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ΜΗΝΥΜΑ
ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας
παρουσιάσω για άλλη μια χρονιά την
Ετήσια Έκθεση της Κυπριακής Αστυνομίας, η οποία περιλαμβάνει μόνο τις
πιο σημαντικές δραστηριότητες μας
που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2011.

των υπηρεσιών που προσφέρουμε
στους πολίτες, στην ορθολογική αξιοποίηση του Κρατικού προϋπολογισμού, στη μείωση της εγκληματικότητας και στην καλλιέργεια αισθήματος
ασφάλειας ανάμεσα στους πολίτες.

Οι τελευταίοι 12 μήνες υπήρξαν εξαιρετικά δύσκολοι για την Αστυνομία
Κύπρου. Και τούτο λόγω της οικονομικής κρίσης, που είχε ως αποτέλεσμα
από τη μια την αύξηση των υποχρεώσεών μας και από την άλλη τη μείωση
τόσο του έμψυχου όσο και του
άψυχου υλικού που διαθέτουμε. Επιπρόσθετα, η ανάληψη της Προεδρίας
του Συμβουλίου της Ε.Ε., από την
Κυπριακή Δημοκρατία, μας έχει επιφορτίσει με πολλαπλά και σημαντικότατα καθήκοντα, τόσο σε θέματα προετοιμασιών και επάξιας εκπροσώπησης 90 περίπου Επιτροπών/Ομάδων
Εργασίας, όσο και σε θέματα ασφάλειας όλων ανεξαίρετα των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στην
Κυπριακή Δημοκρατία.

Είμαστε περήφανοι, γιατί ο καθένας
μας έχει διαδραματίσει το δικό του
ρόλο στην επίτευξη των στόχων που
έχουμε θέσει ως Αστυνομία. Έχουν
επιτευχθεί πολλά αυτή τη χρονιά, αλλά
αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα
πιο πολλά που μπορούν να γίνουν.

Ευχαριστώ όλα ανεξαίρετα τα μέλη για
τη συνεχή, στενή και ειλικρινή συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια του
χρόνου. Είμαι πεπεισμένος ότι όλοι
μαζί θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες
και τον αγώνα για να βελτιώσουμε
ακόμα περισσότερο τις υπηρεσίες που
προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες
και να αντιμετωπίζουμε με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο τις όποιες προκλήσεις συναντούμε, κερδίζοντας έτσι
την εμπιστοσύνη όλου του Κυπριακού
Παρά τις προκλήσεις που είχαμε να κοινού.
αντιμετωπίσουμε, εργαστήκαμε σκληρά και με μεθοδικότητα. Δώσαμε
έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση
Μιχάλης Παπαγεωργίου
Αρχηγός Αστυνομίας
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΚΥΠΡΟΥ
Εισαγωγικό

Σημείωμα
Η Κυπριακή Αστυνομία ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας διασφάλισης της
έννομης τάξης και ασφάλειας παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας ολόκληρο το 24ώρο, επτά μέρες την εβδομάδα, διασφαλίζοντας
την ασφάλεια και την έννομη λειτουργία της κοινωνίας. Ως ζωντανός οργανισμός, στοχεύει στη διαρκή βελτίωση και αναμόρφωση των επιχειρησιακών
δράσεων των διαφόρων Υπηρεσιών του, που θα συντείνουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών εγκληματικότητας, στην περαιτέρω μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων και εμπέδωση της οδικής συμπεριφοράς, στην προστασία της κοινωνίας από τη μάστιγα των ναρκωτικών
και ψυχοτρόπων ουσιών και γενικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των πολιτών.

Αποστολή μας
Η Κυπριακή Αστυνομία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητές της
καθορίζονται στον περί Αστυνομίας Νόμο 73(Ι)/2004, όπου σύμφωνα με το
άρθρο 6, έχει αρμοδιότητα σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας για:
 τη διατήρηση του νόμου και της τάξης,
 τη διαφύλαξη της ειρήνης,
 την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος, και
 τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης.
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Δομή

Ανθρώπινο

Αστυνομίας
Κύπρου

δυναμικό

Σύμφωνα με το Άρθρο 8, του περί Αστυνομίας
Νόμου, τη διοίκηση και διεύθυνση της Αστυνομίας έχει ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο οποίος είναι υπόλογος στο Υπουργικό Συμβούλιο για
την τήρηση του νόμου και της τάξης σε όλο
τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας και υποστηρίζεται από τον Υπαρχηγό και τους Βοηθούς Αρχηγούς Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Υποστήριξης και Επιχειρήσεων. Οι έξι τους αποτελούν την Ανώτατη Διοικητική Αρχή της Αστυνομίας, της οποίας ρόλος και αποστολή είναι
η διάθεση οράματος, διορατικότητας, σκοπού
και στρατηγικής. Συντονίζουν επίσης τις προσπάθειες για δημιουργία και διεύρυνση νέων
προοπτικών, που θα συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία και αποδοτικότητα του οργανισμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη αλλά και
στην ανάπτυξη, ενδυνάμωση και κατάρτιση
του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας. Η
Αστυνομία διαχωρίζεται σε Τμήματα, Μονάδες,
Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών (Α.Δ.Ε.), ως το Παράρτημα
Α΄.

Η Αστυνομία Κύπρου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 στελεχωνόταν με 5.316 μέλη. Από
το σύνολο των μελών μας τα 1.216 μέλη ήταν
γυναίκες, δηλαδή ποσοστό 22,90%. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2011 αποτελείτο από 721 μέλη. Επιπλέον,
τόσο στην Αστυνομία, όσο και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία εργάζονταν 29 άτομα ως
πολιτικό προσωπικό.
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ανθρώπινη &

υπερήφανη

Πιο κάτω παρατίθενται οι οργανικές και συμπληρωμένες θέσεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:
Θέσεις Αστυνομίας 31/12/2011

ΒΑΘΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Αρχηγός

1

1

Υπαρχηγός
Βοηθοί Αρχηγοί

1
4

1
3

Ανώτεροι Αστυνόμοι

14

12

Αστυνόμοι Α΄ και Β΄

29

29

Ανώτεροι Υπαστυνόμοι

62

80 (18 Μαχητές)

Υπαστυνόμοι

192

230 (38 Μαχητές)

Λοχίες

592

626 (38 Μαχητές)

3433

3328

74

74

101

92

4503

4476

Αστυφύλακες
Τακτικοί Ειδικοί Αστυφ.
Εξειδικευμένοι
Σύνολο
(Μαχητές)

94

Ειδικοί Αστυφύλακες

840

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4597

5316

Θέσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 31/12/2011

ΒΑΘΜΟΣ
Ανώτεροι Αστυνόμοι
Αστυνόμοι Α΄ και Β΄
Ανώτεροι Υπαστυνόμοι
Υπαστυνόμοι
Λοχίες
Πυροσβέστες
Σύνολο
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
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ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

1
3
9
32
91
598
734
(Μαχητές) 9
743

1
3
10 (18 Μαχητές)
34 (38 Μαχητές)
96 (38 Μαχητές)
577

721

ανθρώπινη &

υπερήφανη

Προσλήψεις
Για ακόμη μια χρονιά, ενδιαφέρον για πρόσληψη στην Αστυνομία επέδειξε μεγάλος αριθμός πολιτών. Μάλιστα, ένα μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων αυτών προερχόταν από ένα ευρύ φάσμα
επιστημονικών κλάδων. Κατά το 2011, η Αστυνομία Κύπρου προέβηκε συνολικά σε 149 προσλήψεις, 104 άτομα ως Αστυφύλακες, 15 ως Πυροσβέστες, 29 ως Ειδικοί Αστυνομικοί και ένα άτομο
ως εξειδικευμένο προσωπικό. Όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα οι προσλήψεις
ανδρών ανήλθαν στο 55% ενώ γυναικών στο 45%:

Αστυνομία

Πυρ/στική

Ε/Α

Εξειδικευμένοι

Σύνολο

Άνδρες

59

8

14

1

82

Γυναίκες

45

7

15

-

67

Σύνολο

104

15

29

1

149
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ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Η Αστυνομία Κύπρου, για να είναι πιο αποτελεσματική στο έργο της σ’ ό,τι
αφορά στην αστυνόμευση των επαρχιών, χωρίζεται σε επτά Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών, της Λευκωσίας, της Λεμεσού, της Λάρνακας, της Αμμοχώστου, της Πάφου, της Μόρφου και της Κερύνειας. Λόγω της Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Αμμοχώστου
και Μόρφου, στεγάζονται προσωρινά στο Παραλίμνι και στην Ευρύχου αντίστοιχα, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση Κερύνειας έχει αναστείλει προσωρινά τη
λειτουργία της.
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ανθρώπινη &
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Αστυνομική Διεύθυνση

Λευκωσίας

Η Α.Δ.Ε. Λευκωσίας καλύπτει εδαφική έκταση
2.230 τ.χλμ. με πληθυσμό που ανέρχεται γύρω
στις 326.000, από τις οποίες οι 110.000 περίπου διαμένουν στην ύπαιθρο. Ο πληθυσμός
ολόκληρης της Επαρχίας Λευκωσίας αντιστοιχεί στο 1/3 (39%) περίπου του πληθυσμού
παγκύπρια και κατανέμεται σε 10 Δήμους και
62 Κοινότητες.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας για την
αστυνόμευση τόσο της πόλης όσο και των
προαστίων διαχωρίζεται σε έξι Αστυνομικούς
Σταθμούς, του Λυκαβητού, της Πύλης Πάφου,
του Στροβόλου, του Αγίου Δομετίου, της Ομορφίτας και των Λατσιών. Επιπλέον, η ύπαιθρος
αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Ορεινής/ Λακατάμειας, Δευτεράς, Πέρα
Χωριού, Κλήρου, Παλαιχωρίου, Περιστερώνας
και Κοκκινοτριμιθιάς.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας μέχρι και
την 31η Δεκεμβρίου αριθμούσε 1.069 μέλη.
Στην πρωτεύουσα στεγάζονται όλες οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Βουλή των
Αντιπροσώπων, Ξένες Διπλωματικές Αποστολές, το Ανώτατο Δικαστήριο, Ημικρατικοί
Οργανισμοί, και άλλοι ζωτικοί χώροι εθνικών
και ξένων συμφερόντων, πράγμα που καθιστά
την Αστυνόμευση της Επαρχίας πιο απαιτητική. Επιπλέον, η Α.Δ.Ε. Λευκωσίας έχει την
ευθύνη για τον έλεγχο των οδοφραγμάτων
Αγίου Δομετίου, Λήδρα Πάλας και Οδού Λήδρας. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Β΄.

Αστυνομική Διεύθυνση

Λεμεσού

Η Α.Δ.Ε. Λεμεσού καλύπτει εδαφική έκταση
1.428 τ.χλμ. με πληθυσμό που ανέρχεται γύρω
στις 300.000, αριθμός ο οποίος αυξάνεται κατά
πολύ κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
μηνών. Η επαρχία Λεμεσού είναι η δεύτερη σε
πληθυσμό πόλη και κατανέμεται σε 6 Δήμους
και 105 κοινότητες.
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ανθρώπινη &

υπερήφανη

Η πόλη και τα προάστια της Λεμεσού αστυνο- Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας μέχρι και
μεύονται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Πό- την 31η Δεκεμβρίου αριθμούσε 402 μέλη.
λης (Κεντρικός), Αγίου Ιωάννη, Γερμασόγειας
και Πολεμιδιών. Η ύπαιθρος αστυνομεύεται από
τους Αστυνομικούς Σταθμούς Επισκοπής,
Αυδήμου, Πισσουρίου, Πάχνας, Λάνιας, Πλατρών, Τροόδους, Μονής, Καλού Χωριού και Αγρού.

Αστυνομική Διεύθυνση

Αμμοχώστου

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού μέχρι και την Η Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου καλύπτει εδαφική έκταση
256,1 τ. χλμ. και γενικά έχει την ευθύνη αστυνό31η Δεκεμβρίου αριθμούσε 611 μέλη.
μευσης για περίπου 70.000 χιλιάδες μόνιμους
κατοίκους και κατανέμεται σε 9 χωριά και 4
Δήμους. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του
2011 ο πληθυσμός της περιοχής ανήλθε περίπου στις 300.000 χιλιάδες. Η ΑΔΕ Αμμοχώστου
αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας,
Η Α.Δ.Ε. Λάρνακας καλύπτει εδαφική έκταση Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου.
1.055 τ.χλμ. από τα οποία τα 18 αφορούν στην
περιοχή της Νεκρής Ζώνης (από την Πύλα
μέχρι την Αθηένου), ενώ ο συνολικός πληθυ- Η Αστυνομική Δύναμη της επαρχίας Αμμοχώη
σμός της πόλης και επαρχίας Λάρνακας ανέρ- στου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου αριθμούσε
167 μέλη.
χεται περίπου στις 128.100 Ε/Κ και 500 Τ/Κ.

Αστυνομική Διεύθυνση

Λάρνακας

Η Α.Δ.Ε. Λάρνακας είναι υπεύθυνη για την
Αστυνόμευση μιας περιοχής με αρκετές ιδιαιτερότητες όπως είναι η Γραμμή Αντιπαράταξης, η
Βρετανική Βάση Δεκέλειας, η Μαρίνα, το Λιμάνι, το ιδιωτικό Λιμάνι Ζυγίου, τα Διυλιστήρια, οι
Πετρελαιοδεξαμενές, ο Ηλεκτροπαραγωγικός
Σταθμός Βασιλικού, το Ειδικό Καθεστώς Πύλας,
και κυρίως το Διεθνές Αεροδρόμιο. Για την
αστυνόμευση της Υπαίθρου η Α.Δ.Ε. Λάρνακας
υποδιαιρείται στους Αστυνομικούς Σταθμούς
Αθηένου, Αραδίππου, Κιτίου, Λευκάρων, Ζυγίου, Ορόκλινης και Κοφίνου.
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Αστυνομική Διεύθυνση

Μόρφου

Αστυνομική Διεύθυνση

Πάφου

Η Α.Δ.Ε. Πάφου καλύπτει εδαφική έκταση
1.394 τ. χλμ. περίπου και έχει την ευθύνη
αστυνόμευσης για περίπου 77.000 χιλιάδες
μόνιμους κατοίκους, ενώ, δέχεται μεγάλο αριθμό ξένων και ντόπιων τουριστών και περιηγητών που ξεπερνούν τις 665.000 ετησίως.

Η Α.Δ.Ε. Μόρφου καλύπτει εδαφική έκταση
1.325 περίπου τ.χλμ. και περιλαμβάνει 41
χωριά, τα οποία έχουν περίπου 13.185 μόνιμους κατοίκους. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός αυξάνεται λόγω των αποδήμων που διαμένουν για κάποια χρονική περίοδο στα χωριά τους και του τουρισμού. Η Διεύθυνση της Μόρφου αστυνομεύεται από τους
Αστυνομικούς Σταθμούς Αστρομερίτη, Κάμπου,
Ευρύχου, Κακοπετριάς, Πεδουλά και Κάτω
Πύργου. Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου αριθμούσε 111 μέλη. Επιπλέον, έχει την ευθύνη για τον έλεγχο
των οδοφραγμάτων Πύργου – Λιμνίτη και Αστρομερίτη. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται
στο Παράρτημα Β΄.

Η πόλη της Πάφου αστυνομεύεται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό, ενώ η ύπαιθρος
αστυνομεύεται από τους ακόλουθους Αστυνομικούς Σταθμούς: Πόλεως Χρυσοχούς, Στρουμπιού, Κουκλιών, Κελοκεδάρων, Πέγειας και
Παναγιάς. Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου αριθμούσε 324
μέλη.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ
Η Κυπριακή Αστυνομία ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καιρών και αναγνωρίζοντας τη σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού για μια αποτελεσματική
και αποδοτική αστυνόμευση εργάστηκε με μεθοδικότητα έχοντας ως βάση 4
βασικούς στόχους, όπως αυτοί τέθηκαν για την περίοδο 2008-2011:
1ΟΣ Αξία στον πολίτη.
2ΟΣ Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας.
3ΟΣ Στήριξη των μελών μας/ ανάπτυξη επαγγελματισμού και εξύψωση του
ηθικού.
4ΟΣ Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού/ οργανωτικός εκσυγχρονισμός και
αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής.
Αναλυτικά αποτελέσματα των κυριότερων δεικτών απόδοσης σε τριετή ορίζοντα παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ΄.
Το Επιτελείο Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας Κύπρου προχώρησε στην
αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Αστυνομίας Κύπρου σε τετραετή
ορίζοντα καλύπτοντας τη νέα χρονική περίοδο 2012-2015.
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Αξία στον

πολίτη

Δημοσκόπηση
Η Αστυνομία Κύπρου (Α.Σ.Κ.) δεσμεύεται να αυξήσει το αίσθημα ικανοποίησης των
πολιτών όσον αφορά στις υπηρεσίες που παρέχει. Ανάμεσα στις προτεραιότητές της
είναι η βελτίωση της πρόσβασης του κοινού σε υπηρεσίες και η παροχή ποιοτικής
24ωρης ανταπόκρισης σε επείγοντα και μη επείγοντα περιστατικά. Με σκοπό την αναγνώριση των προσδοκιών του πολίτη και τη λήψη των ανάλογων ενεργειών μεταξύ
των ημερομηνιών 18/7/2011 και 26/8/2011, η Αστυνομία Κύπρου, μέσω ιδιωτικής
εταιρείας, προέβη στην πραγματοποίηση δημοσκόπησης ανάμεσα στους πολίτες.

