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 Βελτίωση της αστυνόμευσης μέσα από την εφαρμογή της φιλοσοφίας της οδικής αστυνόμευσης
 Παρακολούθηση χαρτογράφησης των τροχαίων συγκρούσεων
 Αύξηση συμμόρφωσης με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας
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• Βελτίωση χρόνου ανταπόκρισης σε σκηνές οδικών τροχαίων συγκρούσεων 
• Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης τροχαίων υποθέσεων 
• Ανέγερση κτηρίων για την Α.Δ.Ε Πάφου (Γ‘ φάση - Τμήμα Τροχαίας)   
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 Τροποποίηση νομοθεσίας για διευκόλυνση της διερεύνησης
 Αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριοδοτών
 Δημιουργία μηχανογραφικών εφαρμογών και διασύνδεση με φορητά τερματικά με σκοπό η επιχειρησιακή 

πληροφορία να είναι άμεσα προσβάσιμη 
 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των μεθόδων έρευνας, συλλογής και αξιοποίησης των πληροφοριών



 Ανάπτυξη και ενίσχυση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών
 Διασύνδεση όλων των υπηρεσιών ασφάλειας στον τομέα ανταλλαγής και αξιοποίησης των πληροφοριών
2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

• Πραγματοποίηση συνοδειών και παροχή ασφάλειας σε πλοία και άλλους πιθανούς στόχους οι οποίοι είναι 
επιρρεπείς σε τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες

• Αντιμετώπιση φαινομένων διακρίσεων και ρατσισμού
• Μείωση των παρανόμως διακινούμενων όπλων και πυρομαχικών
• Εξάρθρωση σύγχρονων τρομοκρατικών ομάδων
• Καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και μέσων
• Εξασφάλιση διαρκούς ετοιμότητας του προσωπικού και άλλων πόρων για άμεση και αποτελεσματική 

ανταπόκριση σε ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια
• Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ

• Οργανωμένη και ενιαία αντιμετώπιση του φαινόμενου με βάση τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης (ανάπτυξη 
σχεδίων για εκτίμηση επικινδυνότητας)

• Αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων για αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών που απειλούν 
την ασφάλεια και έκτακτων περιστατικών

• Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους εμπλεκομένους φορείς στην Κύπρο και στο Εξωτερικό

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

• Εφαρμογή μέτρων προστασίας σε ημεδαπούς στόχους και στόχους ξένων συμφερόντων υψηλού κίνδυνου 
για πρόληψη και αποτροπή παράνομων ενεργειών

• Εφαρμογή μέτρων προστασίας για επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων
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• Διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης του πολίτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες
• Διοργάνωση διαλέξεων για θέματα πρόληψης εγκλήματος σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
• Επαρκής ενημέρωση του κοινού για λήψη προληπτικών μέτρων με διαφωτιστικό υλικό και οργανωμένες 

εκστρατείες 
• Διασφάλιση προσβασιμότητας σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών και της σύγχρονης τεχνολογίας (μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης κ.λ.π.) 

2. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

• Επέκταση και αναβάθμιση του θεσμού της κοινοτικής αστυνόμευσης
• Αποτελεσματική παρακολούθηση, ανάλυση και χαρτογράφηση των δεδομένων που αφορούν στο κοινό 

έγκλημα
• Ανάπτυξη νέων στοχευόμενων προγραμμάτων πρόληψης και ενίσχυση των υφιστάμενων 
• Ανάπτυξη συνεργασίας με εμπλεκομένους φορείς
• Αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς χώρους

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

 ‘Εγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά κοινού εγκλήματος
 ‘Εγκαιρη και αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων
 ‘Αμεση καταχώρηση των υποθέσεων στο δικαστήριο
 Μείωση των εκκρεμούντων ενταλμάτων σύλληψης/προστίμων
 Απεμπλοκή του προσωπικού της Αστυνομίας από αρμοδιότητες ξένες προς την αποστολή του και 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους αρμόδιους φορείς



 Ανέγερση νέων κτηρίων Α.Δ.Ε. Μόρφου
 Ανέγερση νέας Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου
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1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 Συνδυασμός/εφαρμογή νέου μοντέλου αστυνόμευσης (που βασίζεται στην κοινοτική αστυνόμευση και 
περιλαμβάνει πτυχές της αστυνόμευσης με επίκεντρο την πληροφορία και ενισχύεται παράλληλα με την 
εφαρμογή της "έξυπνης αστυνόμευσης" 

