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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Αστυνόμευση στην Κύπρο
Η Κυπριακή Αστυνομία είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας διατήρησης της έννομης τάξης και ασφάλειας
και παρέχει υπηρεσίες ολόκληρο το 24ωρο στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διασφαλίζοντας την
ομαλή και αρμονική λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας. Μέσα στα πλαίσια αυτά, έχει την ευθύνη
της αστυνόμευσης των περιοχών που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, εδαφικής έκτασης 5.653
τ.χλμ. (61,1%) και 307.1 τ.χλμ. ακτογραμμής. Σύμφωνα με τη νέα δημογραφική έκθεση της Στατιστικής
Υπηρεσίας (15/11/2012), έχει την ευθύνη της προστασίας 862.000 εγγεγραμμένων πολιτών, καθώς επίσης
και μεγάλου αριθμού επισκεπτών του νησιού μας.
Η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του έτους 2013, κατάφερε να διεκπεραιώσει με επιτυχία τα καθήκοντά
της, με αριθμητική δύναμη 5.019 μελών, όλων των βαθμίδων. Τα καθήκοντα της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας διεκπεραίωσαν με επιτυχία 639 μόνιμα μέλη, 118 έκτακτοι Πυροσβέστες και 145 εργάτες
Πυρόσβεσης.
Στη διάρκεια του έτους δεν πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε περαιτέρω προσλήψεις ως απόρροια της
οικονομικής κρίσης. Ταυτόχρονα, αφαιρέθηκαν από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης συνολικά 59 θέσεις (μία εξειδικευμένη θέση Υπαστυνόμου, 23 Αστυφυλάκων, μία
Τακτικού Ειδικού Αστυφύλακα, 27 Ειδικών Αστυφυλάκων και επτά Πυροσβεστών). Επιπλέον, τέθηκε
πρόνοια στον προϋπολογισμό του 2014 για την κατάργηση συνολικά 43 οργανικών θέσεων (μία
Υπαστυνόμου, 14 Λοχιών, 27 Αστυφυλάκων, και μία Ειδικού Αστυφύλακα).
Με βάση τα στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην αριθμητική δύναμη της Αστυνομίας Κύπρου, το
Δεκέμβριο του 2013 υπήρχαν στην Αστυνομία 446 κενές θέσεις και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 95 κενές
θέσεις.
H Αστυνομία χωρίζεται σε επτά Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών: της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της
Λάρνακας, της Αμμοχώστου, της Πάφου, της Μόρφου και της Κερύνειας. Λόγω της Τουρκικής εισβολής και
της συνεχιζόμενης κατοχής, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Αμμοχώστου και Μόρφου, στεγάζονται
προσωρινά στο Παραλίμνι και στην Ευρύχου αντίστοιχα, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση Κερύνειας έχει
αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της. Το έργο των Αστυνομικών Διευθύνσεων Επαρχιών υποστηρίζεται
από τα διάφορα Τμήματα, Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Αρχηγείου.
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Δομή Κυπριακής Αστυνομίας

Οργανόγραμμα Αστυνομίας Κύπρου (31/12/2013)

Αποστολή
Η Κυπριακή Αστυνομία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται στον περί Αστυνομίας Νόμο 73(Ι)/2004.
Με βάση το άρθρο 6 του Νόμου έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας για:
•
•
•
•

τη διατήρηση του νόμου και της τάξης,
τη διαφύλαξη της ειρήνης,
την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος, και
τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Όραμα
«Αστυνομία Ανθρώπινη και Υπερήφανη». Ανθρώπινη με κοινωνική ευαισθησία, υπερήφανη για την
αποστολή και τη στολή της και με αυξημένο το αίσθημα της αξιοπρέπειας και της αυτοεκτίμησης. Το
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όραμα μας έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, τις αξίες και τις
αρχές.
Αξίες
•
•
•
•
•
•
•

Νόμιμη δράση, υπηρετώντας με ακεραιότητα τους σκοπούς της δικαιοσύνης.
Δίκαιη και λογική δράση, με ορθή κρίση, χωρίς φόβο και προκατάληψη.
Διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης.
Ευφορία από φυσικό θάρρος, ακμαίο ηθικό και παρρησία.
Χειρισμός του κοινού με σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα.
Ανάληψη δυναμικής δράσης, όποτε κρίνεται επιβεβλημένο για την εκπλήρωση του νόμιμου
καθήκοντος.
Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών.

Αρχές
Η Κυπριακή Αστυνομία είναι δεσμευμένη να παρέχει δίκαιη και ίση μεταχείριση σε όλους τους πολίτες
ανεξαρτήτως κοινότητας, φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, πολιτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ηλικίας και κοινωνικής τάξης.

ΜΕΡΟΣ Β΄- Ανασκόπηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του 2013
Η Αστυνομία Κύπρου, κατά το 2013, είχε στη διάθεσή της για την εύρυθμη λειτουργία της το εγκριθέν
ποσό των €237.978.175. Ο προϋπολογισμός του 2013 υπήρξε κατά €8.811.403 μειωμένος σε σχέση με το
2012. Η κατανομή των εγκριμένων πιστώσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προτεραιότητες που
αυτές τέθηκαν στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πολιτική
για την ασφάλεια, σε περιοριστικά πλαίσια, ως ακολούθως:











Λειτουργικά έξοδα
Εκπαίδευση Προσωπικού
Εκστρατείες διαφώτισης
Δαπάνες Αστυνόμευσης
Ανέγερση/ επέκταση/ συντήρηση κτηρίων και γραφείων
Αγορά μηχανοκίνητου εξοπλισμού
Αγορά αεροπορικού, ναυτικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού
Συντηρήσεις μηχανημάτων, μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού
Σύμβαση Υπηρεσιών
Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς

Κατά τη διάρκεια του 2013, επικεντρωθήκαμε στους ακόλουθους στόχους:
1ΟΣ Ασφάλεια του πολίτη – Συνεργασία με τον πολίτη
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2ΟΣ Σύγχρονη και Αποτελεσματική Αστυνομία
3ΟΣ Αποτελεσματική Δράση κατά του εγκλήματος
Οι επιδόσεις μας σε σχέση με τους βασικότερους δείκτες απόδοσης, συνοψίζονται παρακάτω:
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Στόχος 2013

Αποτελέσματα

Αριθμός θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων
Αριθμός νεκρών συνεπεία τροχαίων συγκρούσεων

<50
<53

41
44

Αριθμός τροχαίων συγκρούσεων με σοβαρούς τραυματισμούς

<439

355

Αριθμός σοβαρών τραυματισμών συνεπεία τροχαίων
συγκρούσεων

<496

407

Αριθμός ελέγχων αλκοόλης

>138.000

126.506

Αριθμός ατόμων που εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλης

Δ.Μ.Ν.Π.

9.141

Αριθμός σοβαρών υποθέσεων

<8.000

7.089

Ποσοστό εξιχνίασης σοβαρών υποθέσεων
Αριθμός υποθέσεων μικροπαραβάσεων
Ποσοστό εξιχνίασης μικροπαραβάσεων
Αριθμός προσώπων (ευάλωτες ομάδες) που παρακολούθησαν
διαλέξεις για θέματα πρόληψης εγκλήματος από Κοινοτική
Αστυνόμευση
Άδειες Ασθενείας ανά μέλος (εξαιρουμένων των μελών που
υπερέβησαν τις 42 μέρες)
Άδειες Ασθένειας ανά μέλος
Εθελοντές αιμοδότες
Εθελοντές δότες μυελού των οστών

>52%
<13.560
>88%

58,1%
10.804
92,7%

>24.560

21.299

<6,5

6,34

<8
>1500
>1300

8,68
2.015
1.319

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
1.1 Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη
Στα πλαίσια της βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, έχουμε θέσει μεταξύ άλλων δράσεων, τη
μείωση του χρόνου της άμεσης μετάβασης σε σκηνές εγκλημάτων, δυστυχημάτων ή άλλων επεισοδίων.
Έτσι και για το 2013, συνεχίστηκε η κατηγοριοποίηση των συμβάντων για σκοπούς ανταπόκρισης των
μελών μας που υπηρετούν στους Ουλαμούς Άμεσης Επέμβασης, σε περιπτώσεις ταυτόχρονων κλήσεων,
όπου όπως διαφάνηκε η ιεράρχηση αυτή είχε πολύ θετικά αποτελέσματα.
Με σκοπό τη βελτίωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πολίτη, έχουν συμβάλει στην εξυπηρέτηση
του κοινού η Γραμμή του Πολίτη 1460, η Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας
1498 που λειτουργεί στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός
κλήσης έκτακτης ανάγκης, 112/199.
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Τα μέλη του Κέντρου Ελέγχου Μηνυμάτων, τα οποία στελεχώνουν την τηλεφωνική γραμμή 1460,
συνέχισαν για ακόμη μια χρονιά να εξυπηρετούν το κοινό και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με διάφορα αστυνομικά θέματα επί 24ώρου. Για το 2013, η εν λόγω τηλεφωνική γραμμή, δέχθηκε 75.801
κλήσεις.
Η τηλεφωνική γραμμή 1498, δέχθηκε κατά τη διάρκεια του 2013, 455 κλήσεις. Οι κυριότεροι λόγοι που
διάφοροι πολίτες κάλεσαν τη γραμμή αυτή, ήταν είτε για να διαβιβάσουν πληροφορίες, είτε για να
ζητήσουν βοήθεια ή συμβουλές σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούσαν σε εξαρτησιογόνες ουσίες.
Στη διάρκεια του έτους δεχθήκαμε 489.505 κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης
ανάγκης, 112/199.
1.2 Ενεργότερη συμμετοχή του πολίτη στην πρόληψη του εγκλήματος
Η ενδυνάμωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μεταξύ Αστυνομίας και κοινού, με απώτερο σκοπό την
ενεργό συμμετοχή των πολιτών, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια για πρόληψη και εξιχνίαση του
εγκλήματος, αποτέλεσε προτεραιότητα μας.
Μέσα στα πλαίσια αυτά συνεχίστηκε και στη διάρκεια του 2013 η πραγματοποίηση συναντήσεων με
διάφορες τοπικές κοινωνικές ομάδες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και η ανάπτυξη σχέσεων με
διάφορες πολυπολιτισμικές ομάδες. Η συνεργασία αυτή επισφραγίστηκε στα τέλη του 2013 με τη
βράβευση 59 πολιτών για τη συμβολή τους στο έργο της Αστυνομίας.
1.3 Εταιρική κοινωνική ευθύνη
Ως ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός, η Αστυνομία Κύπρου δε θα μπορούσε να παραμείνει αμέτοχη στα
όσα συμβαίνουν στην κοινωνία μας.
Έτσι, για άλλη μια χρονιά προχώρησε στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού και φιλανθρωπικού
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οργάνωσε, ανάμεσα σε άλλες δράσεις, ενημερωτικές εκστρατείες κατά της βίας
εναντίον των γυναικών και εκστρατείες για μέτρα πρόληψης διαρρήξεων και κλοπών σε διάφορες
επαρχίες της Κύπρου.
Πέραν των πιο πάνω, συμμετείχε στις εκδηλώσεις, του Ραδιομαραθωνίου και ανέλαβε τη συλλογή
ενδυμάτων, τροφίμων, παιχνιδιών για άπορες οικογένειες με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων.
Ακόμη, ομάδες μελών της Αστυνομίας, επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια του χρόνου διάφορα γηροκομεία,
νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα. Να σημειωθεί δε, ότι στη διάρκεια του 2013, τα μέλη μας προσέφεραν
απλόχερα σε διάφορες φιλανθρωπικές διοργανώσεις.
Επιπρόσθετα, μέλη της Αστυνομίας, παρείχαν διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες τόσο σε πολίτες όσο και σε
οργανωμένα σύνολα. Συγκεκριμένα, σε 136 περιπτώσεις τα μέλη μας παρείχαν Α’ Βοήθειες αλλά και
προχώρησαν στη μεταφορά ασθενών και τραυματιών ή/και συνέβαλαν στη συνοδεία ασθενοφόρων
οχημάτων από τα σημεία σύγκρουσης ή από το ελικοδρόμιο στο νοσοκομείο. Στο ανθρωπιστικό αυτό
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έργο, συνέβαλε σημαντικά και η αξιοποίηση τόσο των πτητικών όσο και των πλωτών μέσων που διαθέτει
η Αστυνομία, αφού σε 32 περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς έρευνας και διάσωσης προσώπων.
Επιπλέον, σε 5.647 περιπτώσεις, μέλη μας παρείχαν ανθρωπιστική ή άλλου είδους βοήθεια σε
συνανθρώπους μας, αλλά και παρείχαν σε άλλες 2.721 περιπτώσεις οδική βοήθεια στους
αυτοκινητόδρομους.
Σε ό,τι αφορά στις διάφορες αιμοδοσίες που διοργανώθηκαν από την Αστυνομία, τα μέλη μας εκδήλωσαν
έμπρακτα τα αλτρουιστικά τους αισθήματα. Συνολικά, μέχρι τέλος του 2013, υπήρχαν καταγεγραμμένοι
2.015 εθελοντές αιμοδότες, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά και 1.319
δότες μυελού των οστών.
Μέσα στα πλαίσια του ενδιαφέροντος μας για την προστασία του περιβάλλοντος, στη διάρκεια του 2013
τα μέλη της Αστυνομίας εργάστηκαν στον τομέα της καταστολής του φαινομένου της ηχορρύπανσης και
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από μηχανοκίνητα οχήματα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν σε
παγκύπρια βάση 85 συντονισμένες εκστρατείες για καταστολή του φαινομένου αυτού και σημειώθηκαν
1.587 καταγγελίες για παράνομη χρήση των μεγαφώνων αλλά και 60 καταγγελίες για την ηχορύπανση και
τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Αναφορικά με την καταπολέμηση της λαθροθηρίας η Αστυνομία πραγματοποίησε 70 συντονισμένες
επιχειρήσεις, αλλά και αξιοποίησε τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω της γραμμής του Κυνηγού
1414. Στη διάρκεια του χρόνου έγιναν 54 καταγγελίες σε σχέση με την προστασία άγριων πτηνών και
θηραμάτων από το κλιμάκιο πάταξης λαθροθηρίας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν περιπολίες με
τη συμβολή των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Επαρχιών, με σκοπό την πάταξη της λαθροθηρίας.
Με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η Αστυνομία ακολουθεί το Σχέδιο
Δράσης, για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, όπως αυτό απορρέει και από την Ε.Ε.
Προς επίτευξη του σκοπού αυτού έχουν συμπεριληφθεί περιβαλλοντικές παράμετροι στις συμβάσεις του
Δημοσίου κατά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων, την προώθηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών
και την ευαισθητοποίηση των μελών μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Τομείς και μέτρα που περιλήφθηκαν:
•
•
•
•
•

