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Η «ΕΞΥΠΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διεθνές συνέδριο
Αστυνομίας για
την τρομοκρατία

Διεθνής διάκριση
για την Αστυνομία
Κύπρου

MHΝΥΜΑ ΕΚ ΔΟΤΗ
Αγαπητοί αναγνώστες,
σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη τεύχος του περιοδικού «Αστυνο-

ΕΚΔΟΤΗΣ
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

μικά Χρονικά».
Σε αυτή την έκδοση έχουμε επιλέξει να ασχοληθούμε σε ένα εκτενές
αφιέρωμα, με τη λεγόμενη «έξυπνη αστυνόμευση», την υποβοηθούμενη ουσιαστικά αστυνόμευση από την εφαρμογή λογισμικών, «έξυπνων» συστημάτων και γενικά νέων τεχνολογιών. Στις μέρες μας,
όπου η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτυγχάνεται με εξαιρετικά γοργούς
ρυθμούς, είναι απολύτως απαραίτητο κάθε σύγχρονος αστυνομικός
οργανισμός να εφαρμόζει στον μέγιστο δυνατό βαθμό πτυχές της
«έξυπνης αστυνόμευσης» και να επωφελείται από τις τεράστιες δυνατότητες που αυτή προσφέρει. Η Αστυνομία Κύπρου, έχοντας συνειδητοποιήσει πλήρως την αναγκαιότητα αυτή, έχει θέσει ως
στρατηγικό στόχο την εισαγωγή και εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών
για καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά του εγκλήματος, αλλά και ταυτόχρονα μείωση στο κόστος και τις δαπάνες. Μέσα από συνεντεύξεις με τον Υπεύθυνο του
Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης και τον Υπεύθυνο του Γραφείου Ανάλυσης και Στατιστικής, ενημερωνόμαστε για τις τρέχουσες
εξελίξεις στο θέμα της «έξυπνης αστυνόμευσης» και της υιοθέτησης
σύγχρονων τεχνολογιών.
Το δεύτερο θέμα που παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος είναι η διαφθορά, η οποία στις διάφορες εκφάνσεις της αποτελεί δυστυχώς
υπαρκτό και διαχρονικό πρόβλημα στην κυπριακή κοινωνία. Στο
πλαίσιο της ολομέτωπης επίθεσης του φαινομένου που επιχειρείται
τα τελευταία χρόνια, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα
βήματα για την καταπολέμηση των όποιων κρουσμάτων διαφοράς
και διαπλοκής στους κόλπους του σώματος, σε συνεργασία με όλους
τους συναρμόδιους φορείς. Η δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας κ.
Ζαχαρία Χρυσοστόμου που φιλοξενούμε στο παρόν τεύχος στηρίζει
τη φιλοσοφία που διέπει τις δράσεις της Αστυνομίας και σε αδρές
γραμμές τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης τέτοιων φαινομένων.
Επιπλέον, στο παρόν τεύχος παρουσιάζουμε μία σημαντική διεθνή
διάκριση για την Αστυνομία Κύπρου. Τον περασμένο Ιούνιο, η Υπεύθυνη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων Υπαστυνόμος Ρίτα Σούπερμαν τιμήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των
Η.Π.Α. σε καθιερωμένη ετήσια τελετή για τη δράση και συνεισφορά
της στην προσπάθεια που καταβάλλει η διεθνής κοινότητα για την
πάταξη του ειδεχθούς διασυνοριακού εγκλήματος της εμπορίας
προσώπων. Η Υπαστυνόμος Σούπερμαν βραβεύτηκε μαζί με οκτώ
ακόμη πρόσωπα από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών των Η.Π.Α.,
κ. Τζον Κέρι, και της απονεμήθηκε ο τίτλος «Traﬃcking in Persons
Hero 2016». Η εν λόγω βράβευση τιμά ιδιαιτέρως την αξιωματικό
της Αστυνομίας και παράλληλα την ίδια την Αστυνομία Κύπρου. Επιπλέον, αντανακλά την αναβάθμιση που έχει επιτευχθεί στον τομέα
αυτό, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού στόχου
για καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.
Τέλος, στις μόνιμες στήλες του περιοδικού μας οι αναγνώστες μας
έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σημαντικές επιτυχίες στην
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και για αρκετές σημαντικές
δράσεις της Αστυνομίας, όπως η υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας,
η διοργάνωση σημαντικών συνεδρίων, καθώς και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινωνικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα.
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AΦΙΕΡΩΜΑ
Της Α/Λοχ 317 Λευκής Άρνου Σολομώντος
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Η «έξυπνη αστυνόμευση» σύμμαχος για την ασφάλεια και προστασία του πολίτη
Η λειτουργία της Αστυνομίας εκ των πραγμάτων ήταν και
είναι συνυφασμένη με την τεχνολογία της κάθε εποχής. Τα
μηχανοκίνητα οχήματα, η ασύρματη επικοινωνία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα ειδικά προγράμματα που δημιουργήθηκαν για θέματα αστυνόμευσης, τα προηγμένα
συστήματα εποπτείας και επιτήρησης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και πολλές άλλες τεχνολογικές ανακαλύψεις που εμφανίστηκαν έχουν συμβάλει καθοριστικά στον
τρόπο διεκπεραίωσης της αστυνομικής εργασίας.
Η Αστυνομία επιβάλλεται να υιοθετεί σύγχρονες τεχνολογίες, ούτως ώστε να αυξάνει το επίπεδο αποτελεσματικότητάς της στους τομείς της πρόληψης και καταπολέμησης
του εγκλήματος δεδομένου μάλιστα ότι οι εγκληματίες
εκμεταλλεύονται κατά κόρον τις δυνατότητες που τους
παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία. Παράλληλα, η εφαρμογή
της τεχνολογίας συμβάλλει τα μέγιστα στην ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στη σημερινή εποχή, όπου η ραγδαία και αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και η επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας έχουν επιφέρει νέα δεδομένα στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στην κοινωνία, η εφαρμογή
της λεγόμενης «έξυπνης αστυνόμευσης» συνιστά επιτακτική ανάγκη για κάθε σύγχρονο αστυνομικό οργανισμό.

Πηγή: http://www.smartpolicinginitiative.com/october-2011spi-website-update

Υπερσύγχρονα περιπολικά στους δρόμους
Η «έξυπνη αστυνόμευση» εφαρμόζεται ήδη σε ό,τι αφορά
τα περιπολικά της Αστυνομίας. Εδώ και μερικούς μήνες έχει
εγκατασταθεί σε δέκα μέχρι στιγμής περιπολικά του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου το σύστημα αναγνώρισης πινακίδων (ΑΝPR – Automatic Number Plate Recognition).
Όπως φανερώνει η ονομασία του, το σύστημα καταγράφει και αναγνωρίζει αυτόματα τις πινακίδες εγγραφής των οχημάτων οι οποίες είναι καταχωρημένες σε
καταλόγους αναζητουμένων ή κλοπιμαίων οχημάτων.

Η Αστυνομία Κύπρου συνειδητοποιώντας πλήρως την αναγκαιότητα αυτή έχει θέσει ως θεμελιώδη προτεραιότητα
και στρατηγικό στόχο την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων
στην αστυνόμευση. Η εφαρμογή λοιπόν της «έξυπνης
αστυνόμευσης», ουσιαστικά της τεχνολογικά υποβοηθούμενης αστυνόμευσης μέσω της εφαρμογής λογισμικών και
«έξυπνων» συστημάτων, προχωρεί με σταθερά και οργανωμένα βήματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά του
εγκλήματος, αλλά και για μειωμένο κόστος, παράγοντας
ιδιαίτερα σημαντικός δεδομένων των μειωμένων κονδυλίων και προσωπικού.

Βασικό πλεονέκτημα του ANPR είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα άμεσου εντοπισμού παραβατών για τροχαία αδικήματα (π.χ. οδήγηση χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, με
ληγμένη άδεια οδηγού, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, άδεια κυκλοφορίας κλπ), καθώς επίσης και οχημάτων που πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη
εγκληματικών ενεργειών. Επομένως, τα μέλη που στελεχώνουν ένα τέτοιο περιπολικό μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να κινητοποιηθούν άμεσα, με στόχο την καταδίωξη
οχήματος ή ανακοπής κλοπιμαίου οχήματος που εντοπίζεται ενώ βρίσκεται σε κίνηση.

Ο Υπεύθυνος του Τμήματος Επιστημονικής Υποστήριξης,
Αστυνόμο Α΄, κ. Λοΐζος Πραστίτης, μας ενημερώνει για αρκετές τρέχουσες εξελίξεις στο θέμα της υιοθέτησης σύγχρονων τεχνολογιών και της «έξυπνης αστυνόμευσης»
γενικότερα.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αυξάνει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Αστυνομίας, καθώς μέσω αυτής
μπορούν να διεξάγονται μεγαλύτερης κλίμακας στοχευμένοι έλεγχοι σε αντιδιαστολή με τους τυχαίους ελέγχους
που πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον μέχρι σήμερα.
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AΦΙΕΡΩΜΑ
Ο κ. Πραστίτης εξηγεί ότι «το σύστημα μπορεί να διαβάζει
περίπου τρεις πινακίδες ανά δευτερόλεπτο, λειτουργεί
ημέρα και νύχτα, οι κάμερες βρίσκονται εγκατεστημένες
στα περιπολικά οχήματα της Αστυνομίας και είναι πολύ εύκολο να τεθεί σε λειτουργία». Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης και εμπλουτισμού του συστήματος
με επιπρόσθετες βάσεις δεδομένων και διασύνδεσης με
βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών του κράτους. Σημαντική λειτουργία που διαθέτει το σύστημα είναι ή άμεση
ενημέρωση των περιπολικών για επείγουσες κλήσεις/περιστατικά. Για παράδειγμα, ενώ διαδραματίζεται ένα σοβαρό γεγονός, όπως ληστεία, φόνος κ.ά., περιπολικά που
ήδη βρίσκονται σε κίνηση στους αυτοκινητόδρομους μπορούν άμεσα να μεταβούν στο σημείο του συμβάντος.
Πέραν των δέκα πρώτων περιπολικών που το Τμήμα Τροχαίας έχει στη διάθεσή του, έχουν ήδη κινητοποιηθεί οι
διαδικασίες ούτως ώστε η Αστυνομία να προμηθευτεί
εντός του έτους ακόμη δώδεκα περιπολικά εξοπλισμένα
με το σύστημα ANPR. Το σύνολο των 22 περιπολικών θα
προορίζονται, αναλόγως των αναγκών που υπάρχουν ή
προκύπτουν, τόσο για τους υπεραστικούς δρόμους όσο
και για το δευτερεύον οδικό δίκτυο στο οποίο επίσης δίδεται ιδιαίτερη έμφαση.
Ένα ακόμη σύστημα που ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας είναι και το σύστημα εντοπισμού
θέσης οχημάτων (Α.V.L. – Automatic Vehicle Location),
το οποίο ήδη έχει εγκατασταθεί σε πιλοτική βάση σε 75
οχήματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εντός του έτους αναμένεται να εγκατασταθεί σε
συνολικά 360 οχήματα.
Το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει
ζωντανά (σε πραγματικό χρόνο) τη γεωγραφική θέση του
αστυνομικού οχήματος σε ψηφιακό χάρτη με στόχο σε περίπτωση κάποιου συμβάντος να καθίσταται εφικτή η μετάβαση του περιπολικού εκείνου που βρίσκεται πιο κοντά
στο συμβάν.

Αναφερόμενος στο εν λόγω σύστημα, ο κ. Πραστίτης μας
διευκρινίζει, ότι ο γνωστός σε όλους, συνήθης όρος GPS
δεν αποδίδει σωστά τη λειτουργία του A.V.L., αφού το GPS
αποτελεί ουσιαστικά εργαλείο του όλου συστήματος. «Κύριος σκοπός του είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση
του στόλου των περιπολικών και απώτερος στόχος μας
είναι να εναρμονιστεί με άλλα συστήματα για την αποτελεσματική επέμβαση της Αστυνομίας σε κάποια συμβάντα
ή επιχειρήσεις, π.χ. με το σύστημα e-call που δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού οχημάτων, των οποίων οι οδηγοί
χρειάζονται άμεση βοήθεια λόγω τροχαίας σύγκρουσης,
κάποιου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν ή οποιασδήποτε άλλης έκτακτης κατάστασης.
Επιπλέον, μέσω του συστήματος μπορεί να επιτυγχάνεται
αποτελεσματικότερη εποπτεία του προσωπικού, καθώς
επίσης να συλλέγονται αρκετές πληροφορίες σε σχέση με
το ίδιο το όχημα, όπως την κατεύθυνση που ακολουθεί, τα
αποθέματά του σε καύσιμα κ.α.