 Αποτελεσματική παρακολούθηση, ανάλυση και χαρτογράφηση των δεδομένων που αφορούν στο 
Οργανωμένο Έγκλημα

 Δημιουργία  σχεδίου δράσης κατά της διαφθοράς 
 Βελτίωση τρόπου διερεύνησης πληροφοριών που αφορούν σε αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά 

μελών της Αστυνομίας
 Εφαρμογή του κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας
 Αποτελεσματική εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων της Αστυνομίας
 Αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας και έκτακτων περιστατικών
 Πάταξη της νεανικής παραβατικότητας
 Καταστολή-δίωξη βίας στην οικογένεια
 Διεξαγωγή επιχειρήσεων με στόχο περιοχές και χώρους αυξημένης εγκληματικότητας
 Στοχοποίηση εγκληματικών οργανώσεων ή εγκληματικών ενεργειών με αυξημένη προβολή στην κοινωνία
 Επικαιροποίηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής
 Παροχή εναέριας υποστήριξης με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
 Τροποποίηση νομοθεσίας για διευκόλυνση της διερεύνησης

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

 Αποτελεσματική και γρήγορη διερεύνηση των υποθέσεων για την οικονομία (ειδική ομάδα)
 Συνεργασία με άλλους εμπλεκομένους φορείς (Νομική Υπηρεσία, Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ.) για θέματα 

ανταλλαγής πληροφοριών για οικονομικές απάτες, φοροδιαφυγή κ.λπ. και υποβολή έκθεσης προόδου
 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος
 Εντοπισμός και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες
 Καταπολέμηση απάτης που συνδέεται με φοροδιαφυγή
 Καταπολέμηση αδικημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου
 Καταπολέμηση παράνομων στοιχημάτων και παράνομων τυχερών παιγνίων 

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

 Εντοπισμός νεαρών παραβατών μέχρι την ηλικία των 18 ετών με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση
 Προώθηση προληπτικών δράσεων αγωγής και υγείας για την αποφυγή χρήσης παράνομων εξαρτησιογονων 

ουσιών
 Αποτελεσματικός εντοπισμός των εμπόρων μέσα από την αξιοποίηση των πληροφοριών
 Μείωση διακίνησης των παράνομων ουσιών εξάρτυσης 
 Αποτροπή της εισαγωγής παράνομων ουσιών εξάρτυσης στην Κ.Δ.
 Συνεργασία με οργανισμούς της Ε.Ε., Διεθνείς Οργανισμούς & τρίτες χώρες στον τομέα των ουσιών 

εξάρτυσης

4. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ

• Ενημέρωση του κοινού για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 
• Εντοπισμός πρόσωπων ή δικτύων που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας
• Καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyber bullying) 



• Καταπολέμηση της διαδικτυακής απάτης

5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 Ετοιμασία πλάνου για πρωτόκολλα συνεργασίας κρατικών υπηρεσιών και Μ.Κ.Ο. (καθορισμός τομέων 
συνεργασίας, ετοιμασία κανονισμών συνεργασίας κ.λπ.)

 Πραγματοποίηση στοχευόμενων διαλέξεων σε σχολεία, πανεπιστήμια, στρατόπεδα κ.λπ. για το θέμα της 
εμπορίας πρόσωπων

 Συνεργασία με τοπικές αρχές και άλλους αρμόδιους φορείς για εντοπισμό πιθανών θυμάτων και 
προσπάθεια υιοθέτησης του θεσμού outreach worker or street worker 

 Προώθηση εγχειριδίου για εντοπισμό πιθανών θυμάτων που θα απευθύνεται σε όλους τους λειτουργούς 
πρώτης γραμμής (λειτουργούς αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που έρχονται σε άμεση επαφή με τους 
μετανάστες)

 Ετοιμασία προτάσεων για την ενίσχυση της συνεργασίας με τους αρμοδίους φορείς της τοπικής κοινωνίας 
 Διεξαγωγή συντονισμένων επιχειρήσεων με σκοπό την πάταξη της εμπορίας πρόσωπων
 Αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων εμπορίας προσώπων
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

 Καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης παράτυπων μεταναστών
 Αναβάθμιση της λειτουργίας του χώρου κράτησης απαγορευμένων μεταναστών
 Ενδυνάμωση του μηχανισμού επαναπατρισμού παράνομων αλλοδαπών
 Αποτελεσματικός έλεγχος εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας για εντοπισμό παράνομων αλλοδαπών
 Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των σημείων διέλευσης λαθρομεταναστών καθώς και του τρόπου 

