Αρχθγό:
(α) Διοίκθςθ,
(β) Επιχειριςεισ,
(γ) Εκπαίδευςθ, και
(δ) Υποςτιριξθ
Λόγω τθσ τουρκικισ ειςβολισ και τθσ ςυνεχιηόμενθσ κατοχισ, οι Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Αμμοχϊςτου
και Μόρφου ςτεγάηονται προςωρινά ςτο Ραραλίμνι και Ευρφχου αντίςτοιχα, ενϊ θ λειτουργία τθσ
Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Κερφνειασ ζχει αναςταλεί. Το οργανόγραμμα τθσ Αςτυνομίασ παρουςιάηεται ωσ
Παράρτθμα Α’.
Αποςτολι - Αρμοδιότθτεσ και Κακικοντα
Θ Κυπριακι Αςτυνομία ιδρφκθκε ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Συντάγματοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ
και τα κακικοντα, οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτζσ τθσ κακορίηονται ςτον περί Αςτυνομίασ Νόμο
73(Λ)/2004. Με βάςθ το άρκρο 6 του Νόμου ζχει αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ Δθμοκρατίασ για:
τθ διατιρθςθ του νόμου και τθσ τάξθσ,
τθ διαφφλαξθ τθσ ειρινθσ,
τθν πρόλθψθ και εξιχνίαςθ του εγκλιματοσ, και
τθ ςφλλθψθ και προςαγωγι των παρανομοφντων ενϊπιον τθσ Δικαιοςφνθσ.
Όραμα
«Αςτυνομία Ανκρϊπινθ και Υπεριφανθ». Ανκρϊπινθ με κοινωνικι ευαιςκθςία, υπεριφανθ για τθν
αποςτολι και τθ ςτολι τθσ και με αυξθμζνο το αίςκθμα τθσ αξιοπρζπειασ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ. Το
όραμά μασ ζχει ευρωπαϊκό προςανατολιςμό και ςτθρίηεται ςε δφο βαςικοφσ πυλϊνεσ, τισ αξίεσ και τισ
αρχζσ.
Αξίεσ
Νόμιμθ δράςθ, υπθρετϊντασ με ακεραιότθτα τουσ ςκοποφσ τθσ δικαιοςφνθσ.
Δίκαιθ και λογικι δράςθ, με ορκι κρίςθ, χωρίσ φόβο και προκατάλθψθ.
Διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων όλων των πολιτϊν, ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ τάξθσ.
Ευφορία από φυςικό κάρροσ, ακμαίο θκικό και παρρθςία.
Χειριςμόσ του κοινοφ με ςεβαςμό, ειλικρίνεια και ακεραιότθτα.
Ανάλθψθ δυναμικισ δράςθσ, όποτε κρίνεται επιβεβλθμζνο για τθν εκπλιρωςθ του νόμιμου
κακικοντοσ.
Σεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτϊν.
Αρχζσ
Θ Κυπριακι Αςτυνομία είναι δεςμευμζνθ να παρζχει δίκαιθ και ίςθ μεταχείριςθ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ
ανεξαρτιτωσ κοινότθτασ, φυλισ, χρϊματοσ, κρθςκείασ, γλϊςςασ, φφλου, πολιτικϊν ι άλλων
πεποικιςεων, εκνικισ ι κοινωνικισ καταγωγισ, θλικίασ και κοινωνικισ τάξθσ.
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ΜΕΡΟ Βϋ- Αναςκόπθςθ τθσ απόδοςθσ κατά τθ διάρκεια του 2015
Θ Αςτυνομία Κφπρου, κατά το 2015, είχε ςτθ διάκεςι τθσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ το εγκρικζν
ποςό των €216.713.582, μειωμζνο κατά €36.336 ςε ςχζςθ με το περςινό ποςό. Τα ολικά ποςά κατά
υποδιαίρεςθ κεφαλαίου τθσ Αςτυνομίασ που είχαν εγκρικεί για το ζτοσ 2015 ζχουν ωσ ακολοφκωσ:

Περιγραφι
Αρχθγείο Αςτυνομίασ
Κρατικοί Υπάλλθλοι
Ωρομίςκιο κυβερνθτικό προςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ, Εξοπλιςμοί & κτιρια
Α.Δ.Ε Λευκωςίασ
Ωρομίςκιο κυβερνθτικό προςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ
Α.Δ.Ε Αμμοχϊςτου
Ωρομίςκιο κυβερνθτικό προςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ
Α.Δ.Ε Λάρνακασ
Ωρομίςκιο κυβερνθτικό προςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ
Α.Δ.Ε Λεμεςοφ
Ωρομίςκιο κυβερνθτικό προςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ
Α.Δ.Ε Πάφου
Ωρομίςκιο κυβερνθτικό προςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ
Α.Δ.Ε Μόρφου
Ωρομίςκιο κυβερνθτικό προςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ
Αςτυνομικι Ακαδθμία Κφπρου
Ωρομίςκιο κυβερνθτικό προςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ
Ειδικζσ Τπθρεςίεσ (Κ.Τ.Π.)
Λιμενικι & Ναυτικι Αςτυνομία
Ωρομίςκιο κυβερνθτικό προςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ
Χϊροσ κράτθςθσ λακρομεταναςτϊν Μεννόγειασ
Πρόγραμμα εναρμόνιςθσ με το κοινοτικό κεκτθμζνο
‘Εργα ςυγχρθματοδοτοφμενα από κοινοτικοφσ πόρουσ
ΟΛΙΚΑ ΠΟΑ
Κρατικοί υπάλλθλοι
Ωρομίςκιο Κυβερνθτικό Ρροςωπικό
‘Άλλεσ δαπάνεσ, εξοπλιςμοί και κτιρια

2015
196.408.545
173.013.269
762.716
22.632.560
1.296.685
240.337
1.056.348
322.098
82.443
239.655
782.014
170.605
611.409
1.015.101
198.954
816.147
798.843
135.994
662.849
225.981
67.948
158.033
201.194
0
201.194
2.736.020
966.665
101.811
864.854
1.234.848
8.413.775
2.311.813
216.713.582
173.013.269
1.760.808
41.939.505

2014
197.377.449
179.209.012
951.272
17.217.165
1.500.514
296.938
1.203.576
332.606
82.450
250.156
780.731
170.612
610.119
1.073.753
198.961
874.792
849.424
138.014
711.410
240.388
71.308
169.080
154.669
0
154.669
2.518.476
920.164
101.818
818.346
1.165.125
8.166.920
1.597.027
216.677.246
179.209.012
2.011.373
35.456.861

% Αυξομείωςθ
-0,49
-3,46
-19,82
31,45
-13,58
-19,06
-12,23
-3,16
-0,01
-4,20
0,16
0
0,21
-5,46
0
-6,70
-5,95
-1,46
-6,83
-5,99
-4,71
-6,53
30,08
0
30,08
8,64
5,05
-0,01
5,68
5,98
3,02
44,76
0,02
-3,46
-12,46
18,28

Μζχρι το τζλοσ του 2015, θ Αςτυνομία Κφπρου αρικμοφςε 4.922 μζλθ, εκ των οποίων 918 μζλθ είναι
Ε/Αςτυφφλακεσ, 627 μζλθ ανικουν ςτθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, 25 μζλθ ανικουν ςτο πολιτικό
προςωπικό, ενϊ 79 μζλθ είναι εξειδικευμζνο προςωπικό. Το προςωπικό τθσ Αςτυνομίασ είναι
κατανεμθμζνο ςε 5 Τμιματα του Αρχθγείου, ςε 5 Μονάδεσ, 4 Διευκφνςεισ, 5 Υπθρεςίεσ
(περιλαμβανομζνου και τθσ Ρυροςβεςτικισ) και 6 Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Επαρχιϊν. Επιςθμαίνεται ότι
ςφμφωνα με τον προβλεπόμενο προχπολογιςμό του ζτουσ 2016, οι οργανικζσ κζςεισ τθσ Αςτυνομίασ
ανζρχονται ςε 5.461 ςε όλουσ τουσ βακμοφσ. Αυτό ςυνεπάγεται ότι παραμζνουν 539 κζςεισ κενζσ,
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εξαιτίασ των πολλϊν πρόωρων αφυπθρετιςεων αλλά και τθσ μθ πρόςλθψθσ νζου προςωπικοφ, λόγω τθσ
παγοποίθςθσ των κζςεων που επθρεάηει ολόκλθρθ τθ Δθμόςια Υπθρεςία.
Αναφορικά με τισ κζςεισ των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ, με τον προχπολογιςμό του 2015 καταργικθκε μόνο
μια κενι κζςθ Ειδικοφ Αςτυφφλακα, όπωσ και ςτθ διάρκεια του 2014 ενϊ ςε ςχζςθ με τισ μόνιμεσ κενζσ
κζςεισ δεν ςθμειϊκθκε καμία κατάργθςθ ςτθ διάρκεια του 2015, ςε αντίκεςθ με το 2014 που
καταργικθκαν 42.
Στον Ρροχπολογιςμό του 2015, είχε ςυμπεριλθφκεί και πάλι το άρκρο 17 του Νόμου του 2014 (Ν.57 (ΛΛ)/
2014) ςφμφωνα με το οποίο αναςτάλθκαν και το ζτοσ 2015 θ πλιρωςθ κενϊν κζςεων πρϊτου διοριςμοφ
και πρϊτου διοριςμοφ και προαγωγισ που περιλαμβάνονται ςτον υπό αναφορά νόμο και οι οποίεσ είτε
κενϊκθκαν ι ιταν κενζσ.
Κατά τθ διάρκεια του 2015, μζςα από τθν επιχειρθςιακι δραςτθριότθτα τθσ Αςτυνομίασ, ςυντείνοντασ ςε
αυτι και τα Τμιματα που παρζχουν υποςτιριξθ και εκπαίδευςθ, επιτεφχκθκαν οι ακόλουκοι ςτόχοι:
1Ο Αςφάλεια του πολίτθ – Συνεργαςία με τον πολίτθ
2ΟΣ Σφγχρονθ και Αποτελεςματικι Αςτυνομία
3Ο Αποτελεςματικι Δράςθ κατά του εγκλιματοσ

1. ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ – ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ
Θ Αςτυνομία ζχει κζςει ψθλά ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ τθ ςυνεργαςία με τον πολίτθ, επιτυγχάνοντασ μζςα
από μια ςειρά ςυνεργαςιϊν με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ και μθ τθν αφξθςθ του
αιςκιματοσ αςφάλειασ του πολίτθ. Οι προςπάκειεσ για εξυπθρζτθςθ του πολίτθ είναι ςυνεχείσ.
1.1 Αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ
Με τα Κζντρα Ελζγχου Μθνυμάτων (Κ.Ε.Μ.), μζςω τθσ Γραμμισ του Ρολίτθ 1460, ο πολίτθσ ζχει τθ
δυνατότθτα να επικοινωνεί άμεςα και να διεκπεραιϊνει εφκολα και γριγορα τισ υποκζςεισ του. Τα μζλθ
του Κ.Ε.Μ., τα οποία ςτελεχϊνουν τθν τθλεφωνικι γραμμι 1460, ςυνζχιςαν για ακόμθ μια χρονιά να
εξυπθρετοφν το κοινό και να παρζχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με διάφορα αςτυνομικά κζματα επί
24ϊρου. Για το 2015, θ εν λόγω τθλεφωνικι γραμμι, δζχκθκε 78.408 κλιςεισ ςε ςχζςθ με 66.393 κλιςεισ
το 2014 παρουςιάηοντασ αφξθςθ 15% .
‘Ππωσ παρουςιάηεται ςτον πιο κάτω πίνακα, κατά τθ διάρκεια του 2015 καταγράφθκαν 1.854 παράπονα
τα οποία υποβλικθκαν μζςω τθσ Γραμμισ του Ρολίτθ 1460 και μζχρι τζλοσ του ζτουσ 2015 ολοκλθρϊκθκε
θ εξζταςθ του 97% από αυτά, αφοφ ςκοπόσ μασ είναι θ άμεςθ επίλυςθ οποιουδιποτε κζματοσ. Στον
πίνακα αυτό δεν παρουςιάηονται τα παράπονα ι τα τθλζφωνα που αφοροφςαν ςε λιψθ πλθροφοριϊν ι
που δεν χρειάηονταν περαιτζρω ενζργειεσ και επιλφονταν άμεςα από τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ που
απαντοφςαν το τθλζφωνο. Επίςθσ, δεν παρουςιάηεται ο αρικμόσ παραπόνων που υποβλικθκε μζςω
αλλθλογραφίασ ι μζςω τθλεφϊνου, είτε ςτο Αρχθγείο Αςτυνομίασ, είτε ςτουσ Αςτυνομικοφσ Στακμοφσ ι
ςτθν Τροχαία.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

Αδικιματα
κατά θκϊν
Βία ςτθν
οικογζνεια
Γενικά
Ραράπονα
Θλεκτρονικό
Ζγκλθμα
Θλεκτρονικόσ
Τηόγοσ
Θχορφπανςθ
Κάπνιςμα
Κυβεία
Ρερί
αλλοδαπϊν
Νόμοσ
Ρερί
καταςτθμάτω
ν Νόμοσ
Τροχαία
Τροχαία

2015

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟ
ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

ΕΚΚΡΕΜΗ

ΤΠΟ
ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ

ΚΑΜΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αδικιματα κατά θκϊν

12

7

0

5

0

ΙΔΙΟΜΟΡΦΑ
ΣΗΛΕΦΩΝΑ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩ
ΘΗΚΕ)
0

Βία ςτθν οικογζνεια

9

9

0

0

0

0

1363

1319

1

41

2

0

1

1

0

0

0

0

28

26

0

2

0

0

174
35
24
56

172
35
23
55

1
0
0
0

1
0
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

8

7

1

0

0

0

16
128
1854

16
128
1789

0
0
3

0
0
51

0
0
2

0
0
0

Γενικά παράπονα
Ραράνομθ επζμβαςθ.
Ραρζμβαςθ ςε
δεδομζνα Θ/Υ
Θλεκτρονικόσ τηόγοσ
Θχορφπανςθ
Κάπνιςμα
Κυβεία
Ρερί αλλοδαπϊν
Νόμοσ
Ρερί καταςτθμάτων
Νόμοσ
Τροχαία κίνθςθ
Τροχαίεσ παραβάςεισ
ΤΝΟΛΟ

Θ τθλεφωνικι γραμμι 1498 δίνει τθ δυνατότθτα ςτο κοινό να αποτακεί - είτε ανϊνυμα είτε επϊνυμα και να ηθτιςει βοικεια ι να ςυμβουλευκεί ι ακόμθ και να πλθροφορθκεί γφρω από τισ ουςίεσ εξάρτθςθσ.
Επιπρόςκετα, ο πολίτθσ μπορεί να διαβιβάςει πλθροφορίεσ, υποβοθκϊντασ ζτςι το ζργο τθσ Αςτυνομίασ.
Σθμειϊνεται ότι, θ κάκε περίπτωςθ τυγχάνει χειριςμοφ με απόλυτθ εχεμφκεια, αφοφ θ εμπιςτευτικότθτα
αποτελεί φψιςτθ προτεραιότθτα μασ. Θ τθλεφωνικι γραμμι 1498, κατά τθ διάρκεια του 2015, δζχκθκε
424 κλιςεισ, ςτα ίδια περίπου επίπεδα με τον αρικμό κλιςεων που λιφκθκαν το 2014. Οι κυριότεροι
λόγοι που οι πολίτεσ κάλεςαν τθ γραμμι αυτι ιταν είτε για να διαβιβάςουν πλθροφορίεσ, είτε για να
ηθτιςουν βοικεια ι ςυμβουλζσ ςχετικά με διάφορα κζματα που αφοροφςαν ςε εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ.
Το 112/199, ο ευρωπαϊκόσ αρικμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον πολίτθ να ζλκει ςε
επαφι με τθν αςτυνομία, τθν πυροςβεςτικι υπθρεςία ι τισ μονάδεσ άμεςθσ ιατρικισ βοικειασ, τόςο ςτθν
Κφπρο όςο και παντοφ ςτθν Ε.Ε., ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Πςοι καλοφν αυτόματα το 112/199,
μποροφν να ςϊςουν ηωζσ. Στθ διάρκεια του ζτουσ δεχκικαμε 440.390 κλιςεισ, μειωμζνεσ κατά 6% ςε
ςχζςθ με το ζτοσ 2014, ςτον ενιαίο ευρωπαϊκό αρικμό κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 112/199.
Οι κλιςεισ προσ τισ πιο πάνω τθλεφωνικζσ γραμμζσ μποροφν να γίνουν από οποιοδιποτε κινθτό ι/και
ςτακερό τθλζφωνο, ςε παγκφπρια εμβζλεια, 24 ϊρεσ το 24ωρο και χωρίσ χρζωςθ.
Εκτζλεςθ ενταλμάτων
(α) Αρικμόσ ποινικϊν ενταλμάτων που εκκρεμοφν ςτθν Αςτυνομία. Σφμφωνα με ςτοιχεία που λιφκθκαν
από τισ επαρχίεσ, κατά το 2015, εκτελζςτθκαν 73.123 ποινικά εντάλματα, ςε ςφγκριςθ με 64.933 το 2014,
δθλαδι ςθμειϊκθκε αφξθςθ κατά 11.2%. Τα ανεκτζλεςτα εντάλματα, όπωσ παρουςιάηονται και ςτο πιο
κάτω γράφθμα, ςτισ 31/12/2015 ανζρχονταν ςε 259.590 , ςε ςφγκριςθ με 229.446 το 2014, ςθμειϊνοντασ
αφξθςθ κατά 11.6%. Το 68% των ανεκτζλεςτων ενταλμάτων αφοροφν ςτισ επαρχίεσ Λεμεςοφ και
Λευκωςίασ.
Από τα εκκρεμι εντάλματα για εκτζλεςθ τουσ από τθν Αςτυνομία, 12.069 επιςτράφθκαν εντόσ του 2015,
ωσ ανεκτζλεςτα, αρικμόσ που εξακολουκεί να κεωρείται υπερβολικά ψθλόσ. Τα υπόλοιπα εκκρεμι
εντάλματα παρζμειναν ςτθν Αςτυνομία για εκτζλεςθ.
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(β) Ανεκτζλεςτα εντάλματα. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Τμιματοσ Μελετϊν και Ανάπτυξθσ του Αρχθγείου
Αςτυνομίασ, ςτισ 4 Λανουαρίου, 2016, εκκρεμοφςαν για εκτζλεςθ ςτθν Αςτυνομία, ςυνολικά 244.759
εντάλματα αξίασ €227.569.682, ςε ςφγκριςθ με 189.360 εντάλματα αξίασ €184.949.534 που εκκρεμοφςαν
τθν 1.12.2014, παρουςιάηοντασ μια αφξθςθ τθσ τάξθσ του 22.6%. ‘Ππωσ φαίνεται μόνο το 5% περίπου
ειςπράττεται ςε ζνα ζτοσ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό αφορά ςε εντάλματα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, ενϊ τα
υπόλοιπα αφοροφν κυρίωσ ςε διάφορεσ ποινικζσ υποκζςεισ και τροχαίεσ παραβάςεισ. Τα ςτοιχεία αυτά
παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν.
ΑΝΟΙΚΣΑ ΕΝΕΡΓΑ, ΑΝΑΜΟΝΗ, ΑΝΑΣΟΛΗ 04/01/2016
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΑΡ. ΕΝΣΑΛΜΑΣΩΝ
ΠΟΟ
ΑΣΤΛΚΑ ΧΕΘ
23.193
28.345.734
ΔΘΜΑΧΕΛΟ
37.693
11.918.549
ΔΛΑΤΟΦΘ
1.570
1.855.193
ΔΛΑΦΟΑ ΡΟΛΝΛΚΑ ΑΔΛΚΘΜΑΤΑ
45.444
38.116.044
ΛΔΛΩΤΛΚΕΣ ΡΟΛΝΛΚΕΣ
5.493
9.736.971
113.393
89.972.491
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΑΣΦΑΛΛΣΕΛΣ
40.187
121.839.000
ΚΥΡΛΑΚΟΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ (ΚΟΤ)
748
512.771
ΜΛΚΟΡΑΑΒΑΣΘ
4.423
2.449.470
ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΟ ΔΛΚΑΣΤΘΛΟ
861
344.087
ΤΟΧΑΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΛΑΣ
83.671
21.407.429
ΦΟΟΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ
593
1.452.004
ΦΟΟΣ ΡΟΣΤΛΚΕΜΕΝΘΣ ΑΞΛΑΣ (ΦΡΑ)
883
1.478.960
131.366
149.483.721
ΤΝΟΛΟ
244.759
239.456.212

ΠΛΗΡΩΘΕΝ
746.978
248.036
126.848
1.802.749
319.701
3.244.313
7.382.100
16.730
144.826
12.201
1.021.672
46.599
18.089
8.642.217
11.886.530

ΑΝΟΙΚΣΑ ΕΝΕΡΓΑ, ΑΝΑΜΟΝΗ, ΑΝΑΣΟΛΗ 04/01/2016
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΑΡ. ΕΝΣΑΛΜΑΣΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΣΤΛΚΑ ΧΕΘ
23.193
27.598.756
ΔΘΜΑΧΕΛΟ
37.693
11.670.513
ΔΛΑΤΟΦΘ
1.570
1.728.345
ΔΛΑΦΟΑ ΡΟΛΝΛΚΑ ΑΔΛΚΘΜΑΤΑ
45.444
36.313.295
ΛΔΛΩΤΛΚΕΣ ΡΟΛΝΛΚΕΣ
5.493
9.417.270
ΚΥΡΛΑΚΟΣ ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΤΟΥΛΣΜΟΥ (ΚΟΤ)
748
496.041
114.141
87.224.219
ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΑΣΦΑΛΛΣΕΛΣ
40.187
114.456.900
ΜΛΚΟΡΑΑΒΑΣΘ
4.423
2.304.645
ΣΤΑΤΛΩΤΛΚΟ ΔΛΚΑΣΤΘΛΟ
861
331.886
ΤΟΧΑΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΛΑΣ
83.671
20.385.757
ΦΟΟΣ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ
593
1.405.404
ΦΟΟΣ ΡΟΣΤΛΚΕΜΕΝΘΣ ΑΞΛΑΣ (ΦΡΑ)
883
1.460.871
130.618
140.345.463
ΤΝΟΛΟ
244.759
227.569.682

8

Αςτυνομία Κφπρου - Ετιςια Ζκκεςθ

2015

Επιπλζον, αναφζρεται ότι τα ανείςπρακτα εντάλματα που αφοροφν ςε αξιωματοφχουσ του κράτουσ και
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, αποκόπτονται από το μιςκό τουσ, μετά από οδθγίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου τθσ
Δθμοκρατίασ.
1.2 Ενεργότερθ ςυμμετοχι του πολίτθ ςτθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ
Θ ενδυνάμωςθ ςχζςεων αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, μεταξφ Αςτυνομίασ και κοινοφ, με απϊτερο ςκοπό τθν
ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν, μζςα από τθ ςυλλογικι προςπάκεια για πρόλθψθ και εξιχνίαςθ του
εγκλιματοσ, αποτζλεςε προτεραιότθτα μασ και κατά τθ διάρκεια του 2015.
Μζςα ςτα πλαίςια αυτά, ςυνεχίςτθκε και ςτθ διάρκεια του 2015 θ πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων και θ
ςυηιτθςθ διαφόρων προβλθμάτων/κεμάτων που ενδιαφζρουν και απαςχολοφν το κοινό με διάφορεσ
τοπικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Επιπρόςκετα, δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων με διάφορεσ
πολυπολιτιςμικζσ ομάδεσ.
Ραγκφπρια, όπωσ φαίνεται και ςτον πιο κάτω πίνακα, πραγματοποιικθκαν 1.095 ςυναντιςεισ με
διάφορουσ τοπικοφσ φορείσ ςε όλεσ τισ επαρχίεσ.

Επιπλζον, διεξιχκθςαν 128 ςυναντιςεισ παγκφπρια με πολυπολιτιςμικζσ ομάδεσ, κατά τθ διάρκεια του
2015. Μειωμζνο αρικμό τζτοιων ςυναντιςεων όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα πιο κάτω, παρουςίαςαν οι
Α.Δ.Ε. Λεμεςοφ και Ράφου.