Πλήρης εικόνα της τροχαίας κίνησης μέσω εναέριας
πλατφόρμας
Ακόμη ένα «όπλο» που αναμένεται να έχει στη φαρέτρα
της η Αστυνομία Κύπρου μέχρι το τέλος του 2016 είναι η
εναέρια πλατφόρμα οπτικής παρακολούθησης «UAV– Unmanned Aerial Vehicle» μεγάλης εμβέλειας. Η πλατφόρμα
προορίζεται για εποπτεία/έλεγχο της τροχαίας κίνησης, ποδοσφαιρικών αγώνων και, εάν είναι αναγκαίο, για τον χειρισμό σοβαρών εγκληματικών ενεργειών.
Επεξηγώντας μας τη χρησιμότητα και τις δυνατότητες του
συγκεκριμένου συστήματος, ο Διευθυντής του Τμήματος
Τεχνολογικής Ανάπτυξης υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρόκειται για εξειδικευμένο σύστημα, ειδικό για τον τομέα της
ασφάλειας. «Στην αγορά υπάρχει πληθώρα από τέτοιου είδους εξοπλισμούς, με πιο γνωστά τα drones, αλλά και τα
τετρακόπτερα, τα οκτακόπτερα κ.ά. Ωστόσο, η πλατφόρμα
που εμείς έχουμε επιλέξει, διαθέτει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά όπως δυνατότητα εντοπισμού κατά την ημέρα και
τη νύχτα, μεγάλη διάρκειας πτήσεις κ.ά. Έχουμε επίσης διασφαλίσει ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός διαθέτει τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες, π.χ. σε περίπτωση βλάβης
της εναέριας πλατφόρμας υπάρχει η μηχανική πρόνοια
ώστε να προσγειωθεί με τη χρήση αλεξίπτωτου. Σημαντικό
είναι επίσης να αναφέρουμε ότι η αγορά του έχει γίνει στη
βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε σχέση με τέτοιου είδους εξοπλισμούς».
Επιπλέον, ο κ. Πραστίτης επισημαίνει τη μεγάλη εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας της
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και βελτίωσης εκεί και όπου εντοπίζονται παραλείψεις ή
αδυναμίες. Επιπρόσθετα, με την πάροδο του χρόνου τα
στατιστικά στοιχεία που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να
παρέχουν στην Αστυνομία χρήσιμες πληροφορίες ως προς
την έκταση των αδικημάτων, τις περιοχές και τις μέρες και
ώρες που διαπράττονται.
Αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας και ανάλυσης
γεωγραφικών δεδομένων

πλατφόρμας στα καύσιμα και σε εργατοώρες. «Ας αναλογιστούμε απλά ότι το κόστος επιτήρησης με ελικόπτερο
ανέρχεται στα 400 ευρώ ανά ώρα σε καύσιμα, ενώ το κόστος της εναέριας πλατφόρμας είναι η φόρτιση της μπαταρίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Άμεση μετάβαση σε σκηνή διάρρηξης και ληστείας
μέσω του κεντροποιημένου συστήματος συναγερμού
Το κεντροποιημένο σύστημα συναγερμού αποτελεί άλλη
μια τεχνολογική εξέλιξη που έχει υιοθετήσει η Αστυνομία
και μέχρι στιγμής λειτουργεί σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις. Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες
υποστατικών να εγγραφούν ως συνδρομητές έναντι ετήσιας συνδρομής €50, με στόχο την έγκαιρη και άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας σε περίπτωση απόπειρας
ληστείας, διάρρηξης ή/και πυρκαγιάς στα υποστατικά
τους. Ουσιαστικά, μέσω του συστήματος αυτού μπορεί να
γίνει αυτόματα η ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη και της διεύθυνσης του υποστατικού, εφόσον φυσικά ο ιδιοκτήτης
είναι εγγεγραμμένος συνδρομητής στο σχετικό αρχείο της
Αστυνομίας. Επομένως, σε περίπτωση διάρρηξης, ληστείας ή πυρκαγιάς, ο χειριστής του συστήματος εντοπισμού θέσης οχημάτων (Α.V.L.) θα είναι σε θέση να
γνωρίζει μέσω του ψηφιακού χάρτη το πλησιέστερο περιπολικό στο σημείο, για να επιληφθεί του συμβάντος.
Επιπλέον, ο κ. Πραστίτης επισημαίνει το γεγονός ότι το σύστημα είναι ιδιαιτέρως φιλικό προς τον χρήστη, αφού περιλαμβάνει την αυτόματη εμφάνιση παραθύρων «pop
ups» και τον καθοδηγεί βήμα προς βήμα για να διεκπεραιώσει μια κλήση.
Το εν λόγω σύστημα παρέχει επίσης δύο ακόμη πλεονεκτήματα, την καταγραφή όλων των ενεργειών που γίνονται
και του χρόνου ανταπόκρισης. Δίνεται επομένως η δυνατότητα αποτελεσματικότερου ελέγχου του προσωπικού
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Στην εποχή της πληροφορίας, επιβάλλεται ο κάθε προοδευτικός και σύγχρονος αστυνομικός οργανισμός να
αξιοποιεί μεθόδους που βασίζονται στο μοντέλο αστυνόμευσης με επίκεντρο την πληροφορία (intelligence led
policing) το οποίο επίσης αξιοποιεί τις δυνατότητες που
προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία.
Μία ουσιαστική εξέλιξη στον τομέα αυτό είναι και η χρήση
των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Geographical Information Systems – G.I.S.) που πρόσφατα εξασφάλισε και έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί η Κυπριακή Αστυνομία. Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ανάλυσης και Στατιστικής (Γ.Α.&Σ.), Αστυνόμος Β’, κ. Δημήτρης Δημητριάδης, αναφέρει ότι μέσω του εν λόγω συστήματος αναλύονται και
απεικονίζονται χαρτογραφικά διάφορα θέματα που αφορούν τις δράσεις της Αστυνομίας, είτε αυτά σχετίζονται με
την οδική ασφάλεια (μελανά σημεία δρόμων, περιοχές στις
οποίες παρατηρούνται συχνές οδικές τροχαίες συγκρούσεις, κτλ.), είτε με το έγκλημα (χαρτογράφηση εγκληματογόνων περιοχών, αποτύπωση των ειδών εγκλήματος, κτλ.),
είτε ακόμα και με θέματα διοίκησης (διοικητικά όρια των
Αστυνομικών Διευθύνσεων, όρια αστυνόμευσης σταθμών,
κτλ.). Με την συμπερίληψη των χαρτογραφημένων δεδομένων στις μελέτες που εκπονούνται από το Γραφείο, παρουσιάζονται πληρέστερα και αναλυτικότερα τα αποτελέσματα στη βάση των οποίων εκπονούνται σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος που παρουσιάζεται.
«Με την αναβάθμιση που ήδη εφαρμόζεται στα μηχανογραφημένα προγράμματα της Αστυνομίας «Μητρώο συμβάντων και παραπόνων» και «Αναφορά εγκλήματος» (RCI)
η διαδικασία της χρήσης γεωγραφικών δεδομένων από το
Γραφείο για την εκπόνηση των πιο πάνω αναλύσεων, θα
γίνει ακόμη πιο εύκολη και ποιοτική και η Αστυνομία θα
έχει στη διάθεσή της ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο στην
προσπάθεια που καταβάλλει για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, καθώς και των τροχαίων συγκρούσεων, αφού
θα είναι σε θέση να δώσει έμφαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου, αξιοποιώντας ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικά
τους πόρους της», σημειώνει ο κ. Δημητριάδης.

AΦΙΕΡΩΜΑ
Υπό τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, κατά
τις οποίες η αστυνομική εργασία έχει καταστεί εξαιρετικά
πολύπλοκη και απαιτητική, ενώ παράλληλα οι προϋπολογισμοί και το ανθρώπινο δυναμικό έχουν μειωθεί αισθητά,
η τεχνολογική αναβάθμιση στις μεθόδους αστυνόμευσης
αποτελεί για την Αστυνομία Κύπρου, μονόδρομο. Έχει
δρομολογήσει επομένως μια σειρά από μέτρα και πέραν
αυτών που έχουν παρουσιαστεί στο παρόν άρθρο, που
αποδεδειγμένα μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην
πραγμάτωση του στόχου της περαιτέρω αναβάθμισης της
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει και στην ενδυνάμωση του επιπέδου προστασίας και ασφάλειας του πολίτη και κατ’ επέκταση ολόκληρης της κοινωνίας.

Παρουσίαση του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων ANPR
Τον Απρίλιο 2016 παρουσιάστηκε από την Αστυνομία το ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης αναγνώρισης
πινακίδων M-ANPR (Mobile Automatic Number Plate Recognition).
Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Ιωνάς Νικολάου, ο Αρχηγός
Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, η λοιπή ηγεσία, αξιωματικοί και μέλη της Αστυνομίας, καθώς επίσης
λειτουργοί των ΜΜΕ.
Τόσο ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όσο και ο Αρχηγός του Σώματος υπογράμμισαν το γεγονός ότι η συγκεκριμένη
εξέλιξη αποτελεί ουσιαστικό βήμα στο πλαίσιο της υλοποίησης του στόχου για εφαρμογή της «έξυπνης
αστυνόμευσης».
Στη συνέχεια οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά περιπολικά, στα οποία είναι εγκατεστημένο
το συγκεκριμένο σύστημα και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που διαθέτει και για τα πλεονεκτήματα που
μπορεί να παρέχει στους τομείς της πρόληψης και της καταπολέμησης του εγκλήματος.
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Του Υπαστυνόμου Σωτήρη Παυλίδη,
Υπεύθυνου Φωτογραφικού Τμήματος
Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών

Drones, οι μη επανδρωμένες ιπτάμενες μηχανές: μια συνεχώς εξελισσόμενη
τεχνολογία με τεράστιες δυνατότητες
Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για
τα drones, τα μικρά αυτά ιπτάμενα κατευθυνόμενα έξυπνα
ρομπότ, τα οποία εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς.
Επίσημη ονομασία των drones είναι «Unmanned Aerial Vehicles» (UAVs) ή «Μη Επανδρωμένα Ιπτάμενα Οχήματα»
(ΜΕΙΟ).
Πιο συγκεκριμένα, οι μη επανδρωμένες ιπτάμενες μηχανές
(unmanned aerial vehicles - ή Remotely Piloted Systems RPS), ονομάζονται κάθε είδους ιπτάμενα μηχανήματα που
κινούνται:
1) στον αέρα (πάνω από την επιφάνεια της γης),
2) στην επιφάνεια της θάλασσας και
3) υπό τη θάλασσα,
αυτόνομα (χωρίς πιλότο ή κυβερνήτη), προγραμματισμένα
ή τηλεκατευθυνόμενα, (αερομοντέλα) σε μορφή μικρού
αεροπλάνου ή ελικοπτέρου με έναν ή περισσότερους
κινητήρες και έλικες, συντονισμένους για πλήρως ελεγχόμενη πτήση από ειδικό πρόγραμμα ή χειριστήριο
εδάφους.1 Τα είδη των ιπτάμενων μη επανδρωμένωνμηχανών χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Για τον προσδιορισμό του αριθμού των κινητήρων ή
ελίκων χρησιμοποιείται ο όρος multicopter ή multirotor
και διαχωρίζονται σε quadcopter (με 4 έλικες), hexacopter
(με 6 έλικες), octacopter (με 8 έλικες) κ.τ.λ.
Τα drones χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα κατά κύριο
λόγο:
α. για στρατιωτικούς σκοπούς (αναγνωριστικούς,
κατασκοπευτικούς ή και για μεταφορά βομβών)
β. για ερευνητικούς σκοπούς

1. Με σταθερά φτερά, όπως τα αεροπλάνα. (βλέπε
εικόνα Α)

γ. για εμπορικούς σκοπούς, και

2. Με έλικες όπως τα ελικόπτερα. (βλέπε εικόνα Β)

δ. από ερασιτέχνες.

Εικόνα Α
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τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται και χρησιμοποιείται για πολλούς άλλους σκοπούς όπως μεταφορά δεμάτων (βλ. Εικόνα Η), βιντεογράφηση ή φωτογράφιση, π.χ. από
τηλεοπτικούς σταθμούς (βλ. Εικόνα Θ), κ.ά. Υπάρχει η δυνατότητα ακόμη κάποιος να κατασκευάσει μόνος του ένα
drone, όμως σήμερα λόγω της ανάμιξης της Κίνας στην κατασκευή τέτοιων μηχανών το κόστος έχει μειωθεί οπότε
κάποιος εύκολα μπορεί να προβεί σε αγορά μέσω του διαδικτύου ( π.χ από το e-bay).

Εικόνα Δ

Εικόνα Η
Εικόνα E. Χρήση από την Αντιτρομοκρατική ενός micro helicopter
(το μέγεθος του είναι περίπου όσο μια παλάμη).

Εικόνα Θ
Εικόνα Z. Κάθε τέτοιο αεροσκάφος έχει μέγιστη εμβέλεια τα δύο
χιλιόμετρα, μπορεί να ταξιδέψει σε ύψος που κυμαίνεται
από 40 εκατοστά μέχρι 150 μέτρα από το έδαφος και
λειτουργεί με μπαταρία που διαρκεί μέχρι 25 λεπτά.

Δυνατότητα για πολλές και διαφορετικές
αποστολές
Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά
και με τη μείωση του κόστους κατασκευής των drones, η

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η χρήση των οχημάτων
αυτών στις Η.Π.Α. από 50 που ήταν πριν από δέκα χρόνια
έχει φτάσει σήμερα τις 7.500. Περισσότερο από το ένα
τρίτο του αεροπορικού στόλου των Η.Π.Α. είναι τώρα μη
στελεχωμένο.2 Τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών με το
Μεξικό φυλάσσονται πλέον κατά το ήμισυ από drones και
σύντομα θα επεκταθεί η χρήση τους στα αντίστοιχα με τον

Αστυνομικά Χρονικά

9

AΦΙΕΡΩΜΑ
Καναδά μέχρι το τέλος του 2015. Περίπου 10.000 τηλεχειριζόμενα αεροσκάφη περιπολούν προγραμματισμένα να
εντοπίζουν κίνηση. Οι πτήσεις τους καλύπτουν 900 μίλια
και η αξιοποίησή τους άρχισε τον Μάρτιο 2013.3

παροχή υπηρεσιών, στις εξορύξεις, στις κατασκευές, στον
κτηματομεσιτικό τομέα, στα ΜΜΕ (τις δυνατότητες που
μπορεί να παρέχει η χρήση drones στη δημοσιογραφία)
και στην παραγωγή ταινιών.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα οι μη επανδρωμένες ιπτάμενες μηχανές χρησιμοποιούνται τώρα περισσότερο για εμπορικούς σκοπούς απ’ ότι για στρατιωτικούς, που ήταν ο
αρχικός τους προορισμός.4

Έτσι λοιπόν drones τα οποία έχουν μέγεθος όσο περίπου
ένα κουτί παπουτσιών, παρέχουν τη δυνατότητα ξεκινώντας από τη βάση, π.χ. ένα νοσοκομείο, να μεταφέρουν
φάρμακα που πρέπει να φτάσουν το συντομότερο δυνατό,
σε ένα απομακρυσμένο και αποκομμένο κέντρο υγείας, σε
μια ορεινή περιοχή, που απέχει 30 χλμ. Εξοπλισμένα με
GPS, θα πετάξουν προς το σημείο επόμενου εφοδιασμού
στα 10 χλμ., θα αλλάξουν αυτόματα μπαταρία και θα
συνεχίσουν προς τον τελικό προορισμό. Έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν φορτία της τάξης των δύο κιλών, ενώ
η αυτονομία μεταξύ ανεφοδιασμών βελτιώνεται συνεχώς
και πλέον ξεπερνά και τα 20 χλμ. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πρόκειται για την πλέον οικονομική και οικολογική πρόταση διακίνησης αγαθών, καθώς το κόστος για τη
μεταφορά ενός πακέτου σε απόσταση 10 χλμ. δεν ξεπερνά

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων μηχανών για ειρηνικούς σκοπούς, όπως
μεταφορά φαρμάκων, βιολογικών υλικών για ιατρικές εξετάσεις και τροφίμων σε και από δύσβατες περιοχές, αξιοποιώντας τις μελέτες και την τεχνολογία η οποία τείνει να
καθιερωθεί υπό τον όρο Matternet ( επέκταση του Internet) αναφερόμενη στην εφαρμογή αυτόματου τρόπου μετακίνησης υλικών.
Η έρευνα υπογραμμίζει έντονα ότι η παγκόσμια αγορά των
drones στρέφεται στη γεωργία, στην ενέργεια, στην
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τα 0,20 ευρώ, με σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Η δυνατότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει
ήδη αξιοποιηθεί σε πολλές άλλες διαφορετικές αποστολές.
Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπαιξαν καθοριστικό
ρόλο στην παροχή βοήθειας στις χτυπημένες από τον τυφώνα Φιλιππίνες. Βοήθησαν σημαντικά τις ομάδες διάσωσης να ψάξουν πιο αποτελεσματικά στα συντρίμμια για να
εντοπίσουν θύματα και να αξιολογήσουν γρηγορότερα τις
ζημιές. Επιπλέον, η Κένυα και το Νεπάλ χρησιμοποιούν τα
drones στη φύλαξη των δασών αλλά και στη φωτογράφιση
και παρακολούθηση ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
Παράλληλα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήδη πραγματοποιούν πτήσεις πάνω από τους πάγους, σε περιοχές
όπως η Γροιλανδία, παρέχοντας στοιχεία για τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής.
Επιπλέον τα τελευταία χρόνια, η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται από τις αρχές ασφαλείας αρκετών χωρών, μετά την
εφαρμογή στις μηχανές αυτές τεχνολογιών όπως αισθητήρες για εντοπισμό ναρκωτικών, εκρηκτικών και ειδικών
βιντεοκαμερών με δυνατότητα εικόνας θερμικής λήψης
(thermal image ) ή νυκτερινής (nightvision).

