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Μήνυμα Αρχηγού Αστυνομίας

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω την Ετήσια
Έκθεση του 2010. Η έκθεση αυτή τονίζει ορισμένες από τις πιο
σημαντικές δραστηριότητες μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. Το 2010 έχουν επιτευχθεί πολλά, αλλά υπάρχουν
ακόμη περισσότερα που μπορούν να γίνουν για να καταστεί η
κοινωνία της Κύπρου πιο ασφαλής.
Εδώ και δύο χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση
μίας άνευ προηγουμένου οικονομικής ύφεσης, αλλά και των
επιπτώσεων που αυτή προκαλεί, τόσο από πλευράς εγκληματικότητας όσο και από πλευράς προϋπολογισμού. Τη χρονιά που
μας πέρασε, εργαστήκαμε εντατικά για την αντιμετώπιση της
εγκληματικότητας και διασφαλίσαμε τόσο την αποτελεσματική
όσο και την ευέλικτη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Τα τελευταία χρόνια η Αστυνομία Κύπρου καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες και λαμβάνει μέτρα για αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Είμαστε αποφασισμένοι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γι’ αυτό και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η ποιοτική αναβάθμιση των
υπηρεσιών μας υπήρξε και θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό μας στόχο.
Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου και το προσωπικό για τη συνεχή υποστήριξή τους και
τη συνεργασία κατά τη διάρκεια του χρόνου. Είμαι πεπεισμένος ότι μαζί θα συνεχίσουμε
να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε όλους τους πολίτες, κερδίζοντας
έτσι την εμπιστοσύνη τους.

Μιχάλης Παπαγεωργίου
Αρχηγός
Αστυνομίας Κύπρου
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Μέρος Α΄
50 Χρόνια Αστυνόμευσης

Η Αστυνομία Κύπρου
σήμερα

Η Κυπριακή Αστυνομία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος και
η σύγχρονη ιστορία της αρχίζει το 1960
με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο
Σώματα Ασφαλείας. Το Σώμα της Αστυνομίας πόλεων, που είχε την ευθύνη αστυνόμευσης των αστικών περιοχών, και
το Σώμα της Χωροφυλακής, το οποίο ανέλαβε την αστυνόμευση των αγροτικών
περιοχών. Αργότερα, η Χωροφυλακή ενσωματώθηκε στην Αστυνομία. Από το
1974 και μετά, η Αστυνομία είχε να αντιμετωπίσει μια νέα κατάσταση πραγμάτων
με διαφοροποιημένες αλλά συνάμα και
αυξημένες ευθύνες.
Από τον Απρίλιο του 2003, με το άνοιγμα
των οδοφραγμάτων, οι υποχρεώσεις της
Αστυνομίας Κύπρου αυξήθηκαν σημαντικά. Σημαντικός σταθμός για την ιστορία
μας ήταν και η ένταξη της Κύπρου στην
Ε.Ε.

Η Αστυνομία σήμερα παρέχει υπηρεσίες
στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας
ολόκληρο το 24ώρο, επτά μέρες τη
βδομάδα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια
και την έννομη λειτουργία της κοινωνίας. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του περί
Αστυνομίας Νόμου, η διοίκησή της ασκείται από τον Αρχηγό και υποστηρίζεται από τον Υπαρχηγό και τους Βοηθούς
Αρχηγούς, Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Υποστήριξης και Επιχειρήσεων.
Η Αστυνομία διαχωρίζεται σε Τμήματα,
Μονάδες, Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και τις
Αστυνομικές
Διευθύνσεις
Επαρχιών
(Παράρτημα Α΄), ως ακολούθως:
 Τμήμα Α΄: Διοίκηση
 Τμήμα Β΄: Τροχαία
 Τμήμα Γ΄: Έγκλημα
 Τμήμα Δ΄: Επιστημονική και Τεχνική
Υποστήριξη
 Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης
(Τ.Μ.&Α.)
 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης &
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
(Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.)
 Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων (Δ.Δ.Υ.&Ε.)

 Διεύθυνση

Ασφάλειας

Αεροδρομίων

(Δ.ΑΣ.Α.)

 Διεύθυνση Οικονομικών (Δ.Ο.)
 Διεύθυνση

Επαγγελματικών

Προτύπων

(Δ.Ε.Π.)

 Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
(Υ.Α.&Μ.)

 Υπηρεσία

Καταπολέμησης

Ναρκωτικών

(Υ.ΚΑ.Ν.)

 Υπηρεσία

Εγκληματολογικών

Ερευνών

(ΥΠ.ΕΓ.Ε.)

 Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (Κ.Υ.Π.)
 Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης
(Μ.Μ.Α.Δ.)

 Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.)

10

 Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.)
 Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.)
 Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.)
 Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών: Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Μόρφου και Αμμοχώστου.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτελεί ξεχωριστή Διεύθυνση με εδαφική αρμοδιότητα σε
όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας.

Αριθμητική δύναμη
Η Αστυνομία Κύπρου αποτελείται από 5.332 μέλη, άντρες και γυναίκες. Από το σύνολο των μελών μας τα 1.186 είναι γυναίκες, δηλαδή το 22,22%. Τα μέλη μας που υπηρετούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι 723. Επιπλέον, στην Αστυνομία εργάζονται 25 άτομα, τα οποία αποτελούν
πολιτικό προσωπικό.
Βαθμός
Αρχηγός

Οργανικές
θέσεις
1

Οργανικές
Μαχητών

Συμπληρωμένες
θέσεις
1

Mε άδεια
αφυπηρέτησης

Κενές
θέσεις
0

Υπαρχηγός

1

1

0

Β/Αρχηγοί

4

5

+1

14

14

0

29

30

+1

Ανώτεροι
Αστυνόμοι
Αστυνόμοι Α΄&
Β΄
Ανώτεροι Υπ/μοι

62

29

88 (29 Μ.Α.)

Υπ/μοι

181

57

238 (57 Μ.Α.)

9

0

Λοχίες

573

43

598 (43 Μ.Α.)

6

18

3344

11

82

129

4319

26(10 M.Α.)

Αστυνομικοί
ΣΥΝΟΛΟ
Τ/ΕΑ
ΕΑ

Αστυνόμοι Α΄

3426
4291
76
866

4

76
845
Εξειδικευμένες
θέσεις
1

97

91

3

21

3

Αστυνόμοι Β΄
Ανώτεροι Υπ/μοι
Υπ/μοι

6

Λοχίες
Αστυνομικοί
101
ΟΛΙΚΟ

5334

92
129

5332

26
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Προσλήψεις
Για ακόμη μια χρονιά ενδιαφέρον για πρόσληψη στην Αστυνομία επέδειξε μεγάλος αριθμός πολιτών. Μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό των υποψηφίων αυτών προερχόταν από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων.
Κατά το 2010, η Αστυνομία Κύπρου προέβηκε συνολικά σε 118 προσλήψεις, 59 άτομα
για την Αστυνομική Υπηρεσία και 11 για την Πυροσβεστική, 44 Ειδικούς Αστυνομικούς
και 4 άτομα ως εξειδικευμένο προσωπικό.
Γενικά, σε σχέση με την περσινή χρονιά στον τομέα των προσλήψεων παρουσιάστηκε
αισθητή μείωση της τάξεως του 75,72%, που οι προσλήψεις ανήλθαν στις 486. Όπως
παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα οι προσλήψεις ανδρών και γυναικών ποσοστιαία
κυμάνθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά:
Αστυνομία

Πυρ/στική

Ε/Α

Εξειδικευμένοι

Σύνολο

Άνδρες

39

5

16

2

62

Γυναίκες

20

6

28

2

56

Σύνολο

59

11

44

4

118

Στρατηγικοί Στόχοι
Η Κυπριακή Αστυνομία ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των καιρών και αναγνωρίζοντας τη σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού για μια αποτελεσματική και αποδοτική
αστυνόμευση εργάζεται με μεθοδικότητα και συστηματικά πάνω σε 4 βασικούς στόχους, όπως αυτοί έχουν τεθεί για την περίοδο 2008-2011:
1ΟΣ

Αξία στον πολίτη

2ΟΣ

Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας

3

ΟΣ

4ΟΣ

Στήριξη των μελών μας/ ανάπτυξη επαγγελματισμού και εξύψωση του ηθικού
Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού/ οργανωτικός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής

Αποτελέσματα
Ο βαθμός προόδου και υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται παρακολουθούνται ανελλιπώς με παράλληλη σύγκριση με τα προηγούμενα έτη.
Όλα τα Τμήματα, Υπηρεσίες, Διευθύνσεις και Μονάδες της Αστυνομίας εργάστηκαν
σκληρά και προχώρησαν σε διάφορες δράσεις για να υλοποιήσουν τους 4 βασικούς
στόχους. Έτσι, κατά το 2010 πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός συναντήσεων
με διάφορες τοπικές και κοινωνικές ομάδες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ακόμη,
δόθηκε ένας μεγάλος αριθμός (1.554) διαλέξεων για θέματα οδικής ασφάλειας, τις οποίες παγκύπρια παρακολούθησαν 143.539 συμπολίτες μας ενώ το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π.Κ.Α.) επισκέφθηκαν 13.906 άτομα. Ταυτόχρονα, έγιναν 167.639
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έλεγχοι αλκοόλης. Ακόμη, στα πλαίσια
πρόληψης του εγκλήματος δόθηκαν 65
διαλέξεις τις οποίες παρακολούθησαν
1.886 άτομα και για την καταπολέμηση
της χρήσης των ναρκωτικών δόθηκαν
214 διαλέξεις τις οποίες παρακολούθησαν
8.625 άτομα.
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι για ακόμη μια χρονιά δόθηκε ιδιαίτερη σημασία
στην ανάπτυξη του επαγγελματισμού των
μελών μας. Για την επίτευξη του στόχου
αυτού πραγματοποιήθηκαν διάφορες εκπαιδεύσεις και σεμινάρια τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Τα κυριότερα στοιχεία κάθε στρατηγικού
στόχου παρουσιάζονται στο Παράρτημα
Β’.
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Μέρος Β Δραστηριότητες
Τμήμα Α΄- Διοίκηση
 Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού
 Γραφείο Αξιωματικού στο γραφείο του
Υπαρχηγού
 Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
 Γραφείο Επιχειρήσεων
 Γραφείο Προσωπικού
 Αρχείο
 Λογιστήριο
 Γραφείο Οικήσεως
 Γραφείο Ασφαλείας Αρχηγείου
 Φιλαρμονική Αστυνομίας
 Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων
 Μουσείο Αστυνομίας
 Επιτελείο
Στρατηγικού
Σχεδιασμού
Αστυνομίας Κύπρου
Το Τμήμα Α΄ ασχολείται με διοικητικής
φύσεως θέματα και προσδιορίζει την πολιτική και στρατηγική που θα εφαρμοστεί
από την Αστυνομία, έχοντας παράλληλα
την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος.

Συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε.
Κατά το 2010 ο σχεδιασμός, η διοργάνωση και υλοποίηση πολυάριθμων δραστηριοτήτων του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων έγινε στοχευμένα στη βάση των προσπαθειών για υλοποίηση του
4ου και 5ου άξονα, δηλαδή για την αναβάθμιση του αστυνομικού έργου και την
άμεση, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
του πολίτη, που συμπεριλαμβάνονται
στον 1ο Στρατηγικό Στόχο.
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Βασικός στόχος για το 2010 υπήρξε τόσο
η άμεση, όσο και η έγκυρη ενημέρωση
του πολίτη. Γι’ αυτό, το Γραφείο Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων, μεταξύ των
άλλων δραστηριοτήτων του, προέβηκε
στην έκδοση πληθώρας δελτίων τύπου για
θέματα επικαιρότητας και αστυνομικών
ανακοινώσεων σχετικά με διάφορες σοβαρές υποθέσεις και εκστρατείες πρόληψης
και ελέγχου που διενεργήθηκαν από τα
διάφορα τμήματα της Αστυνομίας. Ασχολήθηκε με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων αλλά και με την επιμέλεια διαφόρων εκδόσεων και διαφωτιστικών φυλλαδίων της Αστυνομίας.

Σχέδια ενεργείας Αρχηγείου
Αστυνομίας
Ο Κλάδος Επιχειρήσεων του Τμήματος ασχολήθηκε με την εκπόνηση και το χειρισμό Σχεδίων Ενεργείας του Αρχηγείου
της Αστυνομίας, που σχετίζονταν με αφίξεις επισήμων, συνέδρια, διασκέψεις καθώς και αθλητικές συναντήσεις υψηλού
κινδύνου.
Συγκεκριμένα, κατά το 2010 αστυνομεύτηκαν συνολικά 1.162 ποδοσφαιρικοί,
καλαθοσφαιρικοί αγώνες και αγώνες πετόσφαιρας. Για τους αγώνες Α΄ Κατηγορίας χρησιμοποιήθηκαν υπερωριακά 17.241
μέλη, με το κόστος να ανέρχεται στα
€1.600.000. Σε 29 από αυτούς τους αγώνες δημιουργήθηκαν επεισόδια, όπου συνελήφθηκαν 114 άτομα για διάφορα αδικήματα βίας σε Αθλητικούς Χώρους και
τραυματίστηκαν συνολικά 107 άτομα,
από αυτούς οι 28 ήταν πολίτες και οι υπόλοιποι 79 αστυνομικοί.
Για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων βίας σε αθλητικούς χώρους λήφθηκαν διάφορα μέτρα, όπως η διοργάνωση
σεμιναρίου για την εκπαίδευση όλων
των αξιωματικών που αστυνομεύουν
αθλητικές συναντήσεις, συσκέψεις ανάμεσα στην Ηγεσία της Αστυνομίας, το
Σύνδεσμο Διαιτητών της Κ.Ο.Π. και εκπροσώπους των σωματείων και του αθλητισμού γενικότερα, κ.ά.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων βίας σε αθλητικούς χώρους λήφθηκαν διάφορα μέτρα, όπως η διοργάνωση
σεμιναρίου για την εκπαίδευση όλων
των αξιωματικών που αστυνομεύουν
αθλητικές συναντήσεις, συσκέψεις ανάμεσα στην Ηγεσία της Αστυνομίας, το
Σύνδεσμο Διαιτητών της Κ.Ο.Π. και εκπροσώπους των σωματείων, αλλά και
του αθλητισμού γενικότερα, κ.ά.
Ανάμεσα στα άλλα καθήκοντα του εν
λόγω γραφείου ήταν και ο χειρισμός των
διακινήσεων από και προς τις κατεχόμενες περιοχές από τα σημεία διέλευσης
Αγίου Δομετίου, Λήδρα Πάλας, Αστρομερίτη - Ζώδιας, Περγάμου, Στροβιλιών
και Λιμνίτη.

νέος Αστυνομικός και Πυροσβεστικός
Σταθμός στη Πόλη Χρυσοχούς, καθώς και
η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία μεταστεγάστηκε από το παλιό στο νέο Λιμάνι
Λεμεσού.

Γραμμή του Πολίτη 1460
Τα μέλη του Κέντρου Ελέγχου Μηνυμάτων, τα οποία στελεχώνουν την εν λόγω
γραμμή, συνέχισαν και φέτος να εξυπηρετούν το κοινό και να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες γύρω από διάφορα
αστυνομικά θέματα. Συγκεκριμένα, στη
διάρκεια του έτους, ανταποκρίθηκαν περίπου σε 73.000 τηλεφωνικές κλήσεις
πολιτών.

Αναπτυξιακά έργα
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες
στεγάζονται οι διάφορες Υπηρεσίες της
Αστυνομίας Κύπρου, σε παγκύπρια βάση
παρουσιάζουν διαχρονικά αρκετά προβλήματα. Γενικά, το θέμα των εγκαταστάσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
πρόβλημα για την ομαλή διεξαγωγή των
εργασιών της Αστυνομίας και είναι ένα
πρόβλημα το οποίο καθημερινά καλείται
να αντιμετωπίσει η πλειοψηφία των Αστυνομικών, οι οποίοι εργάζονται πολλές
φορές σε δύσκολες συνθήκες εργασίας.
Το Γραφείο Οικήσεως, το οποίο έχει την
ευθύνη για το θέμα αυτό, προχώρησε
στη συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση
των εργασιών για ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων. Έτσι, κατά το
2010, ολοκληρώθηκαν τα Περιφερειακά
Αστυνομικά Κρατητήρια Λευκωσίας, τα
οποία βρίσκονται στο χώρο του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμειας, τα Περιφερειακά Αστυνομικά Κρατητήρια και ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός Πάφου,
ακόμη, αναγέρθηκε νέα οπλαποθήκη,
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Τμήμα Β΄- Τροχαία


Αρχείο



Γραφείο Στατιστικής



Γραφείο Πρόληψης και Διαφώτισης



Γραφείο Προηγούμενων Καταδικών
Τροχαίας



Σχολή Οδηγών



Ουλαμούς Πρόληψης Οδικών
Δυστυχημάτων (Ο.Π.Ο.Δ.)



Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής



Κλάδος Φωτοεπισήμανσης



Γραφείο Αξιωματικού Ελέγχου και
Πειθαρχίας



Αυτοκινητολιμένας

Τροχαία Δυστυχήματα
Το 2010 είχαμε 1.883 τροχαία δυστυχήματα με 1.822 θύματα (Παράρτημα Γ΄).
Από το σύνολο των τροχαίων δυστυχημάτων τα 56 ήταν θανατηφόρα, όπου 60
άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα. Σε
σχέση με τα προηγούμενα δύο έτη, 2008
και 2009, αναφορικά με τα θανατηφόρα
δυστυχήματα και τον αριθμό των θυμάτων παρουσιάστηκε μικρή μείωση. Ωστόσο, η μείωση αυτή, αν και μικρή, είναι
πολύ σημαντική για μας εφόσον σχετίζεται με την ανθρώπινη ζωή. Στόχος μας
είναι, όπως κάθε χρόνο, τα θανατηφόρα
τροχαία δυστυχήματα να μειωθούν ακόμη περισσότερο. Τα στοιχεία παρουσιάζονται πιο κάτω:

Το Τμήμα Β΄ έχει ως κύρια αποστολή του
την εφαρμογή του Νόμου και των Κανονισμών Τροχαίας, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και τον καθημερινό
τροχονομικό έλεγχο σε 24ωρη βάση
στους αυτοκινητόδρομους, σε συνεργασία
με τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας.
Για να επιτύχει την αποστολή του, δραστηριοποιείται στους τομείς ελέγχου τροχαίας, οδικής ασφάλειας, διαφώτισης και
κυκλοφοριακής αγωγής, ετοιμασίας στατιστικών στοιχείων και τήρησης αρχείου
προηγούμενων τροχαίων αδικημάτων με
σκοπό την ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων για την αντιμετώπιση του τροχαίου προβλήματος.

Μέτρα που λήφθηκαν
Το Τμήμα Β΄ σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας, συνέχισε,
και κατά το 2010, την προσπάθεια για
πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, ιδιαίτερα των θανατηφόρων και σοβαρών. Παράλληλα, εργάστηκε για την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών της τροχαίας και τον τροχονομικό έλεγχο πάνω σε 24ωρη βάση, τόσο
μέσα στις πόλεις όσο και στους υπεραστικούς δρόμους και αυτοκινητόδρομους. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια
του 2010 έγιναν συνολικά 185.666
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εξώδικες καταγγελίες και διενεργήθηκαν συνολικά 174.584 έλεγχοι αλκοόλ από τους
οποίους 9.306 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στον έλεγχο. Σε σύγκριση με το 2009, παρατηρήθηκε αύξηση των ελέγχων κατά 18.176 ή ποσοστό 11,62% και μείωση των καταγγελιών κατά 436 ή ποσοστό 4,48%. Επιπλέον των καταγγελιών εκδόθηκαν 56.202
αστυνομικές προειδοποιήσεις για παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ. Έλεγχοι έγιναν και σε ό,τι αφορά τις παράνομες αλλαγές/ μετατροπές/ προσαρμογές σε μηχανοκίνητα οχήματα
από την Ομάδα Μηχανικού Ελέγχου.
Κατά το 2010 δόθηκαν 1.293 διαλέξεις, τόσο από το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας του Αρχηγείου όσο και από τα Κλιμάκια Οδικής Ασφάλειας και τις παρακολούθησαν
123.814 άτομα. Επιπρόσθετα, στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής δόθηκαν επί καθημερινής βάσης διαλέξεις σε παιδιά Προδημοτικής και μαθητές της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Πάρκο επισκέφθηκαν 13.906 άτομα.