1.3 Εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ
Θ εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ δεν αποτελεί απλϊσ μια νομικι υποχρζωςθ κάκε Οργανιςμοφ, αλλά
αποτελείται από ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων και μετριςιμων διαδικαςιϊν που κεωροφν εξίςου
ςθμαντικά τα ςυμφζροντα των μετόχων και των ανκρϊπων , κακϊσ και τα οφζλθ προσ τθν κοινωνία, τθν
κοινότθτα και το περιβάλλον.
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Δεοντολογία και Διαφάνεια
Διαςφαλίηεται μζςω τθσ τιρθςθσ των αρχϊν τθσ θκικισ, τθσ ειλικρίνειασ, του αμοιβαίου ςεβαςμοφ, τθσ
εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μερϊν, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διαφάνειασ ςτον Οργανιςμό,
καταπολεμϊντασ τθν άςκθςθ ακζμιτθσ επιρροισ, τθν προςφορά και τθν αποδοχι δωροδοκιϊν και τθ
διαφκορά.
Θ Κυπριακι Αςτυνομία δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ διαςφάλιςθ των επαγγελματικϊν προτφπων, ςτθ
βελτίωςθ/αναβάκμιςθ των ακολουκοφμενων εςωτερικϊν πρακτικϊν ι διαδικαςιϊν και ςτθν ειςαγωγι κι
εφαρμογι μθχανιςμϊν πρόλθψθσ, ελζγχου, εντοπιςμοφ και πάταξθσ τθσ αποκλίνουςασ ι/και
παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ.
Στθ διάρκεια του 2015, διερευνικθκαν από τθ Δ.Ε.Ρ.Ε.&Ε. 60 πλθροφορίεσ που αφοροφςαν ςε
αποκλίνουςα ι παραβατικι ςυμπεριφορά των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ, από τισ οποίεσ οι τζςςερισ (4)
παραπζμφκθκαν για πεικαρχικι δίωξθ, ενϊ δφο (2) από αυτζσ για ποινικι δίωξθ. Επιπλζον, κατά τθ
διάρκεια του 2015 διερευνικθκαν 82 πεικαρχικζσ υποκζςεισ εναντίον μελϊν τθσ Αςτυνομίασ και 218
περιπτϊςεισ ςτάλκθκαν ςτθν Ανεξάρτθτθ Αρχι Διερεφνθςθσ Ραραπόνων.
Ανάπτυξθ τοπικϊν κοινοτιτων
Θ δράςθ αυτι ςυνεχίηεται με τθν υποςτιριξθ πρωτοβουλιϊν για κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι
προαγωγι εντόσ των κοινοτιτων.
Ζτςι, για άλλθ μια χρονιά, θ Αςτυνομία προχϊρθςε ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων κοινωνικοφ και
φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα. Συγκεκριμζνα, διοργανϊκθκαν, μεταξφ άλλων, τουρνουά ποδοςφαίρου με τθ
ςυμμετοχι μακθτϊν και μελϊν τθσ Αςτυνομίασ, οι κακιερωμζνοι εορταςμοί για τθν Αγία Ειρινθ και
ςυλλζχκθκαν ενδφματα και τρόφιμα, τα οποία δόκθκαν ςτον Ερυκρό Σταυρό. Διοργανϊκθκαν, επίςθσ,
ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ, ςε παγκφπρια βάςθ, για ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ
διαρριξεων και κλοπϊν, ενδοοικογενειακισ βίασ και αςφαλοφσ χριςθσ διαδικτφου. Ρραγματοποιικθκαν
επίςθσ διάφορεσ επιςκζψεισ του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ ςε ευαγι ιδρφματα, με τθν ευκαιρία των εορτϊν
των Χριςτουγζννων.
Επιπρόςκετα, μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, παρείχαν διάφορεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, τόςο ςε πολίτεσ, όςο και ςε
οργανωμζνα ςφνολα. Συγκεκριμζνα, ςε 130 περιπτϊςεισ τα μζλθ μασ παρείχαν Α’ Βοικειεσ, αλλά και
προχϊρθςαν ςτθ μεταφορά αςκενϊν και τραυματιϊν ι/και ςυνζβαλαν ςτθ ςυνοδεία αςκενοφόρων
οχθμάτων από τα ςθμεία ςφγκρουςθσ ι από το ελικοδρόμιο ςτο νοςοκομείο. Στο ανκρωπιςτικό αυτό
ζργο, ςυνζβαλε ςθμαντικά και θ αξιοποίθςθ τόςο των πτθτικϊν όςο και των πλωτϊν μζςων που διακζτει
θ Αςτυνομία, αφοφ χρθςιμοποιικθκαν ςε 23 περιπτϊςεισ για ςκοποφσ ζρευνασ και διάςωςθσ προςϊπων.
Επιπλζον, ςε 2.075 περιπτϊςεισ, μζλθ μασ παρείχαν ανκρωπιςτικι ι άλλου είδουσ βοικεια ςε
ςυνανκρϊπουσ μασ, αλλά και ςε άλλεσ 6.066 περιπτϊςεισ προςζφεραν οδικι βοικεια ςτουσ
αυτοκινθτόδρομουσ.
Ρζραν των πιο πάνω, θ Αςτυνομία ςυμμετείχε ενεργά ςτισ εκδθλϊςεισ, του αδιομαρακωνίου και
ανζλαβε τθ ςυλλογι ενδυμάτων, τροφίμων, παιχνιδιϊν για άπορεσ οικογζνειεσ με αφορμι τισ εορτζσ των
Χριςτουγζννων. Ακόμθ, ομάδεσ μελϊν τθσ Αςτυνομίασ, επιςκζφκθκαν κατά τθ διάρκεια του χρόνου
διάφορα γθροκομεία, νοςοκομεία και άλλα ιδρφματα. Να ςθμειωκεί δε, ότι ςτθ διάρκεια του 2015, τα
μζλθ μασ προςζφεραν απλόχερα ςε διάφορεσ φιλανκρωπικζσ διοργανϊςεισ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι το
ςυνολικό ποςό που δόκθκε για φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ ανιλκε ςτισ €29.924.
Σε ό,τι αφορά ςτισ διάφορεσ αιμοδοςίεσ που διοργανϊκθκαν από τθν Αςτυνομία, τα μζλθ μασ εκδιλωςαν
ζμπρακτα τα αλτρουιςτικά τουσ αιςκιματα.
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Προςταςία και διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ
Στον τομζα αυτό οι δεςμεφςεισ διαςφαλίηονται με τθν προϊκθςθ ζργων και πρωτοβουλιϊν που
ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ. Σκοπόσ θ πρόλθψθ και θ ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου
των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ενδζχεται να ζχουν οι δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ.
Με ςκοπό τθν αειφόρο ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, θ Αςτυνομία ακολουκεί το Σχζδιο
Δράςθσ, για τισ πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, όπωσ αυτό απορρζει και από τθν Ε.Ε. Ρροσ επίτευξθ του
ςκοποφ αυτοφ ζχουν ςυμπεριλθφκεί περιβαλλοντικζσ παράμετροι ςτισ ςυμβάςεισ του Δθμοςίου κατά τθν
αγορά προϊόντων, υπθρεςιϊν και ζργων, τθν προϊκθςθ περιβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν και τθν
ευαιςκθτοποίθςθ των μελϊν μασ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
Τομείσ και μζτρα που περιλιφκθκαν:
εξοπλιςμόσ γραφείου (ανακυκλωμζνο χαρτί, μελάνια, κ.ά.)
κακαριςτικά είδθ (βιοαποικοδομιςιμα ςακοφλια, κλπ.)
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ (οικονομικοί λαμπτιρεσ κλπ.)
διάκεςθ άχρθςτων μπαταριϊν
κάδοι ανακφκλωςθσ
Μζςα ςτο πλαίςιο του ενδιαφζροντοσ μασ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςτθ διάρκεια του 2015
τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ εργάςτθκαν ςτον τομζα τθσ καταςτολισ του φαινομζνου τθσ θχορρφπανςθσ και
τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από μθχανοκίνθτα οχιματα. Συγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκαν ςε
παγκφπρια βάςθ 190 ςυντονιςμζνεσ εκςτρατείεσ για καταςτολι του φαινομζνου αυτοφ και ςθμειϊκθκαν
1.910 καταγγελίεσ για τθν θχορφπανςθ και τθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ.
Αναφορικά με τθν καταπολζμθςθ τθσ λακροκθρίασ θ Αςτυνομία πραγματοποίθςε 137 ςυντονιςμζνεσ
επιχειριςεισ, αλλά και αξιοποίθςε τισ πλθροφορίεσ που διαβιβάςτθκαν μζςω τθσ γραμμισ του Κυνθγοφ
1414. Στθ διάρκεια του χρόνου ζγιναν 79 καταγγελίεσ ςε ςχζςθ με τθν προςταςία άγριων πτθνϊν και
κθραμάτων από το κλιμάκιο πάταξθσ λακροκθρίασ, ενϊ ταυτόχρονα πραγματοποιικθκαν περιπολίεσ με
τθ ςυμβολι των Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων των Επαρχιϊν, με ςκοπό τθν πάταξθ τθσ λακροκθρίασ.
Απονομι Βραβείου Πράςινων Δθμοςίων υμβάςεων ςτθν Αςτυνομία Κφπρου
Το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ, ζχει
απονείμει ςτθν Αςτυνομία Κφπρου το βραβείο Ρράςινων Δθμοςίων Συμβάςεων – Κατθγορία Επιβατικϊν
Οχθμάτων, κατά τθν τελετι του Διαγωνιςμοφ Ρράςινων Δθμοςίων Συμβάςεων.
Θ απονομι των βραβείων για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ πραγματοποιικθκε τθν Τρίτθ 1θ
Δεκεμβρίου 2015 ςτο Ξενοδοχείο Cleopatra. Στθν τελετι παρευρζκθκε και απζνειμε τα βραβεία ο
Υπουργόσ Γεωργίασ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Ρεριβάλλοντοσ, κ. Νίκοσ Κουγιάλθσ.
Το βραβείο απονεμικθκε ςτθν κατθγορία Επιβατικϊν Οχθμάτων για τθν αγορά από τθν Αςτυνομία
Κφπρου 576 ςυνολικά Επιβατικϊν Οχθμάτων από το 2007 μζχρι ςιμερα, εφαρμόηοντασ τισ Ρράςινεσ
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ, οι οποίεσ διαςφαλίηουν ποιοτικά οχιματα ςε ςυμφζρουςεσ τιμζσ, με χαμθλοφσ
ρφπουσ και χαμθλι κατανάλωςθ καυςίμου.
Διοίκθςθ ανκρωπίνου δυναμικοφ
Στον τομζα αυτό, οι δεςμεφςεισ διαςφαλίηονται με τθν ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ, ϊςτε να
επιτευχκεί θ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ ευθμερίασ των μελϊν μασ. Θ Αςτυνομία, ςτα
πλαίςια αυτά, ςυνεχίηει τθν εφαρμογι του Νόμου ςχετικά με τθν αςφάλεια και υγεία ςτθν εργαςία και
προβαίνει ςε διάφορεσ διαδικαςίεσ, οφτωσ ϊςτε να πλθροί τισ πρόνοιεσ που απατοφνται. Ανάμεςα ςτα
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μζτρα αυτά είναι και θ βελτίωςθ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων και θ παροχι εκπαίδευςθσ ςτα μζλθ μασ
με κζμα τθν επαγγελματικι αςφάλεια και υγεία.
Για τθν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ προςταςία των μελϊν τθσ, θ Αςτυνομία ξεκίνθςε τθν ετοιμαςία
εγχειριδίων, τα οποία παρζχουν οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ για τα διάφορα κακικοντα που εκτελοφνται
από τουσ Αςτυνομικοφσ.
1.4 Πρόςβαςθ του πολίτθ και των τοπικϊν κοινοτιτων ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία για το ζγκλθμα και τα
τροχαία δυςτυχιματα
Βαςικόσ ςτόχοσ για το 2015 υπιρξε τόςο θ άμεςθ, όςο και θ ζγκυρθ ενθμζρωςθ του πολίτθ, αλλά και θ
προβολι του αςτυνομικοφ ζργου. Για το ςκοπό αυτό, θ Αςτυνομία, μζςω του Γραφείου Τφπου και
Δθμοςίων Σχζςεων, ςυνεργάςτθκε ςτενά τόςο με ιδιοκτιτεσ θλεκτρονικϊν και ζντυπων Μ.Μ.Ε., όςο και
με αρχιςυντάκτεσ και δθμοςιογράφουσ, για ανταλλαγι απόψεων ςε κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ και
επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ Αςτυνομίασ και Μ.Μ.Ε.
Κατά τθ διάρκεια του 2015, εκδόκθκαν 1.722 δελτία τφπου και 332 ανακοινϊςεισ. Επιπλζον, κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του χρόνου γίνονταν δθλϊςεισ, ςυνεντεφξεισ ςε λειτουργοφσ των Μ.Μ.Ε. για προβολι διαφόρων
αςτυνομικϊν κεμάτων, ενϊ μζλθ του Γραφείου ςυμμετείχαν ςε διάφορεσ τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ
εκπομπζσ, για ενθμζρωςθ του κοινοφ. Επίςθσ, διευκετικθκαν δθλϊςεισ, ςυνεντεφξεισ ι ςυμμετοχζσ ςε
εκπομπζσ των επαρχιακϊν εκπροςϊπων τφπου ι των Υπευκφνων διαφόρων Γραφείων, αναλόγωσ του
κζματοσ.
Θ ςυμβολι των διαφόρων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ενίςχυςε τθν προςπάκεια αυτι. Ο εμπλουτιςμόσ
και θ αναβάκμιςθ τθσ ιςτοςελίδασ ιταν ςυνεχισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου. Δθμοφιλζςτεροι
ςφνδεςμοι τθσ ιςτοςελίδασ μασ είναι τα δελτία τφπου και οι αςτυνομικζσ ανακοινϊςεισ/γραπτζσ
δθλϊςεισ, αλλά και ο ςφνδεςμοσ του Γραφείου Χειριςμοφ Κεμάτων Λδιωτικϊν Υπθρεςιϊν Αςφαλείασ.
Κατά τθ διάρκεια του χρόνου που πζραςε, τθν ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ επιςκζφκθκαν 246.797 χριςτεσ
του διαδικτφου, τόςο από τθν Κφπρο , όςο και το εξωτερικό. Στο πιο κάτω γράφθμα παρουςιάηεται ο
αρικμόσ επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ μεταξφ των ετϊν 2013 – 2015.

Επιςκζπτεσ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ 2013-2015

Εξαιρετικά ςθμαντικι ιταν και θ δραςτθριοποίθςθ των μελϊν του Γραφείου Τφπου ςτο διαδίκτυο και ςτα
Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (Facebook, Twitter, Google Plus, You tube).
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Μζςω τθσ εφαρμογισ (application) τθσ Αςτυνομίασ για «ζξυπνα τθλζφωνα» (smart phones) ι ταμπλζτεσ
(tablets), το κοινό ενθμερϊνεται για κζματα που το αφοροφν. Επιπρόςκετα, για ςθμαντικά γεγονότα,
όπωσ για παράδειγμα ζντονα καιρικά φαινόμενα, πλθμμυριςμζνοι δρόμοι, κλπ., αποςτζλλονται
ειδοποιιςεισ (notifications) ςε όςουσ ζχουν κατεβάςει τθν εφαρμογι για άμεςθ ενθμζρωςθ και για τθν
περαιτζρω κοινοποίθςθ τθσ είδθςθσ ςε άλλουσ φίλουσ τουσ. Σθμειϊνεται ότι, ςτθν εφαρμογι αυτι είναι
καταχωρθμζνοι όλοι οι Αςτυνομικοί Στακμοί παγκφπρια, τα τθλζφωνα επικοινωνίασ τουσ, οι περιοχζσ που
αςτυνομεφει ο κακζνασ, ενϊ επίςθσ με τθν προβολι μζςω χάρτθ, «Google Maps», ο κακζνασ μπορεί
εφκολα να μεταβεί ςτον Αςτυνομικό Στακμό που επικυμεί μζςω τθσ λιψθσ πλθροφοριϊν, ακολουκϊντασ
ςε ηωντανό χρόνο τισ οδθγίεσ του χάρτθ.
1.5 υμβολι τθσ τροχαίασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ Αςτυνομίασ πολίτθ / Ανάπτυξθ Οδικισ υνείδθςθσ
Θ Αςτυνομία Κφπρου, ςε όλθ τθ διάρκεια του 2015, ςυνζχιςε τθν πρακτικι τθσ Οδικισ Αςτυνόμευςθσ
(Road Policing), με ςτόχο τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των τροχαίων παραβάςεων και τθσ
εγκλθματικότθτασ, γενικότερα.
Μζςα ςτα πλαίςια αυτά ςυνεχίςτθκε, με αμείωτο ρυκμό, θ ςτενι ςυνεργαςία του Τμιματοσ Τροχαίασ
Αρχθγείου Αςτυνομίασ με τισ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Επαρχιϊν, με εντατικι αςτυνόμευςθ, τόςο ςτουσ
αυτοκινθτόδρομουσ, όςο και ςτο δευτερεφον οδικό δίκτυο, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςυςτθματικι
αςτυνόμευςθ των μελανϊν ςθμείων. Βεβαίωσ, πζραν τθσ αςτυνόμευςθσ, διεξάγεται και εποπτικόσ
ζλεγχοσ των μελϊν που ανζλαβαν τθν πιο πάνω δραςτθριότθτα.
Με βάςθ τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. υιοκετικθκαν διάφορεσ δράςεισ προκειμζνου να μειωκεί ςθμαντικά ο
αρικμόσ των τροχαίων ςυγκροφςεων, μζςα από τθν καλλιζργεια τθσ οδικισ ςυνείδθςθσ, τθσ πρόλθψθσ
και τθσ επιβολισ του νόμου. Οι δράςεισ αυτζσ περιςτράφθκαν γφρω από τθν εξάλειψθ των αιτιϊν που
οδθγοφν ςε αυτζσ, όπωσ είναι θ κατανάλωςθ αλκοόλθσ, θ υπερβολικι ταχφτθτα, θ επικίνδυνθ και
αλόγιςτθ οδιγθςθ, κ.ά.
Στο ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου υπογραμμίηεται θ ανάγκθ για μείωςθ του ςυνολικοφ
αρικμοφ των κανάςιμων τραυματιςμϊν, από οδικζσ ςυγκροφςεισ ςτθν Ε.Ε., κατά 50% μζχρι το 2020 ςε
ςφγκριςθ με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρουςίαηε κάκε Κ.Μ. το 2010. Στο πιο κάτω γράφθμα
παρουςιάηεται ο ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ μζχρι το 2020 για τθν Κυπριακι Δθμοκρατία. Κατά τθ διάρκεια του
2015 φαίνεται θ απόκλιςθ που είχαμε από το ςτόχο μασ.

Ευρωπαϊκόσ Στόχοσ 2010 – 2020
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Το 2015 είχαμε 958 τροχαίεσ ςυγκροφςεισ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ (-16.9%)ςε ςχζςθ με το 2014. Ραρόλο
που μεταξφ των ετϊν 2013-2015 υπάρχει μείωςθ, όπωσ φαίνεται και παρακάτω ςτθν παροφςα ζκκεςθ οι
κανατθφόρεσ οδικζσ ςυγκροφςεισ ζχουν αυξθκεί. Στο πιο κάτω γράφθμα παρουςιάηεται το ςφνολο των
τροχαίων ςυγκροφςεων για τθν περίοδο 2013-2015:

9.4%
16.9%

Σφνολο Τροχαίων Συγκροφςεων 2013 - 2015

Πςον αφορά ςτα κανατθφόρα δυςτυχιματα, το 2015 ςθμειϊκθκαν 56 τροχαίεσ κανατθφόρεσ
ςυγκροφςεισ, με 57 ςυνανκρϊπουσ μασ να χάνουν τθ ηωι τουσ. Σε ςφγκριςθ με το 2014, ςθμειϊκθκε
αφξθςθ τθσ τάξθσ του 27,3% ςε ςχζςθ με τισ κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ και 26,7% ςε ςχζςθ με τα
κφματα. Θ Κυπριακι Αςτυνομία κα ςυνεχίςει τισ προςπάκειεσ, που καταβάλλει για τθν εξάλειψθ των
περιπτϊςεων όπου ςυνάνκρωποι μασ χάνουν τθ ηωι τουσ ςτθν άςφαλτο. Στο παρακάτω γράφθμα
παρουςιάηονται οι κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ που αφοροφν και πάλι ςτθν τριετία 2013-2015:

Θανατθφόρεσ Τροχαίεσ Συγκροφςεισ 2013– 2015

Επιπρόςκετα, ςτο παρακάτω γράφθμα παρουςιάηεται ο αρικμόσ των νεκρϊν ςε κανατθφόρεσ τροχαίεσ
ςυγκροφςεισ μεταξφ 2013-2015:
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Νεκροί ςε κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ 2013-2015

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ Ε.Ε. για μείωςθ κατά το ιμιςυ του αρικμοφ των
κανάτων από τροχαία ατυχιματα από το 2010 ζωσ το 2020, απαιτοφνται τϊρα επιπρόςκετεσ και πιο
ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ. Οι περιςςότερεσ ενζργειεσ για τθν κακθμερινι οδικι αςφάλεια γίνονται μζςω τθσ
επιβολισ των κανόνων οδικισ κυκλοφορίασ, τθσ εκπαίδευςθσ κλπ.. Θ Ε.Ε. ςυμβάλλει ςε αυτό μζςω
νομοκεςιϊν και ςυςτάςεων για κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τον
τεχνικό ζλεγχο των οχθμάτων και θ εναρμόνιςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Οι κυριότερεσ αιτίεσ που οδιγθςαν ςε κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ μεταξφ των ετϊν 2011-2015
ιταν θ οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ (28,96%), θ απρόςεκτθ/αμελισ οδιγθςθ (24,32%), θ
υπερβολικι ταχφτθτα (12,74%), και ακολουκοφν άλλεσ αιτίεσ ςε μικρότερα ποςοςτά, αποδεικνφοντασ ότι
ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ αποτελεί το μεγαλφτερο πρόβλθμα για τθ χϊρα μασ ςε ςχζςθ με άλλουσ
παράγοντεσ όπωσ το περιβάλλον ι το όχθμα. Είναι γεγονόσ ότι θ θλικία και θ ψυχοςωματικι κατάςταςθ
των οδθγϊν αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα για τθν πρόκλθςθ ενόσ τροχαίου δυςτυχιματοσ. Στο
παρακάτω γράφθμα φαίνεται ότι για το ζτοσ 2015, ποςοςτό 28% των νεκρϊν ιταν νζοι θλικίασ μζχρι 25
ετϊν. Σε ςφγκριςθ με το 2014 παρατθρείται μικρι μείωςθ τθσ τάξθσ του 3%.

Νεκροί κάτω των 25 ετών

Από τουσ 57 ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχαςαν τθ ηωι τουσ, οι 25 ιταν οδθγοί και επιβάτεσ μθχανοκίνθτων
οχθμάτων, οι 15 μοτοςυκλετιςτζσ/μοτοποδθλατιςτζσ/επιβάτεσ μοτοςυκλζτασ, οι 16 πεηοί και ο ζνασ (1)
ποδθλάτθσ. Εννζα από αυτοφσ ιταν αλλοδαποί και επτά τουρίςτεσ.
Από τουσ 26 οδθγοφσ/επιβάτεσ μθχανοκινιτων οχθμάτων, ποςοςτό 53.85% δεν ζφερε ηϊνθ αςφαλείασ.
Σθμαντικό ςθμείο προσ αναφορά είναι και το γεγονόσ ότι από τουσ 14 νεκροφσ οδθγοφσ και επιβάτεσ

15

Αςτυνομία Κφπρου - Ετιςια Ζκκεςθ

2015

μοτοςυκλετϊν και μοτοποδθλάτων, ποςοςτό 64.29% δεν ζφερε προςτατευτικό κράνοσ. Ππωσ φαίνεται και
ςτο παρακάτω γράφθμα, από το ςυνολικό αρικμό των 40 νεκρϊν οδθγϊν/επιβατϊν, 57.5% δεν φοροφςαν
ηϊνθ αςφαλείασ ι κράνοσ. Σε ςχζςθ με το 2014, παρατθρείται αφξθςθ ςτα άτομα που δεν εφαρμόηουν
τουσ κανόνεσ αςφαλείασ, οι οποίοι ςτισ πλείςτεσ περιπτϊςεισ αποβαίνουν ςωτιριοι.

