
 

 
 
Ημερομηνία Υπογραφής Συμφωνίας: 12/09/2019 
 
Χρονοδιάγραμμα έργου:  01/07/2019 – 31/12/2021 
 
Προϋπολογισμός έργου:  €805.710,00 
 
Στόχος: 
 
Το σύστημα Πληροφοριών Schengen (Schengen Information System – SIS) 

παρέχει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ε.Ε. να 

εισάγουν σήματα (alerts) κυρίως για καταζητούμενα/εξαφανισθέντα άτομα, 

απαγορεύσεις εισόδου, απολεσθέντα/κλαπέντα αντικείμενα, όπως πλοία, 

εμπορευματοκιβώτια, οχήματα, αεροπλάνα, ασυμπλήρωτα επίσημα έγγραφα, 

επίσημα έγγραφα, κ.α. Μέσω του συστήματος SIRENE (Supplementary Information 

Request at the National Entry), το εθνικό γραφείο SIRENE της Κυπριακής 

Δημοκρατίας έχει τη δυνατότητα ανταλλαγής  συμπληρωματικών ή πρόσθετων 

πληροφοριών στο σύστημα SIS για τις εθνικές καταχωρήσεις μεταξύ των κρατών 

μελών της Ε.Ε. και διενέργεια αναζητήσεων στη βάση δεδομένων. Κύριο στόχο του 

έργου αποτελεί η θωράκιση του Συστήματος Πληροφοριών Schengen II, το οποίο 

βρίσκεται σε λειτουργία από τις 9 Απριλίου 2013, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να 

διαθέτει ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα.  

Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθεί η αγορά νέων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους και θα 

τοποθετηθούν στα σημεία εισόδου/εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως επίσης 

και στα διάφορα Τμήματα/Μονάδες/Υπηρεσίες/Αστυνομικές Διευθύνσεις, με σκοπό 

την πρόσβαση των μελών της Αστυνομίας στο Εθνικό Σύστημα Schengen N-SIS II 

και SIRENE.  

Συμπληρωματικά, θα αναβαθμιστούν οι εφαρμογές Αφίξεις/Αναχωρήσεις, Stop-List, 

Παράνομη Μετανάστευση και Διακινητές Λαθρομεταναστών του Κεντρικού 

Συστήματος της Αστυνομίας Κύπρου. H αναβάθμιση των εφαρμογών θα 

διευκολύνει τα μέλη της Αστυνομίας τόσο στην αναζήτηση, όσο και στην 

καταχώρηση στοιχείων. Θα αγοραστούν επίσης σαρωτές δακτυλικών 

αποτυπωμάτων με σκοπό τη λήψη και την εισαγωγή των 10 δακτυλικών 

 
«Αγορά εξοπλισμού και αναβάθμιση συστημάτων για ανάπτυξη του 

συστήματος SIS-II» - CY/2019/ISF/SO2.NO6.1 
 



αποτυπωμάτων των επιβατών, το οποίο θεωρείται ισχυρό βιομετρικό 

αναγνωριστικό, στο Σύστημα Πληροφοριών Schengen.   

Στα πλαίσια των εργασιών για την πραγματοποίηση του έργου, η Αστυνομία 

Κύπρου έχει προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες κατά την περίοδο 01/07/2019-

31/12/2019:  

1) Αγορά 500 ηλεκτρονικών υπολογιστών,  

2)Υπογραφή προσφοράς με σκοπό την αναβάθμιση των εφαρμογών 

αφιξοαναχωρήσεων, Στόπ-λιστ, παράνομης μετανάστευσης και διακινητών 

λαθρομεταναστών του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας (CPCS). 

 
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
της ΕΕ και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία. 
 

 

 

 