Συσκευή αντι-drone
Μέσα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ή «αναχαίτισης» τέτοιων μηχανών, κατασκευάστηκε μια ιδιόμορφη αντιdrone συσκευή που αναμένεται να «ταράξει» την αγορά
και η οποία μοιάζει να έχει εμπνευστεί από τα κατορθώματα του Spiderman. Παρόλο που υπάρχουν άλλες πιο
ισχυρές τεχνολογικές δυνατότητες, οι περισσότερες λύσεις
αναχαίτισης drones έχουν επικεντρωθεί στην εναέρια
μάχη. Ο στόχος δεν είναι η καταστροφή του drone, αλλά η
αρπαγή του στον αέρα. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα βλήμα
αέρος που περιέχει ένα δίχτυ. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε από μια ομάδα Άγγλων τεχνικών και διαθέτει «κανόνι»
που ζυγίζει 10 κιλά και μπορεί να προσαρμοστεί στον ώμο
του σκοπευτή. Λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα και μπορεί
να στείλει ένα δίχτυ ψηλά για να «πιάσει» το προκλητικό
drone. Μπορεί να συλλάβει drone σε ύψος 100 μέτρων. Το
σύστημα χρησιμοποιεί ένα έξυπνο λογισμικό που διορθώνει αυτόματα την διαδρομή και την απόσταση του μη
επανδρωμένου αεροσκάφους την ώρα που γίνεται η στόχευση. Μετά το τράβηγμα της σκανδάλης η συσκευή αυτή
αποστέλλει ένα βλήμα που περιέχει ένα δίχτυ, προκειμένου να μπλεχτεί στους έλικες του drone και μετά ανοίγει
ένα αλεξίπτωτο και το παρασύρει απαλά στο έδαφος.7

Χρήση των συσκευών UAV από εγκληματίες
Επειδή πάντα όμως υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, όπως διαπιστώνεται μεταξύ των χρηστών της τεχνολογίας αυτής περιλαμβάνονται και οι εγκληματίες.
Σύμφωνα με την ειδησεογραφία στις Η.Π.Α. κάποιοι προσπάθησαν να περάσουν ναρκωτικά ή ακόμη κινητά τηλέφωνα σε φυλακές στις Η.Π.Α.5 Επιπλέον, στο διαδίκτυο
εντοπίστηκαν αρκετά άρθρα για τέτοιες απόπειρες. Κάποια
από τα άρθρα αυτά χαρακτηρίζουν τα drones ως το πλέον
σύγχρονο εργαλείο των τρομοκρατών. Το άρθρο της εφημερίδας «The Telegraph» με θέμα «Drones could be used
as ﬂying bombs for terror attack on passenger jet» είναι
επίσης ενδιαφέρον για το τι μπορεί να κάνουν οι τρομοκράτες.6
Μια ακόμη, λιγότερο επικίνδυνη, αλλά επίσης παράνομη
χρήση των drones είναι η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
διασημοτήτων, αφού αυτά είναι το νέο όπλο των παπαράτσι. Πλέον οι ίδιοι δεν χρειάζεται να σκαρφαλώνουν για μία
αποκλειστική φωτογραφία. Ένα drone εφοδιασμένο με κάμερα μπορεί να κάνει την δουλεία πολύ καλύτερα και από
πολύ περισσότερες γωνίες.

Θέματα Νομοθεσίας
Στη χώρα μας, η λειτουργία και η εκμετάλλευση των
drones διέπονται από τον περί Πολιτικής Αεροπορίας
Νόμο (Ν213(Ι)2002/2015) δυνάμει του οποίου έχουν εκδοθεί: το περί Πολιτικής Αεροπορίας (Προϋποθέσεις για Διενέργεια Πτήσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία από Μη
Επανδρωμένα Αεροσκάφη) Διάταγμα του 2015 ΚΔΠ
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402/2015 (27.11.2015) και η περί Πολιτικής Αεροπορίας
(Εξαίρεση Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών από την Υποχρέωση Νηολόγησης) Απόφαση του 2015 ΚΔΠ 403/2015
(27.11.2015). Οι χειριστές και οι ιδιοκτήτες τέτοιων
συσκευών οφείλουν να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας αυτής. Επιπρόσθετα,
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος μιας τέτοιας συσκευής, θα πρέπει να την εγγράψει,
συμπληρώνοντας συγκεκριμένο έντυπο, το οποίο υπάρχει
διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.8
Παρόμοιοι κανονισμοί έχουν θεσπιστεί στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και είναι διαθέσιμοι
στις ιστοσελίδες:

α.
http://droneﬂight.co.uk/pages/summary-of-uk-legal-requirements
β.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/aerospace/uas/
γ.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=
CELEX:52014DC0207&from=EN
δ.
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/uas_en.htm
ε.
https://www.caa.co.uk/application.aspx?catid=33&pagetype
=65&appid=11&mode=detail&id=415
στ.
https://www.caa.co.uk/default.aspx?catid=33&pagetype=70

1. Euronews gr (2013). Ιπτάμενες Μηχανές προσφέρουν νέες
δυνατότητες. Διαθέσιμο στη σελίδα
http://gr.euronews.com/2013/12/03/drones-to-save-andchange-lives/.
2. Lev Grossman, “Drone home”, Time, 11th February, 2013,
σελ. 19-25
3. Καθημερινή (2014). Ο πόλεμος των μη επανδρωμένων
αεροσκαφών. Διαθέσιμο στην σελίδα
http://www.kathimerini.gr/793070/article/epikairothta/kosmos/o-polemos-twn-mh-epandrwmenwn-aeroskafwn
4. Business Insider (2015) THE DRONES REPORT: Market forecasts, regulatory barriers, top vendors, and leading commercial applications. Διαθέσιμο στην σελίδα
http://www.businessinsider.com/uav-or-commercial-dronemarket-forecast-2015-2.
5. Drone Carrying Drugs And Phones Crashes Outside South
Carolina Prison https://gma.yahoo.com/drone-carryingdrugs-phones-crashes-outside-south-carolina-180918...
8/1/2014.
6. The Telegraph (2014). Drones 'could be used as ﬂying bombs
for terror attack on passenger jet'". Διαθέσιμο στην σελίδα
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-theuk/11290086/Drones-could-be-used-as-ﬂying-bombs-for-terror-attack-on-passenger-jet.html.
7. The SkyWall 100 is a net-launching anti-drone bazooka
http://www.engadget.com/2016/03/03/the-skywall-100-is-anet-launching-anti-drone-bazooka/.
8. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη
(Drones). Διαθέσιμο στην σελίδα
http://www.mcw.gov.cy/mcw/dca/dca.nsf/All/4F389263530F
1832C2257F1B003E6CCF?OpenDocument.
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Γραπτή δήλωση του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου αναφορικά
με το θέμα της διαφθοράς στην Αστυνομία
με αφορμή τον τετραπλό φόνο στην Αγία Νάπα στις 23 Ιουνίου 2016
Με αφορμή τον τετραπλό
φόνο που διαπράχθηκε στις
23 Ιουνίου 2016 στην Αγία
Νάπα ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, παρεμβαίνοντας στη
δημόσια συζήτηση που ακολούθησε του στυγερού εγκλήματος προέβη την 1η
Ιουλίου 2016 στην ακόλουθη
γραπτή δήλωση:
Σε σχέση με το στυγερό έγκλημα στην Αγία Νάπα,
ενόσω συνεχίζεται το ανακριτικό έργο δεν θα ήταν σωστό να
σχολιάσω καθοιονδήποτε τρόπο, οποιανδήποτε πτυχή του θέματος γιατί αυτό δυνατόν να δημιουργούσε προβλήματα σε
μελλοντική δικαστική διαδικασία.
Εκείνο που μπορώ ευθαρσώς να πω είναι ότι από την πρώτη
στιγμή το ανακριτικό έργο ανέλαβε κατόπιν οδηγιών μου το
Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία βεβαίως με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες
της Αστυνομίας.
Οι όροι εντολής ήταν σαφείς. Το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα να
διερευνηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να τεθούν
οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης.
Σήμερα 1.7.2016, οκτώ μόνο μέρες μετά έχουν συλληφθεί,
πέραν των δύο που είχαν συλληφθεί στις 27.6.2016, ακόμα
τέσσερα πρόσωπα, τα οποία φαίνεται ότι εμπλέκονται στο υπό
αναφορά έγκλημα.
Συγχαίρω θερμά τον Αστυνομικό Διευθυντή, τον Βοηθό Διευθυντή και τους ανακριτές του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την
προσπάθεια, για τον επαγγελματισμό, τη μεθοδικότητα, την
υπομονή και επιμονή αλλά και την αφοσίωση που επέδειξαν
και επιδεικνύουν για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Δράττομαι παράλληλα της ευκαιρίας να επισημάνω ότι όντως
στην υπό διερεύνηση υπόθεση υπάρχουν πτυχές που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά τα οποία πρέπει και θα απαντηθούν μέσα σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Τούτο
αναμένεται ότι θα γίνει με την ολοκλήρωση του ανακριτικού
έργου και θα ληφθούν εκεί και όπου χρειάζεται ανάλογες αποφάσεις ή/και μέτρα.

Αναφορικά λοιπόν με το θέμα της διαφθοράς στην Αστυνομία
Κύπρου, για το οποίο γίνεται ευρέως συζήτηση, έχω να αναφέρω τα εξής:
Ουδέποτε υπήρξε από μέρους μου προσπάθεια υποβάθμισης
της κατάστασης ως έχει στην Αστυνομία σε σχέση με φαινόμενα διαφθοράς. Αντίθετα. Σας παραπέμπω στην ομιλία μου
κατά την τελετή διορισμού μου ως Αρχηγού Αστυνομίας. Σας
παραπέμπω επίσης στις δηλώσεις που έκανα ενώπιον εκατοντάδων κάθε φορά μελών μας κατά τις επισκέψεις μου σε όλες
τις Υπηρεσίες/Μονάδες/Τμήματα/Διευθύνσεις. Τέλος, σας παραπέμπω στις συνεντεύξεις που έχω δώσει στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μίλησα ανοικτά και κατηγορηματικά αναγνωρίζοντας χωρίς περιστροφές ότι υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στην Αστυνομία Κύπρου, το οποίο μεταξύ
άλλων δεινών μειώνει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών μας κατά του οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος.
Η αναγνώριση ύπαρξης ενός προβλήματος αποτελεί το ήμισυ
της προσπάθειας που απαιτείται για την επίλυσή του. Ωστόσο
η αναγνώριση ή/και παραδοχή και μόνον δεν οδηγεί πουθενά.
Άλλωστε εδώ και δεκαετίες γίνονται αναφορές για την ύπαρξη
«κάποιων κακώς εχόντων ή κάποιων σάπιων μήλων» στην
Αστυνομία.
Επιπρόσθετα, ουδείς μέχρι και φέτος ήταν σε θέση να γνωρίζει,
σε τεκμηριωμένη βάση, την υφή και την έκταση του προβλήματος. Ως εκ τούτου, οι όποιες προσπάθειες καταπολέμησης
του φαινομένου αυτού ήταν σπασμωδικές και φυσιολογικά
δεν είχαν οποιαδήποτε πιθανότητα επιτυχίας.
Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που πριν από έναν περίπου χρόνο, κρίνοντας πια ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες και δεδομένα δεν
παρέχουν τη δυνατότητα για αποτελεσματική πάταξη της διαφθοράς, και τούτο παρά την ισχυρή βούληση της ηγεσίας της
Αστυνομίας και του αρμόδιου Υπουργού θα πρέπει να πω,
έδωσα οδηγίες για τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας η
οποία να τεκμηριώνει τις εκφάνσεις και την έκταση του προβλήματος, την υφιστάμενη αντιμετώπισή του και να παραθέτει
διορθωτικές δράσεις.
Η μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, κατέδειξε τη
φύση και την έκταση του προβλήματος. Παράλληλα, ανασκοπώντας τη σχετική βιβλιογραφία αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές/προσεγγίσεις και την ισχύουσα επί του θέματος νομοθεσία σε χώρες που θεωρούνται πρότυπα στον τομέα της
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αστυνόμευσης, καταλήγει σε σχετικές εισηγήσεις τόσο όσον
αφορά την πρόληψη όσο και την πάταξη του φαινομένου.
Παρέδωσα την υπό αναφορά επιστημονική έρευνα τόσο στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τη Δευτέρα 27.6.2016 για ενημέρωσή τους. Παράλληλα, έχω ορίσει Επιτροπή για την επεξεργασία των εισηγήσεων και θα παρουσιαστούν ολοκληρωμένες προτάσεις προς υλοποίηση.
Η αστυνομική διαφθορά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η
διαφθορά απαντάται σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και επαγγελματικής ζωής. Οι αστυνομικοί
οργανισμοί δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν, δυστυχώς,
εξαίρεση. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η ύπαρξη των κατάλληλων μηχανισμών επιλογής κατά τη διαδικασία πρόσληψης στην Αστυνομία, αλλά και αποτελεσματικών μηχανισμών
πρόληψης, ελέγχου και καταστολής σε όλα τα επίπεδα.
Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής ή που
είναι στη διαδικασία υλοποίησης, πέραν εκείνων που αναφέρονται στη μελέτη και τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, είναι
τα ακόλουθα:
(α)

Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει καταγγελία ή προβάλλεται ισχυρισμός ότι μέλη μας εμπλέκονται σε παράνομες
δραστηριότητες ή σε υποθέσεις διαφθοράς, διεξάγεται
έρευνα και εκεί όπου διαπιστώνεται το καταρχήν βάσιμο
των πληροφοριών ή των ισχυρισμών, δίνονται οδηγίες
για διενέργεια ποινικής και πειθαρχικής έρευνας προς
τον σκοπό απόδειξής τους. Παράλληλα, καταγγελίες για
διαφθορά μελών μας διερευνώνται και από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων
κατά της Αστυνομίας όταν προβληθεί ισχυρισμός ή υποβληθεί παράπονο προς την εν λόγω Αρχή ή όταν δοθούν
οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για
διερεύνηση.