Νεκροί οδθγοί και επιβάτεσ που δεν φοροφςαν ηώνθ ι κράνοσ 2014-2015

Ριο κάτω καταγράφεται θ διακφμανςθ αρικμοφ τροχαίων ςυγκροφςεων ανά κατθγορία και ανά επαρχία
για το 2014 - 2015:
Θανατθφόρεσ ςυγκροφςεισ για τα ζτθ 2014 -2015: Ππωσ παρουςιάηεται ςτον πιο κάτω πίνακα, οι
περιςςότερεσ κανατθφόρεσ ςυγκροφςεισ και για το ζτοσ 2015 πραγματοποιικθκαν ςτθν επαρχία
Λευκωςίασ και ακολουκεί θ επαρχία Λεμεςοφ. Στθν παρζνκεςθ ςθμειϊνεται ο αρικμόσ κανατθφόρων
οδικϊν ςυγκροφςεων ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ. Δυςτυχϊσ, όπωσ παρατθρείται και ςτουσ πιο κάτω
πίνακεσ, οι κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ ζχουν αυξθκεί ςε όλεσ τισ επαρχίεσ και ςτουσ
αυτοκινθτόδρομουσ, εκτόσ από τθν επαρχία Μόρφου, όπου για το ζτοσ 2015 δεν είχαμε καμία
κανατθφόρο οδικι ςφγκρουςθ.
Επαρχία

Νεκροί

Λευκωςία

Θανατθφόρεσ οδικζσ
ςυγκροφςεισ 2014
16 (2)

Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Αυτοκινθτόδρομοι
φνολο

9
5 (1)
6
6
2
3
44

9
4
6
7
2
3
45

Επαρχία

Νεκροί

Λευκωςία

Θανατθφόρεσ οδικζσ
ςυγκροφςεισ 2015
17 (2)

Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Αυτοκινθτόδρομοι
φνολο

14
8 (1)
9 (1)
8 (2)
0
6
56

15
8
9
8
0
6
57

14

17
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οβαρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ για τα ζτθ 2014-2015: Ππωσ παρουςιάηεται ςτον πιο κάτω πίνακα,
μεταξφ των ετϊν 2014 – 2015 υπιρξε μείωςθ τθσ τάξθσ του 18% όςον αφορά ςτον αρικμό ςοβαρϊν
οδικϊν ςυγκροφςεων και μείωςθ 19% ςτουσ ςοβαρά τραυματίεσ. Αιςκθτι μείωςθ παρουςιάςτθκε
ςτισ επαρχίεσ Λευκωςίασ, Λάρνακασ, Αμμοχϊςτου αλλά και ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ.

Επαρχία
Λευκωςία
Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Αυτοκινθτόδρομοι
φνολο
Επαρχία
Λευκωςία
Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Αυτοκινθτόδρομοι
φνολο

οβαρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ
2014
89
125
72
33
45
7
24
395
οβαρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ
2015
74
126
51
38
28
7
7
324

οβαρά τραυματίεσ
106
144
78
38
57
9
35
467
οβαρά τραυματίεσ
85
148
56
44
34
10
13
377

Ελαφρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ για τα ζτθ 2014-2015: Πςον αφορά ςτισ ελαφρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ
και πάλι παρατθρείται μείωςθ μεταξφ των ετϊν 2014-2015.
Επαρχία
Λευκωςία
Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Αυτοκινθτόδρομοι
φνολο
Επαρχία
Λευκωςία
Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Αυτοκινθτόδρομοι
φνολο

Ελαφρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ
2014
49
95
48
73
35
8
11
319
Ελαφρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ
2015
59
108
34
48
22
9
11
291

Ελαφρά τραυματίεσ
90
171
90
146
54
20
32
603
Ελαφρά τραυματίεσ
104
246
76
90
31
23
42
612
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Κατά τθ διάρκεια του 2015, ςθμειϊκθκαν ςυνολικά 173.327 καταγγελίεσ, που αφοροφςαν ςε παραβίαςθ
του ορίου ταχφτθτασ (91.630), ςτθ μθ χριςθ ηϊνθσ αςφάλειασ (10.920), ςτθ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου
(10.205), ςτθν οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ (7.980), ςτθ μθ χριςθ προςτατευτικοφ κράνουσ
(3.791), ςτθν οδιγθςθ χωρίσ αςφάλεια (2.612), ςτθν οδιγθςθ χωρίσ άδεια οδθγοφ (908) και ςε άλλεσ
τροχαίεσ παραβάςεισ (45.281), ενϊ εκδόκθκαν ςυνολικά 151.749 εξϊδικα. Επιπρόςκετα, μζςα ςτα
πλαίςια τθσ πρόλθψθσ και καλλιζργειασ οδικισ ςυνείδθςθσ εκδόκθκαν κατά το ζτοσ 2015, 6.911
προειδοποιιςεισ και 45.853 παρατθριςεισ.
Ακόμθ, κατά τθ διάρκεια του 2015, πραγματοποιικθκαν 113.937 ζλεγχοι αλκοόλθσ παγκφπρια, όπου
7.980 οδθγοί εντοπίςτθκαν να βρίςκονται υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ. Σε ςχζςθ με το 2014 ο αρικμόσ
ελζγχων παρουςιάηεται μειωμζνοσ κατά 4% ενϊ οι επθρεαηόμενοι οδθγοί παρουςιάηουν αφξθςθ 1%.

Ζλεγχοι και καταγγελίεσ αλκοόλθσ για τα ζτθ 2014-2015: Στον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηεται ο
αρικμόσ ελζγχων και ο αρικμόσ καταγγελιϊν που πραγματοποιικθκαν ανά επαρχία.

Επαρχία
Λευκωςία
Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Τμιμα Τροχαίασ Αρχθγείου
φνολο
Επαρχία
Λευκωςία
Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Τμιμα Τροχαίασ Αρχθγείου
φνολο

Αρικμόσ ελζγχων
2014
23889
23666
15028
17039
17676
4842
16366
118506
Αρικμόσ ελζγχων
2015
19384
27458
14481
15196
14239
4568
18611
113937

Αρικμόσ καταγγελιϊν
1221
1538
922
1064
535
35
2611
7926
Αρικμόσ καταγγελιϊν
1250
1681
1148
859
899
36
2107
7980

‘Ππωσ φαίνεται και ςτθν πιο κάτω γραφικι παράςταςθ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που διατθροφνται, κατά
μζςο όρο, 7% από τουσ οδθγοφσ ςτουσ οποίουσ ζγινε ζλεγχοσ εντοπίςτθκαν να βρίςκονται υπό τθν
επιρρεια αλκοόλθσ.
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Έλεγχοι και Καταγγελίεσ Αλκοόλθσ 2014-2015

Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια του 2015, διοργανϊκθκαν διάφορεσ εκςτρατείεσ, οι οποίεσ ςυνδυάςτθκαν και
με τισ Ρανευρωπαϊκζσ Εκςτρατείεσ του European Traffic Police Network (TISPOL).
Από πλευράσ τθσ, θ Αςτυνομία Κφπρου ζδωςε ιδιαίτερθ ςθμαςία και ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ και
διαφϊτιςθσ, υλοποιϊντασ διάφορεσ δράςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Ανάμεςα ςτισ δράςεισ αυτζσ
ιταν και θ παραχϊρθςθ διάφορων διαλζξεων γφρω από κζματα οδικισ αςφάλειασ, τισ οποίεσ
παρακολοφκθςε μεγάλοσ αρικμόσ πολιτϊν, ανάμεςά τουσ, μακθτζσ ςχολείων τθσ δευτεροβάκμιασ και
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και μζλθ άλλων οργανωμζνων κοινωνικϊν ςυνόλων.
Εκπρόςωποι τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου δεν παρζλειψαν να ςυμμετάςχουν ςε εκδθλϊςεισ που
διοργανϊκθκαν από ςυνδζςμουσ γονζων, κοινότθτεσ και ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ.
Κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ δόκθκαν διαλζξεισ ςτα ΚΕΝ Λάρνακασ και Ράφου, οι οποίεσ
απευκφνονταν ςτουσ νεοςφλλεκτουσ εκνοφρουροφσ, αναφορικά με τθν Οδικι Αςφάλεια.
Για άλλθ μια χρονιά, θ Αςτυνομία Κφπρου ςυνεργάςτθκε με τθν Αςτυνομία των Βρετανικϊν Βάςεων για
επικαιροποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ www.drivetogether.eu, που δθμιουργικθκε με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ
οδικισ αςφάλειασ και ςυνάμα τθν πρόλθψθ και μείωςθ των τροχαίων οδικϊν ςυγκροφςεων.

2. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Στθν εποχι μασ, όπου το παγκόςμιο κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό γίγνεςκαι μεταβάλλεται ςυνεχϊσ,
με τισ ανάλογεσ επιδράςεισ ςτο ςθμερινό εργαςιακό περιβάλλον, θ Αςτυνομία, ωσ ζνασ από τουσ
βαςικότερουσ ςυντελεςτζσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, αντιμετωπίηει ςιμερα πρωτόγνωρεσ προκλιςεισ.
Θ ανάπτυξθ νζων μορφϊν εγκλιματοσ, θ πολυπολιτιςμικότθτα και θ οικονομικι κρίςθ ζχουν
διαφοροποιιςει το περιβάλλον όπου θ Αςτυνομία καλείται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ. Για τουσ
λόγουσ αυτοφσ, προτεραιότθτα μασ είναι θ κατάλλθλθ προετοιμαςία των Αςτυνομικϊν, ϊςτε να
αποκτιςουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ικανότθτεσ και εμπειρίεσ, ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ
επίκαιρεσ ςυνκικεσ με ψυχραιμία, ςφνεςθ και κάρροσ για εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. Άλλωςτε, θ
δθμιουργία μιασ ςφγχρονθσ και αποτελεςματικισ Αςτυνομίασ κοντά ςτον πολίτθ αποτελεί ςτόχο μασ.
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2.1 Ανάπτυξθ Προςωπικοφ
Ανταποκρινόμενοι ςτισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, θ οποία ςυνεχϊσ μεταβάλλεται
και εξελίςςεται και ςυνάμα κακοδθγοφμενοι από το Ρρόγραμμα Διακυβζρνθςθσ του Ρροζδρου τθσ
Δθμοκρατίασ, προχωριςαμε ςε μια ςειρά από διάφορεσ ενζργειεσ, τόςο ςε ότι αφορά τθ διοργάνωςθ
διαφόρων προγραμμάτων / ςεμιναρίων, όςο και ευρφτερα ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι μασ.
Συγκεκριμζνα, αρικμόσ προγραμμάτων/ ςεμιναρίων, τα οποία διοργανϊνονται εδϊ και αρκετά χρόνια
ςτθν Αςτυνομικι Ακαδθμία Κφπρου, ζχουν αναβακμιςτεί και εμπλουτιςτεί με νζα γνωςτικά αντικείμενα.
Το περιεχόμενο, θ δομι, θ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, κακϊσ και θ φιλοςοφία τουσ αντικατοπτρίηουν τθ
νζα εκπαιδευτικι πολιτικι, αλλά και τθ νζα προςζγγιςθ αςτυνόμευςθσ.
Επίςθσ, με βάςθ τισ νζεσ εκπαιδευτικζσ και επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ, το 2015
διεξιχκθκαν νζα εκπαιδευτικά προγράμματα ςε κεματικζσ ενότθτεσ όπωσ, Αςτυνομικό Ικοσ και
Διαχείριςθ Στρεςογόνων Συμβάντων, Εκπαίδευςθ ςτθ Λιψθ Οπτικογραφθμζνων Κατακζςεων κ.ά.
Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια του ζτουσ ςυνάφκθκαν μνθμόνια ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου
και του Κυπριακοφ Λνςτιτοφτου Ψυχοκεραπείασ (Κ.Λ.Ψ.) κακϊσ επίςθσ και με το Κζντρο Ερευνϊν και
Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν του Ρανεπιςτθμίου Λευκωςίασ (Κ.Ε.Σ.Υ.) όςον αφορά ςτθν παροχι
ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν προσ τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου ςε ατομικό, οικογενειακό ι/και ομαδικό
επίπεδο. Στόχοσ είναι θ αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων που ενδζχεται να προκαλζςει θ βίωςθ ενόσ
αιφνίδιου ςτρεςογόνου περιςτατικοφ ι και θ τακτικι εργαςία ςε ζνα ςτρεςογόνο περιβάλλον.
Δθμιουργία Κζντρου Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν ςτθν Α.Α.Κ.

Θ αντεγκλθματικι πολιτικι του κράτουσ, αλλά και οι ςτρατθγικοί ςτόχοι τθσ Αςτυνομίασ, πρζπει να
βαςίηονται κατά κφριο λόγο ςτα αποτελζςματα επιςτθμονικϊν ερευνϊν, τόςο ςε τοπικό όςο και ςε
διεκνζσ επίπεδο. Θ Αςτυνομία, για να πετφχει το ζργο και τθν αποςτολι τθσ, πρζπει να βρίςκεται ςε
κατάςταςθ ςυνεχοφσ αλλαγισ και οποιαδιποτε προςπάκεια για αλλαγι κα πρζπει να ζχει ωσ πυξίδα
προοριςμοφ τθν επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ δια μζςου τθσ ζρευνασ. ‘Ωσ εκ τοφτο, δθμιουργικθκε και το
Κζντρο Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν το οποίο υπάγεται ςτθν Αςτυνομικι Ακαδθμία Κφπρου. Για να μπορεί να
ανταποκρίνεται ςτθν αποςτολι, ευκφνεσ και αρμοδιότθτζσ του, το Κζντρο Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν
ςτελεχϊνεται από κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό, το οποίο κατζχει τίτλο μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν
ςχετικό με το αντικείμενο τθσ Αςτυνομίασ και Αςτυνόμευςθσ.
Αποςτολι του Κζντρου Επιςτθμονικϊν Ερευνϊν είναι θ διεξαγωγι επιςτθμονικϊν ερευνϊν και θ μελζτθ
κεμάτων που εμπίπτουν ςτον τομζα τθσ εγκλθματολογίασ και τθσ αςτυνόμευςθσ, με ςκοπό τθν
αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμό τθσ υπθρεςιακισ, επιχειρθςιακισ και διοικθτικισ λειτουργίασ τθσ
Αςτυνομίασ.
υγχϊνευςθ Σμθμάτων
Το 2015, θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Υλικϊν & Εφοδίων μετονομάςτθκε ςε Κλάδο Αποκθκϊν και
ενςωματϊκθκε ςτθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν. Επιπλζον, θ Διεφκυνςθ Επαγγελματικϊν Ρροτφπων ενϊκθκε
με τθν Υπθρεςία Επικεωριςεωσ και Ελζγχου και μετονομάςτθκαν ωσ Διεφκυνςθ Επαγγελματικϊν
Ρροτφπων , Επικεωριςεωσ & Ελζγχου.

20

Αςτυνομία Κφπρου - Ετιςια Ζκκεςθ

2015

Αγορά οχθμάτων
Ζχουν παραλθφκεί, μζςω τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμοςιϊν ςυμβάςεων 3 οχιματα για το Γραφείο
Καταπολζμθςθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ και 10 οχιματα με εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα ANPR (Automatic
Number Plate Recognition).
Επιπλζον, μετά από ςχετικοφσ διαγωνιςμοφσ ζχουν παραγγελκεί για τθ ΜΜΑΔ, ζνα ειδικά διαμορφωμζνο
όχθμα διαπραγματευτϊν και ζνα ειδικά διαμορφωμζνο όχθμα «Κινθτόσ ςτακμόσ διοίκθςθσ». Τα οχιματα
αναμζνεται να παραλθφκοφν το πρϊτο εξάμθνο του 2016.
Δθμιουργία Ειδικοφ Ουλαμοφ Φρουράσ (Ε.Ο.Φ)
Στισ 2 Νοεμβρίου του 2015 δθμιουργικθκε ο Ειδικόσ Ουλαμόσ Φρουράσ, ο οποίοσ υπάγεται διοικθτικά και
επιχειρθςιακά ςτον Αςτυνομικό Διευκυντι Επαρχίασ Λευκωςίασ. Του Ουλαμοφ προΐςταται Αξιωματικόσ, ο
οποίοσ εκτελεί κακικοντα Υπευκφνου. Στα κακικοντά του, βοθκείται από άλλο αξιωματικό, ο οποίοσ
εκτελεί κακικοντα Βοθκοφ Υπευκφνου. Ο Ουλαμόσ ςτελεχϊνεται με κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό
και εφοδιάηεται με κατάλλθλο εξοπλιςμό, για να μπορεί να ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτα κακικοντα και τισ
υποχρεϊςεισ του.
Αποςτολι του Ειδικοφ Ουλαμοφ Φρουράσ είναι θ φροφρθςθ και θ περιπολιακι κάλυψθ διαφόρων
ευαίςκθτων ςτόχων, όπωσ δθμόςια κτιρια, διπλωματικζσ αποςτολζσ, κοινωφελείσ οργανιςμοί, κ.ά., για
πρόλθψθ, αποτροπι ι αντιμετϊπιςθ οποιαςδιποτε τρομοκρατικισ ι άλλθσ μορφισ εγκλθματικισ
ενζργειασ.
2.2 Μείωςθ γραφειοκρατίασ και απλοποίθςθ διαδικαςιϊν
Μζςα ςτα πλαίςια μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ και τθσ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν ςτθ διάρκεια του ζτουσ
υλοποιικθκαν διάφορεσ δράςεισ ςτον τομζα τθσ μθχανογράφθςθσ.
Στο πλαίςιο παροχισ υποςτιριξθσ ςτα Τμιματα/Υπθρεςίεσ/Μονάδεσ τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου το αρμόδιο
τμιμα προχϊρθςε ςτθν επζκταςθ διαφόρων μθχανογραφθμζνων προγραμμάτων ϊςτε να
ανταποκρίνονται ςτισ ςθμερινζσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ Αςτυνομίασ, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί
τόςο θ εφρυκμθ λειτουργία και θ επιχειρθςιακι τουσ ετοιμότθτα, όςο και θ μείωςθ τθσ Γραφειοκρατίασ.
Οι επεκτάςεισ αυτζσ ςτθρίχκθκαν ςτισ απαιτιςεισ και ςτα αιτιματα που υποβλικθκαν. Συγκεκριμζνα,
αφοροφςαν ςε αναβακμίςεισ ςτθν εφαρμογι των όπλων, με τθν προςκικθ μιασ νζασ λειτουργίασ για
Εκνικι Φρουρά (κατθγορία Λ5), αλλά και τθν κακιζρωςθ του πεδίου «διαμζτρθμα» ωσ υποχρεωτικό και
ςτθν ανάπτυξθ νζασ λειτουργίασ για καταχϊρθςθ ανά 12ωρο του ςυνολικοφ αρικμοφ οχθμάτων και
επιβατϊν που πζραςαν από κάποιο Οδόφραγμα. Επίςθσ, υλοποιικθκαν νζεσ απαιτιςεισ και διορκϊςεισ
ςτθ νζα εφαρμογι του Αρχείου Ν.91(Λ)/2014 - Bία ςτθν Οικογζνεια. Αναβάκμιςθ ζχει πραγματοποιθκεί και
ςτθν εφαρμογι Ροινικά Μθτρϊα, ϊςτε να φαίνεται εάν κάποιο άτομο ζχει καταδικαςτεί βάςει του
άρκρου 22(1) του Ν.91(Λ)2014. Ζνασ άλλοσ τομζασ ςτον οποίον ζγιναν αλλαγζσ, ιταν ο τομζασ των
ενταλμάτων, όπου ζγινε προςκικθ ςτοιχείων αφιξοαναχϊρθςθσ ςτθν εφαρμογι.
Ακόμθ, πραγματοποιικθκαν διάφορεσ αναβακμίςεισ ςε υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ, όπωσ ςτθν εφαρμογι
του Νζου Μθτρϊου Κλιςεων, ϊςτε να επιταχυνκεί το ζργο των Ειςαγγελιϊν και των Στακμϊν όςον αφορά
ςε επιδόςεισ κλιςεων. Επιπρόςκετα, ζγιναν τροποποιιςεισ ςτο Σφςτθμα εξωδίκων, βελτιϊςεισ ςτθν
εφαρμογι των Ναρκωτικϊν, ςτθν εφαρμογι Αφίξεισ/Αναχωριςεισ και ςυγκεκριμζνα ςτισ υφιςτάμενεσ
λειτουργίεσ «Ζλεγχοσ Άφιξθσ E-Passport» και «Ζλεγχοσ Αναχϊρθςθσ E-Passport» για επιτάχυνςθ των
ελζγχων που διεξάγονται ςτα Οδοφράγματα, ςτθν εφαρμογι Εμπορία Ρροςϊπων, ςτθν εφαρμογι ΣτοπΛιςτ όςον αφορά τθν Θμερομθνία Λιξθσ Μθνφματοσ.
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Πςον αφορά ςτο μθχανογραφθμζνο ςφςτθμα για ανταλλαγι Ρλθροφοριϊν ςχετικά με το ποινικό μθτρϊο,
European Criminal Records Information System (ECRIS), επιτεφχκθκε ςυνολικά μζχρι ςιμερα θ ςφνδεςθ με
20 χϊρεσ. Συγκεκριμζνα, ςτο 2015 ςυνδεκικαμε με άλλεσ 5 χϊρεσ τθ Σλοβακία, Εςκονία, Γερμανία,
Λετονία και Φιλανδία, ενϊ τα προθγοφμενα ζτθ με τθ Γαλλία, Λεττονία, ουμανία, Λρλανδία, Βζλγιο,
Ολλανδία, Αγγλία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Λταλία, Ρολωνία, Δανία, Λςπανία, Τςεχία, Αυςτρία, Σουθδία.
Επίςθσ, πραγματοποιικθκε αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ ςτθν ζκδοςθ 1.4.3.
Ρζραν των πιο πάνω, υλοποιικθκαν οι διαςυνδζςεισ του Κεντρικοφ Συςτιματοσ τθσ Αςτυνομίασ με τθν
Εφαρμογι Συμψθφιςμοφ (ΕΦΑ.ΣΥ.), τθν Κεντρικι Αποκικθ Ρλθροφοριϊν (Κ.Α.Ρ.) και θ ςφνδεςθ με τθ
Στατιςτικι Υπθρεςία.
Ταυτόχρονα, ςτθ διάρκεια του ζτουσ αγοράςτθκε μθχανογραφικόσ εξοπλιςμόσ για τθν ενίςχυςθ των
Τμθμάτων και για τθν αντικατάςταςθ παλαιότερου εξοπλιςμοφ, ςυντείνοντασ με τον τρόπο αυτό ςτθν
εφρυκμθ λειτουργία τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου ςτο ςφνολο τθσ.
2.3 Ανάπτυξθ κτθριακισ υποδομισ
Θ παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ και θ ανάπτυξθ του επαγγελματιςμοφ των μελϊν τθσ
Αςτυνομίασ ςυνδζονται άμεςα με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και το περιβάλλον ςτο οποίο
δραςτθριοποιοφνται τα μζλθ μασ. Στον Ρροχπολογιςμό του 2015, αν και δεν περιλαμβάνονταν νζα ζργα,
εντοφτοισ, μζςα ςτα πλαίςια των μζτρων για προϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ, αποφαςίςτθκε θ υλοποίθςθ των
ακόλουκων ζργων, τα οποία αποτελοφςαν προτεραιότθτεσ τθσ Αςτυνομίασ:
(α) Ανζγερςθ νζασ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Μόρφου
(β) Ανζγερςθ νζασ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Ράφου (Γϋ Φάςθ)
(γ) Ανζγερςθ νζασ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Αμμοχϊςτου
(δ) Ανζγερςθ νζου κτθρίου τθσ Λιμενικισ και Ναυτικισ Αςτυνομίασ, ζργο που περιλαμβάνεται ςτο
χρθματοδοτικό πλαίςιο 2014-2020.
Σε ςυνεργαςία με τα Τμιματα Δθμόςιων Ζργων και Θλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν, τα δφο πρϊτα
ζργα ζχουν προςφοροδοτθκεί τον Λοφλιο του 2015. Ωςτόςο, και για τα δφο ζργα καταχωρικθκαν
προςφυγζσ, οι οποίεσ βρίςκονται ςε εκκρεμότθτα ςτθν Ανακεωρθτικι Αρχι Ρροςφορϊν. Θ ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ αναμζνεται το 2016. Για τα υπόλοιπα δφο ζργα τροχοδρομικθκαν οι διαδικαςίεσ για τθν
προκιρυξθ των ςχετικϊν προςφορϊν το 2016.
Ζχοντασ υπόψθ τα νζα δεδομζνα του Ενεργειακοφ Κζντρου που άπτονται τθσ Εκνικισ Αςφάλειασ, τθ νζα
μορφι τθσ διεκνοφσ τρομοκρατίασ, τα επιπλζον κακικοντα που προκφπτουν με τθ λειτουργία του
λιμανιοφ ςτο Ηφγι, αλλά και τον τουριςμό που ςθμειϊνει αφξθςθ τα τελευταία χρόνια ςτθν εν λόγω
κοινότθτα αποφαςίςτθκε θ μεταςτζγαςθ του Αςτυνομικοφ Στακμοφ Ηυγίου ςτο κτιριο του Διοικθτθρίου
του εγκαταλελειμμζνου ςτρατοπζδου Ν. Λωάννου που βρίςκεται ςτο Ηφγι. Για το ςκοπό αυτό, ηθτικθκε
από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και το Τμιμα Κτθματολογίου και Χωρομετρίασ όπωσ προωκθκεί θ
ανταλλαγι μζρουσ του τεμαχίου με αρ. 417, Κτθματικοφ Σχεδίου 55/29 που περιλαμβάνει το Διοικθτιριο
του Στρατοπζδου, με ίςο εμβαδό από το Κρατικό τεμάχιο με αρ. 291, Κτθματικοφ Σχεδίου 55/37. Το κτιριο
επικεωρικθκε από τα αρμόδια Τμιματα Δθμοςίων Ζργων και Θλεκτρομθχανολογικϊν Υπθρεςιϊν και μετά
από μελζτθ των εργαςιϊν ετοίμαςαν τισ ςχετικζσ εκτιμιςεισ για τθν επιδιόρκωςθ του. Οι εργαςίεσ
άρχιςαν το Δεκζμβριο του 2015 και αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν το 2016.
Τζλοσ, το 2015, είχαμε προβεί ςε αρικμό βελτιωτικϊν ζργων, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν
εργαςίασ και τθν αφξθςθ του επιπζδου αςφάλειασ και υγείασ των μελϊν μασ, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται
και από τθ ςχετικι νομοκεςία (Ο Ρερί Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν εργαςία Νόμοσ του 1996 ωσ το 2011).
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3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ
Στθ ςφγχρονθ κοινωνία, ο ρόλοσ τθσ Αςτυνομίασ είναι πολφπλοκοσ. Οι νζεσ μορφζσ με τισ οποίεσ
εκδθλϊνεται θ εγκλθματικότθτα παγκοςμίωσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ παραδοςιακισ
εγκλθματικότθτασ, επιβάλλει τθν ανάλθψθ πζραν των ςυνικθ κι άλλων νζων αποτελεςματικϊν δράςεων
από μζρουσ τθσ Αςτυνομίασ για να μπορζςει να επιτφχει τθν αποςτολι τθσ.
3.1 Μείωςθ του Εγκλιματοσ
Θ μείωςθ του εγκλιματοσ και θ αφξθςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ του πολίτθ ζχουν αποτελζςει δφο από
τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ τθσ Αςτυνομίασ και για το 2015. Το 2015, κζςαμε ωσ ςτόχο ο αρικμόσ των ςοβαρϊν
υποκζςεων να μθν ξεπεράςει τισ 8.000 και αυτό επιτφχαμε, ςθμειϊνοντασ μάλιςτα και μείωςθ ςτον
αρικμό των υποκζςεων αυτϊν.
Συγκεκριμζνα, τα αδικιματα ςοβαρισ μορφισ που διερευνικθκαν το 2015 ανιλκαν ςε 5.912
παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξθσ του 12.7% ςε ςφγκριςθ με το 2014, όπου τα αδικιματα αυτά ανιλκαν
ςε 6.775, που ςθμειϊκθκε μείωςθ 4,4%, ςε ςφγκριςθ με το 2013, όπου είχαμε 7.089 ςοβαρά αδικιματα.
Το ποςοςτό εξιχνίαςθσ των υποκζςεων ςθμείωςε αφξθςθ κατά 2.5%, ςε ςχζςθ με το 2014 και ςχεδόν 3%
ςε ςχζςθ με το 2013. Σθμειϊνεται ότι οι αρικμοί αυτοί αναφζρονται ςτο καταγεγραμμζνο ζγκλθμα και όχι
ςτο καταγγελκζν. Στο πιο κάτω γράφθμα παρουςιάηονται οι ςοβαρζσ υποκζςεισ μαηί με το ποςοςτό
εξιχνίαςθσ για τα ζτθ 2013-2015:

Σοβαρζσ υποκζςεισ και ποςοςτό εξιχνίαςθσ 2013 - 2015

Ενδεικτικά παρουςιάηονται τα πιο κάτω ςοβαρά αδικιματα που απαςχόλθςαν τθν Αςτυνομία κατά τθ
διάρκεια τθσ πενταετίασ 2011- 2015 μαηί με το αντίςτοιχο ποςοςτό εξιχνίαςθσ. Ππωσ παρουςιάηεται και
ςτον πιο κάτω πίνακα, διαχρονικά θ καταςτροφι περιουςίασ με εκρθκτικζσ φλεσ, οι εμπρθςμοί, οι
διαρριξεισ και οι κλοπζσ παρουςιάηουν τα χαμθλότερα ποςοςτά εξιχνίαςθσ. Θ χριςθ μεγάλων και πολφ
επικίνδυνων κροτίδων ςε απόπειρεσ καταςτροφισ περιουςίασ με εκρθκτικζσ φλεσ ζχει μειωκεί από
πζρυςι. Θ χριςθ και χρθςιμοποίθςι τουσ όμωσ, εξακολουκεί να είναι ςχετικά «προςφιλισ» λόγω αφενόσ
του νομικοφ πλαιςίου που τισ διζπει και αφετζρου λόγω τθσ «αποτελεςματικότθτασ» τουσ.
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Κατάσταση οβαρού Εγκλήματος
για τα έτη 2011-2015
Αδικήμαηα

2011

0

2012

2013

2014

2015

K

Ε

%

K

Ε

%

K

Ε

%

K

Ε

%

K

Ε

%

8

3

37,50%

19

12

63,16%

11

9

81,82%

10

9

90,00%

12

8

66,67%

Απόπειπερ Φόνων

13

11

84,62%

12

9

75,00%

8

8

100,00%

10

8

80,00%

11

10

90,91%

Βιασμοί

38

31

81,58%

25

20

80,00%

18

15

83,33%

14

13

92,86%

20

17

85,00%

2

2

100,00%

2

2

100,00%

1

1

100,00%

2

0

0,00%

0

0

0,00%

Δμππησμοί

163

18

11,04%

211

24

11,37%

234

31

13,25%

229

33

14,41%

188

34

18,09%

Ληστείερ

137

58

42,34%

173

69

39,88%

149

88

59,06%

104

51

49,04%

93

47

50,54%

Ναπκωτικά

936

906

96,79%

1030

999

96,99%

996

968

97,19%

98,89%

944

917

97,14%

52

1

Φόνοι

Απόπειπερ Βιασμών

Καταστπουή πεπιοςσίαρ
με εκπηκτικέρ ύλερ

1080 1068

1,92%

53

5

9,43%

40

3

7,50%

47

0

0,00%

52

6

11,54%

Γιαππήξειρ

3379 1067

31,58%

2953

935

31,66%

2676

961

35,91%

2333

678

29,06%

1948

591

30,34%

Κλοπέρ

1687

489

28,99%

1550

543

35,03%

1245

522

41,93%

966

307

31,78%

918

428

46,62%

Αλλα σοβαπα εγκλήματα

2011 1650

82,05%

1945 1673

86,02%

1711 1509

88,19%

1980 1786

90,20%

1726 1543

89,40%

ΟΛΙΚΟ

8426 4236 50,27% 7973 4291 53,82% 7089 4115 58,05% 6775 3953 58,35% 5912 3601 60,91%

Πηγή: Γραυείο Ανάλσσης και τ ατ ιστ ικής

Κ = Κατασωπημένερ Τποθέσειρ στο μητπώο εγκλήματορ (RCI)
Ε = Εξισνιασμένερ Τποθέσειρ
%= Ποσοστό εξισνίασηρ

θμείωςθ:
Στα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που ζχουν υποβιβαςκεί ςε Μικροπαραβάςεισ, που ζχουν Καταχωρθκεί ωσ εκ
λάκουσ και που ζχουν ταξινομθκεί ωσ Ανφπαρκτεσ.

Κατάςταςθ ςοβαροφ εγκλιματοσ 2011-2015

Για τθν αποτελεςματικι διερεφνθςθ των διαφόρων ςοβαρϊν υποκζςεων και τεκμθρίων ζχει ςυμβάλει
ςθμαντικά και κατά τθ διάρκεια του 2015 θ Υπθρεςία Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν τθσ Αςτυνομίασ. Με τθν
επιςτθμονικι ζρευνα και μζςω του ςφγχρονου εξοπλιςμοφ και μεκόδων που χρθςιμοποιεί, ςυνζβαλε ςτθν
ανεφρεςθ και ανάλυςθ μαρτυρίασ, για περαιτζρω εξιχνίαςθ των υποκζςεων.
Διαχρονικά, οι επαρχίεσ που αντιμετωπίηουν το μεγαλφτερο πρόβλθμα ςε ό,τι αφορά ςτο ςοβαρό ζγκλθμα
είναι οι δφο μεγαλφτερεσ ςε εδαφικι ζκταςθ και πλθκυςμό, θ Λευκωςία και θ Λεμεςόσ. Ακολουκοφν θ
Ράφοσ, θ Λάρνακα, θ Αμμόχωςτοσ και τζλοσ θ Μόρφου. Ριο κάτω παρουςιάηεται θ κατάςταςθ του
ςοβαροφ εγκλιματοσ ανά επαρχία για τθν πενταετία 2011-2015:
ΕΠΑΡΧΙΕ

2011
Κ

2012
Ε

%

Κ

2013
Ε

%

Κ

2014
Ε

%

Κ

2015
Ε

%

Κ

Ε

%

Λεσκωζία

2617

1289

49,3%

2358

1125

47,7%

2122

1059

49,9%

1996

1052

52,7%

1511

814

53,9%

Λεμεζός

2452

992

40,5%

2202

955

43,4%

1664

828

49,8%

1691

972

57,5%

1545

900

58,3%

Αμμότωζηος

764

539

70,5%

795

608

76,5%

719

555

77,2%

964

617

64,0%

718

522

72,7%

Πάθος

1329

660

49,7%

1352

805

59,5%

1329

857

64,5%

1393

804

57,7%

1212

757

62,5%

Λάρνακα

1136

694

61,1%

1158

748

64,6%

1138

767

67,4%

644

459

71,3%

851

578

67,9%

Μόρθοσ

128

62

48,4%

108

50

46,3%

117

49

41,9%

87

49

56,3%

75

30

40,0%

ΣΥΝΟΛΟ

8426 4236

50,3% 7973 4291

53,8% 7089 4115

58,0% 6775 3953

58,3% 5912 3601

60,9%

Κατάςταςθ ςοβαροφ εγκλιματοσ ανά επαρχία 2011-2015

Στα πλαίςια καταπολζμθςθσ του Οργανωμζνου Εγκλιματοσ, κατά τθ διάρκεια του 2015 μεταξφ 4
Μαΐου και 24 Λουνίου 2015, πραγματοποιικθκε επιχείρθςθ με τον κωδικό «Blue Amber», ςτθν οποία
θ Κφπροσ, ζλαβε μζροσ με τθ διενζργεια κοινισ επιχείρθςθ με άλλα Κ.Μ., ςχετικά με τισ (α) Κλοπζσ
Μετάλλων, (β) Συνκετικά Ναρκωτικά, (γ) Κοκαΐνθ, (δ) Εμπορία Ρροςϊπων (Κινζηοι) και (ε) Cyber
Crime (sexual exploitation), με πολφ κετικά αποτελζςματα.
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Επιπλζον, μεταξφ των θμερομθνιϊν 19-25 επτεμβρίου 2015, ζλαβε χϊρα θ επιχείρθςθ “Blue
Amber”, ςτθν οποία θ Κφπροσ ςυμμετείχε ςτισ δράςεισ για (α) Συνκετικά Ναρκωτικά, (β) Κοκαΐνθ και
(γ) υποςτθρικτικά ςτο CARPOL (κλοπζσ οχθμάτων).
Μεταξφ 04-06/11/2015, διεξάχκθκε Κοινι Ευρωπαϊκι Αςτυνομικι Επιχείρθςθ «BLUE AMBER», ςτα
πλαίςια των Δράςεων ΕMPACTs (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), του
Κφκλου Πολιτικισ τθσ Ε.Ε, για τθν Καταπολζμθςθ του Οργανωμζνου και οβαροφ Διεκνοφσ Εγκλιματοσ.
Στθν εν λόγω Επιχείρθςθ, ζλαβαν μζροσ, όλεσ οι χϊρεσ, Κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε, με ςυντονιςτι τθν EUROPOL.
Θ Κφπροσ, ζλαβε μζροσ ςτισ Δράςεισ των ΕMPACTs, που αφοροφν ςε (α) Ραράνομθ Λακρομετανάςτευςθ,
(β) Ραράνομθ Εμπορία Ρροςϊπων και (γ) Αδικιματα κατά Ρεριουςίασ (Διαρριξεισ & Κλοπζσ).
Σε Εκνικό Επίπεδο, θ Επιχείρθςθ επικεντρϊκθκε ςτα δφο Αεροδρόμια τθσ Κφπρου, ςε Λάρνακα και Ράφο,
όπου διενεργικθκαν ζλεγχοι, (α) προσ εντοπιςμό πλαςτϊν ταξιδιωτικϊν εγγράφων, (β) ατόμων πικανϊν
κυμάτων Εμπορίασ Ρροςϊπων και (γ) κλοπιμαίασ περιουςίασ, προϊόντα Διαρριξεων και Κλοπϊν.
Κατά τθ διάρκεια τθσ Επιχείρθςθσ, ανταλλάςςονταν πλθροφορίεσ τόςο ςε Εκνικό, όςο και ςε Ευρωπαϊκό
επίπεδο, μζςω του Εκνικοφ Γραφείου τθσ EUROPOL.
Στα πλαίςια τθσ Επιχείρθςθσ, εργάςτθκαν ςυνολικά 440 μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, με άριςτθ ςυνεργαςία των
πιο πάνω Τμθμάτων /Υπθρεςιϊν, που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν καλφτερθ επιτυχι προςζγγιςθ και δράςθ
ςτθν αντιμετϊπιςθ των πιο πάνω εγκλθματικϊν φαινόμενων (Διοικθτικι Ρροςζγγιςθ για Καταπολζμθςθ
του Σοβαροφ και Οργανωμζνου Εγκλιματοσ).
Στα πλαίςια τθσ επιχείρθςθσ ζγιναν οι πιο κάτω ζλεγχοι:
(α) Παράνομθ Εμπορία Προςϊπων:
- Ελζγχκθκαν κατά τθν άφιξι τουσ, οι επιβάτεσ ζντεκα (11) ςτοχευμζνων πτιςεων, από χϊρεσ που
κεωροφνται φποπτεσ για διακίνθςθ κυμάτων Εμπορίασ Ρροςϊπων.
- Ζγιναν δζκα (10) ςυνεντεφξεισ, επιβατϊν, πικανϊν κυμάτων Εμπορίασ Ρροςϊπων.
- Τα μζλθ τθσ ΥΣΕΑΡ, ςε ςυνεργαςία με μζλθ τθσ ΔΑΣΑ και του Γραφείου Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ
προςϊπων, διακινοφνταν ςτο χϊρο του αεροδρομίου προσ εντοπιςμό υπόπτων προςϊπων ςε ςχζςθ με τθ
Διακίνθςθ Κυμάτων Εμπορίασ προςϊπων.
- Μζλθ του ΤΑΕ Λάρνακασ και Ράφου βρίςκονταν ςε ετοιμότθτα για διερεφνθςθ υποκζςεων.
Αποτζλεςμα: Δεν εντοπίςτθκε οποιοδιποτε Θφμα Εμπορίασ Προςϊπων.
(β) Παράνομθ Λακρομετανάςτευςθ:
- Ελζγχκθκαν κατά τθν αναχϊρθςθ και άφιξι τουσ, οι επιβάτεσ όλων των πτιςεων.
- Ζγιναν 36 ςυνεντεφξεισ, επιβατϊν, πικανϊν υπόπτων κυκλοφορίασ πλαςτϊν ταξιδιωτικϊν εγγράφων.
- Τα μζλθ τθσ ΥΣΕΑΡ, ςε ςυνεργαςία με μζλθ τθσ ΔΑΣΑ και τθσ ΥΑΜ, διακινοφνταν ςτο χϊρο του
αεροδρομίου προσ εντοπιςμό υπόπτων προςϊπων, ςε ςχζςθ με τθν κυκλοφορία πλαςτϊν ταξιδιωτικϊν
εγγράφων.
- Μζλθ του ΤΑΕ Λάρνακασ και Ράφου βρίςκονταν ςε ετοιμότθτα για διερεφνθςθ υποκζςεων.
Αποτζλεςμα: Εντοπίςτθκαν δφο περιπτϊςεισ, ςτο Αεροδρόμιο Λάρνακασ, αλλοδαπϊν,
ζνασ άνδρασ, Τουρκικισ υπθκοότθτασ και μία γυναίκα, Ραλαιςτινιακισ υπθκοότθτασ, με τα δφο ανιλικα
τθσ παιδιά, παρουςιάηοντασ πλαςτά διαβατιρια Βουλγαρικισ και Μαλτζηικθσ υπθκοότθτασ, αντίςτοιχα.
Τα πιο πάνω πρόςωπα ςυνελιφκθςαν. Τα παιδιά δόκθκαν ςτον πατζρα, ςε ςυνεργαςία με το Γραφείο
Ευθμερίασ.
(γ) Αδικιματα κατά Περιουςίασ:
- Ελζγχκθκαν κατά τθν αναχϊρθςι τουσ, οι μικρζσ και μεγάλεσ αποςκευζσ των επιβατϊν, δζκα (10)
ςτοχευμζνων πτιςεων (1643 επιβάτεσ).
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- Τα μζλθ τθσ ΥΣΕΑΡ, ςε ςυνεργαςία με μζλθ τθσ ΔΑΣΑ, διακινοφνταν ςτο χϊρο του αεροδρομίου, προσ
εντοπιςμό υπόπτων προςϊπων ςε ςχζςθ με Διαρριξεισ και Κλοπζσ.
Αποτζλεςμα: Δεν εντοπίςτθκε οποιαδιποτε κλοπιμαία περιουςία.
3.4 ‘Ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο
Ακόμθ ζνα κζμα που μασ απαςχόλθςε ωσ Αςτυνομία ςτθ διάρκεια του 2015 ιταν και το θλεκτρονικό
ζγκλθμα. Ζνα αςφαλζσ διαδικτυακό περιβάλλον ενδυναμϊνει τθν εμπιςτοςφνθ και ςυμβάλει ςε ςτακερι
και παραγωγικι κοινωνία. Θ τεχνολογία τθσ πλθροφορικισ αποτελεί πλζον ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ
κακθμερινότθτασ. Το Γραφείο Καταπολζμθςθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ τθσ Αςτυνομίασ, ζχει ςθμαντικό
ρόλο να διαδραματίςει ςτον τομζα αυτό, εφόςον θ τεχνολογία τθσ πλθροφορικισ μπορεί να εξυπθρετιςει
τόςο νόμιμεσ όςο και παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.
Μεταξφ των θμερομθνιϊν 17-20/11/15 θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι (GenVal), προζβθ ςε αξιολόγθςθ τθσ
Κφπρου ςτον τομζα του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ θ οποία είχε πολφ κετικά αποτελζςματα για τθ χϊρα
μασ και ειδικότερα για το γραφείο καταπολζμθςθσ θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ και του δικανικοφ
εργαςτθρίου. Στθν ζκκεςθ αναφζρεται ότι τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ διακρίνονται από τον επαγγελματιςμό
και τθν αφοςίωςθ ςτθν εργαςία τουσ και τθν πολφ καλι εκπαίδευςθ που ζχουν τφχει. Επίςθσ αναφζρονται
κετικά ςχόλια ςτο ότι κατάφερε να απορροφιςει κονδφλια από τθν Ε.Ε., κακιςτϊντασ το γραφείο ςε
υψθλό επίπεδο τεχνολογίασ και αποτελεί παράδειγμα προσ μίμθςθ και για άλλα Κ.Μ.
3.5 Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ ςτθν οικογζνεια
Στθ διάρκεια του 2015, ςθμειϊκθκαν 924 περιςτατικά τα οποία αφοροφςαν ςε κροφςματα βίασ εντόσ τθσ
οικογενειακισ εςτίασ. Υπάρχει αφξθςθ ςε ςχζςθ με τα 884 που είχαμε το 2014.
3.6 Κοινωνικοποίθςθ των νεαρϊν που εμπλζκονται ςε παράνομεσ πράξεισ/παιδαγωγικι προςζγγιςθ
των ανθλίκων παραβατϊν
Με τθν ψιφιςθ του περί Ρρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και ςεξουαλικισ
εκμετάλλευςθσ παιδιϊν και τθσ παιδικισ πορνογραφίασ Νόμου (Ν.91(Λ)14) ςτισ 4/7/14, το Γραφείο
Χειριςμοφ Κεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων τθσ Αςτυνομίασ, λόγω
αρμοδιότθτασ, (ςε ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που αφορά ο νόμοσ, το Υπουργείο
Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξεωσ, τθ Νομικι Υπθρεςία, και τθν Επίτροπο για τθν Ρροςταςία των
Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ) ζχει προβεί ςε αρικμό ςυναντιςεων και ςυςκζψεων για τθν καλφτερθ
πρακτικι εφαρμογι του νόμου.
Κατά το 2015 λειτοφργθςε το Αρχείο Καταδικαςκζντων για Σεξουαλικά Αδικιματα εναντίον Ανθλίκων
N.91(I) 2014, ςτο οποίο καταγράφθκαν 141 πρόςωπα. Κατά τον ίδιο χρόνο άρχιςε θ ζκδοςθ του ςχετικοφ
Ριςτοποιθτικοφ (Αρχείο καταδικαςκζντων για Σεξουαλικά Αδικιματα εναντίον Ανθλίκων N.91(I) 2014) για
άτομα που κα υπζβαλλαν αίτθςθ για εργοδότθςθ ςε δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνουν τακτικζσ επαφζσ
με παιδιά.
3.7 Καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ προςϊπων

Θ εμπορία προςϊπων αποτελεί μια ευμετάβλθτθ και δφςκολα ελεγχόμενθ μορφι εγκλιματοσ, το οποίο
διαπράττεται ςυχνά ςτα πλαίςια του διεκνικοφ οργανωμζνου εγκλιματοσ. Ζχοντασ προςλάβει παγκόςμιεσ
διαςτάςεισ, εμφανίηεται με διάφορεσ μορφζσ και εκφάνςεισ, γεγονόσ το οποίο κακιςτά τθν αντιμετϊπιςθ
του ιδιαίτερα δφςκολθ.
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Μετά από ςχετικι μελζτθ που ζχει εκπονθκεί από το Γραφείο Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ Ρροςϊπων,
αποφαςίςτθκε όπωσ προωκθκεί θ εξειδίκευςθ και ενίςχυςθ του Γραφείου Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ
Ρροςϊπων ζτςι ϊςτε να είναι ικανό να κακοδθγεί και ςυντονίηει όλεσ τισ Επαρχίεσ αλλά και να
αναλαμβάνει παγκφπρια τθ διερεφνθςθ των υποκζςεων εμπορίασ προςϊπων.
Ρροσ το ςκοπό αυτό από το Μάρτιο 2015, το Γραφείο Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ Ρροςϊπων ενιςχφκθκε με
τζςςερισ ζμπειρουσ ανακριτζσ, οι οποίοι μαηί με το υφιςτάμενο προςωπικό αναλαμβάνουν κακικοντα
εντόσ ενόσ αναβακμιςμζνου πλαιςίου εργαςίασ. Με τθν τοποκζτθςθ των τεςςάρων ανακριτϊν το
προςωπικό του Γραφείου ανζρχεται ςιμερα ςτα ζντεκα μζλθ. Θ ενδυνάμωςθ του Γραφείου είχε ωσ
αποτζλεςμα τθν ποιοτικι διερεφνθςθ των υποκζςεων εμπορίασ προςϊπων εκ μζρουσ τθσ Αςτυνομίασ,
κακϊσ και τθ βελτίωςθ του επιχειρθςιακοφ χαρακτιρα των δράςεων τθσ Αςτυνομίασ.
Ραράλλθλα, βαςικοί ςτόχοι τθσ λειτουργίασ του Γραφείου Καταπολζμθςθσ, παραμζνουν θ ανάπτυξθ και
ενδυνάμωςθ τθσ ςυνεργαςίασ με άλλα Τμιματα τθσ Αςτυνομίασ και φορείσ του Κράτουσ κακϊσ και Μθ
Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ, θ βελτίωςθ τθσ δομισ αναγνϊριςθσ αλλά και προςταςίασ των κυμάτων, θ
δθμιουργία εμπεριςτατωμζνων υποκζςεων με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των καταδικϊν με βάςθ τισ
πρόνοιεσ Νόμου, θ εξφψωςθ του θκικοφ των πολιτϊν ςχετικά με τθν πρόλθψθ και πάταξθ του φαινομζνου
και γενικότερα θ ενεργότερθ εμπλοκι τθσ Αςτυνομίασ ςε ό,τι αφορά ςτο φαινόμενο αυτό.
Θ ζκκεςθ του Αμερικανικοφ Υπουργείου Εξωτερικϊν που κυκλοφόρθςε ςτα τζλθ Λουλίου 2015,
αναβακμίηει τθν Κυπριακι Δθμοκρατία από τθν κατθγορία Tier 2 Watch List ςτθν κατθγορία Tier 2. Βαςικό
λόγο ςτθν αναβάκμιςθ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ αποτζλεςε θ δράςθ τθσ Αςτυνομίασ και ειδικότερα
του Γραφείου Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ Ρροςϊπων.
Το Γραφείο Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ Ρροςϊπων, με τθν αναβάκμιςθ τθσ λειτουργίασ του, ςτα πλαίςια
εκτζλεςθσ των κακθκόντων του, αλλά και ςε ςυνζχεια του ζργου που επιτζλεςε μζχρι ςιμερα, κα
ςυνεχίςει να καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια και δράςθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
προςϊπων.
3.8 Αντιμετϊπιςθ Σρομοκρατίασ
Θ Κφπροσ παραδοςιακά κεωρείται όςον αφορά ςτθν τρομοκρατικι απειλι, χϊρα μζτριου κινδφνου.
Ραρόλα αυτά διάφοροι παράγοντεσ όπωσ θ γεωγραφικι κζςθ τθσ Κφπρου, θ αςτάκεια και θ ζλλειψθ
ςτοιχειϊδουσ αςφάλειασ ςε χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ ,οι πρόςφατεσ τρομοκρατικζσ επικζςεισ ςτθν
Ευρϊπθ, θ παρουςία των βρετανικϊν βάςεων και άλλων δυτικϊν ςυμφερόντων ςτθ Κφπρο κακϊσ και θ
ανεφρεςθ κοιταςμάτων υδρογονανκράκων ςτθν Κυπριακι ΑΟΗ ζχουν αυξιςει το επίπεδο τθσ εν λόγω
απειλισ.
Ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ για τθν αςφάλεια τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ προζρχεται από τθ ςυνεχιηόμενθ
ζκρυκμθ κατάςταςθ που μαίνεται ςτθ Συρία και τθν παρουςία μεγάλου αρικμοφ Τηιχαντιςτϊν οι οποίοι
εντάχκθκαν ςτισ τάξεισ των τρομοκρατικϊν οργανϊςεων που δρουν ςτθ Συρία και ςτο Λράκ.