Από το Σεπτέμβριο του 2010 καθιερώθηκε το πρόγραμμα BikeSafe, το οποίο στοχεύει
στην επιμόρφωση των μοτοσικλετιστών από εκπαιδευτές – μέλη της Τροχαίας, που
έχουν εκπαιδευτεί ειδικά από τον Αγγλικό Οργανισμό RoSpa για το σκοπό αυτό.

Εκστρατείες – Διαφώτιση του Κοινού
Το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου σε συνεργασία με τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας,
μέσα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού, διοργάνωσε για άλλη μια χρονιά εκστρατείες αστυνόμευσης, οι οποίες συνδυάστηκαν και με τις Πανευρωπαϊκές Εκστρατείες του European Traffic Police Network (TISPOL). Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν κάθε μήνα, ως ακολούθως:

Έλεγχος
Μοτοσυκλετιστών

ΙΑΝ

ΦΕΒ

Ζώνη
Ασφαλείας

Έλεγχος
Αλκοόλης

ΜΑΡ

ΑΠΡ

Έλεγχος
Ταχύτητας

Έλεγχος
Μοτοσυκλετιστών

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝ

Έλεγχος
Αλκοόλης
(TISPOL)

Έλεγχος
Ζώνης
Ασφαλείας
Λεωφορείων

ΙΟΥΛ

Έλεγχος
Ζώνης
Ασφαλείας

ΑΥΓ

Έλεγχος
Μοτοσυκλετιστών

ΣΕΠ

Έλεγχος
Ταχύτητας

ΟΚΤ

ΝΟΕ

Ελεύθερα
Χέρια

ΔΕΚ

Έλεγχος
Αλκοόλης

Έλεγχος
Φορτηγών
Έλεγχος
Μοτοσυκλετιστών
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Πέραν των πιο πάνω εκστρατειών, πραγματοποιήθηκαν τόσο τηλεοπτικές όσο και ραδιοφωνικές εκστρατείες. Παράλληλα, έγιναν διάφορες άλλες ενέργειες στον τομέα της
διαφώτισης, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην καλλιέργεια της οδικής συνείδησης,
όπως ετοιμασία διαφημιστικών δώρων και έντυπου υλικού, συμμετοχή στη Διεθνή Κρατική Έκθεση, κ.ά.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε το Γραφείο Μελέτης και Διαβίβασης Υποθέσεων (Γ.ΜΕ.Δ.Υ.), του οποίου κύρια αποστολή
είναι η μελέτη και υποβολή εισηγήσεων, για το χειρισμό
και τη διαβίβαση όλων των υποθέσεων τροχαίων παραβάσεων και οδικών τροχαίων δυστυχημάτων που υποβάλλονται από τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Τμήμα Γ΄ - Έγκλημα























Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών,
Γραφείο Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος,
Αρχείο Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων,
Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος,
Κλάδο Αστυνομικών Σκύλων,
Κλάδο Πυροτεχνουργών,
Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος,
Υπηρεσία Συλλογής, Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Πληροφοριών,
Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, την Εισαγγελία,
Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων, Ρατσισμού και Ξενοφοβίας,
Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών Χουλιγκανισμού,
Γραφείο Χειρισμού θεμάτων Πρόληψης / Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων,
Γραφείο Αντιμετώπισης Νεανικής Παραβατικότητας,
Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων,
Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας,
Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
ΤΑΕ - Επιχειρήσεις,
Αρχείο και Στατιστικές Σοβαρών Εγκλημάτων,
Γραφείο Ανάλυσης Εγκλήματος,
Γραφείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων,
Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Αστυνομία

Το Τμήμα Γ΄ έχει την ευθύνη της εξέτασης σοβαρών ή περίπλοκων υποθέσεων,
που επηρεάζουν περισσότερες από μια Επαρχίες ή όπως ορίσει ο Αρχηγός Αστυνομίας.

Κατάσταση εγκλήματος
Τα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν το 2010 (Παράρτημα Δ΄) ανήλθαν σε 8.402 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 18,4% σε σύγκριση με το 2009,
όπου οι καταγγελίες ανήλθαν στις 7.094 και αύξηση 14.4%. σε σύγκριση με το 2008
με 7.328 καταγγελίες. Το ποσοστό εξιχνίασης, το 2010 ανήλθε στο 53,3% παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με το 2009 που ανήλθε στο 55,9%.
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Μείωση παρουσιάστηκε στις υποθέσεις φόνων από 19 το 2009 σε 7 το 2010. Ωστόσο οι
υποθέσεις διάπραξης βιασμών αυξήθηκαν από 28 το 2009 σε 37 το 2010, οι διαρρήξεις
από 2.501 το 2009 σε 3.230 το 2010, το ίδιο και οι κλοπές από 1.287 σε 1.677. Αύξηση
είχαμε και στα άλλα σοβαρά αδικήματα από 2.132 το 2009 σε 2.199 το 2010. Ενδεικτικά
παρουσιάζονται τα πιο κάτω αδικήματα:
2008

2009

2010

9

19

7

Απόπειρες φόνου

14

19

11

Οδυνηρές βλάβες

131

175

172

36

41

52

190

254

242

Διαρρήξεις

2.590

2.501

3.230

Κλοπές

1.406

1.297

1.677

190

203

176

32

51

54

4.218

4.052

5.137

91

100

93

Αδικήματα ναρκωτικών

779

706

851

Αδικήματα από ανηλίκους

342

189

327

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Φόνοι

Τραυματισμοί
Σύνολο

Εμπρησμοί
Απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες
Σύνολο
Αδικήματα κατά της ηθικής
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Οικονομικό έγκλημα

Πρόληψη Εγκλήματος

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος παρέλαβε προς διερεύνηση
497 υποθέσεις από τις οποίες ολοκληρώθηκε η διερεύνηση των 417. Οι υποθέσεις αυτές προέκυψαν μετά από μηνύματα και πληροφορίες της INTERPOL και
της EUROPOL, από τους Drug Liaison Officers (D.L.O.) διαφόρων χωρών σχετικά
με οικονομικής φύσεως αδικήματα και
ύποπτες συναλλαγές, μετά από αιτήματα
ξένων χωρών για παροχή νομικής συνδρομής και μετά από ποινικές υποθέσεις
που παρουσιάστηκαν στην Κύπρο.

Η Αστυνομία Κύπρου, μέσω του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος, έδωσε για
άλλη μια χρονιά ιδιαίτερη σημασία στον
τομέα της πρόληψης. Το Γραφείο δραστηριοποιήθηκε σε όλους τους τομείς
των αρμοδιοτήτων του και ειδικότερα για
θέματα που αφορούν στη διαφώτιση του
κοινού για λήψη μέτρων προστασίας της
περιουσίας του, έκδοση διαφωτιστικών
φυλλαδίων και πραγματοποίηση επαφών
με διάφορα οργανωμένα σύνολα.

Στα πλαίσια καταστολής του οικονομικού
εγκλήματος, το εν λόγω Γραφείο συνεργάζεται στενά και με τη Μονάδα Καταπολέμησης
Αδικημάτων
Συγκάλυψης
(ΜΟ.Κ.Α.Σ.), ιδιαίτερα για θέματα που
αφορούν σε υποθέσεις νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες πράξεις. Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια της πρόληψης
του εν λόγω εγκλήματος τα μέλη του
γραφείου σε τακτά χρονικά διαστήματα,
μέσω των Μ.Μ.Ε., ενημέρωναν το κοινό
για απάτες που προέκυπταν στη διάρκεια
του έτους, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις επιστολών μέσω διαδικτύου.

Το Γραφείο Πρόληψης εργάστηκε στη
διαφώτιση του κοινού για λήψη μέτρων
προστασίας της περιουσίας του, συνεργάστηκε με τα Μ.Μ.Ε., συμμετείχε σε διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως
στο European Crime Prevention Network
(EUCPN), αλλά και στο Critical Infrastructure Warning Information Network
(CIWIN).

Έγκλημα με τη χρήση εκρηκτικών υλών
Ο Κλάδος Πυροτεχνουργών ασχολήθηκε
με 1.635 περιπτώσεις που αφορούν σε
όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του,
όπως εξέταση σκηνών εκρήξεων, εξέταση
υπόπτων αντικειμένων, αδρανοποιήσεις
εκρηκτικών μηχανισμών, ελέγχους διαφόρων υποστατικών κ.ο.κ. Για το σκοπό
αυτό σε διάφορες περιπτώσεις χρειάστηκε
να συνεργαστεί με τον Κλάδο Αστυνομικών Σκύλων. Η χρήση κροτίδων κατά την
περίοδο του Πάσχα απασχολεί έντονα την
Αστυνομία. Όπως κάθε χρόνο έτσι και το
2010, πραγματοποιήθηκε εκστρατεία κατά
της χρήσης κροτίδων, με τη διεξαγωγή
διαλέξεων σε διάφορα κοινωνικά σύνολα
και οργανωμένους φορείς καθώς και με
εμφανίσεις στα Μ.Μ.Ε. από μέλη του Κλάδου σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου
του Αρχηγείου.
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Ηλεκτρονικό έγκλημα
Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων και η ύπαρξη ανοικτών
δικτύων, όπως το διαδίκτυο, συνέβαλαν
στην ανάπτυξη διαφόρων μορφών ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ως επακόλουθο
του φαινομένου αυτού, είναι η διάπραξη
εγκλημάτων διαφόρων τύπου, μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα, το 2010 το Γραφείο Καταπολέμησης του Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος (Γ.Κ.Η.Ε.) ασχολήθηκε με
375 υποθέσεις, όπου συγκριτικά με το
2009 παρουσιάστηκε αύξηση. Τα στοιχεία
αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στη γραφική παράσταση που ακολουθεί:

Κοινοτική Αστυνόμευση
Μέσω του θεσμού της Κοινοτικής Αστυνόμευσης τα μέλη μας για άλλη μια χρονιά συνέχισαν τη στενή συνεργασία με την Υ.ΚΑ.Ν., το Γραφείο Χουλιγκανισμού και τα Κλιμάκια
της Οδικής Ασφάλειας. Τα μέλη της Κοινοτικής ασχολήθηκαν με τη διαφώτιση των μαθητών και του κοινού και πραγματοποίησαν συναντήσεις με τις Τοπικές Αρχές, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες σε θέματα διαφώτισης, και πρόληψης του εγκλήματος.
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O θεσμός επεκτάθηκε σε 2 νέες περιοχές
με 3 Αστυνομικούς, ενώ το σύνολο των
μελών μας που υπηρετεί στην Κοινοτική
Αστυνόμευση είναι 52 και καλύπτουν 56
Δήμους/ Κοινότητες με 350.000 κατοίκους.

Εμπορία Προσώπων και Υποθέσεις Σεξουαλικής Παρενόχλησης
Σε ό,τι αφορά την εμπορία προσώπων για
το έτος 2010 καταγγέλθηκαν συνολικά 38
υποθέσεις που αφορούσαν σε εμπορία και
εκμετάλλευση προσώπων αλλά και αδικήματα κατά των ηθών (μαστροπεία, διατήρηση οίκου ανοχής, κ.ά.).

Βία στην Οικογένεια
Τα περιστατικά Βίας στην Οικογένεια το
2010 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το
2009, δηλαδή περίπου στις 217 υποθέσεις. Για τον καλύτερο χειρισμό των υποθέσεων αυτών το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Πρόληψης/ Καταπολέμησης της
Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, συνεργάστηκε στενά για άλλη
μια χρονιά με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας, με τη Νομική Υπηρεσία, με το
Σύνδεσμο για Πρόληψη και Αντιμετώπιση
της Βίας στην Οικογένεια, τα Τμήματα
Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής των
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, καθώς και με
την Επίτροπο για τα Δικαιώματα του παιδιού.

Νεανική Παραβατικότητα

Κατά το έτος 2010, μελετήθηκε από τα
μέλη του Γραφείου Αντιμετώπισης Νεανικής Παραβατικότητας το περιεχόμενο 301
ποινικών φακέλων που αφορούσαν σε νεαρούς και ανήλικους παραβάτες, όπου
σύμφωνα με την υπάρχουσα μαρτυρία,
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έγιναν οι ανάλογες εισηγήσεις για την
παραπέρα εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.
Το Γραφείο με στόχο την ενημέρωση και
την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού
συνεργάστηκε και με άλλες υπηρεσίες
του κράτους, όπως τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και τη Νομική Υπηρεσία.
Επιπλέον, πραγματοποίησε εκπαιδευτικά
σεμινάρια, σε συνεργασία με την ΑΑΚ,
υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον
Οργανισμό Νεολαίας και Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, προχώρησε στην προετοιμασία
του
πιλοτικού
προγράμματος
«ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ», το οποίο είναι ένα προληπτικό πρόγραμμα με παρεμβατικό χαρακτήρα.

Τμήμα Δ΄- Επιστημονική
και Τεχνική Υποστήριξη
 Κλάδος Τηλεπικοινωνιών
 Γραφείο Μεταφορών
 Μηχανουργείο
Το Τμήμα Δ΄ είναι το αρμόδιο Τμήμα για
την εφαρμογή της πολιτικής και των μέτρων που αφορούν στην εκπόνηση σχεδίων και στην υλοποίηση προγραμμάτων
για την τεχνολογική αναβάθμιση της
Αστυνομίας.

Δραστηριότητες
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, καθώς επίσης και την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα Τμήματα/ Διευθύνσεις/
Επαρχίες/ Υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Μέσα στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού και αναφορικά με τη βελτίωση των
προσφερόμενων υπηρεσιών άρχισαν οι
διαδικασίες για την υιοθέτηση του θεσμού Κινητών Αστυνομικών Μονάδων.
Προχώρησε στην ετοιμασία των τεχνικών
προδιαγραφών και απαιτήσεων και αναμένεται η αξιολόγηση της σχετικής προσφοράς για την εγκατάσταση συστήματος
αναγνώρισης
πινακίδων
κυκλοφορίας
ANPR σε αστυνομικά οχήματα και βελτίωση απόδοσης του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης GPS σε Αστυνομικά
Οχήματα. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες
για την προμήθεια συνεργείου εξωτερικής
μετάδοσης μέσω δορυφορικής σύνδεσης
και προμήθεια
συστημάτων μετάδοσης
εικόνας και ήχου από τα επαρχιακά κέντρα της Αστυνομίας, όπου η υλοποίησή
τους αναμένεται εντός του 2011. Ο Κλάδος Τηλεπικοινωνιών για ακόμη ένα έτος
είχε την ευθύνη για την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, αλλά
και συντήρησης / λειτουργικότητας των
πλωτών και πτητικών μέσων, του τεχνικού εξοπλισμού και άλλων μέσων των
Τμημάτων και Υπηρεσιών της Αστυνομίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2010
έγιναν συνολικά 3752 συντηρήσεις και
επιδιορθώσεις του μηχανοκίνητου στόλου
της Αστυνομίας από πλευράς του Μηχανουργείου της Αστυνομίας.

Μηχανοκίνητος στόλος
Ο μηχανοκίνητος στόλος της Αστυνομίας
αποτελείται σήμερα από 1181 ενεργά οχήματα διαφόρων τύπων, λαμβανομένου
υπόψη του γεγονότος ότι περί τα 123 οχήματα έχουν αποσυρθεί, εφόσον κρίθηκαν ως ακατάλληλα. Το Γραφείο Μεταφορών, στη διάρκεια του 2010, προέβη στην
κατακύρωση προσφορών για προμήθεια
42 οχημάτων τύπου 4Χ4, 69 οχημάτων
μικρού κυβισμού, 36 οχημάτων μεσαίου
κυβισμού, 10 οχημάτων τύπου VAN, 41
διπλοκάμπινων οχημάτων, 6 ημιφορτηγών οχημάτων και 7 οχημάτων μεταφοράς κρατούμενων. Η συνολική αξία των
πιο
πάνω
αγορών
ανήλθε
στα
€3.885.747,00.

Τμήμα Μελετών &
Ανάπτυξης





Κλάδος Μηχανογράφησης
Γραφείο Μελετών
Γραφείο Στατιστικής
Αρχείο

Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης είναι
υπεύθυνο για την προώθηση και εφαρμογή
διαδικασιών και μεθόδων που συμβάλλουν
στην παραπέρα βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της Αστυνομίας.
Είναι γεγονός ότι τα τυπικά καθήκοντα των
Αστυνομικών δε θα μπορούσαν να διεκπεραιωθούν αποτελεσματικά χωρίς τη βοήθεια των μηχανογραφικών μέσων. Το
Τ.Μ.&Α. ασχολείται με μελέτες, αλλά και
με την προώθηση νέων μεθόδων και διαδικασιών που αποσκοπούν να συμβάλουν
στη βελτίωση της αποδοτικότητας/ αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας. Αυτό γίνεται μέσω της Μηχανογράφησης και της
Μηχανογραφικής Υποστήριξης, με την ετοιμασία και έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης
της Αστυνομίας και άλλων εκδόσεων, καθώς και με την ετοιμασία Στατιστικών αναφορών σε ό,τι αφορά το έγκλημα, την
τροχαία, τα ναρκωτικά, τους αλλοδαπούς
κ.λπ.
Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης συνέχισε
και κατά το 2010 να παρέχει υπηρεσίες
μηχανογραφικής υποστήριξης σε ολόκληρη την Αστυνομία με ιδιαίτερη έμφαση
στην ασφάλεια του Συστήματος, αλλά και
στη δημιουργία νέων δεδομένων στη Μηχανογράφηση της Αστυνομίας Κύπρου.
Ακόμη, κατά το έτος 2010, ο Κλάδος Μηχανογράφησης έδωσε έμφαση στην επέκταση υφιστάμενων αλλά και στη δημιουργία νέων μηχανογραφημένων προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της Αστυνομίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών. Συγκεκριμένα, προχώρησε στην
αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Σιένγκεν (N.SIS) στις εκδόσεις
2.5.3 και 3.0 και συμμετείχε στις δοκιμές
του
Κεντρικού
Συστήματος
Σιένγκεν
(C.SIS), δημιούργησε τη Διαδραστική Βάση Δεδομένων, ένα σύστημα συλλογής
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πληροφοριών, όπου διάφορες Υπηρεσίες,
όπως η Αστυνομία, η ΜΟ.Κ.Α.Σ. και το
Τελωνείο έχουν πρόσβαση για έλεγχο
στοιχείων ατόμων. Ολοκλήρωσε το σύστημα πληρωμής εξώδικων κλήσεων τροχαίας μέσω διαδικτύου. Επιπρόσθετα, ο
Κλάδος ασχολήθηκε με την επέκταση της
υφιστάμενης εφαρμογής Ποινικών Καταδικών (CRENET) του Κεντρικού Συστήματος, προκειμένου να αποστέλλονται τα
ποινικά αδικήματα και οι καταδίκες των
ευρωπαίων πολιτών που καταδικάζονται
από Κυπριακά Δικαστήρια στις χώρες καταγωγής τους. Ακόμη, ολοκλήρωσε τις
διαδικασίες για την αγορά συσκευών αναγνώρισης ταξιδιωτικών εγγράφων (epassport readers). Επιπλέον, αναπτύχθηκε νέα εφαρμογή στο Κεντρικό Σύστημα
για την καταγραφή των ατόμων και οχημάτων τα οποία διέρχονται μέσω των οδοφραγμάτων.