εξοπλισμός γραφείου (ανακυκλωμένο χαρτί, μελάνια, κ.ά.)
καθαριστικά είδη (βιοαποικοδομήσιμα σακούλια, κλπ.)
ηλεκτρικές συσκευές (οικονομικοί λαμπτήρες κλπ.)
διάθεση άχρηστων μπαταριών
κάδοι ανακύκλωσης
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1.4 Πρόσβαση του πολίτη και των τοπικών κοινοτήτων σε στατιστικά στοιχεία για το έγκλημα και τα
τροχαία δυστυχήματα
Βασικός στόχος για το 2013, υπήρξε τόσο η άμεση, όσο και η έγκυρη ενημέρωση του πολίτη, αλλά και η
προβολή του αστυνομικού έργου. Για το σκοπό αυτό, η Αστυνομία, μέσω του Γραφείου Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων, συνεργάστηκε στενά τόσο με ιδιοκτήτες των ηλεκτρονικών και έντυπων Μ.Μ.Ε., όσο
και με αρχισυντάκτες και δημοσιογράφους, για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και
επίλυση τυχόν προβλημάτων, με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Αστυνομίας και Μ.Μ.Ε.
Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, το αρμόδιο γραφείο προέβηκε στην έκδοση πληθώρας δελτίων
τύπου, δηλώσεων και συνεντεύξεων για θέματα επικαιρότητας και αστυνομικών ανακοινώσεων, σχετικά
με διάφορες σοβαρές υποθέσεις και εκστρατείες πρόληψης και ελέγχου που διενεργήθηκαν από τα
διάφορα Τμήματα της Αστυνομίας. Παράλληλα, διοργάνωσε αριθμό δημοσιογραφικών διασκέψεων του
Αρχηγού Αστυνομίας.
Ο εμπλουτισμός και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας ήταν συνεχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα
κείμενα υπάρχουν τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Δημοφιλέστεροι σύνδεσμοι της
ιστοσελίδας μας είναι τα δελτία τύπου και οι αστυνομικές ανακοινώσεις/γραπτές δηλώσεις, αλλά και ο
σύνδεσμος του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια του
χρόνου που πέρασε, την ιστοσελίδα της Αστυνομίας επισκέφθηκαν 229.477 χρήστες του διαδικτύου, τόσο
από την Κύπρο (45,44%), όσο και το εξωτερικό (56,56%), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την τελευταία
τριετία καταδεικνύοντας τη χρησιμότητα του ιστοχώρου της Αστυνομίας:
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Επισκέπτες στην Ιστοσελίδα της Αστυνομίας 2011-2013
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Να σημειωθεί ότι τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία πιθανόν να επιδέχονται διαφοροποιήσεις, λόγω
τεχνικού προβλήματος του συστήματος καταγραφής κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.Για
τους μήνες αυτούς καταγράφηκε ο μέσος όρος όλων των υπόλοιπων μηνών.
Σημαντικό επίσης προς αναφορά είναι και η δραστηριοποίηση της Αστυνομίας στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης, Facebook, Twiter, Google Plus, YouTube, αλλά και η δημιουργία εφαρμογής (application) για
«έξυπνα τηλέφωνα» (smart phones), μέσω των οποίων ενημερώνεται το κοινό για θέματα που το
αφορούν (κατάσταση οδικού δικτύου, εκστρατείες, συμβουλές, κ.ά.). Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του
έτους επισκέφθηκαν συνολικά το προφίλ της Αστυνομίας στο Facebook/Twitter 4.306/219
επισκέπτες/φίλοι.
1.5 Συμβολή της τροχαίας στη βελτίωση της σχέσης Αστυνομίας πολίτη / Ανάπτυξη Οδικής Συνείδησης
Η Αστυνομία Κύπρου, σε όλη τη διάρκεια του 2013, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στις σύγχρονες
μεθόδους Αστυνόμευσης, προχώρησε στη μετάβαση από την πρακτική της Τροχαίας Αστυνόμευσης
(Traffic Policing) στην πρακτική της Οδικής Αστυνόμευσης (Road Policing), με στόχο την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των τροχαίων παραβάσεων και της εγκληματικότητας, γενικότερα. Η φιλοσοφία της Οδικής
Αστυνόμευσης υιοθετήθηκε, από τον Οκτώβριο του 2013, τόσο από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου όσο και
από τους Κλάδους Τροχαίας όλων των Επαρχιών.
Μέσα στα πλαίσια αυτά συνεχίστηκε, με αμείωτο ρυθμό, η στενή συνεργασία του Τμήματος Τροχαίας
Αρχηγείου Αστυνομίας με τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, με εντατική Αστυνόμευση τόσο στους
αυτοκινητόδρομους όσο και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο και κυρίως με συστηματική Αστυνόμευση των
μελανών σημείων, αλλά και με εποπτικό έλεγχο των μελών που ανέλαβαν αυτή την ευθύνη.
Με βάση τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. υιοθετήθηκαν διάφορες δράσεις προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο
αριθμός των τροχαίων συγκρούσεων, μέσα από την καλλιέργεια της οδικής συνείδησης, της πρόληψης
και της επιβολής του νόμου. Οι δράσεις αυτές περιστράφηκαν γύρω από την εξάλειψη των αιτιών που
οδηγούν σε αυτές, όπως είναι η κατανάλωση αλκοόλης, η υπερβολική ταχύτητα, η επικίνδυνη οδήγηση,
κ.ά.
Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίζεται η ανάγκη για μείωση του συνολικού
αριθμού των θανάσιμων τραυματισμών, από οδικές συγκρούσεις στην Ε.Ε., κατά 50% μέχρι το 2020 σε
σύγκριση με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίαζε κάθε Κ.Μ. το 2010. Στο πιο κάτω γράφημα
παρουσιάζεται ο ευρωπαϊκός στόχος μέχρι το 2020 και όπως διαφαίνεται από τη σταδιακή μείωση των
νεκρών, αποτέλεσμα των τροχαίων συγκρούσεων, ο στόχος αυτός είναι εφικτός:
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Το 2013 είχαμε 1.273 τροχαίες συγκρούσεις, σημειώνοντας μείωση (-14,7%) σε σχέση με το 2012. Η
μείωση αυτή κυμαίνεται σχετικά στα ίδια επίπεδα μεταξύ των ετών 2011 και 2012. Οι περισσότερες
τροχαίες συγκρούσεις πραγματοποιήθηκαν στο δευτερεύον οδικό δίκτυο. Στο πιο κάτω γράφημα
παρουσιάζεται το σύνολο των τροχαίων συγκρούσεων για την περίοδο 2011-2013.
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Σημαντική μείωση σημειώθηκε και στα θανατηφόρα δυστυχήματα, αφού το 2013 σημειώθηκαν 41
τροχαίες θανατηφόρες συγκρούσεις με 44 συνανθρώπους μας να χάνουν τη ζωή τους. Σε σύγκριση με το
12