Κυριότερα προλθπτικά μζτρα που λαμβάνονται από τθν Κυπριακι Αςτυνομία
Θ Αςτυνομία Κφπρου λαμβάνοντασ όλα τα πιο πάνω υπόψθ, ζχει λάβει ςειρά μζτρων αντιμετϊπιςθσ του
φαινομζνου. Μεταξφ άλλων, ζχει εντατικοποιιςει τουσ ελζγχουσ που διεξάγει με περιπολίεσ και
φροφρθςθ των κυριότερων κρίςιμων υποδομϊν δίδοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτα ςθμεία ειςόδου ςτθ
Δθμοκρατία και ςτα οδοφράγματα.
Ρζραν των αυςτθρότερων ελζγχων που διεξάγονται, ιδιαίτερθ ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτθν εκπαίδευςθ όλων
των μελϊν, που διενεργοφν διαβατθριακοφσ ελζγχουσ, ςε κζματα τρομοκρατίασ και εντοπιςμοφ «ξζνων
μαχθτϊν». Ραράλλθλα, διενεργικθκαν εκπαιδεφςεισ ςε μζλθ μθ Αςτυνομικϊν Υπθρεςιϊν όπωσ ςε
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λειτουργοφσ εμπλεκόμενων υπουργείων, ςε μζλθ του Τμιματοσ Τελωνείων, των Φυλακϊν, ςε προςωπικό
εταιριϊν ιδιωτικισ αςφαλείασ κ.α.
Επιπρόςκετα, ζχουν αυξθκεί τα μζτρα προςταςίασ ςτα αεροδρόμια και ςτα λιμάνια, ςε δυνθτικοφσ
ςτόχουσ ξζνων ςυμφερόντων αλλά και ςε οφτω καλοφμενουσ «μαλακοφσ ςτόχουσ» (soft targets), ςτουσ
οποίουσ υπάρχει αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ πολιτϊν.
Αξίηει επίςθσ να αναφερκεί ότι το Γραφείο Καταπολζμθςθσ Τρομοκρατίασ βρίςκεται ςε ςυνεχι επαφι με
ξζνεσ υπθρεςίεσ όπωσ θ Interpol και θ Europol κακϊσ και με ξζνουσ αξιωματικοφσ ςυνδζςμουσ για
ςυνεργαςία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν.
Σρομοκρατικά περιςτατικά
Κατά τθ χρονικι περίοδο 2015-2016, δεν παρατθρικθκαν οποιαδιποτε τρομοκρατικά περιςτατικά ςτθν
Κφπρο ι εναντίων κυπριακϊν ςυμφερόντων ςτο εξωτερικό.
Ραρ’ όλα αυτά θ Αςτυνομία εντόπιςε ςε υποςτατικό μεγάλθ ποςότθτα νιτρικισ αμμωνίασ θ οποία μπορεί
να χρθςιμοποιθκεί ωσ πρόδρομθ ουςία για τθν καταςκευι εκρθκτικϊν. Για τθν υπόκεςθ ςυνελιφκθκε ζνα
πρόςωπο το οποίο παραδζχκθκε ότι δροφςε για λογαριαςμό γνωςτισ τρομοκρατικισ οργάνωςθσ και
καταδικάςτθκε ςε φυλάκιςθ ζξι ετϊν.
Αναφορικά με το ςφςτθμα ΣΤΟΡ-ΛΛΣΤ τθσ Αςτυνομίασ ζχουν καταχωρθκεί 6.281 μζλθ ι πικανά μζλθ του
ISIS (1451 Ευρωπαίοι υπικοοι και 4.830 υπικοοι τρίτων χωρϊν). Επίςθσ ζγιναν 3.994 καταχωριςεισ για
κλοπιμαία διαβατιρια που χρθςιμοποιοφνται από μζλθ του ISIS.
3.9 Αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςε ακλθτικοφσ χϊρουσ
Θ Αςτυνομία, κατά τθ διάρκεια τθσ ακλθτικισ περιόδου 2014 – 2015 (Σεπτζμβριο – Μάιο), διαςφάλιςε
τθν ομαλι διεξαγωγι 214 αγϊνων ποδοςφαίρου για το Ρρωτάκλθμα Α’ Κατθγορίασ, 45 ποδοςφαιρικοφσ
αγϊνεσ για το Κφπελλο Α’ Κατθγορίασ και 370 ποδοςφαιρικοφσ αγϊνεσ μικρότερθσ κατθγορίασ. Επιπλζον
παρείχε αςτυνόμευςθ ςε 81 καλακοςφαιρικοφσ αγϊνεσ, 10 αγϊνεσ πετόςφαιρασ και 39 αγϊνεσ
ποδοςφαίρου ςάλασ. Επιπλζον, ςτθν Κφπρο πραγματοποιικθκαν 17 ευρωπαϊκοί αγϊνεσ/ςυναντιςεισ, οι
οποίοι εξαςφαλίςτθκαν και πάλι από τθν Αςτυνομία.
Για το 2015, είχαμε 94 ςυλλιψεισ ςε ςχζςθ με αδικιματα ςε ακλθτικοφσ χϊρουσ, παρουςιάηοντασ μείωςθ
ςε ςχζςθ με το 2014 όπου οι ςυλλιψεισ ανιλκαν ςτισ 121.
Με ςκοπό τθν πρόλθψθ και τθν καταςτολι τθσ βίαιθσ και ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ φιλάκλων ςτα
γιπεδα, θ Κυπριακι Αςτυνομία ςυνζχιςε τισ δράςεισ τθσ, ςυνεργαηόμενθ και με τουσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ, τισ ακλθτικζσ οργανϊςεισ, ςυνδζςμουσ φιλάκλων κλπ. Επιπλζον, πραγματοποίθςε ςωρεία
διαλζξεων ςε οργανωμζνα ςφνολα νεολαίασ ςτον τομζα αυτό και ςυνζχιςε τθν παροχι εκπαίδευςθσ ςτα
μζλθ τθσ Αςτυνομίασ οφτωσ ϊςτε να μποροφν να ανταποκρίνονται ωσ επαγγελματίεσ Αςτυνομικοί ςτουσ
ακλθτικοφσ χϊρουσ.
Στα πλαίςια αυτά, 806 ςυμπολίτεσ μασ παρακολοφκθςαν τισ διαλζξεισ που πραγματοποιικθκαν ςχετικά
με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςτα γιπεδα.
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3.10 Μικροπαραβάςεισ
Πςον αφορά ςτισ μικροπαραβάςεισ, ςτθ διάρκεια του 2015, διερευνικθκαν 3.510 υποκζςεισ, με ποςοςτό
εξιχνίαςθσ 86,4%. Στον αρικμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που είτε αναβακμίςτθκαν, είτε
αφοροφςαν ςε λάκοσ καταχωρίςεισ, είτε ςθμειϊκθκαν ωσ ανφπαρκτεσ, κακϊσ και οι καταγγελίεσ.

3.11 Ενζργειεσ για πρόλθψθ του εγκλιματοσ
Για ακόμθ μια χρονιά, προβικαμε ςτθ διοργάνωςθ διαλζξεων για κζματα πρόλθψθσ εγκλιματοσ ςε
ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, ςτθ διεξαγωγι επιχειριςεων με ςκοπό τθν πάταξθ τθσ εμπορίασ
προςϊπων, τθν προςταςία δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, τθν εφαρμογι του Ρερί Στοιχθμάτων
Νόμου, το κάπνιςμα κ.ά. Ραράλλθλα, προβικαμε ςτθ διεξαγωγι μεγάλου αρικμοφ περιπολιϊν και
ςυνδυαςμζνων επιχειριςεων ςε περιοχζσ και χϊρουσ όπου παρατθρείται αυξθμζνθ εγκλθματικότθτα.
Επιπλζον, επικεωρικθκαν δθμόςια κτιρια, Τράπεηεσ/ΣΡΛ, Ανεξάρτθτεσ Υπθρεςίεσ του κράτουσ,
Δικαςτιρια, Θμικρατικοφσ Οργανιςμοφσ, κτιρια κοινισ ωφελείασ, εκκλθςίεσ και πρεςβείεσ για κζματα
αςφάλειασ.
Μζςα ςτο πλαίςιο τθσ πρόλθψθσ του εγκλιματοσ, το αρμόδιο Γραφείο πραγματοποίθςε 73 διαλζξεισ
(ςυμπεριλαμβανομζνων 11 του Ραρατθρθτι τθσ Ρράςινθσ Γραμμισ) ςε ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.
Επίςθσ το εν λόγω γραφείο είχε ενεργι ςυμμετοχι ςτθν ενθμζρωςθ ςυγκεκριμζνων ομάδων του
πλθκυςμοφ (Λδιοκτιτεσ/Οδθγοφσ Οχθμάτων Δθμόςιασ Χριςθσ, ιδιοκτιτεσ υπεραγορϊν, εμπορικϊν
κζντρων, ξενοδοχείων και άλλων πολυκαταςτθμάτων, ςυντεχνίεσ λιανικοφ εμπορίου, ομοςπονδίεσ ΚΟΑ
και Γενικοφσ Διευκυντζσ Υπουργείων), ςτο πλαίςιο των μζτρων που προωκοφνται για πρόλθψθ του
ςοβαροφ εγκλιματοσ και με αφορμι τα τελευταία τρομοκρατικά γεγονότα ςε χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.
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Ανάπτυξθ του κεςμοφ «υμβοφλου Αςφαλείασ» ςχετικά με τθν εφαρμογι διαφόρων προςτατευτικϊν
μζτρων
Θ Αςτυνομία μζςω του Γραφείου Ρρόλθψθσ Εγκλιματοσ, κατά το 2015, πραγματοποίθςε 139
επικεωριςεισ κτθρίων, ςυμπεριλαμβανομζνων κυβερνθτικϊν κτιρίων, για αναβάκμιςθ τθσ φυςικισ
αςφάλειασ των κτθρίων. Σθμειϊνεται ότι, το Γραφείο Ρρόλθψθσ Εγκλιματοσ ςυνεργάηεται με τθν Εκνικι
Αρχι Αςφάλειασ για εφαρμογι του Ρερί Κανονιςμϊν Αςφαλείασ Διαβακμιςμζνων Ρλθροφοριϊν
Εγγράφων και Υλικοφ και για Συναφι κζματα Νόμο του 2002 ζωσ 2008 (Ν.216(1)/2002, Ν.6(1)/2004 και
Ν.75(1)/2008).Επιπρόςκετα, επικεϊρθςε διάφορα κτιρια πρεςβειϊν, οικίεσ προςωπικοτιτων και
δόκθκαν ειςθγιςεισ για τθν αςφάλεια τουσ. Μετά από τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων μζτρων αςφάλειασ
του Γραφείου Ρρόλθψθσ Εγκλιματοσ, όπωσ θ ελεγχόμενθ πρόςβαςθ ςτα υποκαταςτιματα των
Χρθματοπιςτωτικϊν Λδρυμάτων, όπωσ φαίνεται και πιο κάτω, δεν καταγράφθκε καμία λθςτεία ςε
Χρθματοπιςτωτικό Μδρυμα, κατά το 2015.
ΕΤΟΣ

ΑΛΚΜΟΣ

•2010
•2011
•2012
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•20
•15
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Το Γραφείο Ρρόλθψθσ Εγκλιματοσ ςυμμετζχει (ωσ υποςτθρικτισ, εκ μζρουσ τθσ Αςτυνομίασ) ςτο
ερευνθτικό πρόγραμμα INSPECT2T τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με κζμα τθ ςυνεργαςία Αςτυνομίασ-πολιτϊν
(Community Policing), ωσ μζροσ των ευρφτερων δραςτθριοτιτων τθσ Αςτυνομίασ, κακϊσ και του ρόλου
των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και των τεχνολογικϊν εφαρμογϊν, ςτθν επικοινωνία Αςτυνομίασ και
πολιτϊν. Το ζργο αναμζνεται να ολοκλθρωκεί ςε τρία χρόνια.
Σθμαντικό ςθμείο αναφοράσ αποτελεί και το πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ μεταξφ Αςτυνομίασ Κφπρου και
τθσ Επιτροπισ Διερεφνθςθσ Αεροπορικϊν Ατυχθμάτων και Συμβάντων. Θ ςυνεργαςία αυτι αποςκοπεί
ςτθν καλφτερθ ρφκμιςθ των απαιτοφμενων ενεργειϊν που πρζπει να λθφκοφν από τα εμπλεκόμενα μζρθ
ςτθν περίπτωςθ διερεφνθςθσ αεροπορικοφ ατυχιματοσ ι ςοβαροφ ςυμβάντοσ .
Κοινοτικι Αςτυνόμευςθ
Κατά το ζτοσ 2015, ζγινε επζκταςθ του κεςμοφ ςε τζςςερισ νζουσ τομείσ (ςτισ Κοινότθτεσ Κοφίνου,
Ομόδουσ, Ρελενδρίου και ςτο Διμο Ραραλιμνίου) με ανακατανομι τομζων υφιςτάμενων Αςτυνομικϊν
τθσ Γειτονιάσ και με μία νζα τοποκζτθςθ. Συνολικά, ςτθν Κοινοτικι Αςτυνόμευςθ είναι τοποκετθμζνοι 75
Αςτυνομικοί τθσ Γειτονιάσ και καλφπτουν 129 Διμουσ και Κοινότθτεσ με 707.687 κατοίκουσ, παγκφπρια
(απογραφι πλθκυςμοφ 2011).
Το Δεκζμβριο του 2015, μετά από μελζτθ που υποβλικθκε από τριμερισ επιτροπι, για ειςθγιςεισ προσ
βελτίωςθ τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ, δόκθκαν οδθγίεσ από τον Αρχθγό Αςτυνομίασ, για εφαρμογι των
ειςθγιςεων αυτϊν. Θ προεργαςία για αλλαγι τθσ δομισ τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ Λευκωςίασ, όπου
τα μζλθ κα μετατεκοφν από τουσ Στακμοφσ τθσ ΑΔΕ Λευκωςίασ ςτο Γραφείο Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ, ςε
πιλοτικι εφαρμογι με προοπτικι εφαρμογισ ςτθ ςυνζχεια, εάν τα αποτελζςματα κρικοφν κετικά, ςτισ
άλλεσ επαρχίεσ, ολοκλθρϊκθκε τον Λανουάριο 2016 και τζκθκε ςε πιλοτικι εφαρμογι από τον
Φεβρουάριο 2016.
Θ ζρευνα για αξιολόγθςθ του κεςμοφ τθσ κοινοτικισ αςτυνόμευςθσ ολοκλθρϊκθκε και παραδόκθκε ςτο
Γραφείο Ρρόλθψθσ Εγκλιματοσ τον Οκτϊβριο 2015. Στισ 08/12/2015 πραγματοποιικθκε θ παρουςίαςθ
τθσ ζρευνασ ςτθν Θγεςία και άλλουσ κοινωνικοφσ φορείσ ςτθν παρουςία του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ και
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Δθμόςιασ Τάξθσ. Τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ιταν πολφ κετικά και ζδειξαν ότι ο κεςμόσ τυγχάνει
ευρείασ αποδοχισ από το Κοινό ςε αρκετζσ περιοχζσ. Τα αποτελζςματα αξιολογοφνται για βελτίωςθ όπου
χρειάηεται, ςε ςυνδυαςμό με τθ μελζτθ για βελτίωςθ τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ.
Περιπολία πεηι και με ποδιλατο
Κακιζρωςθ μεικτισ περιπολίασ (πεηισ και με ποδιλατο) ςτο παραλιακό μζτωπο Λάρνακασ με τθν
παραχϊρθςθ δφο ποδθλάτων, από τον Οκτϊβριο 2015 και ςτο παραλιακό μζτωπο Λεμεςοφ με τθ χριςθ
δφο ποδθλάτων, από το Δεκζμβριο 2015. Θ μεικτι περιπολία πραγματοποιείται ςυνολικά από επτά μζλθ
τθσ Κοινοτικισ (δφο ςτθν εντόσ των τειχϊν πόλθ τθσ Λευκωςίασ, δφο μζλθ τθσ Λάρνακασ, δφο τθσ Λεμεςοφ
και ζνα μζλοσ ςτθν Ράφο).
Γραφείο Κοινοτικισ Προκυμαίασ
Στισ 21/12/2015, ο Διμοσ Λεμεςοφ παράδωςε ςτθν ΑΔΕ Λεμεςοφ λυόμενο ςπιτάκι ςτθν Επίχωςθ Λεμεςοφ,
που ονομάςτθκε «Γραφείο Κοινοτικισ Ρροκυμαίασ». Κα καταβλθκεί προςπάκεια όπωσ το γραφείο αυτό
ςτελεχϊνεται κακθμερινά για κάποιεσ ϊρεσ, από μζλθ τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ Λεμεςοφ. Ραρόμοιο
λυόμενο ςπιτάκι ζχει τοποκετθκεί από το Διμο Γεροςκιπου παραπλεφρωσ του Δθμαρχείου και τθσ
πλατείασ και ςτελεχϊνεται κάποιεσ ϊρεσ τθσ θμζρασ, από το μζλοσ τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ του
τομζα, αναλόγωσ του ωραρίου εργαςίασ του, από τον Σεπτζμβριο 2015.
Παρατθρθτισ τθσ Γειτονιάσ
Το πρόγραμμα του Ραρατθρθτι τθσ Γειτονιάσ ζχει πλζον καταςτεί κεςμόσ και τυγχάνει γενικισ αποδοχισ.
Ο κεςμόσ επεκτείνεται ςυνεχϊσ με αποτζλεςμα να ενταχκοφν μζχρι ςιμερα 28 Διμοι και 121 Κοινότθτεσ,
ενϊ βρίςκονται ςε διαδικαςία εφαρμογισ του αρικμόσ κοινοτιτων. Το ενδιαφζρον του κοινοφ παραμζνει
ςε υψθλό επίπεδο και απαρικμεί ςιμερα, 63.135 παρατθρθτζσ παγκφπρια.
Παρατθρθτισ τθσ Πράςινθσ Γραμμισ
Μζςα ςτα πλαίςια των προςπακειϊν που καταβάλλει θ Αςτυνομία για ζλεγχο τθσ μεταφοράσ αγροτικϊν
προϊόντων από τα κατεχόμενα μζςω τθσ πράςινθσ γραμμισ και αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που
δθμιουργοφνται, ςυνεπεία παράνομων δραςτθριοτιτων ςτισ περιοχζσ αυτζσ, κακϊσ και θ αναγκαιότθτα
λιψθσ πρόςκετων μζτρων ελζγχου και αςτυνόμευςθσ τθσ πράςινθσ γραμμισ τζκθκε ςε εφαρμογι από τον
Λοφλιο του 2015 το πρόγραμμα του Ραρατθρθτι τθσ Ρράςινθσ Γραμμισ, που εντάςςεται ςτο πρόγραμμα
του Ραρατθρθτι τθσ Γειτονιάσ.
Στον κεςμό του Ραρατθρθτι τθσ Ρράςινθσ Γραμμισ κλικθκαν να ςυμμετάςχουν άτομα που καλλιεργοφν ι
διαμζνουν πλθςίον τθσ πράςινθσ γραμμισ, οι τοπικζσ αρχζσ των περιοχϊν αυτϊν και οι αγροτικζσ
οργανϊςεισ. Για τθν προϊκθςθ του κεςμοφ και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ζχουν πραγματοποιθκεί ζντεκα
(11) περιφερειακζσ διαλζξεισ.
3.12 Πολιτικι πρόλθψθσ, κεραπείασ και καταςτολισ των ναρκωτικϊν
Θ Αςτυνομία εφαρμόηει τθν πολιτικι τθσ πολιτείασ που πθγάηει μζςα από τθν Εκνικι Στρατθγικι για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ εξάρτθςθσ από παράνομεσ ουςίεσ (2013-2020), θ οποία ςτθρίηεται ςτισ Διεκνείσ
Συμβάςεισ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα ναρκωτικά ςτθν Ευρωπαϊκι Στρατθγικι και ςε κατευκυντιριεσ
γραμμζσ άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν.
Θ υλοποίθςθ αυτισ τθσ πολιτικισ, προχποκζτει ςτενι ςυνεργαςία με τισ άλλεσ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ,
κρατικζσ και μθ, αλλά και τθ ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν.

31

Αςτυνομία Κφπρου - Ετιςια Ζκκεςθ

2015

Στόχοσ τθσ δράςθσ τθσ Αςτυνομίασ είναι θ αντιμετϊπιςθ των ναρκωτικϊν, τόςο ςτον τομζα τθσ μείωςθσ
τθσ προςφοράσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, όςο και τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ ςφμφωνα με τθν εκνικι
ςτρατθγικι, των ςχεδίων δράςθσ του Αντιναρκωτικοφ Συμβουλίου Κφπρου (ΑΣΚ) και του Στρατθγικοφ
Σχεδίου του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ. Ραρακάτω παρουςιάηονται οι υποκζςεισ ναρκωτικϊν και τα ποςοςτά
εξιχνίαςθσ για το 2013 – 2015:

Υποκζςεισ ναρκωτικών και ποςοςτό εξιχνίαςθσ 2013-2015

Αυξθμζνεσ παρουςιάηονται οι καταςχζςεισ το 2015, ειδικά τθσ κάνναβθσ - 225 κιλά και 919 γραμμάρια, ςε
ςφγκριςθ με το 2014, 202 κιλά και 830 γραμμάρια. Αναφορικά με τθν κοκαΐνθ, το 2015 καταςχζκθκαν 106
κιλά και 929 γραμμάρια, ςε ςφγκριςθ με το 2014, 31 κιλά και 748 γραμμάρια. Επίςθσ, ςθμαντικι αφξθςθ
παρουςιάηεται ςτα ςυνκετικά ναρκωτικά MDMA (Ecstacy). Από τα δεδομζνα τα οποία διακζτουμε, θ
κάνναβθ παραμζνει θ πιο διαδεδομζνθ παράνομθ ουςία χριςθσ ιδιαίτερα ςε νεαροφσ και νεαροφσ
ενιλικεσ χριςτεσ.
Οι θλικίεσ των ενεχόμενων ατόμων ςε υποκζςεισ ναρκωτικϊν, γενικά, καταδεικνφει τθν εμπλοκι όλο και
περιςςοτζρων νζων ςε αυτζσ. Μεταξφ των θλικιϊν 19-24 παρατθρείται το μεγαλφτερο πρόβλθμα. Αφξθςθ
παρατθρικθκε και ςτισ θλικίεσ μεταξφ 14-18 και 30-34. Ριο κάτω παρουςιάηονται αναλυτικά οι θλικιακζσ
ομάδεσ των ενεχόμενων προςϊπων για τθν διετία 2014-2015:

Ηλικίεσ ενεχόμενων προςώπων 2014-2015
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Να ςθμειωκεί ότι ςτο ζργο τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Καταπολζμθςθσ Ναρκωτικϊν για εξιχνίαςθ
υποκζςεων, ςυνζβαλαν για άλλθ μια χρονιά ςθμαντικά και άλλα Τμιματα τθσ Αςτυνομίασ, όπωσ θ
Μ.Μ.Α.Δ., το Τμιμα Τροχαίασ, οι Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Επαρχιϊν κ.ά.