(β)

Κατόπιν σχετικής έρευνας έχουμε υποβάλει εισηγήσεις για
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κριτηρίων πρόσληψης στην Αστυνομία. Ένας από τους στόχους των νέων
κριτηρίων, ήτοι οι ψυχομετρικές εξετάσεις, είναι η αποφυγή πρόσληψης ατόμων που είναι ευάλωτα ή επιρρεπή
στη διαφθορά. Τούτο αποτελεί σημαντικό προληπτικό
μέτρο σε περίπτωση βεβαίως ψήφισης της σχετικής πρότασης από τη Βουλή, στην οποία έχει κατατεθεί πρόσφατα.

(γ)

Έχουμε για πρώτη φορά θεσπίσει κριτήρια μεταθέσεων,
έτσι ώστε να τοποθετείται το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση. Με πλήρη διαφάνεια και αντικειμενικότητα. Παράλληλα καταρτίστηκε πρόγραμμα εναλλαξιμότητας ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες «υψηλού κινδύνου»
σε ό,τι αφορά στη διαφθορά.

(δ)
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Έχουν εμπλουτιστεί τα υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης με θεματικές ενότητες σε σχέση με την αναγνώ-
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ριση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς.
(ε)

Έχουμε ζητήσει τη βοήθεια Βρετανών εμπειρογνωμόνων
για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας ως Οργανισμού. Ένα από τα βασικά θέματα που
θα απασχολήσουν τους εμπειρογνώμονες μέσα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, είναι η πάταξη της διαφθοράς.

(στ) Εκεί που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ή μαρτυρία για
την ποινική ή/και πειθαρχική δίωξη μέλους που εμπλέκεται σε πράξεις διαφθοράς, για την αντιμετώπιση του
προβλήματος έστω και μερικώς, θα μετατίθεται από τα
συγκεκριμένα καθήκοντα ή/και απομακρύνεται από την
περιοχή όπου παρουσιάζει τέτοιες συμπεριφορές.
Εν κατακλείδι, τα αίτια της αστυνομικής διαφθοράς οφείλονται
στην ανεπάρκεια: (α) των κριτηρίων πρόσληψης, (β) των μηχανισμών ελέγχου, (γ) των μηχανισμών καταστολής και (δ) στη
μη ύπαρξη αυστηρού/επαρκούς νομοθετικού πλαισίου το
οποίο να διευκολύνει την πάταξη του φαινομένου αυτού. Το
τελευταίο είναι υψίστης σημασίας. Χωρίς το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο ουδείς μηχανισμός μπορεί να είναι αποτελεσματικός σε ό,τι αφορά την πάταξη της διαφθοράς.
Η διαφθορά στην Αστυνομία οφείλεται επίσης στην έλλειψη
αξιοκρατίας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης που χαρακτήριζε για πολλές δεκαετίες τη λειτουργία του Αστυνομικού Σώματος, στοιχεία τα οποία είναι από μόνα τους συνώνυμα της
διαφθοράς, και για τα οποία το πολιτικοκοινωνικό κατεστημένο αυτού του τόπου διαχρονικά φέρει μεγάλη ευθύνη.
Τούτων βεβαίως λεχθέντων θα πρέπει να τονίσω ότι τα μέλη
μας στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι έντιμα και ευσυνείδητα.
Εργάζονται άοκνα με πλήρη αφοσίωση προς το καθήκον τους,
το οποίο θεωρούν λειτούργημα, με κίνδυνο πολλές φορές της
ίδιας τους της ζωής για να επιτελέσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή τους προς όφελος της κοινωνίας.
Ηγούμαι ενός αστυνομικού οργανισμού για τον οποίο είμαι
υπερήφανος. Γιατί αυτό το Σώμα θυσίασε στον βωμό της ελευθερίας και της δημοκρατίας πολλά μέλη του. Γιατί πολλά μέλη
μας έδωσαν τη ζωή τους κατά τους εθνικοαπελευθερωτικούς
μας αγώνες αλλά και εν καιρώ ειρήνης στον βωμό του καθήκοντος. Είμαι ακόμα υπερήφανος για την Αστυνομία μας γιατί
βλέπω καθημερινά στην πρώτη γραμμή του πυρός την τεράστια πλειοψηφία των μελών μας να μάχεται, να αγωνίζεται, να
συμπαραστέκεται, να στηρίζει τον πολίτη και να μεριμνά για
τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
Για όλα αυτά τα μέλη λοιπόν, αλλά και για το καλώς νοούμενο
συμφέρον της κοινωνίας, να είστε βέβαιοι ότι θα καταβάλουμε
το άπαν των δυνάμεών μας να αποβάλουμε από την Αστυνομία άτομα, συμπεριφορές και νοοτροπίες που δεν συνάδουν
με το λειτούργημα και την αποστολή του Αστυνομικού.
Απαιτείται επιμονή, βούληση και ορθοί χειρισμοί. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙ
Α ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Κ
ΥΠΡΟΥ
“Traﬃcking in persons 2016 Hero” η Υπαστυνόμος Ρίτα Σούπερμαν,
Υπεύθυνη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων
Τιμήθηκε σε ειδική τελετή από τον Υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ

EUROPOL και άλλους οργανισμούς για την καταπολέμηση
της εμπορίας προσώπων

Ιδιαίτερη τιμή για την Αστυνομία Κύπρου αποτέλεσε η
βράβευση της Υπαστυνόμου Ρίτας Σούπερμαν από τον
Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry με τον τίτλο
“Traﬃcking in Persons 2016 Hero” για την αφοσίωση, τη
δραστηριότητα και τις προσπάθειες της για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.
Η Αξιωματικός της Αστυνομίας Κύπρου βραβεύτηκε μαζί
με άλλα οκτώ πρόσωπα για τη δράση της στον συγκεκριμένο τομέα από το σύνολο των 188 χωρών που αξιολογούνται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών των
ΗΠΑ.
Η βράβευση έγινε σήμερα 30/6/2016 στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον κατά την παρουσίαση
της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων.
Σημειώνεται ότι στην ετήσια έκθεση του 2016 του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων, η Κύπρος αναβαθμίστηκε από την
κατηγορία 2 που βρισκόταν στην κατηγορία 1, μεταξύ
άλλων λόγω της συνεχούς δραστηριότητας, της αύξησης
των καταδικών (από 9 το 2014 σε 15 το 2015), καθώς επίσης της αναβάθμισης του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας.
Η Ρίτα Σούπερμαν είναι Υπεύθυνη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων από το 2005 και παράλληλα
είναι εμπειρογνώμονας της Επιτροπής GREDA του Συμβούλιου της Ευρώπης για θέματα εμπορίας προσώπων και μεταξύ άλλων συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές στη

Με αφορμή τη διεθνή διάκριση που έλαβε η Υπαστυνόμος Ρίτα Σούπερμαν, ο Αρχηγός του Σώματος κ. Ζ. Χρυσοστόμου απένεμε στην
κα Σούπερμαν το Αστυνομικό Μετάλλιο Αξίας και Τιμής σε μια σεμνή
τελετή τον Αύγουστο 2016 στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Και οι δύο τόνισαν εμφαντικά τα πολύ σημαντικά βήματα που επιτυγχάνονται
στον τομέα καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων, καθώς και το
ιδιαίτερα αξιόλογο έργο που επιτελούν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του
Γραφείου του οποίου προΐσταται η Υπαστυνόμος Σούπερμαν.
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ΥΧΙΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤ
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Νέες επιτυχίες στην εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης και διοχέτευσης
μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών στην κυπριακή αγορά και στην εξιχνίαση
άλλων σοβαρών εγκλημάτων
Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και
εκρηκτικές ύλες

Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας εισαγωγής
ναρκωτικών στην Κύπρο

Νέα σοβαρή υπόθεση κατάσχεσης μεγάλης ποσότητας
ναρκωτικών διερεύνησε η Υπηρεσία Καταπολέμηση Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν) στα μέσα Απριλίου 2016 σε συνεργασία
με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.

Η Υ.ΚΑ.Ν μετά από συντονισμένες ενέργειες των μελών της
στις αρχές Μαΐου σημείωσε νέα επιτυχία εξαρθρώνοντας
σπείρα διακίνησης ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών ερευνήθηκε οικία η οποία χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη στο
χωριό Ύψωνας, έδαφος των Βρετανικών Βάσεων. Εκεί εντοπίστηκαν 7 κιλά κοκαΐνης, 5 κιλά κάνναβης και ποσότητα
εκρηκτικής ύλης τύπου ΤΝΤ. Κατά τη διάρκεια των ερευνών
συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση τέσσερα πρόσωπα για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Συγκεκριμένα, μέλη της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις
Τελωνειακές Αρχές, προέβησαν σε ελέγχους τριών νεαρών
προσώπων, τα οποία είχαν αφιχθεί στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε σε νάιλον τσάντα
αφορολογήτων ειδών που είχε στην κατοχή του 26χρονος,
καθώς επίσης και ραμμένα μέσα στο γιλέκο που φορούσε,
μεγάλος αριθμός αυγοειδών συσκευασιών, οι οποίες περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 3.552 γραμμαρίων.

Ακολούθησαν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων
στις οικίες των πιο πάνω προσώπων και σε δύο από αυτές
εντοπίστηκε και κατασχέθηκε συνολικό χρηματικό ποσό
ύψους €38.000, καθώς και μεγάλος αριθμός κινητών τηλεφώνων.
Ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου μετά
από την ενημέρωση που είχε για την επιτυχία αυτή της
Υ.ΚΑ.Ν σε συνεργασία με τις Αρχές των Βάσεων συνεχάρη
τα μέλη που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Επίσης, σε νάιλον τσάντα αφορολογήτων που είχε στην κατοχή του 24χρονος εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις
συσκευασίες από σοκολάτες, εντός των οποίων υπήρχε μεγάλος αριθμός αυγοειδών συσκευασιών με ποσότητα κοκαΐνης βάρους 4.363 γραμμαρίων, ενώ σε νάιλον τσάντα
αφορολογήτων ειδών που είχε στην κατοχή του 28χρονος,
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες σοκολάτες με μεγάλο αριθμό αυγοειδών συσκευασιών που
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περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης βάρους 4.385 γραμμαρίων.
Τα τρία πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα.
Σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της Υ.ΚΑ.Ν, κ. Στέλιος Σεργίδης, σχετικά με την εν λόγω υπόθεση ανέφερε
μεταξύ άλλων, ότι «από πληροφορίες, αλλά και από τα γεγονότα, εκτιμάται ότι οι ύποπτοι είναι μέλη εγκληματικής
ομάδας εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο».

κινούνται ύποπτα δύο μοτοσικλέτες που οδηγούσαν
37χρονος και 35χρονος, οι οποίες ανακόπηκαν για έλεγχο.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου εντοπίστηκαν έξι κιλά κάνναβης και τα εν λόγω πρόσωπα συνελήφθηκαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Επιτυχίες κατά εμπόρων ναρκωτικών
Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών στις αρχές
Ιουνίου εντόπισε και κατέσχεσε άλλα 10 περίπου κιλά
κάνναβης.
Η υπόθεση εξιχνιάσθηκε όταν τα μέλη της Υπηρεσίας διενήργησαν έρευνα με δικαστικό ένταλμα σε οικία στη Λευκωσία, ιδιοκτησία 43χρονου, στην αυλή της οποίας
εντοπίστηκαν οκτώ συσκευασίες που περιείχαν συνολικά
εννιά κιλά κάνναβης, ενώ σε έρευνα που έγινε εντός της
οικίας εντοπίστηκαν επίσης και παραλήφθηκαν ακόμα 700
γραμμάρια κάνναβης. Επίσης, σε έρευνα που ακολούθησε
στο όχημα του 43χρονου εντοπίστηκαν ίχνη κάνναβης.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρόντες ήταν ο 43χρονος,
καθώς και ακόμη δύο άντρες 51 και 57 χρόνων. Στη συνέχεια, ερευνήθηκε με δικαστικό ένταλμα η οικία του 51χρονου, όπου εντοπίστηκε και παραλήφθηκε ένα φυτό
κάνναβης ύψους 80 εκατοστών, ενώ στην οικία του 57χρονου εντοπίστηκε και παραλήφθηκε μισό γραμμάριο κάνναβης. Και οι τρεις συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Επιπρόσθετα, τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν εντόπισαν και κατάσχεσαν έξι κιλά κάνναβης μετά από αξιολόγηση πληροφορίας
για συναλλαγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στις αρχές
Απριλίου. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσαν υπό παρακολούθηση
συγκεκριμένη περιοχή στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκαν να

Εξάρθρωση κυκλώματος που προμήθευε πλαστά
έγγραφα σε αλλοδαπούς
Κύκλωμα που εξέδιδε παράνομα άδειες παραμονής σε αλλοδαπούς έναντι χρηματικής αμοιβής εξάρθρωσε το ΤΑΕ
Λεμεσού στα τέλη Μαΐου 2016.
Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίχθηκε μετά από καταγγελία 54χρονου Αιγύπτιου επιχειρηματία, σύμφωνα με την
οποία μεταξύ των ετών 2010-2013 ένας 39χρονος μόνιμος
κάτοικος Λεμεσού, διαχειριστής γραφείου εξευρέσεως
εργασίας, κατάφερε να του αποσπάσει με ψευδείς παραστάσεις το χρηματικό ποσό των €74.000 με σκοπό να εξασφαλίσει για τον ίδιο και την οικογένειά του, άδεια παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, παραδίδοντας
ταέγγραφα που του έδωσε ο 39χρονος στην Αστυνομία,
διαφάνηκε ότι αυτά ήταν πλαστά.
Εναντίον του 39χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα
σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη στο Αεροδρόμιο Λάρνακας. Από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 53χρoνου και
του 46χρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθηκαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Εναντίον των εν λόγω προσώπων,
η Αστυνομία διερευνά κι άλλες υποθέσεις απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις με σκοπό την προμήθεια
πλαστών εγγράφων σε αλλοδαπούς.
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ΤΑΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗ
του Ανώτερου Υπαστυνόμου Λεωνίδα Λεωνίδου
Βοηθού Διευθυντή Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης
Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Διακρατική Άσκηση ΛΑΙΛΑΠΑ 2016 για θέματα πυρόσβεσης
Συμμετείχαν τα Πυροσβεστικά Σώματα Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου
Διεξήχθη στις 13 Απριλίου 2016 η 3η και τελική φάση της διακρατικής άσκησης ΛΑΙΛΑΠΑ 2016 με τη συμμετοχή δυνάμεων
των Πυροσβεστικών Σωμάτων της Ελλάδας, του Ισραήλ και
της Κύπρου. Στην άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
πλαίσιο υλοποίησης σχετικών διακρατικών συμφωνιών των
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κύπρου-Ελλάδας και Κύπρου-Ισραήλ έλαβαν μέρος τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις
των τριών χωρών.