2012, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 19,6% σε σχέση με τις θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις και
13,7% σε σχέση με τα θύματα. Η μείωση αυτή αποτελεί κινητήριο δύναμη για την Κυπριακή Αστυνομία για
να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλλει για την εξάλειψη των περιπτώσεων όπου συνάνθρωποι
μας χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται οι θανατηφόρες τροχαίες
συγκρούσεις που αφορούν στις χρονιές 2011-2013:
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Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται ο αριθμός των νεκρών σε θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις
μεταξύ 2011-2013:
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Οι κυριότερες αιτίες που οδήγησαν σε θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις παραμένουν η οδήγηση υπό
την επήρεια αλκοόλης (21,95%), η απρόσεκτη/αμελής οδήγηση (19, 51%), η υπερβολική ταχύτητα
(19,51%), τα ναρκωτικά (9,76%) και ακολουθούν άλλες αιτίες σε μικρότερα ποσοστά.
Από τους 44 συνανθρώπους μας που έχασαν τη ζωή τους, οι 19 ήταν οδηγοί και επιβάτες μηχανοκίνητων
οχημάτων, οι 15 μοτοσυκλετιστές/ μοτοποδηλατιστές/ επιβάτες μοτοσυκλέτας, οι 8 πεζοί και οι 2
ποδηλάτες.
Από τους 34 οδηγούς/επιβάτες μηχανοκινήτων οχημάτων, ποσοστό 58,8% δεν έφερε ζώνη ασφαλείας ή
δεν φορούσε κράνος, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 2012 που το ποσοστό ανήλθε στο 67,5%.
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Σημαντικό σημείο προς αναφορά και ανησυχητικό ταυτόχρονα αποτελεί το γεγονός ότι το ποσοστό των
θυμάτων της ασφάλτου ηλικίας κάτω των 25 ετών αυξήθηκε από 27,5% το 2012 σε 45,5% το 2013.
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Κατά τη διάρκεια του 2013, σημειώθηκαν συνολικά 162.841 καταγγελίες, που αφορούσαν σε παραβίαση
του ορίου ταχύτητας (73.451), στη μη χρήση ζώνης ασφάλειας (13.120), στη χρήση κινητού τηλεφώνου
(12.218), στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (9.141) στη μη χρήση προστατευτικού κράνους (3.479)
και σε άλλες τροχαίες παραβάσεις (51.432), ενώ εκδόθηκαν συνολικά 103.341 εξώδικα. Επιπρόσθετα,
μέσα στα πλαίσια της πρόληψης και καλλιέργειας οδικής συνείδησης εκδόθηκαν 1.862 προειδοποιήσεις
και 6.270 παρατηρήσεις. Ακόμη, κατά τη διάρκεια του 2013, πραγματοποιήθηκαν 126.506 έλεγχοι
αλκοόλης παγκύπρια, όπου 9.141 οδηγοί εντοπίστηκαν να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλης.
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Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2013, διοργανώθηκαν διάφορες εκστρατείες, οι οποίες συνδυάστηκαν και
με τις Πανευρωπαϊκές Εκστρατείες του European Traffic Police Network (TISPOL). Στην πιο κάτω χρονική
γραμμή παρουσιάζονται οι εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως κατά τη διάρκεια του 2013:
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Από πλευράς της, η Αστυνομία Κύπρου έδωσε ιδιαίτερη σημασία και στον τομέα της πρόληψης και
διαφώτισης, υλοποιώντας διάφορες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ανάμεσα στις δράσεις αυτές
ήταν και η παραχώρηση διάφορων διαλέξεων γύρω από θέματα οδικής ασφάλειας, τις οποίες
παρακολούθησε μεγάλος αριθμός πολιτών (102.232), ανάμεσά τους μαθητές σχολείων της
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μέλη άλλων οργανωμένων κοινωνικών
συνόλων. Επιπλέον, διοργανώθηκαν βιωματικά εργαστήρια σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, σε συνεργασία
με τον Οργανισμό «Reaction, Youth for the Prevention», το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου και το
Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού, στα πλαίσια του προγράμματος διαμόρφωσης Οδικής Συνείδησης
μαθητών Προπαρασκευαστικής μαθητείας (Σύστημα Σύγχρονης Μαθητείας). Το εν λόγω πρόγραμμα
χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία και σε αυτό
συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 14 – 16 ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τις γυμνασιακές τους σπουδές.
Ακόμη, εφαρμόστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής σε περιοχές υψηλού κινδύνου
τροχαίας παραβατικότητας (Παραλιμνίου, Κοκκινοχωρίων, Ξυλοφάγου και Πόλεως Χρυσοχούς), σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού.
Μία ακόμη δράση που υιοθετήθηκε και βασίστηκε σε επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στη θετική
επίδραση που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους προγράμματα στην ηλικιακή ομάδα που απευθύνονται
υπήρξε το πρόγραμμα «Περπατώ με ασφάλεια στη γειτονιά του σχολείου μου». Το πρόγραμμα αυτό
αφορούσε σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου και περιλάμβανε διάλεξη και πρακτική
εξάσκηση ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς στο άμεσο οδικό περιβάλλον των παιδιών.
Εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου δεν παρέλειψαν να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις που
διοργανώθηκαν από συνδέσμους γονέων, κοινότητες και ιδιωτικούς οργανισμούς. Ακόμη, διοργάνωσαν
σε συνεργασία με το Σώμα Κυπρίων Προσκόπων και τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις, εκδήλωση
με θέμα «Εξώδικα Αγάπης», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου, 2013, όπου τα μέλη της
Αστυνομίας διένειμαν στο κοινό τα «Εξώδικα Αγάπης», τα οποία ετοιμάστηκαν με σκοπό τη μετάδοση
προληπτικών μηνυμάτων στους οδηγούς, σε σχέση με τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, την
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και την οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δόθηκαν διαλέξεις στα ΚΕΝ Λάρνακας και Πάφου, οι οποίες
απευθύνονταν στους νεοσύλλεκτους εθνοφρουρούς, αναφορικά με την Οδική Ασφάλεια. Οι διαλέξεις
πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά και τον Όμιλο Πηλακούτα ΛΤΔ. Οι διαλέξεις
διαχωρίζονταν σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος.
Ένα άλλο εργαλείο, το οποίο δημιούργησε η Κυπριακή Αστυνομία σε συνεργασία με το Υπουργείο
Συγκοινωνιών και Έργων, με στόχο την ψυχαγωγία από την μία, αλλά κυρίως την εμπέδωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας και την απόκτηση σημαντικών γνώσεων για την ασφαλή οδήγηση μοτοσυκλετών από
την άλλη, υπήρξε το ηλεκτρονικό παιγνίδι για την Οδική Ασφάλεια. Το εν λόγω παιγνίδι αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπό την μορφή διαγωνισμού και απευθυνόταν σε
νέους ηλικίας 16 – 19 ετών.
Για ακόμη μία χρονιά διοργανώθηκε η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (12-19/10/2013) σε συνεργασία με
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την CNP Ασφαλιστική, αλλά και η καθιερωμένη εκδήλωση «Ημέρα της Τροχαίας» (Open Day), στις
12/10/2013, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, με θεματολογία «Περπατώ στο δρόμο με Οδική
Ασφάλεια». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χιλιάδες παιδιά με τους γονείς τους είχαν την ευκαιρία να
ψυχαγωγηθούν και να μάθουν μέσα από το παιχνίδι και τη διασκέδαση για τη σωστή χρήση του οδικού
δικτύου. Στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης, μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγλαντζιάς
πραγματοποίησαν πεζοπορία, η οποία κατέληξε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, με στόχο την
εκμάθηση της ασφαλούς διακίνησης στο οδικό δίκτυο.
Στις 19/10/2013 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Δυστυχήματα», σε νυχτερινά
κέντρα της Επαρχίας Λευκωσίας και Λεμεσού. Η εκστρατεία επικεντρώθηκε στους νεαρούς οδηγούς, οι
οποίοι οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης και διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό «Reaction,
Youth for the Prevention» και άλλους Οργανισμούς. Τα αποτελέσματα της εκστρατείας διαβιβάστηκαν,
όπως και κάθε χρόνο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα, στις 19/10/2013 διοργανώθηκε εκδήλωση για την Οδική Ασφάλεια στο My Mall Λεμεσού, σε
συνεργασία με τη CNP Ασφαλιστική, στην οποία μεταδίδονταν ζωντανά (live link), μέσω της εκπομπής του
ΡΙΚ «Παιδιά στον Αέρα», μηνύματα για την Οδική Ασφάλεια, ενώ γινόταν ενημέρωση των παιδιών που
συμμετείχαν στην εκδήλωση για τα θέματα της Οδικής Ασφάλειας. Στο χώρο της εκδήλωσης, υπήρχαν
διάφορες δραστηριότητες όπως κλόουν, ζωγραφική προσώπου, μπαλονοκατασκευές και διανεμόταν
ενημερωτικό υλικό.
Το Νοέμβριο 2013, διοργανώθηκε το ετήσιο Σεμινάριο της Τροχαίας, υπό την αιγίδα του εξοχότατου
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη. Το σεμινάριο διοργανώνεται κάθε χρόνο, από το
Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, σε συνεργασία με την εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου» και με τη
συμμετοχή των Υπουργείων Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως, Συγκοινωνιών & Έργων και Παιδείας &
Πολιτισμού. Το θέμα του σεμιναρίου αφορούσε στα Συστήματα Παθητικής Ασφάλειας (αερόσακους,
ζώνες ασφαλείας και άλλα) και σε αυτό συμμετείχαν λέκτορες τόσο από το εξωτερικό όσο και από το
εσωτερικό.
Στον τομέα της παροχής εκπαίδευσης, συνεχίστηκε και εντός του 2013 το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Bike
Safe», το οποίο απευθύνεται σε μοτοσυκλετιστές, με στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών, με σκοπό την αποφυγή των κινδύνων, κατά την
οδήγηση. Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο προσφέρεται από μέλη της Τροχαίας (ειδικά εκπαιδευμένα από
τον Αγγλικό Οργανισμό RoSPA) συμμετείχαν και έτυχαν εκπαίδευσης αρκετοί πολίτες, Στρατονόμοι και
μέλη της Αστυνομίας. Το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
μοτοσυκλετιστές και έχει διάρκεια πέντε ωρών περίπου, με θεωρία και πρακτική εξάσκηση.
Για άλλη μια χρονιά, η Αστυνομία Κύπρου συνεργάστηκε με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων για
επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.drivetogether.eu, που δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση της
οδικής ασφάλειας και συνάμα την πρόληψη και μείωση των τροχαίων οδικών συγκρούσεων.
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2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

2.1 Μείωση γραφειοκρατίας και Απλοποίηση Διαδικασιών
Μέσα στα πλαίσια μείωσης της γραφειοκρατίας και της απλοποίησης διαδικασιών στη διάρκεια του έτους
υλοποιήθηκαν διάφορες δράσεις στον τομέα της μηχανογράφησης. Πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις στην
υφιστάμενη εφαρμογή Ημερολόγιων Σταθμών για προσθήκη εποπτικού ελέγχου, ώστε οι χρήστες να
μπορούν να διορθώνουν δεδομένα σχετικά με τις καταχωρήσεις τους. Ακόμη, ψηφιοποιήθηκαν τα
εντάλματα, έγιναν βελτιώσεις στο Σύστημα Εξωδίκων Κλήσεων, στην υφιστάμενη εφαρμογή της
Παράνομης Μετανάστευσης, αλλά και σε 11 υφιστάμενες εφαρμογές.
Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε μία νέα λειτουργία, με την οποία ο πολίτης έχει την ευκαιρία να ενημερώνεται
μέσω διαδικτύου αν έχει τυχόν εκκρεμούντα εντάλματα.
Επίσης, προχωρήσαμε σε αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Schengen N- SIS II και SIRENE στη νέα
έκδοση ICD3.0 και τροποποίηση δύο εφαρμογών του CPCS για αυτόματη καταχώρηση σημάτων (alert) στο
σύστημα Schengen, όπως για παράδειγμα κλοπιμαία/ απολεσθέντα έγγραφα, κλοπιμαία οχήματα, κ.ά.
2.2 Ανανέωση και εκσυγχρονισμός αεροπορικού, ναυτικού και μηχανοκίνητου στόλου
Στη διάρκεια του έτους παραλήφθηκαν δύο καινούργια φουσκωτά σκάφη με την ονομασία «ΛΑΡΑ» και
«Απόστολος Ανδρέας» τύπου RIB, με εξοπλισμό RADAR, AIS, SART, GPS και VHF.
2.3 Επένδυση στην εκπαίδευση
Ως Αστυνομία Κύπρου, εργαστήκαμε και το 2013, με βασική επιδίωξη τη συνεχή εκπαίδευση και
επιμόρφωση όλων των μελών μας και παράλληλα τη συνεχή αξιολόγηση και τον επανασχεδιασμό της
εκπαιδευτικής μας πολιτικής, ώστε αυτή να εναρμονίζεται με τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και τις
υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από την ένταξή μας στην Ε.Ε.
Η όλη εκπαιδευτική δραστηριότητα της Αστυνομίας, κινείται σε τρεις ευαίσθητους τομείς:
•
•