Μείωςθ τθσ προςφοράσ
Ο ςτόχοσ τθσ μείωςθσ τθσ προςφοράσ των παράνομων εξαρτθςιογόνων ουςιϊν αφορά ςτθ λιψθ μζτρων
και δράςεων που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ τθσ ειςαγωγισ, καλλιζργειασ, παραςκευισ και διακίνθςθσ
ναρκωτικϊν, τθσ εγκλθματικότθτασ που ςχετίηεται με τισ παράνομεσ εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ, κακϊσ και τον
αποτελεςματικό ζλεγχο των νζων ψυχοτρόπων ουςιϊν μζςα από νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και άλλουσ
μθχανιςμοφσ.
Θ επιχειρθςιακι δράςθ τθσ Υ.ΚΑ.Ν εςτιάηεται ςτισ πιο κάτω προτεραιότθτεσ:
Κατάςχεςθ ποςοτιτων των παράνομων ουςιϊν
Αποτροπι τθσ ειςαγωγισ ναρκωτικϊν ουςιϊν ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία
Αποτροπι τθσ διακίνθςθσ νζων ψυχοτρόπων ναρκωτικϊν
Οι προτεραιότθτεσ αυτζσ υλοποιοφνται μζςω των πιο κάτω:
Ζλεγχοσ, παρακολοφκθςθ και ζρευνα υπόπτων χϊρων, όπου ςυχνάηουν άτομα ι ενδεχομζνωσ
γίνεται διακίνθςθ ι χριςθ ναρκωτικϊν, κακϊσ επίςθσ οικιϊν, υποςτατικϊν, νυκτερινϊν κζντρων,
οχθμάτων, ςκαφϊν, αεροςκαφϊν, εμπορευματοκιβωτίων, τθσ γραμμισ κατάπαυςθσ του πυρόσ,
των οδοφραγμάτων, αεροδρομίων, λιμανιϊν και μαρίνων.
Συλλογι, αξιολόγθςθ, ανάλυςθ και διερεφνθςθ πλθροφοριϊν, με τθν κατάλλθλθ αξιοποίθςθ των
οποίων διενεργοφνται επιχειριςεισ ςφλλθψθσ υπόπτων και κατάςχεςθσ ναρκωτικϊν.
Διερεφνθςθ των ποινικϊν υποκζςεων ναρκωτικϊν που καταγγζλλονται και ποινικι δίωξθ των
κατθγοροφμενων.
Μείωςθ τθσ ηιτθςθσ (πρόλθψθ)
Θ ζννοια τθσ πρόλθψθσ, θ οποία ςτόχο ζχει τθν προαγωγι τθσ υγείασ και τθν ανάπτυξθ και ενδυνάμωςθ
δεξιοτιτων του ατόμου, εςτιάηεται πλζον ςε μία πιο ςτοχοκετθμζνθ πρόλθψθ βαςιςμζνθ ςε επιςτθμονικά
τεκμθριωμζνεσ πρακτικζσ. Δίνεται ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ ωσ προσ τθν αποτροπι τθσ χριςθσ
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, παροχι προγραμμάτων ςε ομάδεσ ατόμων υψθλοφ κινδφνου και ανάπτυξθ
δράςεων με ςτόχο τθ δθμιουργία αποτρεπτικοφ περιβάλλοντοσ ωσ προσ τθ χριςθ.
Θ πρακτικι τθσ παραπομπισ νεαρϊν ςυλλθφκζντων ςε κεραπευτικά κζντρα ζχει ωσ επίκεντρο το χριςτθ
με ςτόχο τθ κεραπεία και τθν επανζνταξι του μζςα ςτθν κοινωνία. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ πρακτικισ είναι
θ αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτο κεραπευτικό δίκτυο και θ μείωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ μακροχρόνια
για αδικιματα που ςχετίηονται με τα ναρκωτικά.
Για τθν υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ θ Αςτυνομία κατά το ζτοσ 2015, ανζπτυξε τισ ακόλουκεσ δράςεισ:
Προλθπτικζσ Παρεμβάςεισ
Διοργανϊκθκαν 151 διαλζξεισ, εργαςτιρια και ςυηθτιςεισ, τα οποία παρακολοφκθςαν 3624 άτομα
διαφόρων θλικιϊν. Για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου
διοργανϊκθκαν διάφορεσ εκδθλϊςεισ και εκδόκθκε ενθμερωτικό υλικό με αντιναρκωτικά μθνφματα.
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Κοινωνικι Παρζμβαςθ/Παροχι βοικειασ ςτο κοινό
Οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ των Θνωμζνων Εκνϊν, όςο και τθσ Ευρωπαϊκισ Στρατθγικισ για τα ναρκωτικά,
προτρζπουν τα κράτθ να αναπτφξουν, ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ ποινικισ δικαιοςφνθσ, τζτοιεσ
πολιτικζσ και μζτρα, κοινωνικά αλλά και κεραπευτικά, που να ςτθρίηουν τα ουςιοεξαρτϊμενα άτομα ςτθν
πορεία τθσ απεξάρτθςθσ και τθσ κοινωνικισ επανζνταξθσ.
Στο πλαίςιο αυτό εφαρμόηεται ςτθν Αςτυνομία, από τισ αρχζσ του 2011, το πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ για
παραπομπι νεαρϊν ςυλλθφκζντων και ατόμων που ηθτοφν βοικεια από τθν Υπθρεςία Καταπολζμθςθσ
Ναρκωτικϊν (Υ.Κ.Α.Ν) με τα κρατικά κεραπευτικά κζντρα. Ρεριλαμβάνει όλα τα κρατικά κεραπευτικά
κζντρα ςτα οποία μποροφν να παραπεμφκοφν οι ςυλλθφκζντεσ κακϊσ επίςθσ κακορίηονται με ςαφινεια
τα κριτιρια ζνταξθσ των νεαρϊν ςυλλθφκζντων ςε κεραπευτικά κζντρα και ο ρόλοσ και τα πλαίςια
λειτουργίασ των εμπλεκομζνων φορζων (Υ.ΚΑ.Ν,Υπθρεςίεσ Ψυχικισ Υγείασ ( Υ.Ψ.Υ.))
Μζςα ςτο πλαίςιο του πρωτοκόλλου, οι Λειτουργοί Κοινωνικισ Ραρζμβαςθσ τθσ Υ.ΚΑ.Ν., παρείχαν
ςυμβουλευτικι ςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςε 632 άτομα από τα οποία 421 ιταν «εξυπθρετοφμενοι»,
(χριςτεσ ναρκωτικϊν) και 211 άτομα του οικογενειακοφ υποςτθρικτικοφ τουσ περιβάλλοντοσ. Από αυτοφσ,
οι 387 εξυπθρετοφμενοι και 150 άτομα από το υποςτθρικτικό τουσ περιβάλλον, παραπζμφκθκαν ςε
διάφορεσ κρατικζσ και άλλεσ κεραπευτικζσ δομζσ.
Με ςτόχο ςτθ βελτίωςθ των προνοιϊν ωσ και επζκταςισ του και ςε μθ κρατικά κεραπευτικά κζντρα,
ξεκίνθςε ςχετικι προςπάκεια, ςε ςυνεργαςία με άλλεσ ςυναρμόδιεσ Υπθρεςίεσ.
Σχετικόσ πίνακασ των δραςτθριοτιτων των Κοινωνικϊν Λειτουργϊν για τθν περίοδο 01/01/201531/12/2015, επιςυνάπτεται πιο κάτω:
ΕΠΑΡΥΙΑ

ΤΝΟΛΟ
ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ

ΤΝΟΛΟ
ΤΝΑΝΣΗΕΩΝ

ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ ΠΟΤ
ΕΣΤΥΑΝ ΠΡΟΩΠΙΚΗ
ΤΝΑΝΣΗΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕ

Λεςκωσία

146

Λεμεσόρ

79

Πάυορ

40

Αμμ/στορ

68

Λάπνακα

109

Μόπυος

4

ύνολο

446

265
(153 εξ. + 112 Τ.Π.)
701
(80 εξ. + 40 Τ.Π.)
701
(42 εξ. + 18 Τ.Π.)
701
(76 εξ. + 20 Τ.Π.)
701
(107εξ. + 45 Τ.Π.)
701
(4 εξ. + 4 Τ.Π.)
701
(462 εξ. + 239 Τ.Π.)

224
(133 εξ. + 91 Τ.Π.)
112
(74 εξ. + 38 Τ.Π.)
57
(41 εξ. + 16 Τ.Π.)
85
(67εξ. + 18 Τ.Π.)
146
(102 εξ. + 44 Τ.Π.)
8
(4 εξ. + 4 Τ.Π.)
632
(421 εξ. + 211 Τ.Π.)

183
(123 εξ. + 60 Τ.Π.)
100
(67 εξ. + 33 Τ.Π.)
50
(41 εξ. + 9 Τ.Π.)
74
(61 εξ. + 13 Τ.Π.)
122
(91 εξ. + 31 Τ.Π.)
8
(4 εξ. + 4 Τ.Π.)
537
(387 εξ. + 150 Τ.Π.)

Εξ. – εξςπηπετούμενοι σπήστερ παπάνομων οςσιών εξάπτησηρ
Υ.Π. – Υποστηπικτικό πεπιβάλλον (γονείρ, σςγγενείρ, σύντπουοι κτλ.)

Κατάςταςθ περιςτατικών που απαςχόλθςαν του Λειτουργοφσ Κοινωνικισ Παρζμβαςθσ Υ.ΚΑ.Ν. κατά του ζτοσ 2015

Διεκνισ υνεργαςία
Θ Κφπροσ ζχει υιοκετιςει όλεσ τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ για τα ναρκωτικά και θ Νομοκεςία ζχει
εκςυγχρονιςτεί ϊςτε να ςυνάδει με τισ πρόνοιεσ των Συμβάςεων αυτϊν, για τθν υλοποίθςθ των οποίων θ
Κυπριακι Αςτυνομία ςυνεργάηεται ςτενά με τα Θνωμζνα Ζκνθ, τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Συμβοφλιο τθσ
Ευρϊπθσ, τθν INTERPOL, τθν EUROPOL και άλλουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ ξζνων
χωρϊν που ζχουν εγκαταςτιςει ςτθν Κφπρο ι ςε γειτονικζσ χϊρεσ Αξιωματικοφσ Συνδζςμουσ.
Ο Ρυλϊνασ τθσ Διεκνοφσ Συνεργαςίασ ενιςχφει τισ προςπάκειεσ των κρατϊν αναφορικά με το ςυντονιςμό
των πολιτικϊν αντιμετϊπιςθσ για τισ εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ. Οι εξωτερικζσ ςχζςεισ ςτον τομζα αυτό
ςτθρίηονται ςτθν Αρχι τθσ κοινισ ευκφνθσ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ, τθσ
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δικτφωςθσ, τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν. Σθμειϊνεται ότι κατά το 2015
εκτελζςτθκαν 11 αιτιματα δικαςτικϊν ςυνδρομϊν που ηθτικθκαν από άλλεσ χϊρεσ ενϊ ςε 8 περιπτϊςεισ
ηθτικθκε θ ςυνδρομι άλλων χωρϊν για υποκζςεισ που διερευνικθκαν από τθν Υ.ΚΑ.Ν.
Σθμαντικι παράμετροσ δικτφωςθσ είναι θ δεκαπενκιμερθ ςυνάντθςθ των Αξιωματικϊν Συνδζςμων άλλων
χωρϊν που πραγματοποιείται ςτθν Υ.ΚΑ.Ν. Ωσ εκ τοφτου, θ Υ.ΚΑ.Ν ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων τθσ
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ζναντι των Διεκνϊν και Διμερϊν Συμβάςεων που ζχει υιοκετιςει, και κυρίωσ
ζναντι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ζλαβε μζροσ ςε διάφορα ςυνζδρια και ςυμμετζχει ςε Ομάδεσ Εργαςίασ
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που αςχολοφνται με τα ναρκωτικά, όπωσ θ Οριηόντια Ομάδα (Horizontal Drug
Group), θ Ομάδα του Δουβλίνου (Dublin Group), θ Ομάδα Ρρόδρομων Ουςιϊν τθσ Ε.Ε. και ςε
προγράμματα τθσ Europol, κακϊσ επίςθσ ςτθν ετιςια Σφνοδο των Θνωμζνων Εκνϊν.
Εκπαίδευςθ
Για τθν επιτυχι και επαγγελματικι υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων τθσ θ Υ.ΚΑ.Ν κεωρεί τθν εκπαίδευςθ
του προςωπικοφ τθσ ςθμαντικι. Ωσ εκ τοφτου για να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτα ιδιάηουςασ μορφισ
κακικοντα που εκτελεί, κα πρζπει να υλοποιοφνται βραχυπρόκεςμα και μεςοπρόκεςμα εξειδικευμζνα
προγράμματα εκπαίδευςθσ ςε κζματα ναρκωτικϊν και άλλα ςυναφι κζματα, τόςο ςτθν Κφπρο όςο και
ςτο εξωτερικό. Κατά το 2015, θ Υ.ΚΑ.Ν. πραγματοποίθςε 10 εκπαιδεφςεισ τισ οποίεσ παρακολοφκθςαν 186
μζλθ.
Χρθματοδοτικό πρόγραμμα ISEC
Θ Αςτυνομία αναγνωρίηοντασ τθ νζα πρόκλθςθ εμφάνιςθσ, διάδοςθσ και χριςθσ των νζων ψυχοτρόπων
ουςιϊν υπζβαλε πρόταςθ ςε ςυνεργαςία με το Αντιναρκωτικό Συμβοφλιο, ωσ partners, θ οποία ζτυχε
ζγκριςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για το πρόγραμμα «New Psychoactive Substances (NPS): Building,
Knowledge and evidence based training through research».
Το πρόγραμμα ζχει διάρκεια 18 μινεσ (Νοζμβριο 2014 -Μάιο 2016) και το κόςτοσ ανζρχεται περίπου ςτισ
€190.000 και κα χρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι κατά 80% και κα ςυντονίηεται από το
Αντιναρκωτικό Συμβοφλιο Κφπρου.
Κατά το 2015, ςθμειϊκθκαν 944 υποκζςεισ με τθν εμπλοκι 1.111 προςϊπων, ςθμειϊνοντασ μείωςθ ςτον
αρικμό υποκζςεων τθσ τάξθσ του 12,6% και 5,2% ςε ςχζςθ με το 2014 και 2013, αντίςτοιχα. Να ςθμειωκεί
ότι ςτθ διάρκεια του ζτουσ ςθμειϊκθκαν ςυνολικά 10 κάνατοι.
3.13 Πάταξθ λακρομετανάςτευςθσ
Στισ βαςικζσ επιδιϊξεισ τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου εντάςςεται και θ πάταξθ τθσ λακρομετανάςτευςθσ. Ρροσ
τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ Αςτυνομία κατζβαλε κάκε δυνατι προςπάκεια, αξιοποιϊντασ το ανκρϊπινο
δυναμικό, εξοπλιςμό, αλλά και κάκε τεχνολογικό μζςο που διζκετε και επιδιϊκοντασ τθν αφξθςθ τθσ
ςυνεργαςίασ με άλλεσ υπθρεςίεσ τθσ Κ.Δ., και με Κ.Μ τθσ Ε.Ε. και τρίτεσ χϊρεσ. Στθν προςπάκεια αυτι
ςυμμετείχαν τα περιςςότερα Τμιματα τθσ Αςτυνομίασ, πζραν τθσ Υπθρεςίασ Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ, όπωσ θ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Αεροδρομίων, θ Μονάδα Αεροπορικϊν Επιχειριςεων, θ
Λιμενικι και Ναυτικι Αςτυνομία και οι Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ των επαρχιϊν.
Οι δράςεισ μασ επικεντρϊκθκαν ςτον καλφτερο ζλεγχο των ςυνόρων, ςτθν εξάρκρωςθ δικτφων διακίνθςθσ
λακρομεταναςτϊν, ςτθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ παράνομθσ εργοδότθςθσ και τθσ παράνομθσ
παραμονισ, κακϊσ επίςθσ ςτθν καταπολζμθςθ αυτϊν που νόμιμα ειςιλκαν ςτο ζδαφοσ τθσ Κ.Δ., αλλά
παραμζνουν παραβιάηοντασ τουσ όρουσ παραμονισ τουσ.
Πςον αφορά ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ εργοδότθςθσ ζχουν λθφκεί διάφορα μζτρα. Ραρακάτω
εμφανίηονται ο αρικμόσ των εργοδοτϊν που καταγγζλκθκαν για παράνομθ εργοδότθςθ αλλοδαπϊν για τα
ζτθ 2013-2015:
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Αρικμόσ εργοδοτών που καταγγζλκθκαν 2013-2015

Ρζραν των μζτρων που λιφκθκαν, όπωσ και τα προθγοφμενα χρόνια, θ οικονομικι κρίςθ και κατ’
επζκταςθ θ δυςκολία εξεφρεςθσ εργαςίασ παρζμεινε ωσ ο κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθ μείωςθ του
αρικμοφ υποκζςεων γφρω από τθν παράνομθ εργοδότθςθ.
Στθ διάρκεια του 2015, ο αρικμόσ αιτθτϊν αςφλου ανιλκε ςτουσ 2.002, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ ςε ςχζςθ
με το 2014 κατά 31%, που οι αιτθτζσ ανιλκαν ςτουσ 1.382. Συγκεκριμζνα, ςτθ διάρκεια του ζτουσ
ειςιλκαν μζςω των ελεφκερων περιοχϊν 886 άτομα, μζςω των κατεχομζνων 1.049 και όπωσ
παρατθρείται ςε αντίκεςθ με τα ζτθ 2013-2014 είχαμε και 67 άτομα μζςω των Βρετανικϊν Βάςεων. Ριο
κάτω παρουςιάηεται αναλυτικά ο αρικμόσ των αιτθτϊν αςφλου κατά τθν τριετία 2013-2015 κακϊσ και τα
ςθμεία πρόςβαςθσ τουσ:

Αιτθτζσ αςφλου 2013-2015

Επιπρόςκετα, όπωσ φαίνεται και ςτο πιο κάτω γράφθμα, το 2015 απελάκθκαν 1.764 άτομα ςθμειϊνοντασ
μείωςθ ςε ςχζςθ με τα 2.959 άτομα που απελάκθκαν το 2014. Μείωςθ ςθμειϊκθκε και ςε ςχζςθ με το
2013, όπου απελάκθκαν 3.690 άτομα.
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Αρικμόσ ατόμων που απελάκθκαν 2013 – 2015

Χϊροσ κράτθςθσ παράνομων μεταναςτϊν - Μεννόγεια:
Σε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ τοποκετικθκε γυμναςτισ, ο οποίοσ επιςκζπτεται
το χϊρο 3 φορζσ τθσ βδομάδα Τρίτθ, Ρζμπτθ και Ραραςκευι για 3 ϊρεσ κάκε φορά και προςφζρει
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτουσ κρατοφμενουσ ςτθ Μεννόγεια. Σε ςυνεργαςία με τα Επιμορφωτικά
Κζντρα του Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ προςφζρονται μακιματα ηωγραφικισ και ςκάκι κάκε
Τρίτθ και Ρζμπτθ για τρείσ ϊρεσ. Στο χϊρο τοποκετικθκαν βιβλία / περιοδικά ςε διάφορεσ γλϊςςεσ, τα
οποία μποροφν να διαβάςουν οι κρατοφμενοι, κακϊσ και επιτραπζηια παιχνίδια.
Σε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Υγείασ, ζγιναν επιμορφωτικζσ διαλζξεισ όςον αφορά ςτθν προςωπικι
υγιεινι και τθν πρόλθψθ μεταδοτικϊν αςκενειϊν. Οι εν λόγω διαλζξεισ επαναλαμβάνονται ανά τακτά
χρονικά διαςτιματα.
Να ςθμειωκεί ότι, το 2015, θ Αςτυνομία ςε ςυνεργαςία με τον Κυπριακό Ερυκρό Σταυρό (Κ.Ε.Σ.)
υλοποίθςαν Ρρόγραμμα με τίτλο «Δθμιουργία Δομϊν Ψυχοκοινωνικισ Στιριξθσ ςτο Χϊρο Κράτθςθσ
Ραράτυπων Μεταναςτϊν ςτθ Μεννόγεια» ςκοπόσ του οποίου ιταν θ διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ των
δομϊν ψυχολογικισ ςτιριξθσ ςτο Χϊρο Κράτθςθσ Απαγορευμζνων Μεταναςτϊν (ΧΩΚΑΜ) Μεννόγειασ,
ϊςτε να εντοπιςτοφν πικανζσ αδυναμίεσ και ελλείψεισ για βελτίωςθ και εμπλουτιςμό των υφιςτάμενων
υπθρεςιϊν. Με το πζρασ του εν λόγω Ρρογράμματοσ ετοιμάςτθκε ζρευνα ςτθν οποία καταγράφονται οι
ειςθγιςεισ του Κ.Ε.Σ. Σθμειϊνεται ότι οι ειςθγιςεισ αξιολογικθκαν από τθν Αςτυνομία και ζχουν ιδθ γίνει
ενζργειεσ για υλοποίθςθ τουσ.
Επιπρόςκετα, ςε ςυνεργαςία με διάφορεσ Κυβερνθτικζσ Υπθρεςίεσ και ΜΚΟ προχϊρθςε ςτον
εμπλουτιςμό του Θμεριςιου Ρρογράμματοσ των Κρατουμζνων ςτο ΧΩΚΑΜ Μεννόγειασ και ςτθ μείωςθ
τθσ χωρθτικότθτασ ςτο ΧΩΚΑΜ Μεννόγειασ.

