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Γ.Δ.Ο.Ε.              Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος 
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Δ.Υ.Ε.                 Διεύθυνση Υποστήριξης Επιχείρησης 
Ε.Κ.Ε.Μ.             Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας 
Ε.Μ.Α.Κ.            Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 
Ε.Φ.                    Εθνική Φρουρά 
Κ.ΕΠΙΚ.             Κέντρο Επικοινωνιών 
Κ.Ε.Μ.                Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων 
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ΟΥΛΑ.Δ.           Ουλαμός Διοίκησης 
ΠΑ.ΣΥ.Ρ.           Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης 
Σ.Α.Κ.Α.Σ.        ή Αρχή Καταπολέμησης  Αδικημάτων  Συγκάλυψης 
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Υ.Ε. & Ε.            Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου 
Υ.Α. & Μ.          Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Υ.Κ.Α.Ν.            Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών 
ΥΠ.ΕΓ.Ε.            Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών 
Φ.Α.Π.                Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης 
Χ.Α.Κ.                 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
EUROPOL  European Police 
EUPM  Εuropean Police Mission 
E.W.S.                 Early Warning System 
F.I.R.                   Flight Information Region 
INTERPOL  International Police 
I.P.A.                   International Police Association 
S.I.R.E.N.E.        Supplementary Information Request of the National Entries 
S.I.S.                   Schengen Information System   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ   
 

 
 Η  σημερινή  εποχή  χαρακτηρίζεται  ως    εποχή  του 
θάμβους και της παράκρουσης. Σ’ αυτή την εποχή η 
Κυπριακή  Αστυνομία  καλείται  να  προστατέψει  την 
κοινωνία της Κύπρου από όλους όσους προσπαθούν 
να την λαβώσουν, να την θέσουν σε κίνδυνο και να 
είναι άσβεστος  υπερασπιστής  /  φρουρός  του Νόμου 
και  της  Τάξης.  Όραμα  της  Κυπριακής  Αστυνομίας 
είναι να διατηρήσει υγιή και ασφαλή τον κοινωνικό 
ιστό,  που  προάγει  τις  ανθρώπινες  αξίες  και 
ελευθερίες,    μια  κοινωνία απαλλαγμένη από    κάθε 
μορφή βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 
 
Η στρατηγική και η πολιτική που ακολουθεί η Αστυνομία έχει σαν στόχο 
την  προστασία  και  εξυπηρέτηση  του  πολίτη,  την  αύξηση  της 
αποδοτικότητας  και  αποτελεσματικότητας  των  μελών  του  Σώματος  και 
τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας, ευνομίας και ευταξίας στο τόπο μας. 
Για  την  επίτευξη  του  στόχου  μας  κρίθηκε  απαραίτητη  η  ιεράρχηση  των 
προτεραιοτήτων  μας,  θέτοντας  πρωτεύον  μέλημα  μας  το  τροχαίο 
πρόβλημα.  Ακολούθως,  την  ανάπτυξη  και  διατήρηση αγαστών  σχέσεων 
με  το  κοινό,  τα  ναρκωτικά,  την  εγκληματικότητα,  την 
Λαθρομετανάστευση και την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων. 
 
Επιπρόσθετα,  η  Αστυνομία  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  παγκόσμιες 
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και  εξελίξεις,  καθώς και  τις ανάγκες της 
σύγχρονης Κυπριακής κοινωνίας, άρχισε σταδιακά τη διαφοροποίηση του 
ρόλου  και  της  αποστολής  της,  μετατρέποντας  τις  Δυνάμεις  των 
Τμημάτων/ Μονάδων και Υπηρεσιών της σε ένα Ανθρώπινο Οργανισμό, 
που έχει ως στόχο, πέραν της προκαθορισμένης από το Νόμο αποστολής, 
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας προς το 
κοινό.  Για  την  επίτευξη  του  στόχου  αυτού,  η  Αστυνομία  αναλώνει  ένα 
σημαντικό μέρος  του ανθρώπινου  δυναμικού  και  των μέσων  της.  Καμιά 
Αστυνομία στον κόσμο δεν μπορεί να εργάζεται αποτελεσματικά και να 
επιτύχει στην αποστολή της, όσο κι αν εξοπλιστεί με σύγχρονα μέσα, με 
ανθρώπινο  δυναμικό  ή  εκπαιδεύσει  το  προσωπικό  της,  εκτός  αν 
αναπτύξει και διατηρήσει άριστες σχέσεις με το κοινό.    
 
Η  Ηγεσία  της  Αστυνομίας  κατά  το  έτος  2006  έθεσε  υψηλά  τον  πήχη, 
βάζοντας  στόχους  οι  οποίοι  προωθήθηκαν  και  πολλοί  απ’  αυτούς 
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Διοίκησης  
 



 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 
Βασικός  άξονας  για  την  Αστυνομία  κατά  το  2006  ήταν  ο  σεβασμός  των 
ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  η  ενδυνάμωση  /  σύσφιξη  των σχέσεων  κοινού  – 
Αστυνομίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας και η ασφάλεια του πολίτη λήφθηκαν 
σοβαρά  υπόψη  στη  χάραξη  πολιτικής  ενάντια  στο  έγκλημα  σε  όλες  του  τις  
μορφές.  Για  το  σκοπό αυτό.  η Αστυνομία  επιδίωξε  και φέτος  να  βελτιώσει  την 
ποιότητα υπηρεσιών που προσφέρονται   στον πολίτη, αναβαθμίζοντας τόσο το 
έμψυχο όσο και το άψυχο υλικό της.      
 
Σκοπός της Ετήσιας Έκθεσης είναι η παρουσίαση του πολυσύνθετου  έργου της 
Αστυνομίας  κατά  το  2006,  σ’  όλους  τους  τομείς  δραστηριοτήτων  της,  για 
ενημέρωση των μελών της ‐ και ανάλογη αξιοποίηση ‐  αλλά και για ενημέρωση 
του κοινού.     
  
Η  παρούσα Έκθεση  χωρίζεται  σε  τέσσερα  μέρη:  το  πρώτο  μέρος  (ΜΕΡΟΣ Α΄), 
αναφέρεται  σε  θέματα    Διοίκησης,  και  έχει  τρεις  υποδιαιρέσεις,  την  Σύσταση‐
Καθήκοντα,  την  Λειτουργία  και  τη  Διοίκηση.  Στη  Σύσταση  ‐  Καθήκοντα  
αναφέρονται  επιγραμματικά  οι  υποχρεώσεις  της  Κυπριακής  Αστυνομίας,  που 
δεν είναι άλλες από τη διατήρηση   του νόμου και της τάξης,  τη διαφύλαξη της 
ειρήνης,  την  πρόληψη  και  εξιχνίαση  του  εγκλήματος,  τη  σύλληψη  και 
προσαγωγή  των  παρανομούντων  ενώπιον  της  Δικαιοσύνης.  Στην  Λειτουργία   
αναφέρεται  η  ‘Ανώτατη  Διοικητική  Αρχή’  και  οι  κυριότεροι  διαχωρισμοί  της 
Κυπριακής Αστυνομίας. Αναφορικά με την Διοίκηση, επεξηγείται ο διαχωρισμός 
του Αρχηγείου σε Τμήματα και  Διευθύνσεις. 
 
Ακολούθως,  στο  δεύτερο μέρος  (ΜΕΡΟΣ Β΄),  γίνεται  εκτενής  αναφορά  για  την 
δραστηριοποίηση όλων των Τμημάτων / Μονάδων / Υπηρεσιών / Επαρχιών στην 
διάρκεια  του  απερχόμενου  έτους.  Το  μέρος  αυτό,  χωρίζεται  σε  τέσσερα 
κεφάλαια,  πιο  συγκεκριμένα  στην  Ανάπτυξη  Επαγγελματισμού  και  στην 
Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών, στη Διασφάλιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στη 
Πρόληψη  και  Εξιχνίαση  του  Εγκλήματος  και  στην  Εκπαίδευση  και  Ανάπτυξη 
προσωπικού.  
 
Το τρίτο μέρος (ΜΕΡΟΣ Γ΄), αναφέρεται σε μη αστυνομικές δραστηριότητες από 
οργανωμένες  ομάδες  αστυνομικών  όπως  το  Cyprus  Police  Torch  Run 
International,  Police  Association‐Cyprus  Section,  την  Αθλητική  Ένωση 
Αστυνομικών Κύπρου  και  τον  Ιερό Ναό  της Αγίας  του Θεού Σοφίας  και Αγίας 
Ειρήνης.  
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Στο  τελευταίο  μέρος  της  Ετήσιας  Έκθεσης  (ΜΕΡΟΣ  Δ΄),  παρατίθενται 
Παραρτήματα  στα  οποία  παρουσιάζονται  στατιστικά  στοιχεία,  αναλυτικοί 
πίνακες  και  γραφικές  παραστάσεις,  σχετικά  με  το  επίπεδο  της 
εγκληματικότητας,  των  τροχαίων δυστυχημάτων,  τις  κατασχέσεις  ναρκωτικών, 
της  συμμετοχής  μελών  της  Αστυνομίας  σε  εκπαιδευτικά/  επιμορφωτικά/ 
ενημερωτικά  σεμινάρια  στο  εξωτερικό  και  άλλα  θέματα  συναφή  με  το 
περιεχόμενο της Έκθεσης. 
 
Εν  κατακλείδι,  η  απερχόμενη  χρονιά  υπήρξε  πολύ  πλούσια  από  πλευράς 
δραστηριοτήτων. Έντονη υπήρξε, κατά το 2006, και η προσπάθεια για περαιτέρω 
βελτίωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  προς  το  κοινό  και  αύξηση  του 
αισθήματος ασφαλείας γενικότερα.      
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Ετήσια Έκθεση της Αστυνομίας  Κύπρου  2006   
 
 

 
ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 
 
 
 
 Σύσταση – Καθήκοντα 
 Λειτουργία 
 Δομή της Αστυνομίας  
Αρχηγείο 
Τμήματα 
Τμήμα Α΄‐ Διοίκηση 
Τμήμα Β΄‐ Τροχαία, Μεταφορές 
Τμήμα Γ΄‐Έγκλημα, Εισαγγελία 
Τμήμα Δ΄‐ Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη 
Τμήμα Μελετών & Ανάπτυξης (Τ.Μ.&Α.) 
Διευθύνσεις  
Διεύθυνση  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  –Διεθνούς  Αστυνομικής  Συνεργασίας 
(Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.)  
Υπηρεσίες 
Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μεταναστεύσεως (Υ.Α.&Μ.) 
 Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) 
 Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) 
Υπηρεσία Επιθεωρήσεων & Ελέγχου (Υ.Ε.&Ε.) 
Κεντρική υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.) 
Μονάδες 
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.) 
 Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 
 Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.) 
 Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.) 
 Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών  
 ΑΔΕ Λευκωσίας 
 ΑΔΕ Λεμεσού 
 ΑΔΕ Λάρνακας 
 ΑΔΕ Αμμοχώστου 
 ΑΔΕ Πάφου 
 ΑΔΕ Μόρφου 
 Πυροσβεστική Υπηρεσία   
 



 
ΜΕΡΟΣ A΄ ‐ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
 
 
1. ΣΥΣΤΑΣΗ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 
Η Κυπριακή Αστυνομία  ιδρύθηκε  σύμφωνα με  τις  πρόνοιες  του Άρθρου 
130 του Συντάγματος. Τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες της 
Αστυνομίας καθορίζονται από τον Περί Αστυνομίας Νόμο  (Ν.73(Ι)/2004).  
Με βάση  το άρθρο 6  του Νόμου,  η Αστυνομία απασχολείται σε  όλη  την 
επικράτεια της Δημοκρατίας για: 
 

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

  Δικαιοσύνης 
 
 
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
Σύμφωνα  με  το  Άρθρο  8  του  Περί  Αστυνομίας  Νόμου,  (Ν.73(Ι)/2004)  η 
διοίκηση  της  Αστυνομίας,  σε  όλο  τον  εδαφικό  χώρο  της  Δημοκρατίας, 
ασκείται από τον Αρχηγό. 
 
Ο  Αρχηγός  της  Αστυνομίας  υποστηρίζεται  από  τον  Υπαρχηγό  και 
τέσσερις  Βοηθούς  Αρχηγούς.  Οι  έξι  μαζί  αποτελούν  την  Ηγεσία,  την 
ʺΑνωτάτη  Διοικητική  Αρχήʺ,  της  οποίας  ρόλος  και  αποστολή  είναι  η 
διάθεση  οράματος,  διορατικότητας,  σκοπού  και  στρατηγικής.  
Παράλληλα,  ρόλος  και  αποστολή  της  είναι  η  δημιουργία  και  διεύρυνση 
νέων  προοπτικών,  η  έμφαση  στη  λειτουργικότητα,  αποδοτικότητα  και 
αποτελεσματικότητα  της  Αστυνομίας,  η  ανάπτυξη  και  ενδυνάμωση  του 
ανθρώπινου δυναμικού. 
 
Οι κυριότεροι διαχωρισμοί της Κυπριακής Αστυνομίας είναι το Αρχηγείο, 
οι  Αστυνομικές  Διευθύνσεις,  οι  Αστυνομικές  Μονάδες,  οι  Αστυνομικές 
Υπηρεσίες,  μια Διεύθυνση και η Πυροσβεστική  Υπηρεσία. 
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3. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
 

3.1. ΑΡΧΗΓΕΙΟ 
 
Το Αρχηγείο χωρίζεται σε Τμήματα, Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Μονάδες 
ως ακολούθως (βλέπε οργανόγραμμα Αστυνομίας και Πυροσβεστικής στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄): 
 

 
Προαύλιο Αρχηγείου Αστυνομίας 

 
3.1.1. Τμήματα  
 
3.1.1.1 Τμήμα Α’ (Διοίκηση) 

 
Το Τμήμα Α΄  είναι  το καθʹ  ύλην αρμόδιο Τμήμα για  διοικητικής φύσεως 
θέματα και προσδιορίζει την πολιτική και στρατηγική που θα εφαρμοστεί 
για  τον  εκάστοτε  τομέα  της  αρμοδιότητας  της  Αστυνομίας  έχοντας 
παράλληλα την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία 
του Σώματος. 
 
Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Α΄  είναι  Ανώτερος  Αξιωματικός  που  είναι 
υπόλογος στον Αρχηγό Αστυνομίας, μέσω του Β/Αρχηγού  (Δ’).   Σ’ αυτόν 
υπάγονται οι ακόλουθες Υπηρεσίες / Γραφεία: 
 
• Γραφείο Αρχηγού  
 
• Γραφείο Υπαρχηγού 
 
• Γραφείο  Δημοσίων  Σχέσεων  (επιχειρησιακά  υπάγεται  στον  Αρχηγό 
Αστυνομίας).   
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• Γραφείο Τύπου (επιχειρησιακά υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνομίας).   
 
• Γραφείο Επιχειρήσεων  
Το  Γραφείο  Επιχειρήσεων  έχει  ως  αποστολή,  τη  σύνταξη  και  χειρισμό 
Σχεδίων Ενέργειας του Αρχηγείου της Αστυνομίας που προκύπτουν από 
τυχόν  πολεμική  σύρραξη,  τρομοκρατικές  ενέργειες  κλπ.    Επίσης 
συντάσσει  και  χειρίζεται  Διαταγές  Επιχειρήσεων  που  αφορούν  αφίξεις 
Επισήμων,  Συνέδρια,  Διασκέψεις,  καθώς  και  Αθλητικές  Συναντήσεις 
υψηλού  κινδύνου  και  εκτελεί  χρέη  Αξιωματικού  Συνδέσμου  μεταξύ 
Αρχηγείου Αστυνομίας, Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών και 
ξένων  Πρεσβειών  στην  Κύπρο,  καθώς  και  με  εκπροσώπους  των 
Κυβερνητικών Τμημάτων / Υπηρεσιών. 
 
• Γραφείο Προσωπικού 
Ευθύνη  του  Γραφείου Προσωπικού  είναι  γενικά  τα  θέματα  προσωπικού 
της  Αστυνομίας,  τηρώντας  τους  φακέλους  των  μελών.    Επιλαμβάνεται 
παράλληλα  των  σχετικών  εγγράφων,  προαγωγών,  μεταθέσεων  μελών,  
και ποινικών  / πειθαρχικών υποθέσεων εναντίον τους.   Οι Εβδομαδιαίες 
Διαταγές  που  άπτονται  θεμάτων  προσωπικού  εκδίδονται  και 
κυκλοφορούν υπό την ευθύνη του Γραφείου Προσωπικού. 
 
• Αρχείο 
Το  Αρχείο  είναι  επιτελική  υπηρεσία  και  έχει  την  ευθύνη  για  τη 
διεκπεραίωση  της  αλληλογραφίας.  Επίσης,  έχει  την  ευθύνη  για  την 
έκδοση  και  κυκλοφορία  εγκυκλίων  πάνω  σε  διοικητικά  ή  διαδικαστικά 
θέματα, (οργάνωση, εποπτεία, πειθαρχία, κ.ά.), καθώς και την έκδοση των 
Εβδομαδιαίων  Διαταγών  για  διοικητικά  ή  νομοθετικής  φύσεως 
καθήκοντα,  συνήθεις  οδηγίες  και  γνωστοποιήσεις.    Παράλληλα,  ασκεί 
συντονιστικό  και  εποπτικό  ρόλο  όσον  αφορά  στη  χάραξη  ενιαίας 
πολιτικής σε θέματα γενικής αλληλογραφίας.   
 
• Λογιστήριο 
Ως  επί  το πλείστο ασχολείται  με  τον  έλεγχο  του  κρατικού μισθολογίου, 
τις  πληρωμές  και  αποκοπές  διαφόρων  επιδομάτων,  αναπροσαρμογή 
κλιμάκων  των  μελών  και  άλλες  λογιστικές  εργασίες,  διατηρώντας 
πάντοτε στενή συνεργασία με το Γενικό Λογιστή. 
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Δυτική όψη του Ιερού Ναού Αγίας του Θεού Σοφίας και Αγίας Ειρήνης 

 
• Γραφείο Οικήσεως και Ευημερίας 
To  Γραφείο  Οικήσεως  είναι  αρμόδιο  για  την  ετοιμασία  του 
προϋπολογισμού  για  τις  αναπτυξιακές  δαπάνες  της  Αστυνομίας,  τον 
προγραμματισμό  και    την  παρακολούθηση  των  εργασιών  για  την 
ανέγερση  των  νέων  και  συντήρηση  των  υφιστάμενων  κτιριακών 
εγκαταστάσεων  της  Αστυνομίας,  και  τον  έλεγχο  υλοποίησης  των 
εγκεκριμένων  δαπανών  στον  προϋπολογισμό. 
 
• Γραφείο Ασφαλείας Αρχηγείου 
Το  γραφείο  αυτό  είναι  επιφορτισμένο  με  την  Ασφάλεια  του  Αρχηγείου 
Αστυνομίας  και  έχει  την  ευθύνη  για  τον  έλεγχο  των  εισερχόμενων  και 
εξερχόμενων προσώπων και οχημάτων.
 
• Φιλαρμονική Αστυνομίας 
Η  Φιλαρμονική 
συγκροτείται  από  το 
Διευθυντή  και  από 
άλλα  μέλη  της 
Αστυνομίας,  σύμφωνα 
με τις οργανικές θέσεις 
που υπάρχουν.  Σκοπός 
της Φιλαρμονικής  είναι 
η  προσφορά  στο 
κοινωνικό σύνολο μέσα 
από  κοινωνικές, 
πολιτιστικές  και 
θρησκευτικές  εκδηλώσεις  με  απώτερο  σκοπό  τη  σύσφιξη  σχέσεων 
Αστυνομίας – Κοινού.   Παράλληλα μέσα στα καθήκοντα της είναι και η 
μουσική  παρουσία  της  στην  επίδοση  διαπιστευτηρίων  και  κατά  τις 
επισκέψεις επισήμων από ξένες χώρες στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Εκδήλωση με συμμετοχή της Φιλαρμονικής και χορωδίας 
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• Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων (Κ.Ε.Μ.) 
Το  Κέντρο  Ελέγχου  Μηνυμάτων  (Κ.Ε.Μ.)  Αρχηγείου  λειτουργεί  επί 
24ώρου  βάσεως  με  το  σύστημα  αλλαγών  έχοντας  υπεύθυνο  σε  κάθε 
αλλαγή  Αξιωματικό  Υπηρεσίας.  Υπό  την  ευθύνη  του  Κ.Ε.Μ.  λειτουργεί 
τηλεφωνικό  κέντρο,  καθώς  επίσης  και  η  Γραμμή  του  Πολίτη  (αρ.  τηλ. 
1460),  η  οποία  εγκαταστάθηκε  για  τη  βελτίωση  και  αναβάθμιση  των 
σχέσεων Αστυνομίας με το κοινό. 
 
• Μουσείο Αστυνομίας 
Το Μουσείο Αστυνομίας  ιδρύθηκε αρχικά ως Εγκληματολογικό Μουσείο, 
το 1933,  από  τον τότε Βρετανό Αρχηγό Αστυνομίας  της αποικιοκρατικής 
κυβέρνησης. To 2004 μεταστεγάστηκε σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
παρά  το  Αρχηγείο  Αστυνομίας  και  συνεχώς  εμπλουτίζεται  με  νέα 
εκθέματα. 
 
Αποστολή του Μουσείου είναι η διατήρηση της  Ιστορίας της Αστυνομίας 
και  η  διαφύλαξη  τεκμηρίων  αξιόλογων  υποθέσεων,  παράλληλα  με  τη 
φύλαξη    αντικειμένων  ασυνήθιστης  κατασκευής  και  επινόησης  σχετικά 
με την Αστυνομία.   
 
 
 
3.1.1.2 Τμήμα Β΄  ‐  Τροχαία, Μεταφορές 
 
Η κύρια αποστολή του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας είναι η 
εφαρμογή  του  Κώδικα  Οδικής  Κυκλοφορίας  και  ο  καθημερινός 
τροχονομικός  έλεγχος  σε  εικοσιτετράωρη  βάση,  τόσο  στους 
αυτοκινητόδρομους  όσο  και  στις  πόλεις.    Σε  συνεργασία  με  τους 
Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 
για πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.   
 
Για  να  το  πετύχει  αυτό  δραστηριοποιείται  στους  τομείς  του  έλεγχου 
τροχαίας,  της  Οδικής  Ασφάλειας,  της  διαφώτισης  και  κυκλοφοριακής 
αγωγής,  της ετοιμασίας Στατιστικών Στοιχείων και της τήρησης αρχείου 
Προηγουμένων Τροχαίων αδικημάτων.        Σε  συνεργασία με  την Ηγεσία 
της  Αστυνομίας    χαράζει  στρατηγική  για  την  αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του τροχαίου προβλήματος. 
 
Προϊστάμενος  του  Τμήματος  Β΄  είναι  Ανώτερος  Αξιωματικός  που  είναι 
υπόλογος στον Αρχηγό μέσω του Β/ Αρχηγού (Υ).  Σ’ αυτόν υπάγονται  τα 
ακόλουθα Γραφεία: 
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• Αρχείο 
Διεκπεραίωση εισερχόμενης & εξερχόμενης αλληλογραφίας. 

 
• Γραφείο Στατιστικής 
- Μηχανογράφηση στατιστικών εντύπων 
- Ετοιμασία στατιστικών πινάκων 
- Ετοιμασία διαφωτιστικού υλικού 
 
• Γραφείο Μελετών 
- Μελέτη της Νομοθεσίας/Κανονισμών τροχαίας και υποβολή  

εισηγήσεων για βελτιώσεις/προσθήκες 
- Εκπαίδευση προσωπικού 
- Μελέτη ποινικών υποθέσεων 
 
• Γραφείο Οδικής Ασφάλειας 
Το  Γραφείο  συνεργάζεται  με  διάφορες  Κυβερνητικές  Υπηρεσίες  για 
ανάπτυξη και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο   υφιστάμενο οδικό 
δίκτυο. 

 
• Γραφείο Προηγουμένων Καταδικών Τροχαίας 
- Αρχειοθέτηση καταδικών σοβαρών τροχαίων αδικημάτων 
- Έκδοση πιστοποιητικών λευκού ποινικού μητρώου 
- Έκδοση πιστοποιητικών αξιοπιστίας 
 
• Σχολή Οδηγών 
− Εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας σε θέματα οδήγησης 
− Εξέταση οδηγών / μελών της Αστυνομίας στην οδήγηση   
         αστυνομικών οχημάτων, για απόκτηση υπηρεσιακής άδειας  
         οδήγησης. 
   
• Ουλαμοί Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων 
- Έλεγχος Τροχαίας 
- Πρόληψη και περιστολή των τροχαίων δυστυχημάτων 
- Εντοπισμός και καταγγελία ή έκδοση γραπτής ειδοποίησης των  

παραβατών των Νόμων & Κανονισμών της Τροχαίας 
- Κλιμάκιο Αυδήμου 
- Κλιμάκιο Ξυλοφάγου 
 
• Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
Το  Πάρκο  Κυκλοφοριακής    Αγωγής  είναι  μια  προσομοίωση  οδικού 
αστικού δικτύου όπου συναντούμε δρόμους, πεζόδρομους, φώτα τροχαίας, 
διαβάσεις πεζών και κυκλικούς κόμβους. Σκοπός του είναι η εκπαίδευση 
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προσώπων  όλων  των  ηλικιών,  κυρίως  μαθητών  και  γενικά  νεαρών 
προσώπων, ως προς τον ορθό τρόπο χρησιμοποίησης  του οδικού αστικού 
δικτύου.  
 
 
 
 
3.1.1.3. Τμήμα Γ΄  ‐  Έγκλημα, Εισαγγελία 
 
Προΐσταται  Ανώτερος  Αξιωματικός,  που  είναι  υπόλογος  στον  Αρχηγό 
Αστυνομίας μέσω του Β/Αρχηγού (Ε).  Σ’ αυτόν υπάγονται τα ακόλουθα: 
 
• Τ.Α.Ε. (Επιχειρήσεις) 
Πραγματοποιεί  επιχειρήσεις  σε  όλη  τη  Κύπρο  και  βοηθά  στην  εξέταση 
ορισμένων  σοβαρών  ή  περίπλοκων  υποθέσεων,  που  επηρεάζουν 
περισσότερες  από  μια  Επαρχίες  ή  όπως  ήθελε  ορίσει  ο  Αρχηγός 
Αστυνομίας. 
     
• Αρχείο και Στατιστικές Εγκλημάτων 
- Ταξινόμηση αλληλογραφίας/παραλαβή και αποστολή της 
- Στατιστικές Εγκλημάτων 
• Εισαγγελία 
‐  Επίβλεψη της εργασίας που διεξάγεται στα Επαρχιακά Γραφεία  

   Εισαγγελίας 
‐  Διεξοδική  μελέτη  όλων  των  φακέλων  δικογραφίας  που                 

αποστέλλονται στο Αρχηγείο για γνωμάτευση 
‐  Σύνδεσμος με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα 
‐  Παρουσίαση ποινικών υποθέσεων στο Δικαστήριο 
 
• Αρχείο Πυροβόλων Όπλων 
Τηρεί  τα  μητρώα  που  αφορούν  την  εισαγωγή,  εγγραφή,  κατοχή  κλπ 
πυροβόλων και μη πυροβόλων  όπλων σε παγκύπρια βάση. 
 
• Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών 
Τηρεί όλα τα μητρώα που αφορούν τις ποινικές καταδίκες.  Τηρεί στοιχεία 
που  σχετίζονται  με  τον  τρόπο  διάπραξης  εγκλημάτων  (MODUS 
OPERANDI)  και  με  το  ευρετήριο  περιουσίας  που  χάθηκε.    Ευθύνεται 
επίσης για την έκδοση της Εφημερίδας της Αστυνομίας. 

 
• Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) 
Ευθύνη  του  είναι  η  οργάνωση  της  συλλογής,  καταγραφής,  αξιολόγησης 
και  αξιοποίησης  πληροφοριών  και  πληροφοριακών  στοιχείων  για  τους 
εγκληματίες και το έγκλημα. 
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• Κλάδος Πυροτεχνουργών 
Είναι υπεύθυνοι για την εξέταση και αχρήστευση εκρηκτικών υλών   και 
υπόπτων αντικειμένων. 
 
• Κλάδος Ανιχνευτικών Σκύλων 
Ο Κλάδος αυτός φέρει την ευθύνη για την εκγύμναση των αστυνομικών   
σκύλων,    για   ιχνηλασία   και   για   άλλους   σκοπούς. 
 

 
Αστυνομικός Σκύλος εν δράση 

 
 

• Γραφείο Χειρισμού Θυμάτων Πρόληψης / Καταπολέμησης της Βίας 
στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων 

Το  Γραφείο  αυτό  φέρει  την  ευθύνη  για  την  παρακολούθηση  της 
διερεύνησης υποθέσεων βίας στην οικογένεια. 
 
 
• Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος 
Είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση όλων των υποθέσεων που σχετίζονται 
με το οικονομικό έγκλημα / ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, κλπ. 
 
• Γραφείο  Καταπολέμησης  Οργανωμένου  Εγκλήματος  /  Ανάλυσης  
Εγκλήματος / Πρόληψης Εγκλήματος: 

Η  σύσταση  του  Γραφείου  Ανάλυσης  Εγκλήματος  έχει  σκοπό  τη 
στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση υποθέσεων, κατά κύριο λόγο του 
σοβαρού  εγκλήματος,  για  εξαγωγή  συμπερασμάτων  προς  την 
κατεύθυνση της πρόληψης και καταστολής της παραβατικότητας. 
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Στόχος  του  Γραφείου  Καταπολέμησης  του  Οργανωμένου  Εγκλήματος 
είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης του Οργανωμένου Εγκλήματος στην 
Κύπρο.  Συνεργάζεται  με  διάφορα  Τμήματα  και  Υπηρεσίες  της 
Αστυνομίας για τη διεκπεραίωση του έργου του. 
 

Το  Γραφείο Πρόληψης  του  Εγκλήματος  έχει  ως  στόχο  τη  διαφώτιση  του 
κοινού  για  λήψη  μέτρων  για  προστασία  της  περιουσίας  του,  θέματα 
βελτίωσης  των  υπηρεσιών  που  προσφέρει  η  κοινοτική  αστυνόμευση  και 
θέματα  ασφαλείας  κτιρίων  που  στεγάζονται  κρατικές  υπηρεσίες, 
υπουργεία,  οργανισμοί  κοινής ωφέλειας,  και  αστυνομικές  υπηρεσίες  και 
τμήματα. 
 
• Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας 
Το  Γραφείο  αυτό  συντονίζει  τις  ενέργειες  για  την  καταπολέμηση  της 
τρομοκρατίας, μέσα στα πλαίσια που χαράσσει η Κυπριακή Δημοκρατία, 
αφού  ληφθούν  υπόψη  οι  επικρατούσες  διεθνείς  συνθήκες  στον  τομέα 
αυτό, ο οποίος ταλανίζει τη διεθνή κοινότητα.  
 
• Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων, Ρατσισμού και Ξενοφοβίας 
Αποστολή  του  Γραφείου  είναι  η  προώθηση  της  προληπτικής  και 
κατασταλτικής  καταπολέμησης  των  διακρίσεων,  του  ρατσισμού  και  της 
ξενοφοβίας. 
 