Μέσα από τη δημοσκόπηση, μεταξύ άλλων, έχει διαφανεί ότι ποσοστό 46% του πληθυσμού αξιολόγησε θετικά την Αστυνομία για τις σχέσεις της με το κοινό, σημειώνοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2009 (το 2010 δε διεξήχθη δημοσκόπηση), που το ποσοστό ανήλθε στο 31%. Επίσης, έχει βελτιωθεί το
ποσοστό ικανοποίησης των πολιτών ως προς την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας κατά 12%, ενώ το ποσοστό εμπιστοσύνης του κοινού ως προς την Αστυνομία βελτιώθηκε κατά 9% και ανήλθε στο 43%. Ενθαρρυντικό για την Αστυνομία Κύπρου
είναι και το γεγονός ότι το 34% του πληθυσμού πιστεύει ότι υπάρχει διαφάνεια στην
Αστυνομία σε σύγκριση με το 2009 όπου το αντίστοιχο αποτέλεσμα ήταν μόνο 17%.
Με βάση τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης η Αστυνομία θα επικεντρώσει τις προσπάθειες της και τις δράσεις της ούτως ώστε να φτάσει τα επιθυμητά αποτελέσματα
και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του κοινού σε σχέση με το έργο της.
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Ενημέρωση του κοινού
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η Α.Σ.Κ. δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση της τεχνολογίας. Για το λόγο αυτό προχώρησε
στον ανασχεδιασμό της Ιστοσελίδας της www.police.gov.cy, όπου στη νέα σχεδίαση δόθηκε
έμφαση στον ενημερωτικό τομέα. Οι πληροφορίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, και αφορούν σε διαφωτιστικό υλικό, στατιστικά στοιχεία, αστυνομικά δελτία κ.ά. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, την Ιστοσελίδα της Αστυνομίας επισκέφθηκαν 193.432 χρήστες διαδικτύου, με ποσοστό 37.72% των επισκέψεων από το εξωτερικό και 62.28% από την Κύπρο. Η χρησιμότητα του ιστοχώρου της Αστυνομίας φαίνεται από
τη συνεχόμενη αύξηση των επισκεπτών κατά την τελευταία τριετία.

Επισκέπτες στην Ιστοσελίδα της Αστυνομίας 2009-2011
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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, μέσα στα πλαίσια
ενημέρωσης και παροχής συμβουλών και
μέτρων όσον αφορά στην πρόληψη των πυρκαγιών έχει τη δική της ιστοσελίδα
www.fs.gov.cy.
Επιπλέον, η Α.Σ.Κ. σε συνεργασία με την
Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων δημιούργησε την ιστοσελίδα www.drivetogether.eu για
την οδική ασφάλεια, με σκοπό την αναβάθμιση
της ποιότητας εξυπηρέτησης του κοινού
έχοντας ως κύριο στόχο την προώθηση της
οδικής ασφάλειας και συνάμα την πρόληψη και
μείωση των τροχαίων οδικών συγκρούσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ 1498
Στην Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών
(Υ.ΚΑ.Ν.) λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως η
Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας 1498, μέσω της οποίας
παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό να αποταθεί
ανώνυμα ή επώνυμα είτε για να διαβιβάσει
πληροφορίες, είτε για να ζητήσει βοήθεια και
συμβουλές σε θέματα που αφορούν σε εξαρτησιογόνες ουσίες. Στη διάρκεια του χρόνου τα
μέλη που στελεχώνουν τη Γραμμή δέχτηκαν
συνολικά 632 τηλεφωνήματα.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ Μ.Μ.Ε.

Βασικός στόχος για το 2011, υπήρξε τόσο η
άμεση, όσο και η έγκυρη ενημέρωση του πολίτη, αλλά και η προβολή του αστυνομικού έργου.
Για το σκοπό αυτό, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, προέβηκε στην έκδοση πληθώρας δελτίων τύπου, δηλώσεων και συνεντεύξεων για
θέματα επικαιρότητας και αστυνομικών ανακοινώσεων, σχετικά με διάφορες σοβαρές υποθέσεις και εκστρατείες πρόληψης και ελέγχου που
διενεργήθηκαν από τα διάφορα τμήματα της
Αστυνομίας. Ασχολήθηκε με τη διοργάνωση
δημοσιογραφικών διασκέψεων του Αρχηγού
Αστυνομίας, διαφόρων εκδηλώσεων κοινωνικού
ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1460
και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, τη δημιουργία
διαφωτιστικών σποτ, αλλά και με την επιμέλεια
διαφόρων εκδόσεων, όπως τα «Αστυνομικά
Τα μέλη του Κέντρου Ελέγχου Μηνυμάτων, τα
Χρονικά». Επιπλέον, είχε ουσιαστική εμπλοκή
οποία στελεχώνουν την εν λόγω γραμμή, συνέστην οργάνωση για προβολή του έργου της
χισαν για ακόμη μια χρονιά να εξυπηρετούν το
Αστυνομίας στην 36η Διεθνή Κρατική Έκθεση.
κοινό και να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες γύρω από διάφορα αστυνομικά θέματα επί
24ώρου. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του έτους,
ανταποκρίθηκαν περίπου σε 68.400 τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών.
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Σχέσεις Αστυνομίας Κοινού
Για άλλη μια χρονιά οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών (ΑΔΕ) συνεργάστηκαν με τους
Δήμους, τις Χωρητικές Αρχές και τα οργανωμένα σύνολα των περιοχών τους, συμβάλλοντας έτσι στην επίλυση τόσο των προβλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της
Αστυνομίας όσο και άλλων προβλημάτων.
Στόχος δεν είναι μόνο η ανάπτυξη και αναβάθμιση των σχέσεων Αστυνομίας – κοινού, αλλά
και η από κοινού επίλυση των προβλημάτων
που απασχολούν την κοινωνία.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

το στόχο των 1.500 αιμοδοτών κατά 20%, αλλά
και 1.290 εθελοντές αστυνομικοί είναι δότες μυελού των οστών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Αστυνομία Κύπρου, έλαβε ενεργό μέρος σε
διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και εράνους.
Επιπλέον, συμμετείχε σε εράνους του Ραδιομαραθωνίου, του Συνδέσμου Καρκινοπαθών
και φίλων, του Ερυθρού Σταυρού, της Πορείας
Χριστοδούλας, του Συνδέσμου «Κάνε μια ευχή», κ.ά. Τα μέλη των ΑΔΕ πραγματοποίησαν
επισκέψεις σε γηροκομεία, νοσοκομεία και
άλλα ιδρύματα.

Παράλληλα, η Φιλαρμονική της Αστυνομίας,
για ακόμη μια χρονιά είχε την ευθύνη της μουΣτόχος του Οργανισμού μας είναι η ενεργή σικής επένδυσης κοινωνικών, πολιτιστικών και
θρησκευτικών εκδηλώσεων σε 180 περιπτώσυμβολή μας τόσο στην αντιμετώπιση διαφόσεις, με απώτερο στόχο τη σύσφιξη σχέσεων
ρων κοινωνικών όσο και περιβαλλοντικών Αστυνομίας – Κοινού.
προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη
κοινωνία. Ως μια οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο, δεν θα μπορούσαμε να παραμείνουμε αδρανείς.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΔΟΤΕΣ
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Οι Αστυνομικοί αιμοδότες, όπως κάθε χρόνο
έτσι και το 2011 εκδήλωσαν έμπρακτα τα αλτρουιστικά τους αισθήματα, προσφέροντας στις
τράπεζες αίματος 651 φιάλες αίματος. Συνολικά, υπάρχουν καταγεγραμμένοι 1.797 εθελοντές αιμοδότες, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά και ξεπερνώντας
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ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Τομείς και μέτρα που περιλήφθηκαν:


Τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες τόσο στους πολίτες όσο και
σε οργανωμένα σύνολα. Συγκεκριμένα, παρείχαν Α΄ Βοήθειες σε θύματα τροχαίων συγκρούσεων, συνέβαλαν στη συνοδεία ασθενοφόρων
οχημάτων από τα σημεία σύγκρουσης ή από
το ελικοδρόμιο στο νοσοκομείο σε 150 περιπτώσεις, παρείχαν διευκολύνσεις τροχαίας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Ραδιομαραθωνίου, παρείχαν βοήθεια σε οδηγούς που
ακινητοποιήθηκαν τα οχήματά τους στο οδικό
δίκτυο λόγω μηχανικής βλάβης, έδωσαν πληροφορίες σε οδηγούς για τον προορισμό τους,
σε 2.719 περιπτώσεις και παρείχαν οδική βοήθεια στους αυτοκινητοδρόμους σε 2.508 περιπτώσεις. Επιπλέον, τα μέλη μας έλαβαν μέρος
σε έρευνες και διασώσεις και παρείχαν βοήθεια
σε πρόσωπα και σκάφη τα οποία είχαν εμπλακεί σε θαλάσσια δυστυχήματα.







εξοπλισμός γραφείου (ανακυκλωμένο
χαρτί, μελάνια, κ.ά.)
καθαριστικά είδη (βιοαποικοδομήσιμα
σακούλια, κλπ.)
ηλεκτρικές συσκευές (οικονομικοί λαμπτήρες κλπ.)
διάθεση άχρηστων μπαταριών
αγορά οχημάτων με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
κάδοι ανακύκλωσης

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
Η Α.Σ.Κ. προχώρησε σε δενδροφύτευση εις
μνήμην των 60 θυμάτων των οδικών τροχαίων
συγκρούσεων του 2010. Η δενδροφύτευση
πραγματοποιήθηκε στις 9/2/2011 στην περιοχή
του Άρρωνα Γερίου με τη συμβολή του Τμήματος Δασών.

Οικολογία και περιβάλλον
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η Αστυνομία ακολουθεί
το Σχέδιο Δράσης, για τις πράσινες δημόσιες
συμβάσεις, όπως αυτό απορρέει και από την
Ε.Ε.
Προς επίτευξη του σκοπού αυτού έχουν συμπεριληφθεί περιβαλλοντικές παράμετροι στις
συμβάσεις του Δημοσίου κατά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών, και έργων. Επιπλέον,
έχουν προωθηθεί περιβαλλοντικές τεχνολογίες . Και καταβάλλεται προσπάθεια για ευαισθητοποίηση των μελών της Αστυνομίας προς την
κατεύθυνση αυτή.
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ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ
Η Α.Σ.Κ. πραγματοποίησε 66 συντονισμένες
επιχειρήσεις για την πάταξη της λαθροθηρίας,
αλλά και αξιοποίησε τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω της γραμμής Κυνηγού 1414.
Στη διάρκεια του χρόνου έγιναν 57 καταγγελίες
σε σχέση με την προστασία άγριων πτηνών και
θηραμάτων από το κλιμάκιο πάταξης λαθροθηρίας, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν πε-

Αύξηση

του αισθήματος
ασφάλειας
Οδική ασφάλεια

ριπολίες με τη συμβολή των Α.Δ.Ε. με σκοΗ Οδική Ασφάλεια αποτέλεσε μια από τις πιο
πό την πάταξη της λαθροθηρίας.

σημαντικές προτεραιότητες της ΑΣΚ. Στο στρατηγικό σχέδιο 2008-2011 δεσμευτήκαμε να μειώσουμε τις τροχαίες συγκρούσεις, μέσα από
ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ
την καλλιέργεια της οδικής συνείδησης, με απώτερο στόχο την εξάλειψη των αιτιών που
οδηγούν
σ’ αυτές.
Κατά το 2011, πραγματοποιήθηκαν 123 συντονισμένες εκστρατείες για καταστολή του φαινομένου της ηχορύπανσης με τη χρήση μεγαφώνων και έγιναν 3.390 καταγγελίες. Επιπλέον,
έγιναν 21 συντονισμένες επιχειρήσεις για καταστολή του φαινομένου της ηχορύπανσης και
ρύπανσης του περιβάλλοντος, ενώ έγιναν 519
καταγγελίες.

ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
Το 2011 είχαμε 1.682 τροχαίες συγκρούσεις
στις οποίες έχουν εμπλακεί 1.610 πρόσωπα. Σε
σχέση με τα προηγούμενα δύο έτη, 2009 και
2010, παρουσιάστηκε μείωση στο σύνολο των
τροχαίων συγκρούσεων, ως ακολούθως:
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Ωστόσο, παρά τη μείωση στο σύνολο των τροχαίων συγκρούσεων, σε σχέση με το 2010, παρουσιάστηκε αύξηση στις θανατηφόρες, αφού σημειώθηκαν 67 τροχαίες συγκρούσεις, στις οποίες 71
συνανθρώπους μας τραυματίστηκαν θανάσιμα:
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Όσον αφορά στις σοβαρές τροχαίες συγκρούσεις υπήρξε μείωση γύρω στο 5%, ενώ σημαντική
μείωση της τάξης του 20% παρατηρήθηκε στις ελαφρές τροχαίες συγκρούσεις.
Αναλυτικός πίνακας με στατιστικά στοιχεία που αφορά στις τροχαίες συγκρούσεις και στα θύματα
για τη χρονική περίοδο 2007-2011 παρατίθενται στο Παράρτημα Δ΄.
ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια του 2011, εκδόθηκαν συνολικά 207.468 εξώδικα για τροχαίες παραβάσεις,
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12% σε σύγκριση με το 2010. Απ’ αυτά 175.398 εισπράχθηκαν ενώ για 32.070 δημιουργήθηκε δικογραφικός φάκελος. Έμφαση δόθηκε στην επιμόρφωση
παρά στην καταγγελία εφόσον κατά το 2011 εκδόθηκαν 37.374 παρατηρήσεις μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος και 904 προειδοποιήσεις.
Κατά το 2011, ο Κλάδος Μηχανικού Ελέγχου του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας, συνέχισε τους ελέγχους για παράνομες αλλαγές/ μετατροπές/ προσαρμογές σε Μηχανοκίνητα Οχήματα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου διενεργήθηκαν 3.176 έλεγχοι
της μηχανικής κατάστασης των οχημάτων. Επίσης, συνεχίστηκαν και οι έλεγχοι των ταχογράφων
των φορτηγών και των λεωφορείων, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ
Εκστρατείες – έλεγχοι
Το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας, μέσα
στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού, διοργάνωσε για άλλη μια χρονιά εκστρατείες αστυνόμευσης, οι οποίες συνδυάστηκαν και με τις Πανευρωπαϊκές Εκστρατείες του European Traffic Police Network (TISPOL). Στην πιο κάτω χρονογραμμή παρουσιάζονται οι εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως, ως ακολούθως:
Έλεγχος
ταχύτητας

ΙΑΝ

Έλεγχος
ζώνης ασφαλείας

ΦΕΒ

Έλεγχος
φορτηγών
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ΜΑΡ

Έλεγχος
μοτοσικλετιστών/ κράνη

ΑΠΡ

Έλεγχος
ταχύτητας
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ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

Έλεγχος
αλκοόλης

Έλεγχος ζώνης
ασφαλείας /λεωφορείων

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

Έλεγχος
ταχύτητας

Έλεγχος
ζώνης ασφαλείας

ΣΕΠ

ΟΚΤ

Ελεύθερα χέρια/
έλεγχος φορτηγών

Έλεγχος
ταχύτητας

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Έλεγχος
αλκοόλης
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Πέραν των πιο πάνω εκστρατειών, τα Σαββατοκύριακα, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες,
τόσο τα μέλη του Τμήματος Τροχαίας όσο και
τα μέλη των Α.Δ.Ε. διενήργησαν συστηματικούς
ελέγχους αλκοόλης, για εντοπισμό προσώπων
που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλης με
στόχο να αντιμετωπιστεί η επιθετική και επικίνδυνη οδήγηση, ιδιαίτερα στα σημεία όπου προκαλούνται οι πλείστες οδικές συγκρούσεις. Κατά
τη διάρκεια του 2011 πραγματοποιήθηκαν
172.442 έλεγχοι αλκοόλης παγκύπρια.
Επιπλέον, δόθηκαν πληροφορίες και συμβουλές σε οδηγούς και προωθήθηκαν ζητήματα
που αφορούν στην οδική ασφάλεια. Επιπρόσθετα, η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων
(Μ.Α.ΕΠ.) συνέβαλε στο έργο του Τμήματος
Τροχαίας και των Α.Δ.Ε. με τη διενέργεια περιπολιών για παρακολούθηση των κύριων οδικών
αρτηριών και της τροχαίας κίνησης, ιδιαίτερα
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
Κατά το 2011, συνεχίστηκε η υλοποίηση του
προγράμματος “Bike Safe”, στοχεύοντας στην
επιμόρφωση των μοτοσικλετιστών από μέλη της
Τροχαίας, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί ειδικά
από τον Αγγλικό Οργανισμό RO.S.P.A. (Royal
Society for the Prevention of Accidents). Το
πρόγραμμα εκπαίδευσης, διάρκειας πέντε
ωρών περίπου, προσφέρθηκε δωρεάν στους
ενδιαφερόμενους μοτοσικλετιστές, με θεωρία
και πρακτική εξάσκηση. Στη διάρκεια του έτους,
έτυχαν εκπαίδευσης 112 πολίτες, 37 μέλη της
Αστυνομίας και 20 μέλη της Στρατονομίας.

Διαφώτιση του κοινού
Η Α.Σ.Κ. διοργάνωσε και πραγματοποίησε διαλέξεις, εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις σε σχολεία,
στρατόπεδα, συνδέσμους γονέων, οργανωμένα
σύνολα, ομάδες υψηλού κινδύνου και προς το
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τις διάφορες διαλέξεις για θέματα οδικής ασφάλειας παρακολούθησαν 121.475 πολίτες.
Επίσης, πραγματοποίησε σεμινάρια Οδικής
Ασφάλειας και προέβηκε στην ετοιμασία, στην
έκδοση και διάθεση διαφωτιστικού υλικού, στη
διοργάνωση δημοσιογραφικών διασκέψεων και
γενικά στην προβολή του έργου της Α.Σ.Κ. μέσω των Μ.Μ.Ε. Ακόμη, ασχολήθηκε με την παρουσίαση διαλέξεων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής, για διαφώτιση και ενημέρωση παιδιών
από νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Διαλέξεις δόθηκαν και σε διάφορα άλλα κοινωνικά
σύνολα σε συνεργασία με κυβερνητικούς ή/και

Επιπλέον, διοργανώθηκε κοινή διαφωτιστική
εκστρατεία με τη Λαϊκή Ασφαλιστική με θέμα
«Η Οδική Ασφάλεια δεν είναι παιγνίδι». Τον
Οκτώβριο διοργανώθηκε η καθιερωμένη «Μέρα
της Τροχαίας» - OPEN DAY, όπου γύρω στις
5.000 παιδιά και γονείς προσήλθαν στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής για να γνωρίσουν από
κοντά τον εξοπλισμό της Αστυνομίας και να
συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

25

ανθρώπινη &

υπερήφανη

Επίσης, κατά τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε
εκστρατεία με θέμα «Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς
δυστυχήματα» σε συνεργασία με το νεανικό
οργανισμό “REACTION”, το Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας, το Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας
«Γεώργιος
Μαυρίκιος»
και
άλλους
Οργανισμούς. Επιπρόσθετα, διοργανώθηκε το
13ο Σεμινάριο της Οδικής Ασφάλειας με θέμα
«Οδήγηση, αλκοόλ και άλλες ουσίες» σε συνεργασία με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και
Δημόσιας Τάξης, Συγκοινωνιών και Έργων και
Παιδείας και Πολιτισμού με τη χορηγία της εταιρείας E.K.O. – Ελληνικά Πετρέλαια.

