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ΜΕΡΟ Αϋ - Αςτυνόμευςθ ςτθν Κφπρο
Θ Κυπριακι Αςτυνομία είναι ο κατεξοχιν αρμόδιοσ φορζασ διατιρθςθσ τθσ ζννομθσ τάξθσ και αςφάλειασ
και παρζχει υπθρεςίεσ ολόκλθρο το 24ωρο ςτο ζδαφοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, διαςφαλίηοντασ τθν
ομαλι και αρμονικι λειτουργία του κράτουσ και τθσ κοινωνίασ. Μζςα ςτα πλαίςια αυτά, ζχει τθν ευκφνθ
τθσ αςτυνόμευςθσ των περιοχϊν που ελζγχονται από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία, εδαφικισ ζκταςθσ 5.653
τ.χλμ. (61,1%) και 307.1 τ.χλμ. ακτογραμμισ. Σφμφωνα με τθν τελευταία δθμογραφικι ζκκεςθ τθσ
Στατιςτικισ Υπθρεςίασ (15/11/2012), ζχει τθν ευκφνθ τθσ προςταςίασ 862.000 εγγεγραμμζνων πολιτϊν,
κακϊσ και μεγάλου αρικμοφ επιςκεπτϊν του νθςιοφ μασ.
Θ Αςτυνομία, κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2014, κατάφερε να διεκπεραιϊςει με επιτυχία τα κακικοντά
τθσ, με αρικμθτικι δφναμθ 4.967 μελϊν όλων των βακμίδων. Σε ςχζςθ με το 2013, τα μζλθ το 2014 ιταν
μειωμζνα κατά 52 . Τα κακικοντα τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ διεκπεραίωςαν με επιτυχία 631 μόνιμα
μζλθ, 118 ζκτακτοι Ρυροςβζςτεσ και 172 εργάτεσ Ρυρόςβεςθσ. Από το ςφνολο των 4967 μελϊν τθσ
Αςτυνομίασ, 1.223 μζλθ ι ποςοςτό 24.62%, είναι γυναίκεσ. Από το ςφνολο των 631 μόνιμων μελϊν τθσ
πυροςβεςτικισ, 64 ι ποςοςτό 10.1% είναι γυναίκεσ.
Στθ διάρκεια του ζτουσ δεν πραγματοποιικθκαν οποιεςδιποτε περαιτζρω προςλιψεισ ωσ απόρροια τθσ
οικονομικισ κρίςθσ. Για το 2014 καταργικθκαν ςυνολικά 43 οργανικζσ κζςεισ (μία Υπαςτυνόμου, 14
Λοχιϊν, 27 Αςτυφυλάκων, και μία Ειδικοφ Αςτυφφλακα).
Με βάςθ τα ςτατιςτικά δεδομζνα που αφοροφν ςτθν αρικμθτικι δφναμθ τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου, το
Δεκζμβριο του 2014 υπιρχαν ςτθν Αςτυνομία 495 κενζσ κζςεισ και ςτθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία 105
κενζσ κζςεισ.
H Αςτυνομία χωρίηεται ςε επτά Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Επαρχιϊν: τθσ Λευκωςίασ, τθσ Λεμεςοφ, τθσ
Λάρνακασ, τθσ Αμμοχϊςτου, τθσ Ράφου, τθσ Μόρφου και τθσ Κερφνειασ. Λόγω τθσ Τουρκικισ ειςβολισ και
τθσ ςυνεχιηόμενθσ κατοχισ, οι Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Αμμοχϊςτου και Μόρφου, ςτεγάηονται
προςωρινά ςτο Ραραλίμνι και ςτθν Ευρφχου αντίςτοιχα, ενϊ θ Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Κερφνειασ ζχει
αναςτείλει προςωρινά τθ λειτουργία τθσ. Το ζργο των Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων Επαρχιϊν υποςτθρίηεται
από τα διάφορα Τμιματα, Υπθρεςίεσ και Διευκφνςεισ του Αρχθγείου.
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Δομι Κυπριακισ Αςτυνομίασ

Οργανόγραμμα Αςτυνομίασ Κφπρου (15/05/2015)

Κατά τθ διάρκεια του 2014, ςτα πλαίςια τθσ προςπάκειασ για εξοικονόμθςθ προςωπικοφ και
αξιοποίθςθ του ςε επιχειρθςιακά κακικοντα, πραγματοποιικθκαν ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτθν
οργανωτικι δομι των διαφόρων τμθμάτων και επιτεφχκθκε θ αξιοποίθςθ 115 μελϊν περίπου, που
εργάηονταν ςε γραφειακά κακικοντα, ςε κακικοντα τθσ πρϊτθσ γραμμισ.
Αποςτολι - Αρμοδιότθτεσ και Κακικοντα
Θ Κυπριακι Αςτυνομία ιδρφκθκε ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του Συντάγματοσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ
και τα κακικοντα, οι ευκφνεσ και οι αρμοδιότθτζσ τθσ κακορίηονται ςτον περί Αςτυνομίασ Νόμο
73(Ι)/2004. Με βάςθ το άρκρο 6 του Νόμου ζχει αρμοδιότθτα ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ Δθμοκρατίασ για:
τθ διατιρθςθ του νόμου και τθσ τάξθσ,
τθ διαφφλαξθ τθσ ειρινθσ,
τθν πρόλθψθ και εξιχνίαςθ του εγκλιματοσ, και
τθ ςφλλθψθ και προςαγωγι των παρανομοφντων ενϊπιον τθσ Δικαιοςφνθσ.
Όραμα
«Αςτυνομία Ανκρϊπινθ και Υπεριφανθ». Ανκρϊπινθ με κοινωνικι ευαιςκθςία, υπεριφανθ για τθν
αποςτολι και τθ ςτολι τθσ και με αυξθμζνο το αίςκθμα τθσ αξιοπρζπειασ και τθσ αυτοεκτίμθςθσ. Το
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όραμά μασ ζχει ευρωπαϊκό προςανατολιςμό και ςτθρίηεται ςε δφο βαςικοφσ πυλϊνεσ, τισ αξίεσ και τισ
αρχζσ.
Αξίεσ
Νόμιμθ δράςθ, υπθρετϊντασ με ακεραιότθτα τουσ ςκοποφσ τθσ δικαιοςφνθσ.
Δίκαιθ και λογικι δράςθ, με ορκι κρίςθ, χωρίσ φόβο και προκατάλθψθ.
Διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων όλων των πολιτϊν, ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ τάξθσ.
Ευφορία από φυςικό κάρροσ, ακμαίο θκικό και παρρθςία.
Χειριςμόσ του κοινοφ με ςεβαςμό, ειλικρίνεια και ακεραιότθτα.
Ανάλθψθ δυναμικισ δράςθσ, όποτε κρίνεται επιβεβλθμζνο για τθν εκπλιρωςθ του νόμιμου
κακικοντοσ.
Σεβαςμόσ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτϊν.
Αρχζσ
Θ Κυπριακι Αςτυνομία είναι δεςμευμζνθ να παρζχει δίκαιθ και ίςθ μεταχείριςθ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ
ανεξαρτιτωσ κοινότθτασ, φυλισ, χρϊματοσ, κρθςκείασ, γλϊςςασ, φφλου, πολιτικϊν ι άλλων
πεποικιςεων, εκνικισ ι κοινωνικισ καταγωγισ, θλικίασ και κοινωνικισ τάξθσ.
ΜΕΡΟ Βϋ- Αναςκόπθςθ τθσ απόδοςθσ κατά τθ διάρκεια του 2014
Θ Αςτυνομία Κφπρου, κατά το 2014, είχε ςτθ διάκεςι τθσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ το εγκρικζν
ποςό των €216.677.246. Ο προχπολογιςμόσ του 2014 υπιρξε κατά €21.300.929 μειωμζνοσ ςε ςχζςθ με το
2013. Θ κατανομι των εγκριμζνων πιςτϊςεων πραγματοποιικθκε ςφμφωνα με τισ προτεραιότθτεσ που
αυτζσ τζκθκαν ςτο πρόγραμμα διακυβζρνθςθσ του Ρροζδρου τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν πολιτικι
για τθν αςφάλεια, ςε περιοριςτικά πλαίςια, ωσ ακολοφκωσ:










Λειτουργικά ζξοδα
Εκπαίδευςθ Ρροςωπικοφ
Εκςτρατείεσ διαφϊτιςθσ
Δαπάνεσ Αςτυνόμευςθσ
Συντιρθςθ κτθρίων και γραφείων
Αγορά αεροπορικοφ, ναυτικοφ και μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ
Συντθριςεισ μθχανθμάτων, μθχανολογικοφ και άλλου εξοπλιςμοφ
Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν
Συνειςφορζσ ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ

Κατά τθ διάρκεια του 2014, επικεντρωκικαμε ςτουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ:
1Ο Αςφάλεια του πολίτθ – Συνεργαςία με τον πολίτθ
2ΟΣ Σφγχρονθ και Αποτελεςματικι Αςτυνομία
3Ο Αποτελεςματικι Δράςθ κατά του εγκλιματοσ
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Οι επιδόςεισ μασ ςε ςχζςθ με τουσ βαςικότερουσ δείκτεσ απόδοςθσ, ςυνοψίηονται παρακάτω:
ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΗ
Αρικμόσ κανατθφόρων τροχαίων ςυγκροφςεων
Αρικμόσ νεκρϊν ςυνεπεία τροχαίων ςυγκροφςεων
Αρικμόσ τροχαίων ςυγκροφςεων με ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ
Αρικμόσ ςοβαρϊν τραυματιςμϊν ςυνεπεία τροχαίων ςυγκρ.
Αρικμόσ ελζγχων αλκοόλθσ
Αρικμόσ ατόμων που εντοπίςτθκαν υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ
Αρικμόσ ςοβαρϊν υποκζςεων
Ροςοςτό εξιχνίαςθσ ςοβαρϊν υποκζςεων
Αρικμόσ υποκζςεων μικροπαραβάςεων
Ροςοςτό εξιχνίαςθσ μικροπαραβάςεων
Αρικμόσ προςϊπων (ευάλωτεσ ομάδεσ) που παρακολοφκθςαν
διαλζξεισ για κζματα πρόλθψθσ εγκλιματοσ από Κοινοτικι
Αςτυνόμευςθ
Άδειεσ Αςκενείασ ανά μζλοσ (εξαιρουμζνων των μελϊν που
υπερζβθςαν τισ 42 μζρεσ)
Άδειεσ Αςκζνειασ ανά μζλοσ
Εκελοντζσ αιμοδότεσ

τόχοσ 2014
<46
<49
<439
<467
>150.000
Δ.Μ.Ν.Ρ.
<8.000
>52%
<12.700
>85%

Αποτελζςματα
44
45
395
467
118506
7926
6775
58,3%
9554
92,2%

>20.000

26019

<6,5

5,5

<8
>1500

9,5
2215

1. ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ – ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ
Θ Αςτυνομία ζχει κζςει ψθλά ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ τθ ςυνεργαςία με τον πολίτθ, επιτυγχάνοντασ μζςα
από μια ςειρά ςυνεργαςιϊν με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ κυβερνθτικοφσ φορείσ και μθ τθν αφξθςθ του
αιςκιματοσ αςφάλειασ του πολίτθ. Οι προςπάκειεσ για εξυπθρζτθςθ του πολίτθ είναι ςυνεχείσ.
Ενδεικτικζσ ευχαριςτιριεσ επιςτολζσ από το κοινό για τθν εξυπθρζτθςθ που είχε από τθν Αςτυνομία
φαίνονται ςτο Παράρτθμα Α .
1.1 Αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ
Με τα Κζντρα Ελζγχου Μθνυμάτων (Κ.Ε.Μ.), μζςω τθσ Γραμμισ του Ρολίτθ 1460, ο πολίτθσ ζχει τθ
δυνατότθτα να επικοινωνεί άμεςα και να διεκπεραιϊνει εφκολα και γριγορα τισ υποκζςεισ του. Τα μζλθ
του Κ.Ε.Μ., τα οποία ςτελεχϊνουν τθν τθλεφωνικι γραμμι 1460, ςυνζχιςαν για ακόμθ μια χρονιά να
εξυπθρετοφν το κοινό και να παρζχουν χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με διάφορα αςτυνομικά κζματα επί
24ϊρου. Για το 2014, θ εν λόγω τθλεφωνικι γραμμι, δζχκθκε 66.393 κλιςεισ.
Επιπλζον, θ τθλεφωνικι γραμμι 1498 δίνει τθ δυνατότθτα ςτο κοινό να αποτακεί - είτε ανϊνυμα είτε
επϊνυμα - και να ηθτιςει βοικεια ι να ςυμβουλευκεί ι ακόμθ και να πλθροφορθκεί γφρω από τισ ουςίεσ
εξάρτθςθσ. Επιπρόςκετα, ο πολίτθσ μπορεί να διαβιβάςει πλθροφορίεσ, υποβοθκϊντασ ζτςι το ζργο τθσ
Αςτυνομίασ. Σθμειϊνεται ότι, θ κάκε περίπτωςθ τυγχάνει χειριςμοφ με απόλυτθ εχεμφκεια, αφοφ θ
εμπιςτευτικότθτα αποτελεί φψιςτθ προτεραιότθτα μασ. Θ τθλεφωνικι γραμμι 1498, κατά τθ διάρκεια του
2014, δζχκθκε 467 κλιςεισ. Οι κυριότεροι λόγοι που οι πολίτεσ κάλεςαν τθ γραμμι αυτι, ιταν είτε για να
διαβιβάςουν πλθροφορίεσ, είτε για να ηθτιςουν βοικεια ι ςυμβουλζσ ςχετικά με διάφορα κζματα που
αφοροφςαν ςε εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ.
Το 112/199, ο ευρωπαϊκόσ αρικμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον πολίτθ να ζλκει ςε
επαφι με τθν αςτυνομία, τθν πυροςβεςτικι υπθρεςία ι τισ μονάδεσ άμεςθσ ιατρικισ βοικειασ, τόςο ςτθν
Κφπρο όςο και παντοφ ςτθν Ε.Ε., ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. Πςοι καλοφν αυτόματα το 112/199,
μποροφν να ςϊςουν ηωζσ. Στθ διάρκεια του ζτουσ δεχκικαμε 470.568 κλιςεισ ςτον ενιαίο ευρωπαϊκό
αρικμό κλιςθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 112/199.
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Οι κλιςεισ προσ τισ πιο πάνω τθλεφωνικζσ γραμμζσ μποροφν να γίνουν από οποιοδιποτε κινθτό ι και
ςτακερό τθλζφωνο, ςε παγκφπρια εμβζλεια, 24 ϊρεσ το 24ωρο και χωρίσ χρζωςθ.
Εκτζλεςθ ενταλμάτων
Οι πολίτεσ από το 2013, ζχουν τθν ευκαιρία να ενθμερϊνονται για εντάλματα πλθρωμισ προςτίμου που
τυχόν εκκρεμοφν ςε βάροσ τουσ μζςω μίασ διαδικτυακισ εφαρμογισ που ζχει δθμιουργθκεί και βρίςκεται
ιδθ ςε λειτουργία. Σε μεταγενζςτερο ςτάδιο προγραμματίηεται περαιτζρω αναβάκμιςι τθσ, δίνοντασ
ςτον πολίτθ τθν ευκαιρία να πλθρϊνει τισ οφειλζσ του μζςω διαδικτφου.
Ο πολίτθσ μπορεί να ενθμερωκεί μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Αςτυνομίασ ςτο https://www.police.gov.cy
(α) Αρικμόσ ποινικϊν ενταλμάτων που εκκρεμοφν ςτθν Αςτυνομία. Σφμφωνα με ςτοιχεία που λιφκθκαν
από τισ επαρχίεσ, κατά το 2014 εκτελζςτθκαν από τθν Αςτυνομία 64.933 ποινικά εντάλματα, ςε ςφγκριςθ
με 58.240 το 2013, δθλαδι ςθμειϊκθκε αφξθςθ κατά 6.693 εντάλματα ι 10,3%. Τα ανεκτζλεςτα
εντάλματα ςτισ 31.12.2014 ανζρχονταν ςε 229.446, ςε ςφγκριςθ με 187.295 το 2013, δθλαδι ςθμειϊκθκε
αφξθςθ κατά 42.151 εντάλματα ι 18,3%.
Από τα ανεκτζλεςτα εντάλματα, 11.235 επιςτράφθκαν εντόσ του 2014, ωσ ανεκτζλεςτα, αρικμόσ που,
παρόλθ τθ μείωςθ ςε ςχζςθ με το περαςμζνο ζτοσ που είχαμε 14.225, εξακολουκεί να κεωρείται
υπερβολικά ψθλόσ. Τα υπόλοιπα ανεκτζλεςτα εντάλματα παρζμειναν ςτθν Αςτυνομία για εκτζλεςθ.
(β) Ανεκτζλεςτα εντάλματα. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Τμιματοσ Μελετϊν και Ανάπτυξθσ του Αρχθγείου
Αςτυνομίασ, τθν 1.12.2014 εκκρεμοφςαν για εκτζλεςθ ςτθν Αςτυνομία, ςυνολικά 189.360 εντάλματα αξίασ
€184.949.534, ςε ςφγκριςθ με 159.453 εντάλματα αξίασ €151.208.331 ςτισ 9.12.2013, από τα οποία το
μεγαλφτερο ποςοςτό αφορά ςε εντάλματα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. Τα υπόλοιπα αφοροφν κυρίωσ ςε
διάφορεσ ποινικζσ υποκζςεισ και τροχαίεσ παραβάςεισ, όπου αποτελοφν, ςτθν ουςία, ζςοδα του
ευρφτερου Δθμοςίου. Τα ςτοιχεία αυτά παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.
ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΟΙΚΣΩΝ ΕΝΣΑΛΜΑΣΩΝ (ΕΝΕΡΓΑ - ΑΝΑΜΟΝΗ) ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 01/12/2014
ΑΡΙΘΜΟ
ΠΟΟ
ΠΛΗΡΩΘΕΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΣΑΛΜΑΣΩΝ
20.496
24.576.396
441.391
ΑΣΤΙΚΑ ΧΕΘ
20.897
6.197.782
100.371
ΔΘΜΑΧΕΙΟ
1.442
1.444.385
60.754
ΔΙΑΤΟΦΘ
35.209
29.018.813
1.032.755
ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ
2.277
3.672.898
18.660
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΡΟΙΝΙΚΕΣ
32.182
96.621.634
4.690.199
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
663
427.261
9.407
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ
3.710
2.114.294
92.443
ΜΙΚΟΡΑΑΒΑΣΘ
834
331.224
8.615
ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΘΙΟ
70.323
17.868.234
534.623
ΤΟΧΑΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
510
1.277.728
34.605
ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ
817
1.398.884
12.065
ΦΟΟΣ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΘΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΡΑ)
189.360
184.949.534
7.035.888
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ΑΝΟΙΚΣΑ ΕΝΕΡΓΑ – ΑΝΑΜΟΝΗ 9/12/2013
ΑΡΙΘΜΟ
ΕΝΣΑΛΜΑΣΩΝ

ΠΟΟ

ΠΛΗΡΩΘΕΝ

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

19.858

23.859.393

271.239

ΑΣΤΙΚΑ ΧΕΘ

14.572

4.330.822

62.833

ΔΘΜΑΧΕΙΟ

1.304

1.342.965

33.002

ΔΙΑΤΟΦΘ

29.433

22.415.231

647.314

ΔΙΑΦΟΑ ΡΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΘΜΑΤΑ

272

476.508

0

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΡΟΙΝΙΚΕΣ

26.623

78.621.395

3.067.180

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

643

344.620

6.213

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΙΣΜΟΥ

3.154

1.793.640

71.171

ΜΙΚΟΡΑΑΒΑΣΘ

931

425.922

4.343

ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΘΙΟ

61.476

15.687.093

312.236

ΤΟΧΑΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

493

953.702

16.321

ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ

694

957.039

5.750

ΦΟΟΣ ΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΘΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΡΑ)

159.453

151.208.330

4.497.602

ΤΝΟΛΟ

Επιπλζον, αναφζρεται ότι τα ανείςπρακτα εντάλματα που αφοροφν ςε αξιωματοφχουσ του κράτουσ και
δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, αποκόπτονται από τον μιςκό τουσ, μετά οδθγίεσ του Γενικοφ Λογιςτθρίου τθσ
Δθμοκρατίασ.
1.2 Ενεργότερθ ςυμμετοχι του πολίτθ ςτθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ
Θ ενδυνάμωςθ ςχζςεων αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, μεταξφ Αςτυνομίασ και κοινοφ, με απϊτερο ςκοπό τθν
ενεργό ςυμμετοχι των πολιτϊν, μζςα από τθ ςυλλογικι προςπάκεια για πρόλθψθ και εξιχνίαςθ του
εγκλιματοσ, αποτζλεςε προτεραιότθτα μασ και κατά τθ διάρκεια του 2014.
Μζςα ςτα πλαίςια αυτά ςυνεχίςτθκε και ςτθ διάρκεια του 2014 θ πραγματοποίθςθ ςυναντιςεων και θ
ςυηιτθςθ διαφόρων προβλθμάτων/κεμάτων που ενδιαφζρουν και απαςχολοφν το κοινό με διάφορεσ
τοπικζσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Επιπρόςκετα, δόκθκε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων με διάφορεσ
πολυπολιτιςμικζσ ομάδεσ.
Ρζραν των πιο πάνω, ενδεικτικά αναφζρεται ότι ςτισ 22 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιικθκε ςτθ Μαρίνα
Λεμεςοφ εκδιλωςθ με κζμα «ΜΑΗΙ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΡΙΟ ΑΣΦΑΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Συνδιοργανωτζσ τθσ
εκδιλωςθσ ιταν θ Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Επαρχίασ Λεμεςοφ και ο Φιλοαςτυνομικόσ Σφνδεςμοσ Κφπρου 9|Αςτυνομία Κφπρου

Ετιςια Ζκκεςθ

2014

Ραράρτθμα Λεμεςοφ. Στόχοσ τθσ εκδιλωςθσ ιταν θ περαιτζρω ςφςφιξθ ςχζςεων μεταξφ Αςτυνομίασ και
κοινοφ. Ραρευρζκθκαν από πλευράσ τθσ Αςτυνομίασ, μεταξφ άλλων, ο Αρχθγόσ Αςτυνομίασ, ο
Αςτυνομικόσ Διευκυντισ Επαρχίασ Λεμεςοφ, οι Βοθκοί Αςτυνομικοί Διευκυντζσ τθσ Επαρχίασ Λεμεςοφ,
όλοι οι Υπεφκυνοι Τμθμάτων/Στακμϊν/ Συμπλεγμάτων, ο Αξιωματικόσ Διοίκθςθσ τθσ Διεφκυνςθσ, ο
Υπεφκυνοσ του Γραφείου Τφπου και Δθμοςίων Σχζςεων του Αρχθγείου Αςτυνομίασ, κ.ά. Θ προςζλευςθ
του κοινοφ ιταν περί τα 200 άτομα, μεταξφ αυτϊν παρευρζκθκε ο Επίςκοποσ Αμακοφντοσ Θεοφιλζςτατοσ
κ.κ. Νικόλαοσ, θ Αναπλθρωτισ Ζπαρχοσ Λεμεςοφ, Διμαρχοι και Δθμοτικοί Σφμβουλοι Διμων μείηονοσ
Λεμεςοφ, Βουλευτζσ Λεμεςοφ, Κοινοτάρχεσ και μζλθ Κοινοτικϊν Συμβουλίων Λεμεςοφ, ο Υπαρχθγόσ τθσ
Αςτυνομίασ των Κυρίαρχων Βρετανικϊν Βάςεων, εκπρόςωποσ του Γ.Ε.Ε.Φ., εκπρόςωποι πολιτικϊν
κομμάτων, εκπρόςωποσ του Υπουργείου και Ρολιτιςμοφ κακϊσ και άλλοι. Θ εκδιλωςθ περιλάμβανε εκτόσ
από τουσ ςφντομουσ χαιρετιςμοφσ, τθ βράβευςθ πζντε πολιτϊν και ενόσ μζλουσ τθσ Αςτυνομίασ, οι οποίοι
επζδειξαν υπζρμετρο ηιλο ςε περιςτατικά/ςφμβάντα με αποτζλεςμα τθν εξιχνίαςθ ςοβαρϊν αδικθμάτων,
κακϊσ και τθ διάςωςθ από βζβαιο κάνατο νεαρισ ςυμπολίτιςςασ μασ που ζπεςε κφμα τροχαίου
δυςτυχιματοσ. Ακολοφκθςε ψυχαγωγικό πρόγραμμα με μουςικι από τθ Φιλαρμονικι τθσ Αςτυνομίασ,
προβολι μικρισ διάρκειασ ταινιϊν, προβολι φωτογραφικοφ υλικοφ με κζμα θ Αςτυνομία του χκεσ και του
ςιμερα και ςυνάμα το κοινό μπόρεςε να γνωρίςει από κοντά και να ςυνομιλιςει με τουσ Υπευκφνουσ
Τμθμάτων/Στακμϊν/Συμπλεγμνατϊν τθσ ΑΔΕ Λεμεςοφ.
1.3 Εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ
Θ εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ δεν αποτελεί απλϊσ μια νομικι υποχρζωςθ του Οργανιςμοφ, αλλά
αποτελείται από ζνα ςφνολο δραςτθριοτιτων και μετριςιμων διαδικαςιϊν που κεωροφν εξίςου
ςθμαντικά τα ςυμφζροντα των μετόχων και των ανκρϊπων , κακϊσ και τα οφζλθ προσ τθν κοινωνία, τθν
κοινότθτα και το περιβάλλον.
Δεοντολογία και Διαφάνεια:
Διαςφαλίηεται μζςω τθσ τιρθςθσ των αρχϊν τθσ θκικισ, τθσ ειλικρίνειασ, του αμοιβαίου ςεβαςμοφ, τθσ
εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μερϊν, τθσ ακεραιότθτασ και τθσ διαφάνειασ ςτον Οργανιςμό,
καταπολεμϊντασ τθν άςκθςθ ακζμιτθσ επιρροισ, τθν προςφορά και τθν αποδοχι δωροδοκιϊν και τθ
διαφκορά.
Θ Κυπριακι Αςτυνομία δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθ διαςφάλιςθ των επαγγελματικϊν προτφπων, ςτθ
βελτίωςθ/αναβάκμιςθ των ακολουκοφμενων εςωτερικϊν πρακτικϊν ι διαδικαςιϊν και ςτθν ειςαγωγι κι
εφαρμογι μθχανιςμϊν πρόλθψθσ, ελζγχου, εντοπιςμοφ και πάταξθσ τθσ αποκλίνουςασ ι/και
παραβατικισ ςυμπεριφοράσ των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ.
Στθ διάρκεια του 2014, διερευνικθκαν 78 πεικαρχικζσ υποκζςεισ που αφοροφςαν ςτθν αποκλίνουςα ι
παραβατικι ςυμπεριφορά των μελϊν τθσ Αςτυνομίασ.
Ανάπτυξθ τοπικϊν κοινοτιτων:
Θ δράςθ αυτι ςυνεχίηεται με τθν υποςτιριξθ πρωτοβουλιϊν για κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι
προαγωγι εντόσ των κοινοτιτων.
Ζτςι, για άλλθ μια χρονιά, θ Αςτυνομία προχϊρθςε ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων κοινωνικοφ και
φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα. Συγκεκριμζνα, διοργανϊκθκαν, μεταξφ άλλων, τουρνουά ποδοςφαίρου με τθ
ςυμμετοχι μακθτϊν και μελϊν τθσ Αςτυνομίασ, οι κακιερωμζνοι εορταςμοί για τθν Αγία Ειρινθ και
ςυλλζχκθκαν ενδφματα και τρόφιμα, τα οποία δόκθκαν ςτον Ερυκρό Σταυρό. Διοργανϊκθκαν, επίςθσ,
ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ, ςε παγκφπρια βάςθ, για ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε κζματα πρόλθψθσ
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διαρριξεων και κλοπϊν, ενδοοικογενειακισ βίασ και αςφαλοφσ χριςθσ διαδικτφου. Ρραγματοποιικθκαν
επίςθσ διάφορεσ επιςκζψεισ του Αρχθγοφ Αςτυνομίασ ςε ευαγι ιδρφματα, με τθν ευκαιρία των εορτϊν
των Χριςτουγζννων.
Ρεραιτζρω, το 2014 εκδόκθκαν από το Γραφείο Δθμοςίων Σχζςεων τθσ Αςτυνομίασ τρία (3) τεφχθ του
περιοδικοφ τθσ Αςτυνομίασ «Αςτυνομικά Χρονικά», κακϊσ και 29 διαφορετικά διαφωτιςτικά ζντυπα, για
ενθμζρωςθ του κοινοφ για διάφορα κζματα.
Επιπρόςκετα, μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, παρείχαν διάφορεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ, τόςο ςε πολίτεσ, όςο και ςε
οργανωμζνα ςφνολα. Συγκεκριμζνα, ςε 89 περιπτϊςεισ τα μζλθ μασ παρείχαν Α’ Βοικειεσ, αλλά και
προχϊρθςαν ςτθ μεταφορά αςκενϊν και τραυματιϊν ι/και ςυνζβαλαν ςτθ ςυνοδεία αςκενοφόρων
οχθμάτων από τα ςθμεία ςφγκρουςθσ ι από το ελικοδρόμιο ςτο νοςοκομείο. Στο ανκρωπιςτικό αυτό
ζργο, ςυνζβαλε ςθμαντικά και θ αξιοποίθςθ τόςο των πτθτικϊν όςο και των πλωτϊν μζςων που διακζτει
θ Αςτυνομία, αφοφ ςε 82 περιπτϊςεισ χρθςιμοποιικθκαν για ςκοποφσ ζρευνασ και διάςωςθσ προςϊπων.
Επιπλζον, ςε 5.647 περιπτϊςεισ, μζλθ μασ παρείχαν ανκρωπιςτικι ι άλλου είδουσ βοικεια ςε
ςυνανκρϊπουσ μασ, αλλά και παρείχαν ςε άλλεσ 2.089 περιπτϊςεισ οδικι βοικεια ςτουσ
αυτοκινθτόδρομουσ.
Ρζραν των πιο πάνω, θ Αςτυνομία ςυμμετείχε ενεργά ςτισ εκδθλϊςεισ, του αδιομαρακωνίου και
ανζλαβε τθ ςυλλογι ενδυμάτων, τροφίμων, παιχνιδιϊν για άπορεσ οικογζνειεσ με αφορμι τισ εορτζσ των
Χριςτουγζννων. Ακόμθ, ομάδεσ μελϊν τθσ Αςτυνομίασ, επιςκζφκθκαν κατά τθ διάρκεια του χρόνου
διάφορα γθροκομεία, νοςοκομεία και άλλα ιδρφματα. Να ςθμειωκεί δε, ότι ςτθ διάρκεια του 2014, τα
μζλθ μασ προςζφεραν απλόχερα ςε διάφορεσ φιλανκρωπικζσ διοργανϊςεισ.
Σε ό,τι αφορά ςτισ διάφορεσ αιμοδοςίεσ που διοργανϊκθκαν από τθν Αςτυνομία, τα μζλθ μασ εκδιλωςαν
ζμπρακτα τα αλτρουιςτικά τουσ αιςκιματα. Συνολικά, μζχρι τζλοσ του 2014, υπιρχαν καταγεγραμμζνοι
2.365 εκελοντζσ αιμοδότεσ, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά.
Στα ευρφτερα πλαίςια κοινωνικισ προςφοράσ τθσ Αςτυνομίασ και παράλλθλα ςτισ πρωτοβουλίεσ που
αναλαμβάνει ο Αρχθγόσ Αςτυνομίασ για επαφζσ με οργανωμζνα ςφνολα και ομάδεσ και ειδικότερα με
τουσ νζουσ, ςτισ 9/10/2014, μετά από πρόςκλθςθ του Ρανεπιςτιμιου Κφπρου, παρουςίαςε διάλεξθ με
κζμα «Αςτυνομία Κφπρου: Οργάνωςθ, Δομι, Ρροτεραιότθτεσ και Στρατθγικοί Στόχοι», τθν οποία
παρακολοφκθςαν 52 πρωτοετείσ φοιτθτζσ τθσ Νομικισ του Ρανεπιςτιμιο Κφπρου, οι οποίοι
παρακολουκοφν το μάκθμα «Ροινικι Δικαιοςφνθ». Κατά τθ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ οι φοιτθτζσ
επζδειξαν ηωθρό ενδιαφζρον και είχαν τθν ευκαιρία να υποβάλουν ερωτιςεισ και να ςυηθτιςουν
διάφορα κζματα με τον Αρχθγό Αςτυνομίασ.
Προςταςία και διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ:
Στον τομζα αυτό οι δεςμεφςεισ διαςφαλίηονται με τθν προϊκθςθ ζργων και πρωτοβουλιϊν που
ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ. Σκοπόσ θ πρόλθψθ και θ ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου
των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που ενδζχεται να ζχουν οι δραςτθριότθτεσ του οργανιςμοφ.
Με ςκοπό τθν αειφόρο ανάπτυξθ και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, θ Αςτυνομία ακολουκεί το Σχζδιο
Δράςθσ, για τισ πράςινεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, όπωσ αυτό απορρζει και από τθν Ε.Ε. Ρροσ επίτευξθ του
ςκοποφ αυτοφ ζχουν ςυμπεριλθφκεί περιβαλλοντικζσ παράμετροι ςτισ ςυμβάςεισ του Δθμοςίου κατά τθν
αγορά προϊόντων, υπθρεςιϊν και ζργων, τθν προϊκθςθ περιβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν και τθν
ευαιςκθτοποίθςθ των μελϊν μασ προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.
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Τομείσ και μζτρα που περιλιφκθκαν:
εξοπλιςμόσ γραφείου (ανακυκλωμζνο χαρτί, μελάνια, κ.ά.)
κακαριςτικά είδθ (βιοαποικοδομιςιμα ςακοφλια, κλπ.)
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ (οικονομικοί λαμπτιρεσ κλπ.)
διάκεςθ άχρθςτων μπαταριϊν
κάδοι ανακφκλωςθσ
Μζςα ςτα πλαίςια του ενδιαφζροντοσ μασ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςτθ διάρκεια του 2014
τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ εργάςτθκαν ςτον τομζα τθσ καταςτολισ του φαινομζνου τθσ θχορρφπανςθσ και
τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ από μθχανοκίνθτα οχιματα. Συγκεκριμζνα, πραγματοποιικθκαν ςε
παγκφπρια βάςθ 93 ςυντονιςμζνεσ εκςτρατείεσ για καταςτολι του φαινομζνου αυτοφ και ςθμειϊκθκαν
2.582 καταγγελίεσ για παράνομθ χριςθ των μεγαφϊνων αλλά και 52 καταγγελίεσ για τθν θχορφπανςθ και
τθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ.
Αναφορικά με τθν καταπολζμθςθ τθσ λακροκθρίασ θ Αςτυνομία πραγματοποίθςε 114 ςυντονιςμζνεσ
επιχειριςεισ, αλλά και αξιοποίθςε τισ πλθροφορίεσ που διαβιβάςτθκαν μζςω τθσ γραμμισ του Κυνθγοφ
1414. Στθ διάρκεια του χρόνου ζγιναν 66 καταγγελίεσ ςε ςχζςθ με τθν προςταςία άγριων πτθνϊν και
κθραμάτων από το κλιμάκιο πάταξθσ λακροκθρίασ, ενϊ ταυτόχρονα πραγματοποιικθκαν περιπολίεσ με
τθ ςυμβολι των Αςτυνομικϊν Διευκφνςεων των Επαρχιϊν, με ςκοπό τθν πάταξθ τθσ λακροκθρίασ.
Διοίκθςθ ανκρωπίνου δυναμικοφ:
Στον τομζα αυτό οι δεςμεφςεισ διαςφαλίηονται με τθν ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ, ϊςτε να
επιτευχκεί θ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ, τθσ αςφάλειασ και τθσ ευθμερίασ των μελϊν μασ. Θ Αςτυνομία, ςτα
πλαίςια αυτά, ςυνεχίηει τθν εφαρμογι του Νόμου ςχετικά με τθν αςφάλεια και υγεία ςτθν εργαςία και
προβαίνει ςε διάφορεσ διαδικαςίεσ, οφτωσ ϊςτε να πλθροί τισ πρόνοιεσ που απατοφνται. Ανάμεςα ςτα
μζτρα αυτά είναι και θ βελτίωςθ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων και θ παροχι εκπαίδευςθσ ςτα μζλθ μασ
με κζμα τθν επαγγελματικι αςφάλεια και υγεία.
Για τθν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ προςταςία των μελϊν τθσ, θ Αςτυνομία ξεκίνθςε τθν ετοιμαςία
εγχειριδίων, τα οποία παρζχουν οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ για τα διάφορα κακικοντα που εκτελοφνται
από τουσ Αςτυνομικοφσ.
1.4 Πρόςβαςθ του πολίτθ και των τοπικϊν κοινοτιτων ςε ςτατιςτικά ςτοιχεία για το ζγκλθμα και τα
τροχαία δυςτυχιματα
Βαςικόσ ςτόχοσ για το 2014, υπιρξε τόςο θ άμεςθ, όςο και θ ζγκυρθ ενθμζρωςθ του πολίτθ, αλλά και θ
προβολι του αςτυνομικοφ ζργου. Για το ςκοπό αυτό, θ Αςτυνομία, μζςω του Γραφείου Τφπου και
Δθμοςίων Σχζςεων, ςυνεργάςτθκε ςτενά τόςο με ιδιοκτιτεσ θλεκτρονικϊν και ζντυπων Μ.Μ.Ε., όςο και
με αρχιςυντάκτεσ και δθμοςιογράφουσ, για ανταλλαγι απόψεων ςε κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ και
επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςχζςεων μεταξφ Αςτυνομίασ και Μ.Μ.Ε.
Κατά τθ διάρκεια του 2014, εκδόκθκαν 1.649 δελτία τφπου και 439 ανακοινϊςεισ. Επιπλζον, κακ’ όλθ τθ
διάρκεια του χρόνου γίνονταν δθλϊςεισ, ςυνεντεφξεισ ςε λειτουργοφσ των Μ.Μ.Ε. για προβολι διαφόρων
αςτυνομικϊν κεμάτων, ενϊ μζλθ του Γραφείου ςυμμετείχαν ςε διάφορεσ τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ
εκπομπζσ, για ενθμζρωςθ του κοινοφ. Επίςθσ, διευκετικθκαν δθλϊςεισ, ςυνεντεφξεισ ι ςυμμετοχζσ ςε
εκπομπζσ των επαρχιακϊν εκπροςϊπων τφπου ι των Υπευκφνων διαφόρων Γραφείων, αναλόγωσ του
κζματοσ.
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Θ ςυμβολι των διαφόρων μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ ενίςχυςε τθν προςπάκεια αυτι. Ο εμπλουτιςμόσ
και θ αναβάκμιςθ τθσ ιςτοςελίδασ ιταν ςυνεχισ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια του χρόνου, όπου το περιεχόμενο
τθσ είναι διακζςιμο τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Δθμοφιλζςτεροι ςφνδεςμοι τθσ
ιςτοςελίδασ μασ είναι τα δελτία τφπου και οι αςτυνομικζσ ανακοινϊςεισ/γραπτζσ δθλϊςεισ, αλλά και ο
ςφνδεςμοσ του Γραφείου Χειριςμοφ Θεμάτων Ιδιωτικϊν Υπθρεςιϊν Αςφαλείασ. Κατά τθ διάρκεια του
χρόνου που πζραςε, τθν ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ επιςκζφκθκαν 216.528 χριςτεσ του διαδικτφου, τόςο
από τθν Κφπρο (82,7%), όςο και το εξωτερικό (17,3%).Στο πιο κάτω γράφθμα παρουςιάηεται ο αρικμόσ
επιςκεπτϊν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ μεταξφ των ετϊν 2012 – 2014.
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Επιςκζπτεσ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ 2012-2014

Εξαιρετικά ςθμαντικι ιταν και θ δραςτθριοποίθςθ των μελϊν του Γραφείου Τφπου ςτο διαδίκτυο και ςτα
Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ (Facebook, Twitter, Google Plus, You tube). Χαρακτθριςτικά να αναφζρουμε
ότι μζχρι το τζλοσ του 2014, θ ςελίδα τθσ Αςτυνομίασ ςτο Facebook αρικμοφςε πζραν των 16.700 φίλων.
Σθμειϊνεται ότι, ςτθν εφαρμογι μασ είναι καταχωρθμζνοι όλοι οι Αςτυνομικοί Στακμοί παγκφπρια, τα
τθλζφωνα επικοινωνίασ τουσ, οι περιοχζσ που αςτυνομεφει ο κακζνασ, ενϊ επίςθσ με τθν προβολι μζςω
χάρτθ, «Google Maps», ο κακζνασ από εμάσ με τθ λιψθ πλθροφοριϊν, μπορεί εφκολα να μεταβεί ςτον
Αςτυνομικό Στακμό τθσ επικυμίασ του, ακολουκϊντασ ςε ηωντανό χρόνο τισ οδθγίεσ του χάρτθ.
Μζςω τθσ εφαρμογισ (application) τθσ Αςτυνομίασ για «ζξυπνα τθλζφωνα» (smart phones) ι ταμπλζτεσ
(tablets), το κοινό ενθμερϊνεται για κζματα που το αφοροφν. Επιπρόςκετα, για ςθμαντικά γεγονότα,
όπωσ για παράδειγμα ζντονα καιρικά φαινόμενα, πλθμμυριςμζνοι δρόμοι, κλπ., αποςτζλλονται
ειδοποιιςεισ (notifications) ςε όςουσ ζχουν κατεβάςει τθν εφαρμογι για άμεςθ ενθμζρωςθ και για τον
περαιτζρω διαμοιραςμό τθσ είδθςθσ ςε άλλουσ φίλουσ τουσ. Τα πρϊτα ςτατιςτικά ςτοιχεία ωσ προσ τθν
χριςθ τθσ εφαρμογισ μασ (Cyprus Police - Application) από τουσ πολίτεσ, από τθν θμερομθνία
ανακοίνωςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ, είναι κάτι περιςςότερο από εντυπωςιακά. Θ εφαρμογι μασ (App) με τθν
κακθμερινι ενθμζρωςι τθσ, αλλά και τθ ςυνεχι δουλειά, ζχει καταγράψει ζναν εντυπωςιακό αρικμό
χριςθσ από τουσ πολίτεσ, ξεπερνϊντασ κάκε προςδοκία και ςτόχο που είχαμε εξαρχισ κζςει, αφοφ από
τισ 20 Φεβρουαρίου 2014, θ χριςθ του App από τουσ πολίτεσ ζχει ξεπεράςει τισ 40.000 επιςκζψεισ.
Συγκεκριμζνα, πζραν των 4.000± χιλιάδων χρθςτϊν μθνιαίωσ χρθςιμοποιοφν τθν εφαρμογι μασ για
ενθμζρωςθ ι άντλθςθ οποιωνδιποτε πλθροφοριϊν.
Το ςίγουρο και το πλζον ςθμαντικό, πάντωσ, είναι ότι, με τθ ςυνεχι και κακθμερινι δουλειά, θ Αςτυνομία
Κφπρου είναι τϊρα δίπλα ςτον πολίτθ και ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, κακθμερινά, άμεςα και υπεφκυνα.
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1.5 υμβολι τθσ τροχαίασ ςτθ βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ Αςτυνομίασ πολίτθ / Ανάπτυξθ Οδικισ υνείδθςθσ
Θ Αςτυνομία Κφπρου, ςε όλθ τθ διάρκεια του 2014, ςυνζχιςε τθν πρακτικι τθσ Οδικισ Αςτυνόμευςθσ
(Road Policing), με ςτόχο τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ των τροχαίων παραβάςεων και τθσ
εγκλθματικότθτασ, γενικότερα.
Μζςα ςτα πλαίςια αυτά ςυνεχίςτθκε, με αμείωτο ρυκμό, θ ςτενι ςυνεργαςία του Τμιματοσ Τροχαίασ
Αρχθγείου Αςτυνομίασ με τισ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Επαρχιϊν, με εντατικι αςτυνόμευςθ, τόςο ςτουσ
αυτοκινθτόδρομουσ, όςο και ςτο δευτερεφον οδικό δίκτυο, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ ςυςτθματικι
αςτυνόμευςθ των μελανϊν ςθμείων. Βεβαίωσ, πζραν τθσ αςτυνόμευςθσ διεξάγεται και εποπτικόσ ζλεγχοσ
των μελϊν που ανζλαβαν τθν πιο πάνω δραςτθριότθτα.
Με βάςθ τισ κατευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. υιοκετικθκαν διάφορεσ δράςεισ προκειμζνου να μειωκεί ςθμαντικά ο
αρικμόσ των τροχαίων ςυγκροφςεων, μζςα από τθν καλλιζργεια τθσ οδικισ ςυνείδθςθσ, τθσ πρόλθψθσ
και τθσ επιβολισ του νόμου. Οι δράςεισ αυτζσ περιςτράφθκαν γφρω από τθν εξάλειψθ των αιτιϊν που
οδθγοφν ςε αυτζσ, όπωσ είναι θ κατανάλωςθ αλκοόλθσ, θ υπερβολικι ταχφτθτα, θ επικίνδυνθ και
αλόγιςτθ οδιγθςθ, κ.ά.
Στο ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου υπογραμμίηεται θ ανάγκθ για μείωςθ του ςυνολικοφ
αρικμοφ των κανάςιμων τραυματιςμϊν, από οδικζσ ςυγκροφςεισ ςτθν Ε.Ε., κατά 50% μζχρι το 2020 ςε
ςφγκριςθ με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρουςίαηε κάκε Κ.Μ. το 2010. Στο πιο κάτω γράφθμα
παρουςιάηεται ο ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ μζχρι το 2020 για τθν Κυπριακι Δθμοκρατία και όπωσ διαφαίνεται
από τθ ςταδιακι μείωςθ των νεκρϊν, αποτζλεςμα των τροχαίων ςυγκροφςεων, ο ςτόχοσ αυτόσ είναι
εφικτόσ:
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Το 2014 είχαμε 1.153 τροχαίεσ ςυγκροφςεισ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ (-9.4%) ςε ςχζςθ με το 2013. Ραρόλο
που μεταξφ των ετϊν 2012-2013 είχαμε μεγαλφτερθ μείωςθ, τθσ τάξθσ του 14.6%, ςθμαντικό παραμζνει
το γεγονόσ ότι οι τροχαίεσ ςυγκροφςεισ μειϊνονται χρόνο με το χρόνο. Επιπλζον, κα πρζπει να ςθμειωκεί
οι περιςςότερεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ πραγματοποιικθκαν ςτο δευτερεφον οδικό δίκτυο. Στο πιο κάτω
γράφθμα παρουςιάηεται το ςφνολο των τροχαίων ςυγκροφςεων για τθν περίοδο 2012-2014:
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Πςον αφορά ςτα κανατθφόρα δυςτυχιματα, το 2014 ςθμειϊκθκαν 44 τροχαίεσ κανατθφόρεσ
ςυγκροφςεισ, με 45 ςυνανκρϊπουσ μασ να χάνουν τθ ηωι τουσ. Σε ςφγκριςθ με το 2013, ςθμειϊκθκε
μικρι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 6,8% ςε ςχζςθ με τισ κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ και 2,8% ςε ςχζςθ
με τα κφματα. Θ Κυπριακι Αςτυνομία κα ςυνεχίςει τισ προςπάκειεσ, που καταβάλλει για τθν εξάλειψθ
των περιπτϊςεων όπου ςυνάνκρωποι μασ χάνουν τθ ηωι τουσ ςτθν άςφαλτο. Στο παρακάτω γράφθμα
παρουςιάηονται οι κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ που αφοροφν ςτισ χρονιζσ 2012-2014:
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Στθν Κφπρο, το 2014, οι κάνατοι λόγω τροχαίασ ςφγκρουςθσ, αυξικθκαν κατά 2,2% ςε ςχζςθ με το 2013,
επίδοςθ κατά 3 μονάδεσ χειρότερθ από τον ευρωπαϊκό μζςο όρο. Επίςθσ, ςυνολικά για τθν περίοδο 20102014, θ μείωςθ των κανάτων που οφείλονται ςε τροχαία ατυχιματα ανζρχεται ςτο 25%, ποςοςτό που
κατατάςςει τθν χϊρα μασ ςτθν ζβδομθ κζςθ ωσ προσ τθ βελτίωςθ του δείκτθ οδικισ αςφάλειασ, ενϊ ο
αντίςτοιχοσ ευρωπαϊκόσ μζςοσ όροσ είναι μόλισ ςτο 18%.(Ρθγι: ‘Εκκεςθ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 2015 –
Οδικι Αςφάλεια ςτθν Ε.Ε.).
Στο παρακάτω γράφθμα παρουςιάηεται ο αρικμόσ των νεκρϊν ςε κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ
μεταξφ 2012-2014:
90
80
70
60
50
40

51
28,2%
2012

44

45
2,2%

2013
Νεκροί ςε κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ 2012-2014

15 | Α ς τ υ ν ο μ ί α Κ φ π ρ ο υ

2014

Ετιςια Ζκκεςθ

2014

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ Ε.Ε. για μείωςθ κατά το ιμιςυ του αρικμοφ των
κανάτων από τροχαία ατυχιματα από το 2010 ζωσ το 2020, απαιτοφνται τϊρα επιπρόςκετεσ ενζργειεσ. Οι
περιςςότερεσ ενζργειεσ για τθν κακθμερινι οδικι αςφάλεια γίνονται μζςω τθσ επιβολισ των κανόνων
οδικισ κυκλοφορίασ, τθσ εκπαίδευςθσ κλπ.. Θ Ε.Ε. ςυμβάλλει ςε αυτό με νομοκεςία και ςυςτάςεισ για
κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ, όπωσ είναι οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τον τεχνικό ζλεγχο των οχθμάτων
και θ εναρμόνιςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.
Οι κυριότερεσ αιτίεσ που οδιγθςαν ςε κανατθφόρεσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ παραμζνουν και για το 2014 θ
οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ (27,27%), θ απρόςεκτθ/αμελισ οδιγθςθ (20,45%), θ υπερβολικι
ταχφτθτα (15,91%), και ακολουκοφν άλλεσ αιτίεσ ςε μικρότερα ποςοςτά, αποδεικνφοντασ ότι ο
ανκρϊπινοσ παράγοντασ αποτελεί το μεγαλφτερο πρόβλθμα για τθ χϊρα μασ ςε ςχζςθ με άλλουσ
παράγοντεσ όπωσ το περιβάλλον ι το όχθμα. Είναι γεγονόσ ότι θ θλικία και θ ψυχοςωματικι κατάςταςθ
των οδθγϊν αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα για τθν πρόκλθςθ ενόσ τροχαίου δυςτυχιματοσ. Στο
παρακάτω γράφθμα φαίνεται ότι ποςοςτό 31,11% των νεκρϊν ιταν νζοι θλικίασ μζχρι 25 ετϊν:
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Νεκροί κάτω των 25 ετών

Από τουσ 45 ςυνανκρϊπουσ μασ που ζχαςαν τθ ηωι τουσ, οι 20 ιταν οδθγοί και επιβάτεσ μθχανοκίνθτων
οχθμάτων, οι 14 μοτοςυκλετιςτζσ/μοτοποδθλατιςτζσ/επιβάτεσ μοτοςυκλζτασ, οι 10 πεηοί και ο ζνασ (1)
ποδθλάτθσ.
Από τουσ 20 οδθγοφσ/επιβάτεσ μθχανοκινιτων οχθμάτων, ποςοςτό 45% δεν ζφερε ηϊνθ αςφαλείασ.
Σθμαντικό ςθμείο προσ αναφορά είναι και το γεγονόσ ότι από τουσ 14 νεκροφσ οδθγοφσ και επιβάτεσ
μοτοςυκλετϊν και μοτοποδθλάτων, ποςοςτό 57.14% δεν ζφερε προςτατευτικό κράνοσ. Ππωσ φαίνεται και
ςτο παρακάτω γράφθμα, ςε ςχζςθ με το 2013, υπάρχει μια μικρι βελτίωςθ ωσ προσ τθν τακτικι αυτι:

Νεκροί οδθγοί και επιβάτεσ που δεν φοροφςαν ηώνθ ι κράνοσ 2013-2014
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Διακφμανςθ αρικμοφ τροχαίων ςυγκροφςεων ανά κατθγορία και ανά επαρχία για το 2014:
Θανατθφόρεσ ςυγκροφςεισ για το 2014: Ππωσ παρουςιάηεται ςτον πιο κάτω πίνακα, οι περιςςότερεσ
κανατθφόρεσ ςυγκροφςεισ το 2014 πραγματοποιικθκαν ςτθν επαρχία Λευκωςίασ και ακολουκεί θ
επαρχία Λεμεςοφ.
Επαρχία

Νεκροί

Λευκωςία

Θανατθφόρεσ οδικζσ
ςυγκροφςεισ
14

Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Αυτοκινθτόδρομοι
φνολο

9
4
6
6
2
3
44

9
4
6
7
2
3
45

14

οβαρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ για το 2014: Ππωσ παρουςιάηεται ςτον πιο κάτω πίνακα, οι
περιςςότερεσ ςοβαρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ το 2014 πραγματοποιικθκαν ςτθν επαρχία Λεμεςοφ και
ακολουκεί θ επαρχία Λευκωςίασ.
Επαρχία
Λευκωςία
Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Αυτοκινθτόδρομοι
φνολο

οβαρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ
89
125
72
33
45
7
24
395

οβαρά τραυματίεσ
106
144
78
38
57
9
35
467

Ελαφρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ για το 2014: Πςον αφορά ςτισ ελαφρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ, ο
μεγαλφτεροσ αρικμόσ πραγματοποιικθκε ςτθν επαρχία Λεμεςοφ και ακολουκεί θ επαρχία Ράφου.
Επαρχία
Λευκωςία
Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Αυτοκινθτόδρομοι
φνολο

Ελαφρζσ οδικζσ ςυγκροφςεισ
49
95
48
73
35
8
11
319

Ελαφρά τραυματίεσ
90
171
90
146
54
20
32
603

Κατά τθ διάρκεια του 2014, ςθμειϊκθκαν ςυνολικά 153.346 καταγγελίεσ, που αφοροφςαν ςε παραβίαςθ
του ορίου ταχφτθτασ (77.123), ςτθ μθ χριςθ ηϊνθσ αςφάλειασ (10.813), ςτθ χριςθ κινθτοφ τθλεφϊνου
(9.735), ςτθν οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ (7.926), ςτθ μθ χριςθ προςτατευτικοφ κράνουσ (3.066),
ςτθν οδιγθςθ χωρίσ αςφάλεια (2.917), ςτθν οδιγθςθ χωρίσ άδεια οδθγοφ (1.122) και ςε άλλεσ τροχαίεσ
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παραβάςεισ (40.644), ενϊ εκδόκθκαν ςυνολικά 116.590 εξϊδικα. Επιπρόςκετα, μζςα ςτα πλαίςια τθσ
πρόλθψθσ και καλλιζργειασ οδικισ ςυνείδθςθσ εκδόκθκαν κατά το ζτοσ 2014, 3.249 προειδοποιιςεισ και
33.834 παρατθριςεισ.
Ακόμθ, κατά τθ διάρκεια του 2014, πραγματοποιικθκαν 118.506 ζλεγχοι αλκοόλθσ παγκφπρια, όπου
7.926 οδθγοί εντοπίςτθκαν να βρίςκονται υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ.
Ζλεγχοι και καταγγελίεσ αλκοόλθσ για το 2014: Στον πιο κάτω πίνακα παρουςιάηεται ο αρικμόσ
ελζγχων και ο αρικμόσ καταγγελιϊν που πραγματοποιικθκαν ανά επαρχία.
Επαρχία
Λευκωςία
Λεμεςόσ
Λάρνακα
Ράφοσ
Αμμόχωςτοσ
Μόρφου
Τμιμα Τροχαίασ Αρχθγείου
φνολο

Αρικμόσ ελζγχων
23889
23666
15028
17039
17676
4842
16366
118506

Αρικμόσ καταγγελιϊν
1221
1538
922
1064
535
35
2611
7926

Έλεγχοι και Καταγγελίεσ Αλκοόλθσ 2013-2014

Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια του 2014, διοργανϊκθκαν διάφορεσ εκςτρατείεσ, οι οποίεσ ςυνδυάςτθκαν και
με τισ Ρανευρωπαϊκζσ Εκςτρατείεσ του European Traffic Police Network (TISPOL). Στθν πιο κάτω χρονικι
γραμμι παρουςιάηονται οι εκςτρατείεσ που πραγματοποιικθκαν μθνιαίωσ κατά τθ διάρκεια του 2014:
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Ζλεγχοσ ηϊνθσ
αςφαλείασ &
αςφάλειεσ
μθχανοκίνθτων
οχθμάτων

ΙΑΝ

Ζλεγχοσ
φορτθγϊν
ταχφτθτασ &
αςφάλειασ

Ζλεγχοσ
ηϊνθσ
αςφαλείασ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

Ζλεγχοσ
, Ταχφτθτασ ,
ηϊνεσ
αςφάλειασ&
μοτοςυκλετις
τϊν

Ζλεγχοσ αλκοόλθσ
/ναρκωτικά &
μοτοςυκλετιςτϊν/
κράνθ

ΑΠΡ

ΜΑΙΟ

Ζλεγχοσ αλκοόλθσ
/ναρκωτικά &
μοτοςυκλετιςτϊν/
κράνθ

Ζλεγχοσ ηϊνθσ
αςφαλείασ,
φορτθγά &
λεωφορεία

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ

Ζλεγχοσ
Μοτοςυκλετιςτϊν,
αλκοόλθσ/
ναρκωτικϊν
& ταχφτθτασ

Ζλεγχοσ ηϊνθσ
αςφαλείασ & ςχολικϊν
λεωφορείων

ΑΤΓ

ΔΠ

ΟΚΣ

Ζλεγχοσ ελαςτικϊν,
φορτθγϊν/
λεωφορείων,
αςφάλειασ, ελεφκερα
χζρια

2014

Ζλεγχοσ
για τθ χριςθ
ηϊνθσ
αςφαλείασ &
ταχφτθτασ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

Ζλεγχοσ
αλκοόλθσ
/ναρκωτικϊν &
πρόλθψθ
οδικϊν τροχαίων
ςυγκροφςεων

Από πλευράσ τθσ, θ Αςτυνομία Κφπρου ζδωςε ιδιαίτερθ ςθμαςία και ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ και
διαφϊτιςθσ, υλοποιϊντασ διάφορεσ δράςεισ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Ανάμεςα ςτισ δράςεισ αυτζσ
ιταν και θ παραχϊρθςθ διάφορων διαλζξεων γφρω από κζματα οδικισ αςφάλειασ, τισ οποίεσ
παρακολοφκθςε μεγάλοσ αρικμόσ πολιτϊν, ανάμεςά τουσ μακθτζσ ςχολείων τθσ δευτεροβάκμιασ και
τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, κακϊσ και μζλθ άλλων οργανωμζνων κοινωνικϊν ςυνόλων.
Μία ακόμθ δράςθ που υιοκετικθκε και βαςίςτθκε ςε επιςτθμονικά δεδομζνα που αφοροφν ςτθ κετικι
επίδραςθ που μπορεί να ζχουν τζτοιου είδουσ προγράμματα ςτθν θλικιακι ομάδα που απευκφνονται
υπιρξε το πρόγραμμα «Ρερπατϊ με αςφάλεια ςτθ γειτονιά του ςχολείου μου». Το πρόγραμμα αυτό
αφοροφςε ςε μακθτζσ τθσ Εϋ και ΣΤϋ Τάξθσ Δθμοτικοφ Σχολείου και περιλάμβανε διάλεξθ και πρακτικι
εξάςκθςθ αςφαλοφσ οδικισ ςυμπεριφοράσ ςτο άμεςο οδικό περιβάλλον των παιδιϊν.
Εκπρόςωποι τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου δεν παρζλειψαν να ςυμμετάςχουν ςε εκδθλϊςεισ που
διοργανϊκθκαν από ςυνδζςμουσ γονζων, κοινότθτεσ και ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ. Ακόμθ, διοργάνωςαν
ςε ςυνεργαςία με το Σϊμα Κυπρίων Ρροςκόπων και τισ Επαρχιακζσ Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ, εκδιλωςθ
με κζμα «Εξϊδικα Αγάπθσ», όπου τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ διζνειμαν ςτο κοινό τα «Εξϊδικα Αγάπθσ», τα
οποία ετοιμάςτθκαν με ςκοπό τθ μετάδοςθ προλθπτικϊν μθνυμάτων ςτουσ οδθγοφσ, ςε ςχζςθ με τθ
χριςθ ηϊνθσ αςφαλείασ και κράνουσ, τθν οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλθσ και τθν οδιγθςθ με
υπερβολικι ταχφτθτα.
Κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ δόκθκαν διαλζξεισ ςτα ΚΕΝ Λάρνακασ και Ράφου, οι οποίεσ
απευκφνονταν ςτουσ νεοςφλλεκτουσ εκνοφρουροφσ, αναφορικά με τθν Οδικι Αςφάλεια. Οι διαλζξεισ
πραγματοποιικθκαν ςε ςυνεργαςία με τθν Εκνικι Φρουρά και τον Πμιλο Ρθλακοφτα ΛΤΔ. Οι διαλζξεισ
διαχωρίηονταν ςε κεωρθτικό και πρακτικό μζροσ.
Το Νοζμβριο 2014, διοργανϊκθκε το ετιςιο ςεμινάριο τθσ Τροχαίασ, με τίτλο «Οι νζοι δίνουν λφςεισ ςτισ
οδικζσ ςυγκροφςεισ». Το ςεμινάριο τθσ Οδικισ Αςφάλειασ ζχει καταςτεί κεςμόσ και για 16θ ςυνεχι χρονιά,
διοργανϊκθκε από τθν Αςτυνομία (Τμιμα Τροχαίασ Αρχθγείου) ςε ςυνεργαςία με τα Υπουργεία
Συγκοινωνιϊν και Ζργων, Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ, Δικαιοςφνθσ και Δθμοςίασ Τάξεωσ, κακϊσ και με τθ
χορθγία τθσ Εταιρείασ Ελλθνικά Ρετρζλαια Κφπρου. Το ςεμινάριο τζκθκε υπό τθν αιγίδα του Ρροζδρου
τθσ Δθμοκρατίασ κ. Νίκου Αναςταςιάδθ.
Για άλλθ μια χρονιά, θ Αςτυνομία Κφπρου ςυνεργάςτθκε με τθν Αςτυνομία των Βρετανικϊν Βάςεων για
επικαιροποίθςθ τθσ ιςτοςελίδασ www.drivetogether.eu, που δθμιουργικθκε με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ
οδικισ αςφάλειασ και ςυνάμα τθν πρόλθψθ και μείωςθ των τροχαίων οδικϊν ςυγκροφςεων.
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Επιπρόςκετα, ζχουν πραγματοποιθκεί οι ακόλουκεσ δράςεισ:
i.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

vii.

viii.

Ρρόγραμμα διαφϊτιςθσ υπθκόων τρίτων χωρϊν. Ρρόκειται για πρόγραμμα που υλοποιικθκε κατά το ζτοσ
2014, με χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Μζλθ του Τμιματοσ Τροχαίασ Αρχθγείου μετζβθςαν ςε
διάφορεσ πόλεισ και παρουςίαςαν διαφωτιςτικζσ διαλζξεισ, τόςο για τθ Νομοκεςία που διζπει τθν Τροχαία
όςο και για τθν πρόλθψθ των οδικϊν τροχαίων ςυγκροφςεων.
Βράβευςθ μοτοςυκλετιςτϊν, παραπλθγικϊν και γονζων κυμάτων οδικϊν τροχαίων ςυγκροφςεων
(19/12/2014).
Επίδοςθ διαφωτιςτικϊν φυλλαδίων ςτο Αεροδρόμιο Λάρνακασ, ςτισ 3 και 5/9/2014.
Στισ 11/9/2014 παραδόκθκε διάλεξθ ςε νεοειςερχόμενουσ φοιτθτζσ ςτο Ρανεπιςτιμιο Λευκωςίασ και
διανεμικθκε ενθμερωτικό / διαφωτιςτικό υλικό.
Διοργάνωςθ Εβδομάδασ Οδικισ Αςφάλειασ με τθ ςυνεργαςία τθσ CNP Αςφαλιςτικισ μεταξφ 17 –
25/10/2014.
Στισ 18/10/2014 πραγματοποιικθκε θ κακιερωμζνθ εκδιλωςθ «Ημζρα τθσ Σροχαίασ» και χιλιάδεσ παιδιά
με τουσ γονείσ τουσ είχαν τθν ευκαιρία να ψυχαγωγθκοφν και να μάκουν μζςα από το παιχνίδι και τθ
διαςκζδαςθ για τθ ςωςτι χριςθ του οδικοφ δικτφου. Το κζμα τθσ εκδιλωςθσ ιταν «Τα παιδιά ςασ δείχνουν
το δρόμο». Τα παιδιά είχαν τθν ευκαιρία να λάβουν μζροσ ςε διάφορουσ διαγωνιςμοφσ ,να
παρακολουκιςουν επίδειξθ από τουσ ςκφλουσ τθσ αςτυνομίασ και να διαςκεδάςουν με φουςκωτά, κζατρο,
και μουςικι. Θ εκδιλωςθ μεταδιδόταν ηωντανά (live link) χάρθ ςτθν ευγενι χορθγία του ΙΚ και τθσ CYTA.
Τθν 1/12/2014 πραγματοποιικθκε δζθςθ για τουσ τραυματίεσ, από οδικζσ τροχαίεσ ςυγκροφςεισ και
μνθμόςυνο για τα κφματα οδικϊν ςυγκροφςεων. Τθν ίδια θμζρα ζγινε διανομι διαφωτιςτικοφ υλικοφ
ςτουσ αυτοκινθτόδρομουσ και το βράδυ τθσ ίδιασ θμζρασ ζγινε άναμμα κεριϊν, με το ςχθματιςμό του
αρικμοφ 800, που αντιπροςωπεφει τα κφματα των οδικϊν ςυγκροφςεων κατά τα τελευταία δζκα χρόνια
ςτθν Κφπρο (2004 – 2014).
Στισ 19/12/2014 ζγινε τελετι βράβευςθσ των γονζων των κυμάτων από οδικζσ ςυγκροφςεισ, κακϊσ και
βραβεφςεισ μοτοςικλετιςτϊν οι οποίοι ςυμβάλλουν ςτθν εμπζδωςθ οδικισ ςυνείδθςθσ.

2. ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΤΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ – ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ
Στθν εποχι μασ, όπου το παγκόςμιο κοινωνικοπολιτικό και οικονομικό γίγνεςκαι μεταβάλλεται ςυνεχϊσ,
με τισ ανάλογεσ επιδράςεισ ςτο ςθμερινό εργαςιακό περιβάλλον, θ Αςτυνομία, ωσ ζνασ από τουσ
βαςικότερουσ ςυντελεςτζσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, αντιμετωπίηει ςιμερα πρωτόγνωρεσ προκλιςεισ.
Θ ανάπτυξθ νζων μορφϊν εγκλιματοσ, θ πολυπολιτιςμικότθτα και θ οικονομικι κρίςθ ζχουν
διαφοροποιιςει το περιβάλλον όπου θ Αςτυνομία καλείται να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ τθσ. Για τουσ
λόγουσ αυτοφσ, προτεραιότθτα μασ είναι θ κατάλλθλθ προετοιμαςία των Αςτυνομικϊν, ϊςτε να
αποκτιςουν όλεσ τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ικανότθτεσ και εμπειρίεσ ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ
επίκαιρεσ ςυνκικεσ με ψυχραιμία, ςφνεςθ και κάρροσ για εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. Άλλωςτε, θ
δθμιουργία μιασ ςφγχρονθσ και αποτελεςματικισ Αςτυνομίασ κοντά ςτον πολίτθ αποτελεί ςτόχο μασ.
2.1 Ανάπτυξθ Προςωπικοφ
Ανταποκρινόμενοι ςτισ ανάγκεσ και απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ, θ οποία ςυνεχϊσ μεταβάλλεται
και εξελίςςεται και ςυνάμα κακοδθγοφμενοι από το Ρρόγραμμα Διακυβζρνθςθσ του Ρροζδρου τθσ
Δθμοκρατίασ, προχωριςαμε ςε μια ςειρά από διάφορεσ ενζργειεσ, τόςο ςε ότι αφορά τθ διοργάνωςθ
διαφόρων προγραμμάτων / ςεμιναρίων, όςο και ευρφτερα ςτθν εκπαιδευτικι πολιτικι μασ.
Συγκεκριμζνα, αρικμόσ προγραμμάτων/ ςεμιναρίων, τα οποία διοργανϊνονται εδϊ και αρκετά χρόνια
ςτθν Α.Α.Κ., ζχουν αναβακμιςτεί και εμπλουτιςτεί με νζα γνωςτικά αντικείμενα, ζτςι ϊςτε να
ανταποκρίνονται και να ςυμβαδίηουν με όλα όςα πθγάηουν μζςα από το Ρρόγραμμα Διακυβζρνθςθσ. Το
περιεχόμενο, θ δομι, θ εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, κακϊσ και θ φιλοςοφία τουσ αντικατοπτρίηουν τθ νζα
εκπαιδευτικι πολιτικι, αλλά και τθ νζα προςζγγιςθ αςτυνόμευςθσ, τθσ οποίασ οι βαςικζσ αρχζσ και
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ςυνιςτϊςεσ ςυνάδουν πλιρωσ με αυτζσ που αναφζρονται ςτθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία περί
αςτυνόμευςθσ. Τζτοια είναι τα ακόλουκα:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Επίλυςθ διαφορϊν και δεξιότθτεσ διαμεςολάβθςθσ
Ροιοτικι εξυπθρζτθςθ του πολίτθ
Διαχείριςθ τθσ επικετικότθτασ
Μεκοδολογία, προςεγγίςεισ και πρακτικζσ τθσ κοινοτικισ αςτυνόμευςθσ
Κριτικι ςκζψθ και διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων
Το θκικό του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε ςυνάρτθςθ με τθν αφοςίωςθ ςτθν υπθρεςία
Αντιμετϊπιςθ άγχουσ και αςτυνομικι ςυμπεριφορά
Συμφιλίωςθ με τον πολίτθ
Σεβαςμόσ και προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων
Θ ψυχολογικι προςζγγιςθ για πιο αποτελεςματικι επικοινωνία με τον πολίτθ

Ρζραν τοφτου, ζχουν καταρτιςτεί αρκετά νζα προγράμματα, τα οποία απορρζουν μζςα από το
Ρρόγραμμα Διακυβζρνθςθσ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ, ςε ότι αφορά ςτθν Ρολιτικι για τθν
Αςφάλεια. Στόχοσ αυτϊν των προγραμμάτων είναι, αφενόσ να καταςτιςουν κοινωνοφσ όλα τα μζλθ τθσ
Αςτυνομίασ ωσ προσ τθ νζα προςζγγιςθ αςτυνόμευςθσ και αφετζρου να τουσ παρζχουν τα απαραίτθτα
εφόδια, ϊςτε να αποκτιςουν τισ αναγκαίεσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ για τθν επιτυχι εφαρμογι αυτοφ
του μοντζλου, το οποίο εδράηεται ςτθ φιλοςοφία και προςζγγιςθ τθσ κοινοτικισ αςτυνόμευςθσ. Μια
προςζγγιςθ, θ οποία κα κάνει τθν παρουςία του αςτυνομικοφ ευδιάκριτθ ςτθν κακθμερινότθτα του
πολίτθ και θ οποία κα αξιοποιεί εμπράκτωσ τισ διεκνείσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ, κακϊσ και τθν πλοφςια ςε
αποτελζςματα, επιςτθμονικι ζρευνα ςε ότι αφορά ςτθν αςτυνόμευςθ. Τα προγράμματα / ςεμινάρια που
ζχουν καταρτιςτεί είναι τα ακόλουκα:
i. Σεμινάριο με κζμα «Καταπολζμθςθ τθσ ξενοφοβίασ, του ρατςιςμοφ και ςεβαςμόσ των ανκρωπίνων
δικαιωμάτων», διάρκειασ 2 θμερϊν.
ii. Σεμινάριο με κζμα «Τρόποσ αντιμετϊπιςθσ ατόμων με ψυχικζσ πακιςεισ / διαταραχζσ», διάρκειασ 1
θμζρασ.
iii. Σεμινάριο με κζμα «Εκπαίδευςθ Αξιωματικϊν Υπθρεςίασ και μελϊν που υπθρετοφν ςτα Κ.Ε.Μ.»,
διάρκειασ 1 θμζρασ.
iv. Σεμινάριο με κζμα «Εμπζδωςθ επαγγελματικισ αςτυνομικισ ςυμπεριφοράσ», διάρκειασ 2 θμερϊν,
(πρόκειται για υφιςτάμενο ςεμινάριο το οποίο ωςτόςο εμπλουτίςτθκε με νζα γνωςτικά αντικείμενα και
θ διάρκεια του επιμθκφνκθκε κατά 1 θμζρα).
v. Ρρόγραμμα με κζμα «Εκπαίδευςθ Ανϊτερων Αξιωματικϊν», διάρκειασ 1 εβδομάδασ.
vi. Ρρόγραμμα με κζμα «Εκπαίδευςθ Λοχιϊν, Υπαςτυνόμων και Ανϊτερων Υπαςτυνόμων ςε κζματα
Διερεφνθςθσ, οι οποίοι υπθρετοφν ι υπθρζτθςαν ςε Στακμοφσ, ΤΑΕ, Τροχαία Δυςτυχιματα, Κλιμάκια
ΥΚΑΝ κτλ», διάρκειασ 6 θμερϊν.
vii. Ρρόγραμμα με κζμα: «Εκπαίδευςθ Αςτυνομικϊν που αςχολοφνται με τθ Διερεφνθςθ Υποκζςεων»,
διάρκειασ 1 εβδομάδασ.
viii. Ρρόγραμμα με κζμα: «Βελτίωςθ των Διευκυντικϊν Δεξιοτιτων και Ικανοτιτων», διάρκειασ 1
εβδομάδασ.
ix. Σεμινάριο με κζμα: «Θωράκιςθ κατά τθσ Διαφκοράσ», διάρκειασ 1 θμζρασ.
x. Σεμινάριο Αναγνϊριςθσ Θυμάτων, Συλλογι / Αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν και διερεφνθςθ ωσ
αλλθλζνδετοι κρίκοι ςτθν καταπολζμθςθσ εμπορίασ προςϊπων, διάρκειασ 3 θμερϊν.
xi. Ρρόγραμμα με κζμα: «Διερεφνθςθ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ», διάρκειασ 1 εβδομάδασ.
xii. Ρρόγραμμα με κζμα: «Εκπαίδευςθ για Βελτίωςθ των Δεξιοτιτων Διερεφνθςθσ Μελϊν τα οποία
Εργάηονται ςε Επιχειρθςιακά Κακικοντα», διάρκειασ 2 εβδομάδων.
xiii. Σεμινάριο με κζμα «Αςτυνόμευςθ Ακλθτικϊν Αγϊνων»
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Επιπρόςκετα, με τα πιο πάνω ςθμειϊνεται ότι, ζχει εγκαταςτακεί ςτθν Αςτυνομικι Ακαδθμία Κφπρου,
Σφςτθμα Τθλεδιάςκεψθσ, μζςω του οποίου πραγματοποιοφνται διάφορα ςεμινάρια ωσ ακολοφκωσ:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Θωράκιςθ κατά τθσ Διαφκοράσ
Επαγγελματικι Αςφάλεια και Υγεία ςτο χϊρο εργαςίασ
Τρόποσ αντιμετϊπιςθσ ατόμων με ψυχικζσ πακιςεισ / διαταραχζσ
Χειριςμόσ ανθλίκων παραβατϊν ποινικϊν και τροχαίων υποκζςεων
Εμπζδωςθ επαγγελματικισ αςτυνομικι ςυμπεριφοράσ

Μζςω του ςυςτιματοσ τθλεδιάςκεψθσ, παρζχεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ των πιο πάνω
ςεμιναρίων, από μζλθ που υπθρετοφν ςτισ Επαρχίεσ όπου υπάρχουν εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα
τθλεδιάςκεψθσ χωρίσ να απαιτείται θ φυςικι τουσ παρουςία ςτθν Α.Α.Κ.. Επιπρόςκετα, πζραν τθσ
εκπαίδευςθσ που τυγχάνουν τα μζλθ μασ ςτισ Επαρχίεσ, παρζχεται θ δυνατότθτα να παρακολουκοφν
εκπαιδεφςεισ από επαΐοντεσ λζκτορεσ.
Ρροχωρϊντασ περαιτζρω και μζςα ςτα πλαίςια εναρμόνιςθσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ μασ, ζτςι ϊςτε
αυτι να ςυνάδει με το Ρρόγραμμα Διακυβζρνθςθσ του Ρροζδρου τθσ Δθμοκρατίασ ςε ότι αφορά ςτθν
Ρολιτικι για τθν Αςφάλεια, ζχουν δοκεί οδθγίεσ όπωσ το Ρρόγραμμα Εκπαίδευςθσ Δοκίμων Αςτυνομικϊν
ανακεωρθκεί. Συγκεκριμζνα, κα γίνει μία εφ’ όλθσ τθσ φλθσ αλλαγι του προγράμματοσ κατά τρόπο που να
ζχει ωσ βάςθ του τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων, βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ οποίασ είναι το «μακαίνω
πράττοντασ» (learning by doing). Το πρόγραμμα κα είναι εμπλουτιςμζνο με πρακτικζσ εφαρμογζσ και
προςομοιϊςεισ, για όλα τα αντικείμενα που κα διδάςκονται και κα εδράηεται ςτθν φιλοςοφία του
problem based learning. Θα περιζχει επίςθσ, όλα τα γνωςτικά χαρακτθριςτικά που διζπουν τθν κοινοτικι
αςτυνόμευςθ και ςυγκεκριμζνα, δεξιότθτεσ επίλυςθσ διαφορϊν και διαμεςολάβθςθσ, καλλιζργεια και
ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, ςυμφιλίωςθ με τον πολίτθ, διαχείριςθ τθσ επικετικότθτασ, δθμιουργία
εταιρικϊν δεςμϊν με τθν κοινότθτα, κωράκιςθ κατά τθσ διαφκοράσ, καταπολζμθςθ τθσ ξενοφοβίασ και
του ρατςιςμοφ και προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων, εμπζδωςθ τθσ επαγγελματικισ αςτυνομικισ
ςυμπεριφοράσ, ψφχραιμθ αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων βίασ και κοινωνικισ αντίδραςθσ κλπ. Τονίηεται
ότι, και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα/ ςεμινάρια που διοργανϊνονται ςτθν Α.Α.Κ., ζχουν
εμβολιαςκεί ι κα εμβολιαςκοφν με τθν ίδια φιλοςοφία. Για το κζμα ανακεϊρθςθσ του προγράμματοσ
εκπαίδευςθσ των Δοκίμων Αςτυνομικϊν ζχει εκπονθκεί μελζτθ.
Επιπρόςκετα, διοργανϊνονται εκπαιδευτικά ςεμινάρια για κζματα που άπτονται τθσ προςταςίασ και
ευθμερίασ των ηϊων, τα οποία καλοφνται να παρακολουκιςουν μζλθ που υπθρετοφν ςε Στακμοφσ τα
οποία χειρίηονται τζτοιασ φφςεωσ υποκζςεισ.
Σε ότι αφορά ςτθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, ζχει αποφαςιςτεί θ
διοργάνωςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ, διάρκειασ μιασ εβδομάδασ ςε κζματα διερεφνθςθσ
Οικονομικοφ Εγκλιματοσ
Κατά τθ διάρκεια του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2013 – 2014 (Σεπτζμβριο 2013 – Ιοφλιο 2014),
πραγματοποιικθκαν ςτθν Α.Α.Κ. 94 εκπαιδευτικά προγράμματα, εκ των οποίων 913 αφοροφςαν ςε μζλθ
άλλων υπθρεςιϊν τθσ κρατικισ μθχανισ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ μελϊν τθσ Αςτυνομίασ που εκπαιδεφτθκαν
ανιλκε ςτισ 2,338 μζλθ,ενϊ τα μζλθ άλλων υπθρεςιϊν που εκπαιδεφτθκαν ιταν 188. Ρζραν των πιο πάνω
εκπαιδεφςεων, το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2014-2015 (Σεπτζμβρθσ 2014 – Ιοφλιοσ 2015), εκπαιδεφτθκαν 2.925
μζλθ, εκ των οποίων 233 μζλθ ανικαν ςε άλλεσ υπθρεςίεσ και 134 μζλθ ιταν δεςμοφφλακεσ.
Κατά τθ διάρκεια του 2014 , θ Κυπριακι Αςτυνομία ςυμμετείχε ςε 55 εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Αςτυνομικισ Ακαδθμίασ (CEPOL), με αντίςτοιχο αρικμό ςυμμετοχϊν. Ραράλλθλα, 326 μζλθ
τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ, ςυμμετείχαν ςε 40 διαδικτυακά ςεμινάρια (webinars) τθσ CEPOL. Επιπλζον, θ
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Αςτυνομία Κφπρου εκπροςωπικθκε από μζλθ τθσ ςε 27 ςυναντιςεισ του Οργανιςμοφ FRONTEX, ςε 6 του
Atlas, κακϊσ και ςε άλλα 234 ςεμινάρια, ςυναντιςεισ, εκπαιδεφςεισ και ςυνζδρια ςτο εξωτερικό.
Ραράλλθλα, ςυμμετείχε με 169 μζλθ τθσ ςε 160 ςυναντιςεισ Ομάδων Εργαςίασ.
2.2 Μείωςθ γραφειοκρατίασ και Απλοποίθςθ Διαδικαςιϊν
Μζςα ςτα πλαίςια μείωςθσ τθσ γραφειοκρατίασ και τθσ απλοποίθςθσ διαδικαςιϊν ςτθ διάρκεια του ζτουσ
υλοποιικθκαν διάφορεσ δράςεισ ςτον τομζα τθσ μθχανογράφθςθσ. Για το ςκοπό αυτό,
πραγματοποιικθκαν βελτιϊςεισ, ςτθν εφαρμογι των αφιξοαναχωριςεων, ςτο Βιβλίο Κλιςεων και ςτο
Μθτρϊο Κρατουμζνων, ενϊ μθχανογραφικθκε το μθτρϊο Συλλθφκζντων. Επιπρόςκετα, ζγινε
διαςφνδεςθ του Μθτρϊου Ενταλμάτων προςτίμου με το ςφςτθμα Εξωδίκων. Ακόμθ, αναπτφχκθκε μια νζα
εφαρμογι, όπου το κάκε μζλοσ τθσ Αςτυνομίασ πλζον μπορεί να καταχωρεί από μόνο του ςτθν εφαρμογι
Ρροςωπικοφ τθν αίτθςι του για χοριγθςθ άδειασ απουςίασ.
Επιπλζον, προχωριςαμε ςτθ διαςφνδεςθ του Κεντρικοφ υςτιματοσ τθσ Αςτυνομίασ με το Εκνικό
φςτθμα Ζκδοςθσ Άδειασ Θεϊρθςθσ N.VIS, με ςτόχο τθν ανταπόκριςθ των μθχανογραφθμζνων
προγραμμάτων τθσ Αςτυνομίασ τόςο ςτισ ςθμερινζσ όςο και ςτισ μελλοντικζσ ανάγκεσ τθσ Αςτυνομίασ.
2.3 Τιοκζτθςθ προτφπων ποιότθτασ
Στισ 26/3/2014, το Τμιμα Τροχαίασ Αρχθγείου, αξιολογικθκε από τθν Κυπριακι Εταιρεία Ριςτοποίθςθσ,
λαμβάνοντασ ςχετικό Ριςτοποιθτικό Ροιότθτασ 9001:2008, το οποίο διαρκεί 3 χρόνια. Είναι το δεφτερο
τμιμα τθσ Αςτυνομίασ που πιςτοποιείται με το ςυγκεκριμζνο πρότυπο ποιότθτασ αφοφ το 2012 είχε
πιςτοποιθκεί πρϊτοσ ο Αςτυνομικόσ Στακμόσ Ρζρα Χωρίου Νιςου.
2.4 Ανάπτυξθ κτθριακισ υποδομισ
Θ παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν προσ τον πολίτθ και θ ανάπτυξθ του επαγγελματιςμοφ των μελϊν τθσ
Αςτυνομίασ ςυνδζονται άμεςα με τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και το περιβάλλον ςτο οποίο
δραςτθριοποιοφνται τα μζλθ μασ. Ωςτόςο, τα περιοριςτικά πλαίςια του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Αςτυνομίασ
είχαν ωσ αποτζλεςμα τθ ςυρρίκνωςθ του κφκλου εργαςιϊν ςε ότι αφορά ςτθ ςυντιρθςθ, βελτίωςθ και
ανακαίνιςθ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων. Ρεριορίςτθκε επίςθσ ο κφκλοσ των εργαςιϊν ςε ό,τι αφορά
ςτθν ανζγερςθ νζων κτθρίων για κάλυψθ των ςτεγαςτικϊν αναγκϊν τθσ Αςτυνομίασ.
Το 2014, είχαμε προβεί ςε αρικμό βελτιωτικϊν ζργων, με ςτόχο τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ και
τθν αφξθςθ του επιπζδου αςφάλειασ και υγείασ των μελϊν μασ, όπωσ άλλωςτε προβλζπεται και από τθ
ςχετικι νομοκεςία (Ο Ρερί Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν εργαςία Νόμοσ του 1996 ωσ το 2011).
Επίςθσ, μετά τθν Απόφαςθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου, για τθν ανζγερςθ του Αςτυνομικοφ Στακμοφ ςτθν
Ραναγιά, το κτιριο καταςκευάςτθκε από το Κοινοτικό Συμβοφλιο Ραναγιάσ (με επιχοριγθςθ και από το
κράτοσ), και αναμζνεται να παραδοκεί μόλισ ολοκλθρωκοφν κάποιεσ τελευταίεσ εργαςίεσ ςτθν Αςτυνομία.

3. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟ
Στθ ςφγχρονθ κοινωνία, ο ρόλοσ τθσ Αςτυνομίασ είναι πολφπλοκοσ. Οι νζεσ μορφζσ με τισ οποίεσ
εκδθλϊνεται θ εγκλθματικότθτα παγκοςμίωσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ παραδοςιακισ
εγκλθματικότθτασ, επιβάλλει τθν ανάλθψθ αποτελεςματικϊν δράςεων από μζρουσ τθσ Αςτυνομίασ για να
μπορζςει να επιτφχει τθν αποςτολι τθσ.
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3.1 Μείωςθ του Εγκλιματοσ
Θ μείωςθ του εγκλιματοσ και θ αφξθςθ του αιςκιματοσ αςφάλειασ του πολίτθ ζχουν αποτελζςει δφο από
τισ βαςικζσ επιδιϊξεισ τθσ Αςτυνομίασ και για το 2014. Το 2014, κζςαμε ωσ ςτόχο ο αρικμόσ των ςοβαρϊν
υποκζςεων να μθν ξεπεράςει τισ 8.000 και αυτό επιτφχαμε, ςθμειϊνοντασ μάλιςτα και μείωςθ ςτον
αρικμό των υποκζςεων αυτϊν. Στθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ ςυνζβαλαν οι ςτοχευόμενεσ περιπολίεσ
που διενεργικθκαν, μια τακτικι που εφαρμόςτθκε από το 2013 και ςυνεχίςτθκε ςε εντατικι βάςθ κατά τθ
διάρκεια του 2014.
Συγκεκριμζνα, τα αδικιματα ςοβαρισ μορφισ που καταγγζλκθκαν το 2014 ανιλκαν ςε 6.775
παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξθσ του 4,5% ςε ςφγκριςθ με το 2013, όπου τα αδικιματα αυτά ανιλκαν ςε
7.089, που ςθμειϊκθκε μείωςθ 11,1%, ςε ςφγκριςθ με το 2012, όπου είχαμε 7.973 ςοβαρά αδικιματα.
Σθμαντικό υπιρξε και το γεγονόσ ότι το ποςοςτό εξιχνίαςθσ των υποκζςεων διατθρικθκε ςτα ίδια
ποςοςτά περίπου (58,3%), ςθμειϊνοντασ μικρι αφξθςθ, ςε ςχζςθ με το 2013 (58,0%), ενϊ το 2012 το
ποςοςτό εξιχνίαςθσ ανιλκε ςτο 53,8%. Στο πιο κάτω γράφθμα παρουςιάηονται οι ςοβαρζσ υποκζςεισ
μαηί με το ποςοςτό εξιχνίαςθσ για τα ζτθ 2012-2014:
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Σοβαρζσ υποκζςεισ και ποςοςτό εξιχνίαςθσ 2012 - 2014

Ενδεικτικά παρουςιάηονται τα πιο κάτω ςοβαρά αδικιματα που απαςχόλθςαν τθν Αςτυνομία κατά τθ διάρκεια τθσ
τριετίασ 2012- 2014:
Αδικιματα

2012

2013

K

Ε

%

K

Ε

Φόνοι

19

12

63,16%

11

Απόπειρεσ Φόνων

12

9

75,00%

8

Βιαςμοί

25

20

80,00%

Απόπειρεσ
Βιαςμϊν

2

2

Εμπρθςμοί
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1
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11,37%
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31

13,25%

229

33

14,41%

-2,37%

1,16%

Λθςτείεσ

173

69

39,88%

149

88

59,06%

104

51

49,04%

-26,01%

-10,02%

Ναρκωτικά
Καταςτροφι
περιουςίασ με
εκρθκτικζσ φλεσ

1030

999

96,99%

996

968

97,19%

1080

1068

98,89%

8,16%

1,70%

53

5

9,43%

40

3

7,50%

47

0

0,00%

13,21%

-7,50%

Διαρριξεισ

2953

935

31,66%

2676

961

35,91%

2333

678

29,06%

-11,62%

-6,85%

Κλοπζσ

1550

543

35,03%

1245

522

41,93%

966

307

31,78%

-18,00%

-10,15%

Άλλα ςοβαρά
εγκλιματα

1945

1673

86,02%

1711

1509

88,19%

1980

1786

90,20%

13,83%

2,01%

ΟΛΙΚΟ

7973

4291

53,82%

7089

4115

58,05%

6775

3953

58,35%

-3,94%

0,30%

Κατάςταςθ ςοβαροφ εγκλιματοσ 2012-2014
Ρθγι: Γραφείο Ανάλυςθσ και Στατιςτικισ
Κ= Καταχωρθμζνεσ Υποκζςεισ ςτο μθτρϊο εγκλιματοσ (RCI) Ε= Εξιχνιαςμζνεσ Υποκζςεισ %= Ροςοςτό εξιχνίαςθσ
Σθμείωςθ: Στα ςτοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που ζχουν υποβιβαςκεί ςε Μικροπαραβάςεισ, που ζχουν καταχωρθκεί ωσ εκ λάκουσ
και που ζχουν ταξινομθκεί ωσ Ανφπαρκτεσ.
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Ππωσ ζχει διαφανεί από τα αποτελζςματα, ςτθ διάρκεια του 2014, ςθμειϊκθκε μείωςθ ςε αρκετά από τα
ςοβαρά αδικιματα που διαπράχκθκαν ςτθ διάρκεια του ζτουσ ςε ςχζςθ με το 2013, όπωσ ςτουσ φόνουσ
ςτουσ βιαςμοφσ, ςτουσ εμπρθςμοφσ, ςτισ λθςτείεσ, ςτισ διαρριξεισ και ςτισ κλοπζσ. Ραρόλα αυτά, ςε
αδικιματα, όπωσ οι απόπειρεσ φόνων και βιαςμϊν, οι υποκζςεισ ναρκωτικϊν, θ καταςτροφι περιουςίασ
με εκρθκτικζσ φλεσ, ςθμειϊκθκε αφξθςθ.
Θ Αςτυνομία με τισ ςυνεχιηόμενεσ ςυντονιςμζνεσ και ςτοχευμζνεσ εκςτρατείεσ τθσ, ςτο πλαίςιο τθσ
αντεγκλθματικισ τθσ δράςθσ, ςθμείωςε νζεσ επιτυχίεσ ςτθν πάταξθ του εγκλιματοσ και τθσ
παραβατικότθτασ. Σθμαντικά γεγονότα που απαςχόλθςαν τόςο τθν Αςτυνομία όςο και τθν κοινι γνϊμθ,
για το 2014 φαίνονται πιο κάτω:
i.

Μεγάλοσ αρικμόσ αποκωδικοποιθτϊν, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, ςυνδρομθτικϊν καρτϊν
καναλιϊν και εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται για παράνομθ αναμετάδοςθ ςιματοσ,
εντοπίςτθκε ςε ζρευνεσ τθσ Αςτυνομίασ, που διεξιχκθκαν με δικαςτικά εντάλματα ςε οικίεσ και
υποςτατικά τριϊν προςϊπων, ςτισ επαρχίεσ Λάρνακασ και Λευκωςίασ. Τα πιο πάνω αντικείμενα
εντοπίςτθκαν ςτα μζςα Μαΐου 2014, κατά τθ διάρκεια ςυντονιςμζνθσ επιχείρθςθσ που ζγινε από
μζλθ του Γραφείου Καταπολζμθςθσ Αδικθμάτων Κλοπισ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ και Ραράνομων
Στοιχθμάτων του Αρχθγείου Αςτυνομίασ, του Δικανικοφ Εργαςτθρίου Θλεκτρονικϊν Δεδομζνων
(Δ.Ε.Θ.Δ) Αρχθγείου Αςτυνομίασ, του Ουλαμοφ Ρρόλθψθσ Εγκλθμάτων (Ο.Ρ.Ε) Λευκωςίασ και του
Τμιματοσ Ανιχνεφςεων Εγκλθμάτων (Τ.Α.Ε) Λάρνακασ. Κατά τθν επιχείρθςθ ςυνελιφκθκαν τρία
πρόςωπα, για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων.

ii.

ε μεγάλθ αςτυνομικι επιχείρθςθ που διεξιχκθ ςτα μζςα Ιουνίου 2014 ςτθ Λάρνακα,
ςυνελιφκθςαν 13 πρόςωπα για παράνομθ κατοχι οπλιςμοφ και επικετικϊν όπλων. Θ ευρείασ
κλίμακασ επιχείρθςθ ςτθν οποία ςυμμετείχαν μζλθ τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Λάρνακασ, τθσ
Μ.Μ.Α.Δ και τθσ Τροχαίασ Αρχθγείου, ςτικθκε μετά από αξιολόγθςθ και αξιοποίθςθ
ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν που εξαςφάλιςε θ Αςτυνομία. Βάςει αυτϊν ηθτικθκαν και
εκδόκθκαν δικαςτικά εντάλματα ζρευνασ οικιϊν, υποςτατικϊν, οχθμάτων και επαγγελματικϊν
ςτεγϊν, 26 προςϊπων, ςτθν πόλθ και επαρχία τθσ Λάρνακασ.

iii.

Σε ζρευνα που διενεργικθκε ςτθν οικία 40χρονου, εντοπίςτθκαν και καταςχζκθκαν ωσ τεκμιρια
ζνα πιςτόλι, αρικμόσ φυςιγγίων, ζνα θλεκτροφόρο ρόπαλο, ςιδερογροκιζσ, κουκοφλεσ και κικεσ
πιςτολιοφ. Τόςο ο 40χρονοσ, όςο και θ ςφηυγόσ του ςυνελιφκθςαν δυνάμει δικαςτικϊν
ενταλμάτων, για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων. Κατά τθ διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ ςυνελιφκθκαν
επίςθσ άλλα ζντεκα πρόςωπα, για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων ςχετικά με αδικιματα όπωσ,
παράνομθ κατοχι αντικειμζνων που εκκενϊνουν επιβλαβι αζρια, παράνομθ κατοχι περιουςίασ,
επικετικϊν όπλων και ναρκωτικϊν.

iv.

Η Αςτυνομία εξάρκρωςε ςπείρα, θ οποία προζβαινε ςε απειλζσ και εμπρθςμοφσ αυτοκινιτων.
Με τθ ςφλλθψθ δφο προςϊπων, που εκτιμάται ότι ανικουν ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, θ οποία
δροφςε εδϊ και καιρό ςτθ Λευκωςία, θ Αςτυνομία εξάρκρωςε εγκλθματικι ςπείρα. Συγκεκριμζνα,
μετά από καταγγελία που ζγινε ςτισ 26 Σεπτεμβρίου, 2014, πραγματοποιικθκε ςυντονιςμζνθ
επιχείρθςθ, ςτθν οποία ζλαβαν μζροσ μζλθ του ΤΑΕ Αρχθγείου, ΤΑΕ Λευκωςίασ και τθσ Μ.Μ.Α.Δ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ, ερευνικθκαν με δικαςτικά εντάλματα τρία υποςτατικά ςτθ
Λευκωςία και ζνα ςτθ Λεμεςό, όπου εντοπίςτθκε και παραλιφκθκε αρικμόσ τεκμθρίων και
ςυνελιφκθκαν 32χρονοσ και 38χρονοσ για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων. Από τισ εξετάςεισ που
ζγιναν, πιςτεφεται ότι οι δφο φποπτοι εμπλζκονται ςε απειλζσ προςϊπων και τουλάχιςτον 13
εμπρθςμοφσ οχθμάτων και υποςτατικϊν.
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v.

Κτφπθμα κατά τθσ παράνομθσ πϊλθςθσ ςυςκευϊν παρακολοφκθςθσ ςυνδρομθτικϊν καναλιϊν
(Παράβαςθ του Νόμου Περί Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ). Στισ αρχζσ Ιουλίου 2014 ςυνελιφκθςαν
τζςςερα πρόςωπα για ςυνωμοςία και για αδικιματα κατά παράβαςθ του Ρερί Ρνευματικισ
Ιδιοκτθςίασ Νόμου και τθσ ςφμβαςθσ κατά του εγκλιματοσ μζςω διαδικτφου. Τα εν λόγω
πρόςωπα φζρονται να τροποποιοφςαν και να πωλοφςαν παράνομα, ςυςκευζσ παρακολοφκθςθσ
κινθματογραφικϊν ταινιϊν και ςυνδρομθτικϊν καναλιϊν του εξωτερικοφ μζςω διαδικτφου,
παρζχοντασ ςτουσ πελάτεσ τουσ τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν κατά
παράβαςθ των πνευματικϊν δικαιωμάτων των ιδιοκτθτϊν, ωσ επίςθσ τθν παρακολοφκθςθ
ςυνδρομθτικϊν καναλιϊν του εξωτερικοφ χωρίσ τθν άδεια των εν λόγω καναλιϊν. Στο πλαίςιο των
ερευνϊν που ζγιναν, εντοπίςτθκε αρικμόσ ςυςκευϊν, οι οποίεσ είχαν τροποποιθκεί οφτωσ ϊςτε
να παρζχουν τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ κινθματογραφικϊν ταινιϊν από το διαδίκτυο, ωσ
επίςθσ αρχείο με θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ 1.597 ςυνδρομθτικϊν καναλιϊν, που, όπωσ
διαπιςτϊκθκε, δεν εγγράφθκαν ςτθν Κφπρο.

vi.

Μζλοσ τθσ Αςτυνομίασ, εκτόσ υπθρεςίασ απζτρεψε εγκλθματικι ενζργεια. Εγκλθματικι ενζργεια
αποτράπθκε γφρω ςτα τζλθ Σεπτεμβρίου, χάρθ ςτθν παρατθρθτικότθτα μζλουσ τθσ Αςτυνομίασ
όταν ανζκοψε αυτοκίνθτο ςτο οποίο επζβαιναν τζςςερα άτομα που είχαν τα πρόςωπά τουσ
καλυμμζνα με κουκοφλεσ. Ο αςτυφφλακασ ενϊ βριςκόταν εκτόσ υπθρεςίασ και οδθγοφςε το
αυτοκίνθτό του ςτθ λεωφόρο Μακεδονίασ ςτθ Λεμεςό, γφρω ςτα μεςάνυκτα, αντιλιφκθκε το
αυτοκίνθτο, ςτο οποίο επζβαιναν τα εν λόγω πρόςωπα, να κινείται φποπτα. Πταν πρόςεξε ότι
είχαν καλυμμζνα τα πρόςωπά τουσ με κουκοφλεσ και αφοφ κεϊρθςε φποπτεσ τισ κινιςεισ τουσ,
ανζκοψε το όχθμα. Σε ςωματικό ζλεγχο που τουσ ζγινε, εντοπίςτθκε ςτθν κατοχι του ενόσ, μια
ςυςκευι εκτόξευςθσ επιβλαβϊν αερίων. Πλοι ςυνελιφκθςαν για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων.

vii.

Νζεσ ςθμαντικζσ επιτυχίεσ ςτον εντοπιςμό και ςφλλθψθ εμπόρων του λευκοφ κανάτου.
Αποτράπθκε θ διοχζτευςθ μεγάλων ποςοτιτων ναρκωτικϊν ςτθν κυπριακι αγορά. Κατά τουσ
μινεσ Μάιο – Σεπτζμβριο, 2014 θ Υπθρεςία Καταπολζμθςθσ Ναρκωτικϊν ςυνζλαβε 25 ςυνολικά
πρόςωπα για ςοβαρζσ υποκζςεισ ναρκωτικϊν. Μεταξφ άλλων, ςτθν κατοχι των εν λόγω
προςϊπων εντοπίςτθκαν και καταςχζκθκαν ςυνολικά, ποςότθτα κάνναβθσ πζραν των 100 κιλϊν,
ποςότθτα κοκαΐνθσ πζραν των 20 κιλϊν, κρυςτάλλινθ ουςία βάρουσ ενόσ κιλοφ περίπου, κακϊσ
και 14.500 χάπια τφπου «ζκςταςθ» και 570 περίπου κουτιά, τα οποία περιείχαν διάφορεσ
ταμπλζτεσ και αμποφλεσ, που εκ πρϊτθσ όψεωσ επρόκειτο για αναβολικζσ ουςίεσ.
Εξάλλου, θ Υ.ΚΑ.Ν «εκρίηωςε» 213 φυτά κάνναβθσ, φψουσ 65 εκατοςτϊν μζχρι 5 μζτρων, κατά τθ
διερεφνθςθ υπόκεςθσ παράνομθσ καλλιζργειεσ φυτϊν κάνναβθσ, τα οποία εντοπίςτθκαν ςε
υποςτατικό – αποκικθ ςε βιοτεχνικι περιοχι τθσ Λευκωςίασ. Για τθν εν λόγω υπόκεςθ,
ςυνελιφκθ επ’ αυτοφϊρω 36χρονοσ για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων.
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Καίριο πλιγμα κατά των εμπόρων ναρκωτικϊν. Μεγάλεσ επιτυχίεσ ςθμείωςε για άλλθ μια φορά
θ Αςτυνομία ςτον τομζα τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διακίνθςθσ ναρκωτικϊν, με τον εντοπιςμό και
κατάςχεςθ μεγάλων ποςοτιτων, που επρόκειτο να διοχετευτοφν ςτθν Κφπρο κατά τουσ μινεσ
Οκτϊβριο και Νοζμβριο 2014. Τα μζλθ τθσ Υ.ΚΑ.Ν. με επίπονεσ και άοκνεσ προςπάκειεσ, άψογο
επαγγελματιςμό και κζτοντασ ςε κίνδυνο τθ ηωι τουσ, κατάφεραν εκ νζου ζνα καίριο πλιγμα κατά
του εμπορίου ναρκωτικϊν. Στα τζλθ Οκτωβρίου 2014, μετά από ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για
αγοραπωλθςία ναρκωτικϊν ςτθ Λευκωςία, μζλθ τθσ Υ.ΚΑ.Ν. εντόπιςαν και ζκεςαν υπό
παρακολοφκθςθ αυτοκίνθτο, ςτο οποίο επζβαιναν δφο πρόςωπα, που κεάκθκαν να αφινουν ςε
περιφραγμζνο χϊρο, δφο νάιλον ςακοφλια. Ππωσ διαπιςτϊκθκε αργότερα, τα ςακοφλια αυτά
περιείχαν κάνναβθ, ςυνολικοφ βάρουσ τριϊν κιλϊν περίπου. Τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ,
προςπάκθςαν να ανακόψουν το όχθμα, ενϊ, ο οδθγόσ ανζπτυξε ταχφτθτα και αφοφ κτφπθςε και
τραυμάτιςε ζναν αςτυνομικό, τράπθκε ςε φυγι. Οι αςτυνομικοί τουσ ακολοφκθςαν και
κατάφεραν να τουσ ανακόψουν. Με τθν ανακοπι τουσ, οι δφο φποπτοι επιτζκθκαν ςτουσ
αςτυνομικοφσ, τραυματίηοντασ και δεφτερο αςτυνομικό. Τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ κατάφεραν
τελικά, να τουσ ακινθτοποιιςουν και να τουσ ςυλλάβουν για αυτόφωρα αδικιματα. Επίςθσ, κατά
τον εν λόγω χρόνο ανακόπθκε φποπτθ μοτοςικλζτα που ιταν ςτθ ςκθνι και ςυνελιφκθ ο
25χρονοσ οδθγόσ τθσ. Αναφορικά με τουσ τραυματίεσ αςτυνομικοφσ, αυτοί μεταφζρκθκαν ςτο
Γενικό Νοςοκομείο Λευκωςίασ, όπου διαπιςτϊκθκε ότι ο πρϊτοσ υπζςτθ κάταγμα χεριοφ και
υποβλικθκε ςε χειρουργικι επζμβαςθ, ενϊ ο δεφτεροσ υπζςτθ ελαφρά τραφματα και αφοφ ζτυχε
των πρϊτων βοθκειϊν, απολφκθκε.
Επίςθσ, ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου, ςυνελιφκθκαν ςτθ Λάρνακα, 39χρονοσ οδθγόσ αυτοκινιτου και
29χρονοσ οδθγόσ τετράτροχθσ μοτοςυκλζτασ, ςτθν κατοχι των οποίων εντοπίςτθκαν και
παραλιφκθκαν ςυνολικά τρία κιλά κάνναβθσ.
Εξάλλου, ςε δφο άλλεσ διαφορετικζσ περιπτϊςεισ ςυνελιφκθκαν επ’ αυτοφϊρω και τζκθκαν υπό
κράτθςθ για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων, 43χρονοσ και 44χρονοσ, οι οποίοι αφίχκθκαν ςτο
αεροδρόμιο Λάρνακασ από χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, με ςκοπό να μεταφζρουν ναρκωτικά ςτθν Κφπρο.
Κατά τον ζλεγχο των αποςκευϊν τουσ, εντοπίςτθκε και καταςχζκθκε , κάνναβθ βάρουσ 23 κιλϊν
περίπου και δφο κιλά κοκαΐνθσ, αντίςτοιχα.

ix.

υλλιψεισ για μεγάλεσ υποκζςεισ διαρριξεων, κλοπϊν, λθςτειϊν και παράνομθσ κατοχισ
περιουςίασ. Τον Μάιο 2014 ςυνελιφκθκαν τρία πρόςωπα για παράνομθ κατοχι περιουςίασ. Τα
εν λόγω πρόςωπα ςυνελιφκθκαν ςτθ διάρκεια ζρευνασ που ζγινε ςε οικία ςτθ Λεμεςό, όπου
ανευρζκθκε μεγάλοσ αρικμόσ θλεκτρονικϊν ειδϊν (φωτογραφικζσ μθχανζσ, κινθτά τθλζφωνα,
θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ), κακϊσ επίςθσ και άλλθ περιουςία (γυαλιά θλίου, ρολόγια χειρόσ κ.ά.)
που όπωσ διαπιςτϊκθκε επρόκειτο για κλοπιμαία περιουςία. Συνελιφκθ επίςθσ, ςτα μζςα
Ιουλίου 2014, 34χρονοσ για διάφορεσ υποκζςεισ διαρριξεων και κλοπϊν. Ανακρινόμενοσ, φζρεται
να παραδζχκθκε τθ διάπραξθ αρικμοφ υποκζςεων διαρριξεων κτιρίων και κλοπϊν, που
διαπράχκθκαν κατά το μινα Μάιο 2014 ςτθ Λευκωςία. Επίςθσ, ςτο τζλοσ Ιουλίου 2015,
εντοπίςτθκε μεγάλθ ποςότθτα κλοπιμαίασ περιουςίασ ςτθν κατοχι 30χρονθσ. Σε ζρευνα που ζγινε
ςτο διαμζριςμά τθσ ςτθ Λεμεςό, εντοπίςτθκαν και παραλιφκθκαν ωσ τεκμιρια, μεταξφ άλλων, 43
γυναικεία και αντρικά ρολόγια, 50 περιδζραια χρυςοφ και αςθμζνιου χρϊματοσ, 60 ςκουλαρίκια,
40 βραχιόλια, 22 αρϊματα, 18 γυναικείεσ και αντρικζσ τςάντεσ, επτά κινθτά τθλζφωνα, δζκα
φορτιςτζσ κινθτϊν τθλεφϊνων, τρεισ φορθτοί θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, τζςςερισ φωτογραφικζσ
μθχανζσ και άλλα αντικείμενα, κακϊσ και διάφορα διαρρθκτικά εργαλεία. Θ 30χρονθ ςυνελιφκθ
για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων, αφοφ δεν ζδωςε επαρκείσ εξθγιςεισ ςε ςχζςθ με τθν
προζλευςθ των εν λόγω αντικειμζνων.
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Εξάλλου, περί τα τζλθ Ιουλίου 2014, άλλα τρία πρόςωπα ςυνελιφκθκαν ςτθν επαρχία
Αμμοχϊςτου για παράνομθ κατοχι περιουςίασ, υποκζςεισ κλοπϊν, κακϊσ επίςθσ και για τρεισ
υποκζςεισ λθςτειϊν.
Επίςθσ, κατά το ςυγκεκριμζνο χρόνο ςυνελιφκθκαν ςτθν επαρχία Λεμεςοφ ακόμθ δφο πρόςωπα,
που πιςτεφεται ότι αποτελοφςαν μζλθ ςπείρασ διαρρθκτϊν. Σε ζρευνα που ζγινε ςτο διαμζριςμά
τουσ, εντοπίςτθκε μεγάλοσ αρικμόσ χρυςαφικϊν και κοςμθμάτων, για τα οποία οι δφο
ςυλλθφκζντεσ δεν ιταν ςε κζςθ να δϊςουν επαρκείσ εξθγιςεισ για τθν προζλευςι τουσ.
Επιπρόςκετα, ςτισ αρχζσ Αυγοφςτου ςυνελιφκθ 38χρονοσ για υπόκεςθ κλοπισ μεγάλθσ
ποςότθτασ εμπορευμάτων (οικιακζσ και θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, διάφορα εργαλεία) από αποκικθ
ςτθ Λάρνακα. Ο 38χρονοσ ςυνελιφκθ για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων και ςτθ διάρκεια ζρευνασ
που ζγινε ςτα υποςτατικά του, εντοπίςτθκε θ κλοπιμαία περιουςία.
x.

Εξάρκρωςθ κυκλωμάτων κλοπιμαίων οχθμάτων. υντονιςμζνεσ επιχειριςεισ για εντοπιςμό
κλοπιμαίων οχθμάτων που επρόκειτο να πωλθκοφν ςε ανυποψίαςτουσ πολίτεσ. Τα μζλθ τθσ
Αςτυνομίασ, ςυλλζγοντασ ςτοιχεία και αξιοποιϊντασ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κλοπιμαία
οχιματα που επρόκειτο να πωλθκοφν ςτθν εγχϊρια αγορά, ζκεςαν υπό παρακολοφκθςθ τον
Οκτϊβριο και Νοζμβριο 2014, ςυγκεκριμζνα πρόςωπα, χϊρουσ και οχιματα, διενεργϊντασ
παράλλθλα ζρευνεσ ςε υποςτατικά και χϊρουσ πϊλθςθσ αυτοκινιτων παγκφπρια. Κατά τθ
διάρκεια των ερευνϊν, εντοπίςτθκε και παραλιφκθκε αρικμόσ αυτοκινιτων, για τα οποία
υπιρχαν πλθροφορίεσ ότι ιταν κλοπιμαία από χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ και μεγάλοσ αρικμόσ
άλλων τεκμθρίων, ςχετικϊν με τισ υπό διερεφνθςθ υποκζςεισ.
Επίςθσ, ςτο πλαίςιο δεφτερθσ επιχείρθςθσ για εντοπιςμό πολυτελϊν κλοπιμαίων οχθμάτων,
διεξιχκθκαν ζρευνεσ με δικαςτικά εντάλματα ςε υποςτατικά ςτθ Λεμεςό. Κατά τθ διάρκεια των
ερευνϊν, εντοπίςτθκαν και παραλιφκθκαν εφτά (7) πολυτελι οχιματα, για τα οποία υπιρχε
υπόνοια ότι ιταν κλοπιμαία από χϊρα τθσ Ε.Ε., ενϊ ςτα υποςτατικά δφο προςϊπων ςτθ Λεμεςό,
εντοπίςτθκαν δφο αυτοκίνθτα, τα οποία από εξετάςεισ που ζγιναν, διαπιςτϊκθκε ότι ζφεραν
πλαςτοφσ αρικμοφσ πλαιςίου και φαίνεται να κλάπθκαν από χϊρα τθσ Ε.Ε. ςτισ 1/8/14 και
28/10/14 αντίςτοιχα.
Επιπρόςκετα, μζλθ τθσ Αςτυνομικισ Διεφκυνςθσ Λευκωςίασ, διενιργθςαν ζρευνα με δικαςτικό
ζνταλμα ςε υποςτατικό ςε περιοχι τθσ Λευκωςίασ για εντοπιςμό κλοπιμαίων εξαρτθμάτων
οχθμάτων. Κατά τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ, ελζγχκθκαν ςυνολικά 215 οχιματα διαφόρων τφπων και
για τα δφο από αυτά, θγζρκθκαν υποψίεσ ότι είχαν παραποιθμζνο αρικμό πλαιςίου. Ραράλλθλα,
εντοπίςτθκε ζνα όχθμα, το οποίο είχε καταγγελκεί ωσ κλοπιμαίο ςτισ 14 Οκτωβρίου, 2014. Σχετικά
με τισ εν λόγω υποκζςεισ ςυνελιφκθκε αρικμόσ προςϊπων για διευκόλυνςθ των ανακρίςεων με
ςτόχο τθν πλιρθ διαλεφκανςθ των ςοβαρϊν αυτϊν υποκζςεων.

xi.

Εντοπιςμόσ διαρρικτθ από μζλοσ τθσ Αςτυνομίασ εκτόσ υπθρεςίασ. Στισ αρχζσ Οκτωβρίου 2014,
ενϊ αςτυφφλακασ βριςκόταν εκτόσ υπθρεςίασ ςε περιοχι τθσ Λεμεςοφ, αντιλιφκθκε άγνωςτο
πρόςωπο να κινείται φποπτα με αυτοκίνθτο ςτθν εν λόγω περιοχι και αφοφ το ςτάκμευςε κοντά
ςτθν αυλι οικίασ, ειςιλκε ςε αυτι. Εξερχόμενοσ ο αςτυφφλακασ, που τον παρακολοφκθςε, τον
ρϊτθςε το λόγο για τον οποίο είχε ειςζλκει ςτθν αυλι τθσ οικίασ και αμζςωσ τότε ο άγνωςτοσ
τράπθκε ςε φυγι τρζχοντασ. Από εξετάςεισ που ακολοφκθςαν διαπιςτϊκθκε ότι θ οικία ανικει ςε
67χρονο και είχε διαρρθχκεί. Ακολοφκθςε ζρευνα ςτο αυτοκίνθτο που οδθγοφςε ο άγνωςτοσ, όπου
εντοπίςτθκε και καταςχζκθκε ωσ τεκμιριο, ζνα διαρρθκτικό εργαλείο. Σχετικά με τθν εν λόγω
υπόκεςθ, ςυνελιφκθ το πιο πάνω πρόςωπο, ενϊ από περαιτζρω εξετάςεισ που ζγιναν, διαφάνθκε
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ότι ςυνδεόταν με ακόμθ επτά (7) υποκζςεισ διαρριξεων και κλοπϊν που διαπράχκθκαν ςτθν
επαρχία Λεμεςοφ κατά τθν περίοδο Αυγοφςτου - Οκτωβρίου, 2014.
Για τθν αποτελεςματικι διερεφνθςθ των διαφόρων ςοβαρϊν υποκζςεων και τεκμθρίων ζχει ςυμβάλει
ςθμαντικά και κατά τθ διάρκεια του 2014 θ Υπθρεςία Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν τθσ Αςτυνομίασ. Με τθν
επιςτθμονικι ζρευνα και μζςω του ςφγχρονου εξοπλιςμοφ και μεκόδων που χρθςιμοποιεί, ςυνζβαλε ςτθν
ανεφρεςθ και ανάλυςθ μαρτυρίασ, για περαιτζρω εξιχνίαςθ των υποκζςεων.
Διαχρονικά, οι επαρχίεσ που αντιμετωπίηουν το μεγαλφτερο πρόβλθμα ςε ό,τι αφορά ςτο ςοβαρό ζγκλθμα
είναι οι δφο μεγαλφτερεσ ςε εδαφικι ζκταςθ και πλθκυςμό, θ Λευκωςία και θ Λεμεςόσ. Ακολουκοφν θ
Ράφοσ, θ Λάρνακα, θ Αμμόχωςτοσ και τζλοσ θ Μόρφου. Στθ διάρκεια του 2014, ςτθ Λευκωςία
παρουςιάςτθκε μείωςθ ςτισ ςοβαρζσ υποκζςεισ, όπωσ επίςθσ ςτθ Μόρφου και ςτθ Λάρνακα, θ οποία
αποτελεί τθν επαρχία που ςθμείωςε τθ μεγαλφτερθ μείωςθ, ενϊ ςτθ Λεμεςό, ςτθν Ράφο και ςτθν
Αμμόχωςτο ςθμειϊκθκε αφξθςθ. Ριο κάτω παρουςιάηεται θ κατάςταςθ του ςοβαροφ εγκλιματοσ ανά
επαρχία για τθν τριετία 2012-2014:
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Πςον αφορά ςτισ μικροπαραβάςεισ ςτθ διάρκεια του 2014 διερευνικθκαν 9.554, με ποςοςτό εξιχνίαςθσ
92,2%. Στον αρικμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι υποκζςεισ που είτε αναβακμίςτθκαν, είτε αφοροφςαν
ςε λάκοσ καταχωρίςεισ είτε ςθμειϊκθκαν ωσ ανφπαρκτεσ. Σε ςφγκριςθ με το 2013 υπάρχει μια ςχετικι
μείωςθ αφοφ καταγράφθκαν 10.804 υποκζςεισ, ενϊ το 2012 ςθμειϊκθκαν 13.069 υποκζςεισ.
Για ακόμθ μια χρονιά, προβικαμε ςτθ διοργάνωςθ διαλζξεων για κζματα πρόλθψθσ εγκλιματοσ ςε
ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, ςτθ διεξαγωγι επιχειριςεων με ςκοπό τθν πάταξθ τθσ εμπορίασ
προςϊπων, τθν προςταςία δικαιωμάτων πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, τθν εφαρμογι του Ρερί Στοιχθμάτων
Νόμου, το κάπνιςμα κ.ά. Ραράλλθλα, προβικαμε ςτθ διεξαγωγι μεγάλου αρικμοφ περιπολιϊν και
ςυνδυαςμζνων επιχειριςεων ςε περιοχζσ και χϊρουσ όπου παρατθρείται αυξθμζνθ εγκλθματικότθτα.
Επιπλζον, επικεωρικθκαν δθμόςια κτιρια, Τράπεηεσ/ΣΡΙ, Ανεξάρτθτεσ Υπθρεςίεσ του κράτουσ,
Δικαςτιρια, Θμικρατικοφσ Οργανιςμοφσ, κτιρια κοινισ ωφελείασ, εκκλθςίεσ και πρεςβείεσ για κζματα
αςφάλειασ.
Θ Αςτυνομία κατά τθ διάρκεια του 2014 δραςτθριοποιικθκε ςε ό,τι αφορά τθν πρόλθψθ ςε ςχζςθ με τισ
κροτίδεσ, όπου Ρυροτεχνουργοί παρζδωςαν 79 διαλζξεισ ςε 26.300 πρόςωπα, ανάμεςά τουσ μακθτζσ και
μζλθ οργανωμζνων ςυνόλων, ξεπερνϊντασ ζτςι τον ςτόχο που τζκθκε για το ζτοσ που ιταν θ διοργάνωςθ
60 διαλζξεων. Επιπρόςκετα, δόκθκαν διαλζξεισ ςτο προςωπικό κοινωφελϊν Οργανιςμϊν και ιδιωτικϊν
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εταιρειϊν ςε ςχζςθ με τον εντοπιςμό εκρθκτικϊν μθχανιςμϊν και λιψθ μζτρων αςφαλείασ. Θ χριςθ
μεγάλων και επικίνδυνων κροτίδων ςε απόπειρεσ καταςτροφισ περιουςίασ με εκρθκτικζσ φλεσ μειϊκθκε
ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά. Ωςτόςο, θ χριςθ τουσ εξακολουκεί να είναι ςχετικά «δθμοφιλισ»,
αφενόσ λόγω του νομικοφ πλαιςίου και αφετζρου λόγω τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ.
Επιπλζον, θ Αςτυνομία ςε ςυνεργαςία με το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Κφπρου
και τον Κυπριακό Σφνδεςμο Επιχειριςεων Αςφαλείασ, πραγματοποίθςαν παγκφπρια εκςτρατεία
ενθμζρωςθσ του κοινοφ ςχετικά με τθ διάταξθ του περί Ιδιωτικϊν Γραφείων Ραροχισ Υπθρεςιϊν
Αςφάλειασ Νόμου 125(Ι)/2007.
3.2 Πολιτικι πρόλθψθσ, κεραπείασ και καταςτολισ των ναρκωτικϊν
Θ Αςτυνομία Κφπρου εφαρμόηει τθν πολιτικι του Κράτουσ που πθγάηει μζςα από τθν Εκνικι Στρατθγικι
για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εξάρτθςθσ από παράνομεσ ουςίεσ (2013-2020), θ οποία ςτθρίηεται ςτισ Διεκνείσ
Συμβάςεισ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα ναρκωτικά, ςτισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Ε.Ε. και άλλων
Διεκνϊν Οργανιςμϊν. Θ υλοποίθςθ αυτισ τθσ πολιτικισ, προχποκζτει ςτενι ςυνεργαςία με τισ άλλεσ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ, κρατικζσ και μθ, και τθ ςυμμετοχι των μελϊν τθσ κοινωνίασ μασ.
Θζτοντασ ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ θ Αςτυνομία τθ μείωςθ τθσ διακίνθςθσ των παράνομων ουςιϊν, τθν
αποτροπι τθσ ειςαγωγισ παρανόμων ουςιϊν ςτθν Κυπριακι Δθμοκρατία και τθν πρόλθψθ τθσ διακίνθςθσ
νζων ςυνκετικϊν ναρκωτικϊν, εςτίαςε ςε μια πιο ςτοχευμζνθ πρόλθψθ βαςιςμζνθ ςε επιςτθμονικά
τεκμθριωμζνεσ πρακτικζσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτισ ευάλωτεσ ομάδεσ, ωσ προσ τθν αποτροπι τθσ χριςθσ
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν, παροχι προγραμμάτων ςε περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου και ανάπτυξθ δράςεων με
ςτόχο τθ δθμιουργία αποτρεπτικοφ περιβάλλοντοσ ωσ προσ τθ χριςθ.
Θ πρακτικι τθσ παραπομπισ νεαρϊν ςυλλθφκζντων ςε κεραπευτικά κζντρα είχε ωσ επίκεντρο το χριςτθ
με ςτόχο τθ κεραπεία και τθν αποκατάςταςι του μζςα ςτθν κοινωνία. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ πρακτικισ
υπιρξε θ αφξθςθ τθσ προςβαςιμότθτασ ςτο κεραπευτικό δίκτυο και θ μείωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ
μακροχρόνια για αδικιματα που ςχετίηονται με τα ναρκωτικά. Ειδικότερα, ςτθ διάρκεια του ζτουσ
διοργανϊκθκαν 154 διαλζξεισ, εργαςτιρια και ςυηθτιςεισ, τα οποία παρακολοφκθςαν 3.070 άτομα
διαφόρων θλικιϊν. Για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του ευρφτερου κοινωνικοφ ςυνόλου
διοργανϊκθκαν διάφορεσ εκδθλϊςεισ και εκδόκθκε ενθμερωτικό υλικό με αντιναρκωτικά μθνφματα.
Μζςα ςτα πλαίςια του πρωτοκόλλου ςυνεργαςίασ για παραπομπι νεαρϊν ςυλλθφκζντων και ατόμων που
ηθτοφν βοικεια από τθν Υ.ΚΑ.Ν. με τα Κρατικά Θεραπευτικά Κζντρα, οι Λειτουργοί Κοινωνικισ
Ραρζμβαςθσ, παρείχαν ςυμβουλευτικι ςτιριξθ και κακοδιγθςθ ςε 673 άτομα, από τα οποία 453 ιταν
«εξυπθρετοφμενοι» (χριςτεσ ναρκωτικϊν) και 220 άτομα του οικογενειακοφ υποςτθρικτικοφ τουσ
περιβάλλοντοσ. Από αυτοφσ οι 424 εξυπθρετοφμενοι και τα 158 άτομα του υποςτθρικτικοφ τουσ
περιβάλλοντοσ παραπζμφκθκαν ςε διάφορεσ κρατικζσ κι άλλεσ κεραπευτικζσ δομζσ.
Γενικά, το προφίλ του χριςτθ που απευκφνεται για κεραπεία είναι άντρασ, ελλθνοκφπριοσ, 27 ετϊν,
χριςτθσ κάνναβθσ. Θ αφξθςθ των χρθςτϊν κάνναβθσ που απευκφνονται για κεραπεία οφείλεται κυρίωσ
ςτθν εφαρμογι του Ρρωτοκόλλου Συνεργαςίασ για τθν παραπομπι νζων παραβατϊν μζχρι 24 ετϊν,
κακϊσ και ςτισ παρεμβάςεισ τθσ Αςτυνομίασ που ςτοχεφουν ςτθν παραπομπι όλων των χρθςτϊν
παράνομων εξαρτθςιογόνων ουςιϊν ςε κεραπεία, ανεξαρτιτωσ θλικίασ. Συγκεκριμζνα, θ ζκκεςθ του
Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ και Ρλθροφόρθςθσ για τα Ναρκωτικά Κφπρου (2014), αναφζρει: «Ενϊ θ
πλειοψθφία των ατόμων που αιτοφνται για κεραπεία αφοροφν ςε αυτοπαραπομπι (τζςςερεισ ςτουσ 10),
θ Αςτυνομία (Υ.ΚΑ.Ν.) ιταν θ δεφτερθ πιο διαδεδομζνθ πθγι παραπομπισ, κατά 30% του ςυνόλου των
αιτοφντων, βάςει διαδικαςίασ που υλοποιείται μζςω του Ρρωτοκόλλου Συνεργαςίασ». Θ Αςτυνομία ιταν
επίςθσ, θ επικρατζςτερθ πθγι παραπομπισ μεταξφ των ανδρϊν που ηιτθςαν για πρϊτθ φορά κεραπεία,
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με κφρια ουςία κατάχρθςθσ τθν κάνναβθ. Θ παραπομπι νεαρϊν χρθςτϊν ςε κεραπευτικά Κζντρα από τθν
εξειδικευμζνθ υπθρεςία τθσ Αςτυνομίασ (Υ.ΚΑ.Ν.), γεφυρϊνει το κενό μεταξφ τθσ χρονικισ περιόδου τθσ
ςφλλθψθσ του ατόμου και τθσ επαφισ του με τισ κεραπευτικζσ δομζσ. Στόχοσ τθσ Αςτυνομίασ (Υ.ΚΑ.Ν.) με
τθν αναφερόμενθ Υπθρεςία (Υπθρεςία Λειτουργϊν Κοινωνικισ Ραρζμβαςθσ), είναι θ παροχι πρϊιμων
παρεμβάςεων (ενδεδειγμζνθ πρόλθψθ) , για βοικεια, αποφυγι ςτιγματιςμοφ των νεαρϊν χρθςτϊν και
ςτθν μείωςθ τθσ εγκλθματικότθτασ μακροπρόκεςμα.
Σε ό,τι αφορά ςτθ Διεκνι Συνεργαςία θ Κυπριακι Αςτυνομία υιοκζτθςε όλεσ τισ Διεκνείσ Συμβάςεισ για τα
ναρκωτικά και θ Νομοκεςία ζχει εκςυγχρονιςτεί ϊςτε να ςυνάδει με τισ πρόνοιεσ των Συμβάςεων αυτϊν,
για τθν υλοποίθςθ των οποίων ο Οργανιςμόσ μασ ζχει αναπτφξει ςτενι ςυνεργαςία με τα Θνωμζνα Ζκνθ,
τθν Ε.Ε., το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, τθν INTERPOL, τθν EUROPOL και άλλουσ Διεκνείσ Οργανιςμοφσ,
κακϊσ και τισ υπθρεςίεσ ξζνων χωρϊν που ζχουν εγκαταςτιςει μόνιμα ςτθν Κφπρο Αξιωματικοφσ
Συνδζςμουσ.
Ο πυλϊνασ τθσ Διεκνοφσ Συνεργαςίασ ενιςχφει τισ προςπάκειεσ των κρατϊν αναφορικά με το ςυντονιςμό
των πολιτικϊν αντιμετϊπιςθσ για τισ εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ. Οι εξωτερικζσ ςχζςεισ ςτον τομζα αυτό
ςτθρίηονται ςτθν Αρχι τθσ κοινισ ευκφνθσ με ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ διακρατικισ ςυνεργαςίασ, τθσ
δικτφωςθσ, τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν. Σθμειϊνεται ότι κατά το 2014
εκτελζςτθκαν 4 αιτιματα δικαςτικϊν ςυνδρομϊν που ηθτικθκαν από άλλεσ χϊρεσ ενϊ ςε 13 περιπτϊςεισ
ηθτικθκε θ ςυνδρομι άλλων χωρϊν για υποκζςεισ που διερευνικθκαν από τθν Υ.ΚΑ.Ν.
Ακόμθ, θ Αςτυνομία, ςτα πλαίςια των υποχρεϊςεων τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ζναντι των Διεκνϊν και
Διμερϊν Συμβάςεων που ζχει υιοκετιςει, αλλά και ζναντι τθσ Ε.Ε., ζλαβε μζροσ ςε διάφορα ςυνζδρια και
ςυμμετείχε ςε Ομάδεσ Εργαςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που αςχολοφνται με τα ναρκωτικά, όπωσ θ
Οριηόντια Ομάδα (Horizontal Drug Group), θ Ομάδα του Δουβλίνου (Dublin Group), θ Ομάδα Ρρόδρομων
Ουςιϊν τθσ Ε.Ε. και ςε προγράμματα τθσ Europol, κακϊσ επίςθσ ςτθν Ετιςια Σφνοδο των Θνωμζνων Εκνϊν
για τα ναρκωτικά και ςε Ομάδεσ Εργαςίασ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ.
Θ Αςτυνομία Κφπρου αναγνωρίηοντασ τθ νζα πρόκλθςθ εμφάνιςθσ, διάδοςθσ και χριςθσ των νζων
ψυχοτρόπων ουςιϊν υπζβαλε πρόταςθ ςε ςυνεργαςία με το Αντιναρκωτικό Συμβοφλιο, ωσ ςυνεργάτεσ, θ
οποία ζτυχε ζγκριςθσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για το πρόγραμμα «New Psychoactive Substances
(NPS): Building, knowledge and evidence based training through research». Το πρόγραμμα κα ζχει διάρκεια
18 μινεσ και το κόςτοσ ανζρχεται περίπου ςτισ €190.000 και κα χρθματοδοτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι κατά 80% και τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ κα ζχει το Αντιναρκωτικό Συμβοφλιο.
Κατά το 2014, ςθμειϊκθκαν 1.080 υποκζςεισ με τθν εμπλοκι 1.268 προςϊπων, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ
ςτον αρικμό υποκζςεων τθσ τάξθσ του 8,4% και 4,8% ςε ςχζςθ με το 2013 και 2012, αντίςτοιχα. Θ αφξθςθ
αυτι κα πρζπει να προβλθματίςει ολόκλθρθ τθν κυπριακι κοινωνία προκειμζνου να εξευρεκοφν οι
κατάλλθλεσ λφςεισ για τθν καταςτολι του φαινομζνου αυτοφ. Να ςθμειωκεί ότι ςτθ διάρκεια του ζτουσ
ςθμειϊκθκαν ςυνολικά 10 κάνατοι, από τουσ οποίουσ οι 6 χαρακτθρίςτθκαν ωσ άμεςοι κάνατοι (από
άμεςθ χριςθ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν) και οι 4 χαρακτθρίςτθκαν ωσ ζμμεςοι κάνατοι (από ζμμεςθ χριςθ
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν ςε ςυνδυαςμό με μια ςειρά άλλων παραγόντων).
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Ραρακάτω παρουςιάηονται οι υποκζςεισ ναρκωτικϊν και τα ποςοςτά εξιχνίαςθσ για το 2012 – 2014:
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Αυξθμζνεσ παρουςιάηονται οι καταςχζςεισ το 2014, ειδικά τθσ κάνναβθσ (202 κιλά και 830 γραμμάρια) ςε
ςφγκριςθ με το 2013 (99 κιλά και 463 γραμμάρια). Αναφορικά με τθν κοκαΐνθ, το 2014 καταςχζκθκαν 31
κιλά και 748 γραμμάρια, ςε ςφγκριςθ με το 2013 όπου ζγινε κατάςχεςθ 3 κιλϊν και 310 γραμμαρίων.
Επίςθσ, ςθμαντικι αφξθςθ παρουςιάηεται ςτα ςυνκετικά ναρκωτικά MDMA (Ecstacy) και ςτισ νζεσ
ψυχότροπεσ ουςίεσ. Από τα δεδομζνα τα οποία διακζτουμε, θ κάνναβθ παραμζνει θ πιο διαδεδομζνθ
παράνομθ ουςία χριςθσ ιδιαίτερα ςε νεαροφσ και νεαροφσ ενιλικεσ χριςτεσ, ενϊ, θ θρωίνθ παρουςιάηει
ςθμαντικι μείωςθ ςτισ καταςχζςεισ και ςτθ διακεςιμότθτα τθσ χριςθσ, φαινόμενο που εμφανίηεται και
ςτισ πλείςτεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Οι θλικίεσ των ενεχόμενων ατόμων ςε υποκζςεισ ναρκωτικϊν, γενικά, καταδεικνφει τθν εμπλοκι όλο και
περιςςοτζρων νζων ςε αυτζσ. Από τα αποτελζςματα που ζχουν προκφψει το 2014 ανθςυχθτικό είναι και
το γεγονόσ ότι αφξθςθ παρουςιάςτθκε ςε όλεσ ςχεδόν τισ θλικιακζσ ομάδεσ των ενεχόμενων προςϊπων.
Το γεγονόσ αυτό προκαλεί ανθςυχία εφόςον λόγω και των κοινωνικοοικονομικϊν ςυνκθκϊν που
επικρατοφν ανάμεςα ςτουσ νζουσ, αυξάνονται οι επιβαρυντικοί παράγοντεσ που επιδροφν για αφξθςθ
τθσ χριςθσ. Ραρόλα αυτά, ςτθν 1θ θλικιακι ομάδα των 14-18 ςθμειϊκθκε ςθμαντικι μείωςθ, τθσ τάξεωσ
του 23,6%. Ριο κάτω παρουςιάηονται αναλυτικά οι θλικιακζσ ομάδεσ των ενεχόμενων προςϊπων για τθν
διετία 2013-2014:
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Να ςθμειωκεί ότι ςτο ζργο τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ Καταπολζμθςθσ Ναρκωτικϊν για εξιχνίαςθ
υποκζςεων, ςυνζβαλαν για άλλθ μια χρονιά ςθμαντικά και άλλα Τμιματα τθσ Αςτυνομίασ, όπωσ θ
Μ.Μ.Α.Δ., το Τμιμα Τροχαίασ, οι Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ Επαρχιϊν κ.ά.
3.3 Εταιρικι ςφμπραξθ με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ – «κοινωνικό ςυμβόλαιο»
Θ Αςτυνομία Κφπρου ζχει αρχίςει τθν εγκακίδρυςθ ενόσ μοντζλου αςτυνόμευςθσ, του οποίου οι βαςικζσ
αρχζσ και ςυνιςτϊςεσ ςυνάδουν πλιρωσ με αυτά που αναφζρονται ςτθ ςφγχρονθ βιβλιογραφία και
πρακτικι περί αςτυνόμευςθσ και δθμόςιασ διοίκθςθσ, κακϊσ και ςτισ πρακτικζσ και προςεγγίςεισ κρατϊν,
κυρίωσ τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ, που αποδείχτθκαν ευεργετικζσ για τισ χϊρεσ αυτζσ, ςυνυπολογίηοντασ
παράλλθλα τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα του δικοφ μασ οργανιςμοφ αλλά και τθσ κυπριακισ
κοινωνίασ.
Ρρόκειται για ζνα μοντζλο αςτυνόμευςθσ το οποίο εδράηεται ςτθν κοινοτικι αςτυνόμευςθ και
περιλαμβάνει πτυχζσ τθσ αςτυνόμευςθσ με επίκεντρο τθν πλθροφορία. Συγχρόνωσ, ενιςχφεται με ςτοιχεία
τθσ λεγόμενθσ «’Εξυπνθσ Αςτυνόμευςθσ», που επικεντρϊνεται ουςιαςτικά ςτθν αξιοποίθςθ τθσ
τεχνολογίασ και τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ, με απϊτερο ςτόχο τα καλφτερα δυνατά αποτελζςματα με το
λιγότερο δυνατό κόςτοσ ςε μζςα, πόρουσ και ανκρϊπινο δυναμικό.
Θ επιτυχία του νζου μοντζλου αςτυνόμευςθσ διαςφαλίηεται μζςα από τθ ςυνεργαςία του πολίτθ με τθν
Αςτυνομία, θ οποία αποτελεί ςθμαντικι επζνδυςθ ςτθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ αςφάλειασ, εφόςον θ
αςφάλεια αποτελεί ευκφνθ όλων μασ. Στα πλαίςια αυτά, ζγινε επζκταςθ του κεςμοφ «Αςτυνομικόσ τθσ
Γειτονιάσ» και του κεςμοφ «Ραρατθρθτισ τθσ Γειτονιάσ». Συγκεκριμζνα, μζχρι το τζλοσ του 2014, τον
κεςμό του Αςτυνομικοφ τθσ Γειτονιάσ ενίςχυςαν 74 μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, καλφπτοντασ 115 Διμουσ/
Κοινότθτεσ και 630.000 κατοίκουσ των περιοχϊν αυτϊν. Επιπρόςκετα, το πρόγραμμα του Ραρατθρθτι τθσ
Γειτονιάσ εφαρμόςτθκε ςε 28 Διμουσ και 112 Κοινότθτεσ με 52.000 παρατθρθτζσ, ενϊ άλλεσ 45
κοινότθτεσ βρίςκονται ςτθ διαδικαςία εφαρμογισ. Ο κεςμόσ του Ραρατθρθτι τθσ Γειτονιάσ, ςυμβάλει ςτο
ζργο τθσ Αςτυνομίασ προλθπτικά κυρίωσ αλλά και καταςταλτικά.
Το 2014 ςυνεχίςτθκε θ ςυνεργαςία τθσ Αςτυνομίασ με τον Οργανιςμό Νεολαίασ Κφπρου (ΟΝΕΚ) για τθν
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ νεανικισ παραβατικότθτασ και τθν εμπλοκι του ΟΝΕΚ ςτθν προϊκθςθ του
προγράμματοσ "Ραρατθρθτισ τθσ Γειτονιάσ".
3.4 Ζγκλθμα ςτον κυβερνοχϊρο
Ακόμθ ζνα κζμα που μασ απαςχόλθςε ωσ Αςτυνομία ςτθ διάρκεια του 2014 ιταν και το θλεκτρονικό
ζγκλθμα. Ζνα αςφαλζσ διαδικτυακό περιβάλλον ενδυναμϊνει τθν εμπιςτοςφνθ και ςυμβάλει ςε ςτακερι
και παραγωγικι κοινωνία. Θ τεχνολογία τθσ πλθροφορικισ αποτελεί πλζον ζνα αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ
κακθμερινότθτασ. Το Γραφείο Καταπολζμθςθσ Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ τθσ Αςτυνομίασ, ζχει ςθμαντικό
ρόλο να διαδραματίςει ςτον τομζα αυτό, εφόςον θ τεχνολογία τθσ πλθροφορικισ μπορεί να εξυπθρετιςει
τόςο νόμιμεσ, όςο και παράνομεσ δραςτθριότθτεσ.
Κατά τθ διάρκεια του 2014, τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ διερεφνθςαν 272 υποκζςεισ. Οι υποκζςεισ αυτζσ
αφοροφςαν κυρίωσ ςε αδικιματα πλαςτογραφίασ, υποκζςεισ παιδικισ πορνογραφίασ, αλλά και
αδικιματα που ςχετίηονταν με τα κοινωνικά δίκτυα επικοινωνίασ. Ακόμθ, το Γραφείο Καταπολζμθςθσ
Θλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ και το Δικανικό Εργαςτιριο Θλεκτρονικϊν Δεδομζνων ςυμμετείχαν ςτο
πρόγραμμα «Hercule II Grant Programme – Ζργο Tech-Assist CyPol», ςτο οποίο θ Κυπριακι Αςτυνομία
υπζβαλε πρόταςθ χρθματοδότθςθσ, θ οποία εγκρίκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Θ χρθματοδότθςθ
αφοροφςε ςτθν αγορά απαιτοφμενων εξοπλιςμϊν για αναβάκμιςθ του Δ.Ε.Θ.Δ., ϊςτε θ εξζταςθ και θ
ανάλυςθ των τεκμθρίων να γίνεται ςτο ςυντομότερο δυνατό χρόνο και να εξυπθρετοφνται
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αποτελεςματικά όλοι οι φορείσ που απευκφνονται ςτο εργαςτιριο. Ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ του
ζργου ιταν €58.843, εκ των οποίων ποςό φψουσ €29.421,50 (ποςοςτό χρθματοδότθςθσ 50%) ανακτικθκε
από το Ρρόγραμμα. Θ υλοποίθςθ του ζργου κάλυπτε τθν περίοδο Νοζμβριο του 2013 - Δεκζμβριο του
2014. Επιπρόςκετα, κατά το ζτοσ 2014 εξαςφαλίςτθκε το ποςό των €770.000 από το Ταμείο Εςωτερικισ
Αςφάλειασ τθσ Ε.Ε., το οποίο αναμζνεται να υλοποιθκεί μζχρι το 2020.
Θ Αςτυνομία μζςω του αρμόδιου γραφείου, από το 2013, μζςω διαφόρων δράςεων, λαμβάνει μζροσ ςτθ
Στρατθγικι Κυβερνοαςφάλειασ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Επιπλζον, θ Αςτυνομία από το 2014,
λαμβάνει μζροσ ςτθν επιτροπι EMPACT – C.S.Ε. (Child Sexual Exploitation), όπου κακορίηεται θ Στρατθγικι
για παιδικι πορνογραφία ςτθν Ε.Ε. και κακορίηεται ςχζδιο ενεργείασ. Ιδιαίτερθ είναι θ ςυμβολι μασ ςτθ
δράςθ 14, θ οποία αφορά ςτθν πρόλθψθ του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ ςε όλα τα επίπεδα.
Από τον Ιανουάριο του 2014, ζχει τεκεί ςε εφαρμογι θ θλεκτρονικι πλατφόρμα
καταχϊρθςθσ/καταγραφισ πλθροφοριϊν ι καταγγελίασ για το θλεκτρονικό ζγκλθμα μζςω διαδικτφου. Θ
εφαρμογι αυτι βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ.
3.5 Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ ςτθν οικογζνεια
Θ Βία ςτθν Οικογζνεια αποτελεί ζνα πολφπλοκο ψυχοκοινωνικό πρόβλθμα που ζχει να αντιμετωπίςει θ
ςφγχρονθ, κυπριακι κοινωνία. Ρρόκειται για διαχρονικό φαινόμενο που δεν διαχωρίηει κοινωνικζσ τάξεισ
ι εκνικότθτα. Δυςτυχϊσ τα πραγματικά ποςοςτά εμφάνιςθσ του φαινομζνου δεν μποροφν να γίνουν
απολφτωσ γνωςτά, εφόςον μόνο κάποια περιςτατικά καταγγζλλονται ςτθν Αςτυνομία. Στθ διάρκεια του
2014, ςθμειϊκθκαν 884 περιςτατικά τα οποία αφοροφςαν ςε κροφςματα βίασ εντόσ τθσ οικογενειακισ
εςτίασ. Υπάρχει αφξθςθ ςε ςχζςθ με τα 792 που είχαμε το 2013.
Κατά το 2014 ολοκλθρϊκθκε το Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα Leonardo da Vinci ςτο οποίο ςυμμετείχε το
Γραφείο Χειριςμοφ Θεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και το οποίο αφοροφςε ςτθν αξιολόγθςθ
επικινδυνότθτασ ςε περιπτϊςεισ ενδοοικογενειακισ βίασ. Το πρόγραμμα αυτό είχε αρχίςει το 2012. Κατά
το 2014, ζγιναν οι τελευταίεσ δφο ςυναντιςεισ, ςτισ οποίεσ ολοκλθρϊκθκε θ ςφνταξθ εγχειριδίου το οποίο
περιγράφει τα εργαλεία που χρθςιμοποιοφν αςτυνομίεσ για να υπολογίςουν τουσ κινδφνουσ που
ςυνδζονται με τθν ενδοοικογενειακι βία. Το εγχειρίδιο περιγράφει τισ εμπειρίεσ όλων των χωρϊν που
ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα, δθλαδι Αυςτρία, Βουλγαρία, Κφπροσ, Ρολωνία, Ρορτογαλία, Σουθδία και
Θνωμζνο Βαςίλειο.
Στθ βάςθ τθσ τεχνογνωςίασ που αποκτικθκε από το Ρρόγραμμα αυτό, το αρμόδιο γραφείο τθσ
Αςτυνομίασ υπζβαλε πρόταςθ για υιοκζτθςθ ςυνοπτικοφ εντφπου αξιολόγθςθσ και διαχείριςθσ
επικινδυνότθτασ μεταξφ πρϊθν / νυν ςυμβίων ι ςυηφγων. Ραράλλθλα, θ Αςτυνομία μελζτθςε και
προϊκθςε ειςιγθςθ για εξαςφάλιςθ και χριςθ των ειδικϊν τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν (TecSOS) για
προςταςία των κυμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια, που κρίνεται ότι αντιμετωπίηουν ςοβαρό κίνδυνο.
3.6 Κοινωνικοποίθςθ των νεαρϊν που εμπλζκονται ςε παράνομεσ πράξεισ/παιδαγωγικι προςζγγιςθ
των ανθλίκων παραβατϊν
Με τθν ψιφιςθ του περί Ρρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και ςεξουαλικισ
εκμετάλλευςθσ παιδιϊν και τθσ παιδικισ πορνογραφίασ Νόμου 91(Ι)14 ςτισ 4/7/14, το Γραφείο Χειριςμοφ
Θεμάτων Βίασ ςτθν Οικογζνεια και Κακοποίθςθσ Ανθλίκων τθσ Αςτυνομίασ, λόγω αρμοδιότθτασ, (ςε
ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που αφορά ο νόμοσ, δθλαδι, το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ
και Δθμόςιασ Τάξεωσ, τθ Νομικι Υπθρεςία, και τθν Επίτροπο για τθν Ρροςταςία των Δικαιωμάτων του
Ραιδιοφ) ζχει προβεί ςε αρικμό ςυναντιςεων και ςυςκζψεων για τθν καλφτερθ πρακτικι εφαρμογι του
νόμου.
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Ρζραν τοφτου, ζχει προχωριςει ςτθ δθμιουργία ςχετικοφ Αρχείου Καταδικαςκζντων για ςεξουαλικά
αδικιματα εναντίον ανθλίκων, ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του νόμου, ςτο οποίο ζχουν καταχωρθκεί όςοι
καταδικάςκθκαν για ςυναφι αδικιματα και καταδίκεσ που δεν ζχουν αποκαταςτακεί.
Κατά το 2014, προωκικθκε θ ετοιμαςία πλθροφοριακοφ υλικοφ που κα δίνεται ςτα ανιλικα κφματα ι/και
γονείσ τουσ, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία. Ταυτόχρονα, γφρω από το εν λόγω κζμα ενθμερϊκθκαν τόςο
μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, όςο και πολίτεσ, μζςω των ΜΜΕ, αλλά και άλλοι επαγγελματικοί φορείσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, για τισ πρόνοιεσ του νόμου που αφοροφν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Αςτυνομίασ.
Συνεχίςτθκε και κατά τθ διάρκεια του 2014, θ Συνεργαςία Αςτυνομίασ – Εκκλθςίασ με τον οριςμό ςθμείων
επαφισ ανά Επαρχία από κάκε Αςτυνομικι Διεφκυνςθ και ςθμείων επαφισ ανά Μθτρόπολθ. Θ
ςυνεργαςία αυτι άρχιςε ωσ επί το πλείςτον ςτα πλαίςια τθσ πρόλθψθσ και τθσ αντιμετϊπιςθσ τθσ
νεανικισ παραβατικότθτασ, όπου τα ςθμεία επαφισ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν
πραγματοποίθςθ δραςτθριοτιτων που προωκοφν τθν ανάπτυξθ κετικϊν ςτάςεων ανάμεςα ςτουσ νζουσ
και όχι μόνο.
3.7 Καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ προςϊπων
Θ εμπορία προςϊπων αποτελεί μια ευμετάβλθτθ και δφςκολα ελεγχόμενθ μορφι εγκλιματοσ, το οποίο
διαπράττεται ςυχνά ςτα πλαίςια του διεκνικοφ οργανωμζνου εγκλιματοσ. Ζχοντασ προςλάβει παγκόςμιεσ
διαςτάςεισ, εμφανίηεται με διάφορεσ μορφζσ και εκφάνςεισ, γεγονόσ το οποίο κακιςτά τθν αντιμετϊπιςθ
του ιδιαίτερα δφςκολθ. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Εργαςίασ (ΔΟΕ), τα κφματα
εμπορίασ ανζρχονται τουλάχιςτον ςε 20,9 εκατομμφρια ςε παγκόςμιο επίπεδο, εκ των οποίων τα 5,5
εκατομμφρια είναι παιδιά. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ, ο αρικμόσ των κυμάτων ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ ανζρχεται ςε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ. (πθγι Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ κατά τθσ εμπορίασ προςϊπων
2013-2015). Θ ζκταςθ φυςικά του φαινομζνου μπορεί να εκτιμθκεί μόνο κατά προςζγγιςθ και αποτιμάται
ςε αρικμοφσ μικρότερουσ από τθν τραγικι πραγματικότθτα. Οι γυναίκεσ και τα κορίτςια αποτελοφν τθ
ςυντριπτικι πλειοψθφία των κυμάτων εμπορίασ με ςκοπό τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ, ενϊ οι
μετανάςτεσ αποτελοφν το μεγαλφτερο αρικμό κυμάτων εκμετάλλευςθσ ςτθν εργαςία και
καταναγκαςτικισ εργαςίασ.
Οι βαςικότερεσ αιτίεσ τθσ εμπορίασ προςϊπων παγκόςμια, βρίςκονται ριηωμζνεσ ςτθ φτϊχεια, τθν ελλιπι
λειτουργία των δθμοκρατικϊν κεςμϊν του κράτουσ δικαίου, ςτθν ανιςότθτα των φφλων και ςτθ βία κατά
των γυναικϊν, ςτουσ πολζμουσ και τισ ζνοπλεσ ςυγκροφςεισ, ςτισ φυςικζσ καταςτροφζσ ςτισ χϊρεσ
προζλευςθσ των κυμάτων, ςτθν οικονομικι εξακλίωςθ ςτον κοινωνικό αποκλειςμό, ςτθν ζλλειψθ
ευκαιριϊν και απαςχόλθςθσ, τθν ζλλειψθ πρόςβαςθσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν παιδικι εργαςία και τισ
διακρίςεισ.
Θ Αςτυνομία, ωσ μζλοσ τθσ Ρολυκεµατικισ Συντονιςτικισ Οµάδασ κατά τθσ Εµπορίασ Ρροςϊπων,
ακολουκεί το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ 2013 – 2015, το οποίο εγκρίκθκε από το Υπουργικό Συμβοφλιο κατά
τθ ςυνεδρία του που πραγματοποιικθκε ςτισ 10 Μαΐου 2013. Σκοπόσ του ςχεδίου είναι να κζςει ζνα
ςυνολικό πλαίςιο για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εμπορίασ προςϊπων, κζτοντασ πραγματιςτικοφσ ςτόχουσ που
καλφπτουν όλεσ τισ πτυχζσ του προβλιματοσ και προωκϊντασ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, ςτα πλαίςια
καλφτερου και εποικοδομθτικότερου ςυντονιςμοφ.
Κατά το 2014, παρατθρικθκε αφξθςθ των φαινομζνων για εκμετάλλευςθ ςτθν εργαςία, κυκλωμάτων
πορνείασ και άλλων μορφϊν εμπορίασ, όπωσ θ επαιτεία και οι εικονικοί γάμοι.
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Τον Δεκζμβριο του 2014, θ Κυπριακι Δθμοκρατία δζχκθκε τθ δεφτερθ αξιολόγθςθ τθσ Επιτροπισ
Εμπειρογνωμόνων GRETA του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, όςον αφορά ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ που
αφορά τθν εμπορία προςϊπων και αναμζνεται θ τελικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ τον Ιοφλιο του 2015.
Δυςτυχϊσ, παρά τισ προςπάκειεσ που καταβάλλει θ Αςτυνομία με βάςθ τισ αρμοδιότθτεσ τθσ όςον αφορά
ςτον τομζα τθσ καταπολζμθςθσ τθσ εμπορίασ προςϊπων, κατά τθν αξιολόγθςθ τθσ Κφπρου από το
Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικϊν το 2014, ςτα πλαίςια τθσ ετιςιασ αξιολόγθςθσ των διαφόρων χωρϊν,
θ Κφπροσ ζχει υποβιβαςτεί ςε κατάταξθ από τθν κατθγορία TEAR 2 ςτθν κατθγορία TEAR 2 – WATCHLIST,
για το λόγο ότι απζτυχε να εφαρμόςει τα ελάχιςτα πρότυπα για τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
προςϊπων.
Ραρά τισ ςυνεχείσ προςπάκειεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τισ αυξανόμενεσ επιτυχίεσ ςτθν επιβολι του νόμου,
ωσ κράτοσ επιδεχόμαςτε βελτίωςθ. Σθμαντικό γεγονόσ το 2014, αποτελεί θ ψιφιςθ του Νόμου 61/2014, ο
οποίοσ ακυρϊνει το Νόμο «Ο περί τθσ Καταπολζμθςθσ τθσ Εμπορίασ και τθσ Εκμετάλλευςθσ Ρροςϊπων
και τθσ Ρροςταςίασ των Θυμάτων Νόμοσ του 2007 *Ν.87(Ι)/2007» και ο «περί τθσ Καταπολζμθςθσ τθσ
Εμπορίασ και τθσ Εκμετάλλευςθσ Ρροςϊπων και τθσ Ρροςταςίασ των Θυμάτων (Τροποποιθτικό) Νόμοσ
του 2012 *Ν. 13(Ι)/2012». Θ καινοφργια νομοκεςία ενςωματϊνει τθν ευρωπαϊκι οδθγία 2011/36 που είναι
περιςςότερο ανκρωποκεντρικι και δίνει περιςςότερα δικαιϊματα ςτα κφματα.
Αξιοςθμείωτο για το 2014 αποτελεί και το γεγονόσ ότι υπιρξε θ πρϊτθ καταδικαςτικι απόφαςθ από το
κακουργιοδικείο για υπόκεςθ εμπορίασ προςϊπων για ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ. Βοφλγαροσ υπικοοσ
καταδικάςτθκε ςε 8 χρόνια φυλάκιςθ.
3.8 Πάταξθ λακρομετανάςτευςθσ
Στισ βαςικζσ επιδιϊξεισ τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου εντάςςεται και θ πάταξθ τθσ λακρομετανάςτευςθσ. Ρροσ
τθν κατεφκυνςθ αυτι, θ Αςτυνομία κατζβαλε κάκε δυνατι προςπάκεια, αξιοποιϊντασ το ανκρϊπινο
δυναμικό, εξοπλιςμό, αλλά και κάκε τεχνολογικό μζςο που διζκετε και επιδιϊκοντασ τθν αφξθςθ τθσ
ςυνεργαςίασ με άλλεσ υπθρεςίεσ τθσ Κ.Δ., και με Κ.Μ τθσ Ε.Ε. και τρίτεσ χϊρεσ. Στθν προςπάκεια αυτι
ςυμμετείχαν τα περιςςότερα Τμιματα τθσ Αςτυνομίασ, πζραν τθσ Υπθρεςίασ Αλλοδαπϊν και
Μετανάςτευςθσ, όπωσ θ Διεφκυνςθ Αςφάλειασ Αεροδρομίων, θ Μονάδα Αεροπορικϊν Επιχειριςεων, θ
Λιμενικι και Ναυτικι Αςτυνομία και οι Αςτυνομικζσ Διευκφνςεισ των επαρχιϊν.
Οι δράςεισ μασ επικεντρϊκθκαν ςτον καλφτερο ζλεγχο των ςυνόρων, ςτθν εξάρκρωςθ δικτφων διακίνθςθσ
λακρομεταναςτϊν, ςτθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ παράνομθσ εργοδότθςθσ και τθσ παράνομθσ
παραμονισ, κακϊσ και ςτθν καταπολζμθςθ αυτϊν που νόμιμα ειςιλκαν ςτο ζδαφοσ τθσ Κ.Δ., αλλά
παραμζνουν παραβιάηοντασ τουσ όρουσ παραμονισ τουσ.
Στθ διάρκεια του ζτουσ πραγματοποιικθκαν ςυντονιςμζνεσ επιχειριςεισ/εκςτρατείεσ μεταξφ των
διαφόρων Τμθμάτων τθσ Αςτυνομίασ. Από τισ επιχειριςεισ/εκςτρατείεσ αυτζσ ςυνελιφκθςαν 4.047 άτομα
για παράνομθ παραμονι και 123 λακρομετανάςτεσ.
Πςον αφορά ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ εργοδότθςθσ ζχουν λθφκεί διάφορα μζτρα. Ραρακάτω
εμφανίηονται ο αρικμόσ των εργοδοτϊν που καταγγζλκθκαν για παράνομθ εργοδότθςθ αλλοδαπϊν για τα
ζτθ 2012-2014:
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Ρζραν των μζτρων που λιφκθκαν, όπωσ και τα προθγοφμενα χρόνια, θ οικονομικι κρίςθ και κατ’
επζκταςθ θ δυςκολία εξεφρεςθσ εργαςίασ παρζμεινε ωσ ο κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθ μείωςθ του
αρικμοφ υποκζςεων γφρω από τθν παράνομθ εργοδότθςθ.
Στθ διάρκεια του 2014, ο αρικμόσ αιτθτϊν αςφλου ανιλκε ςτουσ 1.382, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ ςε ςχζςθ
με το 2013 κατά 28,4%, που οι αιτθτζσ ανιλκαν ςτουσ 1.076. Συγκεκριμζνα, ςτθ διάρκεια του ζτουσ
ειςιλκαν μζςω των ελεφκερων περιοχϊν 665 άτομα, ενϊ μζςω κατεχομζνων 717. Ωςτόςο, ο αρικμόσ
αιτθτϊν αςφλου παραμζνει μειωμζνοσ ςε ςχζςθ με το 2012, όπου οι αιτθτζσ ανιλκαν ςτουσ 1.514. Ριο
κάτω παρουςιάηεται αναλυτικά ο αρικμόσ των αιτθτϊν αςφλου κατά τθν τριετία 2012-2014:
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Επιπρόςκετα, όπωσ φαίνεται και ςτο πιο κάτω γράφθμα, το 2014 απελάκθκαν 2.959 άτομα ςθμειϊνοντασ
μείωςθ ςε ςχζςθ με τα 3.690 άτομα που απελάκθκαν το 2013. Μείωςθ ςθμειϊκθκε και ςε ςχζςθ με το
2012, όπου απελάκθκαν 3.529 άτομα, ωσ ακολοφκωσ:
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Μζςα ςτα πλαίςια δράςεων τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ εντάςςεται και θ ςυμμετοχι μασ ςτθ διεξαγωγι
επιχειριςεων και αςκιςεων με κράτθ τθσ Ε.Ε. για αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ
λακρομετανάςτευςθσ. Ραράλλθλα, ςυνεχίςτθκε θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν μζςω τθσ θλεκτρονικισ
πλατφόρμασ CIRCABC, ςε 172 περιπτϊςεισ.
Μεταξφ των θμερομθνιϊν 23 – 26 Ιουνίου 2014 πραγματοποιικθκε ςτθ Λεμεςό Διεκνζσ Συνζδριο με κζμα
«Global View on Illegal Immigration - Return and Readmission Issues». Στόχοσ του ςυνεδρίου ιταν θ
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ςυμμετοχι εμπειρογνωμόνων από τρίτεσ χϊρεσ, από κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., όπωσ επίςθσ από Διεκνείσ και
Ευρωπαϊκοφσ Οργανιςμοφσ, με ςκοπό τθ ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων για τα κζματα που αφοροφν
ςτο πρόβλθμα τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ, ςτο ςεβαςμό ανκρωπίνων δικαιωμάτων, κακϊσ και ςτο
κζμα του επαναπατριςμοφ των παράνομων μεταναςτϊν. Στο ςυνζδριο ςυμμετείχαν εμπειρογνϊμονεσ
από το Αφγανιςτάν, Βιετνάμ, Ιράν, Ρακιςτάν, Σρι Λάνκα και από τα περιςςότερα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ.
Συμμετείχαν επίςθσ, εμπειρογνϊμονεσ από τουσ Οργανιςμοφσ FRONTEX, Interpol, IOM, ICMPD και UNHCR.
Θ πρϊτθ μζρα του ςυνεδρίου, επικεντρϊκθκε ςτο κζμα τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ ςε διεκνζσ
επίπεδο, με παρουςιάςεισ από τουσ Οργανιςμοφσ ICMPD, Interpol, και Frontex. Για το κζμα τθσ
Ραράνομθσ Μετανάςτευςθσ, ζγιναν επίςθσ παρουςιάςεισ και από τουσ εκπροςϊπουσ του Αφγανιςτάν και
τθσ Κφπρου. Θ δεφτερθ μζρα του ςυνεδρίου, επικεντρϊκθκε ςτα κζματα που αφοροφν ςτο ςεβαςμό των
ανκρωπίνων δικαιωμάτων, ςτθν Ευρωπαϊκι νομοκεςία, ςτο κζμα τθσ ςυνεργαςίασ με τρίτεσ χϊρεσ και
ςτισ διαδικαςίεσ επιςτροφισ και επανειςδοχισ παράνομων μεταναςτϊν. Τα ςυμπεράςματα του
ςυνεδρίου παρουςιάςτθκαν και ςυηθτικθκαν τθν τελευταία μζρα, με ςκοπό τθν ζγκριςθ τουσ από τουσ
ςυνζδρουσ και προϊκθςθ τουσ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Το Διεκνζσ Συνζδριο πραγματοποιικθκε ςτο
πλαίςιο των δράςεων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τα Ταμεία Αλλθλεγγφθσ τθσ Ε.Ε. και τισ Αρχζσ τθσ
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ.
3.9 Αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςε ακλθτικοφσ χϊρουσ
Θ Αςτυνομία, κατά τθ διάρκεια τθσ ακλθτικισ περιόδου 2013 – 2014 (Σεπτζμβριο – Μάιο), διαςφάλιςε
τθν ομαλι διεξαγωγι 814 ποδοςφαιρικϊν αγϊνων όλων των κατθγοριϊν, 84 καλακοςφαιρικϊν αγϊνων,
66 αγϊνων πετόςφαιρασ και 604 αγϊνων ποδοςφαίρου ςάλασ. Επιπλζον, ςτθν Κφπρο
πραγματοποιικθκαν 33 ευρωπαϊκοί αγϊνεσ/ςυναντιςεισ, οι οποίοι εξαςφαλίςτθκαν και πάλι από τθν
Αςτυνομία.
Για το 2014, είχαμε 121 ςυλλιψεισ ςε ςχζςθ με αδικιματα ςε ακλθτικοφσ χϊρουσ, παρουςιάηοντασ
αφξθςθ ςε ςχζςθ με το 2012 όπου οι ςυλλιψεισ ανιλκαν ςτισ 75. Μζςα ςτα μζτρα πρόλθψθσ εντάςςονται
και οι 41 προκθρφξεισ που εκδόκθκαν εναντίον επικινδφνων οπαδϊν για απαγόρευςθ ειςόδου ςε
ακλθτικοφσ χϊρουσ.
Με ςκοπό τθν πρόλθψθ και τθν καταςτολι τθσ βίαιθσ και ανάρμοςτθσ ςυμπεριφοράσ φιλάκλων ςτα
γιπεδα, θ Κυπριακι Αςτυνομία ςυνζχιςε τισ δράςεισ τθσ, ςυνεργαηόμενθ και με τουσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ, τισ ακλθτικζσ οργανϊςεισ, ςυνδζςμουσ φιλάκλων κλπ. Επιπλζον, πραγματοποίθςε ςωρεία
διαλζξεων ςε οργανωμζνα ςφνολα νεολαίασ ςτον τομζα αυτό και ςυνζχιςε τθν παροχι εκπαίδευςθσ ςτα
μζλθ τθσ Αςτυνομίασ οφτωσ ϊςτε να μποροφν να ανταποκρίνονται αποτελεςματικά ςτουσ ακλθτικοφσ
χϊρουσ. Επίςθσ, 2.154 ςυμπολίτεσ μασ παρακολοφκθςαν τισ διαλζξεισ που πραγματοποιικθκαν ςχετικά
με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ ςτα γιπεδα.
3.10 Επζκταςθ και αναβάκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ μασ ςε προγράμματα διεκνοφσ αςτυνομικισ
ςυνεργαςίασ
Θ Αςτυνομία Κφπρου ζκεςε ωσ ςτόχο τθσ, ςτθ διάρκεια του ζτουσ, τθν επζκταςθ και αναβάκμιςθ τθσ
ςυμμετοχισ τθσ ςε προγράμματα διεκνοφσ αςτυνομικισ ςυνεργαςίασ, που ςτοχεφουν ςτθν καλφτερθ
αξιοποίθςθ των πλθροφοριϊν και τθ ςυνεργαςία για πρόλθψθ και καταςτολι του εγκλιματοσ.
Στθ διάρκεια του ζτουσ πραγματοποιικθκε κοινι ευρωπαϊκι αςτυνομικι επιχείρθςθ, μζςω τθσ EUROPOL,
για εντοπιςμό φποπτων κλοπϊν μετάλλων «Action Day on Metal Theft», ςτθν οποία μζροσ ζλαβαν τόςο το
Τμιμα Τελωνείων, όςο και το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ. Κατά τθν επιχείρθςθ αυτι διεξιχκθςαν ζλεγχοι ςε
μεγάλο αρικμό υποςτατικϊν και οχθμάτων.
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Ρζραν των πιο πάνω επιχειριςεων, διενεργικθκε και πάλι κοινι ευρωπαϊκι επιχείρθςθ τθσ EUROPOL «FP
ITOC» για τθν παράνομθ διακίνθςθ αποβλιτων, μζςα ςτα πλαίςια πρωτοβουλίασ τθσ ιταλικισ προεδρίασ.
Στθν εν λόγω επιχείρθςθ διενεργικθκαν ζλεγχοι ςε υποςτατικά και οχιματα, αλλά και διαςυνοριακοί
ζλεγχοι. Κοινι ευρωπαϊκι αςτυνομικι επιχείρθςθ τθσ EUROPOL, με τθν ονομαςία «AUREUS»
πραγματοποιικθκε για τθν κλοπι και παράνομθ διακίνθςθ πολιτιςτικϊν αγακϊν, ςτα πλαίςια των
δράςεων EMPACTS, του κφκλου πολιτικισ τθσ Ε.Ε. για τθν καταπολζμθςθ του διεκνοφσ ςοβαροφ και
οργανωμζνου εγκλιματοσ.
Ακόμθ, θ Αςτυνομία Κφπρου, μζςω του Κλάδου Ρυροτεχνουργϊν είχε εμπλακεί ενεργά ςτο πανευρωπαϊκό
ςχζδιο και πρόγραμμα που αφορά ςτθν αςφάλεια των εκρθκτικϊν, ςυμμετζχοντασ ςτισ δραςτθριότθτεσ
του European Explosives Ordnance Disposal Network.
Επιπρόςκετα, μζςα ςτα πλαίςια τθσ αντεγκλθματικισ δράςθσ εντάςςεται και θ ανταλλαγι δεδομζνων
ςφμφωνα με τθ ςυνκικθ PRUM, δθλαδι τθσ οδθγίασ για αμφίδρομο ζλεγχο αποτυπωμάτων με τισ βάςεισ
δεδομζνων των κρατϊν τθσ Ε.Ε., όπου ςτθ διάρκεια του ζτουσ διαβιβάςτθκαν από τθν Κυπριακι
Δθμοκρατία 678 αιτιματα, από τα οποία ταυτίςτθκαν τα 15.
Επίςθσ, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθ μείωςθ τθσ κυκλοφορίασ πλαςτϊν χαρτονομιςμάτων και κίβδθλων κερμάτων,
θ Κυπριακι Αςτυνομία ςυνζχιςε να ςυνεργάηεται με τα αντίςτοιχα εργαςτιρια άλλων ευρωπαϊκϊν
χωρϊν, ςυμμετζχοντασ ςτισ ομάδεσ εργαςίασ του ENFSI και τθσ Ε.Ε.
Κατά το 2014, παραλιφκθκαν 5.265 μθνφματα από τθν EUROPOL και τα άλλα Κράτθ Μζλθ και παράλλθλα
(μζςω τθσ Εκνικισ Μονάδασ) ςτάλκθκαν εκ μζρουσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, 1994 μθνφματα.
Ανοίχκθκαν 768 υποκζςεισ (ειςερχόμενεσ) με τισ οποίεσ ηθτοφνταν εξετάςεισ ςτθν Κφπρο από άλλεσ χϊρεσ
ι τθν EUROPOL και παράλλθλα ανοίχκθκαν 215 υποκζςεισ (εξερχόμενεσ) με τισ οποίεσ οι αρχζσ τθσ
Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ηιτθςαν τθ διενζργεια εξετάςεων από άλλεσ χϊρεσ ι τθν EUROPOL.
Επιπρόςκετα, μζςα ςτα πλαίςια τθσ Απόφαςθσ Ρλαίςιο του Συμβουλίου τθσ Ε.Ε. 2006/960/JHA – Σουθδικι
Ρρωτοβουλία (για τθν απλοφςτευςθ τθσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και ςτοιχείων μεταξφ των αρχϊν
επιβολισ του νόμου των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ), θ Εκνικι Μονάδα EUROPOL παρζλαβε
36 αιτιματα και απζςτειλε 16. Σθμειϊνεται ότι από τα 16 εξερχόμενα αιτιματα, τα 8 αφοροφςαν ςε
υποκζςεισ ταυτοποίθςθσ αποτυπωμάτων και προφίλ DNA, ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ Prüm (Απόφαςθ
2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου ςχετικά με τθν αναβάκμιςθ τθσ διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ, ιδίωσ όςον
αφορά ςτθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ – Prüm Convention).
Αναφζρεται επίςθσ ότι διαβιβάςτθκαν 77 ςυνειςφορζσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ (πλθροφορίεσ /
δεδομζνα), ςε Σθμεία Εςτίαςθσ (FP – Focal Points), τα οποία υπάγονται ςτουσ δφο Αναλυτικοφσ Φακζλουσ
τθσ EUROPOL (AWF – SOC & AWF-CT). Σθμειϊνεται ότι, θ Κυπριακι Δθμοκρατία ςυμμετζχει ςε 23 από τα
29 Σθμεία Εςτίαςθσ και ςε αυτά μασ εκπροςωποφν μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, τθσ ΜΟ.Κ.Α.Σ., του Τμιματοσ
Τελωνείων και του Εφόρου Φορολογίασ, για κζματα Φ.Ρ.Α.
Επιπρόςκετα, θ Μονάδα, διεκπεραίωςε 3.770 ειςερχόμενα και 2.947 εξερχόμενα μθνφματα ςε ανταλλαγι
αλλθλογραφίασ με άλλεσ Υπθρεςίεσ / Τμιματα / Μονάδεσ /Γραφεία τθσ Αςτυνομίασ αλλά και άλλων
Κυβερνθτικϊν οργάνων.
Θ Εκνικι Μονάδα EUROPOL, μζςω του ςυςτιματοσ αςφαλοφσ επικοινωνίασ με το οποίο είναι
ςυνδεδεμζνο με το Αρχθγείο τθσ EUROPOL ςτθ Χάγθ, ζχει πρόςβαςθ ςτο Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν τθσ
EUROPOL (EIS), το οποίο παρζχει τθν δυνατότθτα ελζγχου κακϊσ και καταχϊρθςθσ δεδομζνων /
πλθροφοριϊν ςχετικά με ςοβαρζσ υποκζςεισ που εμπίπτουν ςτθν εντολι τθσ EUROPOL. Το 2014 ζγιναν
από τθν Εκνικι Μονάδα EUROPOL 99 καταχωριςεισ ςτο ςφςτθμα EIS.
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Συνολικά ςτο EIS θ Κυπριακι Αςτυνομία ζχει 250 καταχωριςεισ. Σθμειϊνεται ότι ζχουν γίνει ενζργειεσ από
τθν Εκνικι Μονάδα EUROPOL για να δοκοφν προςβάςεισ για διεξαγωγι ελζγχων ςτο EIS ςε 70 μζλθ τθσ
Αςτυνομίασ, τθσ ΜΟ.Κ.Α.Σ. και του Τμιματοσ Τελωνείων. Επιπρόςκετα, ζχουν δοκεί προςβάςεισ ςτο
ςφςτθμα ανταλλαγισ πλθροφοριϊν SIENA, ςε πιλοτικι βάςθ, ςτο Γραφείο Καταπολζμθςθσ Τρομοκρατίασ
και ςτθν ΜΟ.Κ.Α.Σ.
Θ EUROPOL ςυντονίηει τθν εφαρμογι του Κφκλου Ρολιτικισ τθσ Ε.Ε. (EU Policy Cycle) για το ςοβαρό
οργανωμζνο ζγκλθμα μζςα ςτα πλαίςια του οποίου δθμιουργικθκαν τα Ρρογράμματα EMPACT (European
Multi-Disciplinary Platform Against Criminal Threats).
Κατά το 2014, θ Εκνικι Μονάδα EUROPOL ςυντόνιςε και ςυμμετείχε ςε δζκα (10) επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ
ςυμμετείχαν διάφορα Τμιματα τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου κακϊσ και άλλων Υπθρεςιϊν τθσ Κυπριακισ
Δθμοκρατίασ. Επιπρόςκετα, θ Εκνικι Μονάδα EUROPOL ςυντόνιςε τθ ςυμμετοχι μελϊν τθσ Αςτυνομίασ/
εκνικϊν εμπειρογνωμόνων ςε 97 ςυναντιςεισ / ςεμινάρια / εκπαιδεφςεισ ςτο εξωτερικό.
Ραράλλθλα, οι Αξιωματικοί Σφνδεςμοι τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, ςτθ Χάγθ ςυμμετείχαν ςε 19 από τισ
πιο πάνω ςυναντιςεισ. Σθμειϊνεται ότι κατά το ζτοσ 2014, λιφκθκαν 155 προςκλιςεισ από τθν EUROPOL
για ςυναντιςεισ.
Mζλθ τθσ Εκνικισ Μονάδασ ςυμμετείχαν ςε ςυναντιςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου EUROPOL,
ςυναντιςεισ των Επικεφαλισ των Εκνικϊν Μονάδων EUROPOL και ςε ςυναντιςεισ SIENA/EIS/IAM Product
Manager Forum.
Το Εκνικό Γραφείο SIRENE δεν ζχει τεκεί ακόμθ ςε επιχειρθςιακι λειτουργία. Κατά το 2014, το προςωπικό
του Γραφείου ςυνζχιςε τισ προετοιμαςίεσ για να καταςτεί δυνατι θ επιχειρθςιακι του λειτουργία και
ςυμμετείχε ςε ςυναντιςεισ / ςεμινάρια που αφοροφςαν ςε κζματα του ςυςτιματοσ SIS II, ςτθ λειτουργία
των Γραφείων SIRENE και άλλων ςυναφϊν κεμάτων, οι οποίεσ πραγματοποιικθκαν ςτθν Κφπρο και ςτο
εξωτερικό. Επίςθσ, ζλαβε μζροσ ςε ςυνάντθςθ του Δικτφου ENFAST Εuropean Network of Fugitive Active
Search Teams – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενεργοφσ Αναηιτθςθσ Φυγοδίκων) και αςχολικθκε με τισ εργαςίεσ του
Δικτφου, ςχετικά με τθν αναηιτθςθ φυγόδικων, εκ μζρουσ του γραφείου τθσ INTERPOL, το οποίο ζχει
οριςκεί ωσ ςθμείο επαφισ, μζχρι τθν επιχειρθςιακι λειτουργία του Γραφείου SIRENE.
Τζλοσ, μζλθ του Γραφείου πραγματοποίθςαν διαλζξεισ ςτθν Αςτυνομικι Ακαδθμία για κζματα SIRENE και
του ςυςτιματοσ Schengen Information System (SIS).
Κατά το ζτοσ 2014, το Εκνικό Γραφείο INTERPOL παρζλαβε 113.326 μθνφματα, από τθ Γενικι Γραμματεία
τθσ INTERPOL και άλλεσ χϊρεσ μζλθ τθσ INTERPOL. Ραράλλθλα, από το Γραφείο INTERPOL Λευκωςίασ
ςτάλκθκαν 3.262 μθνφματα, είτε για ειςερχόμενεσ, είτε για εξερχόμενεσ υποκζςεισ. Για τθν ίδια περίοδο
ανοίχτθκαν 294 νζεσ υποκζςεισ, με τισ οποίεσ ηθτικθκαν πλθροφορίεσ από άλλεσ χϊρεσ μζλθ τθσ
INTERPOL, κακϊσ επίςθσ και 971 υποκζςεισ για αιτιματα άλλων χωρϊν προσ τθν Κφπρο. Από το ςφνολο
των 1.265 υποκζςεων που ανοίχτθκαν δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι υποκζςεισ που αφοροφν ςε κζματα
γενικισ (ερωτθματολόγια, ςεμινάρια, ερωτιματα ςε κζματα Νομοκεςίασ, ςτατιςτικά ςτοιχεία κ.τ.λ.)
φφςεωσ τα οποία ζτυχαν χειριςμοφ ςε γενικοφσ φακζλουσ τθσ INTERPOL.
Ραράλλθλα, για τθν ίδια περίοδο εκτυπϊκθκαν από το ςφςτθμα τθσ Γενικισ Γραμματείασ τθσ INTERPOL
1.191 Ερυκρζσ Αγγελίεσ οι οποίεσ εκδόκθκαν από χϊρεσ με τισ οποίεσ ζχουμε ςφμβαςθ για τθν ζκδοςθ
φυγόδικων. Αυτζσ ζχουν καταχωρθκεί ςτο STOPLIST.
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Επιπλζον, ζχουν καταχωρθκεί ςτο STOP-LIST τα ςτοιχεία 3.283 ατόμων για τα οποία ζχει εκδοκεί Ε.Ε.Σ.
από άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και καταηθτοφνται για ςφλλθψθ, με ςκοπό τθν παράδοςι τουσ ςτισ χϊρεσ
από τισ οποίεσ καταηθτοφνται. Επιπρόςκετα, τοποκετικθκαν ςτο STOP-LIST άτομα, τα οποία
καταηθτοφνται διεκνϊσ, ακόμθ και από χϊρεσ μθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τισ οποίεσ θ Κφπροσ
ςυνδζεται με ςφμβαςθ για ζκδοςθ φυγοδίκων, με ςκοπό τθ ςφλλθψθ για ζκδοςθ ςτισ χϊρεσ από τισ
οποίεσ καταηθτοφνται βάςει του Νόμου περί εκδόςεωσ φυγοδίκων. Κατά τθν ίδια περίοδο, ςυνελιφκθκαν
ςτο εξωτερικό και εκδόκθκαν/ παραδόκθκαν ςτθν Κφπρο 11 φυγόδικοι, οι οποίοι καταηθτοφνταν από τισ
Αςτυνομικζσ Αρχζσ τθσ Κφπρου. Επίςθσ, 46 φυγόδικοι εντοπίςτθκαν ςτθν Κφπρο και εκδόκθκαν /
παραδόκθκαν ςτισ αιτιτριεσ χϊρεσ.
Το Εκνικό Γραφείο τθσ INTERPOL κατά τθ διάρκεια του 2014, προζβθκε ςε 3.018 ελζγχουσ ςτισ βάςεισ
δεδομζνων του Οργανιςμοφ για αιτιματα που διαβιβάςτθκαν από το Υπουργείο Εςωτερικϊν και
ςυγκεκριμζνα από το Τμιμα Αρχείου Ρλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ και αφοροφςαν ςε άδειεσ
μετανάςτευςθσ, ςε αιτιματα για επί μακρόν διαμζνοντεσ αλλοδαποφσ και ςε πολιτογραφιςεισ.
Σθμειϊνεται ότι ςτισ πλείςτεσ αιτιςεισ περιλαμβάνονταν πζραν του ενόσ ατόμου, ωσ εκ τοφτου ο
πραγματικόσ αρικμόσ ατόμων που ελζγχκθκαν είναι κατά πολφ μεγαλφτεροσ.
Το Μάρτιο του 2014 πραγματοποιικθκε, με εμπλοκι του Γραφείου τθσ ΙNTERPOL, θ επιχείρθςθ ZYGOS.
Ρρόκειται για επιχείρθςθ που πραγματοποιείται κάκε χρόνο (ξεκίνθςε το 2012) και γίνεται ςε ςυνεργαςία
τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ με τον Κοινωφελι μθ Κυβερνθτικό Οργανιςμό CRIMESTOPPERS και των
Βρετανικϊν Αρχϊν. Σκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ είναι ο εντοπιςμόσ και θ ςφλλθψθ ατόμων που καταηθτοφνται
με Ε.Ε.Σ. και υπάρχουν πλθροφορίεσ ότι εντοπίηονται ςτθν Κφπρο.
Επιπρόςκετα, το Μάιο του 2014, θ Κυπριακι Αςτυνομία, μζςω του Γραφείου τθσ INTERPOL ςυμμετείχε
ςτθν παγκόςμια επιχείρθςθ PANGEA ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Τελωνείων, τισ Φαρμακευτικζσ
Υπθρεςίεσ και τισ Ταχυδρομικζσ Υπθρεςίεσ. Σκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ ιταν ο εντοπιςμόσ και θ κατάςχεςθ
ψευδεπίγραφων φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων. Μζςα ςτα πλαίςια τθσ επιχείρθςθσ εντοπίςτθκαν και
καταςχζκθκαν ςτθν Κφπρο 2.523 τεμάχια φαρμακευτικϊν προϊόντων.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και μετά από διευκετιςεισ που ζγιναν από το Γραφείο τθσ INTERPOL, θ
Κυπριακι Αςτυνομία εκπροςωπικθκε ςε ςθμαντικζσ ςυναντιςεισ του Οργανιςμοφ.
Κατά το 2014, το Γραφείο Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ παρζλαβε και απζςτειλε, 291 και 118 αιτιματα
δικαςτικισ ςυνδρομισ, αντίςτοιχα. Επιπλζον, χειρίςτθκε 42 ςυμπλθρωματικά αιτιματα ςε ιδθ
υπάρχουςεσ υποκζςεισ. Επίςθσ, 14 Κφπριοι ανακριτζσ μετζβθκαν ςτο εξωτερικό, για διενζργεια εξετάςεων
αναφορικά με 8 διερευνϊμενεσ υποκζςεισ.
Επιπρόςκετα, το Γραφείο προζβθκε ςτθν προκιρυξθ και δθμοςίευςθ κζςεων για υπθρεςία μελϊν τθσ
Αςτυνομίασ ςτο εξωτερικό, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κεςμοκετικθκε από τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ
& Δθμοςίασ Τάξεωσ. Το Γραφείο ςυνζχιςε τθν υποςτιριξθ και επικοινωνία με τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ που
υπθρετοφν ι βρίςκονται ςτισ πιο κάτω αποςτολζσ ςτο εξωτερικό:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Αποςτολι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ EUPOLCOPPS ςτθν Ραλαιςτίνθ, ζνα μζλοσ υπθρετεί από τον
Φεβρουάριο του 2011 μζχρι τον Φεβρουάριο του 2015.
Ευρωπαϊκι Αποςτολι EUBAM, ςτθν Μολδαβία-Ουκρανία, ζνα μζλοσ υπθρετεί από το Δεκζμβριο
του 2011 μζχρι το Νοζμβριο του 2015.
Μόνιμθ Αντιπροςωπεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ Βρυξζλλεσ, με δφο μζλθ.
Γενικι Γραμματεία τθσ INTERPOL ςτθ Λυϊν, με ζνα μζλοσ από το Νοζμβριο του 2010 μζχρι τον
Οκτϊβριο του 2015.
Επιχειρθςιακό Γραφείο του Οργανιςμοφ FRONTEX, ςτον Ρειραιά, με ζνα μζλοσ από τον Σεπτζμβριο
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του 2010 μζχρι τον Δεκζμβριο του 2015.
Ζνα μζλοσ ωσ Αξιωματικόσ Σφνδεςμοσ ςτθν Ρρεςβεία τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ ςτθν Ακινα, από
τον Νοζμβριο του 2014 μζχρι τον Νοζμβριο του 2016.

Από τουσ Αςτυνομικοφσ Ακόλουκουσ που υπθρετοφν ςε Ρρεςβείεσ ξζνων χωρϊν ςτθν Κφπρο ι βρίςκονται
ςε άλλεσ χϊρεσ και είναι διαπιςτευμζνοι και ςτθν Κφπρο, το 2014, παραλιφκθκαν 137 αιτιματα ςχετικά
με διερευνϊμενεσ υποκζςεισ που απαςχολοφν τισ χϊρεσ τουσ και παράλλθλα από πλευράσ Κυπριακισ
Αςτυνομίασ, ςτάλκθκαν 12 αιτιματα ςτουσ εν λόγω Αςτυνομικοφσ Ακόλουκουσ. Επίςθσ, ςτα πλαίςια τθσ
Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ οι εν λόγω Αξιωματικοί Σφνδεςμοι επιςκζπτονται ςυχνά τθ Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ και το
Γ.Α.Σ. για ανταλλαγι πλθροφοριϊν, ςυηιτθςθ κεμάτων κοινοφ ενδιαφζροντοσ και το γραφείο μεριμνά για
τθν διεκπεραίωςθ των αιτθμάτων τουσ. Σθμειϊνεται ότι ςε ςυνεργαςία με τουσ Αξιωματικοφσ Συνδζςμουσ
διοργανϊνονται εκπαιδεφςεισ / επιςκζψεισ για τα μζλθ τθσ Αςτυνομίασ, ςε διάφορα κζματα. Ειδικότερα,
πραγματοποιικθκε, τον Νοζμβριο του 2014, ςε ςυνεργαςία με τον Ιταλό Αξιωματικό Σφνδεςμο,
εκπαιδευτικό ςεμινάριο για κζματα επιβολισ τθσ δθμόςιασ τάξθσ και χουλιγκανιςμοφ.
υνεχίςτθκε και κατά τθ διάρκεια του 2014 θ προϊκθςθ υλοποίθςθσ των υποχρεϊςεων τθσ Αςτυνομίασ
που πθγάηουν από τισ αποφάςεισ διαφόρων ευρωπαϊκϊν και διεκνϊν οργάνων για τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα. Στα πλαίςια αυτά, το 2014 καταβλικθκαν προςπάκειεσ για υλοποίθςθ των ςυςτάςεων τθσ
Επιτροπισ Ρρόλθψθσ των Βαςανιςτθρίων (CPT), οποία πραγματοποίθςε επίςκεψθ ςτθν Κφπρο, τον
Σεπτζμβριο του 2013, κακϊσ επίςθσ, και μελζτθ επίςθμων εκκζςεων/ερωτθματολογίων που εκπονοφνται
από αρμόδιουσ οργανιςμοφσ (ΟΘΕ, UNCHR, FRA, Επίτροπο Ρροςταςίασ Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ,
Επίτροπο Διοικιςεωσ, Αμερικάνικο Υπουργείο Εξωτερικϊν, κτλ), ςε ςχζςθ με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα
και τθν Αςτυνομία.
Θ Αςτυνομία, ςε ςυνεργαςία με τον Κυπριακό Ερυκρό Σταυρό (ΚΕΣ) , προζβθκε ςτθν υλοποίθςθ του
χρθματοδοτοφμενου Ρρογράμματοσ Ραροχισ Ψυχοκοινωνικισ Στιριξθσ των κρατουμζνων ςτο Χϊρο
Κράτθςθσ Απαγορευμζνων Μεταναςτϊν ςτθ Μεννόγεια (ΧΩΚΑΜ) (βρίςκεται ακόμα ςε εξζλιξθ). Επιπλζον
γίνονται προςπάκειεσ για κακοριςμό τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ του θμεριςιου Ρρογράμματοσ των
κρατουμζνων ςτο ΧΩΚΑΜ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν κράτθςθσ και διαβίωςισ τουσ.
Κατά τθ διάρκεια του 2014, προωκικθκε θ μετάφραςθ των Δικαιωμάτων Κρατουμζνων ςε διάφορεσ
γλϊςςεσ. Επιπλζον ετοιμάςτθκε Εγχειρίδιο με τίτλο «Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο Χειριςμοφ Ανιλικων
Ραραβατϊν και Ανιλικων Θυμάτων», το οποίο ςτάλκθκε ςτο ΥΔ&ΔΤ, για ζγκριςθ. Επιπρόςκετα, θ
Αςτυνομία αςχολικθκε με τουσ τρόπουσ υλοποίθςθσ του προνοιϊν του Εγχειριδίου για τθν Ρρόλθψθ των
Αυτοκτονιϊν ςε Φυλακζσ και Χϊρουσ Κράτθςθσ. Ραράλλθλα, προβικαμε ςε ενζργειεσ για τθ ςυλλογι
βιβλίων ςε διάφορεσ γλϊςςεσ, μζςω του ΥΡ.ΕΞ., από τισ ξζνεσ Διπλωματικζσ Αποςτολζσ ςτθν Κφπρο και τθ
διανομι τουσ ςτα Αςτυνομικά κρατθτιρια και ςτο Χϊρο Κράτθςθσ Απαγορευμζνων Μεταναςτϊν ςτθ
Μεννόγεια.
Κατά το 2014, προωκικθκαν και οι απόψεισ τθσ Αςτυνομίασ προσ το Υ.Δ.&Δ.Τ. όςον αφορά ςτθν
ενςωμάτωςθ των Οδθγιϊν 2012/29/ΕΕ για τθ κζςπιςθ ελάχιςτων προτφπων ςχετικά με τα δικαιϊματα,
τθν υποςτιριξθ και τθν προςταςία κυμάτων τθσ εγκλθματικότθτασ και 2012/13/ΕΕ ςχετικά με το δικαίωμα
ενθμζρωςθσ ςτο πλαίςιο ποινικϊν διαδικαςιϊν.
Ραρακάτω παρατίκενται κάποια από τα μεγάλα ζργα που πραγματοποιικθκαν και είχαν αντίκτυπο ςε
ευρωπαϊκό/διεκνι επίπεδο:
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Ευρωπαϊκό Φόρουμ διαπραγματευτϊν τθσ Αςτυνομίασ ςτθν Κφπρο, ςτο πλαίςιο του
Προγράμματοσ «ΑΣΛΑ» με ςκοπό τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και καλϊν πρακτικϊν και ζμφαςθ
ςτθ διαπραγμάτευςθ μζςω διαδικτφου:

Θ διαχείριςθ ενόσ περιςτατικοφ απαγωγισ, ομθρίασ ι οχφρωςθσ ςε κατοικία ι άλλο χϊρο, κακϊσ και θ
ειρθνικι επίλυςθ μιασ κατάςταςθσ κρίςθσ, με μόνο διακζςιμο μζςο επικοινωνίασ το διαδίκτυο, ιταν
ανάμεςα ςτα κζματα που απαςχόλθςαν τουσ ςυμμετζχοντεσ τριιμερου ευρωπαϊκοφ φόρουμ
διαπραγματευτϊν τθσ Αςτυνομίασ, που πραγματοποιικθκε μεταξφ 23 και 25 Σεπτεμβρίου, 2014, ςτθ
Λευκωςία. Το φόρουμ διοργάνωςε κατόπιν δικισ τθσ πρωτοβουλίασ, θ Κυπριακι Αςτυνομία και
ςυγκεκριμζνα θ Συντονιςτικι Ομάδα Διαπραγματευτϊν τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ, θ οποία υπάγεται ςτθ
Μ.Μ.Α.Δ. και αποτελεί μζλοσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ του Φόρουμ Διαπραγματευτϊν που
δραςτθριοποιείται κάτω από τθν ομπρζλα του Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ ΑTLAS (ATLAS NEGO FORUM).
Να ςθμειωκεί ότι ςτο εν λόγω Ρρόγραμμα ςυμμετζχουν 36 αντιτρομοκρατικά τμιματα και μονάδεσ που
λειτουργοφν ςε εκνικό επίπεδο ςτθν Ε.Ε. Βαςικόσ ςτόχοσ του φόρουμ ιταν θ ανταλλαγι εμπειριϊν,
απόψεων και βζλτιςτων πρακτικϊν όςον αφορά ςτισ διαπραγματεφςεισ ςε ςχζςθ με τρομοκρατικά
επειςόδια, περιςτατικά ομθρίασ και οχυρϊςεων, κακϊσ και άλλα περιςτατικά διαχείριςθσ κρίςθσ.
Απευκφνοντασ χαιρετιςμό, κατά τθν τελετι ζναρξθσ των εργαςιϊν του φόρουμ, ο Αρχθγόσ Αςτυνομίασ, κ.
Ηαχαρίασ Χρυςοςτόμου υπογράμμιςε, μεταξφ άλλων, τθν τεράςτια ςθμαςία που προςδίδει θ Κυπριακι
Αςτυνομία ςτθν πραγματοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου φόρουμ ςτθν Κφπρο, δεδομζνου του κακοριςτικοφ
ρόλου που διαδραματίηουν οι διαπραγματευτζσ τθσ Αςτυνομίασ ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ μιασ
κατάςταςθσ κρίςθσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ςθμαντικισ αυτισ δράςθσ, διαπραγματευτζσ από διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., με
πλοφςιεσ και ςθμαντικζσ εμπειρίεσ, κακϊσ και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, μεταξφ αυτϊν και μζλθ τθσ
Ομάδασ τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ, παρουςίαςαν και ανζλυςαν τον τρόπο διαχείριςθσ πραγματικϊν
περιςτατικϊν κρίςεων. Επιπλζον, με πρωτοβουλία των διοργανωτϊν ςυηθτικθκε για πρϊτθ φορά
εκτενϊσ, το κζμα των διαπραγματεφςεων μζςω διαδικτφου. Αυτό το είδοσ διαπραγμάτευςθσ, το οποίο
παρουςιάηεται ολοζνα και ςυχνότερα δεδομζνθσ τθσ παντοδυναμίασ του διαδικτφου ςτισ μζρεσ μασ,
εμπεριζχει ιδιαίτερεσ και επιπρόςκετεσ δυςκολίεσ, αφοφ ςε πολλζσ τζτοιεσ περιπτϊςεισ δεν υπάρχει
οποιουδιποτε οπτικοακουςτικι επικοινωνία μεταξφ διαπραγματευτι και διαπραγματευόμενου.
Κατά γενικι ομολογία, το Φόρουμ Διαπραγματευτϊν του Ρρογράμματοσ «ΑΤΛΑΣ», ςτθν Κφπρο, που
διεξιχκθ ζνα χρόνο μετά τθν επιτυχθμζνθ ςυνάντθςθ των Διοικθτϊν-μελϊν του «ΑΤΛΑΣ» ςτο νθςί μασ,
πζτυχε επίςθσ ςτουσ βαςικοφσ ςτόχουσ και ςκοποφσ διεξαγωγισ του. Οι ςυμμετζχοντεσ ζχουν αποκομίςει
ιδιαίτερα οφζλθ μζςα από τθ ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων που διεξιχκθ, γεγονόσ που αναμζνεται
να ςυμβάλει ουςιαςτικά ςτθν αποτελεςματικότερθ διεκπεραίωςθ του εξαιρετικά δφςκολου και
απαιτθτικοφ λειτουργιματοσ του διαπραγματευτι.
xiii.

Ευρωπαϊκι επιχείρθςθ τθσ Europol κατά του ςοβαροφ και οργανωμζνου εγκλιματοσ «JOINT
ACTION DAY» 17-18/9/14 και 22-23/9/14:

Ζλαβαν μζροσ 34 χϊρεσ μεταξφ των οποίων και θ Κφπροσ και ζγιναν πζραν των 1.000 ςυλλιψεων ςε
ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ .
Επιχείρθςθ «Αρχιμιδθσ»:
Με ςτόχο τθ διατάραξθ των δραςτθριοτιτων, ακόμθ και των πιο επικίνδυνων εγκλθματικϊν ομάδων, που
δραςτθριοποιοφνται ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, πραγματοποιικθκε μεταξφ 15-23 Σεπτεμβρίου 2014, μεγάλθ
πανευρωπαϊκι επιχείρθςθ κατά του ςοβαροφ και οργανωμζνου εγκλιματοσ. Θ επιχείρθςθ «Αρχιμιδθσ»,
ζλαβε χϊρα ςε 28 κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και ςτθν Αυςτραλία, ςτθν Κολομβία, ςτθ
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Νορβθγία, ςτθ Σερβία, ςτθν Ελβετία και ςτισ ΘΡΑ, ενϊ βριςκόταν υπό το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ
τθσ EUROPOL. Ρρόκειται για τθ μεγαλφτερθ ςυντονιςμζνθ επιχείρθςθ που πραγματοποιικθκε ποτζ ςτθν
Ευρϊπθ, θ οποία επικεντρϊκθκε ςε ςτοχευμζνεσ ομάδεσ του οργανωμζνου εγκλιματοσ ςε ολόκλθρθ τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ, θ επιχείρθςθ ζλαβε χϊρα μεταξφ 15-23 Σεπτεμβρίου 2014 ςε εκατοντάδεσ
τοποκεςίεσ όπωσ αερολιμζνεσ, ςθμεία διζλευςθσ των ςυνόρων, λιμάνια και ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτισ
πόλεισ τα οποία είχαν υποδειχκεί μζςα από τισ βάςεισ δεδομζνων τθσ Europol.
Θ Κφπροσ ζλαβε μζροσ ςε τρεισ δράςεισ που αφοροφςαν ςτθν παράνομθ λακρομετανάςτευςθ, ςτθν
εμπορία προςϊπων και ςε αδικιματα κατά περιουςίασ. Στισ 17-18/9/14 θ επιχείρθςθ επικεντρϊκθκε ςτα
δφο αεροδρόμια τθσ Κφπρου - Λάρνακασ και Ράφου - προσ εντοπιςμό πλαςτϊν ταξιδιωτικϊν εγγράφων
και κυμάτων εμπορίασ προςϊπων. Στισ 22-23/9/14 θ επιχείρθςθ διεξιχκθ ςε όλθ τθν ελεφκερθ Κφπρο,
κακϊσ και ςτα δφο αεροδρόμια Λάρνακασ και Ράφου προσ εντοπιςμό φποπτων προςϊπων που ενζχονται
ςε υποκζςεισ διαρριξεων και κλοπϊν, αλλά και κλεπταποδόχων. Στισ δφο επιχειριςεισ ενεπλάκθςαν
αρκετζσ Υπθρεςίεσ και Τμιματα τθσ Αςτυνομίασ και ζλαβαν ςυνολικά μζροσ 505 αςτυνομικοί.
Συγκεκριμζνα ζγιναν 1,026 ζρευνεσ ςε οχιματα, 672 ζλεγχοι ςε άτομα, 84 ζλεγχοι ςε υποςτατικά και
15,950 ζλεγχοι ςε επιβάτεσ.
Στο πλαίςιο τθσ ίδιασ άςκθςθσ, μζλθ τθσ Κοινοτικισ Αςτυνόμευςθσ επιςκζφκθκαν, παγκφπρια, 3,643 οικίεσ
και υποςτατικά και προζβθςαν ςε προλθπτικι ενθμζρωςθ του κοινοφ για διαρριξεισ και κλοπζσ. Κατά τθ
διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ, ζγιναν τζςςερισ ςυλλιψεισ, για υποκζςεισ που ςχετίηονταν με διαρριξεισ και
κλοπζσ, ενϊ καταςχζκθκε μικρι ποςότθτα ναρκωτικϊν, θλεκτρονικά είδθ και λακραία τςιγάρα. Ζγιναν,
επίςθσ, πζντε ςυλλιψεισ για πλαςτά ταξιδιωτικά ζγγραφα. Πςον αφορά ςτθν εμπορία προςϊπων, ζγιναν
ςυνολικά 65 ςυνεντεφξεισ για εντοπιςμό πικανϊν κυμάτων.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ ανταλλάςςονταν πλθροφορίεσ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε
ευρωπαϊκό επίπεδο, μζςω ειδικοφ γραφείου επιχειριςεων που λειτοφργθςε γι’ αυτό το ςκοπό ςτθν ζδρα
τθσ Europol.
xiv.

υμμετοχι Αρχθγοφ Αςτυνομίασ ςτθν 83θ Γενικι υνζλευςθ τθσ INTERPOL, ςτο ΜονακόΑναςκόπθςθ του διεκνοφσ εγκλιματοσ και τθσ τρομοκρατίασ, κακϊσ και ενίςχυςθ των κρατϊν
με νζα «εργαλεία» κατά του εγκλιματοσ:

O Αρχθγόσ Αςτυνομίασ, κ. Ηαχαρίασ Χρυςοςτόμου, ςυνοδευόμενοσ από τον Υπεφκυνο του Εκνικοφ
Γραφείου INTERPOL, ςυμμετείχε ςτθν 83θ Γενικι Συνζλευςθ τθσ INTERPOL, που πραγματοποιικθκε μεταξφ
3 και 7 Νοεμβρίου, ςτο πριγκιπάτο του Μονακό. Εκατό χρόνια μετά τθν πρϊτθ ιδρυτικι ςυνζλευςθ τθσ
INTERPOL, που είχε επίςθσ λάβει χϊρα ςτο Μονακό, το πριγκιπάτο φιλοξζνθςε το 2014 τθν κορυφαία
αυτι διοργάνωςθ τθσ Διεκνοφσ Αςτυνομίασ τθν οποία απαρτίηουν ςιμερα, 190 κράτθ μζλθ.
Στθ ςυνζλευςθ ζλαβαν μζροσ, Υπουργοί Δικαιοςφνθσ και Δθμόςιασ Τάξθσ, Εξωτερικϊν και Εςωτερικϊν,
κακϊσ και Αρχθγοί Αςτυνομίασ ςυνοδευόμενοι από τισ αντιπροςωπείεσ τουσ. Ταυτόχρονα, ςυμμετείχαν
ωσ παρατθρθτζσ, αντιπρόςωποι τθσ EUROPOL, τθσ Αφρικανικισ Ζνωςθσ, τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ
Τράπεηασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, του Διεκνοφσ Ροινικοφ Δικαςτθρίου και άλλων διεκνϊν και
ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν.
Τθν επίςθμθ ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ ςυνζλευςθσ, ςτθν οποία δόκθκε ο γενικόσ τίτλοσ «TURN BACK
CRIME, 100 YEARS OF INTERPOL», κιρυξε ο Ρρίγκιπασ Αλβζρτοσ, του Μονακό. Ο Ρρίγκιπασ τόνιςε, μεταξφ
άλλων ςτο χαιρετιςμό του ότι αιςκάνεται περιφανοσ που το κράτοσ του φιλοξενεί τθ φετινι Γενικι
Συνζλευςθ τθσ INTERPOL 100 χρόνια μετά, τθν οποία μάλιςτα χαρακτιριςε ιςτορικι.
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Θ παράνομθ μετανάςτευςθ, θ διακίνθςθ και
εμπορία ναρκωτικϊν, τα εγκλιματα κατά του
περιβάλλοντοσ, το διαδικτυακό ζγκλθμα, θ εμπορία ανκρϊπων, θ πλαςτογραφία προϊόντων και
φαρμάκων, θ διαφκορά και γενικά το ςοβαρό και οργανωμζνο ζγκλθμα ςε όλεσ τισ ςφγχρονεσ μορφζσ του,
απαςχόλθςαν τουσ ςυμμετζχοντεσ μζςα από παρουςιάςεισ και ςυηθτιςεισ. Ταυτόχρονα, θ Γενικι
Συνζλευςθ εςτίαςε τθν προςοχι τθσ ςτθν τρομοκρατία και ειδικότερα ςτο φαινόμενο των ξζνων μαχθτϊν
(Foreign Fighters), που ουςιαςτικά είναι υπικοοι δυτικϊν χωρϊν, οι οποίοι μεταβαίνουν από τισ χϊρεσ
τουσ ςτισ εμπόλεμεσ ηϊνεσ, π.χ. Συρία, Ιράκ, Αφγανιςτάν, Μάλι, Υεμζνθ και Σομαλία, με ςκοπό να
ςυνδεκοφν με τρομοκρατικζσ οργανϊςεισ.
Με αφετθρία το αδιαμφιςβιτθτο πλζον γεγονόσ ότι το ζγκλθμα ζχει ξεπεράςει κατά πολφ τα ςτενά
γεωγραφικά όρια των κρατϊν και εξαπλϊνεται ςε παγκόςμια κλίμακα, θ INTERPOL προχϊρθςε ςε
ςυνεργαςίεσ με τον ιδιωτικό τομζα, με ςκοπό τθν εξεφρεςθ ςφγχρονων πρακτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ
του ςοβαροφ και οργανωμζνου εγκλιματοσ. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνζλευςθσ ςυηθτικθκε το
ενδεχόμενο εφαρμογισ από τα κράτθ μζλθ, ςυγκεκριμζνων μθχανιςμϊν, ωσ επιπρόςκετα εργαλεία για
τθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των εγκλθματιϊν από τα κράτθ μζλθ τθσ INTERPOL.
Πςον αφορά τον τομζα τθσ ςυνεργαςίασ τθσ INTERPOL με άλλουσ οργανιςμοφσ και φορείσ, ο οργανιςμόσ
προχϊρθςε ςε περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ υφιςτάμενθσ ςυνεργαςίασ με τον Οργανιςμό Θνωμζνων Εκνϊν,
τον Οργανιςμό SHANGHAI Cooperation Organization (SCO-RATS) για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ τρομοκρατίασ,
ωσ επίςθσ, με τθν Επιτροπι Indian Ocean Commission(IOC), ςυνεργαςία θ οποία εςτιάηει ςτθν
καταπολζμθςθ τθσ ναυτικισ πειρατείασ. Επιπρόςκετα, θ Γενικι Συνζλευςθ ενζκρινε το Μνθμόνιο
Κατανόθςθσ, που υπογράφθκε από τθν INTERPOL και τθν Αφρικανικι Ζνωςθ, το οποίο προνοεί τθ
δθμιουργία Γραφείου Ειδικοφ Αντιπροςϊπου ςτθν Αφρικι.
Εξάλλου, ιδιαίτερα ςθμαντικι πτυχι τθσ διάςκεψθσ, ιταν θ ζναρξθ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ υπό τον
τίτλο «TURN BACK CRIME». Ρρόκειται για μία καινοτόμο εκςτρατεία θ οποία ςτοχεφει ςτθν
ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ αναφορικά με τισ επιπτϊςεισ του οργανωμζνου εγκλιματοσ και ταυτόχρονα
ςτθν ενθμζρωςι του για τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ ο κάκε πολίτθσ μπορεί να προςτατεφει τον εαυτό
του, προςφζροντασ παράλλθλα ςτθν καταπολζμθςθ του εγκλιματοσ.
Αξιοποιϊντασ τθν εκεί παρουςία του, ο Αρχθγόσ Αςτυνομίασ πραγματοποίθςε ςτο περικϊριο τθσ
ςυνζλευςθσ και κατόπιν δικισ του πρόςκλθςθσ, ξεχωριςτζσ ςυναντιςεισ με τουσ επικεφαλισ των
αντιπροςωπειϊν τθσ Ελλάδασ, τθσ ωςίασ, του Θνωμζνου Βαςιλείου, των ΘΡΑ, του Ιςραιλ, ενϊ
ςυνάντθςθ ζγινε επίςθσ με τον εκπρόςωπο του Βατικανοφ, κατόπιν πρόςκλθςθσ του τελευταίου.
Συηθτικθκαν κζματα αμοιβαίου ενδιαφζροντοσ, μεταξφ αυτϊν, θ καταπολζμθςθ του διεκνοφσ
οργανωμζνου εγκλιματοσ, των ναρκωτικϊν, τθσ παιδικισ πορνογραφίασ και των εγκλθμάτων διαδικτφου,
τθσ τρομοκρατίασ, κακϊσ και οι διάφορεσ μζκοδοι που μποροφν να διαςφαλίςουν μια πιο
αποτελεςματικι αςτυνόμευςθ. Απϊτεροσ ςτόχοσ των εν λόγω ςυναντιςεων ιταν θ ανάπτυξθ ι και
περαιτζρω ενδυνάμωςθ των ςχζςεων τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου με τισ αςτυνομικζσ αρχζσ των πιο πάνω
χωρϊν ςε ανϊτατο επίπεδο, οφτωσ ϊςτε μζςα από τθ διεκνι αςτυνομικι ςυνεργαςία, να επιτυγχάνεται
ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό, θ αποςτολι και οι ςτόχοι τθσ Κυπριακισ Αςτυνομίασ και παράλλθλα οι
κακολικοί ςτόχοι τθσ πρόλθψθσ και καταπολζμθςθσ του διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ.
3.11 Αξιοποίθςθ Χρθματοδοτικϊν ευκαιριϊν
Το ζτοσ 2014 αποτζλεςε το καταλθκτικό ζτοσ για το ζργο ΑΣΤΥΝ-ΑΣΦ του Ρρογράμματοσ Διαςυνοριακισ
Συνεργαςίασ Ελλάδα-Κφπροσ 2007-2013, το οποίο υλοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι
Αςτυνομία. Μζςω αυτοφ και άλλων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων του προγράμματοσ, θ Αςτυνομία ζχει
προχωριςει ςτθν αγορά εξοπλιςμϊν, όπωσ 2 φουςκωτά ςκάφθ, μοτοςικλζτεσ μεγάλου κυβιςμοφ και
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ραντάρ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ επιχειρθςιακισ υποδομισ ςτα πλαίςια τθσ διαχρονικισ
προςπάκειασ τθσ Αςτυνομίασ για καταπολζμθςθ των φαινομζνων τθσ λακρομετανάςτευςθσ και του
λακρεμπορίου και άλλων ςυναφϊν κινδφνων και ενίςχυςθ τθσ αςφάλειασ ςτθν επιλζξιμθ περιοχισ
ςυνεργαςίασ.
Σθμειϊνεται ότι το ζργο ζχει ολοκλθρωκεί με ποςοςτό υλοποίθςθσ που αγγίηει το 98% και ωσ εκ τοφτου το
ποςό χρθματοδότθςθσ ζχει απορροφθκεί ςτο μζγιςτο βακμό.
Πζραν τθσ αξιοποίθςθσ των πιο πάνω χρθματοδοτικϊν ευκαιριϊν, θ Κυπριακι Αςτυνομία προχϊρθςε
ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν εντόσ ανταγωνιςτικϊν προγραμμάτων, ωσ ακολοφκωσ:
xv.

TRACE -Trafficking as a Criminal Enterprise:

Θ Αςτυνομία Κφπρου μζςω του Γραφείου Καταπολζμθςθσ Εμπορίασ Ρροςϊπων ςυμμετζχει ςτο
ερευνθτικό ζργο Trace ωσ εταίροσ με ςυνολικό προχπολογιςμό €96.720,80, εκ των οποίων το 90%
αποτελεί ςυγχρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. Το ζργο αυτό το οποίο άρχιςε κατά τθν 1 θ Μαΐου 2014, ζχει ωσ
ςτόχο τθν ανάλυςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των δραςτϊν τθσ εμπορίασ προςϊπων και τισ μεκόδουσ
αναγνϊριςθσ των κυμάτων.
xvi.

Chinese EMPACT:

Το Σεπτζμβριο του 2014, πάλι μζςω του πιο πάνω Γραφείου, θ Αςτυνομία Κφπρου ςυμμετζχει ςτο
ςυγχρθματοδοτοφμενο ζργο Chinese EMPACT ςτα πλαίςια του προγράμματοσ «Ρρόλθψθ και
Καταπολζμθςθ του Εγκλιματοσ» με ςυνολικό προχπολογιςμό ζργου €45.000, εκ των οποίων το 90%
αποτελεί ςυγχρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. Το ζργο ζχει ωσ ςτόχο τθν καταπολζμθςθ εγκλθματικϊν
κυκλωμάτων από Κίνα, με ςκοπό τθ βελτίωςθ του επιπζδου πλθροφόρθςθσ και τθσ ανάπτυξθσ εργαλείων
για εντοπιςμό περιπτϊςεων εμπορίασ προςϊπων με τθν εμπλοκι Κινζηων από το διαδίκτυο.
xvii.

Σαμείο Εξωτερικϊν υνόρων:

Θ Αςτυνομία αποτελεί ζναν από τουσ κφριουσ δικαιοφχουσ του Ταμείου Εξωτερικϊν Συνόρων, το οποίο
ολοκλθρϊνει τθν περίοδο υλοποίθςθσ του εφόςον αφορά ςτθν επταετία 2007-13. Στο παρόν ςτάδιο
βρίςκεται ςε πορεία υλοποίθςθσ το ΕΡ 2013, το οποίο περιλαμβάνει τθν αγορά τεςςάρων (4) φουςκωτϊν
ςκαφϊν, τισ εκπαιδεφςεισ χειριςτϊν τθσ Μ.Α.ΕΡ., όλεσ τισ εκπαιδεφςεισ που πραγματοποιικθκαν κατά το
δεφτερο εξάμθνο του 2014 και τθν τετραετι επικεϊρθςθ των ελικοπτζρων AW139 (4-year inspection).
Θ ομαλι και ζγκαιρθ υλοποίθςθ των δράςεων εντόσ των κακοριςμζνων χρονοδιαγραμμάτων αποτελεί
βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τόςο του Ετιςιου Ρρογράμματοσ 2013 όςο και τθσ
προγραμματικισ περιόδου 2007- 2013, κατά τθν οποία θ Αςτυνομία ωσ τελικόσ δικαιοφχοσ ζχει επιτφχει
τθν υλοποίθςθ ςθμαντικϊν δράςεων μζςω τθσ πλιρθσ απορρόφθςθσ κοινοτικϊν κονδυλίων.
xviii.

Σαμείο Εςωτερικισ Αςφάλειασ:

Εντόσ του 2014, θ Αςτυνομία βριςκόταν ςτο τελικό ςτάδιο διαμόρφωςθσ του Ρολυετοφσ Ρρογράμματοσ
για το Ταμείου Εςωτερικισ Αςφάλειασ, που περιλαμβάνει τουσ τομείσ Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ και
Συνόρων. Θ ζγκριςθ του προγραμματιςμοφ των δράςεων από τθν Ε.Ε. αναμζνεται εντόσ του 2015,
επομζνωσ κα ξεκινιςει και θ υλοποίθςθ των δράςεων που κα ςυγχρθματοδοτθκοφν.
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Τα ποςά που αναλογοφν ςτθν Αςτυνομία Κφπρου για τθν επταετία 2014-20 είναι €8.117.257 για τον Τομζα
Αςτυνομικισ Συνεργαςίασ και €34.507.030 για τον Τομζα Συνόρων. Να ςθμειωκεί ότι όλεσ οι
ςυγχρθματοδοτοφμενεσ δράςεισ αφοροφν ςε προτεραιότθτεσ πολιτικϊν που προωκοφνται από τθν Ε.Ε.
xix.

«THE HOUSE» (UNICRI):

Θ Αςτυνομία Κφπρου ςυμμετζχει ςτο πιο πάνω Χρθματοδοτικό-Ερευνθτικό Ρρόγραμμα του Οργανιςμοφ
UNICRI (United Nations Interregional Crime and Research Institute). Το πρόγραμμα ςυντονίηει θ Δ.Ε.Ε. &
Δ.Α.Σ. και ς’ αυτό ςυμμετζχουν θ Μ.Μ.Α.Δ., θ Α.Α.Κ. και ο Κλάδοσ Επιχειριςεων, του Τμιματοσ Α’. Το
πρόγραμμα γίνεται ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςε αυτό ςυμμετζχουν 25 κράτθ μζλθ
τθσ Ε.Ε και θ EUROPOL με ςυντονιςτι τον Οργανιςμό UNICRI. Το ςυνολικό πρόγραμμα ταξινομείται ςε
τρεισ διαδοχικζσ περιόδουσ ωσ ακολοφκωσ «ΕU-SEC», «ΕU-SECΙΙ» και «The House».
Θ Κυπριακι Αςτυνομία είναι ενεργό μζλοσ του προγράμματοσ, από το 2008. Συμμετζχει με εκπροςϊπουσ
ςε ςυναντιςεισ του προγράμματοσ, ςτθν απάντθςθ ερωτθματολογίων και ςυμμετοχι ςε αςκιςεισ
πραγματικοφ χρόνου (real time exercises) διαδραματίηοντασ ζτςι, ςθμαντικό ρόλο ςτθν λιψθ αποφάςεων
για κζματα αςφαλείασ ςυμβάντων μείηονοσ ςθμαςίασ.
Με τθ ςυμμετοχι τθσ Αςτυνομίασ ςτο πρόγραμμα επιτυγχάνονται, θ προβολι τθσ ςε διεκνζσ και
ευρωπαϊκό επίπεδο και θ εμπλοκι τθσ ςτθ λιψθ αποφάςεων για κζματα αςφαλείασ ςυμβάντων μείηονοσ
ςθμαςίασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το πρόγραμμα είναι πλιρωσ χρθματοδοτοφμενο.
ΜΕΡΟ Γ’ - Πυροςβεςτικι Τπθρεςία
Θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία διοικθτικά αποτελεί Τμιμα τθσ Αςτυνομίασ και ζχει ωσ ζδρα τθσ τθ Λευκωςία
με ευκφνθ ανταπόκριςθσ ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ. Θ αποςτολι τθσ
Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ είναι θ διάςωςθ ηωισ, θ πρόλθψθ και κατάςβεςθ πυρκαγιϊν, θ παροχι
ανκρωπιςτικισ βοικειασ και θ πυροπροςταςία κτθρίων.
Θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία παρζχει τισ υπθρεςίεσ τθσ ςτισ ευρφτερεσ αςτικζσ περιοχζσ των πόλεων
Λευκωςίασ, Λεμεςοφ, Λάρνακασ, Ράφου και Αμμοχϊςτου με 24ωρθ λειτουργία 12 Ρυροςβεςτικϊν
Στακμϊν, ενϊ για τθν κάλυψθ τθσ υπαίκρου, δθμιοφργθςε 18 Ρυροςβεςτικοφσ Στακμοφσ Υπαίκρου ςε
ςτρατθγικζσ περιοχζσ, οι οποίοι ςτελεχϊνονται με 118 Ζκτακτουσ Ρυροςβζςτεσ.
Κάλυψθ παρζχεται και ςτα Διεκνι Αεροδρόμια Λάρνακασ και Ράφου με τθν 24ωρθ λειτουργία δφο
Ρυροςβεςτικϊν Στακμϊν, ςφμφωνα με τουσ Κανονιςμοφσ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Ρολιτικισ
Αεροπορίασ (ICAO). Ενϊ, οι περιοχζσ των Βρετανικϊν Βάςεων καλφπτονται από τουσ Ρυροςβεςτικοφσ
Στακμοφσ των Βάςεων, ωςτόςο όπου παραςτεί ανάγκθ ενιςχφονται από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία
Κφπρου με βάςθ το ςχζδιο «Αμοιβαίασ Βοικειασ».
Να ςθμειωκεί ότι το ζργο τθσ πυροςβεςτικισ κάλυψθσ ενίςχυςαν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 172
εργάτεσ Ρυρόςβεςθσ, ζνασ κεςμόσ που από τα αποτελζςματα ζχει κρικεί πολφ ςθμαντικόσ και
αποτελεςματικόσ, αφοφ με τθ λειτουργία περιπόλων και παρατθρθτθρίων μειϊκθκε ςθμαντικά ο χρόνοσ
ανταπόκριςθσ και οι πυρκαγιζσ καταςβινονται ςτο αρχικό τουσ ςτάδιο.
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1. ΔΣΗΙΑ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 2014
Θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςε όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ ανταποκρίκθκε παγκφπρια ςε 10.357 κλιςεισ για
παροχι βοικειασ που αφοροφςαν ςε κατάςβεςθ πυρκαγιϊν, ειδικζσ εξυπθρετιςεισ ανκρωπιςτικισ
φφςεωσ και κλιςεισ αςκενοφόρων ωσ ακολοφκωσ:

ψευδείσ κλιςεισ

κλιςεισ αςκενοφόρων

369

61

4.236

ειδικζσ εξυπθρετιςεισ

πυρκαγιζσ

5.691

Κλιςεισ για παροχι βοικειασ 2014

Κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ διαςϊκθκαν 1.711 άτομα από οχιματα που ενεπλάκθςαν ςε τροχαία
δυςτυχιματα από ανελκυςτιρεσ, από πλθμμφρεσ και πυρκαγιζσ, ωσ ακολοφκωσ:

Eργατικό ατφχθμα

Ρυρκαγιζσ

6

51

Τροχαία Δυςτυχιματα

Ρλθμμφρεσ

301

15

Ελλατωματικοί Ανελκυςτιρεσ

1.338

Άτομα που διαςώκθκαν ι δζχκθκαν βοικεια 2014

Το 2014 το Τμιμα Ρυροπροςταςίασ διεκπεραίωςε 9.859 υποκζςεισ ςε ςχζςθ με 9.979 το 2013,
παρουςιάηοντασ μία αναμενόμενθ μείωςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ οποία επθρζαςε
αρνθτικά τον καταςκευαςτικό τομζα.
Οι ηθμιζσ που προκλικθκαν από τισ πυρκαγιζσ υπολογίςκθκαν περίπου ςτα €11.278.811, παρουςιάηοντασ
αφξθςθ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρόνια, όπου οι ηθμιζσ ανιλκαν ςτα €9.460.303. Ραρά τθν αφξθςθ
του κόςτουσ ςε ηθμιζσ, αποτελεί ςθμαντικό γεγονόσ ότι θ καμζνθ ζκταςθ μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2014
ςθμείωςε αιςκθτι μείωςθ και ζχει υπολογιςκεί περίπου ςε 15.55τ.χλμ., από τα 32,1τ.χλμ. του 2014 Σε
αυτιν υπολογίηεται μόνο θ δαςικι ι άλλθ δαςικι ζκταςθ που είναι κοντά ςτα δάςθ. Συγκεκριμζνα, 1τ.χλμ.
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είναι δαςικι ζκταςθ και άλλα 14.55τ.χλμ. περίπου άλλθ ζκταςθ που είναι κοντά ςε δαςικι, όπωσ ορίηεται
ςτθ Νομοκεςία.
Το ζργο τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ ενιςχφκθκε και από εναζρια μζςα πυρόςβεςθσ. Το Υπουργείο
Εςωτερικϊν προχϊρθςε ςτθν ενοικίαςθ δφο ελικοπτζρων, όπου εργάςτθκαν ςτθ διάρκεια του ζτουσ
ςυνολικά 129.83 ϊρεσ, ανταποκρινόμενα ςε 45 περιπτϊςεισ μεγάλων πυρκαγιϊν ςτθν φπαικρο και ςτα
δάςθ, εκτελϊντασ 806 ρίψεισ και ρίχνοντασ περίπου 4.030 τόνουσ νερό.
Σθμαντικι ιταν και θ ςυμβολι των ελικοπτζρων τθσ Μονάδασ Αεροπορικϊν Επιχειριςεων και των
αεροςκαφϊν του Τμιματοσ Δαςϊν, όπου ανταποκρίκθκαν ςε 12 περιπτϊςεισ.
4.1 Μζτρα πρόλθψθσ
Για 17θ ςυνεχι χρονιά διοργανϊκθκε θ «Εβδομάδα Ρυροπροςταςίασ», μεταξφ 28 Απριλίου και 5 Μαΐου, θ
οποία είχε ωσ ςτόχο τθ διαφϊτιςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε ότι αφορά τουσ κινδφνουσ από τισ
πυρκαγιζσ ςτθν φπαικρο.
Θ εβδομάδα αυτι περιλάμβανε διαλζξεισ, ςυμβουλζσ ςτο κοινό για κζματα πυροπροςταςίασ και διανομι
διαφωτιςτικοφ υλικοφ ςτθν φπαικρο, ςτα ςχολεία, γραφεία, ξενοδοχεία, ιδιωτικζσ πολυκατοικίεσ,
ςτρατόπεδα τθσ Εκνικισ Φρουράσ και άλλα οργανωμζνα ςφνολα. Επιπλζον, πραγματοποιικθκαν ετιςιοι
πυροςβεςτικοί αγϊνεσ ςτο Μακάρειο Στάδιο. Τθν «Εβδομάδα Ρυροπροςταςίασ» ςτιριξε οικονομικά θ
CNP Αςφαλιςτικι.
Επιπρόςκετα, ςτισ 3 Μαΐου πραγματοποιικθκαν ςτο ιδιωτικό ςχολείο FALCON οι Ραγκφπριοι
Ρυροςβεςτικοί Αγϊνεσ, οι οποίοι εντάςςονται ςτα πλαίςια τθσ Εβδομάδασ αυτισ, αποςκοπϊντασ ςτθν
ενθμζρωςθ του κοινοφ για το επάγγελμα του Ρυροςβζςτθ.
4.2 Εκπαιδευτικι δραςτθριότθτα
Θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία δίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν εκπαίδευςθ των μελϊν τθσ. Θ τεχνολογικι
πρόοδοσ, ο γοργόσ ρυκμόσ οικοδόμθςθσ, θ χριςθ νζων επικίνδυνων υλικϊν ςτθ βιομθχανία, θ
αυξανόμενθ ροι τουριςτϊν και αρκετοί άλλοι παράγοντεσ, επζβαλαν τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ ςτθν
εκπαίδευςθ των πυροςβεςτϊν, θ οποία και ςυνεχίηεται.
Τα μζλθ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ τυγχάνουν εκπαίδευςθσ ςε ετιςια βάςθ μακιματα βαςικισ ςειράσ και
παρακολουκοφν μακιματα οδιγθςθσ πυροςβεςτικϊν οχθμάτων. Επιπρόςκετα, κατά το 2014 εκπαιδευτικαν ςτθ
διερεφνθςθ αιτιϊν πυρκαγιάσ από τον κ. Mick Gardiner , τθσ εταιρείασ Gardiner Associates.
Στθ διάρκεια του ζτουσ διοργανϊκθκε μια πενκιμερθ εκπαίδευςθ ςτθν Ρολωνία ςε κζματα Water Rescue, τθν
οποία παρακολοφκθςαν 10 μζλθ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ. Επίςθσ, μζλθ τθσ Υπθρεςίασ παρακολοφκθςαν
εκπαίδευςθ από το Τμιμα Μετεωρολογίασ ζχοντασ ςαν κζμα τα πεδία ανζμων και άλλα φαινόμενα που
παρατθροφνται ςτισ περιπτϊςεισ ςοβαρϊν πυρκαγιϊν.
Επιπλζον, με τθ ςειρά τθσ θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία μερίμνθςε για τθν εκπαίδευςθ μελϊν άλλων Υπθρεςιϊν,
Οργανιςμϊν και Εταιρειϊν ςε κζματα πυροπροςταςίασ, και ταυτόχρονα προζβθ ςτθν εκπαίδευςθ 20 εργατϊν
τθσ Επαρχιακισ διοίκθςθσ Λάρνακασ ςε κζματα κατάςβεςθσ αγροτικϊν πυρκαγιϊν. Επίςθσ, θ Ρυροςβεςτικι
Υπθρεςία ςε ςυνεργαςία με τθ Λιμενικι και Ναυτικι Αςτυνομία εκπαίδευςε 140 μζλθ τθσ Λιμενικισ ςε κζματα
κατάςβεςθσ πυρκαγιϊν ςε πλοία – ςκάφθ, κακϊσ και μζλθ του Τμιματοσ Διάςωςθσ Ρολιτικισ Άμυνασ Λεμεςοφ
ςε κζματα διάςωςθσ από ερείπια μετά από ςειςμό.
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Ρζραν των πιο πάνω, εκπαιδεφτθκαν μζλθ του προςωπικοφ τθσ Hermes Airport Ltd του Αεροδρομίου Ράφου ςε
κζματα αεροπορικϊν δυςτυχθμάτων.
4.3 Προγράμματα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 2014
Θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία Κφπρου, κατά τθ διάρκεια του 2014, ςυνζχιςε τθν ςυμμετοχι τθσ ςε 2 από τα 4
Ρρογράμματα Διαςυνοριακισ Συνεργαςίασ Ελλάδα Κφπρου 2007-2013 ςε ςυνεργαςία με το Ρυροςβεςτικό
Σϊμα Ελλάδοσ.
Θ Υπθρεςία ζχει πάρει ζγκριςθ, όπωσ ςυμμετάςχει ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Εδαφικισ Συνεργαςίασ
INTERREG ΙΙΙ Ελλάδα – Κφπροσ (2007-2013), θ δράςθ του οποίου παρατάκθκε μζχρι και το 2014. Ο
προχπολογιςμόσ του προγράμματοσ προιλκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ –ΕΤΡΑ ςε
ποςοςτό 80% και από Εκνικοφσ πόρουσ ςε ποςοςτό 20%.
Τα διαςυνοριακά Ρρογράμματα ςτα οποία θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςυνζχιςε να λαμβάνει μζροσ είναι:
i.
ii.

«ΡΥΟΣΥΝ»: Θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ανταποκρίκθκε ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζναντι του προγράμματοσ
αυτοφ με τθν ζκδοςθ του εγχειριδίου το Δεκζμβριο του 2014.
«ΡΥΑΣΦ»: Θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ανταποκρίκθκε ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζναντι του προγράμματοσ
αυτοφ με τθν ζκδοςθ του εγχειριδίου το Δεκζμβριο του 2014.

Επιπρόςκετα, μζςω του προγράμματοσ «Leonardo Da Vinci», θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία ςυμμετείχε ςε
εκπαίδευςθ διάρκειασ μίασ εβδομάδασ με κζμα Water Rescue ςτο Ρυροςβεςτικό Κολλζγιο τθσ Κρακοβίασ ςτθν
Ρολωνία. Μζςα ςτα πλαίςια του ίδιου προγράμματοσ θ Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία παρείχε εκπαίδευςθ μίασ
εβδομάδασ ςε μζλθ του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ Ρολωνίασ με κζμα «Ρυρκαγιζσ ςε κλειςτοφσ χϊρουσ».
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: Ενδεικτικζσ ευχαριςτιριεσ επιςτολζσ από το κοινό για τθν εξυπθρζτθςθ
i.

Μζλθ του ΣΑΕ Λευκωςίασ εντόπιςαν κλαπζν αυτοκίνθτο:

Στισ 9 Ιουλίου, 2014 κλάπθκε το αυτοκίνθτο του υιοφ μου, το οποίο ιταν ςτακμευμζνο δίπλα από το
γυμνάςιο Διανζλλου και Θεοδότου ςτθ Λευκωςία. Αμζςωσ επικοινωνιςαμε με τθν Αςτυνομία και εντόσ
λίγων λεπτϊν ζφταςαν ςτθ ςκθνι μζλθ τθσ Αςτυνομίασ. Τα ςυγκεκριμζνα μζλθ, μασ αντιμετϊπιςαν με
επαγγελματιςμό και ευγζνεια και γνωςτοποίθςαν αμζςωσ τθν κλοπι του οχιματοσ παγκφπρια, μζςω
αςυρμάτου. Εντόσ δφο θμερϊν το όχθμα εντοπίςτθκε ςτθ Λεμεςό, απ’ όπου και το παραλάβαμε.
Με τθν επιςτολι αυτι κζλω να εκφράςω κερμζσ ευχαριςτίεσ και ευγνωμοςφνθ, από εμζνα προςωπικά
αλλά και από τον υιό μου προσ τουσ ςυγκεκριμζνουσ αςτυνομικοφσ, οι οποίοι αποτελοφν τιμι για το
Αςτυνομικό Σϊμα.
Ριςτεφω ότι θ Αςτυνομικι μασ Δφναμθ εκτελεί με επιτυχία τα κακικοντά τθσ, χάρθ ςτθν ευςυνειδθςία, τον
επαγγελματιςμό και τθν αφοςίωςθ αρικμοφ μελϊν τθσ, όπωσ τα πιο πάνω μζλθ ςασ.
Με εκτίμθςθ,
Α. Χ.

ii.

Ναυτικι εκδιλωςθ του Διμου Πόλθσ Χρυςοχοφσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Λ. & Ν.Α.:

Ρραγματοποιικθκε με μεγάλθ επιτυχία ςτισ 02/08/14, εκδιλωςθ με τίτλο «Ναυτικό Σάββατο», που
διοργανϊκθκε από το Διμο Ρόλεωσ Χρυςοχοφσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Λιμενικι και Ναυτικι Αςτυνομία και
το Ναυτικό Πμιλο Ρόλθσ. Στθν εκδιλωςθ υπιρχε πλοφςιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τθ ςυμμετοχι τθσ
Φιλαρμονικισ τθσ Αςτυνομίασ και του Χορευτικοφ Συγκροτιματοσ του Διμου Ρόλθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ
εκδιλωςθσ ζγινε, επίςθσ, ξενάγθςθ των επιςκεπτϊν ςτισ ακάτουσ τθσ Λιμενικισ και Ναυτικισ Αςτυνομίασ.
Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ εκδιλωςθσ επιτρζψετζ μου να εκφράςω τισ κερμζσ μου ευχαριςτίεσ
προσ το Αρχθγείο Αςτυνομίασ και τθ Λιμενικι Αςτυνομία, τόςο για τθν πρόκυμθ ανταπόκριςθ και ςτιριξθ
ςτθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ με τθ ςυμμετοχι τθσ Φιλαρμονικισ τθσ Αςτυνομίασ, όςο και ςτθν
εκπροςϊπθςθ του Αρχθγείου Αςτυνομίασ με τθν παρουςία του Βοθκοφ Αρχθγοφ, και του Διοικθτι τθσ
Λ.&Ν.Α.,.
Ευελπιςτοφμε ςτθ ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςτιριξθσ του Διμου από τθν Αςτυνομία Κφπρου ςτθν
πραγματοποίθςθ παρόμοιων εκδθλϊςεων, κακϊσ εκδθλϊςεισ όπωσ αυτι αποδεικνφουν ζμπρακτα τθν
άριςτθ ςυνεργαςία που υπάρχει μεταξφ των τοπικϊν αρχϊν και τθσ Αςτυνομίασ, αναδεικνφοντασ
ταυτόχρονα το κοινωνικό πρόςωπο τθσ Δφναμθσ, γεγονόσ που αναμφιςβιτθτα οδθγεί ςτθν περαιτζρω
ανάπτυξθ και εμπζδωςθ του αιςκιματοσ εμπιςτοςφνθσ και αςφάλειασ των πολιτϊν.
Με εκτίμθςθ,
Άγγελοσ Γεωργίου
Διμαρχοσ Ρόλθσ Χρυςοχοφσ
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Εξιχνίαςθ διάρρθξθσ κατοικίασ:

Σχετικά με τθ διάρρθξθ θ οποία ζγινε ςτθν οικία μου ςτισ 24/05/14, ςτο Ραλιομζτοχο, όπου οι διαρρικτεσ
απζςπαςαν από τθν οικία μου κοςμιματα και τιμαλφι χρθματικισ και ςυναιςκθματικισ αξίασ για εμζνα
και τθν οικογζνειά μου, κα ικελα να ευχαριςτιςω κερμά τουσ Αςτυνομικοφσ τθσ Μονάδασ Άμεςθσ
Δράςθσ, κακϊσ και του Αςτ. Στακμοφ Κοκκινοτριμικιάσ για τθν άμεςθ επζμβαςι τουσ ςτο ςυμβάν και τθ
ςφλλθψθ των διαρρθκτϊν / δραςτϊν το ίδιο βράδυ, λίγθ ϊρα μετά τθ διάρρθξθ.
Αιςκάνκθκα μεγάλθ υπερθφάνεια ωσ πρϊθν αςτυνομικόσ, γνωρίηοντασ πωσ χωρίσ τθν καίρια επζμβαςθ
και αμερολθψία των εν λόγω Αςτυνομικϊν δεν κα μποροφςαμε να είχαμε βρει τα κλοπιμαία, οφτε και κα
μποροφςαμε να παραπζμψουμε ςτθ Δικαιοςφνθ τουσ διαρρικτεσ.
Με εκτίμθςθ,
Α.Ξ.
Συνταξιοφχοσ Αςτυνομικόσ

iv.

Κλοπι οχιματοσ από οικία ςτα Λιβάδια:

Διά μζςου τθσ επιςτολισ μου κα ικελα να εκφράςω τισ ευχαριςτίεσ μου προσ τθν Αςτυνομικι Δφναμθ
Κφπρου και ςυγκεκριμζνα ςτουσ δφο Αςτυφφλακεσ του ΤΑΕ Λάρνακασ . Οι ςυγκεκριμζνοι Αςτυφφλακεσ
εκτελοφςαν με απαράμιλλο ηιλο και επιμζλεια τα κακικοντά τουσ, δείχνοντασ υψθλό επαγγελματικό
επίπεδο.
Με εκτίμθςθ,
Ε. Α.

v.

Assistance to HMS DIAMOND:

I am writing to thank you and your staff for all the assistance provided to HMS DIAMOND since February.
We have enjoyed our time in Limassol and we leave the island of Cyprus with a safe and secure Ship’s
Company.
When alongside my Ship’s Company are looking for a time to relax after a stressful period at sea and the
importance of feeling safe in your surroundings cannot be underestimated in contributing to this. The low
crime we have encountered, the security you have provided and the helpfulness of your officers in quickly
expediting any issues that have arisen is a credit to yourself and your staff.
The Ship leaves full of enjoyable memories of life in Cyprus and I am pleased to say that many of the Ship’s
Company would look forward to returning to the island in the future.
As our program ends in this part of the world, I thank you once again for all the assistance you have
provided to DIAMOND that in turn has contributed to her operations being a success.
A R Ingham
Commander Royal Navy
Commanding Officer
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Διάλεξθ με κζμα τθν αςφάλεια ςτο διαδίκτυο:

Δεχκείτε τισ κερμζσ ευχαριςτίεσ, τόςο τισ προςωπικζσ μου όςο και των μελϊν του Δθμοτικοφ Συμβουλίου,
κακϊσ επίςθσ και του προςωπικοφ τθσ Ρολιτιςτικισ και Κοινωνικισ Υπθρεςίασ του Διμου μασ, για τθν
άψογθ ςυνεργαςία μασ με τθν Αςτυνομία Κφπρου, ςτθ διοργάνωςθ τθσ διάλεξθσ με τθν Επιτροπι Υγείασ
Διαφϊτιςθσ και Ρρόλθψθσ του Διμου, που πραγματοποιικθκε με εξαιρετικι επιτυχία ςτισ 26/05/14 ςτο
Δθμοτικό Μζγαρο.
Η ςυμμετοχι ςασ, κακϊσ και θ παρουςίαςθ του κζματοσ, ςυνζβαλαν ςτθν πλθροφόρθςθ των νζων και
ενθλίκων δθμοτϊν μασ.
Σασ ευχόμαςτε κάκε επιτυχία ςτο ζργο που επιτελείτε.
Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ,
Δρ. Κϊςτασ Ρζτρου
Διμαρχοσ Αγίου Δομετίου

vii.

39θ Πορεία Χριςτοδοφλασ:

Ραρακαλϊ δεχκείτε τισ ολόκερμεσ ευχαριςτίεσ και τθν ευγνωμοςφνθ του Ρροζδρου και των μελϊν του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αλλά και όλων εμάσ που εργαηόμαςτε ςτον Αντικαρκινικό Σφνδεςμο Κφπρου, για
τθν ευγενικι ςασ χειρονομία να ςυγκεντρϊςετε και να παραδϊςετε ςτο Σφνδεςμό μασ το ποςό των €532,
με τθν ευκαιρία τθσ 39θσ Ρορείασ Χριςτοδοφλασ, 2014.
Οι ειςφορζσ ςτον Αντικαρκινικό Σφνδεςμο Κφπρου, χρθςιμοποιοφνται για τθν προςφορά δωρεάν
φροντίδασ και υπθρεςιϊν ςε αςκενείσ με καρκίνο ςτο Κζντρο Ανακουφιςτικισ Φροντίδασ ΑΟΔΑΦΝΟΥΣΑ,
ςτθν Υπθρεςία Ημεριςιασ Φροντίδασ Αςκενϊν, ςτθν Υπθρεςία Ψυχοκοινωνικισ Στιριξθσ και για τθν
προαγωγι ζργων και προγραμμάτων για τθν κατανόθςθ, κεραπεία, τθ διαφϊτιςθ, τθν πρόλθψθ και τθν
επιμόρφωςθ για τθν καταπολζμθςθ του καρκίνου.
Σασ ευχαριςτοφμε και πάλι για τθ χειρονομία ςασ, θ οποία εκτιμάται τα μζγιςτα.
Με εκτίμθςθ,
Ανδρζασ Ακαναςιάδθσ
Συντονιςτισ Ρορείασ Χριςτοδοφλασ
viii.

Προςφορά μοςχεφματοσ μυελοφ των οςτϊν:

Λοχίασ τθσ Αςτυνομίασ ζχει προςφζρει μόςχευμα μυελοφ των οςτϊν ςτισ 19/06/14 ςε αςκενι που πάςχει
από λευχαιμία.
Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε κερμά τον εν λόγω Λοχία για τθν αλτρουιςτικι του πράξθ που ωσ
αποτζλεςμα ζχει δϊςει τθν ελπίδα ηωισ ςε κάποιο πάςχοντα ςυνάνκρωπό μασ.
Είναι μεγάλθ μασ τιμι που τον είχαμε ςτο αρχείο μασ και μεγάλθ θ χαρά μασ όταν άνκρωποι όπωσ ο
ςυγκεκριμζνοσ Λοχίασ αποδεικνφουν περίτρανα ότι ο εκελοντιςμόσ υπάρχει ακόμα.
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Με αυτι τθν επιςτολι κα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε και εςάσ που ςυμβάλατε ζτςι ϊςτε το μζλοσ ςασ να
προχωριςει με ευκολία ςτθ διαδικαςία αυτι, χωρίσ οποιοδιποτε πρόβλθμα από το χϊρο εργαςίασ του.
Ελπίηουμε ότι και άλλεσ υπθρεςίεσ κα ακολουκιςουν το παράδειγμά ςασ.
Σασ ευχαριςτοφμε και πάλι για τθ ςτιριξθ και τθν κατανόθςι ςασ.
Με εκτίμθςθ,
Α. Κ.
Υπεφκυνθ Αρχείου
Καραϊςκάκειο Κδρυμα
ix.

Εκδίκαςθ ςοβαρισ υπόκεςθσ ναρκωτικϊν ςτο Κακουργιοδικείο:

Με αφορμι το πζρασ τθσ πιο πάνω υπόκεςθσ, επικοινωνϊ μαηί ςασ για να ςασ εκφράςω τθν ικανοποίθςι
μου για τθ ςυνεργαςία που είχα με τα μζλθ τθσ Υπθρεςίασ Καταπολζμθςθσ Ναρκωτικϊν Ράφου, από τθν
πρϊτθ ςτιγμι που ιρκε ςτα χζρια μου θ υπόκεςθ μζχρι τθν διεκπεραίωςι τθσ ςτο Κακουργιοδικείο
Ράφου.
Πλα τα μζλθ τθσ Υ.ΚΑ.Ν. που εμπλζκονται ςτθν υπόκεςθ, με προκυμία ανταποκρίκθκαν ςτισ εκκλιςεισ μου
για ςυνεργαςία και ανταλλαγι απόψεων για τον καλφτερο χειριςμό τθσ υπόκεςθσ επ’ ακροατθρίω, με
αποτζλεςμα όλθ θ μαρτυρία που προςκόμιςε θ Δθμοκρατία να γίνει αποδεκτι από το Δικαςτιριο, παρόλθ
τθ μαχθτικότθτα τθσ Υπεράςπιςθσ.
Ραρακαλϊ όπωσ δεχκείτε τα ςυγχαρθτιριά μου για τθν ικανότθτα, τον επαγγελματιςμό, το αίςκθμα
κακικοντοσ και τθν προκυμία ανταπόκριςθσ και ςυνεργαςίασ που ζχουν επιδείξει τα πιο πάνω πρόςωπα.
Ευχαριςτϊ για τθ ςυνεργαςία.
Α. Χ.
Δικθγόροσ τθσ Δθμοκρατίασ
για Γενικό Ειςαγγελζα τθσ Δθμοκρατίασ
x.

υμμετοχι τθσ Φιλαρμονικισ τθσ Αςτυνομίασ ςε εκδθλϊςεισ:

Οι Τοπικζσ Επιτροπζσ Ρολυτζκνων Αγ. Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλυόντασ, Δάλι, Λφμπια, Λυκροδόντασ,
Μακιάτθσ, Ρζρα Χωριό, Σια, Τςζρι, με τθν Επαρχιακι Επιτροπι Ρολυτζκνων Λευκωςίασ, ςασ ευχαριςτεί
κερμά για τθν ευγενι καλοςφνθ που είχατε να παραχωριςετε δωρεάν τθν ορχιςτρα τθσ Φιλαρμονικισ τθσ
Αςτυνομίασ, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ 1θσ Ρεριφερειακισ Χοροεςπερίδασ, που ζγινε ςτισ 13/08/14 και
ςθμείωςε μεγάλθ επιτυχία.
Σασ ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία και ςασ ευχόμαςτε οικογενειακι ευτυχία και κάκε επιτυχία ςτισ
εργαςίεσ ςασ.
Με εκτίμθςθ,
Βιβι Βαλιαντι
Ρρόεδροσ
Κϊςτασ Κωνςταντίνου
Γραμματζασ
Ραγκφπρια Οργάνωςθ Ρολυτζκνων
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Allow me to express my sincere thanks for the Cyprus Police Band’s participation at yesterday evening’s
celebration of the 723rd Anniversary of Switzerland at The Sporting Club.
It is indeed a pleasure for me and all my guests to enjoy the Band’s varied repertoire on this auspicious
occasion.
Yours Sincerely,
Gabriela Nutzi Sulpizio
Ambassador of Switzerland
******************************
Με τθν παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να ςασ εκφράςουμε τισ κερμζσ μασ ευχαριςτίεσ για τθ μεγάλθ ςασ
προςφορά με τθν παραχϊρθςθ τθσ Ορχιςτρασ τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου ςτθν εκδιλωςι μασ, που
πραγματοποιικθκε ςτο «Φαράγγι τθσ Κακκαρίςτρασ» ςτισ 09/09/14.
Τόςο θ ορχιςτρα τθσ Αςτυνομίασ όςο και θ δθμοτικι χορωδία Λατςιϊν ζδωςαν το καλφτερο των
δυνατοτιτων τουσ και παρουςίαςαν ζνα ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα κάτω από το φωσ τθσ
πανςζλθνου.
Ευελπιςτοφμε ςε ςυνεχι ςυνεργαςία μαηί ςασ.
Με εκτίμθςθ,
Δρ. Μιχάλθσ Σωκράτουσ
Δθμοτικόσ Γραμματζασ
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