υμμετοχι ςε κοινζσ επιχειριςεισ
Το Γραφείο Επιχειριςεων ΥΑ&Μ Αρχθγείου ςε ςυνεργαςία με τισ Κοινωνικζσ Αςφαλίςεισ
πραγματοποίθςαν κοινζσ επιχειριςεισ για αντιμετϊπιςθ τθσ παράνομθσ εργοδότθςθσ κακϊσ επίςθσ
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ παράνομεσ εργοδοτιςεισ.
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‘Εργα ςτα πλαίςια τθσ καλφτερθσ και αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ του ελζγχου των καλάςςιων
ςυνόρων τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κφπρου
Για τθν καταςκευι και προμικεια των τεςςάρων (4) ταχυπλόων περιπολικϊν Σκαφϊν, υπογράφθκε
ςυμφωνία ςτισ 30/06/2014 με ανάδοχο εταιρεία από τθ Ταιβάν για τθν προςφορά δθμοςίου υπ’ αρικμό
Δ.Ο. 4/2013. Θ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κακορίςτθκε ςτουσ δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τθν
υπογραφι τθσ, όπου και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 28/12/2015.
Θ Συμβατικι αξία ανερχόταν ςτο ζνα εκατομμφριο εξακόςιων εβδομιντα χιλιάδων ευρϊ ( €1.670.000,00)
πλζον Φ.Ρ.Α και περιλάμβανε τα ακόλουκα:
Α) Τζςςερα ταχφπλοα περιπολικά ςκάφθ θμίπνευςτου τφπου με άκαμπτθ γάςτρα αλουμινίου και κλειςτι
γζφυρα
Β) Εκπαίδευςθ είκοςι (20) μελϊν (πλθρϊματα ςκαφϊν) ςτθ χριςθ, διάρκειασ μίασ (1) εργάςιμθσ
εβδομάδασ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ Λ.&Ν.Α.
Γ) Εκπαίδευςθ δζκα (10) τεχνικϊν ςτθ χριςθ και ςυντιρθςθ διάρκειασ μίασ (1) εβδομάδασ ςτα εργοςτάςια
καταςκευισ των μθχανϊν και ςυςτθμάτων υδροπρόωςθσ.
Θ Συγχρθματοδότθςθ του ζργου κατά ποςοςτό 95% ζγινε από το Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων όπωσ και
από το Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ-Τομζασ Συνόρων των ετθςίων προγραμμάτων 2012 και 2013 τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Το υπόλοιπο 5 % καλφφκθκε από εκνικοφσ πόρουσ.
Αναβάκμιςθ του Παράκτιου υςτιματοσ Ραδιοεπιςιμανςθσ (ΠΑ.Τ.Ρ)
Στισ 12/2/2014 προκθρφχκθκε προςφορά, με τθν διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ για τθν Αναβάκμιςθ του
Ραράκτιου Συςτιματοσ αδιοεπιςιμανςθσ (ΡΑ.ΣΥ.). Στισ 26/08/2014 υπογράφτθκε ςυμβόλαιο με
ιδιωτικι εταιρεία ςτθ ςυνολικι τιμι των US $ 2.982.367,00 ςυν Φ.Ρ.Α μετά από διαπραγμάτευςθ για τα
πιο κάτω:
α) Αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ $1.733.000,00 ςυν Φ.Ρ.Α
β) Ανταλλακτικά/εξαρτιματα του Συςτιματοσ $ 109.867,00 ςυν Φ.Ρ.Α Σφμφωνα με το εν λόγω ςυμβόλαιο
θ διάρκεια εκτζλεςθσ των πιο πάνω (α),(β) τθσ ςφμβαςθσ κακορίςτθκε ςτουσ δεκαοκτϊ (12) μινεσ από τθν
θμερομθνία που θ Ανακζτουςα Αρχι ζδινε ςτοιχεία τθσ προπλθρωμισ ςτον ανάδοχο, όπου και
ολοκλθρϊκθκε ςτισ 4/9/2015.
γ) Επιςκευι/Συντιρθςθ των αντενϊν (Pedestals) $ 534.500,00 ςυν Φ.Ρ.Α Σφμφωνα με το εν λόγω
ςυμβόλαιο για το πιο πάνω (γ), παραλιφκθκε μετά από επιςκευι το 2015 μία (1) αντζνα, κα ακολουκιςει
θ επιςκευι άλλων δφο (2) εντόσ του 2016, και των εναπομεινάντων δφο εντόσ του 2017.
δ) Συντιρθςθ για περίοδο τριϊν ετϊν $ 605.000,00 ςυν Φ.Ρ.Α
Θ Συντιρθςθ κα αρχίςει για περίοδο τριϊν χρόνων, μετά από τθν λιξθ των δφο χρόνων εγγφθςθσ τθσ
αναβάκμιςθσ, δθλαδι 4/9/2017.
Θ Σφμβαςθ του ΡΑ.ΣΥ. αποτελεί τθν κφρια δράςθ του ςυγχρθματοδοτοφμενου ζργου ΤΛΤΩΝΑΣ μζςω του
προγράμματοσ Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Ελλάδασ- Κφπρου 2007- 2013. Θ Συγχρθματοδότθςθ του
ζργου ζγινε κατά ποςοςτό 80% του ςυνολικοφ ποςοφ των € 1.037,136,00 ιτοι € 829.717,00.
Αναβάκμιςθ του εκνικοφ ςυντονιςτικοφ κζντρου (Εurosur NCC)
Για τθν Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Συντονιςτικοφ Κζντρου NCC μζςα ςτα πλαίςια τθσ καλφτερθσ και
αποτελεςματικότερθσ λειτουργίασ του ελζγχου των καλαςςίων ςυνόρων τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κφπρου ζχει
ξεκινιςει θ διαδικαςία για αγορά :
1. Video wall διαςτάςεων 3 Χ 2 m display για τθν δθμιουργία ςφγχρονου κζντρου επιχειριςεων
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2. 7 ςυςτθμάτων θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και 20 οκόνεσ
3. Επιχειρθςιακοφ γραφειακοφ εξοπλιςμοφ και κζςεων εργαςίασ (workstations)
Θ περάτωςθ τθσ αναβάκμιςθσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί το 2ο εξάμθνο του 2016 και θ χρθματοδότθςθ
του ζργου γίνεται από το ταμείο Εςωτερικισ αςφάλειασ τθσ Ευρωπαϊκισ ‘Ζνωςθσ (ςυγχρθματοδοτοφμενα
ζργα 95% από Ε.Ε και 5% ) για το ποςό των €190.000.
Αποςτολι τθσ Αςτυνομικισ Ακάτου ΟΝΙΗΛΟ ςτθν Χίο ςτα πλαίςια τθσ επιχείρθςθσ ΠΟΕΙΔΩΝ
Τον Οκτϊβριο του 2015 θ Αςτυνομικι Άκατοσ "ΟΝΘΣΛΛΟΣ" με δεκαμελζσ πλιρωμα ζλαβε μζροσ ςτθν
επιχείρθςθ του FRONTEX «ΡΟΣΕΛΔΩΝ» ςτθν Ελλάδα και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ Χίο. Σκοπόσ τθσ παρουςίασ
του ςκάφουσ μασ ςτθν περιοχι ιταν θ παροχι βοικειασ / διάςωςθ προςφφγων που αναχωροφςαν από τα
παράλια τθσ Τουρκίασ με προοριςμό τθν Χίο και ακολοφκωσ άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε.Κατά τθ διάρκεια τθσ
παραμονισ του ςκάφουσ ςτθ Χίο, το πλιρωμα του ςκάφουσ διζςωςε 725 πρόςφυγεσ.
Χειριςμόσ Θεμάτων Εκπαίδευςθσ Frontex
Το 2015 θ Αςτυνομικι Ακαδθμία Κφπρου μζςα ςτα πλαίςια αξιοποίθςθσ των χρθματοδοτικϊν ευκαιριϊν
που προςφζρει το «Ταμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ τθσ Ε.Ε.», το 2015 ολοκλιρωςε με επιτυχία αρικμό
δράςεων οι οποίεσ αφοροφςαν ςτθν αναβάκμιςθ του εξοπλιςμοφ ςε πζντε αίκουςεσ εκπαίδευςθσ, ωσ
επίςθσ και τθν διοργάνωςθ δυο εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων (ζνα ςτθ Κφπρο και ζνα ςτθν Ελλάδα).
Το πρϊτο αφοροφςε ςτο κζμα «Δίκαιο τθσ Κάλαςςασ» και το δεφτερο ςτο κζμα « Εκτζλεςθ νθοψίασ ςε
φποπτα πλοία».
Τα πιο πάνω προγράμματα παρακολοφκθςαν ωσ επί το πλείςτον, μζλθ τθσ Λιμενικισ και Ναυτικισ
Αςτυνομίασ, ωσ επίςθσ και άλλων Τμθμάτων και Υπθρεςιϊν τθσ Αςτυνομίασ.
Σθμειϊνεται επίςθσ ότι, θ Αςτυνομικι Ακαδθμία Κφπρου ςυνζχιςε και το 2015 τθ ςτακερι ςυμμετοχι τθσ
ςε ομάδεσ εργαςίασ του οργανιςμοφ FRONTEX, ενϊ εντάχκθκε και ςτο δίκτυο Ευρωπαϊκϊν Ακαδθμιϊν
Ακτοφυλακισ, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του οποίου, κα ςυμμετζχει ο εκάςτοτε Διευκυντισ Α.Α.Κ..
3.14 Διαδικαςίεσ για εφαρμογι του Κεκτθμζνου Schengen
Στο πλαίςιο προετοιμαςίασ τθσ Αςτυνομίασ, για ζνταξθ τθσ Κφπρου ςτο χϊρο Schengen, ζχουν καταρτιςτεί
τζςςερα εκπαιδευτικά Ρρογράμματα ςτουσ τομείσ τθσ Βαςικισ (Γενικισ) Εκπαίδευςθσ, Αςτυνομικισ
Συνεργαςίασ, Εξωτερικϊν Συνόρων και SIS – SIRENE.
Τα προγράμματα αυτά, είχαν ωσ ςτόχο να προςφζρουν ςτα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, κακϊσ και ςε
λειτουργοφσ άλλων αρμοδίων Υπουργείων/Υπθρεςιϊν, τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και εφόδια ςχετικά με
τθν ορκι εφαρμογι του Κεκτθμζνου Schengen, τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ, τθν προςταςία δεδομζνων
προςωπικοφ χαρακτιρα κακϊσ και το χειριςμό διαβακμιςμζνων πλθροφοριϊν.
Θ εκπαίδευςθ ςτισ πρϊτεσ δφο πιο πάνω κεματικζσ ενότθτεσ ολοκλθρϊκθκε, ενϊ μζχρι το Σεπτζμβριο του
2016, αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν και οι εκπαιδεφςεισ ςτον Τομζα των Εξωτερικϊν Συνόρων και SIS –
SIRENE.

Αναφορικά με τθ ςφνδεςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν Schengen (N.S.I.S) με το Κεντρικό
Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν Schengen (C.S.I.S) και τα υπόλοιπα 29 κράτθ μζλθ που ςυμμετζχουν ςτο
Schengen, πραγματοποιικθκαν κατά το δεφτερο εξάμθνο του 2015 μια ςειρά εκπαιδεφςεων.
Συγκεκριμζνα, ζγιναν 2 εκπαιδεφςεισ διάρκειασ 3 εβδομάδων, μεταξφ 15/6/2016 και 3/7/2016, αλλά
και 31/8/2016 και 19/9/2016, όπου ζλαβαν μζροσ 26 και 31 πυρινεσ αντίςτοιχα. Τισ εν λόγω
εκπαιδεφςεισ παρακολοφκθςαν πζραν των μελϊν/ πυρινων τθσ Αςτυνομίασ, μζλθ τθσ

39

Αςτυνομία Κφπρου - Ετιςια Ζκκεςθ

2015

Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ και Υπθρεςίασ Αςφλου. Οι εν λόγω εκπαιδεφςεισ πραγματοποιικθκαν από
Λζκτορεσ του εξωτερικοφ μζςα ςτο πλαίςιο χρθματοδότθςθσ που εξαςφαλίςτθκε από το Ταμείο
Εςωτερικισ Αςφάλειασ, Τομζασ Συνόρων.
3.15 Επζκταςθ και αναβάκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ μασ ςε προγράμματα διεκνοφσ αςτυνομικισ
ςυνεργαςίασ
Θ Αςτυνομία Κφπρου ζκεςε ωσ ςτόχο τθσ, ςτθ διάρκεια του ζτουσ, τθν επζκταςθ και αναβάκμιςθ τθσ
ςυμμετοχισ τθσ ςε προγράμματα διεκνοφσ αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ που ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ
αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν και τθ ςυνεργαςία για πρόλθψθ και καταςτολι του εγκλιματοσ.
Μζςω τθσ Δ.Ε.Ε & Δ.Α.Σ, θ Αςτυνομία προϊκθςε τθν ανάπτυξθ τθσ ευρωπαϊκισ και διεκνοφσ αςτυνομικισ
ςυνεργαςίασ μζςω, τόςο τθσ εμπλοκισ τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ ςτα ευρωπαϊκά δρϊμενα, όςο και τθσ
ανταλλαγισ πλθροφοριϊν για τθν πρόλθψθ, διερεφνθςθ και εξιχνίαςθ ποινικϊν υποκζςεων. Επίςθσ,
προϊκθςε τθ ςυμμετοχι μελϊν τθσ Αςτυνομίασ ςτο εξωτερικό (αξιωματικοί ςφνδεςμοι, ευρωπαϊκζσ
αποςτολζσ, κλπ.) και παράλλθλα τθν ενδυνάμωςθ των ςχζςεων τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ με άλλα Κράτθ
Μζλθ και τρίτεσ χϊρεσ, μζςω των Αξιωματικϊν Συνδζςμων που εδρεφουν ςτθν Κφπρο και ςτθν εγγφσ
γεωγραφικι περιοχι.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αναφορζσ ςτο Ρρόγραμμα Διακυβζρνθςθσ του Ρρόεδρου τθσ Δθμοκρατίασ ότι
«προκφπτουν ςυνεχώσ νζεσ μορφζσ εγκληματικότητασ, που εκδηλώνονται ςε περιςςότερεσ από μία
εδαφικζσ επικράτειεσ», θ Αςτυνομία ςυνζχιςε τισ προςπάκειεσ με ςτόχο τθν πρόλθψθ και καταςτολι του
εγκλιματοσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο. Συγκεκριμζνα, θ Αςτυνομία Κφπρου προϊκθςε δράςεισ με
ςκοπό τθν επζκταςθ και αναβάκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςε προγράμματα διεκνοφσ αςτυνομικισ
ςυνεργαςίασ που ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν και τθ ςυνεργαςία για
πρόλθψθ και καταςτολι του εγκλιματοσ.
Αναλυτικότερα, προωκικθκε θ αναβάκμιςθ τθσ ςυνεργαςίασ με τθν EUROPOL, τθν INTERPOL, τον
Οργανιςμό Εξωτερικϊν Συνόρων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (FRONTEX), τθν EUROJUST, κακϊσ επίςθσ θ
ςυνεργαςία με ςκοπό τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν ςτα πλαίςια διαφόρων προγραμμάτων, ςυςτθμάτων
και δικτφων, όπωσ το TISPOL, το EFE, το ATLAS και το AIRPOL, κλπ.
Επίςθσ, μζςω του Γραφείου Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ, ο οποίοσ αποτελεί το ςφνδεςμο μεταξφ
Αςτυνομίασ και Υπουργείου Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξεωσ, προζβθ ςτθν εκτζλεςθ αιτθμάτων
δικαςτικισ αρωγισ και ανζλαβε το ςυντονιςτικό ρόλο για τθν εκτζλεςι τουσ (Ρερί Διεκνοφσ Αςτυνομικισ
Συνεργαςίασ Νόμοσ 23(Λ)2001 και θ Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για Αμοιβαία Αρωγι ςε Ροινικά Κζματα (Κυρ.
Νόμοσ 2(ΛΛΛ)/2000). Κατά το 2015, θ Αςτυνομία παρζλαβε και απζςτειλε, 320 και 141 αιτιματα δικαςτικισ
ςυνδρομισ. Επιπλζον, χειρίςτθκε 29 ςυμπλθρωματικά αιτιματα ςε ιδθ υπάρχουςεσ υποκζςεισ. Επίςθσ,
16 Κφπριοι ανακριτζσ μετζβθςαν ςτο εξωτερικό, για διενζργεια εξετάςεων αναφορικά με 11
διερευνϊμενεσ υποκζςεισ. Τα πιο πάνω ςτοιχεία παρουςιάηουν αφξθςθ ςυγκριτικά με το 2014.
Επιπρόςκετα, προκθρφχκθκαν και δθμοςιεφτθκαν κζςεισ για υπθρεςία μελϊν τθσ Αςτυνομίασ ςτο
εξωτερικό, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κεςμοκετικθκε από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ & Δθμοςίασ
Τάξεωσ.
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και Διεκνείσ χζςεισ
Θ Αςτυνομία Κφπρου ςυνζχιςε τθν προϊκθςθ κεμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που τθν αφοροφν
περιλαμβανομζνων και των κεμάτων εφαρμογισ του Κεκτθμζνου Σζνγκεν, με ςκοπό τθν προετοιμαςία τθσ
Αςτυνομίασ για τθν αξιολόγθςθ τθσ Κφπρου. Ραράλλθλα, μερίμνθςε για τθν ανάπτυξθ και προϊκθςθ των
διμερϊν και ευρωπαϊκϊν ςχζςεων, μζςω των υφιςτάμενων διεκνϊν ςυμφωνιϊν αςτυνομικισ
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ςυνεργαςίασ που ζχει ςυνάψει θ Κυπριακι Δθμοκρατία. Επιπλζον, ςυνζχιςε να ζχει ςυνεργαςία με τον
Οργανιςμό για τθν Αςφάλεια και Συνεργαςία ςτθν Ευρϊπθ (Ο.Α.Σ.Ε.), μζςω του Γραφείου Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και Διεκνϊν Σχζςεων το οποίο λειτουργεί ωσ ςθμείο επαφισ τθσ Αςτυνομίασ.
Ειδικότερα, από πλευράσ τθσ Αςτυνομίασ πραγματοποιικθκαν ενζργειεσ για ενίςχυςθ των μζτρων ςτα
ςθμεία ειςόδου / εξόδου τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, κακϊσ επίςθσ τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν, οι οποίεσ
χρθςιμοποιικθκαν για τθν ετοιμαςία από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Αξιολόγθςθσ για
τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 866/2004 (Ρράςινθ Γραμμι).
Ακόμθ, μζςα ςτο πλαίςιο τθσ Συμφωνίασ Κφπρου – Ελλάδασ, πραγματοποιικθκαν αποςτολζσ παιδιϊν
Κυπρίων αςτυνομικϊν ςτθν Ελλάδα, ςε καταςκθνϊςεισ, οι οποίεσ διοργανϊκθκαν από τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία.
υμμετοχι ςε Ομάδεσ Εργαςίασ, ςυνζδρια, ςεμινάρια τόςο ςτο εξωτερικό όςο και ςτθν Κφπρο
Θ Αςτυνομία Κφπρου μερίμνθςε για τθ ςυμμετοχι των μελϊν τθσ ςτισ διάφορεσ Ομάδεσ Εργαςίασ του
Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτισ Επιτροπζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθν
παρακολοφκθςθ των κεμάτων που αφοροφν ςε αςτυνομικά κζματα που ςυηθτοφνται ςε αυτζσ. Αυτό
επιτυγχάνεται κάκε χρόνο μζςω τθσ ςτενισ ςυνεργαςίασ με τθ Μόνιμθ Αντιπροςωπία τθσ Κφπρου ςτθν
Ε.Ε., το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και Δθμοςίασ Τάξεωσ κι άλλα ςυναρμόδια Υπουργεία.
Επιπρόςκετα, θ Εκνικι Μονάδα EUROPOL ςυντόνιςε τθ ςυμμετοχι μελϊν τθσ Αςτυνομίασ / εκνικϊν
εμπειρογνωμόνων ςε 126 ςυναντιςεισ / ςεμινάρια / εκπαιδεφςεισ ςτο εξωτερικό. Ραράλλθλα, οι
Αξιωματικοί Σφνδεςμοι τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, ςτθ Χάγθ ςυμμετείχαν ςε 40 από τισ πιο πάνω
ςυναντιςεισ. Σθμειϊνεται ότι κατά το ζτοσ 2015, λιφκθκαν 176 προςκλιςεισ από τθν EUROPOL για
ςυναντιςεισ. Mζλθ τθσ Εκνικισ Μονάδασ ςυμμετείχαν ςε ςυναντιςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
EUROPOL, ςυναντιςεισ των Επικεφαλισ των Εκνικϊν Μονάδων EUROPOL και ςε ςυναντιςεισ
SIENA/EIS/IAM Product Manager Forum. Τζλοσ, να ςθμειωκεί ότι διεξιχκθκαν ςτθν Αςτυνομικι Ακαδθμία
διαλζξεισ από το προςωπικό τθσ Εκνικισ Μονάδασ EUROPOL. Σθμειϊνεται ότι το ςχζδιο μακιματοσ που
ακολουκείται για τισ διαλζξεισ είναι βάςθ του κοινοφ κορμοφ εκπαίδευςθσ (common curriculum) του
Ευρωπαϊκοφ Αςτυνομικοφ Κολεγίου (CEPOL). Σκοπόσ των μακθμάτων είναι θ ενθμζρωςθ για το ρόλο, τισ
αρμοδιότθτεσ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ EUROPOL, των Εκνικϊν Μονάδων και το δίκτυο Αξιωματικϊν
Συνδζςμων των Κρατϊν Μελϊν που εδρεφουν ςτθν EUROPOL. Ραράλλθλα πραγματοποιικθκαν
εκπαιδεφςεισ για τθ χριςθ των ςυςτθμάτων τθσ EUROPOL (SIENA και EIS). Συνολικά, κατά το 2015
εκπαιδεφτθκαν περίπου 750 άτομα.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και μετά από διευκετιςεισ που ζγιναν από το Γραφείο τθσ INTERPOL, θ
Κυπριακι Αςτυνομία εκπροςωπικθκε ςε ςθμαντικζσ ςυναντιςεισ του Οργανιςμοφ, όπωσ θ Γενικι
Συνζλευςθ τθσ INTERPOL, θ ςυνάντθςθ των επικεφαλισ των Εκνικϊν Κεντρικϊν Γραφείων τθσ INTERPOL,
το Ευρωπαϊκό Ρεριφερειακό Συνζδριο τθσ INTERPOL και το Ευρωπαϊκό Ρεριφερειακό ςυνζδριο των
ςθμείων επαφισ τθσ INTERPOL.
Το Γραφείο Sirene δεν ζχει τεκεί ακόμθ ςε επιχειρθςιακι λειτουργία. Κατά το 2015, το προςωπικό του
Γραφείου ςυνζχιςε τισ προετοιμαςίεσ για να καταςτεί δυνατι θ επιχειρθςιακι του λειτουργία και
ςυμμετείχε ςε ςυναντιςεισ / ςεμινάρια που αφοροφςαν ςε κζματα του ςυςτιματοσ SIS II, τθ λειτουργία
των Γραφείων SIRENE και άλλων ςυναφϊν κεμάτων, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν ςτθν Κφπρο και ςτο
εξωτερικό.
Επίςθσ, ζλαβε μζροσ ςε ςυνάντθςθ του Δικτφου ENFAST (European Network of Fugitive Active Search
Teams – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενεργοφσ Αναηιτθςθσ Φυγόδικων) και αςχολικθκε με τισ εργαςίεσ του
Δικτφου, ςχετικά με τθν αναηιτθςθ φυγόδικων. Μζςα ςτα πλαίςια του Δικτφου εγκαταςτάκθκε ςτο
Επιχειρθςιακό Κζντρο τθσ INTERPOL, θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ ο οποίοσ ζχει άμεςθ πρόςβαςθ ςτθν
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ιςτοςελίδα των πλζον καταηθτοφμενων προςϊπων τθσ Ε.Ε. (Europe’s Most Wanted List) μεταξφ των
οποίων ςυμπεριλαμβάνονται και τα δφο πλζον αναηθτοφμενα πρόςωπα τθσ Κφπρου. Θ ιςτοςελίδα αυτι
είναι ανοικτι ςτο κοινό για παροχι πλθροφοριϊν για τα αναηθτοφμενα πρόςωπα από τισ 29/01/2016, υπό
τθν υποςτιριξθ τθσ EUROPOL.
Επιπλζον, ςτθ διάρκεια του 2015, εξαςφαλίςτθκε θ ςυμμετοχι τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ ςτο εξωτερικό
κατά το 2015, ςτισ πιο κάτω αποςτολζσ/οργανιςμοφσ:








Αποςτολι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ EUPOL COPPS ςτθν Ραλαιςτίνθ, ςυμμετοχι μζλουσ μασ
μζχρι το Φεβρουάριο του 2015, που ζλθξε θ απόςπαςθ του.
Ευρωπαϊκι Αποςτολι EUBAM, ςτθν Μολδαβία-Ουκρανία, ςυμμετοχι μζλουσ μασ μζχρι τισ
30 Νοεμβρίου 2015, που ζλθξε θ απόςπαςθ του.
Δφο μζλθ ςτθν Μόνιμθ Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ Βρυξζλλεσ. Του ενόσ
θ απόςπαςθ λιγει τον Λοφνιο του 2017 και του άλλου το Λανουάριο του 2017.
Ζνα μζλοσ ςτθ Γενικι Γραμματεία τθσ Interpol ςτθ Λυϊν, από το Νοζμβριο του 2010 μζχρι
τον Οκτϊβριο του 2016 (ανανεϊκθκε τον Οκτϊβριο του 2015).
Ζνα μζλοσ ςτο Επιχειρθςιακό Γραφείο του Οργανιςμοφ FRONTEX, ςτον Ρειραιά, από τον
Σεπτζμβριο του 2010 μζχρι τον Σεπτζμβριο του 2016 (ανανεϊκθκε τον Δεκζμβριο του
2015).
Ζνα μζλοσ ωσ Αξιωματικόσ Σφνδεςμοσ ςτθν Ρρεςβεία τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν
Ακινα, από τον Νοζμβριο του 2014 μζχρι τον Νοζμβριο του 2016.