• Γραφείο  Καταπολέμησης  Αδικημάτων  Κλοπής  Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων 

Το  εν  λόγω  Γραφείο  έχει  αρμοδιότητες  συλλογής,  επεξεργασίας, 
ανάλυσης  και  αξιοποίησης  πληροφοριών  που  έχουν  σχέση  με  τα 
αδικήματα  που  αφορούν  την  περί  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  και 
Παράνομων  στοιχημάτων  Νομοθεσία,  καθώς  και  με  την  πάταξη  της 
ευρείας κυκλοφορίας αντιγράφων εντύπων και ηλεκτρονικών ψηφιακών 
δίσκων. 
 
Επιπρόσθετα,  το Γραφείο αυτό έχει και ως αποστολή το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων όλων των Διευθύνσεων/ Υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει η 
προγραμματισμένη  και  ορθή  οργάνωση  των  επιχειρήσεων  που 
πραγματοποιούνται  παγκύπρια  για  την  πάταξη  των  πιο  πάνω 
αδικημάτων. 
 
• Γραφείο Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων 
Το  γραφείο  αυτό  έχει  αρμοδιότητες  συλλογής,  επεξεργασίας,  ανάλυσης 
και  αξιοποίησης  διαφόρων  πληροφοριών  που  έχουν  σχέση  με  το 
φαινόμενο  της  μαστροπείας,  του  αποζείν  από  κέρδη  πορνείας,  της 
εκπόρνευσης γυναικών και άλλων συναφών αδικημάτων. 
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Πέραν  των  πιο  πάνω  αρμοδιοτήτων,  κύρια  αποστολή  του  εν  λόγω 
γραφείου,  είναι  και  ο  συντονισμός  των  δραστηριοτήτων  όλων  των 
Διευθύνσεων,  ώστε  να  υπάρχει  σωστή  οργάνωση  και  ενίσχυση  των 
επιχειρήσεων για πάταξη των πιο πάνω αδικημάτων. 
 
• Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το Χουλιγκανισμό 
Το εν λόγω    Γραφείο ιδρύθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 2002/348/ΔΕΥ, 
ημερομηνίας  25/4/2002,  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Η 
αποστολή  του    πηγάζει  από  την  ανάγκη  διεκπεραίωσης  των 
υποχρεώσεων  της Κυπριακής Αστυνομίας στον τομέα της πρόληψης και 
καταπολέμησης  της  βίας  στους  αθλητικούς  χώρους  όπως προβλέπονται 
στις  σχετικές  Αποφάσεις  και  Ψηφίσματα  του    Συμβουλίου  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
Επιπρόσθετα,  στοχεύει  να 
συμβάλει  ουσιαστικά  στην  
ευρύτερη  προσπάθεια,  που 
καταβάλλεται  από  διάφορους 
αρμόδιους  φορείς,  για   
καταστολή  του  φαινομένου 
του  χουλιγκανισμού  και 
γενικότερα  της  βίαιης   
συμπεριφοράς  οπαδών  στα 
γήπεδα  και  σε  άλλους 
αθλητικούς χώρους, τόσο σε εθνικό, ό

 
 
 
3.1.1.4 Τμήμα Δ΄  ‐  Επιστημονική κα

Προΐσταται  Ανώτερος  Αξιωματικός 
Αστυνομίας  μέσω  του  Β/  Αρχηγού  (Υ
της  πολιτικής  και  των  μέτρων  που  α
την  υλοποίηση  προγραμμάτων  για
Αστυνομίας. Παράλληλα έχει την ευ
&  Τεχνικής  Υποστήριξης  και  εποπτ
των  πλωτών  και  Πτητικών  Μέσων
μέσων άλλων Τμημάτων και Υπηρεσι
 
Για το σκοπό αυτό υπάγονται σε αυτό

Ετήσια Έκθεση Αστυνομίας Κύπρου  2006           
Η Αστυνομία ενάντια στη Βία στα γήπεδα 
σο και σε διεθνές επίπεδο.  
 

ι Τεχνική Υποστήριξη 
 
 
που  είναι  υπόλογος  στον  Αρχηγό 
’).    Είναι  υπεύθυνος  για  εφαρμογή 
φορούν  την  εκπόνηση  σχεδίων  και 
  την  τεχνολογική  αναβάθμιση  της 
θύνη για την παροχή Επιστημονικής 
εία  συντήρησης  /  λειτουργικότητας 
  και  του  Τεχνικού  εξοπλισμού  και 
ών της Αστυνομίας. 

 οι ακόλουθοι κλάδοι / γραφεία: 
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• Κλάδος Τηλεπικοινωνιών 
Ο  Κλάδος  Τηλεπικοινωνιών  είναι  επιφορτισμένος  με  τη  συντήρηση, 
εγκατάσταση  και  επιδιόρθωση  όλου  του  τηλεπικοινωνιακού  εξοπλισμού 
και  ηλεκτρονικών  μέσων  της  Αστυνομίας  και  της  Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας  και  συγκροτείται  από  έξι  γραφεία    τα  οποία  εξειδικεύονται 
στους πιο κάτω τομείς:   
 

 Ασύρματο δίκτυο και συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης 
 Τηλεφωνικό δίκτυο 
 Ηλεκτρονικά μέσα 
 Γενικές εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
 Αρχείο κλάδου τηλεπικοινωνιών 
 Αποθήκη υλικών και αρχείο συσκευών ασυρμάτων 
 

• Μηχανουργείο 
Το  προσωπικό  του  Μηχανουργείου  έχει  την  ευθύνη  συντήρησης  του 
μηχανοκίνητου στόλου της Αστυνομίας. Στο Μηχανουργείο διεξάγονται 
οι πιο κάτω εργασίες: 
‐  Συντηρήσεις ρουτίνας (service) 
‐  Επισκευές μηχανών, κιβωτίων ταχυτήτων 
‐  Αλλαγές συμπλεκτών, αντλιών νερού, ραδιατέρ 
‐  Ηλεκτρολογικές εργασίες 
‐  Αντικατάσταση, επιδιόρθωση, ζύγισμα ελαστικών 
‐  Επιδιορθώσεις αμαξώματος (ισιώματα) 
‐  Μηχανικές εξετάσεις οχημάτων που ενεπλάκησαν σε δυστυχήματα 
ή άλλες  εξετάσεις για να διαπιστωθεί η μηχανική κατάσταση του 
οχήματος,  αν  υπάρχει  μετατροπή στον  κυβισμό  της μηχανής,  στο 
αμάξωμα ή στο εξώστ. 

• Κεντρικές Αποθήκες  
Οι Κεντρικές Αποθήκες έχουν την ευθύνη για την εξασφάλιση των ειδών 
ένδυσης, υπόδησης, εξάρτυσης και γενικού εξοπλισμού για το Αστυνομικό 
Σώμα σε παγκύπρια  κλίμακα ως  επίσης  και  την  ευθύνη για  την αγορά, 
αποθήκευση,  συντήρηση  και  έκδοση  όλων  των  όπλων  και  πυρομαχικών 
της  Αστυνομίας,  την  προμήθεια  επίπλων  και  σκευών,  γραφειακού 
εξοπλισμού,  προγραμματισμό  και  εκτύπωση  όλων  των  Αστυνομικών 
Εντύπων. 

• Κλάδος Δημόσιων Συμβάσεων 
Ο  Κλάδος  Δημοσίων  Συμβάσεων  διασφαλίζει  τη  διεξαγωγή  όλων  των 
διαδικασιών  που  απαιτούνται  από  την  προκήρυξη  μέχρι  και  την 
ολοκλήρωση  μιας  σύμβασης,  σύμφωνα  με  τον Περί  Σύναψης  Δημοσίων 
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Συμβάσεων  Νόμο  και  Κανονισμούς  ως  επίσης  και  την  ευθύνη  για  την 
ετοιμασία του Προϋπολογισμού της Αστυνομίας. 
 
• Γραφείο Μεταφορών 
Το  Γραφείο  Μεταφορών,  το  οποίο  στεγάζεται  στο  Μηχανουργείο 
Αστυνομίας και υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στο Τμήμα Δ του 
Αρχηγείου  Αστυνομίας,  έχει  την  ευθύνη  διαχείρισης  όλου  του 
μηχανοκίνητου στόλου της Αστυνομίας. 
 
 
 
 
 
 
3.1.1.5 Τμήμα Μελετών & Ανάπτυξης    (Τ.Μ. & Α) 

 
Προΐσταται  Ανώτερος  Αξιωματικός,  που  είναι  υπόλογος  στον  Αρχηγό 
Αστυνομίας μέσω του Β/Αρχηγού Δ’ . 
  
Η κύρια ευθύνη του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης είναι η προώθηση 
και  εφαρμογή  διαδικασιών  και  μεθόδων που  συμβάλλουν  στη  βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας.   Πιο συγκεκριμένα το τμήμα 
ασχολείται με τα ακόλουθα : 
 
‐    Μελέτες / Έρευνες, Προγραμματισμός και Σχεδίαση της Αστυνομίας  
‐    Θέματα σχετιζόμενα με την εισαγωγή νέων μεθόδων και διαδικασιών      
      που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας /             
      αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας. 
‐    Μηχανογράφηση Αστυνομίας και Μηχανογραφική Υποστήριξη 
‐    Ετοιμασία και έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Αστυνομίας 
‐    Στατιστικές (Προσωπικό, έγκλημα, τροχαία, ναρκωτικά, αλλοδαποί,   
      κλπ). 
 
Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης  είναι χωρισμένο στους εξής τομείς :  
 
• Αρχείο  
Ασχολείται  με  τη  διεκπεραίωση  της  συνήθους  αλληλογραφίας  του 
Τμήματος,  καθώς  και  της  ηλεκτρονικής  αλληλογραφίας  για  όλη  την 
Αστυνομία.  Επίσης  έχει  την  ευθύνη  για  τη  διευθέτηση  Υποτροφιών 
/Εκπαίδευσης  /Συνεδρίων  /  Σεμιναρίων  στο  εξωτερικό  (πλην  της 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης),  και  χειρισμό  των  εξόδων  φιλοξενίας  για  όλη  την 
αστυνομία. 
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• Γραφείο Μελετών   
Κύρια  ενασχόληση  του  είναι  οι  μελέτες,  η  επιστημονική  έρευνα,  η 
εκπόνηση και παρακολούθηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της 
Αστυνομίας.  Επίσης  υποβάλλει  εισηγήσεις  για  την  υιοθέτηση  νέων 
αστυνομικών πρακτικών, περιλαμβανομένων και αυτών της εκπαίδευσης, 
για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και καταστολή όλων των μορφών 
εγκλήματος  και  για  την  επιμόρφωση  και  εξειδίκευση  των  μελών  της 
Αστυνομίας. 
 
• Γραφείο Στατιστικής   
Tο  Γραφείο  Στατιστικής  της  Αστυνομίας  που  λειτουργεί  στο  Τμήμα 
Μελετών  και  Ανάπτυξης,  συνέχισε  τη  συλλογή  και  τήρηση  σχετικής 
βάσης δεδομένων και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών 
που  αφορούν  το  έγκλημα,  τα  τροχαία  δυστυχήματα,  τα  ναρκωτικά,  τα 
ανθρώπινα  δικαιώματα,  τη  βία  στην  οικογένεια,  τη  νεανική 
παραβατικότητα κ.λ.π. 
 

 
Επίσκεψη Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως στο Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης 

 
 
• Κλάδος Μηχανογράφησης   
Τα γενικά καθήκοντα του Κλάδου Μηχανογράφησης είναι να αναλύει τις 
ανάγκες όλων των Τμημάτων / Υπηρεσιών της Αστυνομίας (εξαιρουμένης 
της  Κ.Υ.Π.)  για  ηλεκτρονική  επεξεργασία  στοιχείων,  να  σχεδιάζει 
μηχανογραφημένα συστήματα και να ετοιμάζει προγράμματα.   
 
• Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών  
Το Γραφείο Καταχώρησης Πληροφοριών ασχολείται με την καταχώρηση 
στοιχείων  άφιξης  και  αναχώρησης  αλλοδαπών  στον  Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό  Υπολογιστή  του  Αρχηγείου  Αστυνομίας.  Παράλληλα, 
συνεργάζεται  και  εξυπηρετεί  τα  Τμήματα  /  Υπηρεσίες  της  Αστυνομίας 
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που  έχουν  σχέση  με  την  αφιξοαναχώρηση  αλλοδαπών,  καταζητούμενα 
πρόσωπα, τρομοκρατία κ.α. 
 
 
 
 
3.1.2 Διευθύνσεις 
 
3.1.2.1.  Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.) 

 
Η  Διεύθυνση  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  Διεθνούς  Αστυνομικής 
Συνεργασίας, η οποία συστάθηκε και λειτουργεί από 1.12.03 στο Αρχηγείο 
Αστυνομίας,    είναι  υπεύθυνη  για  το  συντονισμό  και  την  εφαρμογή  του 
κοινοτικού κεκτημένου από την Αστυνομία Κύπρου. 
 
Συγκεκριμένα, το προσωπικό της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. χειρίζεται όλα τα θέματα 
πολιτικής  που  εμπίπτουν  στον  τομέα  «Δικαιοσύνης  &  Εσωτερικών 
Υποθέσεων», καθώς επίσης τα θέματα που απορρέουν από τη μελλοντική 
εφαρμογή του κεκτημένου Schengen. Επιπρόσθετα, στις αρμοδιότητες της 
Διεύθυνσης  υπάγονται  και  οι  αποσπάσεις  μελών  της  Υπηρεσίας  στο 
εξωτερικό  (Αξιωματικοί  Σύνδεσμοι  και  συμμετοχή  σε  Ευρωπαϊκές 
Αστυνομικές Αποστολές). 
 
Η  Δ.Ε.Ε.  &  Δ.Α.Σ.  αποτελείται  σήμερα  από  δύο  Υποδιευθύνσεις.  Την 
Υποδιεύθυνση Δ.Ε.Ε.  (Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων, 
Γραφείο Νομικής  Συνεργασίας,  Γραφείο Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  και 
Αρχείο)  και  την  Υποδιεύθυνση  Δ.Α.Σ.  (Εθνικό  Γραφείο  Διεθνούς 
Αστυνομίας‐  INTERPOL,  Εθνικό  Γραφείο  Ευρωπαϊκής  Αστυνομίας  – 
EUROPOL και Εθνικό Γραφείο SIRENE). 
 
Μέλη  της  Διεύθυνσης  συμμετέχουν  σε  διάφορες  ομάδες    εργασίας  και  
στις  Επιτροπές  Εμπειρογνωμόνων  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  αντιπροσωπεύοντας  την  Αστυνομία  της  Κύπρου  σε 
διπλωματικές  αποστολές  ως  αξιωματικοί  σύνδεσμοι  με  την  Interpol  και 
την Europol και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές αστυνομικές αποστολές. 
 
• Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων 
Καθήκον του Γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων είναι η 
παρακολούθηση και η  εφαρμογή από  την Αστυνομία  των υποχρεώσεων 
της  που  πηγάζουν    από  το  Ευρωπαϊκό  Κεκτημένο,  και  η  ανάπτυξη  και 
προώθηση  των  Διμερών  και  Ευρωπαϊκών  σχέσεων  μέσω  των 
υφιστάμενων διεθνών διμερών συμφωνιών. 
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Ο Αρχηγός Αστυνομίας σε επίσκεψη στην Πρεσβεία της Αυστραλίας για υπογραφή διμερής συμφωνίας 

 
• Γραφείο Νομικής Συνεργασίας 
Το Γραφείο Νομικής Συνεργασίας χειρίζεται νομικά και άλλα θέματα της 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 
αλλά και θέματα νομικής υφής που αφορούν γενικά την Αστυνομία. 
 
• Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Από τις 29/08/2005,  το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποσπάστηκε 
από  το  Γραφείο  Νομικής  Συνεργασίας.  Έκτοτε  το  Γραφείο  χειρίσθηκε 
διάφορα  ερωτηματολόγια  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης,  της  Επιτροπής  κατά 
των Βασανιστηρίων, και άλλα θέματα  / ερωτηματολόγια που εγέρθηκαν 
από Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες άλλων κρατών. 
 
 
 
 
3.1.3 Υπηρεσίες  
 
3.1.3.1. Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μεταναστεύσεως (Υ.Α.& Μ) 
 
H  Υπηρεσία  Αλλοδαπών  &  Μεταναστεύσεως  ως  αποκλειστική 
αρμοδιότητα  την  εφαρμογή  των Περί  Αλλοδαπών  και Μεταναστεύσεως 
Νόμου  και  Κανονισμών  (Κεφ.105 &  Κ.Δ.Π.  242/72).  Έχοντας  πάντοτε  ως 
γνώμονα των ενεργειών της και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την 
πλήρη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κυβερνητική πολιτική για 
την  ανάπτυξη  του  τουρισμού  ασκεί  έλεγχο  των  αλλοδαπών  κατά  την 
είσοδό  και  παραμονή    τους  στο  έδαφος  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας,  
καθώς και την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης. Για την επιτυχία 
του έργου της συνεργάζεται στενά με άλλες Αστυνομικές Διευθύνσεις, τα 
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Επαρχιακά  Τ.Α.Ε.,  ΟΠΕ,  ΓΣΠ,  ΚΥΠ,  Υ.ΚΑ.Ν.,  Λιμενική  και  Ναυτική 
Αστυνομία καθώς και την Αεροπορική Πτέρυγα της Αστυνομίας. 
 
 
3.1.3.2. Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) 
 
Η  αποστολή  της  Υπηρεσίας  Καταπολέμησης  Ναρκωτικών  είναι  η 
προστασία της κοινωνίας από τα ναρκωτικά και τις ψυχοτρόπες ουσίες.  
 
Η Υ.ΚΑ.Ν. εφαρμόζει την πολιτική του Κράτους που καθορίζεται από το 
Αντιναρκωτικό  Συμβούλιο  Κύπρου  (Α.Σ.Κ.)  μέσα  στα  πλαίσια  της 
ευρύτερης  πολιτικής  που  καθορίζουν  τα  Ηνωμένα  Έθνη,  η  Ευρωπαϊκή 
Ένωση και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί.   
 
Η  εφαρμογή αυτής  της πολιτικής προϋποθέτει  στενή συνεργασία με  τις 
αρμόδιες  Υπηρεσίες,  κρατικές  και  μη,  και  στήριξη  του  έργου  του 
Αντιναρκωτικού  Συμβουλίου.  Στόχος  της  εργασίας  της  Υ.ΚΑ.Ν.  είναι 
γενικά  η  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  των  ναρκωτικών,  τόσο  στον 
τομέα  της  μείωσης  της  ζήτησης  όσο  και  της  μείωσης  της προσφοράς  σε 
εθνικό και  διεθνές  επίπεδο σύμφωνα με  την εθνική στρατηγική και  των 
σχεδίων δράσης που καλύπτουν την περίοδο 2004‐2008. 
 

 
Διανομή διαφωτιστικού υλικού για τα ναρκωτικά 

 
Στην  Υ.ΚΑ.Ν.  Αρχηγείου  λειτουργεί  επί  24ώρου  βάσεως  η  Ανοικτή 
Τηλεφωνική  Γραμμή  Άμεσης  Ανταπόκρισης  και  Βοήθειας  (τηλ.  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 εξαρτησιογόνες 
ουσίες.    Μέσω  της  γραμμής  αυτής  παρέχεται  ενημέρωση  στο  κοινό, 
βοήθεια και στήριξη σε χρήστες και στις οικογένειες τους και όταν κριθεί 
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αναγκαίο,  παραπομπή  τους  σε  θεραπευτικά  προγράμματα  ή  άλλες 
αρμόδιες υπηρεσίες.   
 
 
 
 
3.1.3.3. Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.) 

 
Αποστολή  της  Υπηρεσίας  Εγκληματολογικών  Ερευνών  συνίσταται  στην 
επιστημονική  εξέταση  τεκμηρίων  και  σκηνών  εγκλημάτων  και  η 
παρουσίαση μαρτυρίας ενώπιον του Δικαστηρίου. 
 
Την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών  αποτελούν τα ακόλουθα : 
  
• Αρχείο 
Διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. 
 
• Γραφείο Διαβίβασης Τεκμηρίων 
Τα Μέλη του Γραφείου διαβιβάζουν τα τεκμήρια όλων των υποθέσεων για 
επιστημονικές  εξετάσεις  στα  διάφορα  εργαστήρια  της  ΥΠΕΓΕ,  αφού 
καταχωρηθούν και ελεγχθεί το ειδικό έντυπο. Παράλληλα έχουν ευθύνη 
για τη φύλαξη και παράδοση των τεκμηρίων στους ανακριτές. 
 
• Εγκληματολογικό Εργαστήριο 
Το προσωπικό του Εγκληματολογικού Εργαστηρίου είναι υπεύθυνο για τη 
Βαλλιστική  εξέταση πυροβόλων όπλων,  και  την  εξέταση πυρομαχικών  / 
καλύκων  /  βολίδων  κλπ.    Παράλληλα,  διενεργεί  σύγκριση  ιχνών 
εργαλείων σκηνής εγκλήματος / δυστυχήματος με εργαλεία που πιθανόν 
να  χρησιμοποιήθηκαν  στη  διάπραξη  του  εγκλήματος  /  δυστυχήματος, 
πραγματοποιεί  εξέταση  τεμαχίων  τεκμηρίων,  εξετάζει  κέρματα  και 
χαρτονομίσματα, καθώς και αριθμούς που απαλείφθηκαν ή αλλοιώθηκαν 
από  μεταλλική  ή  άλλη  επιφάνεια  όπλων.  Το  εργαστήριο  διαβιβάζει 
επίσης τεκμήρια σε άλλα  κυβερνητικά εργαστήρια π.χ. χημείο, Ινστιτούτο 
Γενετικής (DNA) κλπ για  επιστημονική  εξέταση. 
 

• Εργαστήριο Διερεύνησης 
Το  προσωπικό  του  Εργαστηρίου  Διερεύνησης  επισκέπτεται  όλες  τις 
ιδιαίτερα  σοβαρές  σκηνές  εγκλημάτων  σε  όλη  την  Κύπρο,  για  σκοπούς 
εξερεύνησης,  εντοπισμού,  σήμανσης  και  συσκευασίας  τεκμηρίων.  
Επιπρόσθετα διενεργεί δακτυλοσκοπική εξέταση τόσο της σκηνής όσο και 
των εντοπιζόμενων τεκμηρίων, αλλά και Εξειδικευμένη δακτυλοσκοπική 
εξέταση τεκμηρίων σε παγκύπρια βάση. 
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• Φωτογραφικό Εργαστήριο 

Το  Εργαστήριο  είναι  υπεύθυνο  για  τη  φωτογράφιση  ή  /  και 
βιντεογράφηση  σκηνών  εγκλημάτων,  εργατικών  ατυχημάτων  ή  
οποιασδήποτε    άλλης    αστυνομικής    δραστηριότητας,  αστυνομικών 
τεκμηρίων στις σκηνές ή στο Εργαστήριο, καθώς και φωτογράφιση μελών 
της Αστυνομίας για σκοπούς έκδοσης αστυνομικών δελτίων ταυτότητας.  
Οι  δραστηριότητες  αυτές  περιλαμβάνουν  την  εμφάνιση  όλων  των  φιλμ 
της Αστυνομίας και εκτύπωση φωτογραφιών σε παγκύπρια βάση και την 
ανάλυση,  επεξεργασία  και  ενίσχυση  εικόνας  βιντεογράφησης    ή 
φωτογράφισης που μπορεί να προέρχεται από βίντεο ή οποιαδήποτε άλλη 
πηγή. 
 
Το φωτογραφικό  εργαστήριο  ετοιμάζει  επίσης σκίτσα προσώπων με  την 
βοήθεια  ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  και  διενεργεί ψηφιακή αρχειοθέτηση 
και εντοπισμό προσώπων με βάση την φωτογραφία τους ή τα προσωπικά 
τους δεδομένα. 
 

• Εργαστήριο Γραφολογίας 
Το  Εργαστήριο  Γραφολογίας  είναι  υπεύθυνο  για  την  εξέταση 
χειρογράφων  εγγράφων  με  μελάνι,  για  τα  οποία  αμφισβητείται  η 
ταυτότητα  του  γράψαντος  ή  υπογράψαντος  προσώπου,  επανεμφάνιση 
σβησμένης γραφής ή γραφής που καλύφτηκε    με διορθωτικό υγρό, με τη 
χρήση  ειδικών  φωτισμών  και  εξειδικευμένης  φωτογράφισης,  καθώς  και 
διαχωρισμό διαφορετικών τύπων μελανιών σε γραφή  /  υπογραφή, με  τη 
χρήση  ειδικής  συσκευής  (  PROJECTIΝA).    Επίσης  ασχολείται  με  την 
εμφάνιση  αποτυπωμάτων  γραφής  (  Indentations),  με  τη  χρήση 
συστήματος  ηλεκτροστατικής  ανίχνευσης  εγγράφων  (ʺESDAʺ 
ELECTROSTATIC  DETECTION  APPARATUS),  και  την  εξέταση 
δακτυλογραφημένων εγγράφων, με σκοπό τον καθορισμό συγκεκριμένης  
γραφομηχανής που χρησιμοποιήθηκε. 
 

• Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και Εκτυπώσεων Ασφαλείας 
Το  Εργαστήριο  Εξέτασης  Εντύπων  και  Εκτυπώσεων  Ασφαλείας  είναι 
υπεύθυνο  για  την  εξέταση  τεκμηρίων  όπως  Διαβατήρια  και  άλλα 
ταξιδιωτικά  έγγραφα,  Θεωρήσεις  εισόδου  (Ευρωπαϊκή  θεώρηση  τύπου 
SCHENGEN  και  θεωρήσεις  άλλων  χωρών),  Σφραγίδες  εισόδου  /  εξόδου 
από το έδαφος της Δημοκρατίας, ανάγλυφες σφραγίδες ή αποτυπώματα 
σφραγίδων  μελάνης,  εκτυπώσεις  ασφαλείας  (ανάγλυφη,  λιθογραφική, 
μεταξοτυπία  κ.λ.π.),  Πιστωτικές  Κάρτες,  Ταξιδιωτικές  επιταγές, 
Ταυτότητες, Ομολογίες, Λαχεία κλπ. 
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• Δικανικό Εργαστήριο.  
Το  Δικανικό  Εργαστήριο  είναι  υπεύθυνο  για  εξετάσεις  ινών,  ξεσμάτων 
μπογιάς, θραυσμάτων γυαλιού και άλλων μικροϊχνών, ανίχνευση τριχών, 
βιολογικών  υγρών  (αίμα,  σπέρμα),  διαχωρισμό  ανθρώπινου  /  ζωικού 
αίματος,  διαχωρισμό  ανθρώπινης  /  ζωικής  τρίχας,  και  χημική 
επανεμφάνιση των εργοστασιακών αρχικών αριθμών του σκελετού ή της 
μηχανής μηχανοκίνητων οχημάτων. 
 
Παράλληλα, τα μέλη του επισκέπτονται σοβαρές σκηνές εγκλημάτων για 
εξειδικευμένες  δειγματοληψίες,  παρέχουν  συμβουλές  προς  όλα  τα  μέλη 
της  Αστυνομίας  αναφορικά  με  δειγματοληψίες  και  συσκευασία 
τεκμηρίων, και ετοιμάζουν ειδικά κιβώτια (sampling kits) μιας χρήσης, για 
σκοπούς δειγματοληψίας από υπόπτους και σκηνές εγκλημάτων, κυρίως 
σε περιπτώσεις εκρήξεων. 

 
• Κλάδος Δακτυλοσκοπίας 

Ο  Κλάδος  Δακτυλοσκόπησης  φέρει  την  ευθύνη  του  ποιοτικού  ελέγχου 
των  παραλαμβανόμενων  από  τις  Επαρχίες  αποτυπωμάτων,  τη  μόνιμη 
καταχώριση  τους στο σύστημα και  τη σύγκριση  τους με  τα λανθάνοντα 
αποτυπώματα. 
 
Στον Κλάδο Δακτυλοσκόπησης  έχει εγκατασταθεί το Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα  Αναγνώρισης  Δακτυλικών  Αποτυπωμάτων  (ΑΣΑΔΑ),  με 
υποσταθμούς στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και 
Αμμοχώστου.    Μέσω  των  υποσταθμών  αυτών  αποστέλλονται  στο 
Αρχηγείο Αστυνομίας τόσο τα δακτυλικά αποτυπώματα υπόπτων όσο και 
εκείνα  των  ενοίκων,  καθώς  επίσης  τα  αποτυπώματα  που  εντοπίζονται 
στις σκηνές εγκλημάτων (λανθάνοντα).   
     
 
 
 
3.1.3.4. Υπηρεσία Επιθεωρήσεων & Ελέγχου (Υ.Ε.& E.) 
 
Αποστολή της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων και Ελέγχου είναι η διεξαγωγή, 
με  ή  χωρίς  προειδοποίηση,  τακτικού  ελέγχου  των  Αστυνομικών 
Τμημάτων / Διευθύνσεων / Μονάδων και Υπηρεσιών για εξακρίβωση του 
βαθμού  ετοιμότητας,  επαγρύπνησης  και  επάρκειας,  και  κατά  πόσο  η 
εκτέλεση των Αστυνομικών καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες 
και το πρόγραμμα του Αρχηγού Αστυνομίας. 
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3.1.3.5. Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.) 
 
Η  Κεντρική  Υπηρεσία  Πληροφοριών  είναι  απευθείας  υπόλογη  στον 
Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας  για  θέματα  που  σχετίζονται  με  τη  συλλογή, 
την  αξιολόγηση  και  εκμετάλλευση  πληροφοριών  που  αφορούν  την 
ασφάλεια  του  Κράτους.    Για  διοικητικά  θέματα  υπάγεται  στο  Βοηθό 
Αρχηγό (Υ). 
 
 
 
3.1.4.  Μονάδες  
 
3.1.4.1. Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.) 

 
Αποστολή  της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου  (Α.Α.Κ.)  είναι  η παροχή 
ολοκληρωμένης ποιοτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε όλα τα μέλη 
της  Αστυνομίας  Κύπρου,  έτσι  ώστε  να  τα  καταστήσει  ικανά  να 
ανταποκρίνονται  αποτελεσματικά  και  αποδοτικά  στα  καθήκοντά  τους, 
και  γι’  αυτό  το  λόγο  δραστηριοποιείται  σε  τρία  επίπεδα:      (α)  τη 
συστηματική εκπαίδευση των Δοκίμων Αστυνομικών, (β) την εκπαίδευση 
και  επιμόρφωση  όλων  των  μελών  της  Αστυνομίας  με  στόχο  τον 
εμπλουτισμό  των  γνώσεων  και  ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  τους  σε 
διοικητικά και επιχειρησιακά (αστυνομικά) θέματα, και (γ) τη διοργάνωση 
εντατικών τμημάτων εκμάθησης ξένων γλωσσών.   
 

 
Εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί εν δράσει 

 

Μέσα  στα  πλαίσια  της  αποστολής  της,  η  Α.Α.Κ.  έχει  την  ευθύνη  να 
προβαίνει  σε  τροποποιήσεις  Αστυνομικών  Διατάξεων,  Μαθημάτων, 
περιλαμβανομένων  Πρακτικών  Εφαρμογών  και  Επεισοδίων,  και  όλων 
των Νόμων και Κανονισμών που αφορούν την Αστυνομία σύμφωνα με τις 
εκάστοτε  δημοσιεύσεις  στην  Εφημερίδα  της  Δημοκρατίας,  και  να 
ενημερώνει σχετικά τα μέλη της Αστυνομίας. 
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Επιπρόσθετα, και μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Α.Α.Κ.  συμμετέχει  στις  δραστηριότητες  της  Ευρωπαϊκής  Αστυνομικής 
Ακαδημίας. 
 