Σύμφωνα πάντα με το σενάριο της άσκησης, τα εναέρια μέσα
αποχωρούν λόγω σκότους. Αξιολογώντας την κατάσταση,
κρίνεται απαραίτητο και ζητείται βοήθεια από την Ελλάδα και
το Ισραήλ με εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα μέσω του
Υπουργείου Εξωτερικών.
Το πρωί της επόμενης μέρας καταφθάνουν δυνάμεις από την
Ελλάδα και το Ισραήλ. Η επιχείρηση πυρόσβεσης βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη με συμμετοχή εναέριων μέσων του Τμήματος Δασών, της Αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς, των Βρετανικών Βάσεων, της Ελλάδας και του Ισραήλ.
Ιδιωτικό όχημα με τρία πρόσωπα στην προσπάθειά του να
διαφύγει από την περιοχή της πυρκαγιάς ανατρέπεται σε χαράδρα.
Η Ε.Μ.Α.Κ. ανταποκρίνεται για απεγκλωβισμό, η Υπηρεσία
Ασθενοφόρων για περίθαλψη και μεταφορά των τραυματιών
στο νοσοκομείο και ελικόπτερο της Μ.Α.Ε.Π. για αεροδιακομιδή τραυματία.

Την τελική φάση της άσκησης παρακολούθησαν από ένα ειδικά διαμορφωμένο παρατηρητήριο κοντά στο εκκλησάκι του
Αγίου Γεωργίου στο δρόμο Σκαρίνου-Λευκάρων κρατικοί και
πολιτειακοί αξιωματούχοι, επικεφαλής διαφόρων εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, καθώς και πρέσβεις ή αντιπρόσωποί τους.
Το σενάριο της άσκησης ήταν το εξής:
Το απόγευμα της 12ης Απριλίου γύρω στις 16.30 λαμβάνεται
μήνυμα στην Ε.Μ.Α.Κ. Κοφίνου από ιδιωτικό τηλέφωνο ότι
υπάρχει πυκνός καπνός βορειοανατολικά του δρόμου από το
χωριό Σκαρίνου προς Λεύκαρα χωρίς να είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί το ακριβές σημείο της πυρκαγιάς.
Τόσο η Ε.Μ.Α.Κ. όσο και ο Σταθμός Υπαίθρου Λευκάρων ανταποκρίνονται. Με την άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων
διαπιστώνεται ότι το σημείο της πυρκαγιάς δεν είναι δυνατόν
να προσεγγιστεί και ζητείται η ανταπόκριση των εναέριων
μέσων της Μ.Α.ΕΠ. και του Τμήματος Δασών.
Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, της βλάστησης και των
δυνατών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, σύντομα η πυρκαγιά παίρνει διαστάσεις. Καλούνται για ανταπόκριση επιπρόσθετες δυνάμεις από το Τμήμα Δασών, την Πολιτική Άμυνα,
την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, την Επαρχιακή Διοίκηση
Λάρνακας, την Εθνική Φρουρά και την Αστυνομία.
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Η πυρκαγιά εξαπλώνεται επικίνδυνα ανατολικά του Φράκτη
Διπόταμου και τα μέτωπα της πυρκαγιάς απειλούν το χωριό
Κάτω Λεύκαρα καθώς και εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς. Η Πολιτική Άμυνα και η Αστυνομία αναλαμβάνουν την
εκκένωση του χωριού.
Κατά γενική ομολογία, η άσκηση ΛΑΙΛΑΠΑ 2016 πέτυχε τους
βασικούς της στόχους, ενώ παράλληλα διαφάνηκε μέσω της
πραγματοποίησής της για ακόμη μια φορά η εξαίρετη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί διαχρονικά με τα Πυροσβεστικά
Σώματα Ελλάδας και Ισραήλ στους τομείς της εκπαίδευσης
και ανταλλαγής γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης.

ΣΥΝΕ ΔΡΙΑ
Του Μιχαήλ Οδυσσέως
Προέδρου Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών ΙΡΑ, Τμήμα Κύπρου

Στη Λεμεσό το 21ο παγκόσμιο συνέδριο του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών
(ΙΡΑ)
Ένα από τα μεγαλύτερα σε συμμετοχή διεθνή
συνέδρια του Συνδέσμου
Με μεγάλη επιτυχία
πραγματοποιήθηκε
στη Λεμεσό το 21ο
παγκόσμιο συνέδριο
του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών
(IPA) μεταξύ 1218/10/2015 καθώς
και η Διεθνής Εβδομάδα Φιλίας που
ακολούθησε του συνεδρίου, το οποίο
ήταν ένα από τα μεγαλύτερα του είδους
του σε επίπεδο συμμετοχής.
Η απόφαση για πραγματοποίηση του συνεδρίου στην
Κύπρο είχε ληφθεί ομόφωνα το 2011 στο πλαίσιο του συνέδριου του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι υπό την Προεδρία του
κ. Μιχαήλ Οδυσσέως.

Του Συνεδρίου προήδρευσε ο Παγκόσμιος Πρόεδρος ΙΡΑ,
κ. Pierre Martin Moulin. Από τις 66 χώρες μέλη εκπροσωπήθηκαν 63 χώρες από όλες τις ηπείρους, ενώ δύο άλλες
χώρες που δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν, έδωσαν την ψήφο τους σε δυο άλλες χώρες μέλη. Με τη συμμετοχή 304 συνολικά ατόμων, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα
σε συμμετοχή συνέδρια του Συνδέσμου.
Στο συνέδριο συζητήθηκαν θέματα της ημερησίας διάταξης, ενώ ήταν και εκλογικό συνέδριο. Ο Ανώτερος Αστυνόμος κ. Δημήτρης Δημητρίου επανεξελέγη Εσωτερικός
Ελεγκτής για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Στη Διεθνή Εβδομάδα Φιλίας που ακολούθησε συμμετείχαν 115 άτομα από 14 χώρες. Το πρόγραμμα περιλάμβανε
ξεναγήσεις σε ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και
σε άλλα αξιοθέατα της Κύπρου.
Κατά γενική ομολογία, το Συνέδριο θεωρήθηκε πολύ επιτυχημένο, αφού συνέβαλε ουσιαστικά στις προσπάθειες
υλοποίησης των στόχων του Συνδέσμου για δημιουργία
και ενδυνάμωση δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ
των μελών διαφόρων αστυνομικών οργανισμών ανά το
παγκόσμιο.

Με την ανάθεση της διοργάνωσης του συνεδρίου, το κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Κύπρου προέβη
στον καταρτισμό του προγράμματος, ενώ στο πλαίσιο του
όλου προγραμματισμού το Προεδρείο του Τμήματος Κύπρου είχε συνάντηση με τον Διευθυντή του γραφείου του
Προέδρου της Δημοκρατίας που κατόπιν σχετικής ενημέρωση, έθεσε το Συνέδριο υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Δημοκρατίας.
Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε ο Γενικός Διευθυντής
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ.
Ανδρέας Μυλωνάς, λόγω απουσίας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και λόγω ασθενείας του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Ο Γενικός Διευ7θυντής ανέγνωσε επίσης την ομιλία του Προέδρου της
Δημοκρατίας.
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ΣΥΝΕ ΔΡΙΑ
της Α/Λοχ 317 Λευκής Σολομώντος
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Διεθνές συνέδριο της Αστυνομίας για την τρομοκρατία
Καθηγήτρια Maria Haberfeld: «H Αστυνομία
Κύπρου πρωτοπορεί με την πραγματοποίηση του
συνεδρίου»
Ιδιαίτερα χρήσιμα για
τις αρχές επιβολής
του νόμου είναι τα
συμπεράσματα που
εξήχθησαν κατά το
διήμερο διεθνές συνέδριο που πραγματοποίησε τον Ιούνιο
2016 η Αστυνομία Κύπρου με θέμα «Αντιτρομοκρατική πολιτική για τις Αρχές επιβολής του νόμου, διεθνείς και συγκριτικές
προσεγγίσεις». Ενδεικτική της ουσιαστικής συμβολής του
συνεδρίου στη διαχείριση του φλέγοντος αυτού ζητήματος ήταν η άποψη της
προεδρεύουσας του συνεδρίου, Καθηγήτριας του John Jay
College of Criminal Justice του Πανεπιστημίου της Νέας
Υόρκης, κας Maria Haberfeld ότι «Η Αστυνομία Κύπρου
πρωτοπορεί με την πραγματοποίηση του παρόντος συνεδρίου».
Ομιλητές στο συνέδριο ήταν στελέχη οργανισμών επιβολής του νόμου που εξειδικεύονται στον συγκεκριμένο
τομέα, καθώς επίσης ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες
εγνωσμένου κύρους, ενώ οι εργασίες κάλυψαν σφαιρικά
το θέμα της τρομοκρατίας αφού τέθηκαν επί τάπητος τα
ακόλουθα θέματα:

•
•
•
•
•
•

Τακτικές και στρατηγικές κατά της τρομοκρατίας
Αντιμετώπιση επιθέσεων αυτοκτονίας
Κοινοτική αστυνόμευση και τρομοκρατία
Τρομοκρατία και διαδίκτυο
Μέσα μαζικής επικοινωνίας και τρομοκρατία
Αστυνομική εκπαίδευση και τρομοκρατία.

Το συνέδριο, το οποίο διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο
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Φιλοξένια στη Λευκωσία, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών διεθνών οργανισμών επιβολής του νόμου, όπως το
FBI, η EUROPOL, η CEPOL, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών,
το συμβουλευτικό σώμα της ΕΕ, S.S.C.A.T. (Serial Strategic
Commission Advisory Team) καθώς επίσης και αστυνομιών
ευρωπαϊκών και άλλων χωρών. Στο συνέδριο συμμετείχαν
280 συνολικά άτομα από την Κύπρο και το εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, επιχειρήθηκε ουσιαστικά συγκριτική ανάλυση των διαφόρων πολιτικών και πρακτικών που εφαρμόζουν οι αρχές επιβολής
του νόμου στα θέματα αντιμετώπισης της ασύμμετρης
απειλής της τρομοκρατίας. Παράλληλα, η συνάντηση και
αλληλογνωριμία εμπειρογνωμόνων με επιχειρησιακό και
ακαδημαϊκό υπόβαθρο είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική και εποικοδομητική ανταλλαγή θέσεων, γνώσεων και
εμπειρογνωμοσύνης, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης
του γνωστικού πεδίου που αφορά στην πρόληψη και στην
καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας.
Τα αξιόλογα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτό το
διεθνούς εμβέλειας συνέδριο αφού καταγραφούν υπό τη
μορφή επίσημων συμπερασμάτων συνεδρίου θα προωθηθούν σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και στις
αρχές επιβολής του νόμου των χωρών που συμμετείχαν
στο συνέδριο, καθώς και σε συναρμόδιες με την Αστυνομία υπηρεσίες της Δημοκρατίας. Αναμένεται δε να αποτελέσουν ένα επιπρόσθετο εργαλείο στον κοινό αγώνα για
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η οποία συνιστά τεράστια
απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα,
πλήττοντας καίρια τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας
και της ελευθερίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘ
ΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ FR
ONTEX
Του Υπαστυνόμου Πέτρου Ζένιου
Υπεύθυνου του Εθνικού Συντονιστικού Γραφείου FRONTEX Κύπρου

Πρόγραμμα εκπαίδευσης του οργανισμού Frontex με θέμα
«Πλαστά/παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα»
Μεταξύ των μέτρων που έχουν ληφθεί από πλευράς της
Αστυνομίας Κύπρου για σκοπούς αντιμετώπισης της τρομοκρατίας περιλαμβάνεται και η ενίσχυση των ελέγχων
στα σημεία εισόδου-εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ρίου ήταν ο εμπλουτισμός και η επικαιροποίηση του εγχειριδίου «Frontex Reference Manual 2016» το οποίο αποτελεί βοήθημα στο έργο των εθνικών συνοριοφυλάκων και
των εμπειρογνωμόνων που ασχολούνται με την διαπίστωση της γνησιότητας εγγράφων, ευρωπαϊκών αλλά και
τρίτων χωρών.

Συμμετοχή μελών της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
σε κοινές επιχειρήσεις του
οργανισμού Frontex στην Ελλάδα

Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με τον οργανισμό
Frontex, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών
29/02/2016-02/03/2016 στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας πρόγραμμα εκπαίδευσης με θέμα «Πλαστά/παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα-Σκιαγράφηση υπόπτων προσώπων».
Στην εκπαίδευση συμμετείχαν ως εκπαιδευτές πέντε
εμπειρογνώμονες από διάφορα κράτη-μέλη υπό τον συντονισμό του οργανισμού Frontex και ως εκπαιδευόμενοι
22 μέλη της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
και ένα μέλος της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών.
Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η ανάπτυξη των δεξιοτήτων
των μελών της Αστυνομίας για σκιαγράφηση τυχόν προσώπων που επιχειρούν να ταξιδεύσουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Επίσης οι συμμετέχοντες έτυχαν εκπαίδευσης για θέματα εξέτασης της γνησιότητας ταξιδιωτικών
εγγράφων δια της χρήσης ειδικού τεχνικού εξοπλισμού
που εγκαταστάθηκε στον Αερολιμένα Λάρνακας για τον
σκοπό αυτό.