•

στη συστηματική εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, των δοκίμων Αστυνομικών που αποτελεί
βασική προτεραιότητα,
στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών όλων των άλλων βαθμών με άμεσο στόχο τον
εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε διοικητικά κι επιχειρησιακά
(αστυνομικά) θέματα, καθώς και
στη διοργάνωση εντατικών τμημάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών.
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Με βάση τη Συμφωνία της Μπολόνια, η Αστυνομία Κύπρου προχώρησε στην αναβάθμιση των
προγραμμάτων εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία ώστε στο μέλλον να παραχωρούνται πιστωτικές
μονάδες στα πλαίσια του συστήματος ECTS (European Credit Transfer System). Επειδή όμως η Α.Α.Κ δεν
έχει αναβαθμιστεί ως εκπαιδευτικό ίδρυμα ούτως ώστε να παραχωρείται πτυχίο στους φοιτητές της,
σήμερα δίδεται η δυνατότητα ούτως ώστε πολλά Πανεπιστήμια τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού
να αναγνωρίζουν στα μέλη που αποτείνονται για σπουδές ορισμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων για τα
εκπαιδευτικά τους προγράμματα.
Σημαντική είναι και η συμφωνία που έχει επέλθει με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο για όσα
μέλη μας έχουν αποφοιτήσει από την Α.Α.Κ., από το 1990 και μετά, προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης
πτυχίου, στον Κλάδο Αστυνομικών Σπουδών, σε διάρκεια δύο ετών, με το δίπλωμα της Α.Α.Κ.
Για άλλη μια χρονιά έγινε εμπλουτισμός και αναβάθμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων, όπου το
περιεχόμενο, η δομή, η εκπαιδευτική προσέγγιση, καθώς και η φιλοσοφία τους αντικατοπτρίζουν τη νέα
εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και τη νέα προσέγγιση αστυνόμευσης, της οποίας οι βασικές αρχές και
συνιστώσες συνάδουν πλήρως μ’ αυτές που αναφέρονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία περί
αστυνόμευσης.
Η Αστυνομική Ακαδημία στη διάρκεια του έτους προχώρησε στη διοργάνωση μιας σειράς από
προγράμματα και σεμινάρια, όπως το πρόγραμμα «Interdicting Terrorist Activities», το σεμινάριο
«Διαχείρισης Αρνητικών Συναισθημάτων - Αυτοέλεγχος – αποτελεσματική επικοινωνία», το πρόγραμμα
εκπαίδευσης για «Βελτίωση των δεξιοτήτων διερεύνησης μελών, τα οποία εργάζονται σε επιχειρησιακά
καθήκοντα», σεμινάρια με θέμα τη «Θωράκιση κατά της Διαφθοράς», μαθήματα για τη βασική
εκπαίδευση «FRONTEX (CCC2012) Sea Border Module», κ.ά.
Κατά το 2013, η συμμετοχή της Κυπριακής Αστυνομίας στα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) της CEPOL,
ανήλθε στους 181 συμμετέχοντες, κατατάσσοντας μας στην 5η θέση του πίνακα συμμετοχών. Το
αποτέλεσμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, εάν ληφθεί υπόψη η αναλογία πληθυσμού, έναντι άλλων Κρατών
Μελών της Ε.Ε.
2.4 Εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών και συνθηκών ασφάλειας στην εργασία
Η Αστυνομία συνεχίζει την εφαρμογή του Νόμου σχετικά με την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και
προβαίνει σε διάφορες διαδικασίες, ούτως ώστε να πληροί τις πρόνοιες που απατούνται. Ανάμεσα στα
μέτρα αυτά είναι και η βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και η παροχή εκπαίδευσης στα μέλη μας
με θέμα την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.
Όπως είναι γνωστό, η Αστυνομία εκτίθεται σε ένα ευρύ φάσμα και συνάμα λιγότερο συνηθισμένων
κινδύνων λόγω της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων που εκτελεί. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι η
Αστυνομία είναι συχνά η πρώτη που θα βρεθεί στη σκηνή έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος και ως εκ
τούτου έχει εκ των προτέρων τη λιγότερη πληροφόρηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που θα
αντιμετωπίσει.
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Για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη προστασία των μελών της, η Αστυνομία ξεκίνησε την ετοιμασία
εγχειριδίων, τα οποία παρέχουν οδηγίες ασφαλούς εργασίας για τα διάφορα καθήκοντα που εκτελούνται
από τους Αστυνομικούς. Κατά το 2013 έχει ετοιμαστεί εγχειρίδιο που αφορά στην εκτέλεση καθηκόντων
σε γραφειακούς χώρους. Τα εγχειρίδια αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2014.
2.5 Ανάπτυξη κτηριακής υποδομής
Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και η ανάπτυξη του επαγγελματισμού των μελών της
Αστυνομίας συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον στο οποίο
δραστηριοποιούνται τα μέλη μας. Ωστόσο, τα περιοριστικά πλαίσια του Προϋπολογισμού της Αστυνομίας
είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του κύκλου εργασιών σε ότι αφορά στη συντήρηση, βελτίωση και
ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Περιορίστηκε επίσης ο κύκλος των εργασιών σε ό,τι αφορά
στην ανέγερση νέων κτηρίων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Αστυνομίας.
Το 2013, είχαμε προβεί σε αριθμό βελτιωτικών έργων, όπως η επιδιόρθωση των Αστυνομικών Σταθμών
Λυκαβηττού, Περιστερώνας, Κιτίου, Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού κ.λ.π.. Γενικά, όλες οι εργασίες που
έχουν υλοποιηθεί είχαν ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αύξηση του επιπέδου
ασφάλειας και υγείας των μελών μας, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία (Ο Περί
Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία Νόμος του 1996 ως το 2011).
Επίσης, μετά την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχουν αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες για την
ανέγερση του Αστυνομικού Σταθμού στην Παναγιά. Το κτήριο κατασκευάζεται από το Κοινοτικό
Συμβούλιο Παναγιάς και σύμφωνα με την Απόφαση, το Κράτος θα χορηγήσει ποσό ύψους μέχρι €350.000.
Με τον ίδιο τρόπο είχαν αρχίσει οι διαδικασίες ανέγερσης των Αστυνομικών Σταθμών Στρουμπιού και
Κουκλιών από τα τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια, ωστόσο μετά από οδηγίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως τα δύο έργα αναστάληκαν αφού δεν είχαν εγκριθεί στον Προϋπολογισμό του 2014.
Με σκοπό τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για ενοίκια, το 2013, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως και η Αστυνομία προέβησαν σε επαναδιαπραγμάτευση των ενοικιαστήριων συμβολαίων για 31
από τα υποστατικά που ενοικιάζει η Αστυνομία. Από την επαναδιαπραγμάτευση έχει επιτευχθεί μείωση
ύψους €381.685,94. Οι ιδιοκτήτες των κτηρίων, για τα οποία έχει μειωθεί το καταβαλλόμενο ενοίκιο
κλήθηκαν και υπέγραψαν σχετικό έγγραφο με βάση το οποίο αποδέχτηκαν τη μείωση καθώς και την
παγιοποίηση της αύξησης του μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016.

2.6 Θεσμική θωράκιση των μελών της Αστυνομίας κατά της διαφθοράς
Η Κυπριακή Αστυνομία δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση των επαγγελματικών προτύπων, στη
βελτίωση/αναβάθμιση των ακολουθούμενων εσωτερικών πρακτικών ή διαδικασιών και στην εισαγωγή κι
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εφαρμογή μηχανισμών πρόληψης, ελέγχου, εντοπισμού και πάταξης της αποκλίνουσας ή/και
παραβατικής συμπεριφοράς των μελών της Αστυνομίας.
Στη διάρκεια του 2013, διερευνήθηκαν 59 πληροφορίες που αφορούσαν στην αποκλίνουσα ή παραβατική
συμπεριφορά των μελών της αστυνομίας, από τις οποίες οι 11 παραπέμφθηκαν για πειθαρχική δίωξη, ενώ
μία από αυτές για ποινική δίωξη. Επιπλέον, διεξήχθηκαν 26 διοικητικές έρευνες για το ενδεχόμενο
διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων από μέλη της Αστυνομίας και διερευνήθηκαν επτά πειθαρχικές
υποθέσεις.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
3.1 Πολιτική πρόληψης, θεραπείας και καταστολής των ναρκωτικών
Η Αστυνομία Κύπρου εφαρμόζει την πολιτική του Κράτους που πηγάζει μέσα από την Εθνική Στρατηγική
για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες (2013-2020), η οποία στηρίζεται στις Διεθνείς
Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, στις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. και άλλων
Διεθνών Οργανισμών.
Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής, προϋποθέτει στενή συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες,
κρατικές και μη, και τη συμμετοχή των μελών της κοινωνίας μας.
Θέτοντας στις προτεραιότητες της η Αστυνομία τη μείωση της διακίνησης των παράνομων ουσιών, την
αποτροπή της εισαγωγής παρανόμων ουσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία και την πρόληψη της διακίνησης
νέων συνθετικών ναρκωτικών, εστίασε σε μια πιο στοχευμένη πρόληψη βασισμένη σε επιστημονικά
τεκμηριωμένες πρακτικές, δίνοντας έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, ως προς την αποτροπή της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών, παροχή προγραμμάτων σε περιοχές υψηλού κινδύνου και ανάπτυξη δράσεων με
στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση.
Η πρακτική της παραπομπής νεαρών συλληφθέντων σε θεραπευτικά κέντρα είχε ως επίκεντρο το χρήστη
με στόχο τη θεραπεία και την αποκατάστασή του μέσα στην κοινωνία. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής
υπήρξε η αύξηση της προσβασιμότητας στο θεραπευτικό δίκτυο και η μείωση της εγκληματικότητας
μακροχρόνια για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.
Ειδικότερα, στη διάρκεια του έτους διοργανώθηκαν 151 διαλέξεις, εργαστήρια και συζητήσεις, τα οποία
παρακολούθησαν 3.314 άτομα διαφόρων ηλικιών. Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
ευρύτερου κοινωνικού συνόλου διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις και εκδόθηκε ενημερωτικό υλικό
με αντιναρκωτικά μηνύματα.
Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια του προγράμματος «Fred goes Net» και μετά την επέκταση της
συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και των Βρετανικών Βάσεων, όπου
περιλαμβάνονται όλα τα κρατικά θεραπευτικά κέντρα στα οποία μπορούν να παραπεμφθούν οι
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συλληφθέντες, καθώς και τον καθορισμό των κριτηρίων ένταξης των νεαρών συλληφθέντων σε
θεραπευτικά κέντρα, οι Λειτουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης της Υ.ΚΑ.Ν., παρείχαν συμβουλευτική στήριξη
και καθοδήγηση σε 410 «εξυπηρετούμενους», (χρήστες ναρκωτικών) και 181 ατόμων του οικογενειακού
υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος. Πραγματοποιήθηκαν 419 προσωπικές συναντήσεις με τους
«εξυπηρετούμενους» και, παράλληλα, άλλες 191 με το υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Από αυτούς, οι
373 εξυπηρετούμενοι και 143 άτομα από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον, παραπέμφθηκαν σε
διάφορες κρατικές και άλλες θεραπευτικές δομές.
Σε ό,τι αφορά στη Διεθνή Συνεργασία η Κυπριακή Αστυνομία υιοθέτησε όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα
ναρκωτικά και η Νομοθεσία έχει εκσυγχρονιστεί ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες των Συμβάσεων αυτών,
για την υλοποίηση των οποίων η Κυπριακή Αστυνομία συνεργάζεται στενά με τα Ηνωμένα Έθνη, την
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, την INTERPOL, την EUROPOL και άλλους Διεθνείς
Οργανισμούς, καθώς και τις υπηρεσίες ξένων χωρών που έχουν εγκαταστήσει μόνιμα στην Κύπρο
Αξιωματικούς Συνδέσμους.
Ο πυλώνας της Διεθνούς Συνεργασίας ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών αναφορικά με το συντονισμό
των πολιτικών αντιμετώπισης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. Οι εξωτερικές σχέσεις στον τομέα αυτό
στηρίζονται στην Αρχή της κοινής ευθύνης με στόχο την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας, της
δικτύωσης, της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Σημειώνεται ότι κατά το 2013
εκτελέστηκαν 14 αιτήματα δικαστικών συνδρομών που ζητήθηκαν από άλλες χώρες ενώ σε 13
περιπτώσεις ζητήθηκε η συνδρομή άλλων χωρών για υποθέσεις που διερευνήθηκαν από την Υ.ΚΑ.Ν.
Ακόμη, η Αστυνομία έλαβε μέρος σε διάφορα συνέδρια και συμμετείχε σε Ομάδες Εργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με τα ναρκωτικά, όπως η Οριζόντια Ομάδα (Horizontal Drug Group),
η Ομάδα του Δουβλίνου (Dublin Group), η Ομάδα Πρόδρομων Ουσιών της Ε.Ε. και σε προγράμματα της
Europol, καθώς επίσης στην Ετήσια Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά και σε Ομάδες
Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σημαντική παράμετρος δικτύωσης αποτελεί η δεκαπενθήμερη
συνάντηση των Αξιωματικών Συνδέσμων άλλων χωρών που πραγματοποιείται στην αρμόδια Υπηρεσία.
Κατά το 2013, σημειώθηκαν 996 υποθέσεις με την εμπλοκή 1.165 προσώπων, σημειώνοντας αύξηση στον
αριθμό υποθέσεων της τάξης του 9,1% και 17,3% σε σχέση με το 2012 και 2011, αντίστοιχα. Η αύξηση
αυτή θα πρέπει να προβληματίσει ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία προκειμένου να εξευρεθούν οι
κατάλληλες λύσεις για την καταστολή του φαινομένου αυτού. Να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του έτους
σημειώθηκαν συνολικά 13 θάνατοι, από τους οποίους οι 3 χαρακτηρίστηκαν ως άμεσοι θάνατοι (από
άμεση χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών) και οι 10 χαρακτηρίστηκαν ως έμμεσοι θάνατοι (από έμμεση χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων παραγόντων).
Παρακάτω παρουσιάζονται οι υποθέσεις ναρκωτικών και τα ποσοστά εξιχνίασης για το 2011 – 2013:
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Από τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι η αύξηση αυτή αφορά σε
ηλικίες 14-18, ενώ οι ηλικίες 35-39 και 40+ παραμένουν στις ευάλωτες ηλικίες. Αντίθετα στις ηλικίες 1924, 25-29, σημειώθηκε ποσοστιαία μείωση, ενώ σημαντική μείωση σημειώθηκε στις ηλικίες 30-34:
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Να σημειωθεί ότι στο έργο της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για εξιχνίαση υποθέσεων,
συνέβαλαν σημαντικά και άλλα Τμήματα της Αστυνομίας, όπως η Μ.Μ.Α.Δ., το Τμήμα Τροχαίας, οι
Αστυνομικές Διευθύνσεις κ.ά.
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3.2 Μείωση του Εγκλήματος
Η μείωση του εγκλήματος και η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη έχουν αποτελέσει δύο από
τις βασικές επιδιώξεις της Αστυνομίας και για το 2013. Το 2013, θέσαμε ως στόχο ο αριθμός των σοβαρών
υποθέσεων να μην ξεπεράσει τις 8.000 και αυτό επιτύχαμε, σημειώνοντας μάλιστα και μείωση στον
αριθμό των υποθέσεων αυτών. Στην επίτευξη του στόχου αυτού συνέβαλαν οι στοχευόμενες περιπολίες
που διενεργήθηκαν, μια τακτική που εφαρμόστηκε εντατικά κατά τη διάρκεια του έτους.
Συγκεκριμένα, τα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν το 2013 ανήλθαν σε 7.089
παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 11,1% σε σύγκριση με το 2012, όπου τα αδικήματα αυτά ανήλθαν
σε 7.973, που σημειώθηκε μείωση 5,4%, σε σύγκριση με το 2011, όπου είχαμε 8.426 σοβαρά αδικήματα.
Σημαντικό υπήρξε και το γεγονός ότι αυξήθηκε το ποσοστό εξιχνίασης των υποθέσεων αυτών σε 58,1%,
σημειώνοντας επίσης αύξηση σε σχέση με το 2012 (53,8%) και το 2011 (50,3%).
Στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζονται οι σοβαρές υποθέσεις μαζί με το ποσοστό εξιχνίασης για τα έτη
2011-2013.
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Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα πιο κάτω σοβαρά αδικήματα που απασχόλησαν την Αστυνομία κατά τη
διάρκεια του 2011- 2013:
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Όπως έχει διαφανεί από τα αποτελέσματα, στη διάρκεια του 2013, σημειώθηκε μείωση στα περισσότερα
από τα σοβαρά αδικήματα που διαπράχθηκαν στη διάρκεια του έτους σε σχέση με το 2012, πλην των
εμπρησμών.
Σημαντικά γεγονότα που απασχόλησαν τόσο την Αστυνομία όσο και την κοινή γνώμη, για το 2013
φαίνονται πιο κάτω:
Εξιχνίαση 27
ληστειών σε
φούρνους