Η Αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία με τη
Λαϊκή Ασφαλιστική δημιούργησε ηλεκτρονικό
εργαλείο εκμάθησης, το οποίο αποσκοπεί στην
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας αλλά και στην ψυχαγωγία τους.
Το εν λόγω παιγνίδι έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας (www.police.gov.cy).
Ακόμη, προσφέρθηκαν φωσφορούχα γιλέκα
από προσωπικό της Λαϊκής σε συνεργασία με
μέλη της Τροχαίας. Επιπλέον, ετοίμασε και διένειμε σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης διαφωτιστικές αφίσες, σε συνεργασία με την Αμερικανική Επιτροπή παροχής υποτροφιών Fulbright
Commission, καθώς και σε συνεργασία με τον
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Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό διένεμε ατομικά δοκιμαστικά αλκοόλης στην αναπνοή (alcohol
breath tests). Επιπλέον, κυκλοφόρησε τρίπτυχο
για την ορθή χρήση των τριών λωρίδων κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο και ετοιμάστηκε
φιλμάκι το οποίο προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε. με
το ίδιο θέμα.

Αντιναρκωτική δράση
Το 2011 ήταν μια άσχημη χρονιά σ’ ό,τι αφορά
τη χρήση των ναρκωτικών αφού στη διάρκεια
του έτους είχαμε 17 νεκρούς σε σχέση με το
2010 όπου είχαμε 12 νεκρούς. Στη διάρκεια του
χρόνου, διερευνήθηκαν συνολικά 936 υποθέσεις, παρουσιάζοντας σχετική αύξηση σε
σύγκριση με το 2010, όπου ερευνήθηκαν 851
υποθέσεις. Αύξηση σημειώθηκε και στα ενεχόμενα πρόσωπα, όπου ο αριθμός των Κυπρίων
που είχαν εμπλοκή στις υποθέσεις αυτές ανήλθε
στους 798 από 720 το 2010. Αναλυτικά, ο αριθμός υποθέσεων ναρκωτικών και των ενεχόμενων προσώπων που εμπλέκονται παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ε΄.
Η αύξηση αυτή θα πρέπει να προβληματίσει
ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία προκειμένου
να εξευρεθούν οι κατάλληλες λύσεις. Η Α.Σ.Κ.
στα πλαίσια πρόληψης και καταπολέμησης
έθεσε ως στόχο την προστασία του κοινωνικού
συνόλου και ειδικότερα της νεολαίας από τις
εξαρτησιογόνες ουσίες. Για την υλοποίηση του
στόχου αυτού ανέπτυξε δράσεις, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Διοργανώθηκαν 202 διαλέξεις, εργαστήρια και
συζητήσεις, τα οποία παρακολούθησαν 8.608
άτομα διαφόρων ηλικιών. Για την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού
συνόλου διοργανώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις,
εκδόθηκε ενημερωτικό υλικό με αντιναρκωτικά
μηνύματα και έγινε προβολή της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής 1498 που λειτουργεί επί
24ώρου βάσεως για άμεση ανταπόκριση και
βοήθεια.

λον, όπου ένας αριθμός από αυτούς παραπέμφθηκαν σε διάφορες κρατικές και άλλες θεραπευτικές δομές.
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η δράση της Α.Σ.Κ. στον τομέα της μείωσης της
προσφοράς βασίστηκε στους δύο πιο κάτω
άξονες:
Επιχειρησιακή Δράση

Αρχές του 2011, υπογράφτηκε η επέκταση του
πρωτοκόλλου συνεργασίας και τέθηκε σε άμεση
εφαρμογή το πρόγραμμα «Fred goes Net»,
αφού μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του και μετά την αξιολόγησή του από το
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου διαφάνηκε η
βελτίωση της προσβασιμότητας των νεαρών
συλληφθέντων σε προγράμματα πρώιμης
παρέμβασης και κρίθηκε αναγκαία η επέκταση
της συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας, Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Βρετανικών Βάσεων.
Η επέκταση αυτή περιλαμβάνει όλα τα κρατικά
Θεραπευτικά Κέντρα, στα οποία μπορούν να
παραπεμφθούν οι συλληφθέντες, δίνοντάς τους
έτσι τη δυνατότητα να κρατήσουν τα πρόσωπα
αυτά μέχρι και δύο χρόνια στη θεραπεία, προτού τους δοθεί η σχετική βεβαίωση παρακολούθησης του θεραπευτικού προγράμματος.

Τα μέλη της αρμόδιας Υπηρεσίας ασχολήθηκαν
με την καταπολέμηση της επιτόπιας παραγωγής, της εισαγωγής, εμπορίας, διακίνησης και
χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.
Προχώρησαν σε ελέγχους, παρακολουθήσεις
και έρευνες υπόπτων χώρων, όπου συχνάζουν
άτομα ή ενδεχομένως γίνεται διακίνηση ή χρήση
ναρκωτικών, καθώς επίσης οικιών, υποστατικών, νυκτερινών κέντρων, οχημάτων, σκαφών,
αεροσκαφών, εμπορευματοκιβωτίων, της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, των οδοφραγμάτων, αεροδρομίων, λιμανιών και μαρίνων. Επιπλέον, συνέλεξαν, αξιολόγησαν, ανέλυσαν και
διερεύνησαν πληροφορίες, διενήργησαν επιχειρήσεις σύλληψης υπόπτων και κατάσχεσης
ναρκωτικών, διερεύνησαν τις υποθέσεις αυτές
και προσήγαγαν τους παρανομούντες στο δικαΜέσα στα πλαίσια του πρωτοκόλλου, οι Λει- στήριο.
τουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης της Υ.ΚΑ.Ν.
παρείχαν συμβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση σε 326 «εξυπηρετούμενους» (χρήστες ναρ- Διεθνής Συνεργασία
κωτικών) και 117 ατόμων του οικογενειακού
υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος. Πραγματοποιήθηκαν 346 προσωπικές συναντήσεις με Στη διάρκεια του έτους, αναπτύχθηκε διεθνής
τους «εξυπηρετούμενους» και παράλληλα συνεργασία για πάταξη του λαθρεμπορίου, της
άλλες 118 με το υποστηρικτικό τους περιβάλ-
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παράνομης διακίνησης και προμήθειας ναρκωτικών διεθνώς. Η Κύπρος έχει υιοθετήσει όλες
τις Διεθνείς Συμβάσεις για τα ναρκωτικά και η
Νομοθεσία έχει εκσυγχρονιστεί ώστε να συνάδει
με τις πρόνοιες των Συμβάσεων αυτών, για την
υλοποίηση των οποίων η Κυπριακή Αστυνομία
συνεργάζεται στενά με τα Ηνωμένα Έθνη, την
Ε.Ε. το Συμβούλιο της Ευρώπης, την
INTERPOL, την EUROPOL και άλλους Διεθνείς
Οργανισμούς, καθώς και τις υπηρεσίες ξένων
χωρών, όπου έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην
Κύπρο ως Αξιωματικοί Σύνδεσμοι.

Πάταξη λαθρομετανάστευσης
Έχοντας επίγνωση των αυξανόμενων προκλήσεων και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων
στο νοτιοανατολικότερο σημείο της Ε.Ε. και
λόγω της αυξανόμενης λαθρομετανάστευσης
ιδιαίτερα από χώρες της Μ. Ανατολής και
Β. Αφρικής η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.) έχει την ευθύνη επί καθημερινής βάσης για τον έλεγχο των εξωτερικών
συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την
καταπολέμηση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης με τη συνδρομή των Α.Δ.Ε. αλλά
και της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας
(Λ.&Ν.Α.) και της Μ.Α.ΕΠ.
Η Μεσόγειος είναι η πύλη εισόδου των λαθρομεταναστών προς τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Οι
βασικές αιτίες αυτής της μετακίνησης αποδίδονται κατά κύριο λόγο στη φτώχεια, στις πολεμικές συγκρούσεις, στην πολιτική αστάθεια, στην
καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
στη διαφθορά και στον υπερπληθυσμό.
Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της λαθρομετανάστευσης προς την Κύπρο αποτελεί η πολιτική αστάθεια στις Αραβικές χώρες που γειτνιάζουν με την Κύπρο (Αίγυπτος, Συρία αλλά και
η Τουρκία που χρησιμοποιείται ως χώρα διαμετακόμισης). Η Κύπρος είναι το μοναδικό
κράτος- μέλος της Ε.Ε. στη λεκάνη της Ν/Α
Μεσογείου όπου περιστοιχίζεται από τρίτες
χώρες από τις οποίες, ή μέσω αυτών συντελείται η λαθρομετανάστευση προς τo έδαφός
της.
Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της
Αστυνομίας Κύπρου, η Α.Σ.Κ. έχει εντείνει τις
ενέργειες της στον επιχειρησιακό τομέα, με
απώτερο σκοπό την εξάρθρωση δικτύων διακίνησης λαθρομεταναστών, την πρόληψη και
καταστολή της παράνομης εργοδότησης και
της παράνομης παραμονής. Για το σκοπό αυτό
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στη διάρκεια του 2011, η δράση των υπηρεσιών μας εστιάστηκε σε επιλεγμένους στόχους σε
συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται στο
Παράρτημα Στ΄.

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Στην Τουρκία δραστηριοποιούνται οργανωμένα δίκτυα εκμετάλλευσης τα οποία επεκτείνονται στις
κατεχόμενες περιοχές, οι οποίες δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και στις ελεύθερες περιοχές. Τα δίκτυα αποτελούνται κυρίως από αλλοδαπούς αιτητές πολιτικού ασύλου ή
και λαθρομετανάστες, οι οποίοι συνεργάζονται με τα κυκλώματα που υπάρχουν στα κατεχόμενα
με σκοπό να «βοηθήσουν» ομοεθνείς τους ή και συγγενικά τους πρόσωπα, πάντοτε έναντι χρηματικής αμοιβής, να εισέλθουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πιο κάτω καταγράφονται συνοπτικά στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις που διερευνήθηκαν και
αφορούν στη διακίνηση λαθρομεταναστών και στους εμπλεκόμενους διακινητές λαθρομεταναστών για τα έτη 2006 – 2011:
ΕΤΟΣ

ΑΡ.
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

10

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΩΝ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
15

2006
2007

19

20

53

2008

40

89

344

2009

13

27

127

2010

3

6

9

2011

9

12

43

ΣΥΝΟΛΟ

94

172

618

42

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υ.Α.&Μ., κατά το 2009, από το σύνολο των 8.037 παράνομων αλλοδαπών στην Κύπρο, ο αριθμός των αλλοδαπών που πέτυχαν είσοδο στις περιοχές
που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των κατεχόμενων ήταν 3.781, ενώ 10 εισήλθαν από περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο των θαλάσσιων
συνόρων.
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Κατά το 2010, από το σύνολο των 8.005 παράνομων αλλοδαπών και λαθρομεταναστών στην
Κύπρο, 1.855 μετανάστες πέτυχαν λαθραία είσοδο στην Κύπρο μέσω των κατεχόμενων, σε αντίθεση με 2 λαθρομετανάστες που πέτυχαν είσοδο από τις ελεύθερες περιοχές. Στη διάρκεια του
2011, από το σύνολο των 8.231 παράνομων αλλοδαπών στην Κύπρο, 1.311 πέτυχαν είσοδο στο
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατία μέσω των κατεχόμενων, ενώ μόνο ένας λαθρομετανάστης
πέτυχε είσοδο μέσω των ελεύθερων περιοχών.
ΕΤΟΣ

2009
2010
2011

ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ

4.246
6.148
6.919

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΜΕΣΩ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ
3.781
1.855
1.311

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΣΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
10
2
1

8.037
8.005
8.231

ΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
Όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, που
καταγράφονται από την Αστυνομία, υποβλήθηκαν συνολικά 1681 αιτήσεις ασύλου, από τις οποίες
οι 417 αιτήσεις ήταν από αλλοδαπούς που εισήλθαν παράνομα από τα κατεχόμενα και οι 1.264
από αλλοδαπούς που εισήλθαν νόμιμα από τις ελεύθερες περιοχές. Όπως παρουσιάζεται στη
γραφική παράσταση πιο κάτω σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια σημειώθηκε σχετική μείωση στον αριθμό αυτό:

Σημειώνεται ότι οι αριθμοί αφορούν σε αριθμό αιτήσεων ασύλου που υπεβλήθησαν στα Επαρχιακά Κλιμάκια της Υ.Α.&Μ. Οι αριθμοί
διαφέρουν από τα στοιχεία της Αρχής Ασύλου, καθ’ ότι οι αριθμοί της εν λόγω Αρχής λαμβάνονται μετά την καταχώρησή τους και το
άνοιγμα των προσωπικών φακέλων. Αριθμός αιτήσεων που δεν διεκπεραιώνονται κατά το προηγούμενο έτος, καταχωρούνται από την
Αρχή Ασύλου κατά το νέο έτος. Ανησυχητικό σημείο στη διαδικασία Ασύλου αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός αιτητών Ασύλου που εισέρχονται νόμιμα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με άδεια εργασίας ή με θεώρηση επισκέπτου.
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Η Κύπρος επωμίζεται επί του παρόντος δυσανάλογο όγκο παράνομων μεταναστών και αιτητών
πολιτικού ασύλου ως προς την πληθυσμιακή της αναλογία. Η δημιουργία του Οργανισμού
FRONTEX και ο συντονισμός των επιχειρήσεων στα εξωτερικά σύνορα των Κρατών Μελών αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη
δράσεις για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης μέσω των Αεροδρομίων της Κύπρου,
FRONTEX-Κυπριακή Αστυνομία με την εγκατάσταση αξιωματικών ως εστιακό σημείο (FOCAL –
POINT). Παράλληλα, ο οργανισμός FRONTEX έχει αποφασίσει την εγκατάσταση στην Κύπρο
του International Coordination Center (I.C.C.), το οποίο θα εδρεύει στο Αρχηγείο Υ.Α&Μ.
Η Αστυνομία Κύπρου αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης, λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα τόσο για την καταστολή όσο και για την πρόληψη του φαινομένου. Τα μέτρα αυτά,
σύμφωνα και με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Αστυνομίας 2008 - 2011, στοχεύουν σε δράσεις
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και αφορούν σε συντονισμένες εκστρατείες και επιχειρήσεις και στον έλεγχο των σημείων διέλευσης. Σε συνέχεια των πιο πάνω, αναφέρεται ότι η
Α.Σ.Κ., δραστηριοποιήθηκε επιχειρησιακά στον τομέα των απελάσεων, όπου κατά τα τελευταία
χρόνια επιτυγχάνεται η απέλαση μεγάλου αριθμού παράνομων αλλοδαπών. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται ο αριθμός των αλλοδαπών που απελάθηκαν, κατά τα τελευταία τρία έτη:
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Αριθμός ατόμων που απελάθηκαν 2009 - 2011

Στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό και η αστυνόμευση της
θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου, η οποία επιτυγχάνεται μέσω των προγραμματισμένων και
έκτακτων περιπολιών από πλευράς της Λ.&Ν.Α., αλλά και των ελέγχων μέσω του Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης (ΠΑ.ΣΥ.Ρ.). Οι περιπολίες αυτές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
στη διάρκεια του έτους είχαν στόχο την πρόληψη του λαθρεμπορίου και της παράνομης εισόδου
λαθρομεταναστών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας με πολύ θετικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η Μ.Α.ΕΠ. διεξήγαγε περιπολίες από αέρος για σκοπούς επιτήρησης των ακτών και των
χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Επιπρόσθετα, καθορίστηκε σύνδεσμος (Liaison Officer) μεταξύ της Υ.Α.&Μ. και των Πρεσβειών
και Προξενείων, ο οποίος έρχεται σε καθημερινή επαφή με λειτουργούς των Πρεσβειών, καθώς
και με το Υπουργείο Εξωτερικών για εξεύρεση λύσεων στα διάφορα προβλήματα και την έκδοση
ταξιδιωτικών εγγράφων σε προβληματικούς κρατούμενους αλλοδαπούς. Η συνεργασία αυτή μέχρι στιγμής φαίνεται να παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα.
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
Σημαντικό μέρος των καθηκόντων των μελών της Υ.Α.&Μ. αλλά και των Α.Δ.Ε. είναι και η καταπολέμηση της παράνομης εργοδότησης. Η ευκολία με την οποία μπορούν να φτάσουν στην
Κύπρο μέσω των κατεχόμενων περιοχών αλλά και οι ευκαιρίες παράνομης απασχόλησης συντείνουν έτσι ώστε ο αριθμός αυτός να παραμένει σε ψηλά επίπεδα με μικρές αυξομειώσεις κάθε
χρονιά, αφού παρά το γεγονός επιβολής ποινών, τόσο σε εργοδότες όσο και σε αλλοδαπούς
παρατηρήθηκε ότι δεν είναι αρκετό για την εξάλειψη του φαινομένου αυτού. Η Α.Σ.Κ. προέβη σε
εκστρατείες ενημέρωσης των εργοδοτών, καταστηματαρχών και εργολάβων για τη νομοθεσία
που αφορά στην παράνομη εργοδότηση. Ο πιο κάτω πίνακας είναι ενδεικτικός:
Αριθμός υποθέσεων παράνομων εργοδοτών 2009-2011

