
Σ Υ Σ ΤΑ Σ Η
Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας ιδρύθηκε την 1η/12/2003 και αποτελεί μιαν από
τις Διευθύνσεις του Αρχηγείου Αστυνομίας. Οργανωτικά, συγ-
κροτείται από δύο Υποδιευθύνσεις, στις οποίες υπάγονται τα
ακόλουθα Γραφεία:

Υποδιεύθυνση Δ.Ε.Ε.
(Τομέας Ευρωπαϊκής Ένωσης  & Διεθνών Σχέσεων)
l Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων 

(Γρ.Ε.Ε. & Δ. Σχ.)

l Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας  (Σ.Γ.Ο.Ε.)

l Γραφείο Νομικής Συνεργασίας  (Γ.Ν.Σ.)

l Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  (Γ.Α.Δ.)

l Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού  (Γ.Δ.Ε.Ε.)

l Αρχείο

Υποδιεύθυνση Δ.Α.Σ.
(Τομέας Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας)
l Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Αστυνομίας (INTERPOL)

l Εθνικό Γραφείο Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (EUROPOL)

l Γραφείο SIRENE

l Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας/Αποσπάσεις Eξωτερικού
(Γ.Α.Σ.)

Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η  /  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Η  Υ Π Α Γ Ω Γ Η
Η Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ. υπάγεται διοικητικά και επιχειρησιακά στον Αρ-
χηγό Αστυνομίας, μέσω του Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης, ο
οποίος συντονίζει και ελέγχει όλες τις ενέργειες και δραστηριό-
τητές της.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Δ.Ε.Ε.) 
l Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων 

Το Γραφείο Ε.Ε. & Διεθνών Σχέσεων έχει την ευθύνη για προ-
ώθηση θεμάτων Ε.Ε. που αφορούν την Αστυνομία, περιλαμβα-
νομένων και των θεμάτων Σένγκεν. Παράλληλα, έχει την ευθύνη
ανάπτυξης και προώθησης των διμερών και ευρωπαϊκών σχέ-
σεων, μέσω των υφιστάμενων διεθνών και διμερών συμφωνιών
αστυνομικής συνεργασίας.

l Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας 

Το Σ.Γ.Ο.Ε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις συνεχείς και αυ-
ξανόμενες ανάγκες για μιαν αξιόλογη παρουσία του Κράτους
μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσω-
τερικών Υποθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικό καθήκον
του Σ.Γ.Ο.Ε. είναι ο συντονισμός των συμμετοχών και η παρα-
κολούθηση των θεμάτων που συζητούνται στις διάφορες ομά-
δες εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και  επιτροπές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, λαμβάνει μέτρα  για την έγ-
καιρη υλοποίηση σχετικών αποφάσεων, οδηγιών, κανονισμών,
συστάσεων, σχεδίων δράσης κ.τ.λ., που εκδίδονται από την Ε.Ε.

l Γραφείο Νομικής Συνεργασίας 

Το Γραφείο Νομικής Συνεργασίας χειρίζεται νομικά και άλλα θέ-
ματα της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ., αλλά και θέματα νομικής υφής που
αφορούν γενικά στην Αστυνομία. Το Γραφείο προβαίνει σε νο-
μική ανάλυση/ επεξεργασία αποφάσεων/ οδηγιών/ κανονι-
σμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς
εναρμόνισης της Αστυνομίας Κύπρου με τις υποχρεώσεις της
που απορρέουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συμμετέχει στην
επεξεργασία Διμερών Συμφωνιών Αστυνομικής Συνεργασίας
και αποτελεί σημείο επαφής της Αστυνομίας με το Γραφείο της
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

l Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Το Γ.Α.Δ. ασχολείται τόσο με τη μελέτη, όσο και με την υλοποί-
ηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις αποφάσεις δια-
φόρων ευρωπαϊκών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αστυνο-
μίας. Επίσης, ασχολείται με την υλοποίηση των συστάσεων του
Συμβουλίου της Ευρώπης,  που αφορούν στις συνθήκες κρά-
τησης στα αστυνομικά κρατητήρια κ.ά. Επιπρόσθετα, συνεργά-

ζεται με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και μη κυβερ-
νητικούς οργανισμούς, για θέματα που αφορούν στην προστα-
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών και
προβαίνει σε εισηγήσεις προς την Ηγεσία της  Αστυνομίας για
εφαρμογή των προνοιών των νομοθεσιών και συμβάσεων που
έχει επικυρώσει η Δημοκρατία.

l Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού 

Το Γ.Δ.Ε.Ε. προετοιμάζει και συντονίζει τη συμμετοχή των μελών
της Αστυνομίας σε συναντήσεις του εξωτερικού που έχουν
σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προς το σκοπό αυτό, μεριμνά
για την υλοποίηση των σχετικών άρθρων του Προϋπολογισμού
της Αστυνομίας

l Αρχείο

Το Αρχείο της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. έχει την ευθύνη εφαρμογής του
πρωτοκόλλου αλληλογραφίας της Διεύθυνσης. Συνεργάζεται
στενά με τα διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες εντός Αστυνομίας,
αλλά και με τα άλλα Υπουργεία/Υπηρεσίες της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Το Αρχείο έχει επίσης την ευθύνη παραλαβής/χειρι-
σμού των διαβαθμισμένων εγγράφων και πληροφοριών της Ε.Ε.
που αφορούν στην Αστυνομία. 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (Δ. Α. Σ.)
l Εθνικό Γραφείο INTERPOL