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Απαγωγή παιδιού από
κατοικία στον Ύψωνα

Έναρξη έρευνας για
την οικονομία από
ομάδα ανακριτών
υπό την εποπτεία του
Γενικού Εισαγγελέα

ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

Δύο υποθέσεις ΑΤΗΚ
(Δρομολαξιά) / 13
κατηγορούμενοι
(νομικά και φυσικά
πρόσωπα)

Φόνος συζύγου και
τραυματισμός της ανήλικης
κόρης του και αυτοκτονία
του δράστη με τη χρήση
στρατιωτικού τυφεκίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Έναρξη προγράμματος
στοχευμένων
παρεμβάσεων του
Γραφείου Πρόληψης της
Υ.ΚΑ.Ν. σε στρατόπεδα
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Στην εξέταση διαφόρων σοβαρών υποθέσεων και τεκμηρίων πρωταγωνιστικό ρόλο έχει διαδραματίσει
κατά τη διάρκεια του 2013 και η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας. Με την
επιστημονική έρευνα και μέσω του σύγχρονου εξοπλισμού και μεθόδων που χρησιμοποιεί, συνέβαλε στην
ανεύρεση και ανάλυση μαρτυρίας, για περαιτέρω εξιχνίαση των υποθέσεων. Η ολοκλήρωση του νέου
μηχανογραφημένου προγράμματος διαβίβασης τεκμηρίων, το οποίο χρησιμοποιείται παγκύπρια από
όλους τους ανακριτές συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση χειρισμού των υποθέσεων.
Διαχρονικά, οι επαρχίες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά στο σοβαρό έγκλημα
είναι οι δύο μεγαλύτερες σε εδαφική έκταση και πληθυσμό, η Λευκωσία και η Λεμεσός. Ακολουθούν η
Πάφος, η Λάρνακα, η Αμμόχωστος και τέλος η Μόρφου.
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατάσταση του σοβαρού εγκλήματος ανά επαρχία που αφορά στην τριετία
2011-2013:
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Όσον αφορά στις μικροπαραβάσεις στη διάρκεια του 2013 διερευνήθηκαν 10.804, με ποσοστό εξιχνίασης
92,7%. Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που είτε αναβαθμίστηκαν, είτε αφορούσαν
σε λάθος καταχωρίσεις είτε σημειώθηκαν ως ανύπαρκτες. Σε σύγκριση με το 2012 υπάρχει μια σχετική
μείωση στις υποθέσεις αυτές της τάξης του 18,6% (13.673) και 26.98% (14.639) σε σχέση με το 2011.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στη διάρκεια του 2013, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών συνέβαλαν
σημαντικά στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής του εγκλήματος μέσα από την ανάληψη
διαφόρων δράσεων και μεθόδων που ακολούθησαν. Ανάμεσα στις δράσεις αυτές υπήρξαν και οι
διάφορες συναντήσεις που πραγματοποίησαν με διάφορες τοπικές κοινωνικές ομάδες για συζήτηση
θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με απώτερο στόχο την από κοινού αντιμετώπισή τους.
Για ακόμη μια χρονιά, προβήκαμε στη διοργάνωση διαλέξεων για θέματα πρόληψης εγκλήματος σε
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στη διεξαγωγή επιχειρήσεων με σκοπό την πάταξη της εμπορίας
προσώπων, την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την εφαρμογή του Περί Στοιχημάτων
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Νόμου, το κάπνισμα κ.ά. Παράλληλα, προβήκαμε στη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού περιπολιών και
συνδυασμένων επιχειρήσεων σε περιοχές και χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη εγκληματικότητα.
Η Αστυνομία κατά τη διάρκεια του 2013 δραστηριοποιήθηκε σε ό,τι αφορά την πρόληψη σε σχέση με τις
κροτίδες, όπου Πυροτεχνουργοί παρέδωσαν 76 διαλέξεις σε 24.040 πρόσωπα, ανάμεσά τους μαθητές και
μέλη οργανωμένων συνόλων. Επιπρόσθετα, δόθηκαν διαλέξεις στο προσωπικό κοινωφελών Οργανισμών
και ιδιωτικών εταιρειών σε σχέση με τον εντοπισμό εκρηκτικών μηχανισμών και λήψη μέτρων ασφαλείας.
3.3 Εταιρική σύμπραξη με τις τοπικές κοινωνίες – «κοινωνικό συμβόλαιο»
Στα πλαίσια της ενδυνάμωσης των σχέσεων Αστυνομίας – κοινού, έγινε επέκταση του θεσμού
«Αστυνομικός της Γειτονιάς» σε τρεις νέες περιοχές, καλύπτοντας την περιοχή Παλιομετόχου - Αγίους
Τριμιθιάς, περιοχή Τυλληρίας (Πάνω και Κάτω Πύργου, Μοσφίλι, Πηγαίνια) και Γεροσκήπου. Μέχρι το
τέλος του 2013 ο θεσμός αυτός λειτουργούσε με 55 Αστυνομικούς καλύπτοντας συνολικά 65 Δήμους/
Κοινότητες με συνολικό πληθυσμό 322.500 κατοίκους.
Ακόμη, στη διάρκεια του έτους προωθήθηκε και εφαρμόστηκε το πρόγραμμα «Παρατηρητής της
Γειτονιάς» σε 18 Δήμους και 22 Κοινότητες, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής ακόμη 6 Δήμοι και
55 Κοινότητες. Αναλυτικά:
ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ
Δήμοι:

Κοινότητες:

(18 Δήμοι & 22 Κοινότητες)
Πέγεια, Ιδάλιον, Αραδίππου, Έγκωμη, Τσέρι, Λευκωσία, Αθηένου,
Λακατάμια, Αγλαντζιά, Λειβάδια, Γέρι, Λατσιά, Άγιος Αθανάσιος,
Στρόβολος, Κάτω Πολεμίδια, Σωτήρα, Γεροσκήπου, Λεύκαρα
Κλήρου, Αρεδιού, Μαλούντα, Καλό Χωριό Ορεινής, Γούρρι, Φικάρδου,
Λαζανιά, Άγιος Επιφάνειος Ορεινής, Μιτσερό, Αγροκηπιά, Άγιος Ιωάννης
Μαλούντας, Λύμπια, Πέρα Χωρίο Νήσου, Κελλάκι, Πραστειό Κελλακίου,
Δένεια, Ασγάτα, Ψημολόφου, Αγίοι Τριμιθιάς, Πέρα Ορεινής, Επισκοπή,
Πύλα

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (6 Δήμοι & 55 Κοινότητες)
Δήμοι:
Άγιος Δομέτιος, Δερύνεια, Δρομολαξιά, Ύψωνας, Γερμασόγεια, Μέσα
Γειτονιά
Κοινότητες:

Πάνω Πολεμίδια, Φρέναρος, Βρυσούλλες, Λιοπέτρι, Παρεκκλησιά, Μονή,
Βάσα Κελλακίου, Πύργος Λεμεσού, Μοναγρούλι, Πεντάκωμο, Σανίδα,
Ψευδάς, Πυργά, Μοσφιλωτή, Αγία Άννα, Δελίκηπος, Κόρνος, Παλιομέτοχο,
Κοκκινοτριμιθιά, Μάμμαρι, Κολόσσι, Ερήμη, Σωτήρα Λεμεσού, Καντού,
Σούνι/Ζανατζιά, Ασσώματος, Τραχώνι, Πλατανιστάσα, Παλαιχώρι Ορεινής,
Παλαιχώρι Μόρφου, Σαράντι, Λαγουδερά, Πολύστηπος, Άλωνα, Λειβάδια
Ορεινής, Απλίκι, Φαρμακάς, Καμπί, Αληθινού, Φτερικούδι, Ασκάς,
Ορόκλινη, Αστρομερίτης, Αγ. Γεώργιος Καυκάλου, Αγ. Μαρίνα Ξυλιάτου,
Βυζακιά, Κουτραφάς, Νικητάρι, Ποτάμι, Ξυλιάτος, Καννάβια, Αγ. Ειρήνη,
Περιστερώνα, Ορούντα , Κάτω Μονή.
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Παράλληλα, έγινε αναθεώρηση για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας της Αστυνομίας με τον
Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, τόσο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας όσο
και για την εμπλοκή του Οργανισμού στην προώθηση του προαναφερθέν προγράμματος
«Παρατηρητή της Γειτονιάς».
3.4 ‘Έγκλημα στον κυβερνοχώρο
Ακόμη ένα θέμα που μας απασχόλησε ως Αστυνομία στη διάρκεια του 2013 ήταν και το ηλεκτρονικό
έγκλημα. Ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη και συμβάλει σε σταθερή
και παραγωγική κοινωνία. Η τεχνολογία της πληροφορικής αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της
καθημερινότητας. Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, έχει σημαντικό
ρόλο να διαδραματίσει στον τομέα αυτό, εφόσον η τεχνολογία της πληροφορικής μπορεί να εξυπηρετήσει
τόσο νόμιμες όσο και παράνομες δραστηριότητες.
Κατά τη διάρκεια του 2013, τα μέλη της Αστυνομίας διερεύνησαν 182 υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές
αφορούσαν κυρίως σε αδικήματα πλαστογραφίας, υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας, αλλά και
αδικήματα που σχετίζονταν με τα κοινωνικά δίκτυα επικοινωνίας. Ακόμη, το Γραφείο Καταπολέμησης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων συμμετείχαν στο
πρόγραμμα "Hercule II Grant Programme – Έργο Tech-Assist CyPol”, στο οποίο η Κυπριακή Αστυνομία
υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης και η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η
χρηματοδότηση αφορά στην αγορά απαιτούμενων εξοπλισμών για αναβάθμιση του Δ.Ε.Η.Δ., ώστε η
εξέταση και η ανάλυση των τεκμηρίων να γίνεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να εξυπηρετούνται
αποτελεσματικά όλοι οι φορείς που απευθύνονται στο εργαστήριο. Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του
έργου είναι €58.843,00 εκ των οποίων ποσό ύψους €29.421,50 (ποσοστό χρηματοδότησης 50%) θα
ανακτηθεί από το Πρόγραμμα. Η υλοποίηση του έργου καλύπτει την περίοδο Νοέμβριο του 2013 Δεκέμβριο του 2014.