Το Γραφείο Στατιστικής, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της Αστυνομίας για
πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος,
συνέχισε τη συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών που
αφορούν στο έγκλημα, στα τροχαία δυστυχήματα, στα ναρκωτικά, σε θέματα
αδικημάτων από αλλοδαπούς, στη νεανική παραβατικότητα κ.λπ. Ταυτόχρονα,
ασχολήθηκε με τη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων ληστειών
και διαρρήξεων.
Μέρος του έργου που επιτελεί το Τμήμα,
είναι και η επιμέλεια της Ετήσιας Έκθεσης
της Αστυνομίας από το Γραφείο Μελετών.
Επιπλέον, το εν λόγω Γραφείο, επιμελήθηκε την έκδοση του Χάρτη δικαιωμάτων
του πολίτη. Παράλληλα, ασχολήθηκε με
την απάντηση διαφόρων ερωτηματολογίων που διαβιβάστηκαν από το εξωτερικό
αλλά και με την ετοιμασία αναφορών
προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως για διάφορα θέματα.
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Διεύθυνση
Ευρωπαϊκής Ένωσης &
Διεθνούς Αστυνομικής
Συνεργασίας
 Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων
 Γραφείο Νομικής Συνεργασίας
 Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας
 Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας
 Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Εθνικό Γραφείο Europol
 Εθνικό Γραφείο Interpol
 Γραφείο Sirene
 Εθνικό Γραφείο Πληροφόρησης Schengen N.S.I.S.
Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. είναι υπεύθυνη για το
χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην Αστυνομία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία. Οι ευθύνες της Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ.,
περιστρέφονται γύρω από την παρακολούθηση και συντονισμό της εφαρμογής
των υποχρεώσεων της Αστυνομίας, που
πηγάζουν από το ευρωπαϊκό κεκτημένο,
συμπεριλαμβανομένου και του κεκτημένου Schengen, καθώς επίσης την υποστήριξη του προσωπικού της Αστυνομίας
που ασχολείται με θέματα Ε.Ε. 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 από δύο Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Δ.Ε.Ε. και την
Υποδιεύθυνση Δ.Α.Σ.

Δραστηριότητες
Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του
το Γραφείο Ε.Ε. και Διεθνών Σχέσεων, μεταξύ άλλων έχει προβεί στην προετοιμασία
και εφαρμογή του Εκτελεστικού Προγράμματος 2009 – 2010, το οποίο απορρέει από
τη συμφωνία Κύπρου— Αιγύπτου σε θέματα ασφάλειας. Συνέβαλε στη διοργάνωση
της 28ης Επανεκπαίδευσης Αποφοίτων της
Εθνικής Ακαδημίας του FBI που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο στη Λεμεσό. Ασχολήθηκε με την εφαρμογή της συμφωνίας
Κύπρου – Γαλλίας (Οδικός χάρτης για την

ενίσχυση του διαλόγου και της ΓαλλοΚυπριακής συνεργασίας), η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και με την παρακολούθηση των θεμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια
και Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και
της εφαρμογής συμφωνίας Κύπρου - Ελλάδας για θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας.
Το Συντονιστικό Γραφείο Ομάδων Εργασίας (Σ.Γ.Ο.Ε.), ανάμεσα σε άλλες δραστηριότητες, το 2010 εργάστηκε για την
προετοιμασία υλικού και συντονισμού
εκπροσώπων μας για την εφαρμογή των
αποφάσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε.,
που αφορούν στη διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία για τις αποφάσεις
2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ, κ.ά.
Παράλληλα ασχολήθηκε με το συντονισμού του ευρωπαϊκού προγράμματος
“AUGIAS”, που αφορά στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αποβλήτων, συμμετείχε στη δημιουργία εθνικής
πλατφόρμας στο διαδίκτυο, με σκοπό
την καταπολέμηση του διαδικτυακού εγκλήματος και την προστασία των παιδιών όταν σερφάρουν στο διαδίκτυο.
Επιπλέον, ασχολήθηκε με το πρόγραμμα
ICARUS, σχετικά με την οδική ασφάλεια
το οποίο προσβλέπει σε ένα πρότυπο εκπαίδευσης, το οποίο θα βασιστεί στην
έρευνα εντοπισμού των παραγόντων κινδύνου της οδικής ασφάλειας. Το εν λόγω
πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 30 μηνών
και θα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Ακόμη προχώρησε σε μελέτη για τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
πρόγραμμα AIRPOL, όπου η Αστυνομία
Κύπρου θα συμμετέχει ως πυρήνας. Το
Σ.Γ.Ο.Ε. κατά το 2010 εργάστηκε για
την οργάνωση και διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν στην Κυπριακή
προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. το 2ο
εξάμηνο του 2012.
Το 2010 το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασχολήθηκε με την παρακολούθηση υλοποίησης συστάσεων του Συμβουλίου της Ε.Ε., σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και με την παραλαβή
και μελέτη επίσημων εκθέσεων που εκπονούνται από αρμόδιους οργανισμούς
σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα
και την Αστυνομία.

Το Γραφείο Νομικής Συνεργασίας συνέχισε τις εργασίες του για την εκτέλεση των
αιτημάτων δικαστικής αρωγής, αναλαμβάνοντας το συντονιστικό ρόλο για την
εκτέλεσή τους. Το Γραφείο προέβηκε σε
νομική
ανάλυση
και
επεξεργασία
αποφάσεων/ οδηγιών/ κανονισμών του
Συμβουλίου της Ε.Ε. για σκοπούς εναρμόνισης της Αστυνομίας Κύπρου με τις
υποχρεώσεις της που απορρέουν από το
ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ασχολήθηκε, με
τη συλλογή και μελέτη πληροφοριών
σχετικά με τις νομοθεσίες άλλων Κρατών Μελών σε θέματα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας αλλά και
με την επεξεργασία διμερών συμφωνιών
αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ της
Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών.
Το Γραφείο Διευθέτησης Εκπροσωπήσεων Εξωτερικού ασχολήθηκε με τη διεκπεραίωση των ταξιδιών όλων των μελών
της Αστυνομίας που συμμετέχουν σε συναντήσεις στο εξωτερικό για αστυνομικής φύσεως θέματα και οι δαπάνες τους
καλύπτονται από τα διάφορα άρθρα του
προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια του
2010, το Γραφείο μερίμνησε για τη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας σε 438
συνέδρια, συναντήσεις, εκπαιδεύσεις,
προγράμματα, πρωτοβουλίες, επιτροπές/
ομάδες εργασίας και αποστολές στο εξωτερικό.

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Αστυνομία
Κατά τη διάρκεια του 2010, παραλήφθηκαν 3.651 μηνύματα από την EUROPOL,
ενώ παράλληλα έχουν αποσταλεί εκ μέρους του εθνικού μας γραφείου 1.295
μηνύματα. Ως Αστυνομία Κύπρου συνεργαστήκαμε με την EUROPOL, σε 358 υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές αφορούσαν κυρίως σε θέματα πλαστογραφίας,
παράνομης μετανάστευσης, ναρκωτικών
και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.
Ο αριθμός εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων φαίνεται να έχει μειωθεί
σε σύγκριση με το έτος 2009. Ωστόσο, η
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μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω του νέου συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών Secure Information Exchange Network Application (SIENA). Σημειώνεται ότι η Κύπρος ήταν ανάμεσα στις πρώτες χώρες
υλοποίησης όλων των μέτρων εφαρμογής
της πρώτης φάσης του Συστήματος.
Αναφορικά με την αξιολόγηση της Κύπρου που αφορούν στη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών (IS – Information System) της EUROPOL η Κύπρος συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 70%
και κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των 27
Κρατών Μελών και των άλλων 18 διεθνών οργανισμών και χωρών με τις οποίες η EUROPOL διατηρεί συμφωνίες συνεργασίας.

Συνεργασία
Αστυνομία

με

τη

Διεθνή

Για την καταπολέμηση του εγκλήματος
χρειάζεται η συνεργασία και με χώρες
πέραν της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Μέσω
του εθνικού γραφείου INTERPOL, η Αστυνομία παρέλαβε από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL 68.033 μηνύματα,
ενώ στάλθηκαν από την Κύπρο 2.735. Τα
μηνύματα αυτά παρείχαν πληροφορίες
για άτομα, για χαμένα ή κλοπιμαία διαβατήρια οχήματα, για φυγόδικους, κ.ά.

Επιπλέον, από τη Γραμματεία της INTERPOL παραλήφθηκαν 7.295 Ερυθρές Αγγελίες, οι οποίες εκδόθηκαν από χώρες
με τις οποίες έχουμε σύμβαση για την
έκδοση φυγόδικων. Αυτές έχουν διαβιβαστεί στην Υ.Α.Μ. για να καταχωρηθούν
στον κατάλογο απαγορευμένων προσώπων “STOP-List”.

Διεύθυνση Διαχείρισης
Υλικού & Εφοδίων





Αρχείο
Λογιστήριο
Τμήμα Ιματισμού & Εξάρτυσης
Τμήμα Επίπλων, Εντύπων & Γραφικής ύλης
 Τμήμα Οπλισμού & Πυρομαχικών
 Οπλουργείο

Η Δ.Δ.Υ.&Ε. έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση των ειδών ένδυσης, υπόδησης, εξάρτυσης και του γενικού εξοπλισμού της Αστυνομίας. Ταυτόχρονα, έχει
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.

Δραστηριότητες
Κατά το έτος 2010, η Δ.Δ.Υ.&Ε. ετοίμασε
προδιαγραφές για την προκήρυξη προσφορών μέσω του Τμήματος Κρατικών
Αγορών και Προμηθειών και του Κλάδου
Δημοσίων Συμβάσεων της Αστυνομίας.
Επίσης προέβηκε στην προκήρυξη προσφορών με συνοπτικές διαδικασίες.
Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις μέλη
της Διεύθυνσης συμμετείχαν σε αξιολογήσεις προσφορών, σε ελέγχους και παραλαβές υλικών και στη συνέχεια ανέλαβαν τη διάθεση τους στις διάφορες Διευθύνσεις, Μονάδες και Τμήματα της Αστυνομίας.
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Το εργαστήριο των όπλων προέβηκε σε
επιδιορθώσεις/ συντηρήσεις όπλων και
διενήργησε τον ετήσιο τεχνικό και φυσικό έλεγχο των όπλων των Επαρχιών/
Τμημάτων/ Μονάδων. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη συντήρηση όπλων που εκτίθενται στο Μουσείο
Αστυνομίας. Επιπλέον, από το Μάιο του 2010 λειτούργησαν οι νέες σύγχρονες Οπλαποθήκες
της Δ.Δ.Υ.Ε. με αυξημένα και σύγχρονα
μέτρα ασφάλειας, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες και ο έλεγχος να προσφέρονται
πλέον με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

έλεγχο του αυτόματου συστήματος πρόσβασης των εξόδων, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Παράλληλα, ο Ουλαμός Ταχείας
Επέμβασης διενήργησε μηχανοκίνητες
περιπολίες για κάλυψη του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, του διαύλου, του
Πύργου Ελέγχου, των αποθηκών καυσίμων, της περιμετρικής περίφραξης καθώς
και της εκτός περίφραξης περιοχής κοντά
στο Αεροδρόμιο. Επιπλέον, ασχολήθηκε
με την πρόληψη, την αποτροπή εγκληματικών ενεργειών, τη φρούρηση των αεροσκαφών υψηλού κινδύνου και τη
φρούρηση των Αρχηγών Κρατών και
άλλων επισήμων κατά τις αφιξοαναχωρήσεις τους.

Διεύθυνση Ασφάλειας
Αεροδρομίων
 Υπηρεσία Ελέγχου Προσώπων και Αποσκευών
 Ουλαμό Ταχείας Επέμβασης
 Κλιμάκιο Εξωτερικής Ασφάλειας
 Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού
Η Δ.ΑΣ.Α. έχει ως αποστολή της τη φύλαξη των Αεροδρομίων, την ασφάλεια
των επιβατών και των πτήσεων. Η υποχρέωση αυτή της Κύπρου, πηγάζει από
τις Διεθνείς Συμβάσεις και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς Ασφάλειας Αεροδρομίων. Στη Δ.ΑΣ.Α. περιλαμβάνονται και τα
δύο αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Tο Κλιμάκιο Εξωτερικής Ασφάλειας μερίμνησε για τη στελέχωση των σημείων
εισόδου εργαζομένων και οχημάτων, αλλά και των σημείων ελέγχου φορτίων
(cargo) για διενέργεια ελέγχων.
Το Γραφείο Εξυπηρέτησης του κοινού
ασχολήθηκε με παράπονα και καταγγελίες για αδικήματα που διαπράχθηκαν τόσο
σε πτήσεις όσο και στο χώρο του τομέα
ευθύνης του Αεροδρομίου, με παραλαβή,
καταχώρηση και χειρισμό όλης της περιουσίας που βρέθηκε ή χάθηκε στο χώρο
ευθύνης του Αεροδρομίου.

Δραστηριότητες
Στη διάρκεια του έτους η Υπηρεσία Ελέγχου Προσώπων και Αποσκευών, είχε την
επίβλεψη του κεντρικού σημείου ελέγχου
των επιβατών και των αποσκευών, των
ακτινοσκοπικών μηχανών, καθώς και
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Διεύθυνση
Οικονομικών
 Κλάδος Δημοσίων Συμβάσεων
 Κλάδος Σεμιναρίων/ Συναντήσεων/
Εκπαιδεύσεων
 Κλάδος Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών
 Κεντρικό Λογιστήριο
Η Διεύθυνση Οικονομικών της Αστυνομίας, έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση
όλων των διαδικασιών που απαιτούνται
από την προκήρυξη μέχρι και την ολοκλήρωση μιας σύμβασης, σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις μας που καθορίζονται από
το Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων.

Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του 2010, προκηρύχθηκαν 105 διαγωνισμοί, από τους οποίους
οι 19 ήταν πανευρωπαϊκοί διαγωνισμοί,
οι 46 ήταν με τη μέθοδο της ανοικτής
διαδικασίας, οι 35 ήταν με διαπραγμάτευση, μία με πλειστηριασμό και τέσσερις με
συνοπτικές διαδικασίες εξαιρουμένης της
Νομοθεσίας και τρεις με συνοπτικές διαδικασίες σύμφωνα με το άρθρο 84 (1)
(γ). Επιπλέον, κατά το τρέχον έτος έχουν
διεξαχθεί 219 Διαγωνισμοί με Συνοπτικές
Διαδικασίες σύμφωνα με την Α.Δ. 1/60.

Σεμινάρια/ Συναντήσεις/
Συνέδρια/ Εκπαιδεύσεις
Όπως και στα προηγούμενα δύο έτη, έτσι
και φέτος, ο Κλάδος έχει εξοικονομήσει
πέραν των €180.000,00, λόγω της χρησιμοποίησης των συστημάτων κράτησης
αεροπορικών εισιτηρίων (Amadeus και
Sabre) που λειτουργούν στην Αστυνομία.
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Η ορθή διαχείριση και διαδικασίες που
εφαρμόζει το προσωπικό του Κλάδου για
την κράτηση ξενοδοχείων, υπήρξε η αιτία για επιπλέον εξοικονόμηση ποσού
της τάξης των €20.789,00, το οποίο αφορά στα ακόλουθα άρθρα του Προϋπολογισμού:
ΑΡΘΡΟ

Ποσό εξοικονόμησης

03.503

6.479,20

03.504

3.819,80

03.523

7.688,00

03.525

2.338,00

03.531

464,00

ΣΥΝΟΛΟ

20.789,00

Κατά το 2010, 699 μέλη της Αστυνομίας
συμμετείχαν σε 539 σεμινάρια, συναντήσεις και εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
Η Αστυνομία Κύπρου, η οποία ενεργεί
ως Εξουσιοδοτημένη Αρχή για το Ταμείο
Εξωτερικών Συνόρων, έχει υποβάλει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 31 Οκτωβρίου 2010 το Ετήσιο Πρόγραμμα 2011,
το οποίο περιλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της πρώτης
φάσης του χώρου κράτησης λαθρομεταναστών στη Μενόγεια. Το έργο, το οποίο
περιλαμβάνει τη συγχρηματοδότηση για
την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του
χώρου κράτησης λαθρομεταναστών,
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις
30/7/2011 και υλοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων.
Στις 26/11/2010 παραλήφθηκαν από
την Κυπριακή Δημοκρατία δύο ελικόπτερα για τις ανάγκες της Αστυνομίας, των
οποίων η αγορά περιλαμβάνεται στα Ετήσια Προγράμματα 2007-2010. Στις
αρχές του τρέχοντος έτους παραλήφθηκαν από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις/
Υπηρεσίες 40 οχήματα 4Χ4, τα οποία
αγοράστηκαν με συγχρηματοδότηση

από το Ετήσιο Πρόγραμμα 2008 του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. Τα πιο πάνω οχήματα χρησιμοποιούνται ήδη επιτυχώς για τη διεξαγωγή περιπολιών για
την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
λαθρομετανάστευσης.

Ενέργειες για ανταγωνιστικά
χρηματοδοτικά προγράμματα
Το 2010 αποτέλεσε το καταληκτικό έτος
για τα δύο ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα με την ονομασία
“CRENET” και “Progress”. Στα πλαίσια
του προγράμματος “CRENET”, το οποίο
αφορά στην ανταλλαγή ποινικών μητρώων μεταξύ των κρατών μελών έχουν
πραγματοποιηθεί εντός του 2010 μια
εναρκτήρια και μια τελική δημοσιογραφική διάσκεψη, καθώς επίσης και τρία
ταξίδια μελών της Αστυνομίας στην Ισπανία, Λιθουανία και Ελλάδα, με σκοπό
την ανταλλαγή εμπειριών για το θέμα
των ποινικών μητρώων.
Αναφορικά με το πρόγραμμα “Progress”,
το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση
του ρατσισμού και την αποδοχή της διαφορετικότητας, έχουν πραγματοποιηθεί
εντός του 2010 σεμινάριο με θέμα
«Διαφορετικότητα και Αστυνόμευση» με
τη συμμετοχή πέντε εμπειρογνωμόνων
από χώρες της Ε.Ε., μια εκδήλωση με
θέμα «Αστυνομία και Διαφορετικότητα»
και τέλος ημερίδα με θέμα «Η γυναίκα
στην Αστυνομία». Επίσης, πραγματοποιήθηκε μελέτη για το ρόλο και την
ιστορική εξέλιξη του γυναικείου φύλου
στην Αστυνομία. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Αναφορικά με το πρόγραμμα “X-FIS
Data”, το οποίο αφορά στην αναβάθμιση
των συστημάτων για ανταλλαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, σημειώνεται ότι έχει αρχίσει η
υλοποίηση του από το Μάρτιο του 2010
μετά την υπογραφή του συμβολαίου με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε εξέλιξη βρίσκονται ο σχεδιασμός και η ανάλυση του
συστήματος και τροχοδρομούνται οι υπόλοιπες δράσεις που αφορούν στο έργο.

Τέλος, για το πρόγραμμα «Λεωνίδας», το
οποίο αφορά στη διεξαγωγή άσκησης ετοιμότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας
με σκοπό την προετοιμασία μας για την
περίοδο της Προεδρίας της Ε.Ε., έχουν
πραγματοποιηθεί εντός του 2010 μεταβάσεις μελών της Μ.Μ.Α.Δ. και του Γραφείου Τρομοκρατίας, στην Ελλάδα, Αυστρία
και Αγγλία με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών με τις αντίστοιχες αστυνομίες.