Το Εθνικό Συντονιστικό Γραφείο Frontex της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει πρόσφατα συντονίσει
την αποστολή μελών της Υ.Α.&Μ. και της Λιμενικής και
Ναυτικής Αστυνομίας σε κοινές επιχειρήσεις του οργανισμού Frontex που πραγματοποιούνται στα χερσαία και θαλάσσια εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας.
Η Κυπριακή Αστυνομία συμμετείχε στην κοινή επιχείρηση
POSIEDON με την αποστολή 6 μελών της Υ.Α&Μ. στον
τομέα των χερσαίων συνόρων και 21 μελών της Λ.&Ν.Α. με
την Α/Άκατο Ονήσιλος στη θαλάσσια περιοχή της Χίου.
Από τη συμμετοχή μας στις εν λόγω κοινές επιχειρήσεις, τα
μέλη μας είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με συνοριοφύλακες των Ελληνικών Αρχών, αλλά και άλλων κρατών
μελών, κατά τη διάρκεια κοινών μηχανοκίνητων περιπολιών, ελέγχων οχημάτων και προσώπων κατά μήκος των
ελληνοτουρκικών συνόρων, καθώς επίσης κατά την καταγραφή συνεντεύξεων για εξακρίβωση στοιχείων και ταυτοποίηση των παράτυπων μεταναστών/προσφύγων.
Πέραν της ουσιαστικής συμβολής των μελών μας στις προσπάθειες για αντιμετώπιση του τεράστιου μεταναστευτικού κύματος που παρατηρείται στα εξωτερικά σύνορα της
Ελλάδας, τα ίδια τα μέλη μας έχουν αποκομίσει πολύτιμες
γνώσεις και εμπειρίες.

Παράλληλα με το πιο πάνω πρόγραμμα εκπαίδευσης,
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 1-4/3/16
στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας συνάντηση της ομάδας
εργασίας του οργανισμού Frontex που ασχολείται με το
θέμα των πλαστών και παραποιημένων εγγράφων στην
οποία συμμετείχαν 27 εκπρόσωποι των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της συνάντησης εργαστη-
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ΜΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟ
Διάλεξη για τον σχολικό εκφοβισμό

«Ζώα, φίλοι μου καλοί»

Το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης του Σταθμού Πόλης
Λεμεσού και οι Σύνδεσμοι Γονέων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού ΚΑ-ΚΒ διοργάνωσαν διάλεξη με θέμα
«Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού».

Εκδήλωση-διάλεξη με θέμα «Ζώα, φίλοι μου καλοί» διοργάνωσε τον Απρίλιο το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης
Επισκοπής. Ομιλητής ήταν ο κτηνίατρος Μιχάλης Πελεκάνος, ενώ τη διάλεξη παρακολούθησαν μαθητές του Δημοτικού Νηπιαγωγείου Επισκοπής μαζί με τους γονείς τους.

Αθλητική ημερίδα με θέμα την κωπηλασία
Με πρωτοβουλία της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Αγίου
Ιωάννη σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Ζακακίου διοργανώθηκε αθλητική ημερίδα με θέμα την κωπηλασία.

Στο τέλος της ημερίδας δόθηκαν κύπελλα και μετάλλια
στους νικητές.

Στην ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο του Γυμνασίου, μίλησαν ο Κύπριος πρωταθλητής του
Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού Κλεάνθης Κλεάνθους, καθώς
και ο πρώην πρωταθλητής Ελλάδος και νυν προπονητής
κωπηλασίας στον Ναυτικό Όμιλο Κερύνειας Βασίλης Παπαμιχαήλ.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας τα παιδιά διαγωνίστηκαν
στα κωπηλατοεργόμετρα, με τους συμμαθητές τους και
τους δύο πρωταθλητές να τους εμψυχώνουν καθ’ όλη τη
διάρκεια της προσπάθειάς τους.

Αιμοδοσία στη μνήμη του Υποσμηναγού Πανίκκου Ερωτοκρίτου
Στις 31/3/2016 πραγματοποιήθηκε aιμοδοσία στο σωματείο «Αναγέννηση» στη Λεμεσό στη μνήμη του Υποσμηναγού Πανίκκου Ερωτοκρίτου, γιού του Ανώτερου Υπαστυνόμου Κλείτου Ερωτοκρίτου.
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος
Κάτω Πολεμιδιών, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αστυνομίας, ενώ
αιμοδότησαν μέλη της Αστυνομίας και πολίτες.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΕΥΣΗ
«Ποδηλατώ με ασφάλεια»
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Μονής σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Γονέων του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αγίων

Ανάργυρων Μονής-Μοναγρουλλίου πραγματοποίησαν
τον Απρίλιο εκδήλωση για τα παιδιά με θέμα «Ποδηλατώ
με ασφάλεια».

Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας κοντά στο Telethon
Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση που διοργάνωσε
η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας με σκοπό τη στήριξη
του ταμείου του Telethon, το οποίο συμβάλλει στην εκπλήρωση των αναγκών του Συνδέσμου Μυοπαθών Κύπρου
και στα ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, καθώς επίσης στο έργο των
Εθελοντών Γιατρών.
Στο επίκεντρο της εκδήλωσης ήταν τα παιδιά, τα οποία
είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στις διάφορες δραστηριότητες
που προσφέρονταν.

2ο Φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου κατά τους εορτασμούς για την
προστάτιδα του Αστυνομικού Σώματος
Το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, στο πλαίσιο
εορτασμών για την Αγία Ειρήνη, προστάτιδα της Αστυνομίας, πραγματοποίησε στις 5/5/2016 για δεύτερη συνεχή
χρονιά φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου με τη συμμετοχή οκτώ ομάδων από την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, τη Μονάδα Προεδρικής Φρουράς και την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Τα καθαρά έσοδα από την όλη διοργάνωση διατέθηκαν για
την ενίσχυση του Κοινοτικού Παντοπωλείου της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού.
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Της Α/Αστ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

«Γιατί να συμβεί σε μένα;»
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που υλοποιεί η Αστυνομία για τη μείωση των τροχαίων οδικών συγκρούσεων, το
Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου σε συνεργασία με το Τμήμα
Τροχαίας και το Τμήμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου διοργάνωσαν τον
Μάιο 2016 εκδήλωση για την οδική ασφάλεια με τίτλο
«Γιατί να συμβεί σε μένα;».
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας, κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό. Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης ο Γραμματέας
του Υπουργικού Συμβουλίου, κ. Θεοδόσης Τσιόλας και ο
Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου, ενώ παρουσιάσεις έγιναν από τον Υπεύθυνο Οδικής Ασφάλειας
της επαρχίας Αμμοχώστου και από μέλη του Ιδρύματος
«Γεώργιος Μαυρίκιος».
Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι
της Εκκλησίας και της Εθνικής Φρουράς βουλευτές, αξιωματικοί και μέλη της Αστυνομίας και πλήθος κόσμου.

Του Αστυφύλακα 1181 Πάμπου Καρή
Οδική Ασφάλεια Τμήματος Τροχαίας
Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού

Η οδική ασφάλεια «ανηφορίζει» στο δευτερεύον οδικό δίκτυο
Μετά τις κοινότητες Πελένδρι, Πισσούρι, Κυβίδες, Πάχνα και
Κυπερούντα, έκτος σταθμός της εκστρατείας «Η οδική ασφάλεια «ανηφορίζει» στο δευτερεύον οδικό δίκτυο», ήταν η κοινότητα Πύργου Λεμεσού.
Τη συγκεκριμένη εκδήλωση διοργάνωσαν τον περασμένο
Ιούλιο το Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού και το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύργου Λεμεσού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οδικής
Ασφάλειας «Γιώργος Μαυρίκιος», τον Σύλλογο Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA, το Ίδρυμα «Δρ Γιώτα Δημητρίου
The Dancing Queen Foundation», τους εθελοντές Οδικής
Ασφάλειας Λεμεσού και τη Χρυσή Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου, Πρέσβειρα Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού, διοργάνωσαν εκδήλωση αφιερωμένη στην οδική
ασφάλεια τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016.
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ΕΚ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
της Α/Αστυφύλακα 2220 Τζιοβάννας Χρυσοστόμου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

«Αγάπη δε, Έχω…» – Φιλανθρωπική συναυλία υπέρ των παιδιών της Κύπρου
με συνδιοργανωτή την Αστυνομία Κύπρου
«Αγάπη δε, Έχω...» ήταν ο τίτλος της φιλανθρωπικής
συναυλίας υπέρ των παιδιών της Κύπρου που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο 2016 στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου
προσφέροντας μια υπέροχη βραδιά σε όσους τυχερούς
παρευρέθηκαν.

σιάδης, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Δημήτριος, ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσο- στόμου, άλλοι αξιωματούχοι από την Κύπρο και το εξωτερικό,
καθώς επίσης πλήθος κόσμου.
Η εκδήλωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και όλα τα
έσοδα διατέθηκαν στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής
Στήριξης για την ενίσχυση των άπορων φοιτητών.

Η ωραία και μεστή μηνυμάτων εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής και κοινωνικής της προσφοράς, και την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και τελούσε υπό την αιγίδα της Πρώτης
Κυρίας, κας Άντρης Αναστασιάδη, και του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Δημήτριου. Σε αυτή έλαβαν
μέρος εξαίρετοι καλλιτέχνες και μουσικοί, και συγκεκριμένα ο διεθνούς φήμης κυπριακής καταγωγής πιανίστας
Σιπριέν Κατσαρής, ο αγαπημένος συνθέτης και τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης, η Αρχιεπισκοπική Χορωδία
Αμερικής, η οποία πρεσβεύει πανάξια τον ελληνικό πολιτισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, και η Φιλαρμονική της Αστυνομίας, μια κατά γενική ομολογία υψηλού
επιπέδου ορχήστρα με πλούσια και διαχρονική προσφορά
στα πολιτικά και κοινωνικά δρώμενα του τόπου. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Ζέτα Μακρυπούλια.
Τη συναυλία τίμησαν με την παρουσία τους ο Εξοχότατος
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστα-
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ΕΚ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
της Α/Λοχ 317 Λευκής Σολομώντος
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Επίσημη τελετή στο Αρχηγείο Αστυνομίας για την γιορτή της προστάτιδας
του Σώματος Αγία Ειρήνη
δεκάλεπτου φιλμ με θέμα τη λειτουργία και την προσφορά
της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια των χρόνων. Επιπλέον, οι
άψογοι σχηματισμοί των μελών της Αστυνομίας που εκτέλεσαν σειρά από επιδείξεις ασκήσεων ακριβείας εντυπωσίασαν τους προσκεκλημένους, ενώ συγκίνηση προκάλεσε
η εκφώνηση του Προσκλητήριου Πεσόντων και Αγνοουμένων Αστυνομικών και Πυροσβεστών που φέτος συνοδεύονταν από παράλληλη προβολή των φωτογραφιών των
μελών αυτών.

Με τον οφειλόμενο σεβασμό στα μέλη της Αστυνομίας
που θυσίασαν τη ζωή τους κατά τους εθνικούς αγώνες του
λαού μας, αλλά και εν καιρώ ειρήνης, τελέστηκε στις 5
Μαΐου 2016 στο Αρχηγείο Αστυνομίας η καθιερωμένη επίσημη τελετή με την ευκαιρία της εορτής της προστάτιδας
της Αστυνομίας Κύπρου Αγίας Ειρήνης. Η εκδήλωση περιελάμβανε φέτος κάποια νέα στοιχεία και προσθήκες που
κατά γενική ομολογία άφησαν άριστες εντυπώσεις στους
παρισταμένους.
Ο βροχερός καιρός που επικρατούσε την ημέρα εκείνη ευτυχώς δεν στάθηκε εμπόδιο στην πραγματοποίηση της τελετής στον προαύλιο χώρο του Αρχηγείου της Αστυνομίας,
αφού λίγο πριν την προγραμματισμένη έναρξή της η
βροχή σταμάτησε και η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
χωρίς οποιοδήποτε σοβαρό πρόβλημα.
Η τελετή άρχισε με τη μεταφορά της εικόνας της Αγίας
Ειρήνης και δεήσεις υπέρ των πεσόντων και αγνοουμένων
αστυνομικών και πυροσβεστών και ακολούθησε μονόλεπτη σιγή εις μνήμην και προς τιμήν των μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που απεβίωσαν
κατά τα έτη 2015-2016. Κύριοι ομιλητές ήταν ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και ο Αρχηγός Αστυνομίας.
Όσον αφορά τις προσθήκες που έγιναν στη φετινή τελετή,
ιδιαίτερα θετικές ήταν οι εντυπώσεις από την προβολή
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Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, κ. Ιωνάς
Νικολάου, ανέφερε μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ότι η
Κυβέρνηση έχοντας θέσει υψηλά στις προτεραιότητές της
την πάταξη του εγκλήματος, της σήψης και της διαφθοράς,
εργάζεται εδώ και τρία χρόνια προς την κατεύθυνση της
ενίσχυσης του νομικού της οπλοστασίου, της αναδιοργάνωσης και του επαναπροσδιορισμού των στρατηγικών
στόχων της Αστυνομίας και ως αποτέλεσμα σήμερα η
Αστυνομία Κύπρου έχει καταστεί πιο ευέλικτη και αποτελεσματική σε επιχειρησιακές δυνατότητες και σε αξία.
Σημαντικά μηνύματα έστειλε επίσης και ο Αρχηγός της
Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, μέσω της δικής του
ομιλίας. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο όραμα της Αστυνομίας για αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό και επί τούτου σε κάποια σημαντικά βήματα και εξελίξεις που ήδη
έγιναν ή και δρομολογήθηκαν προς υλοποίηση του οράματος αυτού. Απευθυνόμενος στους πολίτες, ο Αρχηγός
του Σώματος υπογράμμισε ότι «εκ των πραγμάτων, η σημερινή μέρα στέλνει επίσης ουσιαστικά και καίρια μηνύματα στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Υπενθυμίζει σε αυτόν
ότι η Αστυνομία του εξασφαλίζει το δικαίωμα να ζει, να εργάζεται, να εκφράζεται και να δημιουργεί, δίχως την αβεβαιότητα και τον φόβο του εγκλήματος και της παρανομίας. Ότι η Αστυνομία αποτελεί ασπίδα άμυνας και προστασίας της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, έκανε αναφορά στην
αναγκαιότητα μιας κοινωνικής συμμαχίας που θα περιλαμβάνει, τόσο την πάντοτε καλοδεχούμενη εποικοδομητική
κριτική προς εμάς, όσο και την ουσιαστική στήριξη στο πολυσχιδές και καθοριστικό για κάθε ευνομούμενη κοινωνία
έργο της».