3.5 Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια

Στη διάρκεια του 2013, σημειώθηκαν 777 περιστατικά τα οποία αφορούσαν σε κρούσματα βίας εντός της
οικογενειακής εστίας.
Τον Οκτώβριο του 2013 ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες εργασίες της τέταρτης συνάντησης ομάδας
εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν στο διακρατικό έργο «Τυποποιημένα Εργαλεία Αξιολόγησης
Επικινδυνότητας Βίας στην Οικογένεια – Ενδυνάμωση Επαγγελματικής Ικανότητας Ευρωπαίων
Αστυνομικών». Στο έργο αυτό, το οποίο χορηγείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Leonardo – Διά Βίου Μάθηση, συμμετέχουν Αστυνομίες από επτά χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Αυστρία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος, Πολωνία, Πορτογαλία, και Σουηδία).
Στόχος του έργου υπήρξε η ανάπτυξη ενός πρωτοκόλλου, το οποίο με την ολοκλήρωσή του θα
χρησιμοποιείται από τα μέλη της Αστυνομίας ως προς την αξιολόγηση της επικινδυνότητας σε
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περιπτώσεις βίας στην οικογένεια στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων και ανάλογα με την αποτίμηση
του περιστατικού, να καθοδηγούνται ως προς τις δέουσες ενέργειες κατά περίπτωση και κατηγορία
κινδύνου. Τα πρωτόκολλα αυτά αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, αφενός στη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών
και στην αξιολόγησή τους, και αφετέρου στην πιο τυποποιημένη αστυνομική παρέμβαση ανάλογα με την
εκτίμηση του κινδύνου.
Από τη διεξαγωγή του εργαστηρίου αυτού διαφάνηκε ότι οι επιλογές που ο Νόμος αφήνει στην Αστυνομία
Κύπρου είναι συγκριτικά πολύ πιο περιορισμένες παρότι των άλλων Αστυνομιών, ειδικά εκεί όπου δεν
εξασφαλίζεται η συνεργασία θύματος βίας στην οικογένεια με την Αστυνομία.

3.6 Κοινωνικοποίηση των νεαρών που εμπλέκονται σε παράνομες πράξεις/παιδαγωγική προσέγγιση
των ανηλίκων παραβατών
Το Μάρτιο 2013, άρχισε σε επίσημα θεσμοθετημένα πλαίσια η Συνεργασία Αστυνομίας – Εκκλησίας με τον
ορισμό σημείων επαφής ανά Επαρχία από κάθε Αστυνομική Διεύθυνση εκ μέρους της Αστυνομίας και
σημείων επαφής ανά Μητρόπολη.
Η συνεργασία αυτή άρχισε ως επί το πλείστον στα πλαίσια της πρόληψης και της αντιμετώπισης της
νεανικής παραβατικότητας, όπου τα σημεία επαφής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που προωθούν την ανάπτυξη θετικών στάσεων ανάμεσα στους νέους
και όχι μόνο.
Κατά τη διάρκεια του έτους τέθηκαν προτεραιότητες και πραγματοποιήθηκαν δράσεις/ εκδηλώσεις σε
κάθε Επαρχία/ Μητρόπολη.
Οι προτεραιότητες που τέθηκαν αφορούν σε εκδηλώσεις, διαλέξεις/ παρουσιάσεις/ σεμινάρια, στα
Μ.Μ.Ε., στην κοινωνική προσφορά, και σε θέματα νεολαίας, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών σε
ζητήματα που τους αφορούν, αλλά και την παροχή κοινωνικών και προσωπικών εφοδίων στους νέους για
να μπορέσουν να αντισταθούν και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις των καιρών.
3.7 Πάταξη λαθρομετανάστευσης
Στις βασικές επιδιώξεις της Αστυνομίας Κύπρου είναι και η πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Προς την
κατεύθυνση αυτή, η Αστυνομία κατέβαλε δυνατή προσπάθεια, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό,
εξοπλισμό, αλλά και κάθε τεχνολογικό μέσο που διέθετε και επιδιώκοντας την αύξηση της συνεργασίας με
άλλες υπηρεσίες της Κ.Δ., και με Κ.Μ της Ε.Ε. και τρίτες χώρες. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν τα
περισσότερα Τμήματα της Αστυνομίας, πέραν της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, όπως η
Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων, η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, η Λιμενική και Ναυτική
Αστυνομία και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των επαρχιών.
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Οι δράσεις μας επικεντρώθηκαν στον καλύτερο έλεγχο των συνόρων, στην εξάρθρωση δικτύων διακίνησης
λαθρομεταναστών, στην πρόληψη και καταστολή της παράνομης εργοδότησης και της παράνομης
παραμονής, καθώς επίσης στην καταπολέμηση αυτών που νόμιμα εισήλθαν στο έδαφος της Κ.Δ., αλλά
παραμένουν παραβιάζοντας τους όρους παραμονής τους.
Έχοντας επίγνωση των αυξανόμενων προκλήσεων και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων στο
νοτιοανατολικότερο σημείο της Ε.Ε. και λόγω της αυξανόμενης λαθρομετανάστευσης ιδιαίτερα από χώρες
της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής η Κυπριακή Αστυνομία είχε την ευθύνη επί καθημερινής βάσης για τον
έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την καταπολέμηση του φαινομένου της
λαθρομετανάστευσης με τη συνδρομή των Αστυνομικών Διευθύνσεων Επαρχιών, αλλά και της Λιμενικής
και Ναυτικής Αστυνομίας και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η
Κυπριακή Αστυνομία , επανεξετάζει ανά εξάμηνο τα σημεία εισόδου εντός της Κ.Δ., όπου στη διάρκεια του
2013 εντοπίστηκαν νέα σημεία εισόδου.
Στις 28 Ιανουαρίου 2013 έγινε η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Φιλοξενίας Αλλοδαπών στη Μεννόγεια.
Το Κέντρο στελεχώθηκε με 136 μέλη και έχει φιλοξενήσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013 867
αλλοδαπούς.
Στη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις/ εκστρατείες μεταξύ των
διαφόρων Τμημάτων της Αστυνομίας. Από τις επιχειρήσεις/ εκστρατείες αυτές συνελήφθησαν 7.106,
παράνομοι αλλοδαποί, 208 λαθρομετανάστες. Ακόμη, 3.218 αλλοδαποί αποχώρησαν εθελοντικά, από
τους οποίου οι 2.871 ήταν παράνομοι αλλοδαποί, ενώ οι 208 λαθρομετανάστες, καθώς επίσης 3.690
αλλοδαποί απελάθηκαν.
Όσον αφορά στην καταπολέμηση της παράνομης εργοδότησης έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα. Παρακάτω
εμφανίζονται ο αριθμός των εργοδοτών που καταγγέλθηκαν για παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών για τα
έτη 2011-2013:
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Να σημειωθεί ότι στις πιο πάνω μειώσεις συνέτεινε σημαντικά και η οικονομική κρίση, εφόσον μεταξύ
άλλων, έχουν περιοριστεί και οι ευκαιρίες εργοδότησης.
Στη διάρκεια του 2013, ο αριθμός αιτητών ασύλου ανήλθε στους 1.076, όπου οι 585 εισήλθαν στην Κ.Δ.
μέσω των ελεύθερων περιοχών ενώ οι υπόλοιποι 491 μέσω κατεχομένων, σημειώνοντας μείωση επί του
συνολικού αριθμού σε σχέση με το 2012 και το 2011, ως ακολούθως:
Μέσω Κατεχομένων
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Επιπρόσθετα, όπως φαίνεται και στο πιο κάτω γράφημα, το 2013 απελάθηκαν 3.690 άτομα
παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2012 της τάξης του 4,4% και μείωση της τάξης του 6,4% σε
σύγκριση με το 2011.
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Τον Οκτώβριο του 2013, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Οργανισμού FRONTEX κ. Ilkka Laitinen
συνοδευόμενος από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιχειρήσεων του Οργανισμού FRONTEX κ. Klaus Rosler,
επισκέφθηκαν τη Κύπρο με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της έκρυθμης κατάστασης στη
Συρία, την πιθανή μετάβαση λαθρομεταναστών προς την Κύπρο και τα μέτρα που ενδέχεται να ληφθούν
από πλευράς των Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκοπούς αντιμετώπισης τέτοιου φαινομένου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Laitinen διευθετήθηκε συνάντηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας κ.
Μιχαήλ Παπαγεωργίου στο Αρχηγείο Αστυνομίας καθώς και συνάντηση υπό την Προεδρία του Πρέσβη κ.
Τάσου Τζιωνή στα γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών όπου συζητήθηκαν τα πιο πάνω θέματα.
Η Κυπριακή Αστυνομία, μεταξύ των ημερομηνιών 30/09-13/10/2013, συμμετείχε στην Κοινή Επιχείρηση
“PERKUNAS”, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Λιθουανικής Προεδρίας. Κύριος στόχος της
επιχείρησης ήταν η χαρτογράφηση των δρομολογίων και των ροών που ακολουθούν οι παράνομοι
μετανάστες καθώς επίσης και θέματα διακίνησης λαθρομεταναστών τόσο εντός του χώρου των κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στα εξωτερικά τους σύνορα.
Στις 12 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Λεμεσού πρόγραμμα εκπαίδευσης
συνοδών μελών της Αστυνομίας για τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα επιστροφών και σε θέματα
συνοδείας προσώπων σε συνεργασία με τον Οργανισμό FRONTEX, το οποίο παρακολούθησαν 102 μέλη
της Αστυνομίας. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος ήταν η εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας, που
συμμετέχουν σε επιχειρήσεις απέλασης αλλοδαπών στα θέματα επαναπατρισμού καθώς και ο
καταρτισμός τους στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως προκύπτει μέσα από τις
διαδικασίες αυτές. Η συγκεκριμένη δράση έχει τύχει συγχρηματοδότησης κατά 95% από το ετήσιο
πρόγραμμα του Ταμείου Επιστροφών 2012 των Ταμείων Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά
5% από εθνικούς πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στο πλαίσιο των συντονισμένων και στοχευμένων προσπαθειών για πάταξη της λαθρομετανάστευσης στην
Κύπρο, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης πραγματοποίησε στις 19 Δεκεμβρίου 2013 πτήση
επαναπατρισμού 51 υπηκόων του Μπαγκλαντές, οι οποίοι εισήλθαν ή παρέμειναν παράνομα στο έδαφος
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι υπό απέλαση αλλοδαποί συνοδεύονταν από 118 εκπαιδευμένα μέλη της
Αστυνομίας και 2 Ιατρικούς Λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας. Η συγκεκριμένη δράση και πάλι έχει
τύχει συγχρηματοδότησης κατά 95% από το ετήσιο πρόγραμμα του Ταμείου Επιστροφών 2012 των
Ταμείων Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 5% από εθνικούς πόρους της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