Λογιστήριο
Το Κεντρικό Λογιστήριο της Αστυνομίας
συνέχισε και φέτος τις εργασίες του για
διενέργεια και επίβλεψη κάθε λογιστικής
εργασίας που αφορά στην είσπραξη και
διάθεση χρημάτων που σχετίζονται με
την Αστυνομία Κύπρου.

Υπηρεσία
Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης









Γραφείο Επιχειρήσεων
Γραφείο πάταξης λαθρομετανάστευσης
Εθνικό γραφείο FRONTEX
Γραφείο CIREFI & στατιστικών
Γραφείο μελετών , εκπαίδευσης και
τύπου
Γραφείο καταχώρησης Stop—List
Γραφείο φακέλων αλλοδαπών
Επαρχιακά κλιμάκια

H Υ.Α.&Μ. έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή των Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμων και Κανονισμών,
έχοντας πάντοτε ως γνώμονα, τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυβερνητική πολιτική
για την ανάπτυξη του τουρισμού.
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Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Αστυνομίας Κύπρου, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει εντείνει τις ενέργειες της στον επιχειρησιακό τομέα, με
απώτερο σκοπό την εξάρθρωση δικτύων διακίνησης λαθρομεταναστών και την καταστολή του φαινομένου της παράνομης εργοδότησης. Για το σκοπό αυτό, στη διάρκεια
του 2010, η δράση της υπηρεσίας εστιάστηκε σε επιλεγμένους στόχους ενώ υπήρχε
ταυτόχρονα και συντονισμός με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά, για το
έτος 2010, η Υπηρεσία έθεσε ως προτεραιότητές της την εξάρθρωση δικτύων διακίνησης των Λαθρομεταναστών, την πρόληψη και καταστολή της παράνομης εργοδότησης
και της παράνομης παραμονής (Παράρτημα Ε΄).
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, κατά το έτος 2010, από το σύνολο των 8.005 παράνομων αλλοδαπών και λαθρομεταναστών στην Κύπρο, 1.855 μετανάστες πέτυχαν λαθραία είσοδο στην Κύπρο μέσω των
κατεχομένων, σε αντίθεση με 2 λαθρομετανάστες που πέτυχαν είσοδο από τις ελεύθερες περιοχές. Κατά το 2009 από το σύνολο των 8.037 παράνομων αλλοδαπών στην
Κύπρο, ο αριθμός των αλλοδαπών που πέτυχαν είσοδο στις περιοχές που ελέγχονται
από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των κατεχόμενων ήταν 3.781 ενώ 10 εισήλθαν
από περιοχές, όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων. Οι αριθμοί αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΜΕΣΩ
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΣΩ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

2008

1.853

5.162

36

7.051

2009

4.246

3.781

10

8.037

2010

6.148

1.855

2

8.005

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν στους αιτητές ασύλου για
τα έτη 2008-2010 από τα κατεχόμενα και τις ελεύθερες περιοχές, παρατηρώντας ότι
μεταξύ των ετών 2008 με 2009 παρουσιάστηκε σημαντική μείωση, ενώ το 2009 με το
2010 παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα:
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Σημαντικό μέρος των καθηκόντων των μελών της Υπηρεσίας είναι και η καταπολέμηση της παράνομης εργοδότησης. Η ευκολία με την οποία μπορούν να φτάσουν στην
Κύπρο μέσω των κατεχόμενων περιοχών αλλά και οι ευκαιρίες παράνομης απασχόλησης συντείνουν έτσι ώστε ο αριθμός αυτός να αυξάνεται σημαντικά. Παρατηρήθηκε
ότι παρά το γεγονός επιβολής ποινών, τόσο σε εργοδότες όσο και σε αλλοδαπούς δεν
είναι αρκετό για να εξαλειφθεί το φαινόμενο αυτό, αφού η μείωση που προέκυψε για
το 2010 είναι μικρή. Ο πίνακας πιο κάτω είναι ενδεικτικός:

Σε ό,τι αφορά την εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης λαθρομεταναστών, η Υπηρεσία κατά την τελευταία τριετία πέτυχε σε συνεργασία με άλλα Τμήματα της Αστυνομίας αλλά και με άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διερευνήσει 56 υποθέσεις που αφορούσαν στο συγκεκριμένο θέμα, στις οποίες εμπλέκονταν 122 πρόσωπα
– μέλη των κυκλωμάτων και αφορούσαν 480 λαθρομετανάστες, όπως φαίνεται στον
πίνακα που ακολουθεί:
ΕΤΟΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΛΑΘΡ/ΣΤΕΣ

40

ΜΕΛΗ
ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
89

2008
2009

13

27

127

2010

3

6

9

ΣΥΝΟΛΟ

56

122

344

480

Επιπλέον, κατά την τελευταία τριετία απελάθηκαν από την Κύπρο συνολικά 10.169
αλλοδαποί. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο αριθμός των αλλοδαπών
που απελάθηκαν μεταξύ του 2008, 2009 και 2010:
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Υπηρεσία
Καταπολέμησης
Ναρκωτικών










Γραφείο Πρόληψης
Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας
Γραφείο Πληροφοριών Ερευνών
Γραφείο Ποινικών Υποθέσεων
Τμήμα Υποστήριξης
Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης και
Βοήθειας
Τμήμα Επιχειρήσεων
Επαρχιακά Κλιμάκια

Αποστολή της Υ.ΚΑ.Ν. 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. Στόχος της
δράσης 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
το Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυνομίας.

ανέπτυξε
σημαντική
δραστηριότητα,
προβάλλοντας το θέμα των ναρκωτικών
μέσω των Μ.Μ.Ε., αλλά και της ανοικτής
τηλεφωνικής γραμμής 1498 για άμεση
ανταπόκριση και βοήθεια.

Μείωση της προσφοράς
Όσον αφορά στον τομέα μείωσης της
προσφοράς, αυτός βασίζεται σε δύο
άξονες, στην καταπολέμηση της επιτόπιας παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας,
διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων
ουσιών
(Επιχειρησιακή
Δράση) και στην ανάπτυξη της διεθνούς
συνεργασίας για πάταξη του λαθρεμπορίου, της παράνομης διακίνησης και
προμήθειας
ναρκωτικών
διεθνώς
(Διεθνής Δράση).
Η Επιχειρησιακή Δράση περιλάμβανε κατά το 2010, έλεγχο, παρακολούθηση και
έρευνα υπόπτων χώρων όπου συχνάζουν άτομα σχετιζόμενα με ψυχοτρόπες
ουσίες ή ενδεχομένως γίνεται διακίνηση
ή χρήση ναρκωτικών (Παράρτημα
Στ΄).

Μείωση της ζήτησης
Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής προϋποθέτει στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, κρατικές και μη, και στήριξη του
έργου του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου. Με
σκοπό την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τις εξαρτησιογόνες ουσίες και της
νεολαίας ειδικότερα, διοργανώθηκαν 214
διαλέξεις, εργαστήρια και συζητήσεις σε
σχολεία, στρατόπεδα και διάφορα οργανωμένα σύνολα, τα οποία παρακολούθησαν
8.625 άτομα διαφόρων ηλικιών. Για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου διοργανώθηκαν
διάφορες εκδηλώσεις και εκδόθηκε / διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό με αντιναρκωτικά μηνύματα.
Με ευκαιρία την Παγκόσμια Ημέρα κατά
των Ναρκωτικών (26η Ιουνίου) η Υ.ΚΑ.Ν.
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Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες, οι οποίες, αφού έτυχαν αξιολόγησης, ανάλυσης και διερεύνησης, αξιοποιήθηκαν για την εκτέλεση επιχειρήσεων
τη σύλληψη υπόπτων και την κατάσχεση
ναρκωτικών, επιστέγασμα των ενεργειών
αυτών ήταν η διερεύνηση 851 ποινικών
υποθέσεων.

Κοινωνική Παρέμβαση
Ο θεσμός του Κοινωνικού Λειτουργού
συνέχισε τη λειτουργία του για δεύτερη

συνεχή χρονιά στην Υ.ΚΑ.Ν., με την παροχή συμβουλών και βοήθειας ή παρέμβασης στο οικογενειακό περιβάλλον εάν
χρειάζεται, σε συλληφθέντες κυρίως νεαρούς χρήστες ή και σε πρόσωπα που
απευθύνονται στην Υ.ΚΑ.Ν για βοήθεια,
τα οποία στη συνέχεια παραπέμπονται
σε θεραπευτικά κέντρα. Κατά τη διάρκεια του ιδίου χρόνου, οι Κοινωνικοί
Λειτουργοί της Υ.ΚΑ.Ν. επιλήφθηκαν
238 περιπτώσεων και πραγματοποίησαν
249 προσωπικές συναντήσεις/ συνεντεύξεις, ενώ παρέπεμψαν 213 άτομα
σε θεραπευτικά κέντρα, για να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη βοήθεια.
Παράλληλα, συνεχίστηκε η δράση μέσα
στα πλαίσια της υλοποίησης του πιλοτικού Προγράμματος «FRED goes NET»,
το οποίο
τέθηκε σε λειτουργία από το
Δεκέμβριο 2008 και προσφέρεται σε νεαρούς συλληφθέντες χρήστες ηλικίας
μέχρι 24 χρόνων με στόχο την επιλογή
να προβληματιστούν και να αλλάξουν τη
συμπεριφορά τους γύρω από τη χρήση
ουσιών. Κατά το 2010 δόθηκε η ευκαιρία και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα131
πρόσωπα.

Διεθνής Συνεργασία
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 τις υπηρεσίες ξένων χωρών που έχουν εγκαταστήσει μόνιμα στην Κύπρο Αξιωματικούς
Συνδέσμους.

και λαμβάνουν ανελλιπώς μέρος στις συναντήσεις των Ομάδων αυτών που πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες.
Παράλληλα, με στόχο την επαγγελματική
κατάρτιση του προσωπικού της, ώστε να
μπορεί να αντεπεξέλθει στα ιδιάζουσας
μορφής καθήκοντα που εκτελεί, υιοθετήθηκαν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ναρκωτικών και άλλα
συναφή θέματα τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό.

Υπηρεσία
Εγκληματολογικών
Ερευνών









Εγκληματολογικό Εργαστήριο
Κλάδος Δακτυλοσκόπησης
Φωτογραφικό Εργαστήριο
Δικανικό Εργαστήριο
Εργαστήριο Διερεύνησης
Γραφείο Διαβίβασης Τεκμηρίων
Εργαστήριο Γραφολογίας
Εργαστήριο Εξέτασης Εντύπων και
Εκτυπώσεων Ασφαλείας

Η αποστολή της ΥΠ.ΕΓ.Ε. συνίσταται
στην επιστημονική εξέταση τεκμηρίων
και σκηνών εγκλημάτων και στην παρουσίαση μαρτυρίας ενώπιον του Δικαστηρίου. Η εξιχνίαση του εγκλήματος και η
συλλογή μαρτυρίας είναι παραδεκτό ότι
γίνονται πιο εύκολα έχοντας πληροφορίες από την επιστήμη και την τεχνολογία.
Με την επιστημονική έρευνα και μέσω
του σύγχρονου επιστημονικού εξοπλισμού, και μεθόδων, μπορεί να ανευρεθεί
και να αναλυθεί μαρτυρία, η οποία αποτελεί αξιόπιστη απόδειξη από τις καταθέσεις των μαρτύρων ή τις παραδοχές των
εγκληματιών.

Συνέδρια, ομάδες εργασίας,
σεμινάρια και εκπαιδεύσεις
Τα μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. έλαβαν μέρος σε
διάφορα συνέδρια και συμμετείχαν σε
Ομάδες Εργασίας της Ε.Ε. που ασχολούνται με τα ναρκωτικά, όπως η Ομάδα
του Δουβλίνου (Dublin Group) και η Οριζόντια Ομάδα (Horizontal Drug Group)
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Δραστηριότητες
Τα διάφορα εργαστήρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας εργάστηκαν για άλλη
μια χρονιά στους ίδιους ρυθμούς των
προηγούμενων χρόνων. Ασχολήθηκαν με
σωρεία υποθέσεων, όπως η παραλαβή και
διαβίβαση πληθώρας τεκμηρίων στα αρμόδια εργαστήρια της Αστυνομίας, η δακτυλοσκοπική εξέταση σκηνών εγκλημάτων, η εξέταση τεκμηρίων για υποθέσεις
πλαστογραφίας, η εξέταση εντύπων και
εκτυπώσεων ασφαλείας, κ.ά.

Κατά
το
έτος 2010, το Εργαστήριο Γραφολογίας
και το Δικανικό Εργαστήριο πέρασαν με
επιτυχία την επιτήρηση από την υπεύθυνη εταιρεία για το ISO 17025. Παράλληλα, το Δικανικό Εργαστήριο έλαβε μέρος
σε διεργαστηριακούς ελέγχους σύγκρισης
ινών, ξεσμάτων μπογιάς και θραυσμάτων
γυαλιού και μελανιού σε δείγματα που
αποστάληκαν από τις αντίστοιχες Ομάδες
Εργασίας του ENFSI για έλεγχο της ποιότητας αποτελεσμάτων των Εργαστηρίων
των χωρών – μελών του Οργανισμού.

Υπηρεσία
Επιθεωρήσεως &
Ελέγχου
Αποστολή της Υ.Ε.&.Ε. είναι η διεξαγωγή, με ή
χωρίς προειδοποίηση, τακτικών ελέγχων 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.

Η Υ.Ε.&.Ε. μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων και δραστηριοτήτων της, με στόχο
την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την καλύτερη λειτουργία και αποδοτικότητα της
Αστυνομίας, το 2010 πραγματοποίησε
συνολικά
131
απροειδοποίητους
ελέγχους/ επιθεωρήσεις σε Τμήματα, Διευθύνσεις, Μονάδες και Υπηρεσίες. Σκοπός των ελέγχων ήταν η διακρίβωση των
μεθόδων και διαδικασιών εκτέλεσης των
αστυνομικών καθηκόντων, η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις, ευθύνες και
καθήκοντα των μελών και η επισήμανση
ελλείψεων, αδυναμιών ή παρατυπιών. Με
βάση τις εκθέσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις της Υπηρεσίας μελετώνται και λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
Επιπρόσθετα, προωθούνται προς επίλυση
τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας της Αστυνομίας.

Κεντρική
Υπηρεσία
Πληροφοριών
Ακόμη, η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το European Network of Forensic
Science Institute (ENFSI) έχει συμβάλει
στη βελτίωση του έργου της εν λόγω Υπηρεσίας, αφού το προσωπικό ασχολήθηκε ιδιαίτερα με θέματα που άπτονται των
απαιτήσεων της Δικανικής Επιστήμης και
των Ομάδων Εργασίας του εν λόγω Οργανισμού από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών.
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Η Κ.Υ.Π. είναι απευθείας υπόλογη στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που
σχετίζονται με τη συλλογή, την αξιολόγηση και εκμετάλλευση πληροφοριών που
αφορούν στην ασφάλεια του Κράτους.

Αστυνομική
Ακαδημία
Κύπρου












Γραφείο Μελετών & Ερευνών
Σχολή Λοχιών & Αστυφυλάκων
Σχολή Ξένων Γλωσσών
Σχολή Αξιωματικών
Γραφείο Συντονισμού Προγραμμάτων
Γραφείο Προσλήψεων
Γραφείο Εκπαιδευτών Ασκήσεων Ακριβείας & Αυτοάμυνας
Βιβλιοθήκη
Γραφείο Υποστήριξης
Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Διασυνοριακού Ελέγχου
Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας

Αποστολή της Αστυνομικής Ακαδημίας
Κύπρου (Α.Α.Κ.) είναι η παροχή ολοκληρωμένης ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα
τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου έτσι
ώστε να τα καταστήσει ικανά, να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και αποδοτικά
στα καθήκοντά τους.



2ο στην 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



3ο στη διοργάνωση εντατικών
τμημάτων
εκμάθησης
ξένων
γλωσσών.

Για την πραγματοποίηση του στόχου της,
η Ακαδημία συνέχισε το έργο της μέσα
στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυνομικών, των
προγραμμάτων Λοχιών και Αξιωματικών
καθώς και των διαφόρων Εκπαιδεύσεων/
Σεμιναρίων. Επιπλέον, προχώρησε στον
εμπλουτισμό του προγράμματος των Δοκίμων Αστυνομικών και των Δοκίμων Ειδικών Αστυνομικών με νέες θεματικές
ενότητες.

Εκπαίδευση
Κατά τη διάρκεια του 2010, διοργανώθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία 97 συνολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια τα οποία παρακολούθησαν 2016
μέλη της Αστυνομίας και 239 μέλη
άλλων Υπηρεσιών.

Η Α.Α.Κ. το 2010 είχε ακόμη ένα έτος
εποικοδομητικής παρουσίας στον τομέα
της εκπαίδευσης. Στόχος της Ακαδημίας
είναι να καταστούν τα μέλη μας ικανά,
αποτελεσματικά και αποδοτικά κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για το
λόγο αυτό δραστηριοποιείται σε τρία επίπεδα:


1ο στη συστηματική εκπαίδευση
των Δοκίμων Αστυνομικών,

Με αφετηρία το 2010, τέθηκε σε εφαρμογή αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών
για τις Σειρές Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών, που να συνάδει όσο το δυνατό με τα προγράμματα αναγνωρισμένων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι δόκιμοι που κατατάσσονται στις τάξεις
της Αστυνομίας, χωρίζονται σε Σειρές Εκπαίδευσης και τοποθετούνται στην Ακαδημία για βασική εκπαίδευση τριών ετών.
Κατά την τριετία αυτή, οι δόκιμοι Αστυνομικοί, στα πλαίσια ενός συστήματος εναλλασσόμενης εκπαίδευσης, εκπαιδεύονται
τόσο στην Α.Α.Κ., όσο και στη Μ.Μ.Α.Δ.
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Η θεωρητική κατάρτιση χωρίζεται σε τέσσερα εξάμηνα. Με την εγγραφή τους στην
Αστυνομία, οι Δόκιμοι τοποθετούνται στην
Α.Α.Κ. για να παρακολουθήσουν τα δύο
πρώτα εξάμηνα της βασικής εκπαίδευσής
τους, διάρκειας δεκαπέντε εβδομάδων.

Μετά το πέρας του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, οι
εκπαιδευόμενοι τοποθετούνται στις Αστυνομικές Διευθύνσεις/ Τμήματα/ Μονάδες/
Υπηρεσίες για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης, όπου πρέπει να τους δίδεται η ευκαιρία μεταφοράς της θεωρητικής γνώσης
στο πρακτικό πεδίο.

Στη συνέχεια, και πριν την ολοκλήρωση
της δοκιμαστικής τους περιόδου, η οποία
είναι τριετής, οι δόκιμοι τοποθετούνται στη
Μ.Μ.Α.Δ. για να παρακολουθήσουν το Γ΄
εξάμηνο της εκπαίδευσής τους, διάρκειας
οκτώ εβδομάδων. Με το πέρας και του Γ΄
εξαμήνου οι δόκιμοι επιστρέφουν στην Ακαδημία για το Δ΄ και τελευταίο εξάμηνο
της εκπαίδευσής τους προκειμένου να μονιμοποιηθούν.

Η εκπαίδευση των Δοκίμων Ειδικών Αστυνομικών έχει συνολική διάρκεια 17
εβδομάδων. Με την εγγραφή τους στην
Αστυνομία οι δόκιμοι τοποθετούνται στην
Α.Α.Κ. για να παρακολουθήσουν την Α΄
φάση της εκπαίδευσής τους διάρκειας 4
εβδομάδων. Μετά την ολοκλήρωση της
Α΄ φάσης της εκπαίδευσης στην Α.Α.Κ.,
τοποθετούνται στη Μ.Μ.Α.Δ. για να παρακολουθήσουν τη Β΄ φάση εκπαίδευσης,
διάρκειας οκτώ εβδομάδων και στη συνέχεια επανατοποθετούνται στην Α.Α.Κ. για
να παρακολουθήσουν τη Γ΄ φάση της εκπαίδευσης τους διάρκειας πέντε εβδομάδων.
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Κατά το έτος 2010, 165 σπουδαστές της
Α.Α.Κ. και 50 νέα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας πέτυχαν στις Εξετάσεις Α΄
Βοηθειών και απέκτησαν το πιστοποιητικό Α’ Βοηθού του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη, ενώ άλλα 350 μέλη
έχουν ανανεώσει το πιστοποιητικό τους
για τη χρονική περίοδο 2011-2013.

Ένας από τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ακαδημίας, είναι η εκμάθηση ή και η βελτίωση της γνώσης ξένων γλωσσών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια,
εκτός της ενσωμάτωσης του μαθήματος
της Αγγλικής γλώσσας στον κορμό της
βασικής εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυνομικών, η Α.Α.Κ. διοργανώνει προγράμματα εκμάθησης άλλων γλωσσών όπως η
Τουρκική, η Ρωσική, η Αραβική, η Γαλλική, η Ισπανική και η Ιταλική ανάλογα με
τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας.

Επιπρόσθετα, και μέσα στα πλαίσια επιμόρφωσης των μελών της Αστυνομίας, η
Α.Α.Κ. διευθέτησε τη συμμετοχή συνολικά 109 μελών της Αστυνομίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) σε
μαθήματα Ξένων Γλωσσών καθώς και
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Άλλες δραστηριότητες
Το Γραφείο Μελετών, της Α.Α.Κ., πέραν
των συνηθισμένων καθηκόντων του, ασχολήθηκε με τη συνεχή ενημέρωση του
συστήματος
μηχανογράφησης
της
Α.Α.Κ., το οποίο είναι ενταγμένο στο
PORTAL, με όλες τις τροποποιήσεις που
αφορούν σε μαθήματα, διατάξεις, νόμους
κ.λπ.

Επιπρόσθετα, η Ακαδημία για την επίτευξη των στόχων εργάστηκε πάνω στους
άξονες αναβάθμισης της εκπαίδευσης
των μελών μας, διοργάνωσης επαρχιακών κλιμακίων εκπαίδευσης στα μηχανογραφημένα προγράμματα, συνεργασίας
με τη Διοικούσα Επιτροπή του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσης
προγραμμάτων ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, οργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων για εμπέδωση επαγγελματικής
συμπεριφοράς.

Εκπαίδευση σε θέματα Διασυνοριακού Ελέγχου
Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Εκπαίδευσης
Διασυνοριακού
Ελέγχου
(FRONTEX), με σκοπό τη θέσπιση και εφαρμογή κοινών εκπαιδευτικών προτύπων στον τομέα του διασυνοριακού ελέγχου ανάμεσα στις χώρες – μέλη της Ε.Ε.,
συνέχισε τις δραστηριότητές του για συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας
στα εξωτερικά σύνορα. Μέσα σε αυτά τα
πλαίσια μέλη του Γραφείου συμμετείχαν
σε ομάδες εργασίας, όπως “FRONTEX National Training Coordinators”, “Virtual
Aula” και “Common Mid- Level Curricula”.

Μηχανοκίνητη
Μονάδα
Άμεσης
Δράσης
Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Αστυνομική Ακαδημία (Ε.Α.Α.)
Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, ως εθνικό
Σημείο Επαφής της Κυπριακής Αστυνομίας με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), κατά το έτος 2010 είχε
άμεση και στενή συνεργασία τόσο με τη
Γραμματεία, τις Επιτροπές και Ομάδες
Εργασίας της Ε.Α.Α. όσο και με τις Αστυνομικές Ακαδημίες των υπολοίπων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. καθώς και με το
Σύνδεσμο
Ευρωπαϊκών
Αστυνομικών
Κολεγίων (AEPC). Ο κύκλος εργασιών
του γραφείου, σε συνεργασία με την
Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ. εστιάστηκε στη συμμετοχή
της Κυπριακής Αστυνομίας σε 48 από ένα
σύνολο 95 σεμιναρίων που περιλάμβανε
το ετήσιο πρόγραμμα της Ε.Α.Α. Επίσης,
διοργανώθηκαν 2 σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας στην Κύπρο, “Train the Trainers step 1” και
“Domestic Violence – International Aspects & Experiences” και υποστηρίχτηκαν άλλα σεμινάρια που διοργανώθηκαν
από άλλες χώρες. Συνεχίστηκε επίσης η
εκπροσώπηση της Κύπρου στο Διοικητικό
Συμβούλιο και σε ομάδες εργασίας της
Ε.Α.Α.











Γραφείο Επιχειρήσεων
Ουλαμός Διοίκησης
Διοικητική Μέριμνα
Γραφείο Μελετών
Γραφείο Προϋπολογισμού
Ουλαμοί Ασφάλειας
Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας
Ειδικός Αντιτρομοκρατικός Ουλαμός
Κλιμάκιο Πάταξης Λαθροθηρίας

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 ξένων προσωπικοτήτων
που επισκέπτονται την Κύπρο, εγκαταστάσεων
ζωτικής σημασίας, και άλλα ειδικά καθήκοντα
που της καθορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.
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Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Κατά το 2010, η Μ.Μ.Α.Δ. με βάση την
αποστολή της, επιτέλεσε σημαντικό επιχειρησιακό και εκπαιδευτικό έργο. Ενίσχυσε δε επιχειρησιακά σε 476 περιπτώσεις τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις με διάφορους τρόπους, όπως στη
διεξαγωγή ποδοσφαιρικών και καλαθοσφαιρικών αγώνων, στη συνοδεία και ασφάλεια ξένων προσωπικοτήτων που επισκέφθηκαν την Κύπρο, μεταφορά υπόδικων και κατάδικων από τους χώρους κράτησής τους στα
Δικαστήρια, Κεντρικές
Φυλακές, Νοσοκομεία ή για ανάκριση, σε
έκτακτα περιστατικά αλλά και σε περιπτώσεις τροχαίων δυστυχημάτων.

αστυνομικού
ενδιαφέροντος,
όπως
έρευνες και εκρηκτικές ύλες, χρήση ροπάλων και χειροπεδών, τρόποι σύλληψης
και έρευνας, συνοδεία προσωπικοτήτων,
αντιμετώπιση οχλαγωγιών, κ.ά. Επιπλέον,
906 μέλη παρακολούθησαν τετραήμερη
εκπαίδευση για απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατοχής Πυροβόλου Όπλου.

Μονάδα
Προεδρικής
Φρουράς
Η Μ.Π.Φ. έχει την ευθύνη της ασφάλειας
του Προέδρου της Δημοκρατίας και της
οικογένειας του, της φρούρησης του
Προεδρικού Μεγάρου και των προεδρικών κατοικιών.

Εκπαίδευση
Μεγάλο μέρος του έργου της Μονάδας
προκύπτει από το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας (Ε.Κ.Ε.Μ.). Το πρόγραμμα
εκπαίδευσης των μελών μας διαφοροποιήθηκε τόσο σε ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, λόγω της αύξησης του χρόνου παραμονής των μελών
μας στο Κέντρο κατά τη βασική τους εκπαίδευση, δόθηκε η δυνατότητα να τροποποιηθεί και το πρόγραμμα το οποίο
προσφέρεται
εντάσσοντας σε αυτό περισσότερα θέματα για καλύτερη, πιο συντονισμένη, πιο
εμπλουτισμένη και
άρτια εκπαίδευση.

Συνολικά, στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης
Μονάδας εκπαιδεύτηκαν περίπου 750 μέλη της Αστυνομικής Δύναμης, τόσο στο
πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης, όσο και
σε διάφορα άλλα εξειδικευμένα θέματα
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Μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων της η
Μ.Π.Φ. κατά τη διάρκεια του 2010 ασχολήθηκε κυρίως με τις διακινήσεις και την
ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι
και φέτος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην
εκπαίδευση των μελών της Μονάδας. Για
το σκοπό αυτό τα μέλη της συνοδείας
παρακολούθησαν εκπαίδευση σε θέματα
Ασφάλειας Προσωπικοτήτων.

Μονάδα
Αεροπορικών
Επιχειρήσεων





Ομάδα Ειδικών Αποστολών
Ομάδα Ιπτάμενων
Μηχανικοί
Αποθήκη

Η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων
είναι επιφορτισμένη με την αεροπορική
υποστήριξη της Αστυνομίας Κύπρου μέσω
της διεξαγωγής ελέγχων και παροχής
βοήθειας.

Εξοπλισμός
Κατά το 2010, η Μονάδα για την εκτέλεση των καθηκόντων της είχε στη διάθεσή
της δύο ελικόπτερα Bell 412, από το
Νοέμβριο του 2010, η Μονάδα ενισχύθηκε με δύο υπερσύγχρονα ελικόπτερα,
Agusta Westland 139, τα οποία θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή δυνατότητα
της Αστυνομίας. Το αεροπλάνο BN-2T
Islander “ΕΡΜΗΣ” βρίσκεται καθηλωμένο
λόγω οξείδωσης στην πτέρυγά του και γι’
αυτό έχει προκηρυχθεί προσφορά για την
εκποίησή του. Στη διάρκεια του 2010, η
Μονάδα ενισχύθηκε με δύο υπερσύγχρονα ελικόπτερα, Agusta Westland 139, τα
οποία θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή
δυνατότητα της Αστυνομίας. Το αεροπλάνο BN-2T Islander “ΕΡΜΗΣ” βρίσκεται
καθηλωμένο λόγω οξείδωσης στην πτέρυγά του και γι’ αυτό έχει προκηρυχθεί
προσφορά για την εκποίησή του.

Εκπαίδευση προσωπικού

Επιχειρησιακή δραστηριότητα
Στη διάρκεια του έτους, η Μ.Α.ΕΠ. διεξήγαγε περιπολίες από αέρος για σκοπούς
επιτήρησης των ακτών και των χωρικών
υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και για σκοπούς πρόληψης και πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών, λαθρεμπορίου, καταπολέμησης της λαθρομετανάστευσης, όπως και για σκοπούς
έρευνας και διάσωσης. Επιπλέον, διενήργησε περιπολίες για παρακολούθηση των
κύριων οδικών αρτηριών και της τροχαίας
κίνησης. Απασχολήθηκε με τη μεταφορά
σοβαρά ασθενών ή σοβαρά τραυματιών
στο κατάλληλο ιατρικό κέντρο, βοήθησε
στην κατάσβεση πυρκαγιών, με την μεταφορά επισήμων προσώπων και διεξήγαγε
έρευνες για διάσωση προσώπων. Επιπλέον, παρείχε βοήθεια στο Ισραήλ για την
κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών που
ξέσπασαν το Δεκέμβριο.

Η Μ.Α.ΕΠ. δίνει μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση του προσωπικού της, προκείμενου να είναι πάντοτε σε ετοιμότητα. Για το
σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια του έτους,
μέλη της Μονάδας έτυχαν εκπαιδεύσεων
στο εξωτερικό, όπως στην Oxford Academy της Σουηδίας και στην Agusta Westland σε Ιταλία και Η.Π.Α., σε προγράμματα Ηλεκτρονικών, Μηχανικών και Εξομοιωτών πτήσεων.

39

Λιμενική &
Ναυτική
Αστυνομία










Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης
Γραφείο Επιχειρήσεων
Λογιστήριο
Τμήμα Ναυτομηχανικών
Εργαστήριο Μηχανικών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών
Γραφείο Ασφαλείας
Γραφείο Μεταφορών
Ναυτικοί Σταθμοί

Η Λ.&Ν.Α. έχει ως έδρα της το Παλαιό
Λιμάνι Λεμεσού και διαθέτει 10 Λιμενικούς και Ναυτικούς Σταθμούς στις Επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου.

παρεμπόδιση παράνομης αλιείας και υποβρύχιας αρχαιοκαπηλίας, την ασφάλεια
της θαλάσσιας περιοχής των αεροδρομίων
Λάρνακας και Πάφου, την αστυνόμευση
των περιοχών των λουομένων και περιοχών που λαμβάνουν χώρα ναυτικοί ή ιστιοπλοϊκοί αγώνες, την παροχή βοήθειας σε
σκάφη ή πρόσωπα που κινδύνεψαν, σε
τραυματίες και ασθενή πληρώματα πλοίων και μεταφορά προσωπικού δια θαλάσσης, όπου αυτό χρειαζόταν.

Εξοπλισμός
Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία είναι
εξοπλισμένη με 16 Αστυνομικές Ακάτους,
πέντε ακάτους κατηγορίας Α΄ FPB-JET
(Θησέας, Ονήσιλος, Οδυσσέας, Ευαγόρας
και Ποσειδών), πέντε ακάτους κατηγορίας
Β΄ SAB -12 (Διόνυσος, Κούριον, Ακάμας,
Καρπασία και Αγίου Ιλαρίων) και έξι ταχύπλοα
φουσκωτά
κατηγορίας
Γ΄
(Αστραπή 30, 31, 32, 33, 34 και 35).

Επιχειρησιακή δραστηριότητα

Αρμοδιότητα της Λ.&Ν.Α. είναι η αστυνόμευση και περιπολία των χωρικών υδάτων
της Δημοκρατίας και ο έλεγχος των λιμανιών, μαρίνων, ορμίσκων και αγκυροβολιών. Συγκεκριμένα, η Μονάδα αστυνομεύει τη θαλάσσια περιοχή της ελεύθερης
Κύπρου αρχίζοντας ανατολικά από τη
γραμμή αντιπαράταξης που βρίσκεται στην
περιοχή Δερύνειας και προχωρεί δυτικά
και βόρεια μέχρι την άλλη πλευρά αντιπαράταξης που είναι στην περιοχή Πωμού,
συνολικής απόστασης 199 ν.μ.
Η αστυνόμευση της θαλάσσιας περιοχής
της Κύπρου επιτυγχάνεται μέσω των προγραμματισμένων και έκτακτων περιπολιών
αλλά και με τον έλεγχο μέσω του Παράκτιου
Συστήματος
Ραδιοεπισήμανσης
(ΠΑ.ΣΥ.Ρ.). Οι περιπολίες αυτές πραγματοποιήθηκαν έχοντας ως στόχους την
πρόληψη του λαθρεμπορίου και της παράνομης εισόδου λαθρομεταναστών στο
έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την
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Η Λ.&.Ν.Α. κατάγγειλε συνολικά 211 υποθέσεις που αφορούσαν σε παραβάσεις του
Νόμου περί Αλιείας, Ταχύπλοων σκαφών,
προστασία λουομένων και διεθνών συμβάσεων που αφορούν στην θάλασσα.

Μέλη της Λ.&Ν.Α. διενήργησαν ελευθεροκοινωνία, δηλαδή την ελεύθερη επικοινωνία ύστερα από άδεια της υγειονομικής
αρχής, σε 5.196 πλοία τα οποία κατέπλευσαν στα νόμιμα λιμάνια της Δημοκρατίας. Παράλληλα, καταχωρήθηκαν 82
περιπτώσεις που αφορούσαν σε πλοία
υπό απαγόρευση απόπλου ή υπό σύλληψη ή υπό τελωνειακό περιορισμό. Ερευνήθηκαν 148 περιπτώσεις υπόπτων πλοίων για λαθρομετανάστευση και παράνομες δραστηριότητες, σε σχέση με 63 περιπτώσεις κατά το 2009. Αποτέλεσμα των
προσπαθειών αυτών ήταν να παταχθεί
στη ρίζα του το πρόβλημα και να μην υπάρχουν σκάφη με λαθρομετανάστες, τα
οποία να επιχειρήσουν να εισέλθουν στα
χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας κατά το
2010.

Παράλληλα, η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία πρόσφερε τις υπηρεσίες της σε
άλλες 64 περιπτώσεις, για σκοπούς
έρευνας και διάσωσης όπως και παροχή
βοήθειας σε πρόσωπα και σκάφη.

Αστυνομικές
Διευθύνσεις
Επαρχιών








Κατά τη διάρκεια του χρόνου, το Γραφείο
Ασφαλείας έλαβε 7 πληροφορίες για πιθανή άφιξη λαθρομεταναστών, τις οποίες
διαβίβασε σε όλους τους Λιμενικούς και
Ναυτικούς Σταθμούς για επαγρύπνηση
και περιέλαβε στον κατάλογο υπόπτων
σκαφών, 2.418 περιπτώσεις πλοίων, για
τα οποία ελήφθησαν πληροφορίες που
αφορούσαν προσέγγιση σε κλειστά λιμάνια της Δημοκρατίας, λαθρομετανάστευση, παράνομες δραστηριότητες, κλοπιμαία και αναζητούμενα σκάφη.

Τόσο τη Λιμενική Αστυνομία, όσο και την
Αστυνομία ολόκληρη συγκλόνισε το τραγικό γεγονός του χαμού του συναδέλφου
Λοχία 3246, Αντρέα Γεωργίου, στις 16
Μαρτίου 2010, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης οικογένειας αλλοδαπών.

Αστυνομική
Αστυνομική
Αστυνομική
Αστυνομική
Αστυνομική
Αστυνομική
Αστυνομική

Διεύθυνση
Διεύθυνση
Διεύθυνση
Διεύθυνση
Διεύθυνση
Διεύθυνση
Διεύθυνση

Λευκωσίας
Λεμεσού
Λάρνακας
Αμμοχώστου
Πάφου
Μόρφου
Κερύνειας

Η Αστυνομία Κύπρου, για να είναι πιο
αποτελεσματική στο έργο της σε ό,τι
αφορά την αστυνόμευση των επαρχιών,
χωρίζεται σε επτά Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών, της Λευκωσίας, της Λάρνακας, της Λεμεσού, της Αμμοχώστου,
της Πάφου, της Μόρφου και της Κερύνειας.
Λόγω της Τουρκικής εισβολής και της
συνεχιζόμενης κατοχής, οι Αστυνομικές
Διευθύνσεις Αμμοχώστου και Μόρφου,
στεγάζονται προσωρινά στο Παραλίμνι
και στην Ευρύχου αντίστοιχα, ενώ η
Αστυνομική Διεύθυνση Κερύνειας έχει
προσωρινά αναστείλει τη λειτουργία
της.
Γενικά, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των
Επαρχιών έχουν θέσει ως στόχο τους,
για το 2010, την πάταξη του σοβαρού
εγκλήματος, τη μείωση των τροχαίων
δυστυχημάτων ιδιαίτερα των θανατηφόρων, την καταπολέμηση και περιορισμό
της εξάπλωσης των ναρκωτικών, την
πάταξη του λαθρεμπορίου, την
προστασία της νεολαίας στους χώρους διασκέδασης, την πάταξη της κυβείας και
των παράνομων στοιχημάτων, την εξάρθρωση σπειρών διαρρηκτών, την πάταξη
της λαθρομετανάστευσης, την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης
γυναικών, της πορνείας και της παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών. Η κατάσταση του σοβαρού εγκλήματος κατά
επαρχία παρουσιάζεται στο Παράρτημα
Ζ΄.
Πέραν των πιο πάνω, οι Αστυνομικές
Διευθύνσεις Επαρχιών αντιμετωπίζουν
διάφορα προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη διεκπεραίωση των
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εργασιών τους, όπως η σπατάλη του
χρόνου εργασίας σε μη Αστυνομικής φύσης καθήκοντα για την επίδοση στρατιωτικών εντολών/ κλήσεων, εκτέλεση ενταλμάτων και φυλακιστήριων ενταλμάτων προστίμων.
Επιπλέον, το φαινόμενο της Λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο, όπως και κατά
την περσινή χρονιά, έτσι και φέτος έχει
απασχολήσει ιδιαίτερα όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις. Πρόσωπα, προερχόμενα
κυρίως από το Ιράκ, τη Συρία και το Πακιστάν καταφθάνουν μαζικά στις ελεύθερες περιοχές μέσω των κατεχομένων και
της νεκρής ζώνης στην Πύλα και τις Βρετανικές Βάσεις και αιτούνται Πολιτικό
Άσυλο, δημιουργώντας επιπρόσθετα προβλήματα αστυνόμευσης.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Η Α.Δ.Ε. Λευκωσίας καλύπτει εδαφική
έκταση 2.230 τ.χλμ. με πληθυσμό που
ανέρχεται γύρω στις 350.000, από τις
οποίες οι 110.000 περίπου διαμένουν
στην ύπαιθρο. Τα πιο πάνω αντιστοιχούν
στο 1/3 περίπου του πληθυσμού Παγκύπρια, που κατανέμεται σε 8 Δήμους και
64 Κοινότητες.

Αστυνομική κάλυψη
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας για
την αστυνόμευση τόσο της πόλης όσο και
των προαστίων διαχωρίζεται σε έξι Αστυνομικούς Σταθμούς, του Λυκαβητού, της
Πύλης Πάφου, του Στροβόλου, του Αγίου
Δομετίου, της Ομορφίτας και των Λατσιών.
Επιπλέον, η ύπαιθρος αστυνομεύεται από
τους Αστυνομικούς Σταθμούς Ορεινής/
Λακατάμειας, Πέρα Χωριού, Κλήρου, Παλαιχωρίου, Περιστερώνας και Κοκκινοτριμιθιάς.
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Στην πρωτεύουσα στεγάζονται όλες οι
Κυβερνητικές
Υπηρεσίες, Υπουργεία,
Βουλή των Αντιπροσώπων, Ξένες Διπλωματικές Αποστολές, το Ανώτατο Δικαστήριο, Ημικρατικοί Οργανισμοί, και άλλοι
ζωτικοί χώροι εθνικών και ξένων συμφερόντων, πράγμα που καθιστά την Αστυνόμευση της Επαρχίας περίπλοκη.

Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του έτους διερευνήθηκαν 2.695 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 53,84%. Αντίθετα, το
2008, τα μέλη της Α.Δ.Ε. διερεύνησαν
1.965 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό
εξιχνίασης 55,27%.
Αναφορικά με τα τροχαία δυστυχήματα
διερευνήθηκαν 3.269 τροχαία δυστυχήματα, εκ των οποίων τα 17 ήταν θανατηφόρα με 18 νεκρούς, σε σύγκριση με το
2009 όπου τα θανατηφόρα ανήλθαν στα
20 με 22 νεκρούς.
Κατά το έτος 2010, τα μέλη του Κλάδου
Τροχαίας Λευκωσίας προέβησαν σε
48.090 καταγγελίες διαφόρων τροχαίων
παραβάσεων, πολύ περισσότερες από το
2009, που οι καταγγελίες αυτές ανήλθαν
στις 35.375, όπως αναλυτικά φαίνονται
πιο κάτω:
Υπερβολική ταχύτητα

10.100

Μη χρήση ζώνης ασφάλειας

4.391

Χρήση κινητού τηλεφώνου

7.204

Μη χρήση προστατευτικού
κράνους
Οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλης
Άλλες

480

Σύνολο

1.548
24.367
48.090

Ακόμη, κατά το 2010, μέσα στα πλαίσια
των προσπαθειών που καταβάλλονται για
την εμπέδωση της οδικής συνείδησης,
τόσο για πρόληψη όσο και για μείωση
των θανατηφόρων και άλλων δυστυχημάτων, το Κλιμάκιο Οδικής Ασφάλειας
Λευκωσίας, πραγματοποίησε κατά τη
διάρκεια του 2010, 143 διαλέξεις τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 19.953
πρόσωπα.

Οι Αστυνομικοί Σταθμοί, εκτός των συνήθη και άλλων καθηκόντων που επιτέλεσαν και
της πληθώρας των διαφόρων υποθέσεων που εξέτασαν κατά το 2010 διερεύνησαν συνολικά και 167 υποθέσεις που αφορούσαν σε υποθέσεις βίας στην οικογένεια, καθώς
επίσης και 321 που αφορούσαν σε παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών.

Επιπλέον, ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλήματος (Ο.Π.Ε.) προχώρησε σε έλεγχο 1.899
κέντρων αναψυχής. Στην πρωτεύουσα καθημερινά διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις, ποδοσφαιρικές και άλλες αθλητικές συναντήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, και εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου, τις οποίες την ευθύνη αστυνόμευσης είχε η Αστυνομική Διεύθυνση.
Κατά το 2010, ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης επεκτάθηκε και στην περιοχή
των Αστυνομικών Σταθμών Πέρα Χωρίου (περιοχή Λυμπιών) και Λυκαβηττού (περιοχή
Αγλαντζιάς και Πλατύ). Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, μέσω της στενής επαφής που είχαν με το κοινό, καθώς επίσης και με τους οργανωμένους κοινωνικούς φορείς, συνέβαλαν στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Αστυνομίας
Κοινού.
Τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης προχώρησαν στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα και διαλέξεων για θέματα πρόληψης, οδικής ασφάλειας, διαδικτύου και χουλιγκανισμού σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με την Υ.ΚΑ.Ν. διεξήγαγαν βιωματικά εργαστήρια σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου για θέματα ουσιών εξάρτησης.
Παράλληλα, η Α.Δ.Ε. ήταν επιφορτισμένη με τον έλεγχο χιλιάδων Τουρκοκυπρίων,
Ελληνοκυπρίων και αλλοδαπών, που διακινούνται μέσω των σημείων διέλευσης Λήδρα
Πάλας, Αγίου Δομετίου και Οδού Λήδρας, ως ακολούθως:
Διακίνηση διερχομένων οχημάτων και ατόμων μέσω των Οδοφραγμάτων για το 2010
ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ

Ελληνοκύπριοι
προς
κατεχόμενα

Τ/Κ προς
ελεύθερες
περιοχές

Αλλοδαποί
προς ελεύθερες
περιοχές

Δεν
επιτράπηκε
η είσοδος

Λήδρα
Πάλας
Αγίου
Δομετίου
Οδού
Λήδρας

47.913

16.146

43.047

331

29

342.604

800.545

152.142

11.315

29

227.469

269.466

408.931

1.270

53

617.986

1.086.157

604.120

12.916

111

ΣΥΝΟΛΟ

Συνελήφθηκαν

Επιπλέον, οργάνωσαν, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, σε όλα τα σχολεία που
αστυνομεύονται από την Κοινοτική Αστυνόμευση, εντατικό πρόγραμμα διαφώτισης σχετικά με τις κροτίδες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.
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Αστυνομική
Διεύθυνση
Λεμεσού
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού είναι
υπεύθυνη για την αστυνόμευση μιας περιοχής συνολικής έκτασης 1.428 τ.χλμ. και
της δεύτερης σε πληθυσμό πόλης της Κύπρου. Έχει περίπου 300.000 χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, αριθμός ο οποίος αυξάνεται κατά πολύ κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών μηνών.

Αστυνομική κάλυψη
Η πόλη και τα προάστια της Λεμεσού
αστυνομεύονται από τους Αστυνομικούς
Σταθμούς Πόλης (Κεντρικός), Αγίου
Ιωάννη, Γερμασόγειας και Πολεμιδιών. Η
ύπαιθρος αστυνομεύεται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Επισκοπής, Αυδήμου,
Πισσουρίου, Πάχνας, Λάνιας, Πλατρών,
Τροόδους, Μονής, Καλού Χωριού και
Αγρού. Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού
αριθμεί 641 μέλη.

Δραστηριότητες
Στη διάρκεια του 2010, διερευνήθηκαν
2.357 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό
εξιχνίασης 41,11%. Αντίστοιχα, το 2009,
τα μέλη της ΑΔΕ διερεύνησαν 2.016 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης
52,68%.
Επιπλέον, κατά το 2010 σημειώθηκαν
στην επαρχία της Λεμεσού 21 θανατηφόρα δυστυχήματα με ισάριθμα θύματα και
άλλα 182
δυστυχήματα με σοβαρούς
τραυματισμούς, σε σχέση με το 2009,
όπου τα θανατηφόρα ήταν 16 με 17 θύματα και τα δυστυχήματα με σοβαρούς
τραυματισμούς 175. Παρατηρείται αύξηση κατά το 2010, παρόλο που για ακόμη
μια χρονιά η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε θέματα
Οδικής Ασφάλειας. Συγκεκριμένα, δόθηκαν διαλέξεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε
στρατόπεδα και σε άλλα οργανωμένα σύνολα, τις οποίες παρακολούθησαν 58.470
άτομα, σε σχέση με 36.437 του 2009.
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Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στους ελέγχους αλκοόλης, όπου διενεργήθηκαν 26.111 σε σχέση με 19.550 κατά το 2009. Ακόμη, προχώρησε στη διενέργεια εβδομαδιαίων επαρχιακών στοχευμένων εκστρατειών για ταχύτητα, ζώνες και κράνη.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για την
εξάρθρωση δικτύων διακίνησης λαθρομεταναστών προχώρησε σε στοχευμένες
δράσεις μέσω περιπολιών και επιτηρήσεων σημείων διέλευσης λαθρομεταναστών,
όπου τα μέλη της επαρχιακής Διεύθυνσης
απασχολήθηκαν για 1284 ώρες, αλλά και
πραγματοποίησαν συνδυασμένες επιχειρήσεις με την Υ.Α.&Μ..

Αστυνομική
Διεύθυνση
Λάρνακας
H εδαφική έκταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης είναι 1.055 τ.χλμ. από τα οποία
τα 18 αφορούν στην περιοχή της Νεκρής
Ζώνης (από την Πύλα μέχρι την Αθηένου) ενώ ο συνολικός πληθυσμός της πόλης και επαρχίας Λάρνακας ανέρχεται περίπου στις 128.100 Ε/Κ και 500 Τ/Κ. Η
Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας αριθμεί
402 μέλη.

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

Δραστηριότητες
Η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, στη
διάρκεια του έτους είχε να αντιμετωπίσει
υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, ναρκωτικών, βίας στην οικογένεια, παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών αλλά και
παράνομων αγώνων ταχύτητας. Ως εκ
τούτου, η Διεύθυνση προχώρησε στην
εφαρμογή προγράμματος μηχανοκίνητων
και πεζών περιπολιών, τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και κατά τη διάρκεια
της νύκτας.
Επιπλέον, τα μέλη της ΑΔΕ διερεύνησαν
1.043 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό
εξιχνίασης 65,96%. Το 2009, διερευνήθηκαν 1.032 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 65,50%.
Ιδιαίτερα ενθαρρυντική υπήρξε η μείωση
στα θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία δυστυχήματα. Συγκεκριμένα, κατά το 2010
σημειώθηκαν 5 θανατηφόρα με ισάριθμους
νεκρούς, ενώ κατά το 2009 στην επαρχία
της Λάρνακας προκλήθηκαν 9, επίσης με
ισάριθμα θύματα. Όσον αφορά στα σοβαρά
τροχαία δυστυχήματα, ο στόχος μας ήταν
λιγότερα από 93 και σημειώθηκαν 91, ενώ
κατά το 2009 σημειώθηκαν 99 σοβαρά. Σε
αυτό συνέβαλε η πραγματοποίηση εκστρατειών, τόσο εντός της πόλεως, όσο και στην
ύπαιθρο, όπου επικεντρώθηκαν κυρίως στις
τροχαίες παραβάσεις και στον έλεγχο αλκοόλης.

Σχέσεις Αστυνομίας - Κοινού
Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Πόλης και Υπαίθρου της επαρχίας Λάρνακας συνεργάζονται με τους Δήμους και τις Χωρητικές Αρχές – και οργανωμένα σύνολα της περιοχής
και συμβάλλουν στην επίλυση τόσο των
προβλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας όσο και άλλων
προβλημάτων.

μόνο την ανάπτυξη και αναβάθμιση των
σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού αλλά και
την επίλυση προβλημάτων που πιθανόν
να αντιμετωπίζουν. Η Αστυνομική Διεύθυνση κατά το 2010 εργάστηκε μεθοδικά
προκειμένου να πειστούν οι τοπικές αρχές για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σε ό,τι αφορά την ασφάλεια
των περιοχών τους.

Προβλήματα
Επίσης, η γειτνίαση της πόλης και επαρχίας Λάρνακας με τις κατεχόμενες περιοχές,
το μεικτό χωριό Πύλα, τη Βρετανική Βάση
Δεκέλειας, η λειτουργία του Λιμανιού, της
Μαρίνας και κυρίως του Αεροδρομίου
Λάρνακας που αποτελεί την κύρια πύλη
εισόδου του μεγαλύτερου όγκου του τουριστικού ρεύματος και άλλες δραστηριότητες, δημιουργούν στη Διεύθυνση αυξημένες υποχρεώσεις.
Επιπρόσθετα, κατά τους τελευταίους μήνες και σχεδόν επί καθημερινής βάσεως
καταφθάνουν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, Παλαιστίνιοι υπήκοοι, οι
οποίοι αιτούνται Πολιτικό Άσυλο. Όπως
έχει διαπιστωθεί, αυτοί εισέρχονται στη
Δημοκρατία μέσω των κατεχόμενων περιοχών και της νεκρής/ ζώνης που γειτνιάζει στην οικεία Επαρχία.

Αστυνομική
Διεύθυνση
Αμμοχώστου
Η εδαφική έκταση της Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου είναι 256,1 τ. χλμ. περίπου και γενικά έχει την ευθύνη για περίπου 69.000
χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, ενώ κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες του 2010 ο
πληθυσμός της περιοχής ανήλθε περίπου
στις 300.000 χιλιάδες.

Αστυνομική κάλυψη
Το πρόγραμμα προσέγγισης παραγόντων
των Δήμων και Κοινοτήτων της Πόλης και
Επαρχίας Λάρνακας, το οποίο άρχισε εδώ
και μερικά χρόνια συνεχίστηκε και κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος έτους με τη διοργάνωση επαφών / συσκέψεων με στόχο όχι

Η Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου αστυνομεύεται από
τους Αστυνομικούς Σταθμούς Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Δερύνειας, Ξυλοφάγου
και Ξυλοτύμπου.
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Η γειτνίαση με τη γραμμή αντιπαράταξης
δημιουργεί για την Α.Δ.Ε. επιπρόσθετα
προβλήματα, εφόσον φιλοξενεί δύο σημεία διέλευσης (Πέργαμος και Στροβίλια),
από τα οποία διέρχονται 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 αποτελεί έδαφος των
Βρετανικών Βάσεων. Η Αστυνομική Δύναμη της επαρχίας Αμμοχώστου αριθμεί 165
μέλη.

Δραστηριότητες

Για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας δόθηκαν διαλέξεις σε σχολεία Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε
στρατόπεδα και σε άλλα οργανωμένα σύνολα, τις οποίες παρακολούθησαν 7.507
άτομα.
Επιπρόσθετα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση
στις περιπολίες και τροχονομικούς ελέγχους με ιδιαίτερη έμφαση στα μελανά σημεία του οδικού δικτύου και τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων δυστυχημάτων, ταχύτητα/ ζώνη/ κράνος.
Ακόμη διενεργήθηκαν 24.489 έλεγχοι αλκοόλης. Παράλληλα, εντατικοποιήθηκε ο
έλεγχος οδήγησης μηχανοκίνητων οχημάτων από ανήλικους, όπου στη διάρκεια
του έτους καταγγέλθηκαν 63 ανήλικοι, οι
οποίοι οδηγούσαν χωρίς άδεια οδηγού και
κατ’ επέκταση και χωρίς ασφάλεια.

Η Αμμόχωστος ως ακριτική περιοχή, αποτελεί πόλο έλξης για την είσοδο λαθρομεταναστών στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω θαλάσσης. Ως εκ τούτου,
η Διεύθυνση βρισκόταν σε όλη τη διάρκεια του έτους σε συνεχή επαγρύπνηση
περιπολώντας ολόκληρη την παραλία από
την περιοχή ΚΑΠΠΑΡΗ Παραλιμνίου μέχρι
το Κάβο Γκρέκο.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, τα μέλη της Διεύθυνσης Αμμοχώστου διερεύνησαν 958 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 74,11%, ενώ το 2009,
διερευνήθηκαν 629 σοβαρές υποθέσεις,
με ποσοστό εξιχνίασης 58,03%. Παρατηρείται μια αισθητή αύξηση των σοβαρών
υποθέσεων κατά το 2010 και έχει προγραμματιστεί από την Αστυνομική Διεύθυνση να αντιμετωπιστεί με σχέδια ενεργείας, όπως οδοφράγματα, ελέγχους κ.ά.,
μέτρα πρόληψης τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να τίθενται σε εφαρμογή.
Στη διάρκεια του 2010 σημειώθηκαν στην
επαρχία της Αμμοχώστου 6 θανατηφόρα
δυστυχήματα με ισάριθμα θύματα και
άλλα 32 δυστυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς, σε σχέση με το 2009, όπου τα
θανατηφόρα με ισάριθμα θύματα ήταν 5
και τα δυστυχήματα με σοβαρούς τραυματισμούς 30, παρατηρείται μικρή αύξηση
κατά το 2010, αλλά σημαντική εφόσον
αφορά σε ανθρώπινες ζωές.
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Σχέσεις Αστυνομίας – Κοινού
Στα πλαίσια σύσφιξης των Σχέσεων Αστυνομίας – κοινού πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με όλους τους επαγγελματικούς
φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην
ελεύθερη περιοχή
της Αμμοχώστου. Τα
μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης στη
διάρκεια του έτους διοργάνωσαν διαφόρων
μορφών εκδηλώσεων και διαλέξεων. Οι
δραστηριότητες αυτές περιλάμβαναν αιμοδοσία, εκδήλωση για την παγκόσμια μέρα
του παιδιού, εκδήλωση για τον αθλητισμό
και τα ναρκωτικά.

Προβλήματα
Η παρουσία μεγάλου αριθμού αθίγγανων
στην περιοχή Κάππαρη στο Παραλίμνι, οι
οποίοι δημιουργούν προβλήματα στην

περιοχή λόγω της αντικοινωνικής τους
συμπεριφοράς, με αρνητικό αντίκτυπο
στην τουριστική ανάπτυξη.

Στεγαστικό
Το ενοικιαζόμενο κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου δεν πληροί τις προϋποθέσεις που
οφείλει να έχει ένα Αστυνομικό οίκημα.
Έχουν αρχίσει ήδη ενέργειες μεταστέγασης του Επαρχιακού Αρχηγείου και των
υπολοίπων Τμημάτων της Διεύθυνσης.

Αστυνομική
Διεύθυνση
Πάφου
Η εδαφική έκταση της Α.Δ.Ε. είναι 1.394
τ. χλμ. περίπου. Γενικά, έχει την ευθύνη
περίπου για 77.000 χιλιάδες μόνιμους
κατοίκους, ενώ, δέχεται μεγάλο αριθμό
ξένων και ντόπιων τουριστών και περιηγητών που ξεπερνούν τις 500.000 ετησίως. Σ’ αυτόν δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός των παράνομων αλλοδαπών που
ζουν και εργάζονται στην επαρχία Πάφου, ως επίσης και των νόμιμα εγγεγραμμένων αλλοδαπών. Η κατηγορία αυτή αφορά μετακινούμενο πληθυσμό και
ποικίλει ανάλογα με την επιχειρηματική,
τουριστική και οικοδομική δραστηριότητα
της επαρχίας. Να σημειωθεί ότι κατά το
2010 ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σημαντικά ένεκα της οικονομικής κρίσης που
επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την επαρχία Πάφου που οφείλεται στη μείωση σε
μεγάλο βαθμό της οικοδομικής δραστηριότητας.

Αστυνομική κάλυψη
Η πόλη της Πάφου αστυνομεύεται από
τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό, ενώ
για την αστυνόμευση της Υπαίθρου από
τους ακόλουθους Αστυνομικούς Σταθμούς Πόλεως Χρυσοχούς, Στρουμπιού,
Κουκλιών, Κελοκεδάρων, Πέγειας και Παναγιάς. Η Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου
αριθμεί 332 μέλη.

Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, τα μέλη
της Διεύθυνσης Πάφου διερεύνησαν
1.254 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 49,36%, ενώ το 2009, διερευνήθηκαν 1.381 σοβαρές υποθέσεις, με ποσοστό εξιχνίασης 53,37%.
Η μείωση του σοβαρού εγκλήματος στην
Επαρχία Πάφου που παρατηρείται κατά το
τρέχον έτος υπήρξε σημαντική και οφείλεται στη κατάλληλη δραστηριοποίηση των
μελών αλλά κυρίως στις οργανωμένες επιχειρήσεις που διεξήγαγε η Διεύθυνση, παρόλο που το ποσοστό εξιχνίασης μειώθηκε.

Όσον αφορά στα τροχαία δυστυχήματα
γενικά παρουσιάζουν μικρή αύξηση σε
σχέση με το 2009, ωστόσο υπήρξε σημαντική μείωση στα θανατηφόρα δυστυχήματα. Συγκεκριμένα κατά το 2010 συνέβησαν συνολικά 311 δυστυχήματα εκ των
οποίων τα 6 θανατηφόρα με ισάριθμους
νεκρούς, τα 41 με σοβαρούς τραυματισμούς, 141 με ελαφριά τραύματα και τα
123 με υλικές ζημιές. Κατά το έτος 2009,
συνέβησαν 277 δυστυχήματα εκ των οποίων τα 10 ήταν θανατηφόρα με 12 νεκρούς.

Η Αστυνομική Διεύθυνση της Πάφου κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες είχε να αντιμετωπίσει και πυρκαγιές. Με σκοπό τον
έλεγχο της κατάστασης και την άμεση ανταπόκριση πραγματοποιήθηκαν μεγάλος
αριθμός περιπολιών σε συνεργασία με την
Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στεγαστικό
Αρχές του 2010 ολοκληρώθηκε η πρώτη
φάση της νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης
Πάφου και από 15 Μαΐου έχουν μετακινηθεί στα νέα κτήρια ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός, τα γραφεία του ΟΥΛ.Α.Ε. και
τα γραφεία του Ο.Π.Ε.
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Εντός του 2010 ολοκληρώθηκαν και τα
έργα των νέων κτηρίων του Αστυνομικού
Σταθμού Πόλης Χρυσοχούς και από τον
Οκτώβριο ο σταθμός μεταστεγάστηκε σε
αυτά.

Αστυνομική κάλυψη
Η Διεύθυνση της Μόρφου αστυνομεύεται
από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Αστρομερίτη, Κάμπου, Ευρύχου, Κακοπετριάς,
Πεδουλά και Κάτω Πύργου.

Στεγαστικό
Αρχές του 2010 ολοκληρώθηκε η πρώτη
φάση της νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης
Πάφου και από 15 Μαΐου έχουν μετακινηθεί στα νέα κτήρια ο Κεντρικός Αστυνομικός Σταθμός, τα γραφεία του ΟΥΛΑΕ και
τα γραφεία του ΟΠΕ. Εντός του 2010 ολοκληρώθηκαν και τα έργα των νέων
κτηρίων του Αστυνομικού Σταθμού Πόλης
Χρυσοχούς και από τον Οκτώβριο ο σταθμός μεταστεγάστηκε σε αυτά.

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Α.Δ.Ε. περιλαμβάνονται η Ιερά Μονή Κύκκου, τρία
Βυζαντινά Μουσεία και εκκλησίες μεγάλου
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθώς αρκετές από αυτές βρίσκονται στον κατάλοτης
γο
προστατευόμενων
μνημείων
UNESCO.

Σχέσεις Αστυνομίας - Κοινού
Ο θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης
που λειτουργεί στην επαρχία Πάφου από
το 2006 συνέχισε το κοινωνικό του έργο
με διαλέξεις και εκδηλώσεις και κατά το
τρέχον έτος. Η δραστηριότητα των μελών
της περιλάμβανε διαλέξεις για την πρόληψη του εγκλήματος, την οδική ασφάλεια
και τη βία σε αθλητικούς χώρους. Επιπλέον, συναντήθηκαν με θύματα εγκληματικών ενεργειών, διοργάνωσαν αθλητικές
δραστηριότητες, κ.ά.

Επίσης αστυνομεύει 60χλμ. της γραμμής
καταπαύσεως του πυρός, το σημείο διέλευσης Ζώδιας, υδατοφράκτες, κυβερνητικά κτίρια, υποσταθμούς της Α.Η.Κ. και
της Α.ΤΗ.Κ., τις τουριστικές περιοχές της
Κακοπετριάς, του Πεδουλά και του Κάτω
Πύργου και μεγάλο μέρος του δάσους
Τροόδους και Πάφου.

Δραστηριότητες

Αστυνομική
Διεύθυνση
Μόρφου
Η Α.Δ.Ε. Μόρφου αστυνομεύει έκταση
1.325 περίπου τ.χλμ. και περιλαμβάνει,
41 χωριά τα οποία έχουν περίπου 13.185
μόνιμους κατοίκους. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός αυξάνεται λόγω των αποδήμων που διαμένουν για κάποια χρονική περίοδο στα χωριά τους και
του τουρισμού.
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, τα μέλη
της Διεύθυνσης Μόρφου διερεύνησαν 95
σοβαρά αδικήματα σε σχέση με 71 του
2009.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου εργάστηκε και το 2010 μεθοδικά για την πρόληψη του εγκλήματος. Για το σκοπό αυτό
διοργάνωσε στοχευμένες περιπολίες με
μέλη του ΤΑΕ/ΟΠΕ και των Αστυνομικών
Σταθμών.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου έχει την ευθύνη του οδοφράγματος Κ. Πύργου – Λιμνίτη, το οποίο λειτούργησε στις 14 Οκτωβρίου 2010, σύμφωνα με ειδική συμφωνία η
οποία μεταξύ άλλων επιτρέπει την υπό όρους διέλευση Τουρκοκυπριακών οχημάτων
από και προς το θύλακα Κοκκίνων. Με τη λειτουργία του οδοφράγματος αποκαταστάθηκε η συγκοινωνία της περιοχής της Τηλλυρίας και της Πόλης Χρυσοχούς με τη Λευκωσία. Εξυπηρετούνται πέραν των κατοίκων της περιοχής τουρίστες αλλά και οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι κατάγονται από την Επαρχία Πάφου και επισκέπτονται τα χωριά τους.
Το οδόφραγμα στελεχώθηκε αρχικά με 11 μέλη, το οποία εκπαιδεύτηκαν καταλλήλως,
ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Από τη μέρα διάνοιξης
του οδοφράγματος μέχρι και το τέλος του 2010 σημειώθηκαν οι ακόλουθες διελεύσεις:
Διακίνηση διερχομένων οχημάτων και ατόμων
Ελληνοκύπριοι
προς
Κατεχόμενα

Τ/Κ προς
ελεύθερες
περιοχές

Τ/Κ προς
κατεχόμενες
περιοχές

Αλλοδαποί
προς ελεύθερες
περιοχές

Δεν επιτράπηκε
η είσοδος

ΟΧΗΜΑΤΑ

6.133

2.189

1.622

491
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ΑΤΟΜΑ

14.890

7.901

5.417

1.175

161

Σχέσεις Αστυνομίας και κοινού
Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται για ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της Αστυνομίας κατά το έτος 2010 αναπτύχθηκαν δεσμοί και γίνονται συχνές
επαφές με τις τοπικές αρχές αυτοδιοίκησης, την εκκλησία, τις στρατιωτικές αρχές, τις
κυβερνητικές υπηρεσίες, τη διοίκηση των Η.Ε., το τοπικό συμβούλιο του Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου, το διδακτικό προσωπικό των σχολείων της περιοχής, τα κέντρα νεότητας και τις πολυπολιτισμικές ομάδες πληθυσμού που διαμένουν στη Μόρφου.

Ιδιαιτερότητες/ προβλήματα
Η ύπαρξη πολλών κατοικιών που δεν είναι μόνιμα κατοικημένες αλλά και η περιουσία
που είναι διάσπαρτη σε αγροτικά τεμάχια έχουν σαν αποτέλεσμα τη διάπραξη μεγάλου
αριθμού αδικημάτων κατά περιουσίας. Πέραν των προσπαθειών για εξιχνίαση αυτών
των υποθέσεων λαμβάνονται προληπτικά μέτρα με τη διεξαγωγή περιπολιών σε συνεχή
και προγραμματισμένη βάση και την σωστή ενημέρωση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
Η ύπαρξη της μεγάλου μήκους γραμμής αντιπαράταξης δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα αφού η «νεκρά ζώνη» προσφέρεται για λαθροθηρία και για λαθρομετανάστευση.
Κατά το 2010 η Αστυνομική Διεύθυνση συνεργάστηκε στενά με τα Ηνωμένα Έθνη με τη
διεξαγωγή κοινών περιπολιών στην περιοχή της νεκρής ζώνης Αστρομερίτη για πρόληψη των πυρκαγιών και παράλληλες περιπολίες στις περιοχές «Κουρβούλας» και « Λεύκας» για τους κυνηγούς. Παράλληλα, διοργάνωσε επιχειρήσεις με στόχο την πρόληψη
των αδικημάτων κατά περιουσίας, τη λαθροθηρία, την αποτροπή ληστειών σε συνεργατικά και τραπεζικά υποκαταστήματα και την πρόληψη πυρκαγιών.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην
αστυνόμευση των οδικών αρτηριών κατά τα Σαββατοκύριακα, τις δημόσιες Αργίες και
τη θερινή περίοδο καθ’ ότι η τροχαία κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με αποτέλεσμα
να αυξάνεται και ο κίνδυνος πρόκλησης δυστυχημάτων.
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Πυροσβεστική
Υπηρεσία











Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Μελετών
Πυροπροστασία
Γραφείο Μηχανογράφησης
Λογιστήριο
Γραφείο Κινήσεως
Γραφείο Δημοσίων Συμβάσεων
Αποθήκη
Εργαστήρια
Πυροσβεστικοί Σταθμοί

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση της Αστυνομίας. Με έδρα τη Λευκωσία έχει ως αποστολή της τη διάσωση της
ανθρώπινης ζωής, την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την πυροπροστασία κτηρίων.
Η αριθμητική δύναμη της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010
ήταν 723 μέλη. Την περίοδο Μαΐου – Νοεμβρίου ενισχύθηκε με 120 εποχιακούς
εργάτες πυρόσβεσης, οι οποίοι στελέχωσαν 15 Πυροσβεστικούς Σταθμούς στην
ύπαιθρο. Οι εποχιακοί εργάτες πυρόσβεσης
περιπολούσαν στην ακτίνα δράσης των
Σταθμών τους ανταποκρίνονταν άμεσα
όταν εντόπιζαν πυρκαγιά ή ειδοποιούνταν
για ύπαρξη πυρκαγιάς.

Πυροσβεστική κάλυψη
Για την παροχή των υπηρεσιών της Π.Υ.
στις ευρύτερες αστικές περιοχές των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου
και Αμμοχώστου επί 24ώρου βάσεως, λειτουργούν δέκα Πυροσβεστικοί Σταθμοί, ενώ
για την κάλυψη της υπαίθρου, υπάρχουν
18 Πυροσβεστικοί Σταθμοί Υπαίθρου, σε
καίρια σημεία, οι οποίοι στελεχώνονται με
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Έκτακτους Πυροσβέστες.
Η Π.Υ. παρέχει κάλυψη και στα Διεθνή
Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου με
την 24ώρη λειτουργία δύο Πυροσβεστικών Σταθμών, βάσει των Κανονισμών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
Οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων
καλύπτονται από τους οικείους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, αλλά όπου αδυνατούν ή όταν χρειαστούν βοήθεια
ανταποκρίνεται και η Πυροσβεστική
Υπηρεσία Κύπρου με βάση το Σχέδιο
"Αμοιβαίας Βοήθειας".

Εκπαίδευση
Τα μέλη της Π.Υ. εκπαιδεύονται στη Σχολή Πυροσβεστικής σε θέματα πυρόσβεσης και διάσωσης. Το 2010, όπως και
κάθε χρόνο, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα
στον τομέα αυτό. Η τεχνολογική πρόοδος, ο γοργός ρυθμός οικοδόμησης, η
χρήση νέων επικίνδυνων χημικών υλικών στη βιομηχανία, η αυξανόμενη ροή
τουριστών και αρκετοί άλλοι παράγοντες,
επέβαλαν την ποιοτική αναβάθμιση στην
εκπαίδευση 403 πυροσβεστών. Παράλληλα, 15 μέλη της Υπηρεσίας παρακολούθησαν προγράμματα σε διάφορα εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού, όπως
του Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας και
Ελλάδας.
Παρ’ όλα αυτά η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ανέγερση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και των Εγκαταστάσεων
της Ε.Μ.Α.Κ., αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στον τομέα της εκπαίδευσης
των πυροσβεστών μας, καθ’ ότι δεν μπορούν να γίνονται εκπαιδεύσεις σε ρεαλιστικές συνθήκες. Το γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά την έκβαση των επιχειρήσεων της Υπηρεσίας.

Πυροπροστασία
Για 13η συνεχή χρονιά διοργανώθηκε η
«Εβδομάδα Πυροπροστασίας». Στη διάρκεια της η Π.Υ. οργάνωσε και διεξήγαγε

άσκηση με την ονομασία «ΛΑΙΛΑΠΑ 2010». Για την άσκηση αυτή συνεργάστηκαν η
Εθνική Φρουρά, η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Υπουργείου Υγείας, η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Βρετανικών Βάσεων και οι Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του 2010 η Π.Υ. ανταποκρίθηκε παγκύπρια σε 13.353 κλήσεις για
παροχή βοήθειας που αφορούσαν σε κατάσβεση πυρκαγιών, σε ειδικές εξυπηρετήσεις ανθρωπιστικής φύσεως και σε κλήσεις ασθενοφόρων ως ακολούθως:

Ψευδείς
Πυρκαγιές σε κλήσεις
αστικές
529
περιοχές 2575

Κλήσεις
ασθενοφόρων
61
Ειδικές
εξυπηρετήσεις
6029

Πυρκαγιές σε
περιοχές της
υπαίθρου
3141

Ανταποκρίσεις
Πυροσβεστικής

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές ανέρχονται περίπου σε €24.335.317, κυρίως
λόγω των δύο μεγάλων πυρκαγιών σε αποθήκες και εργοστάσιο Λεμεσού και του εργοστασίου οικοσυνθέσεων στη Λευκωσία. Η καμένη έκταση έχει υπολογισθεί περίπου σε 11,7 τ.
χλμ. και σε αυτή υπολογίζεται μόνο η δασική, καθώς επίσης άλλα 4,9 τ. χλμ. περίπου άλλης
έκτασης που είναι κοντά σε δασική, όπως καθορίζεται στην Εθνική Νομοθεσία.

Το Τμήμα Πυροπροστασίας διεκπεραίωσε 10.302 υποθέσεις σε σχέση με 9.869 το 2009 σε
ό,τι αφορά αρχιτεκτονικά σχέδια νεοαναγειρόμενων οικοδομών, έκδοση αδειών οικοδομής,
επιθεώρηση υφιστάμενων οικοδομών για την έκδοση Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης και
Άδειας Λειτουργίας.
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Εξοπλισμός
Η Π.Υ. σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εσωτερικών προχώρησε και το 2010 στην
ενοικίαση τριών Ελικοπτέρων Πυρόσβεσης, αφού αποδείχθηκε η αναγκαιότητα
της χρήσης εναέριων μέσων με τα επίγεια
μέσα πυρόσβεσης. Τα τρία Ρωσικά ελικόπτερα πυρόσβεσης στάθμευαν στο Αεροδρόμιο Πάφου και τα πληρώματα τους
διέμεναν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
τους κοντά στον Πυροσβεστικό Σταθμό
Πάφου.
Σημαντική από κάθε άποψη ήταν και η
προσφορά των ελικόπτερων των Βρετανικών Βάσεων, αφού σε 15 περιπτώσεις ελικόπτερα των Βρετανικών Βάσεων ανταποκρίθηκαν για κατάσβεση πυρκαγιών σε
αγροτικές και δασικές περιοχές. Ακόμη τα
ελικόπτερα της Μ.Α.ΕΠ. βοήθησαν σημαντικά στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών υπαίθρου, καθώς επίσης και τα δύο
αεροσκάφη του Τμήματος Δασών. Επιπρόσθετα το 2010 παραλήφθηκαν 27 νέα
Πυροσβεστικά οχήματα και ένας θάλαμος
αποστείρωσης χημικών στολών. Ακόμη, η
Υπηρεσία προμηθεύτηκε με νέας τεχνολογίας εξοπλισμό και μέσων ατομικής προστασίας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και πρότυπα, επιτυγχάνοντας έτσι τον
εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της.

Συνεργασία
Κύπρου – Ελλάδος
Το Δεκέμβριο του 2009 η Π.Υ. Κύπρου
υπέβαλε δύο προτάσεις σε συνεργασία
με το Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδος,
μέσα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREC III Ελλάδας – Κύπρου για
την προγραμματική περίοδο 20072013, η έγκριση των οποίων αναμένεται
αρχές του 2011. Ο προϋπολογισμός του
προγράμματος προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 80% και από
εθνικούς πόρους σε ποσοστό 20%.
Η πρώτη πρόταση εντάσσεται στον
άξονα προτεραιότητας «Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον» στον ειδικό στόχο
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«Πρόληψη και διαχείριση φυσικών και
τεχνολογικών κινδύνων». Η δεύτερη
πρόταση εντάσσεται στον άξονα προτεραιότητας «Προσβασιμότητα και ασφάλεια περιοχής» στον ειδικό στόχο
«ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής». Έχει συνολικό προϋπολογισμό
€600.757,00 από τα οποία €286.757,00
αφορούν στην Υπηρεσία μας. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου συμμετέχει
ως Επικεφαλής Εταίρος.

Μέρος Γ
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Κοινωνικές εκδηλώσεις
Όπως όλοι οι οργανωμένοι φορείς, έτσι
και η Αστυνομία Κύπρου, για άλλη μια
χρονιά, έθεσε τις σχέσεις της με τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας στις
προτεραιότητές της. Αναγνωρίζοντας την
κοινωνική ευθύνη που έχει έναντι στο
κοινό έδωσε, κατά το 2010, μεγάλη
έμφαση στην ανθρώπινη προσέγγιση των
πολιτών και στην ανθρωπιστική και άλλη
βοήθεια πέραν των συνηθισμένων καθηκόντων της. Στόχος του Οργανισμού μας
είναι η συμβολή μας τόσο στην αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών όσο και περιβαλλοντικών προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία. Ως μια οντότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο, δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς.

Αστυνομικοί
αιμοδότες
δότες μυελού των οστών

και

Οι Αστυνομικοί αιμοδότες, όπως κάθε χρόνο έτσι και το 2010 εκδήλωσαν έμπρακτα
τα αλτρουιστικά τους αισθήματα, προσφέροντας στις τράπεζες αίματος 678 φιάλες
αίματος. Συνολικά, υπάρχουν καταγεγραμμένοι 1760 εθελοντές αιμοδότες και 1227
εθελοντές δότες μυελού των οστών.
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Η Αστυνομία Κύπρου, έλαβε ενεργό μέρος
και σε διάφορες άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και εράνους, όπως ο Ραδιομαραθώνιος. Επιπλέον, συμμετείχε σε εράνους
του Συνδέσμου Καρκινοπαθών και φίλων,
του Ερυθρού Σταυρού, της Πορείας Χριστοδούλας, του Συνδέσμου «Κάνε μια ευχή», κ.ά.
Παράλληλα, η Φιλαρμονική της Αστυνομίας, για ακόμη μια χρονιά είχε την ευθύνη της μουσικής επένδυσης κοινωνικών,
πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων με απώτερο στόχο τη σύσφιξη σχέσεων Αστυνομίας – Κοινού.

Ανθρωπιστική βοήθεια
Η Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης
προσέφερε ανθρωπιστική βοήθεια σε τέσσερις περιπτώσεις, συμμετείχε σε τιμητικά
αποσπάσματα και απέδωσε τιμές. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή των νόμων και
κανονισμών της τροχαίας, τη ρύθμιση της
τροχαίας κίνησης και τον τροχονομικό
έλεγχο, το προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες
τόσο στους πολίτες όσο και σε οργανωμένα σύνολα. Συγκεκριμένα, παρείχαν Α΄
Βοήθειες σε θύματα τροχαίων δυστυχημάτων, συνέβαλαν στη συνοδεία ασθενοφόρων οχημάτων από τα σημεία δυστυχημάτων ή το ελικοδρόμιο στο νοσοκομείο, παρείχαν διευκολύνσεις τροχαίας
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του
Ραδιομαραθωνίου, παρείχαν βοήθεια σε
οδηγούς που ακινητοποιήθηκαν τα οχήματά τους στο οδικό δίκτυο λόγω μηχανικής βλάβης, παροχή πληροφοριών στους
οδηγούς για τον προορισμό τους.

 καθαριστικά είδη (βιοαποικοδομήσιμα
σακούλια, κλπ.)
 ηλεκτρικές συσκευές (οικονομικοί λαμπτήρες κλπ.)
 διάθεση άχρηστων μπαταριών
 αγορά οχημάτων με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
Σε ότι αφορά τη διάθεση άχρηστων μπαταριών, έχουν διατεθεί περίπου 845 άχρηστες
μπαταρίες.
Με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, η Αστυνομία ακολουθεί
το Σχέδιο Δράσης, για τις πράσινες δημόσιες
συμβάσεις, όπως αυτό απορρέει και από την
Ε.Ε.
Προς επίτευξη του σκοπού αυτού έχουν συμπεριληφθεί περιβαλλοντικές παράμετροι στις
συμβάσεις του Δημοσίου κατά την αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων, την προώθηση
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και την ευαισθητοποίηση των μελών μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Τομείς και μέτρα που περιλήφθηκαν:
 εξοπλισμός γραφείου (ανακυκλωμένο χαρτί, μελάνια, κ.ά.)

55

Παραρτήματα
Παράρτημα Α΄
Οργανόγραμμα
Παράρτημα Β΄
Αποτελέσματα Στρατηγικών Στόχων 2010—Βασικά σημεία
Παράρτημα Γ΄
Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/ Θυμάτων για τα έτη 2006-2010
Παράρτημα Δ΄
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος για τα έτη 2006-2010
Παράρτημα Ε΄
Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 2010
Παράρτημα Στ΄
Υποθέσεις Ναρκωτικών και Ενεχόμενα πρόσωπα κατά την περίοδο 2066-2010
Παράρτημα Ζ΄
Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά επαρχία για το έτος 2010

ΑΔΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΡAΦΕΙΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Α.Α.Κ.

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΑΔΕ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β’

ΑΔΕ ΠΑ-

ΑΔΕ ΜΟΡΦΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Υ.ΚΑ.Ν.

ΤΜΗΜΑ Γ’

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΑΔΕ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ *

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ &
ΕΛΕΓΧΟΥ
Υ.Ε. & Ε.
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ΥΠ. ΕΓ. Ε.

ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ

Γρ. Αξιωματικού παρά τω Υπαρχηγώ

Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων

Γρ. Τύπου / Δημοσίων Σχέσεων

Επιτ. Στρατηγικού Σχεδιασμού

Η Αστυνομική Διεύθυνση Κερύνειας δε λειτουργεί λόγω της Τουρκική Εισβολής *

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
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ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β΄- Αποτελέσματα Στρατηγικών Στόχων 2010—Βασικά σημεία
1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

2008

2008

2009

2009

2010

2010

Αριθμός κλήσεων στην τηλεφωνική
γραμμή του πολίτη (1460)

▬

15000

▬

≈36000

▬

≈40000

Αριθμός συναντήσεων με διάφορες
τοπικές κοινωνικές ομάδες για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

>600

1114

>630

1117

>680

1059

▬

3044

▬

1883

▬

1540

▬

11

▬

56

▬

20

α. από Κύπρο

▬

95557

▬

98033

106,140

β. από εξωτερικό

▬

74082

▬

81778

▬
▬

▬

45

▬

61

▬

48

▬

5347

▬

6029

▬

5599

▬

612

▬

241

▬

273

παροχής ανθρωπιστικής ή άλλης
βοήθειας από μέλη της Αστυνομίας

▬

2113

▬

975

▬

1036

παροχής οδικής βοήθειας στους
αυτοκινητόδρομους

▬

2825

▬

2134

▬

1677

Αριθμός ερευνών και διασώσεων με
πλωτά και πτητικά μέσα.

▬

118

▬

51

▬

30

Αριθμός εκδοθέντων ενημερωτικών
Αστυνομικών Δελτίων / Ανακοινώσεων προς τα Μ.Μ.Ε.
Αριθμός δημοσιογραφικών διασκέψεων για ενημέρωση του κοινού
Αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας:

82,217

Αριθμός κλήσεων:
ασθενοφόρων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
στις οποίες ανταποκρίθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για παροχή
ειδικών υπηρεσιών ανθρωπιστικής φύσεως
Αριθμός περιπτώσεων:
παροχής Α΄ βοηθειών και μεταφορά ασθενών / τραυματιών από
μέλη της Αστυνομίας

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β΄- Αποτελέσματα Στρατηγικών Στόχων 2010—Βασικά σημεία
2ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

2008

2008

2009

2009

2010

2010

Αριθμός θανατηφόρων δυστυχημάτων

<67

79

<57

64

<48

56

Αριθμός νεκρών συνεπεία τροχαίων
δυστυχημάτων

<71

82

<61

71

<51

60

<569

562

<552

538

<535

485

Αριθμός διαλέξεων για θέματα οδικής ασφάλειας

▬

1556

▬

1557

▬

1554

Αριθμός πολιτών που παρακολούθησε διαλέξεις για θέματα οδικής
ασφάλειας

>95000

121449

>95000

124564

>95000

143,539

Αριθμός οχημάτων που υποβλήθηκαν σε μηχανικό έλεγχο

>700

1139

>750

2395

>800

2051

>105000

144675

>105000

155249

>105000

167,639

Παραβίαση του ορίου ταχύτητας

▬

104653

▬

74284

▬

86206

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

▬

23285

▬

17897

▬

20657

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

▬

4984

▬

4006

▬

3643

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης
Χρήση κινητού τηλεφώνου

▬

8490

▬

9742

▬

9306

▬

21149

▬

18762

▬

22807

Άλλες τροχαίες παραβάσεις

▬

66974

▬

60006

▬

74706

>8500

9024

>8500

8482

>8500

8625

▬

929

▬

831

▬

962

Αριθμός προσώπων που παρακολούθησαν διαλέξεις για θέματα
πρόληψης εγκλήματος

719

>600

1935

>650

1886

Αριθμός σοβαρών υποθέσεων που
διερευνήθηκαν

7342

<7425

7121

<7350

8407

Ποσοστό εξιχνίασης σοβαρών υποθέσεων

59,30%

>52%

55,2%

>52%

52,75%

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης

Αριθμός δυστυχημάτων με σοβαρούς τραυματισμούς

Αριθμός ελέγχων αλκοόλης
Αριθμός καταγγελιών για :

Αριθμός πολιτών που παρακολούθησαν τις πιο πάνω ενημερωτικές /
διαφωτιστικές διαλέξεις και εργαστήρια
Αριθμός ενεχόμενων προσώπων
στις υποθέσεις ναρκωτικών

Αριθμός αλλοδαπών που ελέγχθηκαν

▬

47239

▬

54046

▬

51,652

Αριθμός προσώπων που καταγγέλθηκαν για παράνομη εργοδότηση
αλλοδαπών
Αριθμός αλλοδαπών που συνελήφθησαν να εργοδοτούνται παράνομα

▬

745

▬

1208

▬

1,115

▬

1094

▬

1617

▬

1,446

Αριθμός απελάσεων

▬

3231

▬

3673

▬

3,265

Αριθμός αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν στην Υ.Α&Μ

▬

3995

▬

2795

▬

2,498

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β΄- Αποτελέσματα Στρατηγικών Στόχων 2010—Βασικά σημεία
3ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΞΥΨΩΣΗ ΗΘΙΚΟΥ
Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

2008

2008

2009

2009

2010

2010

α. Παραλήφθηκαν

▬

76385

▬

87015

▬

69027

β. Εκτελέστηκαν/
Επιστράφηκαν

▬

71833

▬

72402

▬

65568

▬

131010

▬

145623

▬

142896

>67

52
44%

>67

>67

73
65%

▬

62

▬

69

▬

79

>160

113
44%

>180

87
40%

>200

174
68%

▬

23

▬

18

▬

29

>1
00

112
55,7%

>100

103
68%

>100

116
52,2%

▬

207

▬

192

▬

216

>240

164

>260

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
Αριθμός ενταλμάτων είσπραξης προστίμων που:

γ. Εκκρεμούν
Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων/ σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου (CEPOL) που
αξιοποιήθηκαν από την Αστυνομία
Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
παρακολούθησαν τα πιο πάνω εκπαιδευτικά προγράμματα/ σεμινάρια
Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων / σεμιναρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αξιοποιήθηκαν από την Αστυνομία
Αριθμός ομάδων εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις οποίες συμμετείχαν μέλη της
Αστυνομίας
Αριθμός / ποσοστό εκπαιδευτικών
προγραμμάτων/συνεδρίων/
σεμιναρίων που προσφέρονται από
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τρίτες χώρες και αξιοποιήθηκαν από
την Αστυνομία
Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
παρακολούθησε τα πιο πάνω
προγράμματα/συνέδρια/ σεμινάρια
Αριθμός μελών της Αστυνομίας που
παρακολούθησαν εξειδικευμένο πρόγραμμα
(4 ήμερο) σε θέματα χειρισμού όπλων στα πλαίσια απόκτησης πιστοποιητικού ικανότητας κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού.

62
50%

502

>300

832

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Β΄- Αποτελέσματα Στρατηγικών Στόχων 2010—Βασικά σημεία
4ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

Στόχος

Αποτελέσματα

2008

2008

2009

2009

2010

2010

συμμόρφωση των μελών μας με τις
ισχύουσες οδηγίες και τον εντοπισμό των ελλείψεων, αδυναμιών και
παρατυπιών

>90

87

>100

57

>100

131

καταστροφή εγγράφων σύμφωνα
με τις ισχύουσες οδηγίες

>85

89

>85

108

>85

109

την ώρα προσέλευσης στο καθήκον

>12

11

>12

7

>12

15

>40

40

>45

45

>50

50

Γενικοί Δείκτες
Απόδοσης και Πληροφόρησης
Αριθμός επιθεωρήσεων και ελέγχων
από την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων και
Ελέγχου σχετικά με :

Αριθμός μηχανογραφημένων
προγραμμάτων

ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ Γ΄- Πίνακας Τροχαίων Δυστυχημάτων/ Θυμάτων για τα έτη 2006-2010

ΘΥΜΑΤΑ

2007

2006

79

88

81

Θανατηφόρα

539

562

583

601

Σοβαρά

652

594

747

773

1.073

Ελαφρά

686

659

741

838

918

Ζημιές

1.883

1.856

2.129

2.282

2.673

ΣΥΝΟΛΟ

60

71

82

89

86

Νεκροί

586

647

660

708

730

Σοβαρά

1.176

1.076

1.292

1.411

1.859

Ελαφρά

1.822

1.794

2.034

2.208

2.675

ΣΥΝΟΛΟ

Τραυματίες

2008

64

489

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

2009

56

ΕΤΟΣ

2010

2290 1845 80,57%

Ε = Εξιχνιασθείσες Υποθέσεις

K = Καταγγελθείσες Υποθέσεις

%= Ποσοστό εξιχνίασης

493

895

4

852

36

38

0

14

8

8

Ε

29,57%

33,88%

10,00%

97,37%

48,65%

22,75%

0,00%

73,68%

72,73%

72,73%

%

2051 1659 80,89%

1667

2642

40

875

74

167

0

19

11

11

Κ

2007

6

758

42

39

0

28

12

7

Ε

18,18%

97,30%

59,15%

20,86%

0,00%

82,35%

92,31%

77,78%

%

501

35,66%
2210 1862 84,25%

1405

2587 1100 42,52%

33

779

71

187

0

34

13

9

Κ

2008

401

910

3

689

84

31

3

22

17

12

Ε

2134 1793

1285

2504

51

706

142

204

3

27

19

19

Κ

81,48%

89,47%

63,16%

%

84,02%

31,21%

36,34%

5,88%

97,59%

59,15%

15,20%

100,00%

2009

2

817

70

23

1

29

10

7

Ε

3,70%

96,00%

44,30%

13,07%

50,00%

78,38%

90,91%

100,00%

%

627

37,39%
2199 1793 81,54%

1677

3230 1099 34,02%

54

851

158

176

2

37

11

7

Κ

2010

ΟΛΙΚΟ 7923 3808 48,06% 7557 4007 53,02% 7328 4355 59,43% 7094 3965 55,89% 8402 4478 53,30%

25,76%

Αλλα σοβαρά εγκλήματα

414

26,50%

11,11%

1607

813

4

96,17%

Κλοπές

36

Kαταστροφή περιουσίας με
εκρηκτικές ύλες

628

38,75%

21,80%

100,00%

3068

653

Ναρκωτικά

31

29

1

79,31%

83,33%

71,43%

%

Διαρρήξεις

80

Ληστείες και Εκβιασμοί

1

Απόπειρες Βιασμών

133

29

Βιασμοί

Εμπρησμοί / Απόπειρες

10

12

Απόπειρες Φόνων

23

10

Ε

14

Κ

2006

Φόνοι

Αδικήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄- Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος για τα έτη 2006-2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄- Δραστηριότητες Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 2010

Μάης

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

Γενάρης

ΜΗΝΕΣ

4336

4087

3905

4261

3902

4430

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

622

590

740

667

742

678

721

12

18

15

25

12

19

22

22

485

522

465

470

572

514

575

519

539

89

89

56

81

103

101

95

83

94

83

178

118

124

65

98

132

129

134

115

126

112

325

252

240

251

195

264

281

298

333

286

283

257

966

86

74

65

86

93

77

72

116

60

83

81

73

58423

4240

5166

4657

5231

4102

5222

5532

5001

4322

5574

4648

4728

718

59

58

97

85

59

77

51

55

41

44

46

46

2498

162

218

246

228

169

224

243

208

214

209

162

215

ΑΙΤΗΤΕΣ

Ιούνιος
4431
681

17

487

147

115

3265

OVER-

Ιούλιος
3816
621

13

488

94

1446

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Αύγουστος
4521
636

20

512

1115

ΑΣΥΛΟΥ**

Σεπτέμβριος
4273

649

35

6148

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΝΗΣΗ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

Οκτώβριος
4998

658

230

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΡ- ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ
ΚΑΘ΄
ΓΟΔΟΤΗΣΗ
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
ΕΡΓ/ΕΣ ΑΛ/ΠΟΙ

Νοέμβριος
4692

8005

STAY

Δεκέμβριος

51652

Συνολικό* Συλληφθέντες

ΟΛΙΚΟ

* Ο συνολικός αριθμός λαθρομεταναστών ανέρχεται στους 8005 και συμπεριλαμβάνει: συλληφθέντες λαθρομετανάστες + overstay + αιτητές ασύλου από κατεχόμενα
+ λαθρομετανάστες που αποχώρησαν από μόνοι τους.
** Αντιπροσωπεύει τον αριθμό αιτήσεων που λαμβάνει η Υπηρεσία Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης

238

238

654

Αλλοδαποί

Αρ. Υποθέσεων

2006

506

654

506

Ενεχόμενα Πρόσωπα

Κύπριοι

800
775
750
725
700
675
650
625
600
575
550
525
500
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
284

875

284

743

2007

743

875

250

779

250

677

2008

677

779

706

239

595

2009

595

706

239

851

253

720

253

851

2010

720

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ΄- Υποθέσεις Ναρκωτικών και Ενεχόμενα πρόσωπα κατά την περίοδο 2066-2010

Αρ. Υποθέσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄- Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά επαρχία για το έτος 2010

Αδικήματα

Λευκωσία

Λεμεσός

Αμμόχωστος

Πάφος

Λάρνακα

%

K

Μόρφου

Ε

%

ΟΛΙΚΟ

%

Ε

Ε

K

K

%

%

Ε

Ε

K

K

%

%

Ε

Ε
100,00
%

K

K
3

100,00
%

3

7

100,00
%

7

4

90,91%

4

10

Φόνοι

11

100,00
%

100,00
%

2

3

2

3

100,00
%

80,00%

1

4

1

5

100,0%

Απόπειρες Φόνου

2

688

65,96
%

95

41

43,16
%

8402

4478

53,30
%

2

78,4%

66,7%

29

2

37

3

66,7%

100,0%

4

8

6

8

90,9%

1043

42,9%

10

49,36
%

100,00
%

619

5

1254

3

11
1

7

Βιασμοί
100,00
%

96,00%

50,00%

1

6

817

3,70%

74,11
%

1

710

4

958

3

41,11
%

2

1

1

20

851

2

34,02%

2

Απόπειρες Βιασμού
13

54

1099

37,39%

13,07%

9,09%

3230

627

23

6

25,00%

1677

176

66

7

11

11,76%

81,54%

25,00%

9,43%

24

44

2

1793

6

5

36,36%

154 48,73%

17

2199

24

53

4

94,35%

33,13%

80,77%

30,00%

Εμπρησμοί /
Απόπειρες
11

117

316

55

21

44,30%

40,00%

124

30,26%

166

26

70

24

94,07%

141

24,81%

340 87,86%

158

60

111

466

67

387

65,00%

51,16%

118

70,61%

270

80,47%

13

22
244 98,79%

346

71,34%

272

20

43
247

490

112

338

29,17%

Ληστείες &
Εκβιασμοί
95,34%

169 17,98%

157

84,28%

5

225

21,17%

134

115 95,04%

236

940

94

159

121

Ναρκωτικά

28,54%

444

421 75,04%

1

17

278

47,67%

561

25,00%

Kαταστροφή
περιουσίας με
εκρηκτικές ύλες
974
297

83,10%

2357 969

3,70%

Διαρρήξεις
623
605

53,84
%

1

Κλοπές
728

1451

27

Άλλα σοβαρά
εγκλήματα
ΟΛΙΚΟ 2695

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

Αρχηγείο Αστυνομίας
1478 Λευκωσία
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: police@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.police.gov.cy
Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης
Τηλ. 22808467
FAX: 22808468
Ιστοσελίδα: rdd@police.gov.cy