Το Γραφείο INTERPOL μεριμνά για τη γρήγορη και αποτελεσμα-
τική ανταλλαγή πληροφοριών για το έγκλημα και τους εγκλη-
ματίες με διάφορα τμήματα στην Κύπρο και με τις άλλες χώρες
μέλη της INTERPOL. Μεριμνά, επίσης, για την επεξεργασία των
πληροφοριών αυτών, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής
συνεργασίας, με έμφαση στο σοβαρό έγκλημα με διεθνείς προ-
εκτάσεις.  Επιπρόσθετα, χειρίζεται αιτήματα που έχουν σχέση
με ελλείποντα πρόσωπα, με παράνομη εμπορία έργων τέχνης,
εικόνων, αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλων πο-
λύτιμων αντικειμένων.

l Εθνικό Γραφείο EUROPOL

Το Γραφείο EUROPOL λαμβάνει και διαβιβάζει αιτήματα/πλη-
ροφορίες σχετικά με το σοβαρό έγκλημα στην EUROPOL ή στα
υπόλοιπα κράτη-μέλη, μέσω του γραφείου των Αξιωματικών
Συνδέσμων της Κύπρου που βρίσκεται στην έδρα της EUROPOL,
στη Χάγη. Διαβιβάζει, επίσης, πληροφορίες που λαμβάνονται
από την EUROPOL προς τις αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Τμήμα
Τελωνείων, ΜΟ.Κ.Α.Σ.) για ανάλογο χειρισμό. Προετοιμάζει, επι-
πλέον, τη συμμετοχή της Κυπριακής Αστυνομίας σε συναντή-
σεις του Διοικητικού Συμβουλίου της EUROPOL. 



l Γραφείο SIRENE

Το Γραφείο SIRENE είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληρο-
φοριών μεταξύ των κρατών που ανήκουν στο χώρο Σένγκεν.
Κυριότερος σκοπός είναι οι Αρχές επιβολής του νόμου να μπο-
ρούν να μοιράζονται και να χρησιμοποιούν πληροφορίες με
άλλες κρατικές υπηρεσίες από ολόκληρο τον εδαφικό χώρο
Σένγκεν.  Η χρήση των πληροφοριών αυτών επιτρέπει στις διω-
κτικές αρχές να εντοπίζουν ελλείποντα πρόσωπα, εγκληματίες,
κλοπιμαία περιουσία κ.λπ., σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αυξάνο -
ντας τις δυνατότητες καταπολέμησης του διασυνοριακού εγ-
κλήματος και επεκτείνοντας το φάσμα των αστυνομικών
ερευνών σε όλη την Ε.Ε. Το Γραφείο SIRENE δεν έχει τεθεί σε
πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

l Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας/Αποσπάσεις Eξωτερικού

Το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας είναι ο Σύνδεσμος
μεταξύ Αστυνομίας και Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης, για την εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής αρωγής,
αναλαμβάνοντας το συντονιστικό ρόλο για την εκτέλεσή τους.
Επίσης, το Γραφείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα μέλη
της Αστυνομίας που υπηρετούν σε αστυνομικές αποστολές στο
εξωτερικό για επιχειρησιακά και τρέχουσας φύσεως θέματα.
Στο παρόν στάδιο, μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας υπηρετούν
στην Αστυνομική Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
Βοσνία- Ερζεγοβίνη (EUPM), στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Κύπρου στην Ε.Ε., στη Γενική Γραμματεία της Interpol στη Λυών,
στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, στο
Συντονιστικό Κέντρο για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών
στη Μεσόγειο “CeCLAD-M” στη Γαλλία, στην EUROPOL στη
Χάγη, στον Οργανισμό FRONTEX - Επιχειρησιακό Γραφείο
Πειραιά, Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Αποστολή “EUPOL COPS”
στην Παλαιστίνη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Ε.Ε. - Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012
Ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κυπριακή
Δημοκρατία το β΄ εξάμηνο του 2012, η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. αναμένε-
ται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και διεκ-
περαίωση των θεμάτων στους τομείς που αφορούν στην
Αστυνομία. Για το σκοπό αυτό, έχει εντατικοποιήσει τις εργασίες
που είναι απαραίτητες για μίαν αξιοπρεπή εκπροσώπηση της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Ρ ΓΑ Ν Ο Γ ΡΑ Μ Μ Α  Δ . Ε . Ε .  &  Δ . Α . Σ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ &
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.)
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ & 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ -

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 1478
Τηλ.: 22607800  Τηλεομοιότυπο: 22607894

email: euipcd@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.police.gov.cy

Γ.Τ.Π. 253/2011   – 500
Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Εκτύπωση: Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΔΕΕ)
(ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / 

ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ε.Ε.

ΑΡΧΕΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΔΑΣ)
(ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΓΡΑΦΕΙΟ EUROPOL

ΓΡΑΦΕΙΟ SIRENE

ΓΡΑΦΕΙΟ INTERPOL

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ