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ
Της Αστυφύλακα 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Αρχηγείο Αστυνομίας

Απεβίωσε ο Θωμάς Ευθυμίου, ένας από τους πλέον αξιόλογους Αξιωματικούς
της Αστυνομίας
Τον αδόκητο και πρόωρο
χαμό ενός από τα πλέον
αξιόλογα στελέχη της, του
Ανώτερου Αξιωματικού Θωμά Ευθυμίου, θρηνεί από τις
15 Απριλίου 2016, η Αστυνομία Κύπρου.
Ο Θωμάς Ευθυμίου γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1966
στη Λευκωσία από τον Ευθύμιο και την Ελένη και ήταν ο
τελευταίος στη σειρά από τα
οκτώ αδέλφια του. Χάθηκε
απρόσμενα και άδικα ανήμερα των 50ών γενεθλίων του, αφήνοντας πίσω σύζυγο και
τέσσερα παιδιά.
Ο Θωμάς Ευθυμίου εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας στις
6/11/1989, ανήλθε στην ιεραρχία της Αστυνομίας, μέχρι τον
βαθμό του Αστυνόμου Β΄ στις 1/1/1997. Υπηρέτησε στα κυριότερα επιχειρησιακά Τμήματα της Αστυνομίας, με ιδιαίτερα
σημαντική προσφορά στα Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων
Λευκωσίας για έντεκα συνολικά χρόνια. Διετέλεσε επίσης Υποδιοικητής Επιχειρήσεων της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών για έναν χρόνο, ενώ για πέντε συνεχή χρόνια
υπηρέτησε στη νευραλγική θέση του Βοηθού Αστυνομικού

Διευθυντή Επιχειρήσεων της Επαρχίας Λευκωσίας.
Από την πορεία της 27χρονης σταδιοδρομίας του στην Αστυνομία φαίνεται ότι ανάλωσε όλα σχεδόν τα χρόνια του στην
πρώτη γραμμή για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης υπηρεσίας του,
του απονεμήθηκαν επτά ηθικές και υλικές αμοιβές για την
εξαίρετη υπηρεσία του στη διερεύνηση και εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων.
Παρακολούθησε δεκάδες προγράμματα, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια τόσο στην Κύπρο, όσο και το εξωτερικό. Επίσης, κατά
τη διάρκεια της υπηρεσίας του απέκτησε πτυχιακό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Οι πλούσιες γνώσεις και εμπειρίες του στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων σε συνδυασμό με τα ακαδημαϊκά του προσόντα και την οξυδέρκειά του, τον καθιστούσαν έναν εξαίρετο
και λαμπρό αξιωματικό που αποτελούσε κόσμημα για το
αστυνομικό σώμα και φωτεινό παράδειγμα για τα μέλη του.
Η κηδεία του Θωμά Ευθυμίου τελέστηκε στις 17/4/2016 στον
Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ιδαλίου στην Ηλιούπολη, που ήταν κατάμεστη από μέλη της Αστυνομίας και
πλήθος κόσμου, που με πόνο ψυχής αποχαιρέτισαν τον εξαίρετο αστυνομικό και άνθρωπο Θωμά Ευθυμίου.
Αιωνία σου η μνήμη αείμνηστε Θωμά Ευθυμίου.

Μετονομασία αίθουσας επιχειρήσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας
σε «Αίθουσα επιχειρήσεων ΘΩΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ»
σας επιχειρήσεων της Διεύθυνσης σε «Αίθουσα επιχειρήσεων Θωμάς Ευθυμίου».
Την τελετή χαιρέτησαν ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου, ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας
Ανώτερος Αστυνόμος, κ. Δημήτρης Δημητρίου, ενώ σε
αυτήν παρευρέθηκαν η σύζυγος του εκλιπόντος κα Πωλίνα
Ευθυβούλου, τα παιδιά του, στενοί συγγενείς του, καθώς
επίσης και αρκετά μέλη του αστυνομικού σώματος.

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις
27/5/2016 η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, ως
ένδειξη μνήμης και τιμής προς τον αείμνηστο συνάδελφο
Θωμά Ευθυμίου, προχώρησε στην μετονομασία της αίθου-

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Αστυνομικός Διευθυντής
ανακοίνωσε την απόφαση της ηγεσίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας όπως κάθε χρόνο στις 15 Απριλίου,
ημέρα θανάτου του Θωμά Ευθυμίου, να τιμάται η μνήμη
του με τη διοργάνωση μιας αθλητικής εκδήλωσης, σκοπός
της οποίας θα είναι η συλλογή τροφίμων, ειδών ένδυσης
και άλλων αγαθών για τη στήριξη άπορων οικογενειών.
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Της Δρ. Μαριλένας Κυριακίδου
Ερευνήτριας (Research Fellow, Violence and Interpersonal Aggression research team, Coventry),
Εκπαιδεύτριας στην Αστυνομία Κύπρου

Οι 22 βασικές συμβουλές για τη λήψη καταθέσεων από παιδιά
Οι αστυνομικές συνεντεύξεις με παιδιά θύματα ή μάρτυρες εγκλημάτων αποτελούν μία από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για
την αστυνομία. Υπάρχουν πέραν των 34 διαφορετικών αστυνομικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικών προ- γραμμάτων για το
πώς να ανακρίνονται τα παιδιά από τους αστυνομικούς. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις δυσκολεύουν το έργο της αστυνομίας
(π.χ. ποιο εγχειρίδιο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τα 34 να
εμπιστεύομαι ως αστυνομικός;). Η έρευνα η οποία παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο στοχεύει στο να συνοψίσει όλες τις συμβουλές των αστυνομικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.
Η έρευνα διεξήχθη με τη βοήθεια του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων της
Αστυνομίας της Κύπρου και στις εγκαταστάσεις αυτού. Το
δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας αποτελούνταν από άρθρα
στα οποία μελετήθηκαν πέραν των 2.412 αστυνομικές συνεντεύξεις με ανήλικους σε 12 χώρες (Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία,
Ισραήλ, Καναδά, Κορέα, Κύπρο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία,
Σουηδία, Φιλανδία και Χονγκ Κονγκ) συμπεριλαμβανομένων
137 απομαγνητοφωνημένων καταθέσεων ανηλίκων από την
Αστυνομία της Κύπρου που λήφθηκαν μεταξύ 2004 και 2014
από 28 αστυνομικούς. Η έρευνα εγκρίθηκε από την Αστυνομία
Κύπρου και σε αυτή τηρήθηκε πλήρως η νομοθεσία που αφορά
ευαίσθητα δεδομένα.
Πιο κάτω παρουσιάζεται περίληψη των εισηγήσεων όλων των
ερευνών που αναλύθηκαν. Οι εισηγήσεις εδώ τείνουν να είναι
γενικές. Στην πραγματικότητα εξαρτώνται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανακρινόμενου (και του Αστυνομικού). Για
παράδειγμα, ο Αστυνομικός μπορεί να κάνει μία συζήτηση με
το παιδί πριν την κατάθεση και να υπολογίσει τον αριθμό των
λέξεων που το παιδί χρησιμοποιεί ανά απάντηση. Εάν το παιδί
χρησιμοποιεί π.χ. κατά μέσο όρο 22 λέξεις για να εκφραστεί,
τότε και ο Αστυνομικός πρέπει να προσαρμόσει όλες τις προσεγγίσεις του σε 22 λέξεις.

3.

Όσο πιο γενική είναι η ερώτησή σου τόσο πιο ασφαλής είναι η προσέγγισή σου. Π.χ. το «Δηλαδή;» είναι
ασφαλέστερη προσέγγιση από το «Εξήγησέ μου αυτό που
είπες» και το «Είπες εχτύπησέ σε, πώς σε εχτύπησε;» από το
«Εχτύπησέ σε με το χέρι του ή με το ξύλο;».

4.

Να αναφέρεσαι στα σωστά θέματα της συζήτησης την
κατάλληλη στιγμή
o Ουδέτερα θέματα για τη διερεύνηση να αναφέρονται
στην αρχή και στο τέλος της ανάκρισης. Έτσι χτίζεται
μια πρέπουσα σχέση με τον ανακρινόμενο. Ουδέτερα
θέματα να υποβάλλονται ως ανοιχτές προσεγγίσεις π.χ.
«Περιέγραψέ μου τα χόμπι σου», «Πες μου για τον φίλο
σου».
o Να τοποθετείς τα θέματα σε χρονολογική σειρά π.χ.
«Ξεκίνα από την αρχή την περιγραφή σου».

5.

Όταν επαναλάβεις κάτι που είπε ο ανακρινόμενος είναι
ασφαλέστερο να χρησιμοποιείς ακριβώς τις ίδιες λέξεις
που είπε παρά να χρησιμοποιείς καινούργιες λέξεις ή να
δίνεις περίληψη των λεχθέντων του ανακρινόμενου ή στη
χειρότερη περίπτωση να διαφοροποιείς τα λεγόμενα του.

6.

Μην παρουσιάζεις καινούργιες πληροφορίες οι οποίες
δεν αναφέρθηκαν από τον ανακρινόμενο. Εάν επιβάλλεται
να αναφερθείς σε καινούργιες πληροφορίες κάνε πρώτα
προσπάθειες με ανοικτές γενικές προσεγγίσεις όπως «Συνέχισε». Εάν δεν λάβεις τις πληροφορίες που χρειάζεσαι
συνέχισε με ανοιχτές συγκεκριμένες προσεγγίσεις όπως
«Περιέγραψέ μου περισ- σότερο το αυτοκίνητο». Εάν πάλι
δεν λάβεις τις πληροφορίες, συνέχισε σε περιοριστικές
συγκεκριμένες ερωτήσεις οι οποίες ΠΑΝΤΑ να ολοκληρώνονται με ανοιχτή προσέγγιση όπως «Ήταν ροζ διπλοκάμπινο; Περιέγραψε το αυτοκίνητο».

7.

Μην αναφέρεσαι γενικά σε πρόσωπα, αντικείμενα,
πράξεις, χώρο και χρόνο (π.χ. εκείνη, αυτό, την, το, τούτο)
αλλά να αναφέρεσαι συγκεκριμένα σε αυτά (π.χ. με το
όνομα τους). Εάν δεν γνωρίζεις την ταυτότητα των προσώπων ή έχεις γενικές αναφορές σε χώρο, χρόνο να χρησιμοποιείς ακριβώς τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποίησε
ο ανακρινόμενος π.χ. Παιδί: «Τζιείνη η κυρία», Ανακριτής:
«Περιέγραψέ μου τζιείνην την κυρία», π.χ. Παιδί: «Τη μέρα
που έβρεξε» Ανακριτής: «Πες μου για τη μέρα που έβρεξε».

8.

Οι ασφαλέστερες λέξεις κατά σειρά είναι: ήχοι όπως

Α. Συμβουλές για ανακριτές:
1.

Χρησιμοποίησε όσο πιο λίγες λέξεις μπορείς. Έτσι διευκολύνεις και ενισχύεις την επικοινωνία.

2.

Μάθε όλα τα διαδικαστικά (π.χ. αναφορά στον εξοπλισμό, στην αλήθεια, στην ώρα) για να τηρείς τις νομικές
πτυχές της κατάθεσης.
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«μμμ», «αχα» (χρησιμοποιούνται ως ενθάρρυνση), επανάληψη λέξεων που είπε ο ανακρινόμενος (χρησιμοποιούνται επίσης ως ενθάρρυνση), προτροπές για συνέχιση
«συνέχισε», «ναι», ελαφρά κολακευτικά σχόλια «ωραία», γενικές λέξεις «πες μου», «μίλα μου», «εξήγησέ μου», «περίγραψε», «δηλαδή», περιοριστικές λέξεις «πώς», «ποιός»,
«που», «πότε», «τι», «γιατί».
9.

Περιοριστικές ερωτήσεις πάντα να ολοκληρώνονται
με ανοιχτές προσεγγίσεις όπως «πες μου», «μίλα μου»,
«εξήγησέ μου», «περιέγραψε», «δηλαδή» π.χ. «Ήταν μαύρη η
φανέλα; Περιέγραψε τη φανέλα».

10. Να χρησιμοποιείς καταφατικές προτάσεις παρά ερωτήσεις. Π.χ. «Πες μου τι έγινε» παρά «Τι έγινε;». Κατά σειρά,
είναι ασφαλέστερο να χρησιμοποιείς ανοιχτές προσεγγίσεις «Εξήγησέ μου», ανοιχτές ερωτήσεις «Δηλαδή;» «Πώς
σε χτύπησε;», περιοριστική ερώτηση «Εχτύπησέ σε;» περιοριστική προσέγγιση «Εχτύπησέ σε».
11. Μην προσφέρεις επιλογές. Π.χ. το «Δηλαδή;» είναι ασφαλέστερο από το να προσφέρεις 3 επιλογές όπως «Δηλαδή
ήταν πρωί, μεσημέρι ή νύχτα;» ή χειρότερο να δίνεις 2 ή 1
επιλογή όπως το «Δηλαδή ήταν νύχτα;»
12. Μην δωροδοκείς τον ανακρινόμενο. Π.χ. «Αν απαντήσεις
θα τελειώσουμε».
13. Να αναφέρεσαι κυριολεκτικά σε ένα θέμα και όχι μεταφορικά ή υποθετικά.
14. Να αναφέρεσαι άμεσα σε ένα θέμα όπως «Θα μου πεις
την αλήθεια σήμερα» και όχι έμμεσα όπως «Όλα τα παιδιά
εδώ λένε την αλήθεια».
15. Μην τελειώνεις ποτέ μία προσέγγιση με καταφατική
ερώτηση π.χ. «Εχτύπησέ σε ένναιν;»

Β. Ως ανακριτές, τι θέλουμε από τους
ανακρινόμενους:
16. Όσο πιο πολλές λέξεις στις απαντήσεις τόσο το καλύτερο.
17. Όσο πιο συγκεκριμένες είναι οι απαντήσεις όπως «Εχύπησέ με» τόσο το καλύτερο για την εύρεση χρήσιμων πληροφοριών, παρά γενικές απαντήσεις όπως «Κάτι μου
έκαμε».
18. Καλύτερα να περιγράφουν παρά να απαντούν με ένα ναι
ή ένα όχι. Επομένως να αποφεύγονται ερωτήσεις που οδηγούν σε απάντηση ναι/όχι όπως «Εχτύπησέ σε;»
19. Συζητήσιμες χρήσιμες πληροφορίες (αναφέρονται πρώτα
από τους ανακρινόμενους):
o Αναφέρονται για πρώτη φορά από τον ανακρινόμενο.
o Η χρησιμότητα τους στην υπόθεση είναι συζητήσιμη.

o Συνοδεύονται με λεξιλόγιο ακατάλληλο για ενηλίκους
«Βγήκε κάτι σαν γάλα από μέσα του».
o Συνοδεύονται με γενικές αναφορές «Κάποιος ήρτε» που
δεν δηλώνουν ξεκάθαρα άτομα ή ύποπτους ή περιστατικά κλπ.
o Προκύπτουν όταν ο ανακρινόμενος επιβεβαιώνει με
ένα «ναι» ή διαψεύδει με ένα «όχι» πιθανές χρήσιμες
πληροφορίες του ανακριτή.
o Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι αποδεικτικά στοιχεία
αλλά μπορούν να γίνουν αποδεικτικά στοιχεία.
o Όταν ο ανακρινόμενος αναφέρει συζητήσιμες χρήσιμες
πληροφορίες:
o μάθε να τις εντοπίζεις,
o να χρησιμοποιείς ακριβώς τις λέξεις του ανακρινόμενου όταν αναφέρεσαι σε αυτές,
o να επιμένεις να τις μετατρέπεις σε αποδεικτικά στοιχεία
με ανοιχτές προσεγγίσεις «Συνέχισε», «Εξήγησέ μου»,
«Εξήγησέ μου αυτό που είπες» και μετά με ανοιχτές ερωτήσεις «Δηλαδή;» «Πώς ήταν το κάτι σαν το γάλα; Περιέγραψέ το».
20. Πιθανές χρήσιμες πληροφορίες (αναφέρονται πρώτα από
ανακριτές):
o Είναι χρήσιμες πληροφορίες που αναφέρθηκαν για
πρώτη φορά στην ανάκριση από τον ανακριτή.
o Περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες πιθανόν να
είναι χρήσιμες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
o Μην αναφέρεσαι ποτέ ως ανακριτής σε πιθανές
χρήσιμες πληροφορίες.
21. Αποδεικτικά στοιχεία (αναφέρονται πρώτα από ανακρινόμενους):
o Αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τον ανακρινόμενο.
o Είναι πληροφορίες χρήσιμες για την διερεύνηση της
υπόθεσης οι οποίες είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν
όπως «Χάιδευε το στήθος μου».
o Συνοδεύονται με λεξιλόγιο κατάλληλο για ενήλικες.
o Προέκυψαν μετά από την υποβολή ασφαλών προσεγγίσεων, όπως ανοικτές προσεγγίσεις, ανοικτές ερωτήσεις.
o Είναι ασφαλές ως ανακριτής να αναφέρεσαι σε αποδεικτικά στοιχεία ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ότι χρησιμοποιείς ακριβώς τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποίησε ο ανακρινόμενος «Εξήγησέ μου πώς χάιδευε το στήθος σου».
22. Συνοπτικά, για να θεωρηθεί μία πληροφορία ως αποδεικτικό στοιχείο πρέπει να αναφερθεί για πρώτη φορά από
τον ανακρινόμενο μετά την υποβολή ασφαλών λέξεων
όπως «αχα», «συνέχισε», ή προσεγγίσεων (ανοικτές προσεγγίσεις, ανοικτές ερωτήσεις).
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝ
«Διαδρομή αγάπης»
Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 8/4/16 στο
οίκημα του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA, παραδόθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Νίκο
Αθάνατο, στον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Ένα όνειρο μια ευχή»,
κ. Γιώργο Πενηνταέξ, επιταγή ύψους €42.592 ευρώ, που αφορούσε χρηματικό ποσό το οποίο συγκεντρώθηκε κατά τη 16η
«Διαδρομή αγάπης» στην Επαρχία Λεμεσού που πραγματοποιήθηκε το τετραήμερο μεταξύ 17-20 Μαρτίου 2016.
Η εκδήλωση έγινε με τη συμμετοχή μελών του Τμήματος Τροχαίας Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και μοτοσικλετιστών του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA.

«Let’s do it Cyprus!”
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2016 η
εκστρατεία καθαριότητας «Let’s do it Cyprus! - Καθαρίζουμε την Κύπρο σε μια μέρα». Η εκστρατεία αποτελεί
μέρος μίας παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού και την
πιο μεγάλη περιβαλλοντική δράση που έγινε ποτέ στην
Κύπρο και σε αυτήν συμμετείχαν και μέλη της Αστυνομίας
από ολόκληρη την Κύπρο.

Αθλητική επιτυχία μέλους Αστυνομίας
Ο διεθνής σκοπευτής της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λευκωσίας Αστ. 3549 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου της Τροχαίας
Λευκωσίας, μετά από πολύ καλή εμφάνιση την Κυριακή 27
Μαρτίου 2016 κέρδισε την πρώτη νίκη στον αγώνα σπόρ-

τιγκ «Κύπελλο Λεμεσού» πετυχαίνοντας 91/100. O αγώνας
ήταν ο δεύτερος του φετινού Παγκύπριου Πρωταθλήματος
Σκοποβολής ΟΠΑΠ και διεξήχθη στο διεθνές σκοπευτήριο
Λεμεσού.

Ο Αστ. 3549 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, νικητής του «Κ υπέλλου
Λεμεσού» του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Σκοποβολής ΟΠΑΠ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣ
Letter of appreciation to the policeman who
saved my life
The 6th of July 2016 has left its mark in my life as the date
I was “reborn”. I am living by myself in my house in Erimi,
after the loss of my beloved wife, under diﬃcult conditions, due to health problems. On the morning of 6th July
I had lost my senses while I was alone in the house, with
all the doors locked. Nobody had access to the house and
the time was running against me. Fortunately, the hand of
God, the policeman Kostas Antoniou (PC 3610) has managed with his heroic actions to save my life by breaking in
and giving me ﬁrst aid. I am sure that without him I would
not be alive today.
In today’s world, it is not very common to ﬁnd persons like
Kostas Antoniou, who work with zeal and dedication to fulﬁll their values. It is not very common to ﬁnd people that
really care about their fellow men.
I would therefore like to hereby thank Kostas Antoniou,
your good self as the Chief of the Cyprus Police, and Cyprus
Police at large for saving my life. It is a privillege for Cyprus
Police to have policemen like Kostas and I personally feel
proud that I have met a person of his ethos and manners.
I feel safe living in a country that can provide me such security, and as British expatriate I am now sure that I have
made the right choice to spend the rest of my life in
Cyprus.
Thanks once again,
John Bullough

Ανθρωπιστική βοήθεια για ανεύρεση
ελλείποντος προσώπου
Κύριε,
Νιώθω την ανάγκη και την υποχρέωση να αναφερθώ στον
Αστυφύλακα 1525 Γιαννάκη Μαννούρη, ΤΑΕ Πάφου.
Ο κύριος που αναφέρω χειρίστηκε την υπόθεση του αδελφού μου Λουκά Πολεμίτη, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στις
02/01/2016 στην Αγγλία. Από τότε μέχρι τις 06/02/2016
που μέσω της πρεσβείας μας ήρθε στην Κύπρο, ο προαναφερόμενος αστυνομικός ήταν συνεχώς σε επικοινωνία μαζί
μας. Ήμασταν σε επικοινωνία μαζί του ακόμα και σε ώρες
που δεν ήταν υπηρεσία και πολλές φορές ακόμα και κατά
τις βραδινές ώρες. Χωρίς την άμεση παρέμβαση του κατά
την κρίσιμη στιγμή της εξεύρεσης του αδελφού μου, δεν

ΤΟΛΕΣ

θα είχαμε καταφέρει να έχουμε σήμερα τον αδελφό μου
κοντά μας. Αντιμετώπιζε τα πάντα με ευγένεια και προθυμία. Είδε το θέμα μας όχι μόνο σαν αστυνομικός αλλά και
ανθρωπιστικά. Δεν μπορώ να μην τον ευχαριστήσω και
επισήμως σε σας, γιατί τέτοιοι άνθρωποι με ζήλο θεωρώ
πως είναι σπάνιοι. Θα ήθελα παρακαλώ να τον ευχαριστήσετε και εσείς εκ μέρους μου για να συνεχίσει την τόση
αφοσίωσή του προς το επάγγελμα σας.
Σας ευχαριστώ πολύ
Με εκτίμηση,
Έλενα Αντωνίου

Αποτροπή επεισοδίων μεταξύ μαθητών
Η Διεύθυνση, ο Καθηγητικός Σύλλογος και η Μαθητική Κοινότητα του Τσιρείου Γυμνασίου, σας εκφράζουν τις θερμές
τους ευχαριστίες για την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση του αστυνομικού σώματος στην αποτροπή επεισοδίων των μαθητών του σχολείου μας με γειτονικό
σχολείο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε στον υπαστυνόμο
κ. Άγγελο Αγγελίδη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της όλης
επιχείρησης.
Δρ. Άγγελος Παπαγεωργίου
Διευθυντής
Τσιρείου Γυμνασίου

Συνδρομή Αστυνομικού της Γειτονιάς στην
τοπική κοινωνία
Αγαπητέ κύριε Δημητρίου,
Θα ήθελα να σας εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για τον
Aστυνομικό Μιχάλη Νικολάου, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα
Αστυνομικού της Γειτονιάς στο Καϊμακλί.
Λαμβάνω πάρα πολλά θετικά σχόλια από τους κατοίκους
της περιοχής για τη δράση, τη συμπεριφορά και γενικά την
προθυμία του.
Παρακαλώ να του διαβιβάσετε τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου.
Με εκτίμηση
Κωνσταντίνος Γιωρκάτζιης
Δήμαρχος Λευκωσίας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣ

ΤΟΛΕΣ

Διάσωση ζωής πάσχοντος προσώπου
Κύριε Αρχηγέ της Αστυνομίας
Εγώ ο υποφαινόμενος, Γαστών Αροδίτης, μόνιμος κάτοικος
Π. Πλατρών, οδός Ειρήνης 501, με την επιστολή μου αυτή
θέλω να ευχαριστήσω τους αστυνομικούς των Πλατρών
για την ανταπόκριση που είχα σχετικά με ένα πρόβλημα
υγείας που αντιμετώπισε ο αδερφός μου Μάριος Αροδίτης
61 ετών, ο οποίος να σημειώσω ότι διαμένει μαζί μου και
είναι ανάπηρος του πολέμου του 1974.
Συγκεκριμένα, στις 24/1/16 ξημερώματα της 25/1/16 η
ώρα 0130 εντόπισα τον αδερφό μου στο κρεβάτι του σε
κωματώδη κατάσταση. Ούτε μιλούσε ούτε κουνιόταν.
Αμέσως τηλεφώνησα στην Αστυνομία Πλατρών όπου
απάντησε ο αστυνομικός Γιώργος (3367) και του ζήτησα
τη βοήθειά του. Μετά από λίγο ήρθε στο σπίτι μου ο Γιώργος μαζί με τον αστυνομικό Παναγιώτη (1674), όπου διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του
αδερφού μου.
Να αναφέρω ότι τη συγκεκριμένη νύχτα ήταν χιονισμένα
και οι δρόμοι παγωμένοι και πολύ ολισθηροί. Επειδή το
ασθενοφόρο δεν μπορούσε να έρθει στις Πλάτρες λόγω
των χιονιών οι αστυνομικοί συνεννοήθηκαν με το νοσοκομείο Λεμεσού όπως το ασθενοφόρο έρθει μέχρι την Τριμίκλινη και αυτοί ανέλαβαν τα υπόλοιπα.
Πήραν με τα χέρια τους τον αδερφό μου αφού προηγουμένως με βοήθησαν να τον σηκώσουμε, τον έβαλαν στο
περιπολικό, τον κάλυψαν με κουβέρτα για να μην κρυώνει
και τον μετέφεραν στην Τριμίκλινη όπου και τον παρέλαβε
το ασθενοφόρο. Όταν πήγαμε στο νοσοκομείο διαγνώστηκε ότι έπασχε από σοβαρή υποθερμία και εάν δεν μεταφερόταν έγκαιρα στο νοσοκομείο όπως μου είπαν οι
γιατροί θα πέθαινε. Τελικά ο αδερφός μου τα κατάφερε
χάρη στην άμεση ανταπόκριση και βοήθεια των δύο Αστυνομικών.
Με την επιστολή μου αυτή θέλω να φέρω εις γνώση σας
το πιο πάνω γεγονός και να ευχαριστήσω από τα βάθη της
καρδιάς μου την Αστυνομία για το έργο που επιτελεί.
Με εκτίμηση
Γαστών Αροδίτης.
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Εξιχνίαση υποθέσεων κλοπών πορτοφολιών
από καταστήματα
Αξιότιμε Κύριε,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να συγχαρώ τόσο
εσάς όσο και τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνομίας Λευκωσίας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επιδεικνύουν στο έργο τους.
Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα υπήρχαν πολλά
κρούσματα κλοπών πορτοφολιών στα καταστήματά μας
TERRANOVA & PIAZZA ITALIA στην οδό Λήδρας. Τα κρούσματα αυτά αυξήθηκαν σε ανησυχητικό βαθμό. Ο Αστυφύλακας 4835 Ιωάννης Ιωαννίδης επισκέφθηκε αρκετές
φορές τα καταστήματά μας με σκοπό την ενημέρωση του
προσωπικού μας, την πρόληψη αλλά και τη συλλογή πληροφοριών προς τη σύλληψη των δραστών.
Η μεθοδικότητα και η επιμονή του πιο πάνω αστυφύλακα
είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη των δραστών, που διαφάνηκε αργότερα ότι ήταν μια καλά οργανωμένη σπείρα.
Η εξαιρετική συμπεριφορά του είναι άξια συγχαρητηρίων
αφού τέτοιες ενέργειες συμβάλλουν θετικά στην εμπιστοσύνη μας προς την Αστυνομία.
Με εκτίμηση,
Παντελής Φτελλέχας
Ιδιοκτήτης καταστημάτων TERRANOVA & PIAZZA ITALIA
ARCHONTIDES HOLDINGS LTD

Σοβαρή υπόθεση κατοχής και εμπορίας
αγρινών
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως διαβιβάσετε τις θερμότατες ευχαριστίες της
Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας προς όλα τα μέλη της Αστυνομίας που συνέδραμαν στην εξιχνίαση της συγκεκριμένης
υπόθεσης στις 11.5.16.
Αξιότιμε Αρχηγέ, θα πρέπει να νιώθετε ιδιαίτερα υπερήφανος για αυτά τα μέλη της Αστυνομίας. Εγώ προσωπικά αλλά
και όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας, σας εκφράζουμε και
πάλι τις ευχαριστίες μας και την πεποίθησή μας ότι με τη
συνδρομή του αστυνομικού σώματος μπορούν να γίνουν
πολλά για την πάταξη της λαθροθηρίας, η οποία παγκοσμίως αποτελεί το πρώτο σκαλοπάτι στην κλίμακα του σοβαρού εγκλήματος.
Παντελής Χατζηγέρου
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Θήρας
και Πανίδας