Αντιεγκληματική δράση
Η Κυπριακή Αστυνομία έχει δεσμευτεί για την πάταξη του εγκλήματος και έχει επικεντρωθεί στη
μείωση του εγκλήματος αλλά και στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη. Η εξασφάλιση ασφαλέστερων γειτονιών για όλους του πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί διαχρονική προτεραιότητά μας.
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Στόχος μας για το 2011 ήταν ο αριθμός των σοβαρών υποθέσεων να μην ξεπεράσει τις 7.350,
ωστόσο παρά τις προσπάθειες που έγιναν ο στόχος μας δεν κατέστη εφικτός, καθ’ ότι η οικονομική κρίση και τα διάφορα κοινωνικά φαινόμενα που προκάλεσε αποτέλεσαν ένα σημαντικό παράγοντα για την αύξηση του σοβαρού εγκλήματος.
Γενικοί Δείκτες Απόδοσης

Στόχος 2011

Αποτέλεσμα 2011

+/- %

Αριθμός σοβαρών υποθέσεων

<7.350

8.426

+14,6%

Ποσοστό εξιχνίασης σοβαρών
υποθέσεων

>52%

50,38%

-1.62%

KΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Τα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν το 2011 (Παράρτημα Ζ΄) ανήλθαν σε 8.426
παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξης του 0,5% σε σύγκριση με το 2010, όπου οι καταγγελίες
ανήλθαν στις 8.387 και αύξηση 18,2%, σε σύγκριση με το 2009 με 7.094 καταγγελίες. Το ποσοστό εξιχνίασης, το 2011 ανήλθε στο 50,3% σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το 2010 που
ανήλθε στο 53,2%.
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Όπως έχει διαφανεί από τα αποτελέσματα στη διάρκεια του έτους σημειώθηκε αύξηση στις υποθέσεις των διαρρήξεων και των κλοπών. Ωστόσο, σε σχέση με το 2010 η Α.Σ.Κ. με τις ενέργειες
που έλαβε κατάφερε να κρατήσει την αύξηση αυτή σε χαμηλά επίπεδα. Οι υποθέσεις φόνων, οι
απόπειρες βιασμών και οι βιασμοί κυμάνθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2010, ενώ σημειώθηκε αύξηση στις υποθέσεις των ναρκωτικών. Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα πιο κάτω αδικήματα:

Αδικήματα

2010

2011
8

Καταγγελθείσες
υποθέσεις (+/%)
+14,3%

Ποσοστό
εξιχνίασης (+/%)
-62,5%

7

Απόπειρες Φόνων

11

13

+18,2%

-6,3%

Βιασμοί

36

38

+5,6%

+3,8%

2

2

+0,0%

+50,0%

Εμπρησμοί / Απόπειρες

171

163

-4,7%

-1,8%

Ληστείες και Εκβιασμοί

156

137

-12,2%

-0,6%

Ναρκωτικά

851

936

+10,0%

+0,8%

Φόνοι

Απόπειρες Βιασμών

Καταστροφή περιουσίας
με εκρηκτικές ύλες
Διαρρήξεις

54

52

-3,7%

-1,8%

3232

3378

+4,5%

-2,7%

Κλοπές

1670

1688

+1,1%

-7,8%

Άλλα σοβαρά εγκλήματα

2197

2011

-8,5%

+0,8%

ΟΛΙΚΟ

8387

8426

+0,5%

-2,9%

Αναλυτική κατάσταση του σοβαρού εγκλήματος ανά επαρχία για το 2011 παρουσιάζεται στο
Παράρτημα Η΄
Η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) συνέβαλε στην εξέταση σοβαρών υποθέσεων και τεκμηρίων. Με την επιστημονική έρευνα και μέσω του σύγχρονου εξοπλισμού και μεθόδων μπορεί να ανευρεθεί και αναλυθεί μαρτυρία για περαιτέρω εξιχνίαση των υποθέσεων. Η ολοκλήρωση του νέου μηχανογραφημένου προγράμματος διαβίβασης τεκμηρίων, το οποίο χρησιμοποιείται παγκύπρια από όλους τους ανακριτές συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση χειρισμού των
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υποθέσεων.
τηρούν τις
17025:2005,
διάρκεια του
τυχία.

Όλα τα εργαστήρια της ΥΠ.ΕΓ.Ε.
πρόνοιες του προτύπου ISO
και όπως κάθε χρόνο έτσι και στη
2011, έτυχαν αξιολόγησης με επι-

ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Οι Α.Δ.Ε. εργάστηκαν μεθοδικά στον τομέα της
πρόληψης μέσα από τη διοργάνωση διαλέξεων
για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, τη διεξαγωγή
επιχειρήσεων με σκοπό την πάταξη της εμπορίας προσώπων, τη διεξαγωγή επιδρομών, επιχειρήσεων και ελέγχων σε σχέση με την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,
τα παράνομα στοιχήματα, τις μηχανές τυχερού
παιγνίου, τους ανήλικους σε κέντρα αναψυχής,
τα υποστατικά ηλεκτρονικού τζόγου – καζίνο,
την πάταξη της κυβείας, αλλά και εφάρμοσαν το
θεσμό της συλλογής πληροφοριών από όλα τα
μέλη τους.

μείωση της θυματοποίησης πολιτών, οργανισμών, υπηρεσιών και οργανωμένων συνόλων
σε θέματα διαρρήξεων, ληστειών και κλοπών.
Μέσα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού
έγιναν συνολικά 71 διαλέξεις που απευθύνονταν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και
αφορούσαν στη λήψη μέτρων ασφάλειας, τις
οποίες παρακολούθησαν συνολικά 2.507 πρόσωπα.
Το πρόγραμμα διαφώτισης του κοινού για μέτρα
πρόληψης εγκλήματος και προστασίας των
ιδίων και της περιουσίας τους, περιλάμβανε
εκτός από διαλέξεις και διανομή 455.000 ενημερωτικών φυλλαδίων για διάφορα θέματα,
τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, όπως «Προστατευτείτε από τις κλοπές»,
«Πρόληψη κλοπών από αυτοκίνητα»,
«Απολαύστε τις διακοπές σας», κ.ά. Όλα τα
έντυπα που εκδίδει το Γραφείο βρίσκονται
αναρτημένα στην Ιστοσελίδα της Αστυνομίας
www.police.gov.cy.
Επιπλέον, μέλη του Γ.Π.Ε. πραγματοποίησαν
50 επισκέψεις/επιθεωρήσεις σε υποστατικά
υψηλού κινδύνου (χρυσοχοεία, φαρμακεία,
Σ.Π.Ε.) και υπέβαλαν εισηγήσεις για λήψη μέτρων ασφάλειας. Παράλληλα, επιθεώρησαν 222
κτήρια Υπουργείων, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, Ανεξάρτητων Οργανισμών, Αστυνομίας
και Αδειούχων αποθηκών Εκρηκτικών Υλών
υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις και εισηγήσεις
για λήψη μέτρων ασφάλειας.

Στα πλαίσια των προσπαθειών για πρόληψη
του οικονομικού εγκλήματος μέλη της Α.Σ.Κ.
έλαβαν μέρος σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές
εκπομπές προκειμένου να ενημερώσουν το κοιΕπιπλέον, το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος νό για θέματα όπως το οικονομικό έγκλημα,
(Γ.Π.Ε.), του Τμήματος Γ΄, ασχολήθηκε με τη απάτες μέσω διαδικτύου και επιστολές τύπου
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εγχώριο τύπο και στο περιοδικό της Αστυνομί- νάρια για το χειρισμό ανήλικων παραβατών τα
οποία παρακολούθησαν μέλη από όλες τις
ας, σχετικές ανακοινώσεις προς το κοινό.
Επαρχίες. Επιπλέον, η Α.Σ.Κ. σε συνεργασία με
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το
Ακόμη, η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των
τελευταίων χρόνων και η ύπαρξη ανοικτών Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
δικτύων, όπως το διαδίκτυο, συνέβαλαν στην Κύπρο, στα πλαίσια της προληπτικής και καταανάπτυξη διαφόρων μορφών ηλεκτρονικού σταλτικής πολιτικής τους, αλλά και της ευαισθηεγκλήματος, για αυτό και η Α.Σ.Κ. πραγματοποί- τοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών σ’ ό,τι
ησε διαλέξεις σε σχολεία προκειμένου οι μαθη- αφορά στην αντικοινωνική συμπεριφορά και
τές να ενημερωθούν για το πώς μπορούν οι παραβατική συμπεριφορά προκήρυξαν διαγωνιίδιοι να προστατέψουν τον εαυτό τους.
σμό για τη σχολική χρονιά 2010-2011 μεταξύ
των μαθητών.
Ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο που απασχόλησε την Α.Σ.Κ. ήταν η βία στην οικογένεια
(Β.Σ.Ο.). Κατά τη διάρκεια του 2011, είχαμε 677
περιστατικά Β.Σ.Ο. σε αντίθεση με 606 το 2010.
Μέλη της Α.Σ.Κ. έλαβαν μέρος σε εκδηλώσεις,
συζητήσεις, συνέδρια ή σεμινάρια με θέμα την
ενημέρωση του κοινού. Στο ακροατήριο των παρουσιάσεων αυτών συμπεριλαμβάνονταν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές Δημοτικών/
Γυμνασίων/ Λυκείων, Φοιτητές Πανεπιστημίων,
εθελοντές του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας θυμάτων Βίας στην Οικογένεια, εκπρόσωποι του
Τμήματος Παιδικής Εφηβικής Ψυχιατρικής του
Μακαρίου Νοσοκομείου, εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και Εκπαιδευτικοί
Ψυχολόγοι. Ταυτόχρονα, η Α.Σ.Κ. συμμετείχε
ως εταίρος στο διακρατικό ερευνητικό έργο
Victimizing Children Through Injuring Mothers
(VI.C.T.I.MS.), το οποίο χρηματοδοτήθηκε με το
πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ της Ε.Ε., όπου την ευθύνη συντονισμού είχε το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η συμμετοχή των νέων της Κύπρου σε οποιασδήποτε μορφής εγκληματικής πράξης απασχοΑ΄ Βραβείο Διαγωνισμού Ζωγραφικής
λεί σοβαρά την Αστυνομία, όπως κι ολόκληρη
την κοινωνία. Ο χειρισμός τέτοιου είδους υποθέσεων χρήζουν λεπτού χειρισμού από πλευράς Η χρήση κροτίδων είναι ακόμη ένα θέμα που
Αστυνομίας, έτσι το αρμόδιο Γραφείο σε συνερ- προβληματίζει έντονα την Αστυνομία κατά την
γασία με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου περίοδο του Πάσχα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και
(Α.Α.Κ.), πραγματοποίησε εκπαίδευση και σεμι-
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το 2011, πραγματοποιήθηκε εκστρατεία κατά της χρήσης κροτίδων, μέσω της διεξαγωγής διαλέξεων, τις οποίες παρακολούθησαν διάφορα κοινωνικά σύνολα και οργανωμένοι φορείς.
Μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ. στην πρόληψη του εγκλήματος επωμίζεται η Κοινοτική Αστυνόμευση. Ο θεσμός σήμερα λειτουργεί παγκύπρια σε 69 δήμους – κοινότητες με 56
μέλη της Αστυνομίας, καλύπτοντας περίπου 391,000 κατοίκους. Όπως έχει διαφανεί οι σχέσεις
Αστυνομίας και πολιτών έχουν βελτιωθεί κι αυτό φαίνεται από τη θετική ανταπόκριση των πολιτών στις περιοχές που υπάρχει κοινοτική αστυνόμευση. Γενικά, η παρουσία και οι επαφές των
κοινοτικών αστυνομικών βελτίωσε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, αφού η εγκληματικότητα
στις περιοχές αυτές μειώθηκε. Η Κοινοτική Αστυνόμευση εκτέλεσε ένα πολύπλευρο και πολυσύνθετο έργο. Κατά τη διάρκεια του χρόνου, τα μέλη της Κοινοτικής, συνολικά εργάστηκαν 85.415
ώρες, από τις οποίες οι 50.178 ώρες, δηλαδή το 59%, αφορούσαν στην απευθείας επαφή με τους
πολίτες σε πεζή αστυνόμευση. Κατά τις επαφές τους, τα μέλη της Κοινοτικής εκτέλεσαν 155.754
επισκέψεις σε διάφορους χώρους και συνάντησαν συνολικά 594.097 πρόσωπα, ως ακολούθως:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(24μέλη)

ΛΕΜΕΣΟΣ
(14 μέλη)

ΛΑΡΝΑΚΑ
(9 μέλη)

ΠΑΦΟΣ
(5 μέλη)

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
(4 μέλη)

ΣΥΝΟΛΟ
(56 μέλη)

73.190

33.689

23.942

15.655

8.986

155.754

212.102

111.874

175.153

41.945

52.300

594.097

Πληροφορίες

149

59

64

40

67

379

Εκδηλώσεις

66

18

21

11

22

138

Σύνολο
Επισκέψεων
Πρόσωπα
επαφής (από τις
επισκέψεις)

Κατά το 2011, υπογράφτηκε Μνημόνιο με το Δήμο Ιδαλίου, για το πρόγραμμα «Παρατηρητής της
Γειτονιάς», ένας θεσμός που αρχικά υιοθετήθηκε ανεπίσημα από ομάδα πολιτών / εθελοντών
στην Πέγεια. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην επαγρύπνηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας και στη συνεργασία τους με την Αστυνομία, έχοντας ως σημείο επαφής τον Αστυνομικό της
Γειτονιάς. Η Α.Σ.Κ. θα προβεί σε αξιολόγηση του προγράμματος ούτως ώστε να αποφασιστεί κατά πόσον αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλους δήμους.

Μια καινοτομία που πραγματοποιήθηκε, μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, ήταν η υιοθέτηση της αστυνόμευσης με ποδήλατο, καλύπτοντας την εντός των τειχών
Λευκωσία, σημειώνοντας μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα.
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Στη διάρκεια της χρονιάς ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης επεκτάθηκε στις πιο κάτω
περιοχές:
 Επαρχία Λευκωσίας:

Πάνω Δευτερά, Κάτω Δευτερά, Εργάτες,
Ανάγυια, Ψημολόφου, Πέρα Ορεινής, Αναλυόντας, Καπέδες, Καμπιά, Πολιτικό και
Επισκοπειό.
 Επαρχία Αμμοχώστου:
Βρυσούλλες και Φρέναρος
 Επαρχία Πάφου:
Μούτταλλος

Στήριξη

των μελών μας /
ανάπτυξη

επαγγελματισμού
Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Η όλη εκπαιδευτική δραστηριότητά της Α.Σ.Κ.
κινείται σε τρεις ευαίσθητους τομείς:
 στη συστηματική εκπαίδευση, θεωρητική

και πρακτική, των δοκίμων Αστυνομικών
που αποτελεί τη βασική προτεραιότητά
της,
 στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των

μελών όλων των άλλων βαθμών με άμεσο
στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων και
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε διοικητικά και επιχειρησιακά (αστυνομικά)
θέματα, καθώς και
 στη

διοργάνωση εντατικών
εκμάθησης ξένων γλωσσών.

τμημάτων

Συστηματική εκπαίδευση
Η εκπαιδευτική πολιτική της Αστυνομίας καθορίζεται από την Ανώτατη Διοικητική Αρχή, δηλαδή
τον Αρχηγό Αστυνομίας, τον Υπαρχηγό και τους
Βοηθούς Αρχηγούς. Η Αστυνομική Ακαδημία
Κύπρου (Α.Α.Κ.) έθεσε σε εφαρμογή το αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών για τις σειρές
Β΄ Βραβείο Διαγωνισμού Ζωγραφικής
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εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών και των Δοκίμων Ειδικών Αστυνομικών με φιλοσοφία και
δομή που να συνάδει όσο το δυνατό με τα προγράμματα αναγνωρισμένων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου συνολικά εκπαιδεύτηκαν στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (ΣΕΠ2010/ΣΕΠ2011) 232 Δόκιμοι
Αστυνομικοί και 217 Δόκιμοι Ειδικοί Αστυνομικοί.
Επιπλέον, το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας (Ε.Κ.Ε.Μ.), της Μηχανοκίνητης Μονάδας
Άμεσης Δράσης, ασχολήθηκε με την εκπαίδευση διάρκειας 8 εβδομάδων, συνολικά 58 Δοκίμων Αστυνομικών και 100 Δοκίμων Ειδικών
Αστυνομικών, σε θέματα όπως «Έρευνες και
σύλληψη
προσώπων»
και
«Ρόπαλα/
Χειροπέδες», «Συνοδεία Προσωπικοτήτων»,
χρήση οπλισμού, ναυαγοσωστικής, κ.ά.

Δια βίου εκπαίδευση
Η εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των μελών
της Α.Σ.Κ. συμπεριλαμβάνεται στους βασικούς
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της στόχους, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του προσωπικού.
Μέλη του Τμήματος Τροχαίας και των Επαρχιακών Κλάδων Τροχαίας συμμετείχαν σε εκπαιδεύσεις και Ομάδες Εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
TISPOL (Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα
ICARUS) για τη διαφώτιση των νέων στην
Ευρώπη, τον Οργανισμό RΟSPA και τη CEPOL
(Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Κολλέγιο). Το Σεπτέμβριο μέλη μας συμμετείχαν σε σεμινάριο στην
Κολωνία της Γερμανίας, όπου παρουσιάστηκαν
τα αποτελέσματα του πενταετούς προγράμματος DRUID (Driving Under Influence of Drugs,
Alcohol and Medicines), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και εντάσσεται στο 6ο πρόγραμμα – πλαίσιο της Ε.Ε. Επίσης, το Τμήμα
Τροχαίας συμμετείχε στο Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Έρευνας Οδικού Δικτύου (Federal Highway Research Institute) της Γερμανίας. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε θεωρητική εκπαίδευση στο Τμήμα Τροχαίας, σε συνεργασία με το
Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με
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σκοπό την πραγματοποίηση αποτελεσματικών
ελέγχων του οδικού δικτύου, των μηχανοκίνητων οχημάτων που μεταφέρουν απόβλητες ουσίες, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Augias”.
Τα μέλη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων (Δ.ΑΣ.Α.) έτυχαν εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στην Α.Α.Κ. και στον Αερολιμένα Λάρνακας
και Πάφου από την Πολιτική Αεροπορία. Οι εκπαιδεύσεις αυτές αφορούσαν στην ανανέωση
διπλωμάτων ισχύος X-RAY, σε θέματα οπλισμού και απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας
κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού και εκπαίδευση
προσωπικού για φυσικό έλεγχο με χέρι.

ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται
με τα ναρκωτικά, όπως η Ομάδα του Δουβλίνου
(Dublin Group) και η Οριζόντια Ομάδα
(Ηorizontal Drug Group), καθώς και σε συναντήσεις των Ομάδων αυτών που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, με στόχο την
επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της,
ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στα ιδιάζουσας
μορφής καθήκοντα που εκτελεί, υιοθετήθηκαν
βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα
ναρκωτικών και άλλα συναφή θέματα, τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Με βάση τα
προγράμματα αυτά ήδη αρκετός αριθμός μελών
της Υ.ΚΑ.Ν. έχουν τύχει εκπαίδευσης

Για τρίτη χρονιά, συνεχίστηκε η εφαρμογή της
ενιαίας εκπαίδευσης σε θέματα μετανάστευσης.
Η εκπαίδευση αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Υ.Α.&Μ. για αναβάθμιση των
εκπαιδευτικών της προγραμμάτων ενώ ανταποκρίνεται στην υποχρέωση για κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών απαιτήσεων που πηγάζουν από την Ε.Ε., μέσα από το κοινό εγχειρίδιο
FRONTEX και εκπαίδευση σε εξειδικευμένα
θέματα. Επιπρόσθετα, μέλη της Υ.Α.&Μ. συμμετείχαν σε εκπαιδεύσεις, συνέδρια και σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, έτσι ώστε να είναι σε
θέση να αντεπεξέρχονται στις αυξημένες τους
υποχρεώσεις και αφορούσαν σε θέματα όπως
αναγνώριση πλαστών εγγράφων, παρακολούθηση υπόπτων, νόμιμα έγγραφα που πρέπει
να κατέχουν οι αλλοδαποί στην Κύπρο, καθώς
και σε άλλα αστυνομικής φύσεως θέματα.

Τα μέλη της Λ.&Ν.Α. εκπαιδεύτηκαν σε ναυτικά
θέματα στη Σχολή «Οδυσσέας», από αμερικανούς εκπαιδευτές με θέμα «Maritime Interdiction
of Terrorism Course”. Η Ομάδα Αυτοδυτών της
Μονάδας εκπαιδεύτηκε στις καταδύσεις συντήρησης, και στην υποβρύχια έρευνα για εντοπισμό συγκεκριμένου στόχου. Ακόμη, τα μέλη
της Λ.&Ν.Α. έλαβαν μέρος στις ασκήσεις
«Αργοναύτης», «Ναυαγός» και «Εστία» της
Εθνικής Φρουράς, αλλά και στην άσκηση
«Λεωνίδας» για σκοπούς προετοιμασίας σε
θέματα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Πέραν των εκπαιδεύσεων και
των ασκήσεων, τα μέλη της Λ.&Ν.Α. συμμετείχαν και σε διάφορα σεμινάρια/ συνέδρια, όπως
στο “Critical Infrastructure Protection”, στο
“Assessment Mission Course” και στο
“FRONTEX- Training for Schengen Evaluators
Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων της Κύ– leading experts and basic training”.
πρου έναντι των Διεθνών και Διμερών Συμβάσεων που έχει υιοθετήσει και κυρίως έναντι της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. έλαβαν Η Μ.Α.ΕΠ. δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευμέρος σε διάφορα Συνέδρια και Ομάδες Εργασί- ση του προσωπικού της προκείμενου τα μέλη
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της Μονάδας να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Για
το σκοπό αυτό, μέλη της Μ.Α.ΕΠ. έτυχαν εκπαίδευσης σε εξομοιωτή πτήσεων στην OXFORD
ACADEMY στη Σουηδία, σε εξομοιωτή της
Agusta Westland στην Ιταλία, εκπαίδευση
Μηχανικών στις Η.Π.Α. αλλά και σε άλλα εκπαιδευτικά σεμινάρια του FRONTEX. Επιπρόσθετα, έχει προχωρήσει η εκπαίδευση των χειριστών ελικοπτέρων.
Περαιτέρω, η Α.Σ.Κ. είχε άμεση και στενή συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική
Ακαδημία (Ε.Α.Α.), όσο και με τις Αστυνομικές
Ακαδημίες των υπολοίπων Κρατών – Μελών
της Ε.Ε., καθώς και με το Σύνδεσμο Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Κολεγίων (AEPC). Έτσι μέλη
της Κυπριακής Αστυνομίας συμμετείχαν σε 37
από ένα σύνολο 67 σεμιναρίων που περιλάμβανε το ετήσιο πρόγραμμα της Ε.Α.Α. Επίσης, διοργανώθηκε στην Κύπρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα “Management of Diversity” και
σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο EUROPOL
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το σεμινάριο με θέμα “EUROPOL / CΕPOL
Awareness (Roadshow)”, καθώς και υποστηρίχτηκαν άλλα σεμινάρια που διοργανώθηκαν από άλλες χώρες. Ακόμη, στη διάρκεια του έτους
μέλη μας συμμετείχαν ως εμπειρογνώμονες σε
δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που διοργανώθηκαν από την Πορτογαλία και τη Γαλλία και τα
οποία είχαν θέμα “International Aspects and
experiences of Domestic violence” και “Disaster
of Large Scale – E.U. Guidelines”
Το Εθνικό Γραφείο Ευρωπαϊκής Αστυνομίας
πραγματοποίησε σεμινάριο στην Αστυνομική
Ακαδημία Κύπρου, σε συνεργασία με το Γραφείο Χειρισμού θεμάτων της CEPOL αναφορικά με
το ρόλο και τις αρμοδιότητες της EUROPOL αλλά και της CEPOL. Το σεμινάριο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Κολλέγιο
CEPOL και το παρακολούθησαν 100 μέλη των
Μονάδων επιβολής του Νόμου της Κύπρου
(Αστυνομία, ΜΟΚΑΣ, Τμήμα Τελωνείων, αλλά

ανθρώπινη &

υπερήφανη

και από την Υπηρεσία Φ.Π.Α.).
Από τον Οκτώβριο του 2005, η Α.Α.Κ. συμμετέχει, μέσω του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων
Εκπαίδευσης Διασυνοριακού Ελέγχου
(FRONTEX), σε όλες τις συναντήσεις που σχετίζονται με την ετοιμασία και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσα στα πλαίσια
αυτά, μέλη του Γραφείου συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας, όπως “FRONTEX National Training Coordinators Network”, “Virtual Aula Development” και “Common Core Curricula Development”.

σε αυτά τα πλαίσια, εκτός της ενσωμάτωσης
του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στον
κορμό της βασικής εκπαίδευσης των Δοκίμων
Αστυνομικών, η Α.Α.Κ. διοργανώνει προγράμματα εκμάθησης άλλων γλωσσών όπως η
Τουρκική, η Ρωσική, η Αραβική, η Γαλλική, η
Ισπανική και η Ιταλική ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες της Υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, η ΑΑΚ
διευθέτησε τη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας
στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.)
σε μαθήματα Ξένων Γλωσσών καθώς και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής της Α.Α.Κ., είναι η εκμάθηση ή/ και η
βελτίωση της γνώσης ξένων γλωσσών. Μέσα
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επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Για την
επίτευξη των στόχων της τα μέλη της Διεύθυνσης εργάστηκαν με αντικειμενικότητα, αμεροληψία
αλλά και με αυστηρότητα.
Η Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων
(Δ.Ε.Π.) έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση
των επαγγελματικών προτύπων, τη βελτίωση/
αναβάθμιση των ακολουθούμενων εσωτερικών Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεως και Ελέγχου
πρακτικών ή διαδικασιών και την εισαγωγή και (Υ.Ε.&Ε.) μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων
εφαρμογή στην Κυπριακή Αστυνομία μηχανι- και δραστηριοτήτων της, με στόχο την αναβάθσμών πρόληψης, ελέγχου, εντοπισμού και πά- μιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς
ταξης της αποκλίνουσας ή/και παραβατικής συ- τους πολίτες και την καλύτερη λειτουργία και
μπεριφοράς των μελών της Αστυνομίας. Στη αποδοτικότητα της Αστυνομίας, πραγματοποίηδιάρκεια του 2011, παραλήφθηκαν και καταγρά- σε το 2011 συνολικά 101 απροειδοποίητους
φηκαν 62 καταγγελίες που αφορούσαν σε απο- ελέγχους/ επιθεωρήσεις σε Τμήματα, Διευθύνκλίνουσα ή/ και παραβατική συμπεριφορά με- σεις, Μονάδες και Υπηρεσίες. Σκοπός των ελέγλών της Αστυνομίας. Οι καταγγελίες αυτές αφού χων αυτών ήταν η διακρίβωση των μεθόδων και
αξιολογήθηκαν και διερευνήθηκαν, είτε ασκήθη- διαδικασιών εκτέλεσης των αστυνομικών καθηκαν εναντίον μελών της Αστυνομίας ποινικές ή/ κόντων, η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις,
και πειθαρχικές διώξεις, είτε δόθηκαν οδηγίες ευθύνες και καθήκοντα των μελών και η επισήνα γίνουν παρατηρήσεις και συστάσεις για μη μανση ελλείψεων, αδυναμιών ή παρατυπιών.

Ανάπτυξη επαγγελματισμού
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Με βάση τις εκθέσεις, παρατηρήσεις και ειση- Αστυνομίας Κύπρου και στις προτεραιότητες
γήσεις της Υπηρεσίας μελετώνται και λαμβάνο- που τέθηκαν στο Στρατηγικό Σχεδιασμό, μέσα
νται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, καθώς επί- σε περιοριστικά πλαίσια, ως ακολούθως:
σης προωθούνται προς επίλυση τα διάφορα
προβλήματα που παρουσιάζονται με στόχο τη
 Λειτουργικά έξοδα
βελτίωση της αποδοτικότητας της Αστυνομίας.
 Εκπαίδευση Προσωπικού
 Εκστρατείες διαφώτισης
 Δαπάνες Αστυνόμευσης
Η άδεια ασθενείας ανά μέλος παρουσίασε μικρή
 Ανέγερση/ επέκταση/ συντήρηση
μείωση σε σχέση με το 2010, αφού φέτος είχακτηρίων και γραφείων
με 9.15 μέρες ανά μέλος σε αντίθεση με το

Αγορά
μηχανοκίνητου εξοπλισμού
2010, όπου οι μέρες αυτές ανήλθαν στις 9.56

Αγορά
μηχανογραφικού εξοπλισμού
ανά μέλος.
 Συντηρήσεις μηχανημάτων,
μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού

Σύμβαση
Υπηρεσιών
Κατά τη διάρκεια του 2011, μέλη της Α.Σ.Κ. πα Συνεισφορές σε Διεθνείς Οργανισμούς
ρακολούθησαν εξειδικευμένα προγράμματα με
θέμα την ανάπτυξη ηγετικής ικανότητας καθώς
και επιμορφωτικά σεμινάρια για εμπέδωση της
επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες

Οργανωτικός

εκσυγχρονισμός&
αναβάθμιση

υλικοτεχνικής
υποδομής
Προϋπολογισμός
Αστυνομίας Κύπρου
Για το έτος 2011, ο προϋπολογισμός που αφορούσε στην εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας
Κύπρου, ανήλθε στα €260.579.387. Η κατανομή
των δαπανών έγινε στη βάση της πολιτικής της

Ενόψει της οικονομικής στενότητας που υπάρχει η Α.Σ.Κ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται από την Ε.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ
Η Αστυνομία Κύπρου έχει υποβάλει στην Υπεύθυνη Αρχή Ταμείων Αλληλεγγύης, τον Οκτώβριο, το Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 για το Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων, το οποίο περιλαμβάνει
συγχρηματοδότηση για την αγορά πέντε σκαφών μεσαίου μεγέθους (προπληρωμή, πρώτη
και δεύτερη πληρωμή) και τεσσάρων φουσκωτών σκαφών (προπληρωμή, πρώτη και δεύτερη
πληρωμή) για τις ανάγκες της Λ.&Ν.Α. Τα έργα,
τα οποία θα συνεχιστούν και στο Ετήσιο Πρόγραμμα 2013, αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν
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μέχρι το τέλος του 2013.
Στα πλαίσια των Κοινοτικών Δράσεων του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, κάτω από την ειδική κατηγορία «Έκτακτη Στήριξη», ο Κλάδος Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών, σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης,
υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την επέκταση και εφαρμογή του Schengen Information
System II (SIS II), η οποία εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στις €489.906,
όπου το 90% (υπολογίζεται στις €440.916) θα
χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το πρώτο εξάμηνο του 2011 αποτέλεσε την καταληκτική περίοδο για δύο ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα, με τις ονομασίες “Cre
-Net” και “Progress”:
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“Cre-Net”: Το πρόγραμμα αυτό έχει ολοκληρωθεί και έχουν αποσταλεί οι τελικές
εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
τελικές επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος ανήλθαν στο
ποσό των
€511.007,93, όπου το 70% (€307. 663,59)
χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε.
“Progress”: Το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την τελική οικονομική έκθεση, οι επιλέξιμες δαπάνες του
προγράμματος ανήλθαν στο ποσό των
€54.532,68, εκ των οποίων οι €43.626,15,
το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 80%,
χρηματοδοτήθηκαν από την Ε.Ε.
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Αναφορικά με το πρόγραμμα «Λεωνίδας
2011», σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2011
πραγματοποιήθηκαν δύο προασκήσεις στα
πλαίσια της προετοιμασίας για την τελική
άσκηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας, με
τη συμμετοχή Τμημάτων της Αστυνομίας και
άλλων Υπηρεσιών της Δημοκρατίας.

Σ’ ό,τι αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος
(2007-2013) η Α.Σ.Κ. πέτυχε τη χρηματοδότηση
τριών έργων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Interreg – Ελλάδα - Κύπρος”, με συνολικό
προϋπολογισμό €4.608.700. Συγκεκριμένα, η
Αστυνομία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για
τα παρακάτω έργα:


ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Προμήθεια εξοπλισμού Κυπριακής Αστυνομίας: διόπτρες (σταθερές
και φορητές), δορυφορικές συσκευές για
τις ακάτους, ένα ρυμουλκό όχημα, συσκευή για την εξέταση εγγράφων, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών διαβατηρίων, συσκευές ανάγνωσης δακτυλικών
αποτυπωμάτων.



ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ: Αγορά 2 φουσκωτών σκαφών.



ΠΟΣΕΙΔΩΝ: Η Α.Σ.Κ. θα αποτελεί τον
τελικό χρήστη των συστημάτων που θα
κατασκευαστούν από το ΤΕ.ΠΑ.Κ. και
αφορούν στην ανάπτυξη ευφυούς συστήματος αισθητήρων και καμερών με σκοπό
την επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου.
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Μηχανογράφηση της
Αστυνομίας
Η Α.Σ.Κ. προχώρησε στη δημιουργία νέων δεδομένων στη Μηχανογράφηση. Συγκεκριμένα,
στη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε η σύνδεση της Αστυνομίας με το Σύστημα των Αερομεταφορέων “A.P.I.S.” (Advanced Passenger
Information System). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε η σύνδεση του Κεντρικού Συστήματος της
Αστυνομίας (Cyprus Police Computerization
System (C.P.C.S.)) με το σύστημα αυτόματης
αναγνώρισης πινακίδων μηχανοκίνητων οχημάτων “A.N.P.R.” το οποίο είναι εγκατεστημένο
στα οδοφράγματα. Με τη σύνδεση αυτή, μεταφέρονται από το Κεντρικό Σύστημα βασικά στοιχεία τόσο του οχήματος όσο και του ιδιοκτήτη
αυτού στο σύστημα “A.N.P.R.”.

Επιπρόσθετα, έγινε η διασύνδεση των
E-passport Readers με το C.P.C.S., όπου αναπτύχθηκε ειδικός κώδικας με τον οποίο τα στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου, αφού αναγνωστούν μεταφέρονται αμέσως στο σύστημα StopList και στις Αφίξεις/ Αναχωρήσεις της Αστυνομίας κατά το διαβατηριακό έλεγχο στα σημεία
εισόδου και εξόδου της Δημοκρατίας.
Επιπλέον, άρχισαν οι αλλαγές στο Εθνικό
Σύστημα Schengen λόγω της αναβάθμισης του
Κεντρικού Συστήματος, αλλά και η αναβάθμιση
των βάσεων δεδομένων Oracle της Αστυνομίας
από την έκδοση 9i σε 11g. Το σύστημα
“i-F.A.D.O” (False and Authentic Documents
Online) έχει εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία
εισόδου/ εξόδου της Δημοκρατίας.
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Σ’ ό,τι αφορά στο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων δακτυλοσκόπησης/ D.N.A. στα πλαίσια των
αποφάσεων της PRUM, η Αστυνομία έχει ολοκληρώσει το σύστημα και έχουν πραγματοποιηθεί και οι αξιολογήσεις με θετικά αποτελέσματα,
ωστόσο παραμένει σε εκκρεμότητα το νομικό
μέρος προτού τεθεί σε επιχειρησιακή βάση.

Μηχανοκίνητος στόλος

Ο μηχανοκίνητος στόλος της Αστυνομίας αποτελείται σήμερα από 1.295 ενεργά οχήματα διαφόρων τύπων. Το Γραφείο Μεταφορών, στη
διάρκεια του 2011, προέβη στην ετοιμασία αλλά
και στην κατακύρωση προσφορών για προμήθεια οχημάτων διαφόρων τύπων συνολικού κόστους
€2.500.000.
Ακόμη, έχει επεκταθεί το υφιστάμενο σύστημα
έκδοσης εξωδίκων προστίμων και βαθμών ποινής, έτσι ώστε να χειρίζεται και εξώδικες κλήσεις
που αφορούν σ’ αδικήματα του 4ου πίνακα, Επιπλέον, η Α.Σ.Κ. είχε στη διάθεσή της τέσσεόπως επίσης έχει τροποποιηθεί προκειμένου τα ρα ελικόπτερα, δύο τύπου A.W. 139 και δύο
αδικήματα και η κατηγοριοποίησή τους να συνά- τύπου Bell 412. Η Λιμενική είναι εξοπλισμένη με
δει με τη νέα νομοθεσία, αλλά και να χειρίζεται 16 Αστυνομικές Ακάτους, πέντε ακάτους κατηκλήσεις τύπου παρατήρησης και τύπου προει- γορίας Α΄ FPB-JET (Θησέας, Ονήσιλος, Οδυσδοποίησης σύμφωνα με τη σοβαρότητα των σέας, Ευαγόρας και Ποσειδών), πέντε ακάτους
αδικημάτων. Σ’ ό,τι αφορά στο σύστημα Αυτο- κατηγορίας Β΄ SAB -12 (Διόνυσος, Κούριον, Αματοποίησης Γραφείου (O.A.S.) εγκαταστάθηκε κάμας, Καρπασία και Άγιος Ιλαρίων) και έξι ταο μηχανογραφικός εξοπλισμός και πραγματο- χύπλοα φουσκωτά κατηγορίας Γ΄.
ποιήθηκαν οι εκπαιδεύσεις.
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Αναπτυξιακά έργα
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, στις οποίες στεγάζονται οι διάφορες υπηρεσίες της Αστυνομίας
Κύπρου, σε παγκύπρια βάση παρουσιάζουν διαχρονικά αρκετά προβλήματα. Γενικά, το θέμα των
εγκαταστάσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών
της Αστυνομίας και το οποίο καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει η πλειοψηφία των Αστυνομικών, αφού σε πολλές περιπτώσεις εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες. Το Γραφείο Οικήσεως προχώρησε στη συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση των εργασιών για ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων. Έτσι, κατά το 2011, ολοκληρώθηκαν η Β΄ Φάση ανέγερσης της νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης
Πάφου, οι κτηριακές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες της Μ.Α.ΕΠ. στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, αλλά
και η Α΄ Φάση ανέγερσης του χώρου διακίνησης Λαθρομεταναστών στη Μενόγεια.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ &
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η Α.Σ.Κ. ασχολήθηκε με την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογής των
υποχρεώσεων της που πηγάζουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένου και του κεκτημένου Schengen, καθώς και με την υποστήριξη του προσωπικού της
που ασχολείται με θέματα Ε.Ε.
Η αξιόλογη παρουσία του Κράτους μας στην Ε.Ε. σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υπήρξε βασική μέριμνα της Α.Σ.Κ., γι’ αυτό και εργάστηκε για την
έγκαιρη υλοποίηση σχετικών αποφάσεων, οδηγιών, κανονισμών, συστάσεων, σχεδίων δράσης που εκδίδονται από την Ε.Ε.

Η Α.Σ.Κ. ασχολήθηκε με την παρακολούθηση και το συντονισμό της εφαρμογής των
υποχρεώσεων της, που πηγάζουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένου και του κεκτημένου Schengen, καθώς επίσης την υποστήριξη του προσωπικού
της που ασχολείται με θέματα Ε.Ε.
Η αξιόλογη παρουσία του Κράτους μας στην Ε.Ε. σε θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υπήρξε βασική μέριμνα της Α.Σ.Κ., γι’ αυτό και εργάστηκε για την
έγκαιρη υλοποίηση σχετικών αποφάσεων, οδηγιών, κανονισμών, συστάσεων, σχεδίων δράσης που εκδίδονται από την Ε.Ε.
Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ. ασχολήθηκε με την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας Κύπρου – Ελλάδας για θέματα ασφάλειας
και αστυνομικής συνεργασίας και συνέβαλε στην προώθηση των διαφόρων ενεργειών
που πηγάζουν απ’ αυτή. Επίσης, έχει προβεί στην παρακολούθηση της εφαρμογής
της συμφωνίας Κύπρου – Γαλλίας (Οδικός Χάρτης για την ενίσχυση του διαλόγου και
της Γάλλο-Κυπριακής Συνεργασίας), συμβάλλοντας στην προώθηση των διαφόρων
θεμάτων που πηγάζουν από τη συμφωνία αυτή. Επιπλέον, συνέβαλε και σ’ άλλες
συμφωνίες (π.χ. Ισραήλ, Παλαιστινιακή Αρχή, κ.ά.) προωθώντας διάφορα θέματα
αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια του 2011, παραλήφθηκαν 3.689 μηνύματα από την EUROPOL, ενώ
παράλληλα έχουν αποσταλεί εκ μέρους του Εθνικού μας Γραφείου 1.355 μηνύματα.
Ανοίχθηκαν 333 υποθέσεις, με τις οποίες ζητήθηκαν εξετάσεις στην Κύπρο, από
άλλες χώρες ή την EUROPOL. Παράλληλα, ανοίχθηκαν 180 υποθέσεις, για τις οποίες,
η Αστυνομία Κύπρου ζήτησε εξετάσεις από άλλες χώρες ή την EUROPOL.
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Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν κυρίως σε θέματα πλαστογραφίας, παράνομης μετανάστευσης,
ναρκωτικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Για την καταπολέμηση του εγκλήματος χρειάζεται η συνεργασία και με χώρες πέραν της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μέσω του Εθνικού Γραφείου INTERPOL, η Αστυνομία παρέλαβε από
τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL 81.628 μηνύματα, ενώ στάλθηκαν από την Κύπρο 2.959. Τα
μηνύματα αυτά παρείχαν πληροφορίες για άτομα, για χαμένα ή κλοπιμαία διαβατήρια και οχήματα, για φυγόδικους, κ.ά. Για την ίδια περίοδο ανοίχτηκαν 239 νέες υποθέσεις, για τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες από άλλες χώρες μέλη της INTERPOL, καθώς επίσης 814 υποθέσεις για
αιτήματα άλλων χωρών προς την Κύπρο. Επιπλέον, από τη Γραμματεία της INTERPOL παραλήφθηκαν 6.579 Ερυθρές Αγγελίες, οι οποίες εκδόθηκαν από χώρες με τις οποίες έχουμε σύμβαση για την έκδοση φυγόδικων.
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Προετοιμασία

για την Προεδρία
του 2012

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Εκμάθηση Γαλλικής Γλώσσας

Παραδόθηκαν μαθήματα εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας στα μέλη της Αστυνομίας που θα
έχουν εμπλοκή στην Κυπριακή Προεδρία. Τα
μαθήματα διεξήχθηκαν σε συνεργασία με τη
Η προεδρία της Ε.Ε. το δεύτερο εξάμηνο του
Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας και το
2012 αποτελεί ορόσημο ως μια από τις μεγαλύ- Γαλλικό Ινστιτούτο.
τερες επιχειρήσεις ασφάλειας που θα αναλάβει
η Κυπριακή Αστυνομία. Ταυτόχρονα, αποτελεί Εργαστήρια / Εκπαιδεύσεις Κυπριακής
πρόκληση για κατάλληλη προετοιμασία ούτως Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης
ώστε να αντιπροσωπεύσουμε επάξια το κράτος
στις Ομάδες Εργασίας που θα προεδρεύσουμε Στα πλαίσια προετοιμασίας της Αστυνομίας για
την Κυπριακή Προεδρία, το Β΄ εξάμηνο του
λόγω αρμοδιότητας.
2012, η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2011 – ΙαΠροετοιμασία της Κυπριακής νουαρίου 2012, προγραμμάτισε αριθμό εργαστηρίων / εκπαιδεύσεων για Προεδρεύοντες και
Αστυνομίας επί θεμάτων
Αναπληρωτές Προεδρεύοντες Ομάδων Εργασίπεριεχομένου
ας. Στα εργαστήρια / εκπαιδεύσεις, τα οποία
Για εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Αστυνο- διεξάγονται στο κτήριο της Κυπριακής Ακαδημίμίας, που προκύπτουν από την ανάληψη της ας Δημόσιας Διοίκησης, συμμετέχουν όλα τα
Προεδρίας, έχουν γίνει οι ακόλουθες ενέργειες: μέλη της Αστυνομίας, τα οποία θα παραστούν
στις ομάδες εργασίας, είτε ως προεδρεύοντες
είτε ως υποστηρικτικά μέλη.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οριστικοποιήθηκε το Ημερολόγιο Δραστηριοτή- Εκπαιδεύσεις για Αποστολές Αξιολογήσεων
των των συναντήσεων που θα διοργανωθούν Σιένγκεν, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδεύαπό την Αστυνομία.
σεων επικεφαλής εμπειρογνωμόνων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ
Τα έξοδα των συναντήσεων που θα διοργανωθούν από την Αστυνομία στην Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2012, έχουν συμπεριληφθεί στο
«Κεφάλαιο 0101, Υποδιαίρεση 14 - Προεδρία
και Προεδρικό Μέγαρο».
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Περί τα μέσα Ιουνίου 2011, πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ. σεμινάριο, με
σκοπό την εκπαίδευση προσωπικού που θα
ενεργήσουν ως αξιολογητές Schengen επί Κυπριακής Προεδρίας. Στο σεμινάριο έλαβαν
μέρος το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ.), το
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα και η Αστυνομία.
Εκπαίδευση στο εξωτερικό: Επιπρόσθετα, αριθμός μελών της Αστυνομίας συμμετείχε σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, οι οποίες διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία
(C.E.POL.) σε συνεργασία με τον Οργανισμό
FRONTEX, στα πλαίσια του Πιλοτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης για τον καταρτισμό
εμπειρογνωμόνων και επικεφαλών εμπειρογνωμόνων, για Αξιολογήσεις Schengen, στους
τομείς αξιολόγησης Schengen «Αστυνομική
Συνεργασία» και «Σύνορα». Η εκπαίδευση για
τα θέματα Αστυνομικής Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία και η εκπαίδευση για τα
θέματα Εξωτερικών Συνόρων πραγματοποιήθηκε στη Σλοβενία.

Επίσης, μεταξύ των ημερομηνιών 1315/04/2011, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το
Υ.Δ.& Δ.Τ. και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το «Εργαστήριο Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως», (Θέματα Αστυνομίας και Δημοσίας Τάξης). Στην εκπαίδευση συμμετείχαν λειτουργοί του Υ.Δ.&Δ.Τ., καθώς και μέλη της Αστυνομίας που θα στηρίζουν
τις Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου Ε.Ε, του
FRONTEX, της EUROPOL και της CEPOL.
H Αστυνομία, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, διοργάνωσε
στις 20/07/2011 στην Α.Α.Κ, μονοήμερο σεμινάριο με θέμα “Seminar on Public Order Issues”.
Το σεμινάριο αφορούσε αποκλειστικά στην
προετοιμασία σε σχέση με την ανάληψη της
Προεδρίας του Συμβουλίου Ε.Ε./ Θέματα Δημοσίας Τάξεως. Σ΄ αυτό εισηγητές ήταν δύο εκπρόσωποι της Γραμματείας του Συμβουλίου
Ε.Ε. Το σεμινάριο παρακολούθησαν λειτουργοί
από διάφορα Υπουργεία/ Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, καθώς επίσης και διάφορα μέλη της Αστυνομίας.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Διοργάνωση εκπαιδεύσεων από Αστυνομία,
σε συνεργασία με το Υ.Δ. & Δ.Τ.
Μεταξύ των ημερομηνιών 22-23/6/2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Σλοβενία, ενημεΣτις 22/03/2011, διεξήχθη μονοήμερο εκπαιδευ- ρωτικού χαρακτήρα (Study Visit). Ο εκπρόσωτικό σεμινάριο στην Α.Α.Κ., με λέκτορες τον πος της Αστυνομίας είχε συναντήσεις με αξιωΑναπληρωτή Υπεύθυνο του Γραφείου Ασφαλεί- ματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών της
ας του Συμβουλίου της Ε.Ε. και τον επικεφαλής Σλοβενίας, οι οποίοι είχαν άμεση εμπλοκή στην
του Εθνικού Κέντρου Κρίσεων του Βελγίου. Το οργάνωση της Προεδρίας της Σλοβενίας, το
θέμα του σεμιναρίου ήταν η ασφάλεια των συ- πρώτο εξάμηνο του 2008, όπου επεξηγήθηκε ο
ναντήσεων όλων των επιπέδων, οι οποίες τρόπος που εργάστηκαν. Επιπρόσθετα, είχε
πραγματοποιούνται στα πλαίσια της ανάληψης συναντήσεις με Σλοβένους Λειτουργούς οι οποίτης Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από οι προήδρευσαν ομάδων εργασίας του ΣυμβουΚ.Μ. Στο σεμινάριο συμμετείχαν λειτουργοί από λίου.
διάφορα Υπουργεία, τη Γραμματεία Κυπριακής
Προεδρίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και
μέλη της Αστυνομίας από διάφορα Τμήματα/
Μονάδες / Διευθύνσεις.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.
Στα πλαίσια επίσκεψης των Διερμηνέων της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε.,
DG SCIC στην Κύπρο στις 05.08.2011, πραγματοποιηθήκαν διάφορες παρουσιάσεις Υπουργείων για θέματα Κυπριακής Προεδρίας. Μεταξύ
των παρουσιάσεων αυτών περιλαμβανόταν και
παρουσίαση της Κυπριακής Αστυνομίας. Η συνάντηση βοήθησε στην ανάπτυξη επικοινωνίας
με τους διερμηνείς της Ε.Ε.
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα μέλη της Αστυνομίας που έχουν οριστεί ως
Αντιπρόσωποι της Δημοκρατίας στις Ομάδες
Εργασίας του Συμβουλίου Ε.Ε. κατά τη διάρκεια
της Κυπριακής Προεδρίας συνέχισαν να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συναντήσεις των εν λόγω ομάδων. Από τον Ιανουάριο του 2011 και
για σκοπούς απόκτησης εμπειριών και ενημέρωσης επί των θεμάτων που συζητούνται στις
Ομάδες, η εκπροσώπηση γίνεται με δύο μέλη
(Πρόεδρο και Εθνικό Αντιπρόσωπο).
ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Μ.Α.Ε.Ε.)

γίες που δόθηκαν από τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας, δημιουργήθηκε για το κάθε
θέμα που αναμένεται να κληρονομηθεί, το
έντυπο διαχείρισης θέματος (Dossier Management Fiche), το οποίο παρακολουθείται και ενημερώνεται ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις
από τον προεδρεύοντα της κάθε ομάδας.

Προετοιμασία της Κυπριακής
Αστυνομίας επί θεμάτων
ασφάλειας
ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΙΣΕΩΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Το Εθνικό Κέντρο Κρίσεως Αρχηγείου Αστυνομίας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2012.
Κατά τη διάρκεια του 2012 έχουν προγραμματιστεί ασκήσεις (επί χάρτου / πραγματικές), έτσι
ώστε μέχρι την έναρξη της Προεδρίας να εντοπισθούν και διορθωθούν οποιεσδήποτε αδυναμίες.

Στις 20/5/2011, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
από εισήγηση της Α.Σ.Κ., ενέκρινε την τοποθέτηση δύο επιπρόσθετων μελών της στη
Από το Μάρτιο του 2011 αριθμός μελών ΑστυΜ.Α.Ε.Ε.
νομικών Διευθύνσεων / Μονάδων έτυχαν εκπαίδευσης σε διάφορα παρεμφερή αντικείμενα για
την άσκηση «ΛΕΩΝΙΔΑΣ»:
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ /
 Διαχείριση Κρίσεων και Λειτουργία ΚέΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ντρου Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεων
Στα πλαίσια καταγραφής των θεμάτων που θα  Ασφάλεια Προσωπικοτήτων
κληρονομήσει η Κύπρος κατά την Προεδρεία  Ασφάλεια χώρων διαμονής – Συνεδρίων
(Συνεδριακό Κέντρο)
της, καταρτίστηκε από το Υ.Δ.&Δ.Τ., με τη συν Διαπραγματεύσεις
δρομή της Αστυνομίας, η Κληρονομηθείσα Ημε Συλλογή / Ανάλυση Πληροφοριών
ρήσια Διάταξη. Επιπρόσθετα, με βάση τις οδη-
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 Χειρισμός ηλεκτρονικών συστημάτων

ασφάλειας
 Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια
(αντιμετώπιση οχλαγωγιών)
Το Νοέμβριο του 2011 διεξήχθη η άσκηση
«Λεωνίδας», με πραγματικό σενάριο τρομοκρατικού κτυπήματος, στην οποία είχαν εμπλοκή
όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμένεται η ολοκλήρωση εγχειριδίου για τις βέλτιστες πρακτικές για χειρισμό τέτοιων καταστάσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

κού που χρειάζεται να εργαστεί είναι περίπου
613, λαμβάνοντας υπόψη τις συναντήσεις σε
επίπεδο Υπουργών, σ’ ό,τι αφορά στην/στις:





ασφάλεια του Συνεδριακού Κέντρου
ασφάλεια του Ξενοδοχείου Διαμονής
συνοδείες
τροχαίες διευκολύνσεις

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Με βάση το μέχρι σήμερα πρόγραμμα, το οποίο
μας διαβίβασε η Γραμματεία της Προεδρίας,
εκτιμάται ότι ο απαραίτητος αριθμός προσωπι-
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πυροσβεστική Κάλυψη
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) παρέχει τις υπηρεσίες της στις ευρύτερες αστικές
περιοχές των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου με
24ώρη λειτουργία 12 Πυροσβεστικών Σταθμών, ενώ για την κάλυψη της υπαίθρου,
δημιούργησε 18 Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου σε στρατηγικές περιοχές, οι
οποίες στελεχώνονται με 118 Έκτακτους Πυροσβέστες. Παρέχει επίσης κάλυψη στα
Διεθνή Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με την 24ωρη λειτουργία δύο Πυροσβεστικών Σταθμών, βάση των Κανονισμών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (I.C.A.O.).
Στην Κοφίνου εδρεύει η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), η
οποία προσφέρει μεγάλη βοήθεια προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία σ’ όλους ανεξαίρετα τους τομείς δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα δε στον τομέα των επιχειρήσεων. Στις
11 Ιουλίου 2011 η Ε.Μ.Α.Κ. ανταποκρίθηκε σε πυρκαγιά στη Ναυτική Βάση
"Ευάγγελος Φλωράκης" στο Μαρί. Με την άφιξη διαπιστώθηκε ότι καίγονταν 98 εμπορευματοκιβώτια με πυρίτιδες διαφόρων τύπων και συνέβαιναν εκρήξεις. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης έγινε ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6
μέλη της Ε.Μ.Α.Κ. και 7 στρατιωτικοί της Εθνικής Φρουράς. Επίσης, ένας Ειδικός
Αστυφύλακας τραυματίστηκε σοβαρά.
Τα μέλη μας τα οποία έχασαν τη ζωή τους είναι:
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Κατά τη χρονιά που πέρασε, η Π.Υ. ενισχύθηκε
με 120 Εργάτες Πυρόσβεσης, οι οποίοι στελέχωσαν 15 Πυροσβεστικούς Σταθμούς στην
ύπαιθρο. Ο θεσμός αυτός κρίθηκε πολύ αποτελεσματικός, καθ’ ότι με τη λειτουργία περιπόλων
και παρατηρητηρίων μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος ανταπόκρισης, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές
να κατασβήνονται στο αρχικό τους στάδιο.

Επιπρόσθετα, συμβουλεύει Ιδιωτικούς Οργανισμούς σε θέματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης και δίδει διαφωτιστικές διαλέξεις
τόσο στο ευρύτερο κοινό και οργανωμένα
σύνολα όσο και σε κυβερνητικούς υπαλλήλους. Για το 2011 παρακολούθησαν διαλέξεις 7.220 άτομα.

Το 2011 το Τμήμα Πυροπροστασίας διεκπεΟι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων καλύπτο- ραίωσε 10.189 υποθέσεις σε σχέση με
10.675 το 2010.
νται από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς των
Βάσεων αλλά όπου αδυνατούν ή όταν χρειαστούν βοήθεια, ανταποκρίνεται και η Πυροσβε- ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
στική Υπηρεσία Κύπρου με βάση το Σχέδιο
"Αμοιβαίας Βοήθειας".
Για 14 η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η
Εβδομάδα Πυροπροστασίας, η οποία είχε
διεξαχθεί πριν την καλοκαιρινή περίοδο,
θέτοντας ως στόχο τη διαφώτιση και ευαιΤμήμα Πυροπροστασίας
σθητοποίηση του κοινού στους κινδύνους
από τις πυρκαγιές στην ύπαιθρο και όχι
μόνο.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Το Τμήμα Πυροπροστασίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Εξετάζει από
απόψεως πυροπροστασίας αρχιτεκτονικά
σχέδια νέο-ανεγερθέντων οικοδομών, εκφέρει
απόψεις για την έκδοση άδειας οικοδομής και
επιθεωρεί υφιστάμενες οικοδομές για την
έκδοση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης
και άδειας λειτουργίας.

Συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Τοπικών Αρχών Αυτοδιοίκησης
(Δημάρχους, Έπαρχους) με διάφορες
Κυβερνητικές
Υπηρεσίες
(Πολεοδομία,
Δημόσια Έργα, Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία, Γραφείο Ευημερίας, Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού κ.ά).

Η «Εβδομάδα Πυροπροστασίας» πραγματοποιήθηκε από τις 11.04.2011- 16.04.2011
και περιελάμβανε διαλέξεις, συμβουλές στο
κοινό σε θέματα πυροπροστασίας και διανομή διαφωτιστικού υλικού στην ύπαιθρο,
στα σχολεία, σε γραφεία, ξενοδοχεία, ιδιωτικές πολυκατοικίες, στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς και άλλα οργανωμένα σύνολα. Την «Εβδομάδα Πυροπροστασίας» επιχορήγησε η Λαϊκή Ασφαλιστική. Στα πλαίσια της εβδομάδας αυτής, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία οργάνωσε και διεξήγαγε εικονική
άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς υπαίθρου
στην επαρχία Λάρνακας με την ονομασία
«ΛΑΙΛΑΠΑ 2011». Της εικονικής άσκησης,
προηγήθηκε άσκηση «επί Χάρτου». Στην
εν λόγω άσκηση έλαβαν μέρος η Εθνική
Φρουρά, η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα,
το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών του Υπουργείου Υγείας και η
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας.
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Σκοπός της άσκησης ήταν να τεθεί σε εφαρμογή και να δοκιμαστεί το υφιστάμενο Σχέδιο
Δράσης και να αναπτυχθεί η συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων
υπηρεσιών.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Π.Υ. ανταποκρίθηκε παγκύπρια σε 13.878 κλήσεις για παροχή βοήθειας που αφορούσαν σε
κατάσβεση πυρκαγιών, ειδικές εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής φύσεως και κλήσεις ασθενοφόρων
ως ακολούθως:

ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές υπολογίσθηκαν περίπου στις €9.819.775 παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε σχέση με το 2010, όπου οι ζημιές ανήλθαν στις €24.335.317.

ΔΙΑΣΩΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κατά τη διάρκεια του 2011, διασώθηκαν 3.115 άτομα, ως ακολούθως:
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ΚΑΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ
Η καμένη έκταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011, υπολογίστηκε σε 8 τ.χλμ δασικής ή άλλης δασικής έκτασης που είναι κοντά στα δάση. Συγκεκριμένα, 6 τ.χλμ είναι η δασική και η άλλη
δασική έκταση και άλλα 2 τ.χλμ περίπου η άλλη έκταση που είναι κοντά σε δασική έκταση, όπως
καθορίζεται στην Εθνική Νομοθεσία. Το 2011 είχαμε 2.607 πυρκαγιές σε αστικές περιοχές και
4.567 σε αγροτικές περιοχές σε αντίθεση με το 2010, όπου είχαμε 2.494 και 4.666 αντίστοιχα.
ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε και το 2011 στην ενοικίαση τριών ελικοπτέρων πυρόσβεσης, τα οποία διαχειρίστηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού αποδείχθηκε η αναγκαιότητα της χρήσης των εναέριων μέσων σε συνδυασμό με τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης. Τα τρία
ρωσικά ελικόπτερα πυρόσβεσης στάθμευαν στο Αεροδρόμιο Πάφου και τα πληρώματά τους
διέμεναν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους κοντά στον Πυροσβεστικό Σταθμό Αεροδρομίου Πάφου.

Τα πυροσβεστικά ελικόπτερα εργάστηκαν συνολικά περίπου 335 ώρες. Ανταποκρίθηκαν σε
172 περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών στην ύπαιθρο και στα δάση εκτελώντας 2.259 βολές
και ρίχνοντας 7.906 τόνους νερό περίπου, που έπαιρναν από διάφορα φράγματα, δεξαμενές
και τη θάλασσα.
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ΑΛΛΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
Σημαντική υπήρξε και η προσφορά των ελικοπτέρων των Βρετανικών Βάσεων, όπου σε 6
περιπτώσεις ανταποκρίθηκαν για κατάσβεση
πυρκαγιών σε αγροτικές και δασικές περιοχές.

Η επιχειρησιακή δράση και ο συντονισμός
όλων των εναέριων μέσων είχε τεθεί υπό την
ευθύνη του Διευθυντή της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας. Η συνεργασία όλων των εναέριων μέσων πυρόσβεσης μεταξύ τους αλλά και
με τις επίγειες δυνάμεις κρίνεται πολύ ικανοποιητική.

Σημαντική βοήθεια προσέφεραν και τα ελικόπτερα
της Μ.Α.ΕΠ. τα οποία συνέβαλαν στην καταπολέμηση μεγάλων πυρκαγιών υπαίθρου, καθώς επίσης και τα δύο αεροσκάφη του Τμήματος Δασών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Π.Υ. έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση των μελών της. Η τεχνολογική πρόοδος, ο γοργός ρυθμός οικοδόμησης, η χρήση
νέων επικίνδυνων χημικών υλικών στη βιομηχανία, η αυξανόμενη ροή τουριστών και αρκετοί άλλοι παράγοντες, επέβαλαν την ποιοτική
αναβάθμιση στην εκπαίδευση των πυροσβεστών, η οποία και συνεχίζεται.

τώπιση καταστάσεων που προκύπτουν λόγω
πυρκαγιών, ατυχημάτων ή άλλου είδους φυσικών / τεχνολογικών αιτιών, όπως πυρκαγιών σε
πλοία, αεροσκάφη, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, κτήρια, αγροτικές / δασικές περιοχές, χημικά υλικά και όπλα μαζικής καταστροφής
(C.B.R.N.). Επίσης, εκπαιδεύτηκαν σε διασώσεις από ερείπια, ορεινές περιοχές, νερό, μεγάλα τροχαία δυστυχήματα, αεροπορικά δυστυχήματα, πηγάδια, υπονόμους και πυρκαγιές.
Ακόμη, διοργανώθηκαν διάφορα σεμινάρια,
όπως «Νέα Τεχνολογία Οχημάτων – Υβριδικά
Οχήματα & Αερόσακοι», «Διαχείριση Stress»,
«Τροχαία Δυστυχήματα», κ.ά. Επιπλέον, η
Υπηρεσία παρείχε εκπαιδεύσεις και σε άλλες
Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Εταιρείες, όπως
εκπαίδευση στη χρήση Αναπνευστικών
Συσκευών του προσωπικού Διερευνητικής Επιτροπής Ανεύρεσης Αγνοουμένων, Εκπαίδευση
Δοκίμων Αστυνομικών στη διέλευση λαβυρίνθου, Εκπαίδευση Εθελοντών Διασωστών της
Πολιτικής Άμυνας Λευκωσίας στη διέλευση
λαβυρίνθου και εκπαίδευση μελών εθελοντικού
Τμήματος Εκτάκτων Αναγκών του Συνδέσμου
Εφέδρων Καταδρομέων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Δεκατέσσερα μέλη της Υπηρεσίας έτυχαν εξειδίκευσης / μετεκπαίδευσης σε διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα εξωτερικού, στο Ηνωμένο Βασίλειο,
Ολλανδία και Ελλάδα. Άλλα δέκα μέλη της Υπηρεσίας Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί έτυχαν
εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε διάφορα αντικείΤα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εκπαιμενα πυρόσβεσης / διάσωσης στα πλαίσια του
δεύτηκαν στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Δια Βίου Μάθηση"
σε διάφορα θέματα που αφορούν στην αντιμεLeonardo Da Vinci.
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υγρά χημικά, πλατφόρμες διάσωσης, αναπνευστικές συσκευές θετικής πίεσης ανοικτού κυΚατά το 2011, παραλήφθηκαν νέα πυροσβεστι- κλώματος (SCBA-Self Contained Breathing Apκά οχήματα και εξοπλισμός, όπως 8 αερομετα- paratus) με τα παρελκόμενα τους, κ.ά.
φερόμενα οχήματα ταχείας επέμβασης με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης, 2 αντλιοφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4Χ2 για μεταφορά 2.000
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
λίτρων νερού, 8 αντλιοφόρα πυροσβεστικά οχήματα 4Χ4 για μεταφορά 4.000 λίτρων νερού, 6
διπλοκάμπινα οχήματα με τετρακίνηση και 2 Η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεργάστηκε με την
αντλιοφόρα οχήματα διάσωσης 4Χ4.
Αστυνομία, το Τμήμα Δασών, το Ταμείο Θήρας, την
Πολιτική Άμυνα, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, καθώς
Επιπλέον, αγοράστηκαν κάμερες θερμικής και την Εθνική Φρουρά για την αντιμετώπιση των
απεικόνισης, μία αυτοδύναμη μηχανή πυρκαγιών στην ύπαιθρο.
αναρρίχησης/καταρρίχησης, επαναφορτιζόμενα
πριόνια για κοπή ανεμοθώρακα οχημάτων, Σημαντική ήταν επίσης η συμβολή εθελοντικών οφορητός εκτοξευτήρας, στολές προστασίας από μάδων, όπως Κυνηγετικών Συλλόγων, Δημαρχείων
ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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και Χωρητικών Αρχών προς την Πυροσβεστική πυρόσβεσης. Ο πιο πάνω στόχος πραγματοποιήΥπηρεσία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών θηκε εντός του 2011.
στην ύπαιθρο.
Η δεύτερη πρόταση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προσβασιμότητα και Ασφάλεια
Περιοχής» στον Ειδικό στόχο 3.1. «Ενίσχυση της
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ασφάλειας της περιοχής». Έχει συνολικό προϋπολογισμό €600.757, από τα οποία €286.757
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, κατά τη διάραφορούν στην Π.Υ., η οποία συμμετέχει ως επικεια του 2011, έλαβε μέρος στα εξής δύο Ευρωπαϊκεφαλής εταίρος. Μέχρι στιγμής, έγινε η αγορά
κά Προγράμματα σε συνεργασία με το Πυροσβεστιδύο οχημάτων αντιμετώπισης χημικών ουσιών.
κό Σώμα Ελλάδος:
Συμμετείχε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG III Ελλάδα – Κύπρος
(2007 – 2013). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 80%
και από Εθνικούς πόρους σε ποσοστό 20%.

Το δεύτερο πρόγραμμα στο οποίο η Π.Υ. λαμβάνει μέρος είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια
Βίου Μάθηση» Leonardo Da Vinci. Μέσα στα
πλαίσια του προγράμματος αυτού, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στην Αθήνα 10 μελών της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε επίπεδο Υπαστυνόμων και Λοχιών.

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου σε συνεργασία με το
Εκτός από τα δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στα
Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, έχει υποβάλει τις
οποία λαμβάνει ήδη μέρος, η Π.Υ. έχει προσκληακόλουθες δύο προτάσεις:
θεί και αποδεχθεί να συμμετάσχει σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στο εξής πρόγραμμα: Ερευνητικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «SAFE:
Η πρώτη πρόταση εντάσσεται στον Άξονα ΠροτεSave Firefighters in Europe», το οποίο θα ασχοραιότητας «Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον»
ληθεί με τη δημιουργία προτύπου πυρίμαχης
στον Ειδικό Στόχο 2.2 «Πρόληψη και διαχείριση
στολής πυρόσβεσης με αισθητήρες ασφαλείας.
φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων». Έχει συνολικό προϋπολογισμό €2.000.000 από τα οποία
€1.075.000 αφορούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
Κύπρου που συμμετέχει ως 2ος εταίρος. Ο πιο πάνω ειδικός στόχος αφορά στην αγορά δύο οχημάτων διάσωσης για σεισμούς, δύο αντλιοφόρων οχημάτων για μεταφορά νερού και αφρογόνου υγρού
6Χ4 και δεκαέξι αερομεταφερόμενα πυροσβεστικά
οχήματα ταχείας επέμβασης με αυτόνομο σύστημα
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

ανθρώπινη &

υπερήφανη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

63

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Α΄
Οργανόγραμμα Κυπριακής Αστυνομίας
Παράρτημα Β΄
Διακίνηση διερχόμενων ατόμων μέσω των οδοφραγμάτων για το 2007-2011
Παράρτημα Γ΄
Αποτελέσματα Στρατηγικών Στόχων 2010—Βασικά σημεία
Παράρτημα Δ΄
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/ Θυμάτων για τα έτη 2007-2011
Παράρτημα Ε΄
Υποθέσεις Ναρκωτικών και Ενεχόμενα πρόσωπα κατά την περίοδο 2007-2011
Παράρτημα Στ΄
Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 2010
Παράρτημα Ζ΄
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος για τα έτη 2006-2010
Παράρτημα Η΄
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά επαρχία για το έτος 2010

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011

65

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

199.994
562.544

Οδού Λήδρας
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΧΗΜΑΤΑ
ΑΤΟΜΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ
ΑΤΟΜΑ

40.467
322.083

Λήδρα Πάλας
Αγίου Δομετίου

28.580
58.496

Ελληνοκύπριοι
προς κατεχόμενα

47.057
91.698

Ελληνοκύπριοι
προς κατεχόμενα

Ελληνοκύπριοι
προς κατεχόμενα

ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ

979
21.060

349
19.732

Δεν επιτράπηκε η
είσοδος

28
103

12
63

Συνελήφθηκαν

39.914
82.325

4.748
18.575

Τ/Κ προς ελεύθερες
περιοχές

3.956
15.031

Τ/Κ προς
κατεχόμενες
περιοχές

Οδόφραγμα Λιμνίτη – Κ. Πύργου

Διακίνηση διερχομένων οχημάτων και ατόμων

39.476
73.840

143
359

89
5.105

41
103

Αλλοδαποί προς Δεν επιτράπηκε η
ελεύθερες
είσοδος
περιοχές

4.413
10.809

Τ/Κ προς ελεύθερες Τ/Κ προς
κα- Αλλοδαποί προς Δεν επιτράπηκε η
ελεύθερες
περιοχές
τεχόμενες περιοχές
είσοδος
περιοχές

Οδόφραγμα Ζώδιας

Διακίνηση διερχομένων οχημάτων και ατόμων

248.052
1.059.890

105.995
705.843

Τ/Κ προς ελεύθερες
περιοχές

Διακίνηση διερχομένων ατόμων
μέσω των Οδοφραγμάτων για το 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ — ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

2009

2009

2010

2010

2011

2011

▬

31%

▬

▬

▬

46%

▬

28%

▬

▬

▬

40%

▬

34%

▬

▬

▬

43%

>80%

81,4%

>80%

84,5%

>90%

80,8%

για χειρισμό θεμάτων τροχαίας

▬

▬

▬

▬

▬

63%

για παροχή πληροφοριών

▬

▬

▬

▬

▬

55%

για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων

▬

▬

▬

▬

▬

39%

*Ποσοστό πολιτών που πιστεύουν ότι
υπάρχει διαφάνεια στην
Αστυνομία

▬

17%

▬

▬

▬

34%

*Ποσοστό ενημερωμένων πολιτών για
τη γραμμή επικοινωνίας του πολίτη
(1460)

>65%

68%

▬

▬

>75%

53%

Αριθμός κλήσεων στη γραμμή επικοινωνίας του πολίτη (1460)
Αριθμός συναντήσεων με διάφορες
τοπικές κοινωνικές ομάδες για θέματα
κοινού ενδιαφέροντος
Αριθμός συναντήσεων και ανάπτυξη
σχέσεων με διάφορες πολύπολιτισμικές ομάδες

▬

≈36000

▬

≈40000

▬

≈53000

>630

1117

>680

1059

>1000

1033

>90

143

>100

149

>100

164

Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
είναι εθελοντές αιμοδότες

>1380

1730

>1420

1760

>1500

1797

Αριθμός φιαλών αίματος που προσφέρθηκαν από μέλη της Αστυνομίας

>800

903

>800

678

>700

651

Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
είναι εθελοντές δότες μυελού των
οστών

>1100

1129

>1100

1227

>1300

1290

▬
▬

98033
81778

▬
▬

106,140
82,217

▬
▬

120,470
72,962

▬

241

▬

273

▬

150

▬

975

▬

1036

▬

2719

▬

2134

▬

1677

▬

2508

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

*Ποσοστό πολιτών που αξιολόγησαν
θετικά την Αστυνομία για τις σχέσεις
της με το κοινό
*Ποσοστό ικανοποίησης πολιτών ως
προς την αποτελεσματικότητα της
Αστυνομίας
*Ποσοστό πολιτών που εμπιστεύεται
την Αστυνομία
Ποσοστό υποθέσεων που διαβιβάστηκαν στα καθορισμένα χρονικά
πλαίσια
*Ποσοστό ικανοποίησης πολιτών από
την εξυπηρέτηση σε Αστυνομικό
Σταθμό





Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα
της Αστυνομίας:
α. από Κύπρο
β. από εξωτερικό
Αριθμός περιπτώσεων:

 παροχής Α΄ βοηθειών και μεταφορά ασθενών / τραυματιών από
μέλη της Αστυνομίας
 παροχής ανθρωπιστικής ή άλλης
βοήθειας από μέλη της Αστυνομίας
 παροχής οδικής βοήθειας στους
αυτοκινητόδρομους

 Τα αποτελέσματα εξήχθησαν μέσα από δημοσκόπηση που έγινε από ιδιωτική εταιρεία μεταξύ 18.07.11 - 26.08.11

2ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ — ΑΥΞΗΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

2009

2009

2010

2010

2011

2011

Αριθμός θανατηφόρων τροχαίων
συγκρούσεων

<57

64

<48

56

<42

67

Αριθμός νεκρών συνεπεία τροχαίων συγκρούσεων

<61

71

<51

60

<45

71

Αριθμός σοβαρών τραυματισμών
συνεπεία τροχαίων συγκρούσεων

<552

538

<535

586

<519

557

Αριθμός πολιτών που παρακολούθησε διαλέξεις για θέματα οδικής ασφάλειας

>95000

124564

>95000

143539

>95000

121475

Αριθμός οχημάτων που υποβλήθηκαν σε μηχανικό έλεγχο

>750

2395

>800

2051

>800

3176

>105000

155249

>105000

167639

>105000

172442

▬

212560

▬

181807

▬

207468

▬

132430

▬

156318

▬

175398

▬

80130

▬

25489

▬

32070

▬

74284

▬

86206

▬

95114

▬

17897

▬

20657

▬

20865

▬

4006

▬

3643

▬

3563

▬

9742

▬

9306

▬

8497

▬

18762

▬

22807

▬

25658

▬

60006

▬

74706

▬

127755

Αριθμός προειδοποιήσεων, που
εκδόθηκαν με το ηλεκτρονικό σύστημα, για τροχαίες παραβάσεις
(τέθηκε σε εφαρμογή από τις
03.08.11)

▬

▬

▬

▬

▬

904

Αριθμός παρατηρήσεων που εκδόθηκαν με το ηλεκτρονικό σύστημα, για τροχαίες παραβάσεις
(τέθηκε σε εφαρμογή από τις
03.08.11)

▬

▬

▬

▬

▬

37374

Αριθμός υποθέσεων ναρκωτικών

▬

706

▬

851

▬

940

<7425

7121

<7350

8407

<7350

8442

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αριθμός ελέγχων αλκοόλης
Εξώδικα για τροχαίες παραβάσεις:
 αριθμός εκδοθέντων εξωδίκων
 αριθμός εξωδίκων που πληρώθηκαν
 αριθμός εξωδίκων για τα οποία σχηματίστηκε δικογραφικός
φάκελος
Αριθμός καταγγελιών για:
 παραβίαση του ορίου ταχύτητας
 μη χρήση ζώνης ασφαλείας
 μη χρήση προστατευτικού κράνους
 οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης
 χρήση κινητού τηλεφώνου
 άλλες τροχαίες παραβάσεις

Αριθμός σοβαρών
που διερευνήθηκαν

υποθέσεων

2ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ — ΑΥΞΗΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

2009

2009

2010

2010

2011

2011

>52%

55,2%

>52%

52,75%

>52%

50.27%

Αριθμός υποθέσεων μικροπαραβάσεων που διερευνήθηκαν

<11000

12496

<10800

13106

<10800

14639

Ποσοστό εξιχνίασης μικροπαραβάσεων

>80%

82,78%

>80%

85,9%

>80%

89.4%

Αριθμός περιστατικών βίας
στην οικογένεια

▬

750

▬

606

▬

677

Αριθμός ενταλμάτων είσπραξης
προστίμων που:
 Παραλήφθηκαν
 Εκτελέστηκαν/ Επιστράφηκαν
 Εκκρεμούν

▬
▬
▬

87015
72402
145623

▬
▬
▬

68855
65668
142896

▬
▬
▬

108341
93240
158311

▬
▬

2575
3141

▬
▬

2494
4666

▬
▬

2607
4657

Αριθμός αλλοδαπών που ελέγχθηκαν

▬

54046

▬

51652

▬

60597

Αριθμός παράνομων αλλοδαπών που συνελήφθησαν

▬

8037

▬

8005

▬

8231

Αριθμός προσώπων που καταγγέλθηκαν για παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών

▬

1208

▬

1115

▬

1144

Αριθμός αλλοδαπών που συνελήφθησαν να εργοδοτούνται παράνομα

▬

1617

▬

1446

▬

1402

Αριθμός αλλοδαπών που απελάθηκαν

▬

3673

▬

3265

▬

3941

Αριθμός αιτήσεων ασύλου που
υποβλήθηκαν στην Υ.Α&Μ

▬

2795

▬

2,498

▬

1681

Αριθμός διαλέξεων από μέλη του
Γραφείου Καταπολέμησης Χουλιγκανισμού σε οργανωμένα σύνολα σχετικά με τη βία στους αθλητικούς χώρους

▬

22

▬

13

▬

22

Αριθμός πολιτών που παρακολούθησαν τις πιο πάνω διαλέξεις
Αριθμός εργαστηρίων / σεμιναρίων / προγραμμάτων στα οποία
συμμετείχαν μέλη της Αστυνομίας
στα πλαίσια της ανάληψης της
Προεδρίας της Ε.Ε.
(εφαρμόσθηκε το 2011 λόγω της
προετοιμασίας για ανάληψη της
Προεδρίας Ε.Ε.)

>7000

6402

>7000

5600

>7000

5000

▬

▬

▬

▬

▬

45

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
Ποσοστό εξιχνίασης σοβαρών
υποθέσεων

Αριθμός πυρκαγιών στις οποίες
ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική
Υπηρεσία για κατάσβεση:
 στις αστικές περιοχές
 στις αγροτικές περιοχές

3ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ — ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αποτελέσματα

Στόχος

Στόχος
2009

2009
62
50%

Αποτελέσματα

Στόχος

2010

2010

2011

>67

217
67%

>67

▬

29

▬

31

>200

116
52%

>200

78
61%

Αποτελέσματα
2011

Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων/ σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου (CEPOL) που
αξιοποιήθηκαν από την Αστυνομία

>67

Αριθμός ομάδων εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στις οποίες συμμετείχαν μέλη της
Αστυνομίας

▬

Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών
προ-γραμμάτων / συνεδρίων/
σεμιναρίων / υποτροφιών που προσφέρονται από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες και
αξιοποιήθηκαν από την Αστυνομία

>180

Αριθμός διαφόρων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και σεμιναρίων που
πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.)

▬

102

▬

98

▬

87

Αριθμός μελών Αστυνομίας που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια για εμπέδωση επαγγελματικής
Αστυνομικής συμπεριφοράς

>500

469

>500

510

>500

182

Αριθμός Αξιωματικών που παρακολούθησαν εξειδικευμένα προγράμματα με θέμα την ανάπτυξη ηγετικών
ικανοτήτων

>15

21

>15

15

>15

16

Αριθμός ημερών άδειας ασθενείας
ανά μέλος

<7,4

9,15

<7

9,56

<8

9,16

23

87
40%

173
56.5%

4ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ — ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

2009

2009

2010

2010

>45

45

>50

>0,25

0,29

Αριθμός νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών για αντικατάσταση παλαιών και
κάλυψη νέων αναγκών

▬

Αριθμός κλειστών κυκλωμάτων
(C.C.T.V) που εγκαταστάθηκαν σε
Αστυνομικούς Σταθμούς

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
Αριθμός μηχανογραφημένων προγραμμάτων
Αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
ανά μέλος

Αριθμός ειδών ιματισμού και εξάρτυσης των οποίων αναβαθμίστηκαν /
βελτιώθηκαν οι τεχνικές τους προδιαγραφές

Στόχος

Αποτελέσματα

2011

2011

50

>50

55

>0,27

0,36

>0,29

0,37

1000

▬

▬

▬

40

▬

▬

▬

▬

▬

17

>20

43

>20

37

>20

18

Σημείωση: Τα πιο πάνω αποτέλεσμα πιθανόν να έχουν μικρές διαφοροποιήσεις με τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στο κείμενο και στους στατιστικούς πίνακες, καθ’ ότι τα στοιχεία αυτά έχουν εκδοθεί πριν την ολοκλήρωση
των τελικών στατιστικών στοιχείων της Αστυνομίας.

88

79

64

56

67

2008

2009

2010

2011

Θανατηφόρες

2007

ΕΤΟΣ

463

489

539

563

592

Σοβαρές

523

652

594

750

788

Ελαφρές

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

629

686

659

739

834

Ζημιές

1.682

1.883

1.856

2.131

2.302

ΣΥΝΟΛΟ

71

60

71

82

89

Νεκροί

557

586

647

661

717

Σοβαρά

982

1.176

1.076

1.302

1.438

Ελαφρά

Τραυματίες

ΘΥΜΑΤΑ

1.610

1.822

1.794

2.045

2.244

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2011

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1΄

284

284

875

Αλλοδαποί

Αρ. Υποθέσεων

2007

743

875

743

Ενεχόμενα Πρόσωπα

Κύπριοι

850
825
800
775
750
725
700
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
250

779

250

677

2008

677

875

239

706

239

595

2009

595

779

253

851

253

720

2010

720

851

254

940

254

798

2011

798

940

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 - 2011
Αρ. Υποθέσεων

4896

4613

4461

4526

5889

5342

4711

5516

5539

5640

5222

4242

60597

Γενάρης

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάης

Ιούνιος

Ιούλιος

Αύγουστος

Σεπτέμβριος

Οκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

ΟΛΙΚΟ

8231

636

710

743

634

731

634

707

683

656

755

622

720

Συνολικό*

247

23

27

25

20

17

10

19

18

18

26

24

20

Συλληφθέντες

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

6919

532

589

606

541

638

525

596

578

561

629

529

595

1144

65

93

92

108

130

99

95

90

79

103

98

92

ΕΡΓ/ΕΣ

1402

77

117

110

143

146

118

122

124

94

123

122

106

ΑΛ/ΠΟΙ

OVERSTAY ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

3941

261

317

315

381

334

309

362

357

328

316

336

325

876

80

106

46

46

73

71

52

103

87

81

57

74

57028

4100

5579

5131

5834

4732

4459

4897

4449

3911

4424

4449

5063

649

56

35

66

62

61

71

64

59

41

49

46

39

1681

81

157

174

189

113

125

135

149

120

153

107

178

ΑΣΥΛΟΥ**

ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΘ΄
ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΝΗΣΗ ΑΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

** Αντιπροσωπεύει τον αριθμό αιτήσεων που λαμβάνει η Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης

* Ο συνολικός αριθμός λαθρομεταναστών ανέρχεται στους 8231 και συμπεριλαμβάνει: συλληφθέντες λαθρομετανάστες + overstay + αιτητές ασύλου από κατεχόμενα + λαθρομετανάστες που αποχώρησαν από μόνοι τους.

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΜΗΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 2011

1659 80,89%

4007 53,02%

Άλλα σοβαρά εγκλήματα 2051

ΟΛΙΚΟ 7557

K = Καταγγελθείσες
Υποθέσεις
Ε = Εξιχνιασθείσες
Υποθέσεις
%= Ποσοστό εξιχνίασης

* Να σημειωθεί πως στα
στοιχεία είναι αφαιρεμένες
οι ανύπαρκτες υποθέσεις.

493 29,57%

1667

10,00%

895 33,88%

4

Κλοπές

40

Καταστροφή περιουσίας
με εκρηκτικές ύλες

852 97,37%

48,65%

22,75%

0,00%

73,68%

72,73%

72,73%

%

2642

875

Ναρκωτικά

36

38

0

14

8

8

Ε

2007

Διαρρήξεις

74

0

Απόπειρες Βιασμών

Ληστείες και Εκβιασμοί

19

Βιασμοί

167

11

Απόπειρες Φόνων

Εμπρησμοί / Απόπειρες

11

Κ

Φόνοι

Αδικήματα

7328

2210

1405

2587

33

779

71

187

0

34

13

9

Κ

18,18%

97,30%

59,15%

20,86%

0,00%

82,35%

92,31%

77,78%

%

51

706

142

204

3

27

19

19

Κ

35,66% 1285

4355 59,43% 7094

1862 84,25% 2134

501

1100 42,52% 2504

6

758

42

39

0

28

12

7

Ε

2008

3965

1793

401

910

3

689

84

31

3

22

17

12

Ε

2009

55,89%

84,02%

31,21%

36,34%

5,88%

97,59%

59,15%

15,20%

100,00%

81,48%

89,47%

63,16%

%

8387

2197

1670

3232

54

851

156

171

2

36

11

7

Κ

4463

1786

615

1108

2

817

67

22

1

28

10

7

Ε

2010

52

936

137

163

2

38

13

8

Κ

53,21% 8426

81,29% 2011

36,83% 1688

34,28% 3378

3,70%

96,00%

42,95%

12,87%

50,00%

77,78%

90,91%

100,00%

%

4236

1650

490

1066

1

906

58

18

2

31

11

3

Ε

2011

50,27%

82,05%

29,03%

31,59%

1,92%

96,79%

42,34%

11,04%

100,00%

81,6%

84,62%

37,50%

%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2011

268

16

Ναρκωτικά

Kαταστροφή
περιουσίας με
εκρηκτικές ύλες

1

265

12

49,25%

ΟΛΙΚΟ 2617 1289

28

3

2

8

5

0

Ε

48,28%

5,56%

100,00%

72,7%

100,00%

0,00%

%

0,00%

2452 992 40,46%

487 357 73,31%

547 117 21,39%

1003 226 22,53%

28

255 246 96,47%

58

54

2

11

5

2

K

Λεμεσός

3

3

Ε

0

16,67%

0,00%

50,0%

0,00%

0,00%

%

29

17

5

1

1

K

12

3

5

1

1

Ε

%

41,38%

17,65%

0,00%

100,0%

100,00%

100,00%

Πάφος

17

23

7

3

3

K

6

3

6

1

2

Ε

35,29%

13,04%

0,00%

85,7%

33,33%

66,67%

%

Λάρνακα

0,00%

4

0,00%

1

0,00%

4

2

K

62

21,31% 256 96 37,50% 26

137

163

2

38

13

8

K

58

18

2

31

11

3

Ε

52

1

1,92%

96,79%

42,34%

11,04%

100,00%

81,6%

84,62%

37,50%

%

15,38% 1688 490

29,03%

36,36% 3378 1067 31,56%

0,00%

100,00% 936 906

0,00%

0,00%

0,00%

0,0%

0,00%

0,00%

%

ΟΛΙΚΟ

48,44% 8426 4236 50,27%

30 100,00% 2011 1650 82,05%

4

24

4

Ε

Μόρφου

113
694 61,09% 128 62
6

98 82,35% 337 301 89,32% 364 318 87,36% 30

73 60,33% 291

764 539 70,55% 1329 660 49,66%

119

121

359 230 64,07% 491 129 26,27% 343 149 43,44% 66

3

137 132 96,35% 153 146 95,42% 119 113 94,96%

1

18

6

K

Αμμόχωστος

Να σημειωθεί ότι στα πιο πάνω στοιχεία έχουν αφαιρεθεί οι ανύπαρκτες υποθέσεις.
K = Καταγγελθείσες Υποθέσεις Ε = Εξιχνιασθείσες Υποθέσεις %= Ποσοστό εξιχνίασης

81,01%

30,87%

27,60%

6,25%

98,88%

37,50%

12,24%

0,00%

100,0%

100,00%

0,00%

%

546

138

674

32

Ληστείες /
Εκβιασμοί

6

Άλλα σοβαρά
εγκλήματα

49

Εμπρησμοί /
Απόπειρες

0

447

0

Απόπειρες
Βιασμού

9

Κλοπές

9

Βιασμοί

4

1116 308

4

Απόπειρες
Φόνου

Ε

Λευκωσία

Διαρρήξεις

2

K

Φόνοι

Αδικήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