 
 
3.1.4.2. Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 

 
Η Μονάδα  δημιουργήθηκε  με  απόφαση  του  Αρχηγού  Αστυνομίας,  στις 
9/10/1978,  σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  του  Περί  Αστυνομίας  Νόμου 
Ν.73(Ι)/2004 και υπάγεται στον Αρχηγό Αστυνομίας, μέσω του Β/Αρχηγού 
(Υ’),  ο  οποίος  συντονίζει  και  υποστηρίζει  τα  καθήκοντα  της  Μονάδας.  
Διοικείται  από  Ανώτερο  Αξιωματικό  και  στελεχώνεται  από  επαρκή  και 
κατάλληλο προσωπικό.   Αποστολή  της  (Μ.Μ.Α.Δ.)  είναι  η αντιμετώπιση 
οργανωμένων  πράξεων  βίας  και  τρομοκρατίας,  η  διάσωση  και  παροχή 
βοήθειας  σε  πρόσωπα  που  κινδυνεύουν  από  θεομηνίες,  αεροπορικά, 
ναυτικά  ή  χερσαία  ατυχήματα.  Επιπλέον  έχει  την  ευθύνη  για  την 
ασφάλεια εγκαταστάσεων ζωτικής σημασίας, ξένων προσωπικοτήτων και 
άλλα ειδικά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας 

 

 
Επιθεώρηση από τον Έντιμο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως κ. Σοφοκλέους 

 
 
 

3.1.4.3. Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.) 
 

Η Μονάδα  διοικείται  από Ανώτερο Αξιωματικό,  ο  οποίος  επιχειρησιακά 
υπάγεται  στον  Αρχηγό  Αστυνομίας  και  Διοικητικά  στο  Β/Αρχηγό 
Υποστήριξης.  Ευθύνη  των  μελών  της  Μονάδας  είναι  η  ασφάλεια  του 
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Προέδρου  της  Δημοκρατίας  και  της  οικογένειας  του,  η  φρούρηση  του 
Προεδρικού  Μεγάρου  και  των  Προεδρικών  Κατοικιών  και  άλλα 
καθήκοντα που θα ανατεθούν σ’αυτή. 
 
 
 
 
3.1.4.4. Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.) 
 
Η Λ.&Ν. Αστυνομία είναι ανεξάρτητη Μονάδα από το 1988 με έδρα το Π. 
Λιμάνι  Λεμεσού,  διοικείται  από  Ανώτερο  Αξιωματικό  που  υπάγεται 
Διοικητικά  και  Επιχειρησιακά  στον  Αρχηγό  Αστυνομίας  μέσω  του 
Β/Αρχηγού  (Υ),  και  διαθέτει  εννέα  Σταθμούς  στις  Επαρχίες  Λεμεσού, 
Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου. 
 
Αρμοδιότητα  της  Λ.&Ν.Α.  είναι  η  αστυνόμευση  και  περιπολία  των 
χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και ο έλεγχος των λιμανιών, ορμίσκων 
και αγκυροβολιών.  Συγκεκριμένα, η  Μονάδα αστυνομεύει την θαλάσσια 
περιοχή  της  ελεύθερης  Κύπρου  από  ανατολικά  της  γραμμής 
αντιπαράταξης  (περιοχή  Δερύνειας)  προς  Δυτικά  και  Βόρεια  μέχρι  την 
περιοχή Πωμού, συνολικής απόστασης 199 Ναυτικών μιλιών.   
 

 
Σκάφος της Λ&ΝΑ σε εκδήλωση της Αστυνομίας 

 
Τα καθήκοντα των καθηκόντων της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας 
περιλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων που λειτουργούν σε όλο 
το  μήκος  της  ακτογραμμής  των  199  ν.μ.:  το  Ν.  Λιμάνι  Λεμεσού,  το  Π. 
Λιμάνι  Λεμεσού,  το  Λιμάνι  Λάρνακας,  το  Λιμάνι  Πάφου,  τα  μικρά 
λιμάνια Αγ.  Νάπας,  Ζυγίου  και  Λατσιού,  οι Μαρίνες Λάρνακας  και Αγ. 
Ραφαήλ καθώς και οι εγκαταστάσεις της ΑΗΚ, το αεροδρόμιο Λάρνακας 
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και Πάφου ως και το στρατιωτικό αεροδρόμιο Πάφου και η Ναυτική Βάση 
Πάφου. 
 
Παράλληλα  εκτελεί  επιχειρήσεις,  πραγματοποιεί  συνοδεία  /  μεταφορά 
επισήμων καθώς και άλλα   ναυτικά αστυνομικά καθήκοντα στα χωρικά 
ύδατα της Κύπρου. 
 
 
3.1.5. Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών 
 
Για σκοπούς αποτελεσματικής αστυνόμευσης η Αστυνομία χωρίζεται στις 
ακόλουθες  Αστυνομικές  Διευθύνσεις  οι  οποίες  διαθέτουν  σε  κάθε  πόλη 
Επαρχιακό  Αρχηγείο.    Κάθε  Επαρχία  διοικείται  από  ένα  Ανώτερο 
Αξιωματικό : 

 Λευκωσία 
 Λεμεσός 
 Λάρνακα 
 Αμμόχωστος 
 Πάφος 
 Κερύνεια 
 Μόρφου 

 
Η    Πυροσβεστική  Υπηρεσία    αποτελεί    ξεχωριστή Διεύθυνση με έδρα 
της την Λευκωσία και ευθύνη σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας. 
 
Λόγω της Τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής οι Αστυνομικές 
Διευθύνσεις  Αμμοχώστου  και  Μόρφου,  στεγάζονται  προσωρινά  στο 
Παραλίμνι  και  στην Ευρύχου,  αντίστοιχα,  ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση 
Κερύνειας έχει προσωρινά αναστείλει τη λειτουργία της. 
 
 
3.1.5.1. Αστυνομική Διεύθυνση  Λευκωσίας 
 
Η  Αστυνομική  Διεύθυνση  Λευκωσίας  καλύπτει  έκταση  2230  τ.  χλμ.  με 
πληθυσμό  που  ανέρχεται  γύρω  στις  260,000  από  τις  οποίες  οι  90,000 
περίπου διαμένουν στην ύπαιθρο.  Τα πιο πάνω αντιστοιχούν στο 1/3 του 
πληθυσμού παγκύπρια. 
 
Τη Λευκωσία ως πρωτεύουσα του Κράτους, έχει ως έδρα η Κυβέρνηση, και 
σ’ αυτή στεγάζονται όλες οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Υπουργεία, Βουλή 
των  Αντιπροσώπων,  Ξένες  Διπλωματικές  Αποστολές,  το  Ανώτατο 
Δικαστήριο,  Ημικρατικοί  Οργανισμοί,  και  άλλοι  ζωτικοί  χώροι  ντόπιων 
και ξένων συμφερόντων. 
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Παράλληλα, και από τον Απρίλιο του 2003 με τη διάνοιξη οδοφραγμάτων 
προς τα κατεχόμενα,  η Διεύθυνση είναι επιφορτισμένη και με τον έλεγχο 
χιλιάδων Τουρκοκύπριων και Ελληνοκύπριων που διακινούνται μέσω των 
Οδοφραγμάτων Λήδρα Πάλας και Αγίου Δομετίου. 
 
Στη  Λευκωσία  είναι  επίσης  καθημερινό  φαινόμενο  οι  εκδηλώσεις  για 
διεκδίκηση  αιτημάτων,  οι  ποδοσφαιρικές  και  άλλες  αθλητικές 
συναντήσεις,  πολιτιστικές  εκδηλώσεις,  και  οι  εφέσεις  ενώπιον  του 
Ανωτάτου  Δικαστηρίου,  τις  οποίες  καλείται  να  αστυνομεύσει  η 
Αστυνομική Διεύθυνση. 
 
Η  Πόλη  και  τα  Προάστια  της  Λευκωσίας  αστυνομεύονται  από  τους 
Αστυνομικούς Σταθμούς:  

• Λυκαβητού,  
• Πύλης Πάφου/Υποσταθμός Λήδρας,  
• Στροβόλου,  
• Αγίου Δομετίου,  
• Ομορφίτα. 

 
Η ΄Υπαιθρος αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς: 

• Λακατάμειας/Ορεινής 
• Πέρα Χωρίου 
• Κοκκινοτριμιθιάς 
• Περιστερώνας 
• Παλαιχωρίου 
 

Λειτουργούν επίσης τα Οδοφράγματα: Αγίου Δομετίου και Λήδρα Πάλας. 
 
 
 
3.1.5.2. Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού 

 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού είναι υπεύθυνη για την Αστυνόμευση 
μιας περιοχής έκτασης 34.87 τ χλμ. και της δεύτερης σε πληθυσμό πόλης 
της  Κύπρου.    Η  ύπαρξη  του  Νέου  Λιμανιού  στη  Λεμεσό,  ενός  από  τα 
μεγαλύτερα  λιμάνια  της  Μεσογείου,  δημιουργεί  επιπρόσθετες  ανάγκες 
για αστυνόμευση εκ μέρους της Διεύθυνσης εφόσον η διακίνηση από και 
προς  το  Λιμάνι  προϋποθέτει  επιπρόσθετη  τροχαία  κίνηση.      Παρόμοιο 
πρόβλημα δημιουργείται και με τον τουρισμό που υπάρχει στην Επαρχία 
Λεμεσού από το 1974 και μετά.  
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Το κυκλοφοριακό πρόβλημα  είναι θέμα που απασχολεί  την Αστυνομική 
Διεύθυνση  Λεμεσού,  και  για  το  σκοπό  αυτό  καταβάλλονται  ιδιαίτερες 
προσπάθειες  για  απάμβλυνση  του  και  μείωση  των  τροχαίων 
δυστυχημάτων. 
 
Η  Πόλη  και  τα  Προάστια  της  Λεμεσού  αστυνομεύονται  από  τους 
Αστυνομικούς Σταθμούς:  

• Πόλης(Κεντρικός) 
• Αγίου Ιωάννη  
• Γερμασόγειας 
• Πολεμιδιών 

 
 
 
 
3.1.5.3.Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας 
 
Η  Αστυνομική  Διεύθυνση  Λάρνακας  είναι  υπεύθυνη  για  την 
Αστυνόμευση  μιας  περιοχής  με  ιδιαιτερότητες  όπως  είναι  η  Γραμμή 
Αντιπαράταξης,  η  Βρετανική  Βάση  Δεκέλειας,  η  Μαρίνα,  το  Λιμάνι,  το 
ιδιωτικό  Λιμάνι  Ζυγίου,  τα  Διυλιστήρια,  τις  Πετρελαιοδεξαμενές,  τον 
Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού,  το Ειδικό Καθεστώς Πύλας, και 
κυρίως ο Διεθνής Αερολιμένας  που αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου του 
μεγαλύτερου όγκου του τουριστικού ρεύματος και άλλες δραστηριότητες, 
δημιουργούν για την Διεύθυνση αυξημένες υποχρεώσεις.  
 
Να  σημειωθεί  ότι  η  εδαφική  αρμοδιότητα  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης 
Λάρνακας επεκτείνεται στα 1.055,3 τετραγωνικά χιλιόμετρα από τα οποία 
τα  18  είναι  Νεκρά  Ζώνη  ενώ  ο  συνολικός  πληθυσμός  της  πόλης  και 
επαρχίας Λάρνακας ανέρχεται στις 131.180 Ε/Κ και 500 Τ/Κ. 
 
Για  την  αστυνόμευση  της  Υπαίθρου  η  Α.Δ.Ε.  Λάρνακας  υποδιαιρείται 
στους ακόλουθους Αστυνομικούς Σταθμούς:  

• Λάρνακα (Σταθμός Πόλης),  
• Λεύκαρα,  
• Ορόκλινη,  
• Κοφίνου,  
• Αθηαίνου,  
• Αραδίππου,  
• Κίτι 
• Ζύγι (ο Σταθμός Ζυγίου ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 4.9.2006) 

 
 

Ετήσια Έκθεση Αστυνομίας Κύπρου  2006                                                                                      ‐ 27 ‐ 



 
3.1.5.4. Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου  
 
Η  γειτνίαση  με  την  γραμμή  αντιπαράταξης  δημιουργεί  για  την 
Επαρχιακή  Διεύθυνση  Αμμοχώστου  επιπρόσθετα  προβλήματα,  εφόσον 
φιλοξενεί  δύο  οδοφράγματα  (Πέργαμος  και  Στροβιλιών),  από  τα  οποία 
περνούν  καθημερινά  από  και  προς  τις  Ελεύθερες  περιοχές  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια  του  24ώρου  εκατοντάδες  Τουρκοκύπριοι  χωρίς  να  υπάρχει  η 
δυνατότητα  να    ελέγχονται  από  μέλη  του  Αστυνομικού  Σταθμού 
Ξυλοτύμπου  λόγω  του  γεγονότος  ότι  είναι  έδαφος  των  Βρετανικών 
Βάσεων.   
 
Επιπρόσθετα,  η  συνύπαρξη  του  οδοφράγματος  της  Δερύνειας  με  το 
Πολιτιστικό  Κέντρο  στο  οποίο  πραγματοποιούνται  αρκετές  εκδηλώσεις, 
δημιουργεί επιπρόσθετη ανάγκη αστυνόμευσης. 
 
Η  τοποθεσία  της  Επαρχίας  ως  ακριτική  για  την  ελεγχόμενη  από  τη 
Δημοκρατία  περιοχή,  διευκολύνει  κατά  πολύ  την  κάθοδο 
λαθρομεταναστών από θαλάσσης.  Ως εκ τούτου η Επαρχιακή Διεύθυνση 
χρειάζεται να επαγρυπνεί και για το θέμα αυτό, περιπολώντας ολόκληρη 
την παραλιακή περιοχή από τον ΚΑΠΠΑΡΗ Παραλιμνίου μέχρι το Κάβο 
Γκρέκο. 
 
Επιπρόσθετα,  λόγω  του  γεγονότος  ότι  η  περιοχή  είναι  τουριστικός 
προορισμός,  έχει να αντιμετωπίσει αύξηση του πληθυσμού της περιοχής 
κατά  την  καλοκαιρινή  περίοδο,  όπου  πραγματοποιείται  άφιξη  και 
παραμονή  στην  περιοχή  πέραν  του  40%  του  τουριστικού  ρεύματος  που 
φθάνει στην Κύπρο.   
 
 
 
 
3.1.5.5. Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου 
 
Η  Πάφος  όντας  ένας  από  τους  τουριστικούς  προορισμούς  της  Κύπρου, 
δέχεται  μεγάλο  αριθμό  ξένων  και  ντόπιων  περιηγητών  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια του χρόνου. 
 
Η μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη που παρατηρείται  τα  τελευταία χρόνια, 
πέραν  της  γεωργικής  η  οποία  παραδοσιακά  ίσχυε  στην  Πάφο,  είχε  ως 
αποτέλεσμα την προσέλκυση αλλοδαπών εργατών ενώ παράλληλα ένας 
μεγάλος  αριθμός  αλλοδαπών  εγκαταστάθηκε  μόνιμα  στην  Επαρχία 
Πάφου  τα  τελευταία  χρόνια.    Η  αύξηση  του  ως  επί  το  πλείστον 
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αλλοδαπού  πληθυσμού  στην  Πόλη  και  Επαρχία  Πάφου  δημιούργησε 
κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά την Αστυνόμευση γενικά. 
 
Η  Αστυνομική  Διεύθυνση  Πάφου  αστυνομεύει  όλη  την  περιοχή  της 
Επαρχιακής  Διοίκησης  Πάφου  και  του  διαμερίσματος  Τηλλυρίας, 
συνολικής έκτασης 1.525,8 τ.χλμ. και με συνολικό πληθυσμό (σύμφωνα με 
τα προκαταρτικά αποτελέσματα της τελευταίας απογραφής (2001)),  67438 
προσώπων. 
 
 
 
3.1.5.6.Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου 

 
 Η εδαφική αρμοδιότητα της Αστυν. Δ/νσης Μόρφου αναπροσαρμόστηκε 
μετά  την Τουρκική Εισβολή  του  1974  . Σήμερα και μετά  την  επαναφορά 
της  περιοχής  Τηλλυρίας,  στην  αρμοδιότητα  της,  αστυνομεύει  την 
ευρύτερη  ελεύθερη περιοχή  της Μόρφου  έκτασης  1300  περίπου    τχλμ.  η 
οποία  περιλαμβάνει 35 χωριά τα οποία  με βάση  την επίσημη απογραφή 
του 2001 έχουν 12.693 μόνιμους κατοίκους, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες  ο  πληθυσμός  αυξάνεται  λόγω  αποδήμων  που  διαμένουν  για 
κάποια  χρονική  περίοδο  στα  χωριά  τους,  αλλά  και  λόγω  του  τουρισμού 
στην περιοχή.  
 
Στην  εδαφική  αρμοδιότητα  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης 
περιλαμβάνονται  η  Ιερά  Μονή  Κύκκου,  τρία  Βυζαντινά  Μουσεία  και 
εκκλησίες  μεγάλου  αρχαιολογικού  ενδιαφέροντος,  καθώς  αρκετές  από 
αυτές  περιλαμβάνονται  στον  κατάλογο  προστατευμένων  μνημείων  της 
UNESCO. 
 
 Επίσης  αστυνομεύονται  60  χλμ.  γραμμής  καταπαύσεως  του  πυρός,  το 
οδόφραγμα  Ζώδια,  υδατοφράκτες,  κυβερνητικά  κτίρια,  υποσταθμοί  της 
ΑΗΚ  και  της  ΑΤΗΚ,  οι  τουριστικές  περιοχές  της  Κακοπετριάς,  του 
Πεδουλά  και  του  Κ.  Πύργου,  στρατιωτικές  εγκαταστάσεις  και  πεδία 
βολής,  μεγάλο  μέρος  των  δασών  Τροόδους  και  Πάφου  όπου  διαβιεί  το 
ενδημικό είδος του αγρινού. 
 
 
 
3.1.5.7. Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 
Σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  του  άρθρου  45  του  Περί  Αστυνομίας  Νόμου 
Ν,73(Ι)/2004,  το  Υπουργικό  Συμβούλιο  αποφάσισε  την  ίδρυση  της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
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Ο  Διευθυντής  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  είναι  Ανώτερος 
Αξιωματικός, ο οποίος υπάγεται επιχειρησιακά στον Αρχηγό Αστυνομίας 
και Διοικητικά στο Βοηθό Αρχηγό (Υ). 
 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία διοικητικά αποτελεί τμήμα της Αστυνομίας και 
ακολουθεί  την  οργανική  δομή  και  όπου  είναι  εφαρμόσιμο  τις  εσωτερικές 
διοικητικές  διαδικασίες  που  διέπουν  την  υπόλοιπη  Αστυνομία.  Αποτελεί 
χωριστή Αστυνομική Διεύθυνση με ευθύνη σε όλη την Κύπρο. 
 

H  αποστολή  της 
Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας 
είναι  η  διάσωση  ανθρώπινης 
ζωής,  η  πρόληψη  και 
κατάσβεση  πυρκαγιών  που 
απειλούν  περιουσία  του 
κοινού,  η  παροχή 
ανθρωπιστικής  βοήθειας  και  η 
Πυροπροστασία Κτιρίων.  Πυροσβεστικό όχημα σε καθήκον 

 
Η  Πυροσβεστική  Υπηρεσία  παρέχει  τις  υπηρεσίες  της  στις  ευρύτερες 
αστικές περιοχές των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και 
Αμμοχώστου με 24ώρη στελέχωση δέκα Πυροσβεστικών Σταθμών, ενώ για 
την  κάλυψη  της  υπαίθρου,  δημιούργησε  16  Πυροσβεστικούς  Σταθμούς 
Υπαίθρου σε στρατηγικές περιοχές στην ύπαιθρο και στελεχώνονται με 
Έκτακτους Πυροσβέστες. Παρέχει  επίσης  πυροσβεστική  κάλυψη  στα 
δύο  Διεθνή  Αεροδρόμια    Λάρνακας  και  Πάφου  με  την  24ώρη 
στελέχωση  δύο  Πυροσβεστικών  Σταθμών,  βάση  των  απαιτήσεων 
των  Κανονισμών  του  Διεθνούς  Οργανισμού  Πολιτικής  Αεροπορίας 
(ICAO).  
 
Οι  περιοχές  των  Βρετανικών  Βάσεων  καλύπτονται  από  τους 
Πυροσβεστικούς  Σταθμούς  των  Βάσεων,  αλλά  όπου  αδυνατούν  ή 
όταν  χρειαστούν  βοήθεια  ανταποκρίνεται  και  η  Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Κύπρου με βάση το Σχέδιο ʺΑμοιβαίας Βοήθειαςʺ. 
 
Η  δημιουργία  της  Ε.Μ.Α.Κ.  προσφέρει  σοβαρή  βοήθεια  προς  την 
Πυροσβεστική  Υπηρεσία,  σ’    όλους  ανεξαίρετα  τους  τομείς 
δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα δε στον τομέα των επιχειρήσεων. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 
 
 

 Διοίκηση 
 Προσλήψεις 
 Ανάπτυξη Επαγγελματισμού & Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών 

Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου (Υ.Ε.&Ε.) 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς αστυνομικής Συνεργασίας 
(Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.) 
Τμήμα Α΄ 
Τμήμα Β΄ 
Τμήμα Γ΄ 
Τμήμα Δ΄ 
Τμήμα Μελετών & Ανάπτυξης 
Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 
Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) 
Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.) 
Προσλήψεις 
ΑΔΕ Λευκωσίας 
ΑΔΕ Λεμεσού 
ΑΔΕ Λάρνακας 
ΑΔΕ Πάφου 
ΑΔΕ Αμμοχώστου 
ΑΔΕ Μόρφου 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
 Διασφάλιση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 
Διεύθυνση  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  &  Διεθνούς  Αστυνομικής 
Συνεργασίας  
(Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.) 
 Πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος 

Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών 
 Διεύθυνση  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  &  Διεθνούς  Αστυνομικής 
Συνεργασίας         
(Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.) 
Τροχαία 
Τμήμα  Γ΄ 
Τμήμα  Δ΄ 
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Τμήμα Μελετών & Ανάπτυξης 
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.) 
Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 
Μονάδα Προεδρικής Φρουράς 
Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία 
Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισύμανσης 
ΑΔΕ Λευκωσίας 
ΑΔΕ Λεμεσού 
ΑΔΕ Λάρνακας 
ΑΔΕ Πάφου 
ΑΔΕ Μόρφου 
ΑΔΕ Αμμοχώστου  
 Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού 

Διεύθυνση ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας 
(Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.) 
Τμήμα Α΄ 
Τμήμα Δ΄ 
Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 
Μονάδα Προεδρικής Φρουράς 
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.) 
Τμήμα Γ΄ 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ ‐ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 
 
 
 
  Διοίκηση 

 
Κατά  τη  διάρκεια  του  2006  διορίστηκαν  ο  Αρχηγός,  Υπαρχηγός,  και 
τέσσερις Βοηθοί Αρχηγοί.  Την 1η Φεβρουαρίου 2006, διορίστηκαν από τον 
Πρόεδρο  της  Δημοκρατίας,  ο  κ.  Χαράλαμπος  Κουλέντης  ως  Αρχηγός 
Αστυνομίας, αντικαθιστώντας τον κ. Τάσο Παναγιώτου, και ο κ. Ιάκωβος 
Παπακώστας  ως  Υπαρχηγός  Αστυνομίας,  αντικαθιστώντας  τον  κ. 
Χαράλαμπο  Κουλέντη.    Κατά  τον  ίδιο  χρόνο  αντικατέστησαν,  ο  κ. 
Χαράλαμπος  Μαύρος  τον  κ.  Ιάκωβο  Παπακώστα  ως  Βοηθός  Αρχηγός 
Υποστήριξης,  ο  κ.  Γεώργιος  Αριστείδου  τον  κ.  Νίκο  Στέλικο  ως  Βοηθός 
Αρχηγός  Επιχειρήσεων,  ο  κ.  Μιχάλης  Παπαγεωργίου  τον  κ.  Θεόδωρο 
Στυλιανού  ως  Βοηθός  Αρχηγός  Εκπαίδευσης,  και  ο  κ.  Ανδρέας 
Ιατρόπουλος  τον  κ.  Γεώργιο  Παπαγεωργίου  ως  Βοηθός  Αρχηγός 
Διοίκησης. 
 
 

 
Δημοσιογραφική Διάσκεψη Αρχηγού και Υπαρχηγού Αστυνομίας 
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Οι οργανικές θέσεις στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική για το έτος 
2006 ήταν ως ακολούθως: 
 

Πίνακας 1 Οι Οργανικές Θέσεις Αστυνομίας και Πυροσβεστικής για το 2006 

  Αστυνομία Πυροσβεστική 
Αρχηγός  1  ‐ 
Υπαρχηγός  1  ‐ 
Βοηθοί Αρχηγοί  4  ‐ 
Ανώτεροι Αστυνόμοι  14  1 
Αστυνόμοι Α’ και Β’  29  3 
Ανώτεροι Υπαστυνόμοι 62  9 
Υπαστυνόμοι  209  33 
Λοχίες  624  73 
Αστυφύλακες  3300  533 
Εξειδικευμένες θέσεις  95  ‐ 
ΣΥΝΟΛΟ  4339  652 

 
 
Πέραν  των πιο  πάνω  οργανικών  θέσεων,  κατά  την  31η  Δεκεμβρίου  2006 
υπηρετούσαν στην Αστυνομία, 109 Τακτικοί Ειδικοί Αστυφύλακες και 701 
Έκτακτοι  Ειδικοί  Αστυφύλακες.    Στους  701  Ειδικούς  Αστυφύλακες 
περιλαμβάνονται 483 εγκριμένες θέσεις, 37 άτομα της ΑΗΚ, 40 άτομα της 
ΑΤΗΚ,  πέντε  άτομα  των  Κυπριακών  Διυλιστηρίων,  έξι  άτομα  στο 
Χρηματιστήριο,  14  άτομα  στο  Υπουργείο  Εξωτερικών,  13  άτομα  στο 
Υπουργείο Οικονομικών, 100 άτομα στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, και 
τρία άτομα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεως.   
 
Ο  συνολικός  αριθμός  των  γυναικών  αστυνομικών  (κανονικά  μέλη)  και 
των  Γυναικών  πυροσβεστών,  ανέρχεται  στις  944,  ενώ  ο  αριθμός  των 
γυναικών  εξειδικευμένων  μελών  της  Αστυνομίας,  ανέρχεται  στις    6 
(συνολικό ποσοστό 16% της ολικής αριθμητικής δύναμης της Αστυνομίας 
και της Πυροσβεστικής). 
 
 

 Προσλήψεις 
 
Μέσα  στα  πλαίσια  της  άψογης  υπηρεσίας  των  πολιτών  η  οποία 
χαρακτηρίζεται από την έλλειψη κενών στη λειτουργία της, η Αστυνομία 
μερίμνησε για την πρόσληψη νέου προσωπικού, συγκεκριμένα 322 άτομα, 
ως ακολούθως: 
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Πίνακας 2 Προσλήψεις στην Αστυνομία και Πυροσβεστική για το έτος 2006 

  Αστυνομία  Πυροσβεστική Ειδικοί 
Αστυνομικοί 

Γενικό 
Σύνολο 

Άνδρες  127  13  36  176 
Γυναίκες  92  9  45  146 
Σύνολο  219  22  81  322 
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ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

&&  

ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  

 
Η  Αστυνομία  Κύπρου,  έχει  ως  στόχο  τη  μετατροπή  της  από  δύναμη 
επιβολής του Νόμου σε Κοινωνική Υπηρεσία με σκοπό την εξυπηρέτηση 
του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου. Για το λόγο αυτό, έδωσε κατά τη 
χρονιά  που  πέρασε,  περισσότερη  σημασία  στην  ανάπτυξη  του  
επαγγελματισμού ανάμεσα στα μέλη της. 
 

 
Ο Αρχηγός Αστυνομίας συγχαίρει τα μέλη της Αστυνομίας που συμμετείχαν στον  Ραδιομαραθώνιο 

 
 
 Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και Ελέγχου (Υ.Ε.&Ε.) 

 
Για να διαβεβαιώνεται ο επαγγελματισμός και η ποιότητα των υπηρεσιών 
που προσφέρονται στους πολίτες, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεως και Ελέγχου 
πραγματοποίησε  88  απροειδοποίητους  ελέγχους  /  επιθεωρήσεις  σε 
Τμήματα, Διευθύνσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες.  Επιπρόσθετα διενήργησε 
14  επιθεωρήσεις  σε  Τμήματα,  Διευθύνσεις,  Μονάδες  και  Υπηρεσίες 
αναφορικά  με  την  καταστροφή  εγγράφων  μετά  από  έγκριση  από  την 
Τμηματικό  Λειτουργό  Αρχείου.    Επίσης,  συνέλεξε  και  απέστειλε  στο 
Κρατικό Αρχείο διάφορα έγγραφα τα οποία αφορούν υποθέσεις ιδιαίτερου 
και ιστορικού ενδιαφέροντος του αγώνα 1955‐59. 
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 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.) 
 
Μέλη  της Διεύθυνσης συμμετείχαν κατά  το  2006,  στις Ομάδες Εργασίας 
του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,    και  σε  Επιτροπές  της 
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  εκπροσωπώντας  την  Κυπριακή  Δημοκρατία  σε 
διάφορα θέματα (όπως είναι η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, τα 
εξωτερικά σύνορα, η αστυνομική συνεργασία, τα ναρκωτικά κ.λ.π.).   
 
Κατά  την  ίδια περίοδο,  μετά από προσκλήσεις από  την EUROPOL,  μέλη 
της  Διεύθυνσης  συμμετείχαν  σε  48  συναντήσεις,  ενώ  οι  Αστυνομικοί 
Σύνδεσμοι  μας  στη  Χάγη  συμμετείχαν  σε  27  άλλες  συναντήσεις  για  τις 
οποίες  κρίθηκε  αναγκαία  η  συμμετοχή  μας.    Όπως  φαίνεται  στον  πιο 
κάτω  πίνακα,  κατά  το  2006  υπήρξε  μια  αυξητική  τάση  αυτών  των 
συναντήσεων,  κάτι  που  υπογραμμίζει  τη  σημασία  που  δίνει  η  Δ.Ε.Ε. & 
Δ.Α.Σ. σ΄αυτές. 
 

Πίνακας 3 Συναντήσεις της Εθνικής Μονάδας Europol 

Συναντήσεις Εθνικής Μονάδας EUROPOL

0 20 40 60

2004
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Αξιωµατικών Συνδέσµων
Εξωτερικό

 
 
 

Παράλληλα, έγινε αξιολόγηση της Κύπρου για τον τομέα της Προστασίας 
Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μεταξύ  10‐12/7/2006  και  για  τον 
τομέα της Αστυνομικής Συνεργασίας,  μεταξύ 3‐5/10/2006. 
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Αξιολόγηση της Κύπρου στα θέματα Schengen 

 

 

 Τμήμα Α΄ 
 
Κατά το έτος 2006, στα πλαίσια της πληροφόρησης του πολίτη μέσω των 
Μέσων  Μαζικής  Ενημέρωσης  για  το  έργο  που  επιτελείται  από  την 
Αστυνομία,  και  της  διαφάνειας  και  του  επαγγελματισμού  που 
χαρακτηρίζει  την  Αστυνομία,  εκδόθηκαν  από  το  Γραφείο  Τύπου  του 
Τμήματος Α΄ Αρχηγείου,  2574  Αστυνομικά Δελτία  και  1060  Αστυνομικές 
ανακοινώσεις  που  συμπεριέλαβαν  τις  πιο  σημαντικές  υποθέσεις  που 
απασχόλησαν την Αστυνομία. 
 