3.8 Αντιμετώπιση της βίας σε αθλητικούς χώρους
Η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου 2012 – 2013 (Σεπτέμβριο – Μάιο), διασφάλισε
την ομαλή διεξαγωγή 917 ποδοσφαιρικών αγώνων, 135 καλαθοσφαιρικών αγώνων, 106 αγώνων
πετόσφαιρας και 44 αγώνων ποδοσφαίρου σάλας. Επιπλέον, στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν 15
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ευρωπαϊκοί ποδοσφαιρικοί αγώνες και 12 ευρωπαϊκοί αγώνες καλαθόσφαιρας, οι οποίοι εξασφαλίστηκαν
και πάλι από την Αστυνομία.
Με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή της βίαιης και ανάρμοστης συμπεριφοράς φιλάθλων στα
γήπεδα, η Κυπριακή Αστυνομία συνέχισε τις δράσεις της, συνεργαζόμενη και με τους εμπλεκόμενους
φορείς, τις αθλητικές οργανώσεις, συνδέσμους φιλάθλων κλπ. Επιπλέον, πραγματοποίησε σωρεία
διαλέξεων σε οργανωμένα σύνολα νεολαίας στον τομέα αυτό και συνέχισε την παροχή εκπαίδευσης στα
μέλη της Αστυνομίας ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται ως επαγγελματίες Αστυνομικοί στους
αθλητικούς χώρους.
Για το σκοπό αυτό 2.154 συμπολίτες μας παρακολούθησαν τις διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά
με την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα.
Για το 2013, είχαμε 121 συλλήψεις σε σχέση με αδικήματα σε αθλητικούς χώρους, παρουσιάζοντας
αύξηση σε σχέση με το 2012 όπου οι συλλήψεις ανήλθαν στις 75. Μέσα στα μέτρα πρόληψης εντάσσονται
και οι 41 προκηρύξεις που εκδόθηκαν εναντίον επικινδύνων οπαδών για απαγόρευση εισόδου σε
αθλητικούς χώρους.
3.9 Επέκταση και αναβάθμιση της συμμετοχής μας σε προγράμματα διεθνούς αστυνομικής
συνεργασίας
Η Αστυνομία Κύπρου έθεσε ως στόχο της, στη διάρκεια του έτους, την επέκταση και αναβάθμιση της
συμμετοχής της σε προγράμματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας που στοχεύουν στην καλύτερη
αξιοποίηση των πληροφοριών και τη συνεργασία για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.
Συγκεκριμένα, προωθήθηκε η αναβάθμιση της συνεργασίας με την EUROPOL, την INTERPOL, τον
Οργανισμό Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX), την EUROJUST, καθώς και η
συνεργασία με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων, συστημάτων
και δικτύων, όπως το σύστημα πληροφοριών Schengen (SIS), το σύστημα αναγνώρισης επιβατών (PNR), το
σύστημα θεωρήσεων εισόδου (VIS), το Δίκτυο AIRPOL, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, το Δίκτυο
πολιτιστικής κληρονομιάς (CULTNET), κλπ.
Η Αστυνομία συνέχισε την προώθηση θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μερίμνησε τόσο για την
ανάπτυξη όσο και για την προώθηση των διμερών και ευρωπαϊκών σχέσεων, μέσω των υφιστάμενων
διεθνών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία.
Επίσης, η Αστυνομία μέσα από τη συνεργασία των Τμημάτων της, προέβηκε στην υποβολή εισηγήσεων
για την προώθηση της αστυνομικής συνεργασίας με την Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Ιορδανία και τη Σερβία.
Στα πλαίσια της προώθησης και υλοποίησης των διμερών σχέσεων Κύπρου – Παλαιστίνης,
πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, με τη συνοδεία του Κύπριου Αξιωματικού, Συμβούλου στο Τμήμα
Μελετών και Ανάπτυξης της Παλαιστινιακής Αστυνομίας, επίσκεψη τεσσάρων μελών της Παλαιστινιακής
Αστυνομίας, οι οποίοι παρακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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Επιπρόσθετα, η Αστυνομία ασχολήθηκε με την προώθηση των διμερών σχέσεων Κύπρου και Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής, αλλά και με την προώθηση των διμερών σχέσεων Κύπρου – Ρωσίας.
Συγκεκριμένα, υπέβαλε εισηγήσεις για ενδεχόμενη σύναψη συμφωνίας για θέματα οδικής ασφάλειας,
καταπολέμησης διακίνησης ναρκωτικών, οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.
Επίσης, η Αστυνομία, μέσα από τη συνεργασία των διαφόρων Τμημάτων της πραγματοποίησε στη
διάρκεια του έτους τις πιο κάτω ευρωπαϊκές συναντήσεις:
· τον Ιανουάριο συνάντηση του ευρωπαϊκού Δικτύου AIRPOL(Δ.ΑΣ.Α.),
· το Φεβρουάριο συνάντηση με θέμα False Documents (ΥΠ.ΕΓ.Ε.),
· το Μάιο συνάντηση του Δικτύου CULTNET (Τμήμα Γ’), το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της
Κυπριακής Προεδρίας και
· τον Οκτώβριο συνάντηση της Ομάδας Εργασίας ΑΤΛΑΣ (Μ.Μ.Α.Δ.).
Επιπρόσθετα, η Αστυνομία ασχολήθηκε με την υλοποίηση συστάσεων της Επιτροπής Πρόληψης των
Βασανιστηρίων (CPT), η οποία πραγματοποίησε επίσκεψη στην Κύπρο, τον Σεπτέμβριο του 2013, καθώς
επίσης, με τη μελέτη επίσημων εκθέσεων/ερωτηματολογίων που εκπονούνται από αρμόδιους
οργανισμούς (ΟΗΕ, UNCHR, FRA, κτλ), σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Αστυνομία.
Το αρμόδιο Γραφείο συνεργάστηκε με την Επίτροπο Νομοθεσίας για τη σύνταξη Εκθέσεων για θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση τις οποίες αξιολογείται η Κυπριακή Δημοκρατία (Οικουμενική
Περιοδική Ανασκόπηση για την κατάσταση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Έκθεση για την εφαρμογή του
Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα).
Κατά το έτος 2013, παραλήφθηκαν 101.414 μηνύματα από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL, καθώς
επίσης και από άλλες χώρες μέλη Οργανισμού. Παράλληλα, από το Γραφείο INTERPOL Λευκωσίας
στάλθηκαν 3.014 μηνύματα, είτε για εισερχόμενες, είτε για εξερχόμενες υποθέσεις.
Για την ίδια περίοδο ανοίχτηκαν 322 νέες υποθέσεις, με τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες από άλλες
χώρες μέλη της INTERPOL, καθώς επίσης 792 υποθέσεις για αιτήματα άλλων χωρών προς την Κύπρο, όπου
σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποθέσεις που αφορούν σε θέματα γενικής φύσεως τα οποία έτυχαν
χειρισμού σε Γενικούς Φακέλους της INTERPOL (ερωτηματολόγια, σεμινάρια, ερωτήματα σε θέματα
Νομοθεσίας, στατιστικά στοιχεία κ.τ.λ.)
Παράλληλα, για την ίδια περίοδο εκτυπώθηκαν από το σύστημα της Γενικής Γραμματείας της INTERPOL
1.196 Ερυθρές Αγγελίες, οι οποίες εκδόθηκαν από χώρες με τις οποίες έχουμε σύμβαση για την έκδοση
φυγόδικων. Αυτές έχουν καταχωρηθεί στο STOPLIST.
Κατά την ίδια περίοδο έχουν καταχωρηθεί στο STOP-LIST τα στοιχεία 2.707 ατόμων για τα οποία έχει
εκδοθεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και καταζητούνται για σύλληψη με
σκοπό την παράδοση τους στις χώρες από τις οποίες καταζητούνται.
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Επίσης, τα στοιχεία 779 ατόμων τα οποία καταζητούνται διεθνώς από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τις οποίες η Κύπρος συνδέεται με σύμβαση για έκδοση φυγόδικων, καταχωρήθηκαν στο STOP –
LIST με σκοπό της σύλληψη για έκδοση στις χώρες από τις οποίες καταζητούνται βάσει του Νόμου Περί
Εκδόσεως Φυγόδικων.
Κατά την ίδια περίοδο συνελήφθηκαν στο εξωτερικό και εκδόθηκαν/παραδόθηκαν στην Κύπρο 7
φυγόδικοι, οι οποίοι καταζητούνταν από τις Αστυνομικές Αρχές της Κύπρου. Επίσης, 32 φυγόδικοι
συνελήφθησαν στην Κύπρο και εκδόθηκαν/παραδόθηκαν στις αιτούσες χώρες.
Τον Ιούνιο του 2013, το Γραφείο της INTERPOL συμμετείχε στην επιχείρηση PANGEA σε συνεργασία με το
Τμήμα Τελωνείων, τις Φαρμακευτικές και τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες. Σκοπός της επιχείρησης ήταν ο
εντοπισμός και η κατάσχεση ψευδεπίγραφων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Μέσα στα πλαίσια της
επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στην Κύπρο 1.447 φαρμακευτικά προϊόντα.
Ακόμη, κατά το 2013, έχουν παραληφθεί 4.231 μηνύματα από την EUROPOL και τα άλλα Κράτη Μέλη και
παράλληλα έχουν διαβιβαστεί εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της Εθνικής Μονάδας, 1.691
μηνύματα. Επιπλέον, ανοίχθηκαν 654 υποθέσεις (εισερχόμενες) με τις οποίες ζητούνταν εξετάσεις στην
Κύπρο από άλλες χώρες ή την EUROPOL, αλλά και 256 υποθέσεις (εξερχόμενες) με τις οποίες η Κυπριακή
Δημοκρατία ζήτησε τη διενέργεια εξετάσεων και/ή τη διαβίβαση πληροφοριών, από άλλες χώρες ή την
EUROPOL. Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν επί το πλείστον σε θέματα πλαστογραφίας
(ταξιδιωτικών εγγράφων κτλ), νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράνομης
μετανάστευσης, ναρκωτικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.
Επιπρόσθετα, η Μονάδα EUROPOL, διεκπεραίωσε 2.389 εισερχόμενα και 2.684 εξερχόμενα μηνύματα.
Αναφέρεται ότι διαβιβάστηκαν συνεισφορές της Κυπριακής Δημοκρατίας (διαβίβαση
πληροφοριών/δεδομένων), σε Σημεία Εστίασης (FP – FocalPoints), τα οποία υπάγονται στους δύο
Αναλυτικούς Φακέλους της EUROPOL (AWF – SOC & AWF-CT), όπου και συμμετέχει η Κυπριακή
Δημοκρατία (Αστυνομία, ΜΟΚΑΣ, Τμήμα Τελωνείων και Υπηρεσία ΦΠΑ).
Στη διάρκεια του 2013, συνεχίστηκε η Επιχείρηση ΖΥΓΟΣ, η οποία άρχισε τον Σεπτέμβριο του 2012. Η
συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Κυπριακής Αστυνομίας με τον Κοινωφελή
μη Κυβερνητικό Οργανισμό CRIMESTOPPERS και τις Βρετανικές Αρχές, με σκοπό τον εντοπισμό και τη
σύλληψη ατόμων που καταζητούνται από τις Βρετανικές Αρχές και υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκονται
στην Κύπρο. Μέχρι στιγμής από τα εννέα άτομα που αρχικά είχαν συμπεριληφθεί στο σχετικό κατάλογο
έχουν ήδη συλληφθεί τα τέσσερα.
Η συμμετοχή της Κυπριακής Αστυνομίας
αποστολές/οργανισμούς, έχει ως ακολούθως:

στο

εξωτερικό

κατά

το

2013,

σε

διάφορες
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Ένα μέλος στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUPOLCOPPS στην Παλαιστίνη, υπηρετεί από
τον Φεβρουάριο του 2011 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015 (ανανεώθηκε τον Σεπτέμβριο του
2013).
Δύο μέλη στην Ευρωπαϊκή Αποστολή EUBAM, στην Μολδαβία-Ουκρανία, υπηρετούν από το
Δεκέμβριο του 2011 μέχρι το Νοέμβριο του 2014 (ανανεώθηκε το Νοέμβριο του 2013).
Τρία μέλη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η απόσπαση δύο
εξ αυτών έληξε τον Ιούλιο του 2013. Για τη μία θέση έχει ήδη αποσπασθεί άλλο μέλος τον
Ιανουάριο του 2014, ενώ η άλλη θέση καταργήθηκε.
Ένα μέλος στη Γενική Γραμματεία της Interpol στη Λυών, από το Νοέμβριο του 2010 μέχρι τον
Οκτώβριο του 2014 (ανανεώθηκε τον Οκτώβριο του 2013).
Ένα μέλος στο Επιχειρησιακό Γραφείο του Οργανισμού FRONTEX, στον Πειραιά, από τον
Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 (ανανεώθηκε τον Δεκέμβριο του 2013).
Ένα μέλος ως Αξιωματικός Σύνδεσμος στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Η
απόσπαση του έληξε τον Απρίλιο του 2013 (προωθήθηκαν οι διαδικασίες για πλήρωση της θέσης).

Ακόμη, τον Μάιο του 2013, διοργανώθηκε η 1η συνάντηση του Ανεπίσημου Δικτύου Αρχών Επιβολής του
Νόμου και Εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών του Συμβουλίου της Ε.Ε. (EU
CULTNET). Το εν λόγω Συμβούλιο δημιουργήθηκε στη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
από την Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από εισήγηση της Αστυνομίας Κύπρου. Επιπρόσθετα, τον Μάιο, μέσα
στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Επιχειρησιακής Ομάδας του Συμβουλίου της Ε.Ε. για τις
Περιοδεύουσες Εγκληματικές Ομάδες, Οργανωμένου Εγκλήματος, (EMPACT MOGG), συμμετείχαμε σε
συνεργασία με το Τελωνείο στην ευρωπαϊκή επιχείρηση για την κλοπή μετάλλων, στην οποία
συμμετείχαν 18 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.. Στην επιχείρηση αυτή έγινε ανταλλαγή πληροφοριών για άτομα,
οχήματα και δακτυλικά αποτυπώματα με τις αντίστοιχες Αρχές της Βουλγαρίας και Ρουμανίας.
Μέσα στα πλαίσια πρόληψης του εγκλήματος εντάσσεται και η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Τον Απρίλιο του 2013, η Κυπριακή Αστυνομία έχει θέσει σε
εφαρμογή το σύστημα αυτό, σύμφωνα με την Απόφαση Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ. Στη διάρκεια του έτους
επιτεύχθηκε η σύνδεση με τη Γαλλία, τη Ρουμανία, τη Λεττονία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη
Βουλγαρία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συνεχίστηκαν οι δοκιμές και με άλλα Κράτη Μέλη.

3.10 Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών ευκαιριών
Η Αστυνομία Κύπρου συμμετέχει στο Χρηματοδοτικό-Ερευνητικό Πρόγραμμα του Οργανισμού UNICRI
(United Nations Interregional Crime and Research Institute). Το πρόγραμμα συντονίζει η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. και
σε αυτό συμμετέχουν η Μ.Μ.Α.Δ., η Α.Α.Κ. και ο Κλάδος Επιχειρήσεων, του Τμήματος Α’. Το πρόγραμμα
γίνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτό συμμετέχουν 25 κράτη μέλη της Ε.Ε και η
EUROPOL με συντονιστή τον Οργανισμό UNICRI. Το συνολικό πρόγραμμα ταξινομείται σε τρεις διαδοχικές
περιόδους ως ακολούθως “ΕU-SEC”, “ΕU-SECΙΙ” και “The House” (UNICRI – COORDINATING NATIONAL
RESEARCH PROGRAMMES AND POLICIES ON SECURITY AT MAJOR EVENTS).
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Η Κυπριακή Αστυνομία είναι ενεργό μέλος του προγράμματος, από το 2008. Συμμετέχει με εκπροσώπους
σε συναντήσεις του προγράμματος, στην απάντηση ερωτηματολογίων και συμμετέχει σε ασκήσεις
πραγματικού χρόνου (real time exercises) διαδραματίζοντας έτσι, σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων
για θέματα ασφαλείας συμβάντων μείζονος σημασίας.
Με τη συμμετοχή της Αστυνομίας στο εν λόγω πρόγραμμα, επιτυγχάνεται η προβολή της σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο και η εμπλοκή της στη λήψη αποφάσεων για θέματα ασφαλείας συμβάντων μείζονος
σημασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα είναι πλήρως χρηματοδοτούμενο.
Κατά το 2013, η Αστυνομία Κύπρου συμμετείχε σε οκτώ συναντήσεις του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
μέσα στα πλαίσια της Ομάδας Εργασίας του Task 2.3 σχετικά με το “Template for Task Final Report 2.3
Common Evaluation Standards” και σε δύο συναντήσεις του Steering Committee.
Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, διοργανώθηκε στην Κύπρο η 4η συνάντηση του Network Steering
Committee, το Σεπτέμβριο του 2013.
Επιπρόσθετα, το 2013 αποτέλεσε το καταληκτικό έτος για τρία έργα του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013: το ΘΑΛ-ΕΠΙΤ, ΠΟΣΕΙΔΩΝ και ΑΝΛΥΠΑΠ.
Μέσω των πιο πάνω συγχρηματοδοτούμενων έργων, η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην αγορά
εξοπλισμών, όπως 2 φουσκωτά σκάφη, μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού και ραντάρ, με σκοπό τη
βελτίωση της υφιστάμενης επιχειρησιακής υποδομής στα πλαίσια της διαχρονικής προσπάθειας της
Αστυνομίας για καταπολέμηση των φαινομένων της λαθρομετανάστευσης και του λαθρεμπορίου και
άλλων συναφών κινδύνων και ενίσχυση της ασφάλειας στην επιλέξιμη περιοχής συνεργασίας.
Σημειώνεται ότι και τα 3 έργα έχουν ολοκληρωθεί με ποσοστό υλοποίησης που αγγίζει το 98% και ως εκ
τούτου το ποσό χρηματοδότησης ύψους €1.160.316,68 που αντιστοιχεί στα τρία έργα έχει απορροφηθεί
στο μέγιστο βαθμό.

ΜΕΡΟΣ Γ’ - Πυροσβεστική Υπηρεσία
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διοικητικά αποτελεί Τμήμα της Αστυνομίας και έχει ως έδρα της τη Λευκωσία
με ευθύνη ανταπόκρισης σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η αποστολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι η διάσωση ζωής, η πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών,
η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και η πυροπροστασία κτηρίων.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρέχει τις υπηρεσίες της στις ευρύτερες αστικές περιοχές των πόλεων
Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου με 24ωρη λειτουργία 12 Πυροσβεστικών
Σταθμών, ενώ για την κάλυψη της υπαίθρου, δημιούργησε 18 Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου σε
στρατηγικές περιοχές, οι οποίοι στελεχώνονται με 118 Έκτακτους Πυροσβέστες.
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Κάλυψη παρέχεται και στα Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με την 24ωρη λειτουργία δύο
Πυροσβεστικών Σταθμών, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής
Αεροπορίας (ICAO).
Οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων καλύπτονται από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Βάσεων, αλλά
όπου παραστεί ανάγκη ενισχύονται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου με βάση το σχέδιο
«Αμοιβαίας Βοήθειας».
Να σημειωθεί ότι το έργο της πυροσβεστικής κάλυψης ενίσχυσαν κατά τη διάρκεια του έτους 145
εργάτες Πυρόσβεσης, ένας θεσμός που από τα αποτελέσματα έχει κριθεί πολύ σημαντικός και
αποτελεσματικός, αφού με τη λειτουργία περιπόλων και παρατηρητηρίων μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος
ανταπόκρισης και οι πυρκαγιές κατασβήνονται στο αρχικό τους στάδιο.

4. ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 2013
Μέχρι τις 31/12/2013 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε παγκύπρια σε 13.084 κλήσεις για παροχή
βοήθειας που αφορούσαν σε κατάσβεση πυρκαγιών, ειδικές εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής φύσεως και
κλήσεις ασθενοφόρων ως ακολούθως:

ψευδείς κλήσεις

κλήσεις ασθενοφόρων

ειδικές εξυπηρετήσεις

483

81

3.915

πυρκαγιές

8.605

Κλήσεις για παροχή βοήθειας 2013

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς διασώθηκαν από πυρκαγιές 34 άτομα, ενώ άλλα 1.902 άτομα δέχθηκαν τις
πιο κάτω ειδικές εξυπηρετήσεις, ως ακολούθως:
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Άλλα

27

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

38

Βοήθεια στη μεταφορά τραυματία/
ασθενή/ εργατικό ατύχημα

28

Διάσωση ζωής

139

Τροχαία Δυστυχήματα
Άνοιγμα πόρτας

276
32

Ελλατωματικοί Ανελκυστήρες

1.362

Άτομα που διασώθηκαν ή δέχθηκαν βοήθεια 2013

Το 2013 το Τμήμα Πυροπροστασίας διεκπεραίωσε 9.979 υποθέσεις σε σχέση με 11.718 το 2012,
παρουσιάζοντας μείωση, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε αρνητικά τον
κατασκευαστικό τομέα. Παρόλο που το 2012 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ στις υποθέσεις που
διεκπεραιώθηκαν από το εν λόγω Τμήμα, το 2013 εξακολουθεί να είναι κοντά στον ετήσιο μέσο όρο
υποθέσεων που είναι 10.300 υποθέσεις το χρόνο.
Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές υπολογίσθηκαν περίπου στα €9.460.303. Η καμένη έκταση
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 έχει υπολογισθεί περίπου σε 32,1τ.χλμ. και σε αυτήν υπολογίζεται μόνο η
δασική ή άλλη δασική έκταση που είναι κοντά στα δάση. Συγκεκριμένα, 5τ.χλμ. είναι δασική έκταση και
άλλα 27,1τ.χλμ. περίπου άλλη έκταση που είναι κοντά σε δασική, όπως ορίζεται στη Νομοθεσία.
Το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενισχύθηκε και από εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Το Υπουργείο
Εσωτερικών προχώρησε στην ενοικίαση δύο ελικοπτέρων, όπου εργάστηκαν στη διάρκεια του έτους
συνολικά 295,19 ώρες, ανταποκρινόμενα σε 135 περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα
δάση, εκτελώντας 1.906 ρίψεις και ρίχνοντας περίπου 7.624 τόνους νερό.
Σημαντική ήταν και η συμβολή των ελικοπτέρων της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων, των
αεροσκαφών του Τμήματος Δασών, αλλά και των ελικοπτέρων των Βρετανικών Βάσεων, όπου
ανταποκρίθηκαν σε 9 περιπτώσεις.
4.1 Μέτρα πρόληψης
Για 16η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η «Εβδομάδα Πυροπροστασίας», μεταξύ 13 και 18 Μαΐου. Για την
εβδομάδα αυτή τέθηκε ως στόχος η διαφώτιση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ότι αφορά στους
39

κινδύνους από τις πυρκαγιές στην ύπαιθρο, καθώς και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των
κινδύνων από φυσικό αέριο κι άλλα επικίνδυνα υλικά.
Η εβδομάδα αυτή περιλάμβανε διαλέξεις, συμβουλές στο κοινό για θέματα πυροπροστασίας και διανομή
διαφωτιστικού υλικού στην ύπαιθρο, στα σχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, ιδιωτικές πολυκατοικίες,
στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς και άλλα οργανωμένα σύνολα. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ετήσιοι
πυροσβεστικοί αγώνες στο Μακάρειο Στάδιο. Την «Εβδομάδα Πυροπροστασίας» στήριξε οικονομικά η
CNP Ασφαλιστική.
Επιπρόσθετα, στις 13 Μαΐου διεξήχθη και η «Εβδομάδα Πυρασφάλειας», όπου κατά την τελετή έναρξης
έγινε παρουσίαση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τη δική της ιστοσελίδα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fs.gov.cy, διαθέτει και η Πυροσβεστική
Υπηρεσία μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης και παροχής συμβουλών και μέτρων όσον αφορά στην πρόληψη
των πυρκαγιών.
4.2 Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των μελών της. Η τεχνολογική
πρόοδος, ο γοργός ρυθμός οικοδόμησης, η χρήση νέων επικίνδυνων υλικών στη βιομηχανία, η
αυξανόμενη ροή τουριστών και αρκετοί άλλοι παράγοντες, επέβαλαν την ποιοτική αναβάθμιση στην
εκπαίδευση των πυροσβεστών, η οποία και συνεχίζεται.
Επίσης, η ανακάλυψη Φυσικού Αερίου στην ΑΟΖ Κύπρου επέβαλε την εκπαίδευση του προσωπικού της
Υπηρεσίας στην αντιμετώπιση πιθανόν πυρκαγιών, όταν τελικά μεταφερθεί στο τερματικό Βασιλικού.
4.3 Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, κατά τη διάρκεια του 2013, συμμετείχε σε 4 Προγράμματα Διασυνοριακής
Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρου 2007-2013 σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος (Αστυνομία
Κύπρου, το Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνου και το Λιμενικό Ταμείο Πάτμου).
Η Υπηρεσία έχει πάρει έγκριση, όπως συμμετάσχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG ΙΙΙ Ελλάδα – Κύπρος (2007-2013). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος προέρχεται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης –ΕΤΠΑ σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς πόρους σε ποσοστό
20%.
Τα διασυνοριακά Προγράμματα στα οποία η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε μέρος το 2013 υπήρξαν τα
ακόλουθα:
1. «ΠΥΡΟΣΥΝ»: συνεχίστηκε η συμμετοχή μας.
2. «ΠΥΡΑΣΦ»: πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο Πυροσβεστικό Κολλέγιο “Moreton in March” με θέμα
το Φυσικό Αέριο και έλαβαν μέρος 2 πυροσβέστες.
3. «ΕΞΠΥΡ»: συνεχίστηκε η συμμετοχή μας.
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4. «ΑΝΛΥΠΑΠ»: πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο Πυροσβεστικό Κολλέγιο “Moreton in March” με θέμα
το Φυσικό Αέριο και έλαβαν μέρος 4 πυροσβέστες.
5. «Leonardo Da Vinci»: η Πυροσβεστική Υπηρεσία υπέβαλε πρόταση την 1η Φεβρουαρίου 2013 στο εν
λόγω πρόγραμμα για συμμετοχή 10 ατόμων της Π.Y. σε εκπαίδευση διάρκειας μίας εβδομάδας με θέμα
“Water Rescue“ στο Πυροσβεστικό Κολλέγιο της Κρακοβίας. Η πρόταση εγκρίθηκε το Μάιο του 2013 και
η εκπαίδευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2014.
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