Από τουσ Αςτυνομικοφσ Ακόλουκουσ που υπθρετοφν ςε Ρρεςβείεσ ξζνων χωρϊν ςτθν Κφπρο ι βρίςκονται
ςε άλλεσ χϊρεσ και είναι διαπιςτευμζνοι και ςτθν Κφπρο, το 2015, παραλιφκθκαν 253 αιτιματα ςχετικά
με διερευνϊμενεσ υποκζςεισ που απαςχολοφν τισ χϊρεσ τουσ και παράλλθλα από πλευράσ Κυπριακισ
Αςτυνομίασ, ςτάλκθκαν 61 αιτιματα ςτουσ εν λόγω Αςτυνομικοφσ Ακόλουκουσ. Τα πιο πάνω ςτοιχεία
παρουςιάηουν αφξθςθ ςυγκριτικά με το 2014. Επίςθσ ςτα πλαίςια τθσ Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ οι εν
λόγω Αξιωματικοί Σφνδεςμοι επιςκζπτονται ςυχνά τθ Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ και το Γ.Α.Σ. για ανταλλαγι
πλθροφοριϊν, ςυηιτθςθ κεμάτων κοινοφ ενδιαφζροντοσ και το γραφείο μεριμνά για τθν διεκπεραίωςθ
των αιτθμάτων τουσ. Σθμειϊνεται ότι ςε ςυνεργαςία με τουσ Αξιωματικοφσ Συνδζςμουσ διοργανϊνονται
εκπαιδεφςεισ / επιςκζψεισ για τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, ςε διάφορα κζματα. Ειδικότερα,
πραγματοποιικθκε, τον Λοφνιο του 2015, ςε ςυνεργαςία με τον Καναδό Αξιωματικό Σφνδεςμο,
εκπαιδευτικό ςεμινάριο με κζμα «Ανάλυςθ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ», με τθ ςυμμετοχι μελϊν τθσ
Αςτυνομίασ Κφπρου και Λειτουργϊν Κυβερνθτικϊν Τμθμάτων/Υπθρεςιϊν/Μονάδων που αςχολοφνται με
οικονομικισ φφςεωσ εγκλιματα.
Νομικι υνεργαςία
Για ακόμθ μια χρονιά, ςυνεχίςτθκε θ ςτενι παρακολοφκθςθ των εξελίξεων του ευρωπαϊκοφ δικαίου και
ςυνεχίςτθκε θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα ερμθνείασ, ςφνταξθσ και εφαρμογισ εν
ιςχφ ι υπό διαμόρφωςθ εκνικϊν, ευρωπαϊκϊν ι διεκνϊν νομικϊν μζτρων. Επίςθσ, θ Αςτυνομία Κφπρου
παρείχε ςυνδρομι προσ το Υ.Δ.&Δ.Τ., μζςα από τθ ςυνεργαςία των αρμόδιων Τμθμάτων, ςτθν
επεξεργαςία Ρροςχεδίων Διμερϊν Συμφωνιϊν Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ, μεταξφ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ
και άλλων χωρϊν. Οι κατάλογοι των Διμερϊν Συμφωνιϊν Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ, κακϊσ και των
Μνθμονίων/Ρρωτοκόλλων και Συμφωνιϊν Συνεργαςίασ τθσ Αςτυνομίασ με άλλουσ φορείσ, ζχουν
αναρτθκεί ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ τθσ Αςτυνομίασ (PORTAL).
Σθμαντικό ςθμείο αναφοράσ αποτελεί θ ςυνεργαςία μεταξφ τθσ Αςτυνομίασ με το Γραφείο του Επιτρόπου
Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα (Ε.Ρ.Δ.Ρ.Χ.), για τθν ορκι εφαρμογι του νομικοφ
πλαιςίου για τθν επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων, κακϊσ και με το Υπουργείο Εξωτερικϊν, για τθν
εφαρμογι των κυρϊςεων και περιοριςτικϊν μζτρων του Συμβουλίου Αςφαλείασ των Θνωμζνων Εκνϊν και
τθσ Ε.Ε., αντίςτοιχα.
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Ανκρϊπινα Δικαιϊματα
Θ Αςτυνομία Κφπρου, κατά το 2015, ςυνεργάςτθκε με άλλεσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και Μθ
Κυβερνθτικοφσ Οργανιςμοφσ, για κζματα που αφοροφν ςτθν προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων
όλων των πολιτϊν Επιπρόςκετα, αςχολικθκε με τθν υλοποίθςθ ςυςτάςεων τθσ Επιτροπισ για τθν
Ρρόλθψθ των Βαςανιςτθρίων, κακϊσ και ςυςτάςεων του Γραφείου τθσ Επιτρόπου Διοικιςεωσ και
Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο επιςκζπτεται χϊρουσ κράτθςθσ και υποβάλλει εκκζςεισ με
ειςθγιςεισ. Επίςθσ, μελετικθκαν επίςθμεσ εκκζςεισ/ ερωτθματολόγια/ ψθφίςματα που εκπονοφνται από
αρμόδιουσ οργανιςμοφσ (ΟΘΕ, UNCHR, FRA, Επίτροποσ Ρροςταςίασ Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ, Επίτροποσ
Διοικιςεωσ, Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικϊν, κτλ), ςε ςχζςθ με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ωσ επίςθσ
με τθ μελζτθ εκκζςεων Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν (ΜΚΟ) για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα (π.χ. CYPRUS
STOP TRAFFICKING).
υνεργαςία με τθ Διεκνι και Ευρωπαϊκι Αςτυνομία
Κατά το ζτοσ 2015, παραλιφκθκαν 108.225 μθνφματα από τθ Γενικι Γραμματεία τθσ INTERPOL, ωσ επίςθσ
και από άλλεσ χϊρεσ μζλθ. Ραράλλθλα, από το Γραφείο INTERPOL Λευκωςίασ ςτάλκθκαν 3.133 μθνφματα,
είτε για ειςερχόμενεσ είτε για εξερχόμενεσ υποκζςεισ. Για τθν ίδια περίοδο ανοίχτθκαν 293 νζεσ
υποκζςεισ, με τισ οποίεσ ηθτικθκαν πλθροφορίεσ από άλλεσ χϊρεσ μζλθ τθσ INTERPOL, κακϊσ επίςθσ και
819 υποκζςεισ για αιτιματα άλλων χωρϊν προσ τθν Κφπρο. Από το ςφνολο των 1.112 υποκζςεων που
ανοίχτθκαν δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι υποκζςεισ που αφοροφν κζματα γενικισ φφςεωσ τα οποία ζτυχαν
χειριςμοφ ςε Γενικοφσ Φακζλουσ τθσ INTERPOL (ερωτθματολόγια, ςεμινάρια, ερωτιματα ςε κζματα
Νομοκεςίασ, ςτατιςτικά ςτοιχεία κ.τ.λ.)
Ραράλλθλα, για τθν ίδια περίοδο εκτυπϊκθκαν από το ςφςτθμα τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ INTERPOL
1.443 Ερυκρζσ Αγγελίεσ οι οποίεσ εκδόκθκαν από χϊρεσ με τισ οποίεσ θ Κυπριακι Δθμοκρατία ζχει
ςφμβαςθ για τθν ζκδοςθ φυγόδικων και ζχουν καταχωρθκεί ςτο STOP-LIST.
Επιπλζον, κατά τθν ίδια περίοδο, ζχουν καταχωρθκεί ςτο STOP-LIST τα ςτοιχεία 5.837 ατόμων, για τα
οποία ζχει εκδοκεί Ευρωπαϊκό Ζνταλμα Σφλλθψθσ από άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και καταηθτοφνται για
ςφλλθψθ με ςκοπό τθν παράδοςι τουσ ςτισ χϊρεσ από τισ οποίεσ καταηθτοφνται.
Επίςθσ, ζχουν καταχωρθκεί, τα ςτοιχεία 1.430 ατόμων τα οποία καταηθτοφνται διεκνϊσ από χϊρεσ μθ
μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τισ οποίεσ θ Κφπροσ ςυνδζεται με ςφμβαςθ για ζκδοςθ φυγόδικων,
καταχωρικθκαν ςτο STOP – LIST, με ςκοπό τθ ςφλλθψθ και τθν ζκδοςι τουσ ςφμφωνα με το νόμο περί
εκδόςεωσ φυγόδικων. Τθν ίδια περίοδο ςυνελιφκθκαν ςτο εξωτερικό και εκδόκθκαν/παραδόκθκαν ςτθν
Κφπρο 16 φυγόδικοι, οι οποίοι καταηθτοφνταν από τισ Αςτυνομικζσ Αρχζσ τθσ Κφπρου, ενϊ άλλα 30
φυγόδικοι εντοπίςτθκαν ςτθν Κφπρο και εκδόκθκαν/παραδόκθκαν ςτισ αιτιτριεσ χϊρεσ.
Επίςθσ, το αρμόδιο γραφείο τθσ Αςτυνομίασ διενιργθςε 2.749 ελζγχουσ ςτισ βάςεισ δεδομζνων του
Οργανιςμοφ για αιτιματα που λιφκθκαν από το Τμιμα Αρχείου Ρλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ για
κζματα που αφοροφςαν άδειεσ μετανάςτευςθσ, αιτιματα για επί μακρόν διαμζνοντεσ αλλοδαποφσ και
πολιτογραφιςεισ. Σθμειϊνεται ότι ςτισ πλείςτεσ αιτιςεισ περιλαμβάνονται πζραν του ενόσ ατόμου, ωσ εκ
τοφτου ο πραγματικόσ αρικμόσ ατόμων που ελζγχκθκαν είναι κατά πολφ μεγαλφτεροσ.
Επιπρόςκετα, μεταξφ των θμερομθνιϊν 9 με 16 Λουνίου 2015, το Γραφείο τθσ INTERPOL ςυμμετείχε ςτθν
παγκόςμια επιχείρθςθ PANGEA, ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τελωνείων, τισ Φαρμακευτικζσ Υπθρεςίεσ και
τισ Ταχυδρομικζσ Υπθρεςίεσ. Σκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ ιταν ο εντοπιςμόσ και θ κατάςχεςθ ψευδεπίγραφων
φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων. Μζςα ςτα πλαίςια τθσ επιχείρθςθσ εντοπίςτθκαν και καταςχζκθκαν ςτθν
Κφπρο 8.806 τεμάχια φαρμακευτικϊν προϊόντων. Σε παγκόςμιο επίπεδο καταςχζκθκαν πζραν των 20
εκατομμφριων φαρμακευτικϊν προϊόντων, ςυνολικισ αξίασ 81 εκατομμυρίων δολαρίων. Κακ’ όλθ τθ
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διάρκεια του ζτουσ και μετά από διευκετιςεισ που ζγιναν από το Γραφείο τθσ INTERPOL, θ Κυπριακι
Αςτυνομία εκπροςωπικθκε ςε ςθμαντικζσ ςυναντιςεισ του Οργανιςμοφ, όπωσ θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ
INTERPOL, θ ςυνάντθςθ των επικεφαλισ των Εκνικϊν Κεντρικϊν Γραφείων τθσ INTERPOL, το Ευρωπαϊκό
Ρεριφερειακό Συνζδριο τθσ INTERPOL και το Ευρωπαϊκό Ρεριφερειακό ςυνζδριο των ςθμείων επαφισ τθσ
INTERPOL.
Κατά το 2015, ζχουν παραλθφκεί 7.447 μθνφματα από τθν EUROPOL και τα άλλα Κράτθ Μζλθ και
παράλλθλα ζχουν αποςταλεί εκ μζρουσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ μζςω τθσ Εκνικισ Μονάδασ, 2.357
μθνφματα. Συγκριτικά, με το 2014, παρατθρικθκε αφξθςθ 41% ςτα ειςερχόμενα μθνφματα και 18% ςτα
εξερχόμενα. Ανοίχκθκαν 902 υποκζςεισ (ειςερχόμενεσ), ςτισ οποίεσ άλλεσ χϊρεσ ηιτθςαν τθ διεξαγωγι
εξετάςεων ςτθν Κφπρο, από άλλεσ χϊρεσ ι τθν EUROPOL. Ραράλλθλα, ζχουν ανοιχκεί 244 υποκζςεισ
(εξερχόμενεσ) με τισ οποίεσ οι αρχζσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ηιτθςαν τθ διενζργεια εξετάςεων από
άλλεσ χϊρεσ ι τθν EUROPOL. Συγκριτικά με το 2014, για τισ ειςερχόμενεσ υποκζςεισ παρατθρικθκε
αφξθςθ 17%. Σθμειϊνεται ότι οι υποκζςεισ αυτζσ αφοροφςαν επί το πλείςτον κζματα πλαςτογραφίασ
(ταξιδιωτικϊν εγγράφων), τρομοκρατίασ, απάτθσ, κλοπϊν, νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ, παράνομθσ μετανάςτευςθσ, ναρκωτικϊν και άλλων ςοβαρϊν εγκλθμάτων.
Επιπρόςκετα, μζςα ςτα πλαίςια τθσ Απόφαςθσ Ρλαίςιο του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε. 2006/960/JHA – Σουθδικι
Ρρωτοβουλία (για τθν απλοφςτευςθ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων μεταξφ των αρχϊν
επιβολισ του νόμου των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), θ Εκνικι Μονάδα EUROPOL παρζλαβε
36 και απζςτειλε 14 αιτιματα. Σθμειϊνεται ότι από τα 14 εξερχόμενα αιτιματα, τα 13 αφοροφςαν
υποκζςεισ ταυτοποίθςθσ αποτυπωμάτων και προφίλ DNA, μζςα ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ Prüm
(Απόφαςθ 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου ςχετικά με τθν αναβάκμιςθ τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ,
ιδίωσ όςον αφορά τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ – Prüm
Convention). Αναφζρεται επίςθσ ότι διαβιβάςτθκαν 80 ςυνειςφορζσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ
(πλθροφορίεσ / δεδομζνα), ςε Σθμεία Εςτίαςθσ (FP – Focal Points), τα οποία υπάγονται ςτουσ δφο
Αναλυτικοφσ Φακζλουσ τθσ EUROPOL (AWF – SOC & AWFCT).
Σθμειϊνεται ότι, θ Κυπριακι Δθμοκρατία ςυμμετζχει ςε 23 από τα 29 Σθμεία Εςτίαςθσ και ςε αυτά μασ
εκπροςωποφν μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, τθσ ΜΟ.Κ.Α.Σ., του Τμιματοσ Τελωνείων και του Εφόρου Φορολογίασ,
για κζματα Φ.Ρ.Α. Επιπρόςκετα, θ Μονάδα, διεκπεραίωςε 3.911 ειςερχόμενα και 4.019 εξερχόμενα
μθνφματα ςε ανταλλαγι αλλθλογραφίασ με άλλεσ Υπθρεςίεσ / Τμιματα / Μονάδεσ /Γραφεία τθσ
Αςτυνομίασ αλλά και άλλων Κυβερνθτικϊν οργάνων.
Θ Εκνικι Μονάδα EUROPOL, μζςω του ςυςτιματοσ αςφαλοφσ επικοινωνίασ με το οποίο είναι
ςυνδεδεμζνο με το Αρχθγείο τθσ EUROPOL ςτθ Χάγθ, ζχει πρόςβαςθ ςτο Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν τθσ
EUROPOL (EIS), το οποίο παρζχει τθ δυνατότθτα ελζγχου, κακϊσ και καταχϊρθςθσ δεδομζνων /
πλθροφοριϊν ςχετικά με ςοβαρζσ υποκζςεισ που εμπίπτουν ςτθν εντολι τθσ EUROPOL. Το 2015 ζγιναν
από τθν Εκνικι Μονάδα EUROPOL 121 καταχωριςεισ ςτο ςφςτθμα EIS, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 22% ςε
ςφγκριςθ με το 2014.
Σθμειϊνεται ότι ζχουν γίνει ενζργειεσ από τθν Εκνικι Μονάδα EUROPOL για να δοκοφν προςβάςεισ για
διεξαγωγι ελζγχων ςτο EIS ςε 108 μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, τθσ ΜΟ.Κ.Α.Σ. και του Τμιματοσ Τελωνείων.
Επιπρόςκετα, ζχουν δοκεί προςβάςεισ ςτο ςφςτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν SIENA, ςε 35 μζλθ τθσ
Αςτυνομίασ και τθσ ΜΟ.Κ.Α.Σ.
Θ Αςτυνομία Κφπρου, μζςω του Γραφείου τθσ EUROPOL ςυντονίηει τθν εφαρμογι του Κφκλου Ρολιτικισ
τθσ Ε.Ε. (EU Policy Cycle) για το ςοβαρό οργανωμζνο ζγκλθμα μζςα ςτα πλαίςια του οποίου
δθμιουργικθκαν τα Ρρογράμματα EMPACT (European Multi-Disciplinary Platform Against Criminal
Threats). Από τα EMPACT απορρζουν διάφορεσ επιχειρθςιακζσ δράςεισ τισ οποίεσ καλοφνται από κοινοφ
τα Κράτθ Μζλθ να πραγματοποιιςουν. Θ Κυπριακι Δθμοκρατία ςυμμετζχει ενεργά ςε 8 από τα 12
Ρρογράμματα EMPACT. Συγκεκριμζνα, ςυμμετζχουμε ςτα προγράμματα που αφοροφν τθ παράνομθ
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μετανάςτευςθ, εμπορία προςϊπων, απάτθ ςε ςχζςθ με τελωνειακοφσ δαςμοφσ, φορολογικι απάτθ,
ςυνκετικά ναρκωτικά, κοκαΐνθ, οργανωμζνο ζγκλθμα εναντίον περιουςίασ και θλεκτρονικό ζγκλθμα ςε
ςχζςθ με τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ ανθλίκων.
Κατά το 2015, θ Εκνικι Μονάδα EUROPOL ςυντόνιςε και ςυμμετείχε ςτισ ακόλουκεσ επιχειριςεισ ςτισ
οποίεσ ζλαβαν μζροσ διάφορα Τμιματα τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου κακϊσ και άλλων Υπθρεςιϊν τθσ
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ:














Trilateral Meeting (Cyprus - Romania - Slovakia) (Illegal Immigration, Fictitious Marriages & THB)
23/04/2015
Cobra III (Global Action on Widlife) 04-27/05/2015
EMPACT Joint Action Days - Blue Amber 04-06/11/2015
EMPACT THB: Joint Action Day - Chinese THB 16/03/2015
EMPACT Cocaine: Operation COSTALOT 18-31/05/2015
EMPACT OPC: Action Day on Metal Theft 27-28/05/2015
EMPACT Cocaine & Synthetic Drugs: Joint
Action Days 15-19/06/2015
EMPACT THB: Airline Action Days 16-17/06/2015
EMPACT Cocaine & Synthetic Drugs: Joint
Action Days 21-25/09/2015
Joint Police Operation LuxCar 30/09 - 01/10/2015
EMPACT THB: Airline Action Days 04-06/11/2015

Επιπρόςκετα, θ Εκνικι Μονάδα EUROPOL ςυντόνιςε τθ ςυμμετοχι μελϊν τθσ Αςτυνομίασ / εκνικϊν
εμπειρογνωμόνων ςε 126 ςυναντιςεισ / ςεμινάρια / εκπαιδεφςεισ ςτο εξωτερικό. Ραράλλθλα, οι
Αξιωματικοί Σφνδεςμοι τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, ςτθ Χάγθ ςυμμετείχαν ςε 40 από τισ πιο πάνω
ςυναντιςεισ. Σθμειϊνεται ότι κατά το ζτοσ 2015, λιφκθκαν 176 προςκλιςεισ από τθν EUROPOL
για ςυναντιςεισ.
Mζλθ τθσ Εκνικισ Μονάδασ ςυμμετείχαν ςε ςυναντιςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου EUROPOL,
ςυναντιςεισ των Επικεφαλισ των Εκνικϊν Μονάδων EUROPOL και ςε ςυναντιςεισ SIENA/EIS/IAM Product
Manager Forum.
Τζλοσ, να ςθμειωκεί ότι διεξιχκθκαν ςτθν Αςτυνομικι Ακαδθμία διαλζξεισ από το προςωπικό τθσ Εκνικισ
Μονάδασ EUROPOL. Σθμειϊνεται ότι το ςχζδιο μακιματοσ που ακολουκείται για τισ διαλζξεισ είναι βάςθ
του κοινοφ κορμοφ εκπαίδευςθσ (common curriculum) του Ευρωπαϊκοφ Αςτυνομικοφ Κολεγίου (CEPOL).
Σκοπόσ των μακθμάτων είναι θ ενθμζρωςθ για τον ρόλο, τισ αρμοδιότθτεσ και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ
EUROPOL, των Εκνικϊν Μονάδων και το δίκτυο Αξιωματικϊν Συνδζςμων των Κρατϊν Μελϊν που
εδρεφουν ςτθν EUROPOL. Ραράλλθλα πραγματοποιικθκαν εκπαιδεφςεισ για τθ χριςθ των ςυςτθμάτων
τθσ EUROPOL (SIENA και EIS). Συνολικά, κατά το 2015 εκπαιδεφτθκαν περίπου 750 άτομα.
3.16 Αξιοποίθςθ Χρθματοδοτικϊν ευκαιριϊν
Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων-Ετιςιο Πρόγραμμα 2013
Το Ετιςιο Ρρόγραμμα 2013, το οποίο αποτελεί το καταλθκτικό Ετιςιο Ρρόγραμμα για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007-2013, ζχει ολοκλθρωκεί ςτισ 30 Λουνίου, 2015. Οι δράςεισ που χρθματοδοτικθκαν μζςω του
ΕΡ 2013 περιελάμβαναν τθν αγορά 4 φουςκωτϊν ςκαφϊν (β’ πλθρωμι), τισ εκπαιδεφςεισ χειριςτϊν τθσ
Μ.Α.ΕΡ. για το β’ εξάμθνο του ζτουσ 2014, τθν τετραετι επικεϊρθςθ των ελικοπτζρων AW139 (4-year
inspection) και τθν παροχι υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ για τα Εκνικά Συςτιματα Σζνγκεν N-SIS II, και SIRENE,
το Κεντρικό Αυτοματοποιθμζνο Σφςτθμα τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου.
Με το Ετιςιο Ρρόγραμμα 2013, ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ θ προγραμματικι περίοδοσ 2007-2013 του
Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων, κατά τθν οποία διενεργικθκαν επιλζξιμεσ δαπάνεσ φψουσ €38.953.389 και
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ειςπράχκθκαν ζςοδα φψουσ €9.929.674 μζχρι ςιμερα για τθν Κυπριακι Δθμοκρατία ενϊ αναμζνονται
επιπρόςκετα ζςοδα φψουσ €3.452.110 εντόσ του ζτουσ 2016.
Πρόγραμμα Διαςυνοριακισ υνεργαςίασ Ελλάδα-Κφπροσ 2007-2013, Ζργο Σρίτωνασ
Το ζργο «Τρίτωνασ», το οποίο αφορά τθν αναβάκμιςθ του παράκτιου ςυςτιματοσ αδιοεπιςιμανςθσ τθσ
Λιμενικισ και Ναυτικισ Αςτυνομίασ, ζχει ολοκλθρωκεί ςτισ 31 Δεκεμβρίου, 2015. Μζςω του ζργου αυτοφ,
αναμζνεται ότι κα ενιςχυκεί θ αςφάλεια ςτθν επιλζξιμθ περιοχι και κα βελτιωκοφν οι δυνατότθτεσ
παράκτιασ επιτιρθςθσ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Κατά τθ διάρκεια του ζργου διενεργικθκαν
επιλζξιμεσ δαπάνεσ φψουσ €1.037.146,48, ενϊ μζχρι ςιμερα ανακτικθκε το ποςό των €678.868,28
Ανταγωνιςτικά Χρθματοδοτικά Προγράμματα
Το ζργο “Tech-Assist Cypol”, το οποίο αφορά τθν αγορά λογιςμικϊν ςυςτθμάτων και εξοπλιςμοφ για τισ
ανάγκεσ του Δικανικοφ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικϊν Δεδομζνων, ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ ςτισ 30 Λουνίου,
2015. Κατόπιν υποβολισ τθσ τελικισ ζκκεςθσ ςτθν ΕΕ, οι δαπάνεσ του ζργου κεωρικθκαν πλιρωσ
επιλζξιμεσ και θ Κυπριακι Δθμοκρατία ανζκτθςε το ποςό των €29.419,83.
Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020 (Σομζασ Αςτυνομικισ υνεργαςίασ, Σομζασ υνόρων)
Το Εκνικό Ρρόγραμμα του Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ 2014-2020 (Τομζασ Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ
και Τομζασ Συνόρων) ζχει εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτισ 29 Λουλίου, 2015. Σφμφωνα με το
τελικό ςχζδιο χρθματοδότθςθσ του Ρρογράμματοσ, ο προχπολογιςμόσ που αναλογεί ςτθν Αςτυνομία για
τον Τομζα Συνόρων και Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ ανζρχεται ςτα €18.536.028 και €8.117.257,00
αντίςτοιχα. Για τον προχπολογιςμό αυτό, ζχει ιδθ γίνει προγραμματιςμόσ των δράςεων που εμπίπτουν
ςτουσ πιο πάνω Τομείσ, με χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ που καλφπτει τα ζτθ 2014-2020.
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Αρχθγείο Αςτυνομίασ
Αντιςτράτθγου Ευάγγελου Φλωράκθ
1478, Λευκωςία
http://www.police.gov.cy
email: essak@police.gov.cy
Τθλ.: +35722606834
Fax : +35722606866
Επιμζλεια :
Επιτελείο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ
Τμιμα Ρλθροφορικισ
Γραφείο Ανάλυςθσ & Στατιςτικισ
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