Παράλληλα,  διοργανώθηκαν  δημοσιογραφικές  διασκέψεις  του  Αρχηγού 
Αστυνομίας  καθώς  και  άλλων  Τμημάτων  και  Υπηρεσιών  του  Σώματος, 
για πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών. 
 
Σε καθημερινή βάση, μέλη του Τμήματος Α΄ ήταν παρόντα στις πρωινές 
ενημερωτικές  τηλεοπτικές  και  ραδιοφωνικές  εκπομπές,  μέσα  από  τις 
οποίες ενημέρωναν το κοινό για συναφή θέματα με την Αστυνομία,  είτε 
με  επεμβάσεις  τους  είτε  με  συνεντεύξεις.    Παράλληλα  καθ’  όλη  τη 
διάρκεια  του  χρόνου,  γινόταν  καθημερινή  επισκόπηση  του  ημερήσιου 
τύπου, δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών για ενημέρωση της 
Ηγεσίας σε θέματα που άπτονταν της Αστυνομίας. 
 
Για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  και  την  καλύτερη  παροχή  ποιοτικών 
υπηρεσιών στους πολίτες, αναβαθμίστηκε η  Ιστοσελίδα της Αστυνομίας, 
συμπεριλαμβάνοντας  έντυπα  αιτήσεων  και  άλλα  θέματα  που 
ενδιαφέρουν το κοινό. 
 

   
    Ετήσια Έκθεση Αστυνομίας Κύπρου  2006                               ‐  ‐                                        

 
36



Το  Γραφείο  Δημοσίων  Σχέσεων  Αρχηγείου  Αστυνομίας  το  έτος  που 
πέρασε  εργάστηκε  για  την  πετυχημένη  διοργάνωση  της  συναυλίας, 
βραβεύσεων  πολιτών,  εορτασμών  για  την  Προστάτιδα  της  Αστυνομίας 
Αγία  Ειρήνη,  φιλανθρωπικές  εκδηλώσεις,  Ημέρας  της  Αστυνομίας 
αφιερωμένη στο κοινό, καθώς και σε άλλες συναφείς εκδηλώσεις.   
 
Το  Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων  επιμελήθηκε  την  έκδοση  του περιοδικού  
«Αστυνομικά  Χρονικά»,  καθώς  επίσης  και  της  έκδοσης  διαφωτιστικών 
φυλλαδίων για  την  οδική ασφάλεια,  την πρόληψη  των  ναρκωτικών,  την 
προστασία  των περιουσιών μας κατά  την περίοδο  των διακοπών,  τη βία 
στην οικογένεια κ.α.  
 
Κατά την  ίδια χρονιά το Μουσείο  της Αστυνομίας δέχτηκε οργανωμένες 
επισκέψεις από 21  σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης,  17  ομάδες  από  συμμετέχοντες  σε  εκπαιδευτικά 
προγράμματα  της  Αστυνομικής  Ακαδημίας  καθώς  και  11  ξένες 
αντιπροσωπείες και άλλες ομάδες. 
 
Η Φιλαρμονική  της Αστυνομίας συνέχισε και  το  2006  την προσφορά της 
στο κοινωνικό σύνολο, συμμετέχοντας στα πιο κάτω: 
 

Πίνακας 4 Δραστηριότητες Φιλαρμονικής Αστυνομίας 

82

22
156

7

12

30

Εορτές, ∆ηµόσιες
εµφανίσεις και συναυλίες 

∆ιαπιστευτήρια

Λιτανείες

Κηδείες

Εγκαίνια –
Αποκαλυπτήρια

Επισκέψεις σχολείων στη
Φιλαρµονική

Ορχήστρες

 
 
Τα  μέλη  του  Τμήματος  Α΄  Αρχηγείου  που  στελεχώνουν  τη  Γραμμή  του  
Πολίτη, συνέχισαν και φέτος να εξυπηρετούν το κοινό και να προσφέρουν 
ποιοτικές  υπηρεσίες.    Κατά  τη  διάρκεια  του  2006  το  ΚΕΜ  Αρχηγείου 
ανταποκρίθηκε σε 10000 τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών.  Οι κλήσεις αυτές 
αφορούσαν  ένα  ευρύ  φάσμα  θεμάτων  μεταξύ  των  οποίων  και 
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περιπτώσεις  μη  Αστυνομικής  φύσεως,  όπου  οι  ενδιαφερόμενοι 
συμβουλεύτηκαν  να  αποταθούν  σε  άλλα  Τμήματα  /  Υπηρεσίες  του 
Κράτους για επίλυση του προβλήματος τους. 
 
Στη μεγάλη πλειοψηφία των θεμάτων που απασχόλησαν τη Γραμμή του 
Πολίτη,  συμπεριλαμβάνονταν υποθέσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων 
παράνομους  αλλοδαπούς,  οχληρία,  ανησυχία  /  μέθη,  τροχαία 
προβλήματα,  ωράριο  καταστημάτων,  βία  στην  οικογένεια, 
εγκαταλελειμμένα οχήματα κλπ. 
 
Στα  περισσότερα  αιτήματα  δόθηκαν  ικανοποιητικές  λύσεις,  σε  3735 
παράπονα  ετοιμάστηκαν  σχετικά  έντυπα  και  παραπέμφθηκαν  στις 
αρμόδιες Αστυνομικές Διευθύνσεις / Τμήματα / Υπηρεσίες για περαιτέρω 
ενέργειες, ενώ 4800 περίπου κλήσεις έτυχαν χειρισμού από το προσωπικό 
της Υπηρεσίας της Γραμμής του Πολίτη. 
 
 
 Τμήμα Β΄ 

 
Το  προσωπικό  του  Τμήματος  Τροχαίας  παρείχε  διάφορες  κοινωνικές 
υπηρεσίες  τόσο  στους  πολίτες  όσο  και  σε  οργανωμένα  σύνολα  όπως, 
βοήθεια  σε  οδηγούς  που  ακινητοποιήθηκαν  τα  οχήματα  τους  στο  οδικό 
δίκτυο λόγω μηχανικής βλάβης, και παροχή πληροφοριών στους οδηγούς 
για  τον  προορισμό  τους.    Επιπρόσθετα,  παρείχαν  Πρώτες  Βοήθειες  σε 
θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, συνοδεία ασθενοφόρων οχημάτων από 
τα  σημεία  δυστυχημάτων  ή  από  το  ελικοδρόμιο  στο  νοσοκομείο,  καθώς 
και  διευκόλυνση  της  τροχαίας  και  συνοδεία  κατά  τη  διάρκεια  των 
εκδηλώσεων του Ραδιομαραθωνίου. 
 
Στα πλαίσια της συνεργασίας και βελτίωσης των Σχέσεων Αστυνομίας – 
Κοινού,  την  ημέρα  του  Πάσχα,  23/4/06,  το  προσωπικό  του  Ο.Π.Ο.Δ. 
Αρχηγείου και των Επαρχιακών Κλάδων Τροχαίας, κατά τη διάρκεια του 
τροχονομικού  ελέγχου,  παράλληλα,  με  τις  ευχές  τους  πρόσφεραν 
φλαούνες  και  κόκκινα  αβγά  στους  οδηγούς  /επιβάτες  και  σοκολατένια 
αβγά στα παιδιά. 
 
 

 Τμήμα Γ΄ 
 

Το  Τμήμα  Γ΄Αρχηγείου,  μέσα  στα  πλαίσια  της  προσφοράς  ποιοτικών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες, έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη του θεσμού 
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της Κοινοτικής Αστυνόμευσης,  επεκτείνοντας  το  θεσμό  σε    συνολικά  19 
περιοχές με στελέχωση από 39 μέλη της Αστυνομίας.   
 
Παράλληλα,  έγινε προώθηση του θεσμού μέσα από τα Μ.Μ.Ε. αλλά και 
με  τη  διάθεση  ενημερωτικών  φυλλαδίων,  και  μικρά  διαφημιστικά  δώρα 
που δόθηκαν σε μαθητές σε σχολεία, από Αστυνομικούς της Γειτονιάς. 
 

 
Αστυνομικός της Γειτονιάς διανέμει διαφωτιστικό υλικό 

 
 
 Τμήμα Δ΄ 

 
Κατά το 2006, το Τμήμα Δ΄συνέχισε την εφαρμογή των προγραμμάτων για 
ανανέωση,  συντήρηση,  επιδιόρθωση  και  γενικά  τον  εκσυγχρονισμό  και 
αναβάθμιση  των  τηλεπικοινωνιών,  του  μηχανοκίνητου  στόλου,  των 
πλωτών  και  πτητικών  μέσων  της  Αστυνομίας,  της  παροχής  τεχνικής 
υποστήριξης  στη  Λιμενική  και  Ναυτική  Αστυνομία  και  επίσης  είχε  την 
ευθύνη για τη λειτουργία του Παράκτιου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης 
μέχρι το Σεπτέμβριο του 2006. 
 
Για  τον  πιο  πάνω  σκοπό,  το  Τμήμα  προκήρυξε  87  διαγωνισμούς  που 
αφορούσαν την προμήθεια διάφορων εξοπλισμών καθώς και υπηρεσιών 
για  κάλυψη  των  αναγκών  της  Αστυνομίας,  ενώ  αγοράστηκαν  16  νέα 
οχήματα συνολικής αξίας 236.335,50 λιρών Κύπρου. 
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Ελικόπτερο της Αεροπορικής Πτέρυγας μεταφέρει τον Άγιο Βασίλη σε εκδήλωση. 

 
Τα  πτητικά  μέσα  της  Αεροπορικής  Πτέρυγας  της  Αστυνομίας,  και 
συγκεκριμένα  τα  ελικόπτερα  Απόλλων  και  Ακρίτας,  μέσα  στα  πλαίσια 
της  αποστολής  του  Τμήματος  Δ΄  και  της  προσφοράς  ποιοτικών 
υπηρεσιών, εκτέλεσαν πτήσεις ως ακολούθως:  
 

Πίνακας 5 Πτήσεις Ελικοπτέρων της Αεροπορικής Πτέρυγας 

Δραστηριότητα  Αριθμός 
Πτήσεων 

Ρίψεις αλεξιπτωτιστών  5 
Μεταφορά V.I.P  8 
Δασοπυρόσβεση  6 
Αεροφωτογραφήσεις   9 
Συνεργασία με μονάδες ‐διάφορες αποστολές  4 
Πτητικός έλεγχος ελικοπτέρου  18 
Έρευνα, διάσωση – θάλασσα, ξηρά  7 
Ελλείποντα πρόσωπα           17         

 
 
 
 Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης  

 
Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης Αρχηγείου, εκτελώντας τα καθήκοντα 
του  για  την  ανάπτυξη  της  Αστυνομίας,  του  επαγγελματισμού  και  της 
αποδοτικότητας,  ετοίμασε  το  Στρατηγικό Σχέδιο  της Αστυνομίας  για  τα 
έτη  2007‐2010,  ενώ  παράλληλα  υπέβαλε  διάφορες  εισηγήσεις  για  τη 
βελτίωση  της  υπηρεσίας  τόσο  διοικητικά  όσο  και  επιχειρησιακά.  
Επιμελήθηκε επίσης εκδόσεις όπως η Ετήσια Έκθεση της Αστυνομίας για 
το  έτος 2005,  το  κείμενο που αφορά  την Αστυνομία στο βιβλιάριο About 
Cyprus  και  το  οποίο  εκδίδεται  από  το  Γραφείο  Τύπου  και  πληροφοριών, 
καθώς και του βιβλιαρίου Policing in Cyprus, το οποίο αποσκοπούσε στην 
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ενημέρωση  των  πολιτών  αναφορικά  με  τη 
λειτουργία και τις δραστηριότητες της. Παράλληλα 
συμμετείχε  στην  ομάδα  αναθεώρησης  του  Χάρτη 
Δικαιωμάτων του Πολίτη για τον οποίο μερίμνησε 
ώστε να επανεκδοθεί.   
 
Το  Τμήμα  Μελετών  και  Ανάπτυξης  ολοκλήρωσε 
κατά  το  2006,  το  δεύτερο  σκέλος  του  πενταετούς 
προγράμματος Μηχανογράφησης της Αστυνομίας, 
το  οποίο  περιλαμβάνει  ανάμεσα  στα  άλλα,  τα 
Μητρώα Σταθμών, τα Εντάλματα, την Αστυνομική 
Ακαδημία  (Γραφείο  Μελετών),  τα  έντυπα 
πυροβόλων όπλων, την αγορά εξοπλισμού. 

Έκδοση του Τµήµατος Μελετών και 
Ανάπτυξης 

 
 
 

 Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 
 
Η Μονάδα  πρόσφερε  ανθρωπιστική  βοήθεια  σε  πέντε  περιπτώσεις  που 
αφορούσαν πλημμύρες,  ρυμούλκηση οχημάτων κλπ..   Παράλληλα, μέσα 
στα πλαίσια του θεσμού της Εβδομάδας Εργασίας, φιλοξένησε 85 μαθητές 
από  διάφορα  Λύκεια,  και  άλλους  292  μαθητές  διαφόρων  Λυκείων  σε 
μονοήμερη επίσκεψη στη Μονάδα. 
 
 
 
 Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Y.KA.N.) 

 
Κατά  το  έτος  2006  λήφθηκαν  158  τηλεφωνήματα  από  χρήστες 
ναρκωτικών,  συγγενικά  ή  φιλικά  τους  πρόσωπα  για  παροχή  βοήθειας, 
μέσω  της  Ανοικτής  Τηλεφωνικής  Γραμμής  Άμεσης  Ανταπόκρισης  και 
Βοήθειας  (τηλ.  1498).    Επίσης,  πραγματοποιήθηκαν  74  προσωπικές 
συναντήσεις  χρηστών  ναρκωτικών  με  τον  κοινωνιολόγο  της  Υ.ΚΑ.Ν.  
Μετά τις προσωπικές συνεντεύξεις και αφού αξιολογήθηκε η κατάσταση 
κάθε  ατόμου  ξεχωριστά,  53  πρόσωπα  παραπέμφθηκαν  για  περαιτέρω 
εξειδικευμένη βοήθεια σε άλλες Υπηρεσίες, όπως στις Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας, Κέντρο Πρόληψης Πολλαπλής Παρέμβασης «ΠΕΡΣΕΑΣ», Κέντρο 
Αποτοξίνωσης  «ΑΝΩΣΗ»,  Θεραπευτικό  Κέντρο  «ΠΥΞΙΔΑ», 
Συμβουλευτικό  Κέντρο  «ΤΟΞΟΤΗΣ»,  Θεραπευτική  Κοινότητα  «ΑΓΙΑ 
ΣΚΕΠΗ»,  Ανοιχτή  Θεραπευτική  Μονάδα  «ΤΟΛΜΗ»  και  Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας. 
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 Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.) 

 
Η Λιμενική  και Ναυτική Αστυνομία στην προσπάθεια  της για  βελτίωση 
της αποδοτικότητας της και    των υπηρεσιών που προσφέρει,  συμμετείχε 
σε 13 ασκήσεις με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας : 
 

Πίνακας 6 Ασκήσεις που έλαβε μέρος η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία 

Ασκήσεις που έλαβε μέρος η Λ.&Ν.Α. 
9  Κώδικα ISPS στα λιμάνια της Δημοκρατίας 
1  Άσκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε πλοίο 
1  Άσκηση  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  στο  χερσαίο  χώρο  του  Ν. 
Λιμανιού Λεμεσό 

1  Άσκηση της Εθνικής Φρουράς στο Λιμανάκι Λατσιού 
1  Άσκηση με συμμετοχή της ΑΠΑ και της Πολιτικής Άμυνας στο Λιμάνι 
Λάρνακας  

 
Σε 62 περιπτώσεις η Λ. & Ν. Αστυνομία  προσέφερε τις υπηρεσίες της για 
έρευνα  και  διάσωση  καθώς  και  για  παροχή  βοήθειας  σε  πρόσωπα  και 
σκάφη.    Σε  πέντε  περιπτώσεις  μετέφερε  ασθενείς  /  Τραυματίες  με 
Αστυνομικές ακάτους. 
 
 
   Αστυνομική Διεύθυνση  Λευκωσίας 
 
Κατά  το  2006,  μέλη  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Λευκωσίας  παρείχαν 
Πρώτες  Βοήθειες  και  μετέφεραν  ασθενείς  /  τραυματίες  στο  Γενικό 
Νοσοκομείο  Λευκωσίας  ή  σε  ιδιωτικές  κλινικές  σε  123  περιπτώσεις, 
παρείχαν  ανθρωπιστική  και  άλλη  βοήθεια  προς  το  κοινό  σε  888 
περιπτώσεις,  ενώ  σε  64  περιπτώσεις  παρείχαν  βοήθεια  σε  άτομα  που 
κινδύνευσαν για διάφορους λόγους. 
 
Μέλη της Διεύθυνσης χρειάστηκε να επέμβουν σε 3098 περιπτώσεις, για 
να  συμβιβάσουν  αστικής  φύσεως  διαφορές  (οικογενειακές  έριδες, 
κτηματικές  διαφορές,  προσωπικές  έριδες,  συζυγικά  προβλήματα, 
προβλήματα ανήλικων, προστασία γερόντων, αναπήρων, ορφανών κ.λ.π.) 
και αναλώνοντας για το σκοπό αυτό 3881 ώρες περίπου. 
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Σε 691 περιπτώσεις παρασχέθηκε βοήθεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
για κατάσβεση πυρκαγιών. 
 
Επιπρόσθετα,  και  μέσα  στα  πλαίσια  της  Κοινοτικής  Αστυνόμευσης,  η 
Διεύθυνση  διοργάνωσε  και  συμμετείχε  σε  αριθμό  εκδηλώσεων  όπως  το 
«Πανηγύρι  Χαράς»,  Παγκόσμια  Ημέρα  Παιδιού,    αγώνα  ποδοσφαίρου, 
κλπ. 
 

 
Η Αστυνομία κοντά στα παιδιά 

 
 

 Αστυνομική Διεύθυνση  Λεμεσού 
 

Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού ανέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στον 
τομέα  της  Κοινοτικής  Αστυνόμευσης.  Κατά  το  έτος  2006,  διοργάνωσε 
διάφορες εκδηλώσεις όπως: 
 

 Δενδροφύτευση,  
 Λαμπριάτικα παιγνίδια, 
 Αιμοδοσία  αφιερωμένη  στα  θύματα  της  αεροπορικής 
τραγωδίας 

 Πανηγύρι της Χαράς για τα παιδιά στο δημόσιο κήπο, 
 Στελέχωση περιπτέρων του Ραδιομαραθωνίου στην περιοχή,  

 
Χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργανώθηκε στο  ΙΗ’   Δημοτικό Σχολείο 
στην Τουρκοκυπριακή Συνοικία πρόβαλε  το  έργο  της Αστυνομίας  με  τη 
συμμετοχή  διάφορων  Τμημάτων  της  Αστυνομίας  όπως  Φιλαρμονική, 
Λιμενική  και  Ναυτική  Αστυνομία,  Κλάδος  Πυροτεχνουργών,  Κλάδος 
Αστυνομικών Σκύλων,  κλπ.,  και ο Άγιος Βασίλης ο οποίος μεταφέρθηκε 
με το ελικόπτερο της Αστυνομίας μοίρασε δώρα στα παιδιά. 
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Η Αστυνομική Διεύθυνση διοργάνωσε και αριθμό άλλων εκδηλώσεων και 
επισκέψεων σε σχολεία και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. 
 
 
 Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας 

 
Κατά  το  2006,  μέλη  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Λάρνακας  παρείχαν  
Πρώτες  Βοήθειες  σε  93  περιπτώσεις,  συμμετείχαν  σε  διασώσεις  και 
μετέφεραν  ασθενείς  /  τραυματίες  σε  93  περιπτώσεις,  ενώ  σε  620 
περιπτώσεις παρείχαν ανθρωπιστική  βοήθεια  στο  κοινό,  και πρόσφεραν 
σε  22  περιπτώσεις,  βοήθεια  σε  άτομα  που  κινδύνεψαν  για  διάφορους 
λόγους . 
 
Επιπρόσθετα,  τα  μέλη  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Λάρνακας 
επέμβηκαν σε   1356 περιπτώσεις συμβιβασμού αστικής φύσης διαφορών, 
προσωπικών  διενέξεων,  χειρισμό  προβλημάτων  ανηλίκων  και 
αναλώθηκαν 2395 ώρες. 
 
Σε  157  περίπου  περιπτώσεις  παρασχέθηκε  συνδρομή  προς  την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία για κατάσβεση πυρκαγιών τόσο στην Πόλη όσο 
και στην Ύπαιθρο.  
 
Η πιο σημαντική ίσως προσφορά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας 
κατά  το  συγκεκριμένο  έτος,  ήταν  η  παροχή  των  αναγκαίων 
διευκολύνσεων  στους  χιλιάδες  ευρωπαίους  πολίτες  καθώς  και  πολίτες 
τρίτων χωρών, οι οποίοι εγκατέλειπαν το Λίβανο – κατά την περίοδο του 
πολέμου εκεί ‐  χρησιμοποιώντας το Λιμάνι και το Αεροδρόμιο Λάρνακας 
ως ενδιάμεσο σταθμό για να μεταβούν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.   
 
Μέσα  από  την  Κοινοτική  Αστυνόμευση,  η  Διεύθυνση  συμμετείχε  σε 
αριθμό  εκδηλώσεων σε σχολεία και άλλους χώρους,  και  έβαλε στόχο  τη 
προσέγγιση  της  Αστυνομίας  στο  κοινό  μέσα  από  οργανωμένα  και  μη 
σύνολα. 
 
 

 Αστυνομική Διεύθυνση  Πάφου 
 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου,  συμμετείχε  σε  συσκέψεις  με  τοπικούς 
παράγοντες και με οργανωμένα σύνολα (κοινοτάρχες, οδηγούς ταξί κλπ.) 
με σκοπό την ανάπτυξη αγαστών σχέσεων με το κοινό.  Επιπρόσθετα, το 
2006  ο  θεσμός  της  Κοινοτικής  Αστυνόμευσης  επεκτάθηκε  και  στην 
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Αστυνομική  Διεύθυνση  Πάφου,  με  αποτέλεσμα  να  δραστηριοποιηθεί  η 
Διεύθυνση περισσότερο στον τομέα της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών.  
Παρά  τη  σύντομη  περίοδο  όπου  λειτούργησε  ο  θεσμός  κατά  το  2006, 
εντούτοις  τα  μέλη  της  διοργάνωσαν  δύο  μεγάλες  φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις  με  τη  συμμετοχή  ομάδων  Ελληνοποντίων  και  Άγγλων 
μόνιμων κατοίκων Πάφου. 
 
Επιπρόσθετα,  κατά  τη  διάρκεια  των  εορτών,  μέλη  της  Διεύθυνσης 
επισκέφθηκαν ευαγή ιδρύματα όπου μοίρασαν δώρα και ευχές.  Κατά την 
ίδια περίοδο διοργανώθηκε εκδήλωση όπου μεταφέρθηκε ο Άγιος Βασίλης 
με το ελικόπτερο της Αστυνομίας και μοίρασε δώρα στα παιδιά. 
 
 
 Αστυνομική Διεύθυνση  Αμμοχώστου 

 
Κατά το 2006, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου παρείχαν 
Πρώτες  Βοήθειες  και  μετέφεραν  ασθενείς  /  τραυματίες  στο  Γενικό 
Νοσοκομείο Λευκωσίας ή σε  ιδιωτικές κλινικές,   όπως και ανθρωπιστική 
και άλλη βοήθεια προς το κοινό σε 13 περιπτώσεις, ενώ παρείχαν βοήθεια 
σε άτομα που κινδύνευσαν για διάφορους λόγους, σε 3 περιπτώσεις. 
 
Σε 87 περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβουν μέλη της Διεύθυνσης για να 
συμβιβάσουν αστικής φύσεως διαφορές (οικογενειακές έριδες, κτηματικές 
διαφορές,  προσωπικές  έριδες,  συζυγικά  προβλήματα,  προβλήματα 
ανήλικων,  προστασία  γερόντων,  αναπήρων,  ορφανών  κ.λ.π.)  και 
αναλώνοντας για το σκοπό αυτό 274 ώρες περίπου. 
 
Σε  6  περιπτώσεις  παρασχέθηκε  βοήθεια  στην  Πυροσβεστική  Υπηρεσία 
για κατάσβεση πυρκαγιών. 
 
 

 Αστυνομική Διεύθυνση  Μόρφου 
 
Κατά το 2006, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου παρείχαν σε 30 
περιπτώσεις Πρώτες  Βοήθειες  και  μετέφεραν ασθενείς  /  τραυματίες  στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ή σε ιδιωτικές κλινικές, ανθρωπιστική και 
άλλη βοήθεια προς το κοινό,  ενώ σε 66 περιπτώσεις πρόσφεραν βοήθεια 
σε άτομα που κινδύνευσαν για διάφορους λόγους, σε 25 περιπτώσεις. 
 

   
    Ετήσια Έκθεση Αστυνομίας Κύπρου  2006                               ‐  ‐                                        

 
45



Σε 852 περιπτώσεις χρειάστηκε να επέμβουν μέλη της Διεύθυνσης για να 
συμβιβάσουν αστικής φύσεως διαφορές (οικογενειακές έριδες, κτηματικές 
διαφορές,  προσωπικές  έριδες,  συζυγικά  προβλήματα,  προβλήματα 
ανήλικων, προστασία γερόντων, αναπήρων, ορφανών κ.λ.π.). 
  
Σε  93  περιπτώσεις  παρασχέθηκε  βοήθεια  στην Πυροσβεστική  Υπηρεσία 
για κατάσβεση πυρκαγιών. 
 
Η  Διεύθυνση  εργάστηκε  εντατικά  στο  θέμα  της  σύσφιξης  σχέσεων 
Αστυνομίας‐Κοινού  δίνοντας  το  παρών  της  σε  εκδηλώσεις  που 
διοργανώνονται  στην  περιοχή  αλλά  και  με  συσκέψεις  με  τους  τοπικούς 
φορείς. 
 

 
 Πυροσβεστική 

 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, για ένατη συνεχή χρονιά διοργάνωσε την 
ʺΕβδομάδα  Πυροπροστασίαςʺ  από  τις  2  ‐  9  Μαΐου  2006  με  στόχο  τη 
διαφώτιση  και  ευαισθητοποίηση  του  κοινού  για  τους  κινδύνους  που 
ελλοχεύουν  οι  πυρκαγιές  στην  ύπαιθρο.  Η  Εβδομάδα  αυτή 
περιελάμβανε  διαλέξεις,  συμβουλές  στο  κοινό  για  θέματα 
πυροπροστασίας και  την διανομή διαφωτιστικού υλικού στην  ύπαιθρο, 
στα  σχολεία,  γραφεία,  ξενοδοχεία,  ιδιωτικές  πολυκατοικίες  και 
στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.   
 
Επίσης, κατά την διάρκεια του 2006 η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε 
παγκύπρια σε 10,703 κλήσεις για παροχή βοήθειας που αφορούσαν στα πιο 
κάτω:‐  
 

Πίνακας  7 Κλήσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
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Κατά  την  διάρκεια  του  2006  διασώθηκαν  880  άτομα  από  οχήματα  που 
ενεπλάκησαν  σε  τροχαία  δυστυχήματα,  ανελκυστήρες,  φρεάτια,  κρημνούς 
και άλλες περιπτώσεις.  
 
Τα  Πυροσβεστικά  Ελικόπτερα  ανταποκρίθηκαν  σε  142  περιπτώσεις 
μεγάλων πυρκαγιών  τόσο  στην  ύπαιθρο  όσο  και  στα  δάση,  εκτελώντας 
1699  βολές  και  ρίχνοντας  8495  τόνους  νερό  περίπου,  που  έπαιρναν από 
διάφορα φράγματα, δεξαμενές και τη θάλασσα. 
 
 Αιμοδότες Αστυνομικοί    

 
Μέσα στα πλαίσια προσφοράς στους πολίτες,  έχουν εγγραφεί στις κατά 
τόπους  Τράπεζες  αίματος,  μέχρι  το  τέλος  του  2006,  συνολικά  789 
εθελοντές αστυνομικοί αιμοδότες, όπως φαίνονται πιο κάτω: 
 

Πίνακας 8 Αιμοδότες της Αστυνομίας ανά Επαρχία 

Λευκωσία  237 
Λάρνακα  190 
Αμμόχωστος    30 
Πάφος    71 
Λεμεσός  261 

 
Συμπληρωματικά  αξίζει  να  αναφερθεί  ότι,  όλα  τα  μέλη  της 
Πυροσβεστικής  είναι  εγγεγραμμένοι  στην  Τράπεζα  αίματος  της 
Υπηρεσίας.  
 
 

  
Ο Αρχηγός Αστυνομίας σε εκδήλωση Αιμοδοσίας Αστυνομικών  
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ΔΔ ΙΙ ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛ ΙΙ ΣΣΗΗ    ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠ ΙΙΝΝΩΩΝΝ    ΔΔ ΙΙ ΚΚΑΑ ΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ 

 
 
 

 Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 
 

Συνολικά  εκατόν  ογδόντα  μέλη  της  Μονάδας  παρακολούθησαν 
εκπαιδεύσεις που αφορούσαν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
 
 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς Αστυνομικής 

Συνεργασίας  (Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.) 
 
Η  Διεύθυνση  συνέχισε  και  κατά  το  2006  να  ασχολείται  ενεργά  με  την 
υλοποίηση  των συστάσεων,  του Συμβουλίου  της Ευρώπης,  που αφορούν 
στις  συνθήκες  κράτησης  στα  Αστυνομικά  κρατητήρια,  κ.α.    Επιπλέον, 
συνεργάζεται  με  άλλες  κυβερνητικές  υπηρεσίες,  καθώς  και  με  μη 
κυβερνητικούς  οργανισμούς  για  θέματα  που  αφορούν  στην  προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών. 
 
Παράλληλα  διεξήγαγε  μελέτες  και  παρακολουθούσε  έργα,  υπό  την 
εποπτεία  του  Βοηθού  Αρχηγού  (Υ),  σχετικά  με  την  βελτίωση  των 
υφιστάμενων  κρατητηρίων,  με  την  ανέγερση  νέων  περιφερειακών 
κρατητηρίων και την ανέγερση χώρου κράτησης λαθρομεταναστών. 
 
Η  Διεύθυνση  επίσης  συνεργάστηκε  με  την  Υπηρεσία  Αλλοδαπών  και 
Μετανάστευσης  για  χειρισμό  παραπόνων  από  διεθνείς  οργανισμούς  σε 
σχέση με το χειρισμό αιτητών πολιτικού ασύλου και λαθρομεταναστών. 
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ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΞΞΙΙΧΧΝΝΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ 
 
 
Τα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν το  2006 ανέρχονται 
σε  7955  παρουσιάζοντας  αύξηση  9.72%  σε  σύγκριση  με  το  2005  (7250). 
Παράλληλα,  το ποσοστό ανίχνευσης το 2005 ανερχόταν στο 48,65% και το 
2006 μειώθηκε στο 47,92%.  Παρόλο ότι το ποσοστό ανίχνευσης κυμάνθηκε 
περίπου στα ίδια επίπεδα, το γεγονός ότι οι υποθέσεις αυξήθηκαν, οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι η Αστυνομία εργάστηκε πολύ περισσότερο κατά  το 
2006,  πετυχαίνοντας  ώστε  να  έχει  τον  έλεγχο  στο  θέμα  της 
εγκληματικότητας.  Πίνακες με την κατάσταση του σοβαρού εγκλήματος 
παρατίθενται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.  
 
Όσον αφορά τα θανατηφόρα δυστυχήματα, ο συνολικός αριθμός κατά το 
2006 ήταν 81 σε σύγκριση με 94 που ήταν το 2005. Αυτό ήταν αποτέλεσμα 
της  εντατικότερης  εργασίας που έγινε από την αστυνομία κατά το  2006.  
Αναλυτικότεροι πίνακες  σχετικά με  τα  τροχαία  δυστυχήματα φαίνονται 
στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε΄ και ΣΤ΄. 

 
 
 Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών 

 
Η  Υπηρεσία  Εγκληματολογικών  Ερευνών  συνέχισε  και  φέτος  να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξιχνίαση του εγκλήματος μέσα από 
τα διάφορα εργαστήρια που την απαρτίζουν. 
 
Η  Υπηρεσία  επισκέφθηκε  και  εξέτασε  72  σοβαρές  υποθέσεις  όπως 
φόνους,  εμπρησμούς,  ληστείες,  εκρήξεις  βομβών  κ.τ.λ.  και  συνέλεξε  944 
τεκμήρια. 
 
Στο Κυβερνητικό  Χημείο  διαβιβάστηκαν  2466  τεκμήρια  για  εξέταση  ενώ 
μικρός  αριθμός  τεκμηρίων  διαβιβάστηκαν  για  επιστημονικές  εξετάσεις 
στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο Σύνδεσμο 
Τοξοβολίας, στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών Αρχηγείου, στο Τμήμα Μελετών 
&  Ανάπτυξης  Αρχηγείου  και  στο  Ιστοπαθολογικό  Τμήμα  του  Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας. 
 
Παράλληλα διαβιβάστηκαν στο Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής για 
εξέταση με τη μέθοδο DNA άλλα 14243 τεκμήρια σε 2966 υποθέσεις. 
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Τα τεκμήρια που εξέτασε η ΥΠ.ΕΓ.Ε. αποτελούντο από : 
 

Πίνακας 9 Τεκμήρια και σκοπός εξέτασης τους 

Είδος Τεκμηρίου  Ποσότητα  Σκοπός Διερεύνησης 
Πυροβόλα Όπλα  423  καταλληλότητα  τους  και  το 

εγκληματολογικό τους παρελθόν 
Κενά φυσίγγια  209  προσδιορισμό  του  διαμετρήματος 

και  του  τύπου  των  όπλων  από  τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν 

Βολίδες  34  προσδιορισμό  του  διαμετρήματος 
και  του  τύπου  των  όπλων  από  τα 
οποία χρησιμοποιήθηκαν  

Φυσίγγια  3415  προσδιορισμό  του  διαμετρήματος, 
κατασκευής  και  καταλληλότητας 
τους 

Χαρτονομίσματα  2649  υποψία ότι ήταν πλαστά 
Διαβατήρια  250   
Ταξιδιωτικές  επιταγές, 
ομολογίες,  πιστωτικές 
κάρτες δελτία ταυτότητας 
σφραγίδες 

570   

Σύγκριση  θραυσμάτων 
γυαλιού 

9   

Σύγκριση ινών  22   
Σύγκριση  πλαστικού  για 
υπόθεση  κυκλοφορίας 
πλαστών εγγράφων 

25   

Αποτυπώματα  4394   
Ίχνη  σιδήρου  κ.α. 
μετάλλων 

1  Απόδραση  κρατουμένων  από  τις 
φυλακές 

 
Επιπρόσθετα,  μέσα  στα  πλαίσια  της  εξιχνίασης  εγκλημάτων,  η 
Εγκληματολογική Υπηρεσία εξέτασε διάφορα τεκμήρια για τις πιο κάτω 
υποθέσεις:  
 

Πίνακας 10 Υποθέσεις που εξετάστηκαν 

Αριθμός 
Υποθέσεων 

Σε σχέση με... 

7  Σύγκριση ιχνών εργαλείων 
881  Πλαστογραφία  (κυριότερες  υποθέσεις  αφορούσαν 

Επιταγές, Συμβόλαια, Δελτία Πώλησης και Τιμολόγια) 
55  Παραποίηση των εργοστασιακών αρχικών αριθμών του 

σκελετού  /  μηχανής  μηχανοκίνητων  οχημάτων  / 
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ηλεκτρογεννήτρια 
9  Σύγκριση ξεσμάτων μπογιάς οχημάτων 
2  Σύγκριση μελανιού 
3  Τρίχες, βιολογικά υγρά και άλλα μικροΐχνη 
 
Έχει  επίσης  εξεταστεί  βαλλιστικά  1  άλλο  πυροβόλο  όπλο  που 
παραδόθηκε στην Αστυνομία από πολίτες. 
 
Μέσα  στα  πλαίσια  της  εξιχνίασης  του  εγκλήματος,  μέλη  της  ΥΠ.ΕΓ.Ε. 
ασχολήθηκαν φωτογραφικά με τα ακόλουθα :  
 

Πίνακας 11 Δραστηριότητες Φωτογραφικού Εργαστηρίου           

178
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Φωτογράφιση σκηνών
εγκληµάτων.

Αντιγραφή φωτογραφιών
και εκτύπωση.

Βιντεογραφήσεις.

Ψηφιακή επεξεργασία
τεκµηρίων από κλειστό
κύκλωµα παρακολούθησης 

Εµφάνιση/ έλεγχος
κατασχεθέντων  φιλµ.

Φωτογράφιση
φυλακισµένων προσώπων.

Φωτογράφιση τεκµηρίων
(Γραφολογίας και
υπολοίπων εργαστηρίων)

Σκίτσα προσώπων.
 

 
Μέσα  στα  πλαίσια  της  άμεσης  εξιχνίασης  του  εγκλήματος, 
χρησιμοποίησε  τα  αναγκαία  ηλεκτρονικά  προγράμματα  όπως  το 
Α.Σ.Α.Δ.Α.  του  οποίου  έγινε  αναβάθμιση  τον  Απρίλιο  του  2006  και  από 
τότε  άρχισε  η  διαδικασία    καταχώρησης  στο  σύστημα  των  παλαμικών 
αποτυπωμάτων προσώπων που έχουν ποινικό μητρώο. 
 
Επιπρόσθετα,  σε  77  περιπτώσεις  η  ΥΠ.ΕΓ.Ε.  κλήθηκε  να  εξετάσει 
ανεπίσημα, Διαβατήρια και Ταυτότητες διαφόρων χωρών. 
 
Παράλληλα,  μέλη  της  ΥΠ.ΕΓ.Ε.  ασχολήθηκαν  με  θέματα  Διεθνών 
Οργανισμών  για  έλεγχο  των  Χημικών,  Βιολογικών  και  Ραδιενεργών 
ουσιών  από  τα  οποία  μπορούν  να  κατασκευαστούν  όπλα  μαζικής 
καταστροφής  και  να  χρησιμοποιηθούν  σε  τρομοκρατικές  ενέργειες, 
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καθώς  με  θέματα  που  άπτονται  των  απαιτήσεων  του  Ευρωπαϊκού 
Δικτύου  Εργαστηρίων  της  Δικανικής  Επιστήμης  (ENFSI),  της  ομάδας 
ENFSI  Competence  Assurance  Project  Group  (CAP)  και  των  Ομάδων 
Εργασίας του εν λόγω Οργανισμού από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών 
Ερευνών.  
 

Μέλη  της  ΥΠ.ΕΓ.Ε.  συμμετείχαν  σε  διάφορες  Ομάδες  Εργασίας,  ενώ 
παράλληλα έλαβαν μέρος σε διεργαστηριακούς ελέγχους σύγκρισης ινών, 
ξεσμάτων μπογιάς, θραυσμάτων γυαλιού και μελανιού σε δείγματα που 
αποστάλθηκαν  από  τις  αντίστοιχες  Ομάδες  Εργασίας  του  ENFSI  για 
έλεγχο  της  ποιότητας  αποτελεσμάτων  των  Εργαστηρίων  των  χωρών  ‐ 
μελών  του  Οργανισμού.      Ταυτόχρονα,  τα  εργαστήρια  της  ΥΠ.ΕΓ.Ε. 
αξιολογήθηκαν  επιτυχώς για  διαπίστευση βάσει  του  διεθνούς προτύπου 
ISO 17025.   
 
 
 
 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής 

Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.) 
 
Η  Κυπριακή  Αστυνομία  αναγνωρίζει  την  ανάγκη  συνεργασίας  με 
Αστυνομίες  άλλων  χωρών  καθώς  και  με  Ευρωπαϊκούς  και  Διεθνείς 
οργανισμούς  που  στόχο  έχουν  τη  καταπολέμηση  του  οργανωμένου  και 
διασυνοριακού εγκλήματος.   
 
Ως  αποτέλεσμα  αυτής  της  συνεργασίας  που  αναπτύχθηκε, 
ανταλλάχθηκαν  μηνύματα  /  αιτήματα  μεταξύ  Κύπρου  και  της  Europol, 
Interpol καθώς και άλλων χωρών, όπως φαίνονται πιο κάτω: 
 

Πίνακας 12 Μηνύματα / Αιτήματα στα πλαίσια της Europol 

Αιτήματα δικαστικής Αρωγής  Λήφθηκαν  131 
Αιτήματα Νομικής Αρωγής  Στάλθηκαν  30 
Αιτήματα  για  πληροφορίες  από 
Αστυνομικούς  Ακόλουθους  σε  Πρεσβείες 
ξένων χωρών στην Κύπρο 

Παραλήφθησαν  29 

Αιτήματα  για  πληροφορίες  προς 
Αστυνομικούς  Ακόλουθους  σε  Πρεσβείες 
ξένων χωρών στην Κύπρο 

Στάλθηκαν  5 

Διενέργεια εξετάσεων  Αφίχθησαν 
εξεταστές 

22 

Interpol Κύπρου   Στάλθηκαν  1970 
μηνύματα 
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Interpol Κύπρου   Παραλήφθησαν  26813 
μηνύματα 

Europol  Παραλήφθησαν  3953 
μηνύματα 

Europol  Στάλθηκαν  1006 
μηνύματα 

Europol  /  άλλες  χώρες  –  αίτηση  για 
εξετάσεις από Κύπρο 

Παραλήφθησαν  216 νέες 
υποθέσεις 

Κύπρος  –  αίτηση  για  εξετάσεις  από 
Europol /άλλες χώρες 

Στάλθηκαν  141 νέες 
υποθέσεις 

Early Warning System  Παραλήφθησαν 
πληροφορίες 

50 

 
Τα  κυριότερα  θέματα  που  αφορούσαν  τις  υποθέσεις  για  τις  οποίες 
αιτήθηκε η συνδρομή της Europol / άλλων χωρών, ήταν η πλαστογραφία 
(διαβατηρίων  κ.τ.λ.),  παραχάραξη  του  ΕΥΡΩ,  παράνομη  μετανάστευση, 
λαθρομετανάστευση, ναρκωτικά και άλλα σοβαρά εγκλήματα.  
 
Μέσα στα πλαίσια  της καταπολέμησης  του  εγκλήματος και  της  διεθνής 
συνεργασίας σε αυτό, η Κύπρος μετείχε και το 2006 με δύο μέλη της στην 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Αποστολή  (EUPM) στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη με 
σκοπό  τον  καταρτισμό  της  τοπικής  Αστυνομίας  με  βάση    Ευρωπαϊκά 
πρότυπα. 
 
Παράλληλα,  και  μέσα  στα  πλαίσια  της  Ευρωπαϊκής  Αστυνομικής 
Συνεργασίας, μέλη της Αστυνομίας Κύπρου εκπόνησαν το Εγχειρίδιο για 
το  Άρθρο 40 της Σύμβασης Σιένγκεν (διασυνοριακή παρακολούθηση). 

 
Το Γραφείο Interpol της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. ενεργεί επίσης και σαν  Σύνδεσμος 
μεταξύ  Αστυνομίας  και  Υπουργείου  Δικαιοσύνης  και  Δημόσιας  Τάξης, 
στην  εκτέλεση  αιτημάτων  δικαστικής  αρωγής  και  αναλαμβάνει  το 
συντονιστικό ρόλο για την εκτέλεση τους (Σχετικός είναι ο Περί Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας Νόμος 23(Ι)2001 και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
Αμοιβαία Αρωγή σε ποινικά θέματα (Κυρ. Νόμος 2(ΙΙΙ)/2000).  

 
 

 
 Τροχαία 

 
Το  Τμήμα  Τροχαίας  σε  συνεργασία  με  τους  Επαρχιακούς  Κλάδους 
Τροχαίας,  στα  πλαίσια  των  προσπαθειών  του  για  πρόληψη  και  μείωση 
των τροχαίων δυστυχημάτων,  ιδιαίτερα των σοβαρών και θανατηφόρων, 
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παράλληλα με  τη  συνεχή  και  συστηματική αστυνόμευση,  προέβηκε  στη 
λήψη των ακόλουθων μέτρων: 
 
(1) Τροχονομικός Έλεγχος 
 
(2) Έλεγχος Αλκοτέστ 
 
(3) Αστυνομική Προειδοποίηση 
 
(4) Διοργάνωση Σεμιναρίου 

Μεταξύ 16 – 17 Νοεμβρίου, 2006 πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, 
το  8ο  Σεμινάριο  Οδικής  Ασφάλειας  με  θέμα  «Βελτίωση  της 
Ανθρώπινης  Συμπεριφοράς  για  μείωση  των  τροχαίων 
δυστυχημάτων»  σε  συνεργασία  με  τα Υπουργεία Συγκοινωνιών & 
Έργων και Παιδείας & Πολιτισμού. 
 

(5)  Διαφώτιση/Ενημέρωση του Κοινού  
α.  Το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου  και  τα Επαρχιακά Κλιμάκια 

Τροχαίας,  σε  συνεργασία  με  το  Υπουργείο  Άμυνας  και  το 
ΓΕΕΦ,  συνέχισαν  και  το  2006  τη  διοργάνωση  διαλέξεων,  με 
θέμα την Οδική Ασφάλεια, σε διάφορες μονάδες της Εθνικής 
Φρουράς. 

β.  Κατά  το  επισκόπηση  έτος  δόθηκαν  διαλέξεις  γύρω  από  το 
τροχαίο  πρόβλημα,  από  εξειδικευμένο  κλιμάκιο  του 
Αρχηγείου  Αστυνομίας  σε  διάφορους  ημικρατικούς  / 
ιδιωτικούς  οργανισμούς  και  σε  οργανωμένα  κοινωνικά 
σύνολα,  τις  οποίες παρακολούθησαν  εθνοφρουροί,  μαθητές 
Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και παιδιά νηπιαγωγείου.  
Διαλέξεις  σε  μαθητές  δίνονταν  καθημερινά  και  στο  Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

γ.  Το  Τμήμα  Τροχαίας  Αρχηγείου  μέσα  στα  πλαίσια  των 
προσπαθειών  του  για  πρόληψη  /μείωση  των  τροχαίων 
δυστυχημάτων και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού, 
έλαβε  μέρος  στην  31η  Κρατική  Έκθεση  στο  περίπτερο  της 
Αστυνομίας  όπου  διανεμήθηκε  διαφωτιστικό  υλικό  και 
προβλήθηκαν σχετικές ταινίες.   Επίσης εκτέθηκαν οχήματα 
τα  οποία  είχαν  εμπλακεί  σε  θανατηφόρα  και  σοβαρά 
δυστυχήματα. 

δ.  Σε  συνεργασία  με  τον  ιδιωτικό  τομέα,  πραγματοποιήθηκαν 
οι  πιο  κάτω  δραστηριότητες  με  κύριο  θέμα  την  Οδική 
Ασφάλεια: 
1. Από 11/9 μέχρι 16/9/2006 διεξήχθη η Εβδομάδα Οδικής 

Ασφάλειας με θέμα «η Οδική Ασφάλεια από τα πρώτα 
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βήματα».    Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  βδομάδας 
δόθηκε  διαφωτιστικό  /  ενημερωτικό  φυλλάδιο, 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε νηπιαγωγεία όπου 
και  δόθηκαν  διαλέξεις,  ενώ    εκπρόσωποι  του 
Τμήματος  Τροχαίας  συμμετείχαν  σε  τηλεοπτικά  και 
ραδιοφωνικά προγράμματα. 

2. Στις  16/9/2006  πραγματοποιήθηκε    εκδήλωση    στο 
Πάρκο  Κυκλοφοριακής  Αγωγής  του  Αρχηγείου 
Αστυνομίας  με  θέμα  “Παιδιά  και  Οδική  Ασφάλεια”, 
μέσα  στα  πλαίσια  της  οποίας  διεξήχθη  και 
διαγωνισμός  ζωγραφικής  με  θέμα  την  Οδική 
Ασφάλεια,  όπου  οι  τρεις  καλύτερες  ζωγραφιές 
βραβεύτηκαν  με  τα  χρηματικά  ποσά  £50,  £30  και  £20 
αντίστοιχα. 

 

 
Εκδήλωση για την Οδική Ασφάλεια στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 
3. Σε  συνεργασία  με  ιδιωτική  ασφαλιστική  εταιρεία, 

πραγματοποιήθηκαν  μεταξύ  3‐12/12/2006,  εκδηλώσεις 
για  την  Οδική  Ασφάλεια  σε  όλες  τις  πόλεις  με 
περίπτερα  από  τα  οποία  διανεμήθηκε  διαφωτιστικό 
υλικό,  δόθηκαν  στατιστικά  στοιχεία,  καθώς  επίσης 
στήθηκε χώρος ζωγραφικής.  

 
(6)  Παγκύπριος Διαγωνισμός Έκθεσης Ιδεών 
  Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια  εμπέδωσης  της ανάγκης για  οδική 

ασφάλεια,  η Αστυνομία σε συνεργασία με  το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού, προκήρυξαν και κατά το σχολικό έτος 2005 – 2006 
παγκύπριο  διαγωνισμό  για  τη  συγγραφή  έκθεσης  ιδεών  ανάμεσα 
στους  μαθητές  της  Α΄  τάξης  Γυμνασίου,  με  θέμα  την  οδική 
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ασφάλεια.    Η Αστυνομία  βράβευσε  τις  έξι  καλύτερες  εκθέσεις  με 
χρηματικά βραβεία £150, £150, £100, £100, £50 και £50 αντίστοιχα. 

 
(7)  Εκστρατείες 
Το  Τμήμα  Τροχαίας  σε  συνεργασία  με  τους  Επαρχιακούς  Κλάδους 
Τροχαίας  διοργάνωσε με  επιτυχία  εκστρατείες πρόληψης και μείωσης 
των  δυστυχημάτων  κατά  τις  εορταστικές  περιόδους  των 
Χριστουγέννων,  Πρωτοχρονιάς,  Θεοφανίων,  Καθαράς  Δευτέρας, 
Πάσχα και Δεκαπενταύγουστου. 
Επίσης,  σύμφωνα  με  τις  πρόνοιες  του  Στρατηγικού  Σχεδίου 
διοργανώθηκαν οι πιο κάτω εκστρατείες: 
 

Πίνακας 13 Εκστρατείες Τροχαίας ανά μήνα 

Ιανουάριος  Εκστρατεία ελέγχου ορίου ταχύτητας 
Φεβρουάριος  Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης ασφαλείας 
Μάρτιος  Εκστρατεία ελέγχου μοτοσυκλετιστών/ μοτοποδηλατιστών για 

χρήση προστατευτικού κράνους 
Απρίλιος  Εκστρατεία  ελέγχου  οδηγών  μηχανοκίνητων  οχημάτων  για 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης 
Μάιος  (α)Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης ασφαλείας. 

(β)Εκστρατεία  ελέγχου  μοτοσυκλετιστών/  μοτοποδηλατιστών 
για χρήση προστατευτικού κράνους (8‐31/5/2006). 

Ιούνιος  Εκστρατεία  ελέγχου  οδηγών  μηχανοκίνητων  οχημάτων  για 
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης 

Ιούλιος  Εκστρατεία ελέγχου του ορίου ταχύτητας 
Αύγουστος  Εκστρατεία ελέγχου μοτοσυκλετιστών/ μοτοποδηλατιστών για 

χρήση προστατευτικού κράνους 
Σεπτέμβριος  (α)Εκστρατεία χρήσης κινητού τηλεφώνου. 

(β)Εκστρατεία ελέγχου μοτοσυκλετιστών/ μοτοποδηλατιστών 
για χρήση προστατευτικού κράνους (11‐30/9/2006). 
(γ)Εκστρατεία λεωφορείων για έναρξη σχολικής χρονιάς (11‐
30/9/2006). 

Οκτώβριος  Εκστρατεία ελέγχου ορίου ταχύτητας 
Νοέμβριος  Εκστρατεία ελέγχου για χρήση ζώνης ασφαλείας 
Δεκέμβριος  Εκστρατεία  ελέγχου  οδηγών  μηχανοκίνητων  οχημάτων  για 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης 
 
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Τροχαίας συμμετείχε στις πιο κάτω Ευρωπαϊκές 
Εκστρατείες: 
 

Πίνακας 14 Ευρωπαϊκές Εκστρατείες Τροχαίας 

30/1/2006‐
5/2/2006 

Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ελέγχου Λεωφορείων 
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13‐19/3/2006  Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ελέγχου Φορτηγών/Εμπορικών 
Οχημάτων 

1‐14/5/2006  Ευρωπαϊκή Εκστρατεία χρήσης ζώνης ασφαλείας 
5‐11/6/2006  Ευρωπαϊκή Εκστρατεία ελέγχου αλκοόλ/ναρκωτικών 
10‐16/7/2006  Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ελέγχου Λεωφορείων 
18‐24/9/2006  Ευρωπαϊκή Εκστρατεία φορτηγών 
9‐15/10/2006  Ευρωπαϊκή Εκστρατεία Ελέγχου Υπερβολικής Ταχύτητας 
18‐24/12/2006  Ευρωπαϊκή Εκστρατεία αλκοόλ/ναρκωτικών 
 
(8)  Μηχανικός Έλεγχος 

Συνεχίστηκε  και  το  2006  από  ομάδα  των  ΟΠΟΔ  ο  έλεγχος  για 
παράνομες αλλαγές/ μετατροπές  /προσαρμογές σε Μηχανοκίνητα 
Οχήματα. 
 
 

 Τμήμα Γ΄ 
 
Μέσα στα πλαίσια  της πρόληψης  του  εγκλήματος  κατά  το  έτος  2006,  το 
Τμήμα  Γ΄  ανέπτυξε  έντονη  δραστηριότητα  σε  όλους  τους  τομείς  των 
αρμοδιοτήτων του και ειδικά για θέματα που αφορούν τη διαφώτιση του 
κοινού  για  λήψη  μέτρων  προστασίας  της  περιουσίας  του,  θέματα 
βελτίωσης  των  υπηρεσιών  που  προσφέρει  η  Κοινοτική  Αστυνόμευση, 
θέματα  βίας  στην  οικογένεια,  βία  στα  γήπεδα,  κλπ.    Για  το  λόγο  αυτό 
δόθηκαν  σεμινάρια  και  υποβλήθηκαν  εισηγήσεις  σε  λειτουργούς 
Συνεργατικών  Πιστωτικών  Ιδρυμάτων,  Ιδιοκτήτες  εργοστασίων,  
Ξενοδόχους, Ιδιοκτήτες περιπτέρων, χρυσοχόους, για συναφή θέματα. 
 
Παράλληλα,  εκδόθηκαν  και  διανεμήθηκαν  διαφωτιστικά  φυλλάδια 
σχετικά  με  θέματα  όπως  την  πρόληψη  διαρρήξεων  και  κλοπών  από 
κατοικίες  και  αυτοκίνητα,  ασφάλεια  εργοστασίων  και  χρυσοχοείων,  την 
εμπορία  προσώπων  για  σεξουαλική  εκμετάλλευση  και  την  παιδική 
πορνογραφία, αλλά και τη βία στα γήπεδα.  
 
Κατά το 2006 διορίστηκαν Αξιωματικοί Πρόληψης Επαρχιών για καλύτερη 
ενημέρωση του κοινού στα θέματα πρόληψης, ενώ ταυτόχρονα το Τμήμα 
Γ΄  εντατικοποίησε  τις  προσπάθειες  του  για  πρόληψη  του  εγκλήματος, 
συλλέγοντας  πληροφορίες  οι  οποίες  αφού  αξιολογήθηκαν, 
διαβιβάστηκαν  στις  διάφορες  υπηρεσίες  για  αξιοποίηση.    Μετά  από 
πληροφορίες,  ανευρέθηκαν  αριθμός  όπλων,  εκρηκτικών  υλών  και 
ναρκωτικών. 
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Το  Τμήμα  Γ΄  Αρχηγείου  κατά  το  2006  ανέλαβε  τη  διερεύνηση  666 
υποθέσεων καθώς επίσης και 39 άλλων υποθέσεων, οι οποίες παρέμειναν 
σε εκκρεμότητα από το προηγούμενο έτος. Μερικές από τις πιο αξιόλογες 
υποθέσεις που διερευνήθηκαν αφορούν σε: 
 

 Παράνομες  Πωλήσεις  και  μεταβιβάσεις  Ελληνοκυπριακών 
περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές. 

 Πωλήσεις  Κυπριακών  αρχαίων  αντικειμένων  σε  οίκους 
δημοπρασίας στο εξωτερικό και στο διαδίκτυο. 

 Παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο 
 Εικονικοί  γάμοι  αλλοδαπών  με  Ελληνοκύπριες  με  σκοπό  την 
εξασφάλιση παραμονής στην Κύπρο 

 Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος 
 Πλαστογραφία πληρεξούσιων εγγράφων 
 Πληροφορία για τρομοκρατικές ενέργειες 
 Έκδοση Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης 
 Παράνομη  πώληση  Τουρκοκυπριακών  περιουσιών  από 
Ελληνοκύπριους στις ελεύθερες περιοχές 

 Διαρρήξεις και κλοπές 
 Μαστροπεία / αποζείν από κέρδη πορνείας  
 Λαθρεμπόριο από τα κατεχόμενα 

 
Κατά  το  έτος  2006  μέλη  του  Τμήματος  Γ΄Αρχηγείου,  καταχώρησαν  τις 
καταδίκες  4,050  προσώπων  που  καταδικάστηκαν  για  πρώτη  φορά  από 
διάφορα Δικαστήρια, και εξέδωσαν 18,440 πιστοποιητικά καλής διαγωγής. 
  
Επίσης το Τμήμα Γ΄ συνέχισε να ετοιμάζει, να εκδίδει και να κυκλοφορεί 
την Εφημερίδα της Αστυνομίας,  ενώ παράλληλα ενημέρωνε το σύστημα 
Τρόπου  Δράσης  Εγκληματιών  και  καταχωρούσε  τις  προηγούμενες 
καταδίκες στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. 
 
Κατά  το  2006,  εισπράχθηκε  το  ποσό  των  £11,060  από  την  έκδοση  των 
ακολούθων: 
 

  21 Άδειες Οπλουργού 
  30 Άδειες Οπλοπώλη 
  5  Άδειες Πεδίου Χρωματοσφαίρισης 
  185 Πιστοποιητικά Συλλεκτικών Όπλων 
  166 Εγγραφή Συλλεκτικού Όπλου 

 
Στα  πλαίσια  παροχής Νομικής  συνδρομής  σε  ξένες  χώρες  κατά  το  2006 
επισκέφθηκαν  την  Κύπρο  αποστολές  από  άλλες  χώρες,  οι  οποίες 
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συνεργάστηκαν  με  ανακριτές  του  Τμήματος.    Αναφορικά  με  δύο 
περιπτώσεις  που  διερευνά  το  Τμήμα,  ανακριτές  του  Γραφείου 
επισκέφθηκαν  το  εξωτερικό  σε  συνεργασία  με  τις  Αρχές  άλλων  χωρών 
εξασφαλίζοντας σχετική μαρτυρία. 
 
Επιπρόσθετα, το  χρόνο που πέρασε, 45 Αστυνομικοί σκύλοι με διάφορες 
ειδικότητες χρησιμοποιήθηκαν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

Πίνακας 15 Χρήση Αστυνομικών Σκύλων 

Είδος Χρήσης Αστυνομικών 
Σκύλων 

Αριθμός 
Υποθέσεων 

Ανεύρεση εκρηκτικών υλών  1355 
Πρόληψη χρήσης εκρηκτικών υλών  3161 
Ανεύρεση ναρκωτικών  258 
Πρόληψη σε υποθέσεις ναρκωτικών  3066 
Ίχνη  10 
Ασφάλεια  15 
Επιδείξεις  24 

 
 
Παράλληλα,  μέλη  του  Τμήματος  Γ΄  προέβηκαν  στις  πιο  κάτω 
δραστηριότητες που αφορούν εκρηκτικούς μηχανισμούς: 
 

Πίνακας 16 Δραστηριότητες Πυροτεχνουργών 

Δραστηριότητες   Αριθμός
Εξέταση σκηνών εκρήξεων  31 
Σκηνές εκρήξεων (κροτίδες)  22 
Ποινικές υποθέσεις  93 
Καταστροφή εκρηκτικών αντικειμένων  32 
Εξέταση ύποπτων αντικειμένων  52 
Έρευνες σε διάφορους χώρους  180 
Έρευνες  σε  διάφορους  χώρους  που  αφορούν  διαταγές 
επιχειρήσεων 

570 

Αδρανοποιήσεις εκρηκτικών μηχανισμών  3 
Έλεγχος αποθηκών λατομείων  1 
Έλεγχοι  αδειούχων  προσώπων  μεταφοράς  και  χρήσης 
Εκρηκτικών Υλών υψηλής ισχύος 

101 

Έλεγχοι  αδειούχων  κατασκευαστών  κυνηγετικών  φυσιγγίων 
και καταστημάτων κυνηγετικών ειδών 

125 

 
 

 
   

    Ετήσια Έκθεση Αστυνομίας Κύπρου  2006                               ‐  ‐                                        
 

59



 Τμήμα Δ΄ 
 
Τα πτητικά μέσα της Αεροπορικής Πτέρυγας της Αστυνομίας εκτέλεσαν 
κατά τη διάρκεια του 2006, περιπολίες αυτοκινητόδρομων (34), δασών για 
φωτιές (21), θαλάσσιων περιοχών‐ακτών (22), για πρόληψη και εξιχνίαση 
εγκλήματος  σε  συνήθη  και  έκτακτη  βάση.  Παράλληλα,  συνεργάστηκαν 
σε δύο επιχειρήσεις  της Αστυνομίας.   Πιο κάτω φαίνονται οι  εξορμήσεις 
του αεροσκάφους ΕΡΜΗΣ που σκοπό είχαν την πρόληψη. 
 

Πίνακας 17  Εξορμήσεις αεροσκάφους ΕΡΜΗΣ 

Εξορμήσεις αεροσκάφους ΕΡΜΗΣ 
Έρευνα σκαφών  5 
Έλεγχος εμπορικών πλοίων  1 
Έλεγχος και εντοπισμός πολεμικών πλοίων  3 
Ρίψη αλεξιπτωτιστών της Ε.Φ. στην άσκηση 
Νικηφόρος 

3 

Έλεγχος για πυρκαγιά  1 
Έλεγχος για εντοπισμό πετρελαιοκηλίδας   9 

 
 
 Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης (Τ.Μ.&Α.) 

 
Tο Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας 
πρόληψης  και  εξιχνίασης  του  εγκλήματος,  συνέχισε  τη  συλλογή  και 
τήρηση  σχετικής  βάσης  δεδομένων  και  ανάλυση  στατιστικών  στοιχείων 
και πληροφοριών που αφορούν το έγκλημα, τα τροχαία δυστυχήματα, τα 
ναρκωτικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βία στην οικογένεια, τη νεανική 
παραβατικότητα  κ.λ.π.  Ταυτόχρονα  ασχολήθηκε  με  τη  συλλογή  και 
επεξεργασία  στατιστικών  στοιχείων  που  αφορούν  το  προσωπικό  της 
Αστυνομίας,  την  τροχαία  και  την  κατάσταση  του  σοβαρού  εγκλήματος, 
και έκδωσε βιβλιαράκι Ετήσιοι Στατιστικοί Πίνακες το οποίο διένειμε προς 
όλα τα Τμήματα / Μονάδες της Αστυνομίας. 
 
Επίσης,  κατά  το  έτος  2006,  μέλη  του  Τμήματος  καταχώρησαν  στους 
ηλεκτρονικούς  υπολογιστές    332,560  αφίξεις  και    327,495  αναχωρήσεις 
αλλοδαπών. 
 Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (YAM) 

 
Η  Υ.Α.&Μ.  εργάστηκε  και  το  έτος  2006  με  εντατικούς  ρυθμούς  για  την 
πρόληψη  και  καταπολέμηση  της  λαθρομετανάστευσης,  την  παράνομη 
εργοδότηση και χειρίστηκε όγκο αιτήσεων ασύλου. 
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Η Υπηρεσία διενήργησε αριθμό Επιχειρήσεων με σκοπό την πάταξη του 
φαινομένου  της  παράνομης  παραμονής  και  εργοδότησης  και  της 
Λαθρομετανάστευσης.  
 
Οι Λαθρομετανάστες έχουν μειωθεί από 1280 το 2005 σε 631 το 2006.     Οι 
πλείστοι λαθρομετανάστες προέρχονται διά μέσου των Κατεχόμενων από 
Συρία (60%), Τουρκία, Γεωργία, Ιράν, Πακιστάν, Ιορδανία. Τα αποτρεπτικά 
μέτρα  που  λήφθηκαν  από  το  κράτος  για  περιφρούρηση  των  ακτών  που 
ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως είναι η τοποθέτηση και 
λειτουργία  παράκτιων  Radar,  ενίσχυση  της  Λιμενικής  &  Ναυτικής 
Αστυνομίας με νέες ακάτους και η αύξηση ελέγχου‐περιπολιών από  την 
Αεροπορική  Πτέρυγα  της  Αστυνομίας  συνέτειναν  ώστε  να  μειωθούν  οι 
λαθρομετανάστες.  Γι΄αυτό  οι  λαθρομετανάστες  και  τα  κυκλώματα 
διακίνησής  τους  στράφηκαν  προς  την  Τουρκία  δια  μέσου  της  οποίας 
φθάνουν  στις  κατεχόμενες  περιοχές  μέσω  των  κλειστών  λιμανιών 
Αμμοχώστου, Κερύνειας και αεροδρομίου Τύμπου αλλά και παράνομα δια 
μέσου άλλων σημείων εισόδου. Από εκεί μέσω της Γραμμής Κατάπαυσης 
του Πυρός, εισέρχονται παράνομα στις ελεύθερες περιοχές.   
 
Όσον  αφορά  τους    αιτητές  ασύλου,  το  2005  ήταν  7651  ενώ  το  2006  ο 
αριθμός  μειώθηκε  στους  3668.    Μεγάλος  αριθμός  αιτητών  ασύλου 
προέρχεται  από  υπηκόους  των  χωρών  Πακιστάν,  Μπαγκλαντές,  Συρία, 
Γεωργία,  Ιράν,  Σρι  Λάνκα,  οι  οποίοι  εισήλθαν  στην  Κύπρο  νόμιμα  ως 
φοιτητές  σε  κολέγια,  και  οι  οποίοι  για  να  παρατείνουν  την  παραμονή  
τους  αιτούνται  άσυλο.    Επίσης  ένας  άλλος  αριθμός  αιτητών  ασύλου 
προέρχεται  από  Ουκρανία  οι  οποίοι  έρχονται  στην  Κύπρο  νόμιμα  ως 
εργάτες ή τουρίστες και με τη λήξη της άδειάς τους αιτούνται άσυλο. 
 
Για την αποτροπή άφιξης φοιτητών σε κολέγια με σκοπό την παράνομη 
απασχόληση  ή  και  την  αίτηση  ασύλου,  εστάλησαν  μέλη  της  ΥΑ&Μ  σε 
τέσσερις αποστολές ‐ Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές Κίνα και Σρι‐Λάνκα 
‐ για έλεγχο των αιτήσεων (κατά πόσο πληρούσαν τα κριτήρια που έχουν 
τεθεί)  και προέγκριση των φοιτητών. 
 
Πρόβλημα  παρουσίασε  κατά  το  έτος  που  πέρασε,  μεγάλο  κύμα 
λαθρομεταναστών  κυρίως  από  την  Τουρκία,  Ιράν  και  άλλες  Ασιατικές 
χώρες και οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στις ελεύθερες περιοχές από τα 
κατεχόμενα.  
 
Στις  περιπτώσεις  αυτές,  αιτήθηκαν  άσυλο  ενώ  δεν  είχαν  στην  κατοχή 
τους  οποιαδήποτε  ταξιδιωτικά  έγγραφα  που  να  αποδεικνύουν  την 
ταυτότητά τους, με αποτέλεσμα η εξέταση των αιτήσεων τους για Άσυλο 
να  καθυστερεί.    Επιπρόσθετα,  σε  περιπτώσεις  που  οι  αιτήσεις  
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εξετάστηκαν  και  απορρίφθηκαν,  η  απέλαση  στην  χώρα  τους  ήταν 
δύσκολη  γιατί  δεν  έγινε  κατορθωτό  να  εξασφαλιστούν  Ταξιδιωτικά 
έγγραφα.  
 
Κατά  το  έτος  που  πέρασε,  το  Ειδικό  Κλιμάκιο  Διερεύνησης  αιτήσεων 
Ασύλου που στεγαζόταν στον Αστυν. Σταθμό Πύλης Πάφου μετατέθηκε, 
για  καλύτερο  συντονισμό  της  εργασίας,  στο  Κλιμάκιο  Υ.Α.&Μ. 
Λευκωσίας,  για  την  παραλαβή  αιτήσεων  τόσο  Ασύλου  όσο  και  Άδειας 
Παραμονής, αιτητών Ασύλου. 
 
 
 
 Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Y.KA.N.) 

 
Στον τομέα της πρόληψης χρήσης Ναρκωτικών, η Υ.ΚΑ.Ν. οργάνωσε και 
ανέπτυξε διάφορες δραστηριότητες με κύριο στόχο την εξάλειψη εκείνων 
των συνθηκών που προάγουν τη ζήτηση των Ναρκωτικών, την προώθηση 
και  την  ανάπτυξη  αμυντικών  μηχανισμών  στους  πολίτες  (ειδικά  τους 
νέους)  ενάντια  στις  αρνητικές  επιδράσεις  και  στους  παράγοντες  που 
προωθούν τις εξαρτησιογόνες ουσίες.  
 
Μετά  από  μελέτη  και  ανάλυση  στοιχείων  προηγούμενων  χρόνων, 
εντοπίστηκαν  ευάλωτες  περιοχές  «υψηλού  κινδύνου»,  και  
πραγματοποιήθηκαν  προγράμματα  ενημέρωσης  και  διαφώτισης  που 
απευθύνονταν σε άτομα / ομάδες που διαμένουν στις περιοχές αυτές.  
 
Για  την  ενημέρωση  και  διαφώτιση  του  κοινού  διοργανώθηκαν  192 
διαλέξεις,  εργαστήρια  και  συζητήσεις,  τα  οποία  παρακολούθησαν  8560 
άτομα  διαφόρων  ηλικιών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Θ).  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, η 
οποία λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως για άμεση ανταπόκριση και βοήθεια. 
 
Στις  26  Ιουνίου,  με  την  ευκαιρία  της  Παγκόσμιας  Ημέρας  κατά  των 
Ναρκωτικών,  η  Υ.ΚΑ.Ν.  ανέπτυξε  σημαντική  δραστηριότητα, 
προβάλλοντας  το  θέμα  των  ναρκωτικών  μέσα  από  τα  Μέσα  Μαζικής 
Ενημέρωσης,  πιο  συγκεκριμένα  πραγματοποίησε  δημοσιογραφική 
διάσκεψη,  δημοσίευσε  άρθρα,  πρόβαλε  σχετική  ταινία  με  σκοπό  τη 
διαφώτιση  για  την  παγκόσμια  ημέρα  κατά  των  ναρκωτικών,  έδωσε 
συνεντεύξεις  σε  όλους  σχεδόν  τους  ραδιοφωνικούς  και  τηλεοπτικούς 
σταθμούς.  
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Η δράση της Υ.ΚΑ.Ν. στον τομέα της μείωσης της προσφοράς βασίζεται 
στους δύο πιο κάτω άξονες:  
 

11..  Καταπολέμηση  της  επιτόπιας  παραγωγής,  εμπορίας,  διακίνησης 
και χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών :  

 
  Έλεγχος,  παρακολούθηση  και  έρευνα  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 μαρινών. 

  Συλλογή,  αξιολόγηση,  ανάλυση  και  διερεύνηση  πληροφοριών, 
με  την  κατάλληλη  αξιοποίηση  των  οποίων  διενεργούνται 
επιχειρήσεις σύλληψης υπόπτων και κατάσχεσης ναρκωτικών.  

  Διερεύνηση  των  ποινικών  υποθέσεων  ναρκωτικών  που 
καταγγέλλονται και ποινική δίωξη των κατηγορουμένων.  

 
Τα  αποτελέσματα  της  δράσης  αυτής  της  Υ.ΚΑ.Ν.  κατά  το  έτος  2006, 
παρουσιάζονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ζ΄ και Η΄.  
 

22..  Ανάπτυξη  της  διεθνούς  συνεργασίας  για  πάταξη  του 
λαθρεμπορίου,  της  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  Ευρωπαϊκή 
Ένωση,  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης,  την  INTERPOL,  την  EUROPOL  και 
άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και με υπηρεσίες ξένων χωρών που 
έχουν  εγκαταστήσει  μόνιμα  στην  Κύπρο  Αξιωματικούς  Συνδέσμους.  
Επίσης η Υ.ΚΑ.Ν. με βάση το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τα  Ναρκωτικά προβαίνει σε μελέτη και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από αυτό.   
 
Η  Διεθνής  συνεργασία  συμπεριλαμβάνει  τη  συμμετοχή  σε  ομάδες 
εργασίας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  ασχολούνται  με  το  θέμα  των 
ναρκωτικών,  την  Ομάδα  του  Δουβλίνου  (Dublin  Group)  ‐  την  οποία 
προεδρεύει  από  1η  Ιανουαρίου  2006  για  τρία  χρόνια‐,  και  την  Οριζόντια 
Ομάδα για τα Ναρκωτικά (Horizontal Drug Group). 
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Επιπρόσθετα,  απαντήθηκαν  κατά  το  2006  διάφορα  ερωτηματολόγια  της 
ΙΝΤΕRPΟL,  EUROPOL,  Ηνωμένων  Εθνών  και  των  Αξιωματικών 
Συνδέσμων ξένων χωρών που  εδρεύουν στην Κύπρο και ανταποκρίθηκε 
σε διάφορα αιτήματα τους. 
 
Στις 16/6/06 σε συνεργασία με την Αστυνομία της Ελβετίας κατασχέθηκαν 
5 κιλά κοκαΐνη στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και συνελήφθησαν 4 άτομα  (2 
Βραζιλιάνοι, 2 Κύπριοι). 
 
 
 Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) 

 
Το  2006  υπήρξε  για  την Μηχανοκίνητη Μονάδα  Άμεσης  Δράσης  ακόμα 
ένα πλούσιο σε δραστηριότητες έτος μέσα στα πλαίσια της πρόληψης και 
εξιχνίασης  του  εγκλήματος,  κυρίως  σε  καθήκοντα  ασφάλειας  και 
αντιοχλαγωγικά καθήκοντα, αλλά και με την ενίσχυση των Επαρχιών σε 
διάφορα καθήκοντα. 
 
Συγκεκριμένα,  η Μ.Μ.Α.Δ.  ενίσχυσε  σε  453  περιπτώσεις  τις  Επαρχιακές 
Αστυνομικές  Διευθύνσεις,  με  Μηχανοκίνητα  περίπολα  τα  οποία 
εγκατέστησαν 164 οδοφράγματα, ερεύνησαν 744 οχήματα και έλεγξαν 850 
πρόσωπα,  ενώ  διέθεσε  111  μέλη  της  για  ενίσχυση  των  ΑΔΕ  κατά  την 
εκδήλωση  διαμαρτυρίας  οδηγών  φορτηγών,  και  συνολικά  678  μέλη  για 
εντοπισμό  και  σύλληψη  υπόπτου  προσώπου  /  προσώπων  που 
διενεργούσαν κλοπές, ληστείες, βιασμούς κλπ. ανύποπτων γυναικών στις 
πόλεις και σε προάστια της Λευκωσίας και Λάρνακας. 
 
Ακόμη, η Μ.Μ.Α.Δ. ανέλαβε την ενίσχυση των Αστυνομικών Διευθύνσεων 
σε 61 περιπτώσεις Ποδοσφαιρικών ή Καλαθοσφαιρικών αγώνων, ενώ 102 
μέλη  της  αστυνόμευσαν  τον  ποδοσφαιρικό  αγώνα  ΑΠΟΕΛ‐
TRABSONSPOR Τουρκίας. 
 
Σε  εννέα περιπτώσεις  ενίσχυσε  το  Τμήμα  Γ’  σε  επιχειρήσεις  σχετικά με 
τον  περί  Πνευματικής  Ιδιοκτησίας  Νόμο  και  έλεγχο  Πρακτορείων 
Στοιχημάτων  με  67  μέλη,  ενώ  παράλληλα  σημαντική  ήταν  η  έκτακτη 
ανταπόκριση  της  σε  84  κατεπείγοντα  επεισόδια  παγκύπρια, 
συμπεριλαμβανομένων  δύο  επεισοδίων  που  χειρίστηκε  το  Τμήμα 
Αρχαιοτήτων, ως επίσης και η μεταφορά υποδίκων / καταδίκων από τους 
χώρους κράτησης τους στα Δικαστήρια/ Κεντρικές Φυλακές / Νοσοκομεία 
ή για ανάκριση σε 45 περιπτώσεις. 
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Σημαντική ήταν και η  εξασφάλιση με στατικές φρουρές Παραρτημάτων 
των Κεντρικών Φυλακών, Πρεσβειών, και οικιών σημαντικών προσώπων 
ενώ  σε  207  περιπτώσεις  εξασφάλισε  τους  χώρους  επισκέψεων  / 
δρομολόγια  διακίνησης  του  Προέδρου  της  Κυπριακής  Δημοκρατίας  κ. 
Τάσσου  Παπαδόπουλου.    Παράλληλα,  η  Μ.Μ.Α.Δ.,    σε  26  περιπτώσεις 
ανέλαβε  την  ασφάλεια  /  συνοδεία  ξένων  προσωπικοτήτων  που 
επισκέφθηκαν την Κύπρο (Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί κ.λ.π.).   
 
 
 Μονάδα Προεδρικής Φρουράς 

 
Μέσα στα πλαίσια της πρόληψης του εγκλήματος, η Μονάδα έκδωσε κατά 
το  2006,  160  Τμηματικές  Διαταγές  Επιχειρήσεων  που  αφορούσαν  στις 
διακινήσεις  και  στην  Ασφάλεια  του  Προέδρου  της  Δημοκρατίας. 
Επιπρόσθετα,  σε  ακανόνιστα  χρονικά  διαστήματα,  διενεργείται 
περιπολικά  κάλυψη  /  έλεγχος  της  εξοχικής  κατοικίας  της  Α.Ε.  του 
Προέδρου  της  Δημοκρατίας  στον  Πρωταρά  που  εμπίπτει  στην 
αρμοδιότητα / έδαφος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου. 
 
 
 
 Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία 

 
Η  Λιμενική  και  Ναυτική  Αστυνομία  συνέχισε  κατά  το  2006  τις 
δραστηριότητες  της  για  την  πρόληψη  του  εγκλήματος,  με  τις 
προγραμματισμένες και έκτακτες περιπολίες που διεξήγαγε καθημερινά 
με τα πλωτά μέσα που διαθέτει καθώς επίσης και με έλεγχο των Ραντάρ. 
Το Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης, το οποίο έχει ενταχθεί στην Λ. 
& Ν. Αστυνομία στις 06/09/2006,  λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως από όπου 
ελέγχεται  η θαλάσσια κίνηση σε όλη  τη θαλάσσια περιοχή  της Κύπρου, 
μέχρι και 72 ναυτικά μίλια από την ξηρά. 
 
Οι  περιπολίες  αυτές  είχαν  ως  στόχο  κυρίως  την  πρόληψη  του 
λαθρεμπορίου και της παράνομης εισόδου αλλοδαπών λαθρομεταναστών 
στο έδαφος της Δημοκρατίας.  Αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών ήταν 
ο  περιορισμός  των  περιπτώσεων  μεταφοράς  λαθρομεταναστών  από  τη 
θάλασσα αλλά και ο περιορισμός των λαθρεπιβατών σε διάφορα πλοία.  
Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκε μία περίπτωση, κατά την οποία βρέθηκαν σε 
μικρό  σκάφος  να  επιβαίνουν  15  λαθρομετανάστες  οι  οποίοι 
συνελήφθησαν από τα μέλη της Λ. & Ν. Αστυνομίας και το σκάφος στο 
οποίο  επέβαιναν,  κατασχέθηκε.  Παράλληλα,  261  άτομα  διαφόρων 
εθνικοτήτων αφίχθησαν ως λαθρεπιβάτες με διάφορα πλοία στο Λιμάνι 
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Λεμεσού,  στους  οποίους  δεν  επιτράπηκε  η  είσοδος  στο  έδαφος  της 
Δημοκρατίας και επέστρεψαν πίσω με τα ίδια πλοία.   
 
Σε  628  περιπτώσεις,  μέσα  στα  πλαίσια  της  ασφάλειας  της  θαλάσσιας 
περιοχής  των  Αεροδρομίων  Λάρνακας  και  Πάφου,  λήφθηκαν  μέτρα 
ασφαλείας  σχετικά  με  πλοία  τα  οποία  θεωρήθηκαν  υψηλού  κίνδυνου.  
Αυτά  αφορούσαν  σε  υποθέσεις  μεταφοράς  Ισραηλινών  Τουριστών  (93), 
εκπαίδευση Ισραηλινών πληρωμάτων (24), σκάφη αναψυχής με Ισραηλινά 
πληρώματα  (278),  καθώς  και  πολεμικά  πλοία,  υποβρύχια  και  άλλα 
επιβατηγά υψηλού κινδύνου (233). 
 
Η  Μονάδα  κατάγγειλε  συνολικά  141  υποθέσεις  που  αφορούσαν 
παραβάσεις  του  Νόμου  περί  Αλιείας,  Ταχύπλοων  σκαφών,  προστασία 
λουομένων,  λαθρομεταναστών,  Διεθνών  Συμβάσεων  που  αφορούν  την 
θάλασσα.      
      
Κατά  το  επισκόπηση  έτος  μέλη  της  Λ&Ν.  Αστυνομίας  διενήργησαν 
ελευθεροκοινωνία  σε  4886  πλοία  τα  οποία  κατέπλευσαν  στα  νόμιμα 
λιμάνια της Δημοκρατίας. 
 

Κατά  το  τρέχον  έτος  μέχρι  σήμερα  διεξήχθησαν  επιχειρησιακές 
καταδύσεις  από  τα  μέλη  της  Ομάδας  Αυτοδυτών  όπως  φαίνονται  στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΘ΄.  
 
 
 Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης  

 
Κατόπιν  οδηγιών  του  Αρχηγού  Αστυνομίας,  από  τις  06/09/2006  το 
ΠΑ.ΣΥ.Ρ.  υπάγεται  στη  Λ. &  Ν.  Αστυνομία.    Σήμερα,  το  σύστημα  στη 
Λεμεσό λειτουργεί  επί 24ώρου βάσεως,  από όπου  ελέγχεται  η θαλάσσια 
κίνηση  σε  όλη  τη  θαλάσσια  περιοχή  της  Κύπρου,  μέχρι  και  72  ναυτικά 
μίλια από την ξηρά. 
 
Επίσης  έχουν  γίνει  οι  αναγκαίες  διευθετήσεις  ώστε  εάν  χρειαστεί  να 
λειτουργήσει  και  τερματικό  στη Λ. &  Ν.  Αστυνομία Λάρνακας  το  οποίο 
είναι  εγκατεστημένο  στο  Λιμάνι  Λάρνακας.    Οι  ίδιες  διευθετήσεις 
τροχιοδρομούνται και στη Λ. & Ν. Αστυνομία Λατσιού.  
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 Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας 
 
Κατά το 2006, εισήλθαν από το Οδόφραγμα Λήδρα Πάλας στις ελεύθερες 
περιοχές  305,853  Τ/Κύπριοι  ενώ  στα  κατεχόμενα  από  τις  ελεύθερες 
περιοχές  μέσω  του  ιδίου  Οδοφράγματος  πέρασαν  συνολικά  228,061 
πρόσωπα, εκ των οποίων οι 110,083 ήταν Ε/Κύπριοι και 117,978 αλλοδαποί. 
Μέσω  του  Οδοφράγματος  Αγίου  Δομετίου  πέρασαν  στις  ελεύθερες 
περιοχές  379,432  οχήματα  Τ/Κυπρίων,    ενώ  από  τις  ελεύθερες  περιοχές 
προς  τα  κατεχόμενα  πέρασαν  241,871  οχήματα  Ε/Κυπρίων  και  1,411 
λεωφορεία στα οποία επέβαιναν συνολικά 34,493 τουρίστες. 
 
Η Διεύθυνση εργάστηκε εντατικά μέσα από την Κοινοτική Αστυνόμευση 
για διαφώτιση του κοινού σε διάφορα θέματα όπως  κροτίδες, ναρκωτικά, 
Οδική Ασφάλεια κ.α. 
 
 
 Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού 

 
Στην  διάρκεια  του  έτους  2006  καταγγέλθηκαν  στο  ΤΑΕ  Λεμεσό  1896 
υποθέσεις σοβαρών εγκλημάτων.  
 
Από  την  Αστυνομική  Διεύθυνση  Λεμεσού  διερευνήθηκαν  78  υποθέσεις 
βίας στην οικογένεια από τις οποίες 18 εκδικάστηκαν, 53 βρίσκονται υπό 
εκδίκαση, 1 υπό εξέταση, ενώ άλλες 4 αποσύρθηκαν και 2 βρίσκονται για 
μελέτη και οδηγίες στο Αρχηγείο Αστυνομίας στο Τμήμα Γ’. 
 
Παράλληλα,  διερευνήθηκαν  170  υποθέσεις  παράνομης  εργοδότησης 
αλλοδαπών  από  τις  οποίες  71  εκδικάστηκαν  και  99  βρίσκονται  υπό 
εκδίκαση. 
 
Την  Επαρχία  Λεμεσού,  την  απασχόλησε  έντονα  και  αυτή  τη  χρονιά  το 
κυκλοφοριακό  πρόβλημα,  για  τον  λόγο  αυτό  και  έγιναν    ιδιαίτερες 
προσπάθειες  για  απάμβλυνση  του  προβλήματος  και  μείωση  των 
τροχαίων δυστυχημάτων.  
 
 
 Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας 

 
Στις 4 Σεπτεμβρίου 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο νέος Αστυνομικός 
Σταθμός Ζυγίου, ο οποίος ανέλαβε την αστυνόμευση των χωριών Ζυγίου, 
Μαρί,  Καλαβασού,  Τόχνης,  Χοιροκοιτίας, Ψεματισμένου  και Μαρώνι, ως 
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επίσης  και  τις  εγκαταστάσεις  της ΑΗΚ στο  Βασιλικό,  το  Τσιμεντοποιείο  
Βασιλικού,  το  Λιμάνι  Βασιλικού,  τα  οποία  αστυνομεύονταν 
προηγουμένως από τον Περιφερειακό Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου. 
 
Με  σκοπό  την  πρόληψη  και  πάταξη  του  εγκλήματος  και  γενικά  την 
τήρηση  του  Νόμου  και  της  Τάξης  στην  πόλη  και  επαρχία  Λάρνακας,  η 
Α.Δ.Ε. Λάρνακας εφάρμοσε πρόγραμμα Μ/Χ περιπολιών. 
 
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια του 
έτους  2006  με  το  Λύκειο  Μακαρίου  Γ΄  Λάρνακας  στα  πλαίσια  του 
Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  “SOCRATES  –  COMENIUS”.    Σ’  αυτή  τη 
συνεργασία  πραγματοποιήθηκαν  διάφορες  διαλέξεις  με  θέματα  όπως 
«οδική  ασφάλεια»,  «εξαρτησιογόνες  ουσίες»,  «οδήγηση  υπό  την  επήρεια 
αλκοόλης», κ.α. 
 
 
 Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου 

 
Στην  επαρχία Πάφου,  κατά  το απερχόμενο  έτος παρουσιάστηκε αύξηση 
στο  ποσοστό  εξιχνίασης  σοβαρών  εγκλημάτων από  34.61%  που  ήταν  το 
έτος  2005,  σε  39.61%  το  2006.  Αύξηση  σημειώθηκε    και  στο  ποσοστό 
εξιχνίασης υποθέσεων διάρρηξης, από 14.82% που ήταν το 2005, σε 17.47% 
το  2006.  Επίσης,  διαπράχθηκαν  7  υποθέσεις  απόπειρας  φόνου  εκ  των 
οποίων  οι  6  έχουν  εξιχνιασθεί.    Όσον  αφορά  τα  θανατηφόρα  τροχαία 
δυστυχήματα  υπήρξε  μια  σημαντική  μείωση,  από  22  που  συνέβηκαν  το 
2005, σε 17 θανατηφόρα το 2006.  
 
 
 Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου  

 
Κατά   την καλοκαιρινή περίοδο δόθηκε μεγάλη σημασία στην παρουσία 
ένστολων  Αστυνομικών  στην  τουριστική  περιοχή,  ιδιαίτερα  κατά  τις 
νυκτερινές  ώρες,  με  σκοπό  την  πρόληψη  και  καταστολή  κάθε 
παρανομίας.  Επίσης,  ενισχύθηκαν  τα  σημεία  στα  φώτα  τροχαίας  στον 
Πρωταρά με  την παρουσία μελών  της Διεύθυνσης  για  απάμβλυνση  του 
τροχαίου προβλήματος κατά την πιο πάνω περίοδο. 
 
Η  ΑΔΕ  Αμμοχώστου  σε  ακαθόριστα  χρονικά  διαστήματα  ανήγειρε 
οδοφράγματα και διενήργησε ελέγχους για πάταξη κάθε παρανομίας στο 
έδαφος της Δημοκρατίας. 
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Για  την  αντιμετώπιση  του  προβλήματος  της  λαθρομετανάστευσης,  η 
Αστυνομική  Διεύθυνση  περιπολούσε  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα 
ολόκληρη την παραλιακή περιοχή από τον ΚΑΠΠΑΡΗ Παραλιμνίου μέχρι 
το Κάβο Γκρέκο και έλεγχε ύποπτα πρόσωπα. 
 
 
 Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου 

 
 Αλλαγές  επήλθαν  και  το  έτος  2006  όταν  στις  17/4/2006  δημιουργήθηκε 
μετά  από  απόφαση  του  Αρχηγού  Αστυνομίας  κλιμάκιο  της  Υ.ΚΑ.Ν.  με 
εδαφική αρμοδιότητα πέραν της Αστυν. Δ/νσης Μόρφου,  των Αγροτικών 
περιοχών της Λευκωσίας μέχρι την Κοκκινοτριμιθιά. 
 
Στην περιοχή  της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου  λειτούργησε  και  το 
Οδόφραγμα  Ζώδιας  από  τις  30  Απριλίου  2006.    Έκτοτε  διακινήθηκαν 
105287 οχήματα από και προς τα κατεχόμενα.   Παρουσιάστηκε  ιδιαίτερη 
χρήση του από Τουρκοκυπρίους που εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 
 
 

 
 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής 

Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.) 
 

Μεταξύ τις 25‐26/10/2006 διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση, σε συνεργασία 
με την EUROPOL, σεμινάριο στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα 
«Non Cash  Payment».  Το  σεμινάριο  παρακολούθησαν  μέλη  από  όλα  τα 
Επαρχιακά ΤΑΕ, Γ.Δ.Ο.Ε., ΥΠ.ΕΓ.Ε. και Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. τα οποία είχαν την 
ευκαιρία  να  ενημερωθούν  για  όλο  το  φάσμα  του  προβλήματος  και  τη 
βοήθεια  που  μπορεί  να  προσφέρει  η  EUROPOL,  μέσω  του  Αναλυτικού 
Φακέλου  ʺTERMINALʺ,  ο  οποίος  ασχολείται  με  το  θέμα  της  απάτης  με 
κάρτες πληρωμής.   Τον  ίδιο μήνα, παραδόθηκαν μαθήματα στις βασικές 
σειρές  νεοσυλλέκτων  αστυνομικών  στην Αστυνομική Ακαδημία  σχετικά 
με τα θέματα Sirene. 
 
 

 Τμήμα  Α ΄  
 

Μέλη του Γραφείου Τύπου παρέδωσαν διαλέξεις Σχέσεων Αστυνομίας  – 
Κοινού – ΜΜΕ στα πλαίσια της εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας. 
 
 

 Τμήμα  Δ ΄  
 
Κατά  τη  διάρκεια  του  έτους  έγινε  εκπαίδευση  των  πληρωμάτων  της 
Αεροπορικής Πτέρυγας σε συνολικά 85 πτήσεις:  
 

 Νυχτερινές πτήσεις με τη βοήθεια νυχτερινών διόπτρων N.V.G. 
 Πτήσεις δια οργάνων, IFR 
 Δασοπυρόσβεση και διαδικασίες, Bumbi Bucket 
 Προσγειώσεις  σε  ελικοδρόμια  νοσοκομείων,  ελικοδρόμια  σε 
βουνά 

 Εκπαιδεύσεις σε διασώσεις από βουνά, χαράδρες, γκρεμούς 
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 Εκπαιδεύσεις σε μεταφορά προσωπικού και χρησιμοποίηση τους 
σε αστυνομικά καθήκοντα, ληστεία, ύποπτα πλοία κτλ 

 Εκπαιδεύσεις  σε  ανάσυρση  τραυματιών  από  πλοίο,  δυτών  και 
λουομένων που κινδυνεύουν 

 
 
 
 Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης(Μ.Μ.Α.Δ.) 

 
Κατά το έτος 2006 η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης με βάση την 
Αποστολή  της  όπως  αυτή  καθορίζεται  από  τις  Αστυνομικές  Διατάξεις, 
πραγματοποίησε ένα τεράστιο Εκπαιδευτικό έργο. 
 

Πίνακας 18 Εκπαιδεύσεις που διεξήγαγε η Μ.Μ.Α.Δ. 

Ομάδα  Αριθμός 
εκπ/μένων 

Είδος εκπαίδευσης  Διάρκεια 
εκπ/σης 

Νεοσύλλεκτοι 
Αστυφύλακες/ 
Γ/Αστυφύλακες 

165  Βασική εκπαίδευση   5 εβδομάδες 

Μέλη  της 
Αστυνομίας 

238  ταχύρρυθμη εκπαίδευση  μία  /  δύο 
εβδομάδες 

Αεροσυνοδούς, 
Πιλότους  και 
Μηχανικούς  των 
Κυπριακών 
Αερογραμμών 

237  «Ενέργειες πληρώματος 
κατά την εκδήλωση 
Αεροπειρατείας» «Χρήση 
Χειροπέδων‐Ακινητοποίηση 
προσώπου εντός του 
Αεροσκάφους» «’Έρευνα και 
εντοπισμός εκρηκτικών 
υλών» 
«Γενικά περί ερευνών, 
αναγνώριση και Ενέργειες 
υπόπτων αντικειμένων» 
«Έρευνα Αεροσκάφους» 

Διάλεξη 

Μέλη  της  Ε.Φ.  / 
Γ.Ε.Ε.Φ. 

59    Μία 
εβδομάδα 

Μέλη  της 
Πολιτικής Άμυνας 

10  «Διασώσεις / Καταρριχήσεις 
/ Αναρριχήσεις» 

Μία  
εβδομάδα 

Νεοσύλλεκτους 
Αστυφύλακες  / 
Γ/Αστυφύλακες 

80  «Χειροπέδες, Ρόπαλα και 
Τρόποι σύλληψης» 

 

Μία ημέρα 

 
Μέλη της Μ.Μ.Α.Δ. επέβλεψαν τη διεξαγωγή βολής στο πεδίο βολής στον 
Αναλυόντα, από μέλη της Αστυνομίας, μέλη των Πρεσβειών  Η.Π.Α.  και 
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Ισραήλ, καθώς και προσωπικό της Κεντρικής Τράπεζας, της Στρατονομίας 
και της Ο.Α.Σ. 

 
Η  Μ.Μ.Α.Δ.  έλαβε  μέρος  σε  άσκηση  της  Ε.Φ.    μέσα  στα  πλαίσια  της 
Άσκησης «ΤΑΑΣ  ΟΛΥΜΠΟΣ 2006», σε άσκηση της Αρχής Λιμένων μέσα 
στα πλαίσια της Άσκησης «ΑΜΑTHUS 5/2006». 
 
Μέλη  της  Μ.Μ.Α.Δ.  παρακολούθησαν  850  εκπαίδευσης  σε  θέματα  που 
είχαν  άμεση  σχέση  με  την  εκτέλεση  των  καθηκόντων  τους  (Βολές, 
ασκήσεις,  διαλέξεις  κ.λ.π.),  στοχεύοντας  πάντα  στην  άριστη 
επιχειρησιακή ικανότητα και την παροχή πρώτης τάξεως υπηρεσίες στους 
πολίτες.    Παράλληλα,  27  μέλη  της  παρακολούθησαν  πρόγραμμα 
εκπαίδευσης  Ναυαγοσωστικής,  για  να  μπορούν  να  παρέχουν  άμεση 
βοήθεια, εφόσον αυτή χρειαστεί. 
 
 

 Μονάδα Προεδρικής Φρουράς 
 
Στην διάρκεια του έτους, δόθηκε  ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των 
μελών της Μονάδας  σε θέματα Ασφάλειας Προσωπικοτήτων.  
 
 
 Αστυνομική  Ακαδημία  Κύπρου   (Α .Α .Κ . )  

Κατά τη διάρκεια του 2006 διοργανώθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία 31 
συνολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια, όπως φαίνονται πιο 
κάτω αναλυτικά, τα οποία παρακολούθησαν 966 μέλη της Αστυνομίας και 
33 μέλη από άλλες Υπηρεσίες, όπως φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ΄. 
 

 
Στιγμιότυπο από την τελετή αποφοίτησης στην Αστυνομική Ακαδημία 
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Στη  διάρκεια  της  χρονιάς  επισκέφθηκαν  την  Αστυνομική  Ακαδημία 
αντιπροσωπείες  από  τις  Αστυνομίες  της  Ρουμανίας  και  της  Σλοβακίας 
μέσα  στα  πλαίσια  της  εκπαιδευτικής  συνεργασίας  μεταξύ  των  χωρών 
αυτών και υπογράφηκαν σχετικές συμφωνίες. 
 
Για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εμπλουτίστηκε η Βιβλιοθήκη 
της Α.Α.Κ. με 271 βιβλία αξίας £3809,85, ενώ ακόμα 28 βιβλία δωρήθηκαν 
στην Ακαδημία από διάφορες υπηρεσίες για τον ίδιο σκοπό. 
 
Η  Αστυνομική  Ακαδημία  κατά  τη  διάρκεια  του  υπό  επισκόπηση  έτους 
προέβηκε  σε  σχετικές  τροποποιήσεις  Αστυνομικών  Διατάξεων, 
Μαθημάτων περιλαμβανομένων Πρακτικών Εφαρμογών και Επεισοδίων 
και  όλων  των  Νόμων  και  Κανονισμών  που  αφορούν  την  Αστυνομία 
σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιεύσεις στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας.  
Παράλληλα,  ολοκλήρωσε  το  σύστημα  μηχανογράφησης  του  Γραφείου 
Μελετών  σύμφωνα  με  το  οποίο  δημιουργήθηκαν  τέσσερις  κατηγορίες 
θεμάτων:  Νομοθεσία,  Αστυνομικές  Διατάξεις,  Σημειώσεις  Μαθημάτων 
Α.Α.Κ.  και  Επεισόδια    Περιπολιών.    Στο  σύστημα  έχει  πρόσβαση  το 
προσωπικό της Αστυνομίας. 
   
Κατά το  ίδιο έτος η Α.Α.Κ.  είχε άμεση και στενή συνεργασία τόσο με τη 
Γραμματεία,  τις  Επιτροπές  και  Ομάδες  Εργασίας  της  Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής  Ακαδημίας.  όσο  και  με  τις  Αστυνομικές  Ακαδημίες  των 
υπολοίπων  Κρατών  ‐ Μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  καθώς  και  με  το 
Σύνδεσμο  Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Ακαδημιών  (AEPC)  και  χειρίστηκε 
διάφορα  σχετικά  με  αυτές  θέματα.    Μερικά  από  τα  οποία  ήταν  η 
προετοιμασία  διαφόρων  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων  της  Ε.Α.Α.  που 
θα διεξαχθούν κατά το 2007 στην Κύπρο.  Παράλληλα, εκπροσώπησε την 
Κύπρο ως υποστηρίκτρια χώρα στο σεμινάριο της Ε.Α.Α. ʺEuropean Police 
Education Systemsʺ, το οποίο θα διοργανώσει η Ελλάδα εντός του 2007. 
 
 
 Τμήμα Γ΄  

 
Η  εκπαίδευση  και  ανάπτυξη  προσωπικού  ήταν  μέσα  στους  βασικούς 
στόχους που είχε θέση η Αστυνομία στην αρχή του έτους. Γι’ αυτό και το 
Τμήμα Γ΄με  την σειρά του έδωσε την ανάλογη βαρύτητα για να πετύχει 
υψηλά  αποτελέσματα.  Αυτό  προσπάθησε  να  το  πετύχει  μέσα  από 
συμμετοχές  σε  διάφορες  επιτροπές,  σε  σεμινάρια  και  σε  προγράμματα 
που προσφέρει η Α.Α.Κ. 
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Κατά την διάρκεια του 2006, μέλη του ΓΔΟΕ συμμετείχαν σε σεμινάρια και 
εκπαίδευση  στην  Κύπρο  και  στο  εξωτερικό  σε  θέματα  διαφθοράς, 
οικονομικού  εγκλήματος,  Money  Laundering,πιστωτικών  καρτών  και 
ηλεκτρονικού  εγκλήματος. 
 
Ο  υπεύθυνος  του  κλάδου  Αστυνομικών  σκύλων  μαζί  με  μέλος  του 
τμήματος,  μετέβησαν  στην  Περσία  για  ένα  μήνα  για  την  μεταφορά  10 
σκύλων και εκπαίδευση χειριστών για την ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών.    
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 
 
 
 

 Cyprus Police Torch Run 
 International Police Association – Cyprus Section 
 Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου 
 Ιερός Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας και Αγίας Ειρήνης 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 

ΦΥΣΕΩΣ 
 
 
  Cyprus Police Torch Run 
 
Η  Αστυνομία  Κύπρου,  ευαισθητοποιημένη  όσον  αφορά  στις 
ιδιαιτερότητες  των  αθλητών  με  ειδικές  ικανότητες,  συνεισφέρει  με 
διάφορους  τρόπους  για  την  υποστήριξη  τους.    Συγκεκριμένα,  κατά  το 
2006,  ένα  μέλος  του  Αστυνομικού  Σωματείου  Cyprus  Police  Torch  Run 
συμμετείχε στη διοργάνωση των Εθνικών Αγώνων Ειδικών Ολυμπιακών 
στην Πολωνία που διεξήχθησαν μεταξύ 1 Ιουνίου 2006 ‐ 1 Οκτωβρίου 2006, 
και  ένα  μέλος  στη  διοργάνωση  των  Ευρωπαϊκών  Αγώνων  Ειδικών 
Ολυμπιακών  που  έγιναν  στην  Ιταλία  μεταξύ  24  Σεπτεμβρίου  2006  ‐  1 
Οκτωβρίου 2006. 
 
Κατά  την  Αστυνομική  Λαμπαδηφορία    που  γίνεται  κάθε  χρόνο,  το  
Αστυνομικό  Σωματείο  Cyprus  Police  Torch  Run  κατάφερε  να 
συγκεντρώσει  £11,354 υπέρ των Ειδικών Ολυμπιακών, ενώ ένα μέλος του 
συμμετείχε στην Οργανωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Λαμπαδηφορίας. 
 
Κατά  το  2006  παραχωρήθηκαν  £12,000  από  το Σωματείο  στον Σύνδεσμο 
Ολυμπιακών  για  κάλυψη  των  εξόδων  μετάβασης  και  συμμετοχής 
αθλητών  με  ειδικές  δεξιότητες  σε  αγώνες  που  διοργανώνονται  στο 
εξωτερικό. 
 

 
Αστυνομική Λαμπαδηφορία – Cyprus Police Torch Run 
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  International Police Association – Cyprus Section 
 
Κατά  το  2006,  το  Κυπριακό  Τμήμα  συμμετείχε  στα  επαγγελματικά 
σεμινάρια  που  διοργανώνει  ο  Διεθνής  Σύνδεσμος  στο  εκπαιδευτικό 
κέντρο “IBZ GIMBORN” στη Γερμανία, ως ακολούθως: 
 

Πίνακας 18 Συμμετοχές του Κυπριακού Τμήματος σε Εκπαιδεύσεις 

Θέμα  Αριθμός μελών που 
συμμετείχαν 

Violence and Sports  6 μέλη 
Trauma and Stress  6 μέλη 
Road Safety  6 μέλη 
Community Policing  6 μέλη 
Organized Crime and Trafficking  in Human 
Beings 

6 μέλη 

Κρατική  διαφθορά  στις  Χώρες  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2 μέλη 

 
Επιπρόσθετα,  το  Κυπριακό  Τμήμα  συμμετείχε  στις  ακόλουθες  Διεθνείς 
Εκδηλώσεις: 
 
• 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο ΙΡΑ 
19‐24 Σεπτεμβρίου, 2006, Λουπλιάνα Σλοβενίας. 
 
• Συνέδρια που διοργανώθηκαν από διαφορά Εθνικά Τμήματα:  
 

  Συνάντηση Μεσογειακών Τμημάτων: Φιλοξενήθηκε από το Ισραήλ. 
Εκπροσωπήθηκαν 11 εθνικά Τμήματα.  

  Συνέδριο Ευρωπαϊκών χωρών: Φιλοξενήθηκε από το    Κυπριακό 
Τμήμα στη Λεμεσό. Έλαβαν μέρος 19 άτομα από 8 χώρες.  

  Ετήσιο Συνέδριο Ελληνικού Τμήματος που διοργανώθηκε στην 
Καλαμπάκα. 

  Ετήσιο Συνέδριο Γαλλικού Τμήματος που διοργανώθηκε στη 
GRENOBLE Γαλλίας. 

 
• Συμμετοχή σ’άλλες εκδηλώσεις: 
 

1) Ομάδα  μελών  παρέστη  στην  εβδομάδα  φιλίας  στην  
Αλεξανδρούπολη. 

2) Ομάδα  μελών  παρευρέθηκε  στην  εβδομάδα  φιλίας  που 
διοργανώθηκε στην Σλοβενία μετά το Συνέδριο. 
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• Εκδηλώσεις στην Κύπρο 

1. Στα τέλη του Νοεμβρίου 2005 πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο 
για  την  Τρομοκρατία  από  το  Ι.Ρ.Α.  Τοπικό  Τμήμα Λευκωσίας.    Το 
θέμα  του  Συνδέσμου  ήταν  η  Τρομοκρατία  και  το  ζήτημα  της 
Ασφάλειας  στην  Ανατολική Μεσόγειο  και  σκοπός  του  ήταν  να 
εξετάσει  τους  παράγοντες  που  ευνοούν  την  ανάπτυξη 
Τρομοκρατικών  οργανώσεων  στα  κράτη  της  Ανατολικής 
Μεσογείου,  τις  στρατηγικές  απειλές  που  θέτει  η  τρομοκρατία  για 
την  ασφάλεια  της  περιοχής  και  τέλος  να  εξετάσει  τρόπους 
αντιμετώπισης του φαινομένου.   

 
 

 
Πρώτη πράξη αδελφοποίησης I.P.A. Λευκωσίας με την Τοπική Ένωση Ι.Ρ.Α. Ξάνθης  

 
 
 

2. Τον Ιούλιο 2006 το Τοπικό Τμήμα Ι.Ρ.Α. Λευκωσίας πραγματοποίησε 
την  πρώτη  πράξη  αδελφοποίησης  με  την  Τοπική  Ένωση  Ξάνθης 
Ι.Ρ.Α.   Με τον Θεσμό της αδελφοποίησης δύο Τμημάτων,  ο οποίος 
έχει  καθιερωθεί,  γίνεται  η  έναρξη  της  ανταλλαγής  επισκέψεων 
μεταξύ  των  μελών  και  των  οικογενειών  των  δύο  Τμημάτων  την 
οποία οφείλουν  τα Διοικητικά Συμβούλια να συνεχίσουν.   Με  τον 
τρόπο  αυτό  επιτελείται  ένας  από  τους  σημαντικότερους  σκοπούς 
του International Police Association ʺServo Per Amicetoʺ.        
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  Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου 
 
Κατά το έτος 2006, η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου διοργάνωσε 
το  Βαλκανικό  Πρωτάθλημα  Ανώμαλου  Δρόμου  Αστυνομικών  στη 
Λάρνακα,  μεταξύ  9‐12  Μαρτίου  2006,  στο  οποίο  έλαβαν  μέρος  οι  επτά 
Βαλκανικές  χώρες  εκτός  της  Τουρκίας.    Επίσης,  διοργάνωσε  Τουρνουά 
Μίνι Ποδοσφαίρου στη Λευκωσία στις 17  Ιουνίου 2006 σε συνεργασία με 
την  Κοινοτική  Αστυνόμευση  Στροβόλου.    Στο  τουρνουά  έλαβαν  μέρος 
ομάδες  διαφόρων  οργανωμένων  συνόλων,  πέραν  από  τις  ομάδες  της 
Αστυνομίας  και  τα  καθαρά  έσοδα  δόθηκαν  στο  Σύνδεσμο 
Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια. 
 
Κατά  το  ίδιο  έτος,  η  ΑΕΑΚ  συμμετείχε  σε  διάφορα  πρωταθλήματα  και 
αγώνες στο εξωτερικό, ως ακολούθως: 
 

Πίνακας 20 Συμμετοχές της Α.Ε.Α.Κ. 

Προκριματικός  Αγώνας 
Ποδοσφαίρου –  
Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα 
Αστυνομικών   

Αθήνα  
4 ‐ 6 Απριλίου 2006   

το  παιγνίδι  έληξε  0‐1 
υπέρ της ΑΕΑΚ 

Συνέδριο  Παγκόσμιας 
Αθλητικής  Ένωσης 
Αστυνομικών  
 

Βαρσοβία  
28  Απριλίου  ‐1  Μαΐου 
2006 

Έλαβαν  μέρος  δύο 
μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα  Στίβου 
Αστυνομικών  
 

Τσεχία  
25‐28 ΜαΪου 2006 

Λάβαμε  μέρος  με 
πέντε αθλητές 

Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα  Καράτε 
Αστυνομικών  
 

Αθήνα  
26‐29 Μαΐου 2006 

Λάβαμε  μέρος  με 
πέντε αθλητές 

Συνέδριο  Ευρωπαϊκής 
Αθλητικής  Ένωσης 
Αστυνομικών  

Βουδαπέστη  20‐22 
Οκτωβρίου 2006 

Λάβαμε  μέρος  με  δύο 
μέρη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου 

Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα 
Μαραθωνίου 
Αστυνομικών 

Κωνσταντινούπολη  
3 – 6 Νοεμβρίου 2006 

Λάβαμε  μέρος  με  δύο 
αθλητές 
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  Ιερός Ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας και Αγίας Ειρήνης 
 
Κατά το επισκόπηση έτος, έγιναν τα εγκαίνια του Ιερού Ναού της Αγίας 
του Θεού Σοφίας, από τον Σεβασμιότατο Επίσκοπο Κύκκου κ. Νικηφόρο.  
Ακολούθως, μετά από δημοσίευση στις Εβδομαδιαίες διαταγές, διορίστηκε 
Εκκλησιαστική  Επιτροπή,  η  οποία  και  είναι  υπεύθυνη  για  τη  διαχείριση 
των θεμάτων του Ναού. 
 
Μέσα  στα  πλαίσια  της  προσφοράς  προς  τα  μέλη  της  Αστυνομίας,  η 
Εκκλησιαστική Επιτροπή προέβηκε σε διαβήματα για την καταγραφή του 
Ιερού Ναού στα Αρχεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ούτως ώστε να καταστεί 
δυνατή  η  τέλεση  οποιονδήποτε  μυστηρίων  σε  αυτό.    Έχοντας  υπόψη 
αίτημα  αριθμού  μελών  του  Σώματος,  η  Εκκλησιαστική  Επιτροπή 
διευθέτησε  την  ονομασία  του  Ιερού Ναού ως  Ιερός Ναός  της Αγίας  του 
Θεού Σοφίας Αγίας Ειρήνης. 
 
 

 
Εσπερινός Εορτής Αγίας Ειρήνης 

 
 
Κατά το 2006 τελέστηκε Θεία Λειτουργία σε 4 περιπτώσεις: 
 

  Εορτή Αγίου Θεοδώρου 
  Προηγιασμένη  Θεία  Λειτουργία  (κατά  την  περίοδο  της  Μ. 
Τεσσαρακοστής) 

  Εορτή Αγίας Ειρήνης 
  Περίοδο Χριστουγέννων 
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Επίσης,  κατά  τη  διάρκεια  της  νηστείας  του  Δεκαπενταυγούστου  έγιναν 
Παρακλήσεις στην Υπεραγία Θεοτόκο.   Παράλληλα με τα πιο πάνω, και 
επιθυμώντας να εξυπηρετηθούν μέλη του Σώματος,  έγιναν   4 βαφτίσεις 
και ένα εκκλησίασμα παιδιών μελών της Αστυνομίας.  
 
Η  Εκκλησιαστική  Επιτροπή,  μερίμνησε  επίσης  όπως  ενημερωθούν  τα 
μέλη  της Αστυνομίας  για  τα  θέματα  του  Ιερού Ναού,  με  τη  δημοσίευση 
άρθρου  στα  Αστυνομικά  Χρονικά  με  θέμα  «Ιερός  Ναός  της  Αγίας  του 
Θεού Σοφίας και Αγίας Ειρήνης».      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΘΕΜΑ 
Α΄  Οργανόγραμμα Αστυνομίας Κύπρου 
Β΄  Οργανόγραμμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Γ΄  Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος για τα έτη 2002‐2006   
Δ΄  Αριθμός Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για τα έτη 2002‐

2006 
Ε΄  Πίνακας Τροχαίων δυστυχημάτων / θυμάτων για τα έτη 2002‐

2006 
ΣΤ΄  Πίνακας Θανατηφόρων δυστυχημάτων / νεκροί κατά την 

περίοδο 2002‐2006 

Ζ΄  Πίνακας Υποθέσεων Ναρκωτικών ενεχομένων προσώπων και 
κατασχέσεων για τα έτη 2002‐2006 

Η΄  Υποθέσεις Ναρκωτικών και ενεχόμενα πρόσωπα κατά την 
περίοδο 2002‐2006 

Θ΄  Πίνακας διαλέξεων, εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν από 
την ΥΚΑΝ κατά το έτος 2006 

Ι΄  Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
2006 

ΙΑ΄  Σύλληψη Λαθρομεταναστών κατά υπηκοότητα 
ΙΒ΄  Υποθέσεις Παράνομης εργοδότησης 
ΙΓ΄  Σεμινάρια / Εκπαιδεύσεις 2006 
ΙΔ΄  Europol Συμμετοχές σε συναντήσεις / εκπαιδεύσεις στο 

εξωτερικό 
ΙΕ΄  Europol – Συμμετοχές σε συναντήσεις / εκπαιδεύσεις των 

Αξιωματικών Συνδέσμων 

ΙΣΤ΄  Εκπαιδεύσεις στην Αστυνομική Ακαδημία 
ΙΖ΄  Πίνακες  εκμετάλλευσης  προσώπων  για  την  περίοδο  01/01/2006‐

31/12/2006 
ΙΗ΄  Πίνακας Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 

Παράνομων Στοιχημάτων  
ΙΘ΄  Επιχειρησιακές Καταδύσεις από μέλη της Ομάδας Αυτοδυτών 



 

Γραφείο Αρχηγού 

Γρ. Δημοσίων Σχέσεων 

Γραφείο Τύπου 

Γραφείο Υπαρχηγού  

 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

 

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ 

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 
(ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 
(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) 

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ 
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

• Διοίκηση 
• Σχ. Αξ/κών 
• Σχ. Λοχιών & 
Αστυφυλάκων 

• Σχ. Ξένων Γλωσσών 
• Γρ. Μελετών & Ερ. 
• Γρ. Χειρισμού 
Θεμάτων Ε.Α.Α.  

• Βιβλιοθήκη 
• Γρ. Υποστήριξης 
• Γρ. Συντονιστή 
Εκπ/σης & 
Προγρ/των 

ΑΔΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΔΕ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΔΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΔΕ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΔΕ ΠΑΦΟΥ ΑΔΕ ΜΟΡΦΟΥ ΑΔΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ * 

TMHMA A’ 
(ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 

 
• Διοίκηση 
• Κεντρικό Αρχείο 
• Γρ. Προσωπικού 
• Λογιστήριο 
• Γραφείο 
Οικήσεως & 
Ευημερίας 

• Φιλαρμονική 
• Κ.Ε.Μ. 
• Γραφείο 
Ασφαλείας 

• Μουσείο 
Αστυνομίας 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
• Διοίκηση 
• Ελεγκτές 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
• Διοίκηση 
• Γραφείο Μελετών 
• Γραφείο Στατιστικής 
• Κλάδος 
Μηχανογράφησης 

• Γραφείο Καταχώρησης 
Πληροφοριών 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
• Διοίκηση 
• Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & 
Διεθνών Σχέσεων 

• Γραφείο Νομικής Συνεργασίας 
• Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
• Εθνικό Γραφείο EUROPOL 
• Εθνικό Γραφείο INTERPOL 
• SIRENE 
• Εθνικό Γρ. Πληροφ. Schengen Ν-S.I.S. 
• Αποστολές Εξωτερικού 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ  

ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
• Διοίκηση 
• Ουλαμός Εκπαίδευσης 
• Περιπολίες 
• E. A. O.  
• Ουλαμοί Ασφαλείας 
• Ε.Κ.Ε.Μ. 
• ΟΥΛΑ.Δ. 
• Κ.ΕΠΙΚ. 
• Γρ. Μελετών 
• Γρ. Επιχειρήσεων 

ΤΜΗΜΑ Δ’ 

 
• Διοίκηση 
• Α. Π. Α. 
• Τηλεπικοινωνίες 
• Μηχανουργείο 
• Κλάδος Δημοσίων 
Συμβάσεων 

• Κεντρικές Αποθήκες 
• Γρ. Μεταφορών 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
(ΤΡΟΧΑΙΑ) 

• Διοίκηση 
• Ο.Π.Ο.Δ. 
• Οδική Ασφάλεια 
• Προηγούμενες 
Καταδίκες Τροχαίας 

• Σχολή Οδηγών 
• Κυκλοφοριακή 
Αγωγή 

• Γρ. Στατιστικής 
• Γρ. Μελετών 
• Κλάδος 
Φωτοεπισήμανσης 

 

ΥΠΗΡ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 
& ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

• Διοίκηση 
• Επαρχιακά Κλιμάκια 
• Γραφείο Επιχειρήσεων 
• ΚΕΔ Αερ/μένα Λάρνακας
• ΚΕΔ Αερολιμένα Πάφου 
• Διασυνοριακός Έλεγχος 
• Γρ.Λαθρομετανάστευσης
• Σύνδεσμ. Με Λειτ.Μεταν.
• Γρ. Ευρωπαϊκής Ένωσης 

& Στατιστικής 
• Γρ. Καταχώρησης STOP 

LIST 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

• Διοίκηση 
• Επαρχιακά Κλιμάκια 
• Τμήμα Επιχειρήσεων 
• Γραφείο Πρόληψης 
• Γραφείο Πληροφοριών  
• Υπηρεσία Άμεσης 
Ανταπόκρισης & Βοήθειας 

• Γραφείο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

• Γραφείο Διεθνούς 
Συνεργασίας 

• Γρ. Ποινικών Υποθέσεων 
• Τμήμα Υποστήριξης 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ (ΥΠ. ΕΓ. Ε.) 

 
• Διοίκηση 
• Εγκληματολογικό Εργαστήριο 
• Κλάδος Δακτυλοσκόπησης 
• Φωτογραφικό Εργαστήριο 
• Δικανικό Εργαστήριο 
• Εργαστήριο Διερεύνησης 
• Γραφείο Διαβίβασης Τεκμηρίων
• Εργαστήριο Γραφολογίας 
• Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων 

& Εκτυπώσεων Ασφαλείας 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 
• Διοίκηση 
• Διεύθυνση Α’ 
• Διεύθυνση Β’ 
• Διεύθυνση Γ’ 
• Δ.Υ.Ε. 
• Επαρχιακά 

Κλιμάκια 
• Τμήμα 

Πληροφορικής 
• Γρ. Αγνοουμένων
• Γεν. Αρχείο 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗΣ 
ΦΡΟΥΡΑΣ 

• Διοίκηση 
• Συνοδεία 

Προέδρου 
• Ασφάλεια 

Προεδρικού  
• Ασφάλεια 

Οικίας 
Προέδρου 

• Ασφάλεια 
Θερινής πρ. 
κατοικίας στο 
Τρόoδος 

ΛΙΜΕΝΙΚΗ & 
ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

• Διοίκηση 
• Γρ. Ασφαλείας, 

Επιχ. & Εκπ/σης 
• Κλάδος 

Παράκτιου 
Συστήματος 
Ραδιοεπισήμανσ
ης 

• Λιμενικοί & 
Ναυτικοί 
Σταθμοί 

• Μηχανουργείο 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
• Αρχηγείο 
• Διοίκηση 
• Σχολή 

Πυροσβεστικής 
• ΕΜΑΚ 
• Επαρχιακοί 

Σταθμοί 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

 

 

 • Διοίκηση • T.A.E. • Ο.Π.Ε. • Τροχαία • Εισαγγελία • Κ.Ε.Μ. – ΟΥ.Λ.Α.Ε • Σταθμοί Πόλεως • Σταθμοί Υπαίθρου • Αποθήκες • Κλιμάκια Μεταφορών

ΤΜΗΜΑ Γ’ 

• Διοίκηση 
• Τ.Α.Ε. Επιχειρήσεις 
• Εισαγγελία 
• Στατιστικές Εγκλήματος 
• Αρχείο Πυροβόλων Όπλων 
• Αρχείο Προηγ. Καταδίκων 
• Κλάδος Πυροτεχνουργών 
• Κλάδος Αστυν/κών Κυνών  
• Γρ. Συλλογής Πληρ/ριών 
• Γρ. Διερεύνησης 
Οικονομικού Εγκλήματος 

• Γρ. Πρόληψης Εγκλήματος 
• Γραφείο Καταπολέμησης 
Τρομοκρατίας 

• Γρ. Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην 
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων 

• Γραφείο Καταπολέμησης Οργανωμένου 
Εγκλήματος 

• Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήματος 
• Γρ. Καταπολεμ. Εμπορίας Προσώπων 
• Εθν. Γρ. Συλλογής Πληροφοριών για το 
Χουλιγκανισμό 

• Γρ. Καταπολέμησης Διακρίσεων, 
Ρατσισμού & Ξενοφοβίας 

• Γρ. Κατ/σης Κλοπής Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας & Παράνομων Στοιχημάτων

• Γρ. Πολιτιστικής Κληρονομίας 
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Η Αστυνομική Διεύθυνση Κερύνειας και μέρος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου δεν λειτουργεί λόγω της Τουρκική Εισβολής * 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ  
ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Β/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Δ) Β/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΕΚΠ) Β/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Ε) Β/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (Υ) 

 Διοίκηση – Πειθαρχία 
 Γραφείο Προσωπικού 
 Κεντρικό Αρχείο 
 Λογιστήριο 
 Ταμείο Ευημερίας 
 Νομοθεσία 

 Σχολή Πυροσβεστικής 
 Τμήμα Μελετών 
 Εκπ/σεις – Υποτροφίες 
 Εσωτερικού– Εξωτερικού 
 Σεμινάρια 

 Επιχειρήσεις 
 Κέντρο Επιχειρήσεων 
 Διερεύνηση Αιτιών 

Πυρκαγιών 
 Υδατοπρομήθεια 
 Αναφορές Πυρκαγιών 
 Πυροσβεστικοί Σταθμοί 

Υπαίθρου 

 Τμήμα Προσφορών 
 Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

 Πυροπροστασία 
 Επιθεωρήσεις Κτιρίων 
 Εργαστήρια 
 Αποθήκες 
 Κτιριακές 
Εγκαταστάσεις 

 Μηχανογράφηση 

Πυροσβεστικοί 
Σταθμοί 
Επαρχίας 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

Πυροσβεστικοί 
Σταθμοί 
Επαρχίας 
ΛΕΜΕΣΟΥ 

Πυροσβεστικοί 
Σταθμοί 
Επαρχίας 
ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

ΕΜΑΚ  Πυροσβεστικοί 
Σταθμοί 
Επαρχίας 
ΠΑΦΟΥ 

Πυροσβεστικός 
Σταθμός 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 
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Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε %

Φόνοι 2 1 50,00% 14 9 64,29% 14 6 42,86% 16 10 62,50% 14 10 71,43%

Απόπειρες Φόνων 6 5 83,33% 13 7 53,85% 14 6 42,86% 14 13 92,86% 12 10 83,33%

Βιασμοί 13 9 69,23% 32 26 81,25% 41 32 78,05% 39 30 76,92% 30 24 80,00%

Απόπειρες Βιασμών 0 0 0,00% 3 2 66,67% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00%

Εμπρησμοί / Απόπειρες 106 27 25,47% 192 49 25,52% 131 18 13,74% 172 30 17,44% 135 28 20,74%

Ληστείες και Εκβιασμοί 38 26 68,42% 69 34 49,28% 103 49 47,57% 84 41 48,81% 80 32 40,00%

Ναρκωτικά 436 426 97,71% 475 465 97,89% 514 506 98,44% 612 608 99,35% 654 629 96,18%
Kαταστροφή περιουσίας με 
εκρηκτικές ύλες

23 2 8,70% 34 8 23,53% 47 2 4,26% 52 3 5,77% 36 4 11,11%

Διαρρήξεις 1228 681 55,46% 3155 689 21,84% 3326 672 20,20% 2830 725 25,62% 3082 813 26,38%

Κλοπές 948 611 64,45% 1504 412 27,39% 1131 312 27,59% 1201 331 27,56% 1618 416 25,71%

Αλλα σοβαρά εγκλήματα 1974 1726 87,44% 1790 1387 77,49% 2299 1861 80,95% 2220 1783 80,32% 2293 1859 81,07%

ΟΛΙΚΟ 4774 3514 73,61% 7281 3088 42,41% 7621 3465 45,47% 7241 3575 49,37% 7955 3826 48,10%

*Σημ.:  

K = Καταγγελθείσες Υποθέσεις
Ε = Εξιχνιασθείσες  Υποθέσεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002‐2006

* Τα στοιχεία του 2006 πιθανόν να υπόκεινται σε μικροαλλαγές

Αδικήματα
2006*20052002 20042003
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002‐2006

Είδος Βίας 2002 2003 2004 2005 2006* ΣΥΝΟΛΟ

Άλλο (φόνος) 3 3
Πραγματική Σωματική 438 488 416 735 803 2880
Σεξουαλική 4 16 9 20 19 68
Ψυχολογική 96 119 80 189 175 659

ΣΥΝΟΛΟ 538 623 505 944 1000 3610

* Τα στοιχεία του 2006 πιθανόν να υπόκεινται σε μικροαλλαγές
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002‐2006

ΕΤΟΣ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΘΥΜΑΤΑ
Τραυματίες

Θανατηφόρα Σοβαρά Ελαφρά Ζημιές ΣΥΝΟΛΟ Νεκροί Σοβαρά Ελαφρά ΣΥΝΟΛΟ

2002 89 758 1.504 1.379 3.730 94 941 2.578 3.613

2003 86 748 1.524 1.419 3.777 97 900 2.511 3.508

2004 110 758 1.212 1.204 3.284 117 960 2.216 3.293

2005 94 610 890 954 2.548 102 741 1.555 2.398

2006 81 604 1.080 931 2.696 86 726 1.841 2.653
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Statistic Office
Research and Development Department

9/2/2007
2006 Παραρτήματα-ΤΕΛΙΚΟ -12- - ΣΤ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΝΕΚΡΟΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002 ‐ 2006

Θανατηφόρα 89 86 110 94 81

Νεκροί 94 97 117 102 86

2002 2003 2004 2005 2006
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ΠIΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤIΚΩΝ, ΕΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΓIΑ ΤΑ ΕΤΗ 2002 – 2006

ΕΤΟΣ 2002 2003 2004 2005 2006
Αρ. Yπoθέσεων 436 475 515 612 654

Αρ.εvεχ. πρoσ. 583 590 639 740 744

Κύπριoι 404 437 435 517 506

Αλλoδαπoί 179 153 204 223 238

ΕΙΔΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ

Φυτά Κάvvαβης 248 1329 97 344 307

Κάvvαβη 9 κιλά& 195,5 γρ. 55 κιλά & 545 γρ. 23 κιλά &  52 γρ. 180 κιλά & 794,5 γρ. 35 κιλά & 222,258 γρ. 

Ρητίvη κάvvαβης (χασίς) 1 κιλό & 456 γρ. 897 γρ. 53 κιλά & 165,5 γρ.  5 κιλά & 344 γρ. 1 κιλό & 200,4909 γρ.

Κoκαΐvη 1 κιλό & 944,5 γρ. 9 κιλά & 571,5 γρ. 1 κιλό & 376 γρ.  1 κιλό & 314 γρ. 6 κιλά & 893,48 γρ

Κρακ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Αμφεταμίvη 1 χάπι 100 χάπια  4 γρ.  17 ½ χάπια  141 χάπια &
0,5 γρ. 386,5 γρ. 12,5 γρ.

MDMA (Ecstasy) 10253 χάπια  5750½   χάπια  7955 χάπια  13962 χάπια  8.411,5 χάπια &
273,5 γρ.  1 γρ.  210,5 γρ.  19,5γρ. 55,1264 γρ.

MDA ‐ ‐ ‐ ‐

Μεθαμφεταμίνη 123 γρ. ‐ ‐ ‐ ‐

Βρολαμφεταμίνη ‐ 24 χαρτάκια ‐ ‐ ‐

Φυτά Μήκ.Υπνοφ. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

ʹΟπιo ‐ 94γρ. 750 γρ. 871,5 γρ. 1 κιλό & 117,1832 γρ.

Ηρωϊvη 283 γρ. 1 κιλό & 568,5 γρ. 3 κιλά & 168 γρ.  907 γρ. 1 κιλό & 28,3097 γρ.

Μoρφίvη 13 γρ. ‐ ‐ ‐ ‐

Κωδεΐνη ‐ 38 ½  χάπια ‐ ‐ ‐

Διυδροκωδεΐνη ‐ ‐ ‐ 8 χάπια 39 χάπια

LSD ‐ ‐ ‐ 4 χαρτάκια ‐

Μεθαδόvη 70 χάπια & 20 γρ. 250 ml 179 χάπια 44 χάπια & 200 ml 36 χάπια

Εφεδρίνη 48 χάπια ‐ 2016 χάπια ‐ ‐

Ψιλοκίνη ‐ 1γρ. ‐ ‐ 201,0493 γρ. 
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Γραφείο Στατιστικής
Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης
9/2/2007 2006 Παραρτήματα-ΤΕΛΙΚΟ -12--Η

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002 ‐ 2006
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Κύπριοι 404 437 435 517 506

Αλλοδαποί 179 153 204 223 238

Αρ. Υποθέσεων 436 475 515 612 654
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ΠΑΡΑΡΤΗΜA  Θ΄

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ Υ.ΚΑ.Ν ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ / 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Εθνοφρουροί 19 1835

Μαθητές 100 4250

Καθηγητές 2 115

Γονείς 29 1530

Αστυνομικοί 36 785

Δεσμοφύλακες 6 45

Σύνολο 192 8560



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, 2006

ΜΗΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΛΑΘΡΟΜΕ‐
ΤΑΝΑΣΤΕΣ*

OVER‐ ΠΑΡΑΝΟΜΗ  ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΚΑΘ΄ΥΠΟ‐ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΑΡΝΗΣΗ  
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΑΙΤΗΤΕΣ
STAY ΕΡΓ/ΕΣ ΑΛ/ΠΟΙ ΔΕΙΞΗ ΑΣΥΛΟΥ**

Γενάρης 2585 46 182 24 37 207 11 6064 121 248

Φεβρουάριος 2341 42 189 26 57 244 13 5975 138 245

Μάρτιος 3274 71 222 50 108 255 17 9597 146 348

Απρίλιος 2695 52 180 44 63 243 14 5114 187 297

Μάης 2869 33 210 59 108 190 7 8729 174 299

Ιούνιος 3735 79 240 58 97 259 10 7344 128 325

Ιούλιος 3075 72 198 41 66 299 12 7027 170 257

Αύγουστος 3591 71 191 36 61 260 34 6442 161 321

Σεπτέμβριος 3151 49 230 53 101 251 25 5619 211 295

Οκτώβριος 3470 58 182 78 114 301 25 6026 134 315

Νοέμβριος 3814 27 184 102 166 253 35 5706 124 403

Δεκέμβριος 2923 31 85 21 26 221 36 4177 136 315

ΟΛΙΚΟ 37523 631 2293 592 1004 2983 239 77820 1830 3668

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

Π
Α
ΡΑ
ΡΤΗ

Μ
A
 Iʹ



ΧΩΡΕΣ Γενάρης Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάης Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΡΙΑ 22 18 51 34 16 48 53 31 35 36 17 20 381
ΤΟΥΡΚΙΑ 6 4 5 6 5 12 8 16 8 5 4 4 83
ΓΕΩΡΓΙΑ 7 2 5 2 3 1 3 4 2 6 2 4 41
ΙΡΑΝ  3 6 2 2 1 8 4 4 1 3 0 1 35
ΠΑΚΙΣΤΑΝ 2 0 0 3 2 2 1 13 0 0 1 0 24
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 1 7 2 0 1 2 0 1 1 1 0 2 18
ΑΛΛΟ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
ΟΛΙΚΟ 46 42 71 52 33 79 72 71 49 58 27 31 631

ΣΥΛΛΗΨΗ ΛΑΝΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Ποσοστιαία κατανομή λαθρομεταναστών κατά υπηκοότητα
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8%
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6%
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ΣΥΡΙΑ
60%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ΄ 
 
 
 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
 

ΣΤΑΘΜΟΣ    ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

O.Π.Ε.  ‐  1 

Λυκαβητός  ‐  23 

Άγιος Δομέτιος  ‐  13 

Πύλη Πάφου  ‐  8 

Στρόβολος  ‐  11 

Ομορφίτα  ‐  13 

Λακατάμεια  ‐  7 

Πέρα Χωρίο  ‐  4 

Κοκκινοτριμιθιά  ‐  2 

Περιστερώνα  ‐  1 

Παλαιχώρι  ‐  ‐‐‐ 

ΣΥΝΟΛΟ    83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ΄ 
 
 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 2006 
 
 

Α/Α 
 

Συνέδριο / Διάσκεψη ‐Σεμινάριο / Συνάντηση 
 

Χώρα 
 

Ημερομηνία 

1. Συνεργασία  για  την  εκτέλεση  αιτημάτων  για  δικαστική 
συνδρομή  σε  διερευνώμενες  ποινικές  υποθέσεις  των  αρμόδιων 
αρχών του Η.Β. 

Χάγη   

2. The  Queens  Award  for  innovation  in  police  training  and 
development 

UK   

3. Εκπαίδευση στο εργοστάσιο όπλων ZABALA HERMANOS S.A  Ισπανία  23‐26/1/06 
4. Εκπαίδευση Τεχνικών ΛΝΑ / I‐Level Maintenance Training  Ισραήλ  30/1‐7/2/06 
5. Σχολή επιμόρφωσης του Πυρ. Σώματος της Ελλάδας  Ελλάδα  1/2/06 
6. Counterfeit passport awareness riefing  Nicosia  2/06 
7. International Workshop on Crisis Intervention in the Community  Ισραήλ  9/1‐2/2/06 
8. SIS‐TECH  Βρυξέλλες  14/2/06 
9. False & Authentic Documents Online  Βρυξέλλες  14/2/06 
10. SIS‐SIRENE  Βρυξέλλες  16/2/06 
11. Counterfeit Passport Awareness Briefing  Λευκωσία 

AAK 
1/3/06 

12. E.E. Eπιτροπή  Αρθ. 36 (CATS)  Βρυξέλλες  8/3/06 
13. SIS‐SIRENE  Βρυξέλλες  16/3/06 
14. 49η  Σύνοδος  της  Επ.  Ναρκωτικών  Ουσιών  των    Ηνωμένων 

Εθνών 
Βιέννη  13‐17/3/06 

15. XXVIII Capital Policing Europe Conference Organizing Committee 
Session of the 28th Conference 

Σαράγιεβο  20‐21/3/06 

16. Εκπ. της Λ&N αστυν. σε σύστημα Υδροπρόωσης Κamewa‐Rolls‐
Royce 

Σουηδία  21‐23/3/06 

17. SIS‐TECH  Βρυξέλλες  3/4/06 
18. SIS‐SIRENE ‐ Ηigh level group on SIS II  Βρυξέλλες  5/4/06 
19. SIS‐SIRENE  Βρυξέλλες  6‐7/4/06 
20. Seaport Enforcement Training Course  USA  10‐14/4/06 
21. 15TH  Session  of  the  Commission  on  crime  prevention &  criminal 

justice 
Βιέννη  24‐28/4/06 

22. International Workshop on Combating Internet Crime  Estonia  27‐28/4/06 
23. Εκπαίδευση μελών του τμ. Συντήρησης της ΑΠΑ  USA  6‐17/3/06 
24. International Workshop on Combating Internet Crime  Εσθονία  27‐28/4/06 
25. Suicide Terrorism Symposium ATLAS‐SO19   Αγγλία  8‐10/5/2006 
26. SIS‐TECH  Βρυξέλλες  18‐19/5/06 
27. Capital Policing Europe Conference  Σαράγιεβο  22‐25/5/06 
28. Εκπ. Χειριστών Αεροπλάνου ΒΝ2Τ  Ελλάδα  29/5‐2/6/06 
29. Εκπ. Χειριστών Αεροπλάνου ΒΝ2Τ  Ελλάδα  5‐9/6/2006 
30. Μετεκπαίδευση στην  επεξεργασία  εικόνας,  ετοιμασία σκίτσων, 

σύγκριση  φωτογραφιών  προσώπων  και  στη  φωτογράφηση 
σκηνών εγκλημάτων 

Γερμανία  6‐13/6/2006 



Α/Α 
 

Συνέδριο / Διάσκεψη ‐Σεμινάριο / Συνάντηση 
 

Χώρα 
 

Ημερομηνία 

31. Εκπ. Χειριστών Αεροπλάνου ΒΝ2Τ  Ελλάδα  12‐16/6/06 
32. Command & control firearms incident Kent   UK  19‐21/6/2006 
33. Dynamic Intervention Kent  UK  26‐30/6/2006 
34. Introduction to system & network security  New York  20‐23/6/2006 
35. Relation Database tools &techniques  New York  17‐20/7/2006 
36. 3rd  meeting  of  experts  in  the  context  of  a  study  to  develop  a 

common  format  for  exchanging  information  on  national  criminal 
records in the member states 

Βρυξέλλες  7/7/2006 

37. Crime/ Intelligence Analysis Training  London UK  10‐28/7/2006 
38. Global transshipment & Enforcement Seminar   THAILAND  18‐21/7/2006 
39. Σχολείο Κατάρτισης Εκπαιδευτών Αστυνομικών Σχολών  Ελλάδα  28/8‐29/9/06 
40. Μετεκπαίδευση  μέλους  της  ΥΠ.ΕΓ.Ε  στη  Διεύθυνση  ΕΓ.Ε.  της 

Ελληνικής Αστυνομίας 
Ελλάδα  4‐15/9/06 

41. Project Leadership Building High Performance  New York  5‐8/9/2006 
42. Crime / Intelligence Analysis Training   U.K  4‐22/9/06 
43. 9th International Seminar on Electronic Surveillance (I.S.E.S)  Ελβετία  11‐15/9/06 
44. 10η Εκπαιδευτική Σειρά Σχολής Ασφαλείας Ελλάδας  Ελλάδα  25/9/06 – 

25/5/07 
45. Εκπαιδευτικό  Σεμινάριο  της  Ομάδας  Εργασίας  για  εξετάσεις 

γυαλιού και μπογιάς του ENFSI 
Λετονία  4‐6/9/06 

46. Automated  Donor  Assistance Mechanism  (ADAM)  and  Policing 
Online  Information  System  (POLIS)  a  UNODC‐  OSCE  joint 
workshop 

Vienna 
 

14‐15/9/06 

47. 4η Εκπαιδευτική Συνδιάσκεψη της Ομάδας Εργασίας Ευρωπαίων 
Εμπειρογνωμόνων εξέτασης εγγράφων  

Χάγη  27‐30/9/06 

48. Εκπαίδευση  Τεχνικών  της  Μονάδας  στο  Ηλεκτρονικοί  Άκατοι 
«ΘΗΣΕΑΣ» και «ΟΝΗΣΙΛΟΣ»  

Γερμανία  9‐13/10/06 

49. Μετεκπαίδευση  μέλους  της  ΥΠ.ΕΓ.Ε.  στη  Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών Ελληνικής Αστυνομίας  

Αθήνα  9‐20/10/2006 

50. Innocent Images International Task Force Training  USA  16/10/2006 
51. ‐ Oracle Database Administrator No 466 

‐ Introduction to CISCO Networking Technologies  
Αθήνα  23‐27/10/2006 

52. GSG 9 Tactical Training Week   Γερμανία  23‐27/10/2006 
53. ΑCPO  UK  20‐22/11/06 
54. Police Chief Task Force  Βρυξέλλες   23/11/06 
55. Initial Public Order – Policing Football Matches  Αγγλία  27/11 – 

1/12/2006 
56. Μετεκπαίδευση  Μέλους  της  ΥΠ.ΕΓ.Ε.  στη  διεύθυνση 

Εγκληματολογικών Ερευνών Ελληνικής Αστυνομίας  
Αθήνα  20/11 – 1/12/06 

57. Public Order Level 2 – Metropolitan Police Kent   London  13‐16/12/2006 
58. Remotely Operated Underwater Video Camera Training   Malta  18‐19/12/2006 

 
 
 
 
 



 
 EUROPOL ‐ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

 
ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
ΤΟΠΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

EUROPOL Management Board 
Χάγη 
 

Βιέννη 

08‐09/02/2006,  
22‐23/03/2006 
15‐16/05/2006 
11‐12/07/2006 
26‐27/09/2006 
28‐29/11/2006 

HENUs Meeting  Χάγη  24/01/2006, 09‐10/03/2006, 03‐05/05/2006, 04‐05/09/2006, 06‐7/11/2006 

PCTF 
Χάγη 
 

Βρυξέλλες 

02/03/2006 
09/06/2006 
03/10/06 
23/11/2006 

ICT Programme Board Meeting  Χάγη 
18‐19/01/2006, 28/02‐01/03/2006, 26‐27/04/2006, 06‐07/09/2006, 
02/11/2006 

OCTA Meeting  άΧ γη  27/07/2006, 19‐20/09/2006, 15‐16/05/2006 
Informant Handling Training Session  Γερμανία  16‐20/01/2006 
Public  Relations  Meeting  –  Awareness  Seminar  
Cooperation in the field of Public Relations 

Χάγη  02‐03/02/2006 

   Training Course on Bitmap 2006  Βρυξέλλες  21‐22/02/2006 
Police Cooperation and Europol  ουδαπέστη Β 06‐10/03/2006 
Annual Operational/ Strategic Meeting on Facilitated 
Illegal Immigration 

Χάγη  14‐15/03/2006 

15th Ordinary Meeting of the Financial Committee  άγη Χ 07‐08/3/2006 

High Level Expert Meeting on Terrorism  Χάγη 
16/03/2006 
09/11/2006 



 
ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
ΤΟΠΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Joint ICMPD – EUROPOL MTM Meeting 
   “Migration  flows  and  Trends  in  Mediterranean  – 

Threat Assessments and Risk Analysis” 

Βηρυτό 
Σλοβενία 

26‐28/04/2006 
07‐09/06/2006 

22nd Expert Meeting on Forgery of Money  Χάγη  20/04/2006 
The protection of the European Territory  Ρώμη  25‐26/05/2006 
1st Working Group Meeting  on  Intellectual  Property 
Rights and Counterfeiting 

Χάγη  07/06/2006 

Annual Experts Meeting on Child Abuse  Χάγη  26/09/2006 
High Tech Crime Expert Meeting (HTCC)  Χάγη  21‐23/11/2006 
Data Protection of Europol, a Permanent Challenge  Βρυξέλλες  17/10/2006 
23rd Expert Meeting on Forgery of Money  Χάγη  26/10/2006 
Towards  a  Comprehensive  Response  to  Mixed 
Migration Flows 

Χάγη  13‐14/11/2006 

Cepol:  Cooperation  and  Europol  for  the 
implementation of the common curriculum Europol 

Αυστρία  06‐10/11/2006 

EU/US Joint Seminar on Financing of Terrorism  Χάγη  07‐08/11/2006 
MTIC/VAT Carousel Fraud Meeting  Χάγη  11/12/2006 
OSCE Meeting of Chiefs of Police  Βρυξέλλες  24/11/2006 
AWF Sustrans Annual Meeting  Χάγη  15/11/2006 
Action Plan Cocaine – COSPOL Project Cocaine  Λισσαβόνα  16/11/2006 
OCTA Cross‐check meeting (Sub group III)  Χάγη  18‐19/12/2006 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ΄ 
 

 EUROPOL ‐ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ EUROPOL 

 

 
ΘΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
ΤΟΠΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Personnel Experts Meeting  Χάγη  23/02/2006 
Non Cash Means  of  Payment  – Annual Operational 
Meeting – AWF Terninal 

Χάγη  30/03/2006 

Operational Meeting “Gamo y Green”  Χάγη  15/03/2006 

Security Committee Meeting  Χάγη 
24‐25/04/2006 
28‐29/06/2006 
06‐07/11/2006 

CTTF  Workshops  on  False  Documents  used  by 
Islamic  Terrorists  –  Financing  of  Terrorism  –  Cash 
Couriers 

Χάγη  24/05/2006 

2nd & 3rd Ad Hoc Meeting on Data Protection  Χάγη 
15/06/2006 
24/10/2006 

AWF 03‐029 Dolphin Meeting  Χάγη  04/07/2006 
4th Conference for JHA Attaches and Liaison Officers  Χάγη  22/06/2006 
Marketing Seminar in Cyprus (EUROJUST)  Λευκωσία  14/09/2006 
Strategic Intelligence Analysis Course  Χάγη  16‐27/10/2006 
1st  , 2nd   & 3rd Ad Hoc Meeting of  the Europol MB – 
Implementation  of  the  Protocols  Amending  the 
Europol Convention 

Χάγη 
27‐28/06/2006 
05‐06/09/2006 
13‐14/11/2006 

Annual  Expert  Meeting  on  Trafficking  on  Human 
Beings 

Χάγη  23‐24/10/2006 

Security  Committee  –  Extraordinary  Meeting  on 
Europol Network and OASIS 

Χάγη  03‐04/10/2006 

2nd Working Group Meeting  on  Intellectual Property 
Rights and Counterfeiting 

Χάγη  19‐20/10/2006 

Identification of Indicators for Recruitees & Recruiters 
– Project Meeting 

Χάγη  17/10/2006 

UK presentation Operation OVERT  Χάγη  11/10/2006 
AWF Islamist Extremist Terrorism Meeting  Χάγη  10/10/2006 
CTTF Meeting  Χάγη  31/10/2006 
Expert Meeting on Crimes against the Elderly  Χάγη  17/11/2006 
Operational Meeting according to the MARE  Χάγη  02/11/2006 
Extraordinary  Security  Committee  Meeting  on 
Cooperation Agreements 

Χάγη  06/12/2006 

AWF 03‐029 Dolphin Meeting  Χάγη  12/12/2006 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ΄ 
 

 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Α.Α.Κ. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΛΩΝ 

Πρόγραμμα Υπαστυνόμων  8 Εβδομάδες  13 

Πρόγραμμα Κοινοτικής Αστυνόμευσης  4 Εβδομάδες  45 

Διαχείριση Κρίσεων Άσκηση Επί Χάρτου 

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 2006 

3 Ημέρες  101 

Πρόγραμμα Τροχαίων Οδικών Δυστυχημάτων  6 Εβδομάδες  17 

Πρόγραμμα Ανώτερων Υπαστυνόμων  4 Εβδομάδες  13 

Πρόγραμμα ΤΑΕ Ανωτέρου Επιπέδου  4 Εβδομάδες  19 

Πρόγραμμα ΜΜΕ (Frederıck)  2 Ημέρες  19 

Ειδικό Πρόγραμμα Μελών Τροχαίας  7 Ημέρες  89 

Πρόγραμμα Εμπορίας Προσώπων  2 Εβδομάδες  40 

Σεμινάρια INTERPOL  2 Ημέρες  80 

Σεμινάρια για Θέματα Τρομοκρατίας  1 Ημέρα  32 

Σεμινάριο Απάτες με τη χρήση Πιστ. Καρτών  2 Ημέρες  21 

Πρόγραμμα Βασικής Σειράς  Δοκίμων 
Αστυνομικών  Α΄ Εξάμηνο 

60 Εβδομάδες   115 

Πρόγραμμα  Βασικής  Σειράς  Δοκίμων 
Αστυνομικών Δ΄ Τρίμηνο 

30 Εβδομάδες  197 

Προκαταρκτική  Σειρά  Μαθημ.  Δοκίμων 
Αστυνομικών 

4 Εβδομάδες  42 

Προκαταρκτική  Σειρά  Μαθημ.  Ειδικών 
Αστυνομικών 

4 Εβδομάδες  59 

Προκαταρκτική Σειρά Μαθημάτων Αστυνομικών 
και Ειδικών Αστυνομικών 

4 Εβδομάδες  7 

Πρόγραμμα ΤΑΕ Κατωτέρου Επιπέδου  10 Εβδομάδες  40 

Πρόγραμμα Λοχιών  8 Εβδομάδες  17 

Πρόγραμμα Τουρκικής Γλώσσας   4 τρίμηνα  13 

Πρόγραμμα Ανακριτών Υπαλλήλων ΦΠΑ  1 Εβδομάδα  13 

Πρόγραμμα Ανακριτών Δασικών Λειτουργών  1 Εβδομάδα  20 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΖ΄ 
 

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
για την περίοδο 01/01/2006 – 31/12/2006 

 
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  ΚΑΤΑ  ΕΠΑΡΧΙΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΕΝΗΛΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  –  ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣ  –  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΟΙΚΟΥ  ΑΝΟΧΗΣ  –  ΑΠΟΖΕΙΝ  ΑΠΟ  ΚΕΡΔΗ  ΠΟΡΝΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΑ  ΣΥΝΑΦΗ 
ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2006 – 31/12/2006 

 
 
  
 
 
 

     
 
 

 
 
 

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 2006 
 

 
Αποτέλεσμα υποθέσεων  Αρ. Υποθέσεων 
Υπό εκδίκαση  11 
Καταδίκη  1 
Υπό εξέταση  4 
Άλλως Διατεθείσα  2 
Μη Αστυνομικής Φύσεως  1 
ΣΥΝΟΛΟ  19 

 
 
 

 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 2006 
 

 
Αποτέλεσμα υποθέσεων  Αρ. Υποθέσεων 
Υπό εκδίκαση  9 
Υπό εξέταση  9 
Τα αδικήματα δεν διαπράχθηκαν στην Κύπρο  2 
Μη Αστυνομικής Φύσεως  6 
ΣΥΝΟΛΟ  26 

ΕΠΑΡΧΙΑ 
ΑΡ. 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΑΡ. ΚΑΤ/ΜΕΝΩΝ 

ΛΕΜΕΣΟΣ  26  58 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ  17  32 
ΛΑΡΝΑΚΑ  10  17 
ΠΑΦΟΣ  3  4 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  2  3 
ΣΥΝΟΛΟ  58  114 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ΄ 

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΚΛΟΠΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 
  
 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 

 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ  22  24.845  
ΛΕΜΕΣΟΣ  3  3877 
ΛΑΡΝΑΚΑ  12  14.395 
ΠΑΦΟΣ  3  2.793 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  9  5925  
ΜΟΡΦΟΥ  ‐  ‐‐ 

ΣΥΝΟΛΟ  49  51835  
 
 

 ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ/ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΑΙΓΝΙΟΥ 
 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ  2 
ΛΕΜΕΣΟΣ  1 
ΛΑΡΝΑΚΑ  2 
ΠΑΦΟΣ  17 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  1 
ΜΟΡΦΟΥ  ‐‐ 

ΣΥΝΟΛΟ  23 
                                
 

 
 
 
 



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΘ΄ 
 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΥΤΟΔΥΤΩΝ 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

16  υποβρύχιοι έλεγχοι στο θαλάσσιο χώρο ελλιμενισμού πολεμικών 
πλοίων στο Λιμάνι Λεμεσού 

1  ρυμούλκηση μισοβυθισμένου σκάφους στον κόλπο Λεμεσό 

4  έρευνες δια ανεύρεση όπλων και πυρομαχικών στο καρνάγιο 
Λεμεσού, στο Ακρωτήρι Γκρέκο και στο κόλπο Βασιλικής, στην 
περιοχή ξενοδοχείου Meridien Λεμεσού, και στους Αγ. Αναργύρους 
στο Παραλίμνι 

1  έρευνα δια ανεύρεση δύτη στο Ακρωτήρι Γάτα 

1  επιχείρηση για την αποκοπή σχοινιών από έλικες Α/Α ΔΙΟΝΥΣΟΣ 
στο παλιό λιμάνι Λεμεσού 

1  υποβρύχια έρευνα για την παροχή ασφάλειας πολεμικού πλοίου 
στο λιμάνι Λάρνακας 

1  καθαρισμός / έλεγχος υφάλων της Αστ. Ακάτου «ΘΗΣΕΑΣ» στο 
παλιό Λιμάνι Λεμεσού 

2  καθαρισμός εγκαταλειμμένων δικτύων στον Πρωταρά και εις 
ναυάγιο Φάρσα 

2  ανέλκυση αυτοκινήτων στους φράκτες Κούρη και Γερμασόγειας 

1  ανέλκυση μοτοποδήλατου στον εναέριο Λεμεσού 

10  επιχειρήσεις για εντοπισμό αγνοούμενων προσώπων στο Μενεού 
Λάρνακας και Πάφο 

1  εντοπισμός πνιγμένου προσώπου στον Πρωταρά 

1  έρευνα για ανεύρεση χρηματοκιβωτίου στο φράκτη Καντού 

1  βυθομέτρηση του χώρου κατασκευής αποβάθρας στο λιμάνι της 
Λάρνακας 

1  υποβρύχια εργασία δεξαμενισμού Ακάτων στο Αρχιρόδον 

1  υποβρύχιος έλεγχος των Α/Ακάτων «ΟΝΗΣΙΛΟΣ»  και 
«ΚΟΥΡΙΟΝ» 

1  Έρευνα στον Πρωταρά 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Αρχηγείο Αστυνομίας 

1478 Λευκωσία  
Κύπρος 

Τηλ + 357 22808080 
Fax:  +357 22808598 

Email: police@cytanet.com.cy
Website: http://www.police.gov.cy 

 

mailto:police@cytanet.com.cy
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