δράσης τους
 Προώθηση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τρίτες χώρες 
 Αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων και των σημείων εισόδου στη Δημοκρατία
 Συνεργασία με μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

 Αποτελεσματική ανταπόκριση σε κοινές επιχειρήσεις με το Τμήμα Τελωνείων
 Αποτελεσματικός και ποιοτικός έλεγχος των επιβατών και των χειραποσκευών
 Αποτελεσματικός έλεγχος ατόμων σε σχέση με stop list, εντάλματα κ.λ.π.
 Αποτελεσματική συνεργασία με τα κλιμάκια της ΥΚΑΝ στους αερολιμένες
 Ανάπτυξη αμφίδρομης σχέσης με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες μέσα από ένα 

πρόγραμμα δομημένων συναντήσεων
 Αποτελεσματική εφαρμογή των προνοιών της επιτροπής Airport Safety Committee
 Αποτελεσματική ανταπόκριση σε συμβάντα σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΛΙΜΑΝΙΩΝ

 Αποτελεσματική συνεργασία με τους διαφόρους φορείς που δραστηριοποιούνται στα λιμάνια 
 Αποτελεσματική ανταπόκριση σε κοινές επιχειρήσεις με το Τμήμα Τελωνείων
 Αποτελεσματική ανταπόκριση σε συμβάντα σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχεδία
 Αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνεργασίες (Eurosur, 

Seahorse κ.λ.π.)
 Ανέγερση εγκαταστάσεων για τις ανάγκες της Λ.&.Ν.Α. στη Λεμεσό
 Εφαρμογή του προγράμματος εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου
 Ετοιμασία μελέτης για εγκατάσταση συστήματος μη επανδρωμένης εναέριας επιτήρησης (drones)



4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

 Επιτήρηση της γραμμής αντιπαράταξης
 Εφαρμογή συστήματος ελέγχου εισόδων και εξόδων (σημεία διέλευσης)
 ‘Ελεγχος των προσώπων που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές από τα νόμιμα σημεία διέλευσης της Κ.Δ.
 ‘Ελεγχος των οχημάτων που εισέρχονται/εξέρχονται στις ελεύθερες περιοχές από τα νόμιμα σημεία 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Αστυνόμευση στην Κύπρο

Γενικές Πληροφορίες
Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στη δημογραφική έκθεση για το 2016, ο πληθυσμός της 
Kύπρου στο τέλος του 2016 υπολογίζεται σε 947.000 σε σύγκριση με 940.100 τον προηγούμενο χρόνο, 
σημειώνοντας αύξηση 0,7%. Στο συνολικό πληθυσμό της Kύπρου δεν περιλαμβάνονται οι Tούρκοι έποικοι. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε σύνολο 947.000 κατοίκων η σύνθεση του πληθυσμού κατά κοινότητα στο 
τέλος του 2016 ήταν:

 Ελληνοκυπριακή κοινότητα 706.800 ή 74,6% 
 Τουρκοκυπριακή κοινότητα 92.200 ή 9,8% 
 Ξένοι υπήκοοι 148.000 ή 15,6%.

H Κύπρος καλύπτει έκταση 9.251 τετραγωνικών χιλιομέτρων και διαιρείται διοικητικά σε έξι Επαρχίες. Οι 
Βρετανικές Βάσεις έχουν κάτω από τον έλεγχο τους  έκταση 158,4 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Από το 1974, συνεπεία της τουρκικής εισβολής, 37% της συνολικής έκτασης του νησιού βρίσκεται υπό 
τουρκική κατοχή, με αποτέλεσμα η Κυπριακή Δημοκρατία να μην ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στις 
περιοχές αυτές. Με την τουρκική εισβολή προέκυψε και η γραμμή κατάπαυσης του πυρός, μήκους 185 
τετραγωνικών χιλιομέτρων και κατ’ επέκταση, δημιουργήθηκε η νεκρή ζώνη, η οποία βρίσκεται υπό τον 
έλεγχο της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. 

Από το 2003 πρόσωπα και εμπορεύματα διακινούνται στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία 
περιοχές μόνον από τα σημεία διέλευσης όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 
αρ. 866/2004 και στο άρθρο 4(3) του εν λόγω Κανονισμού (γνωστός ως Κανονισμός για την πράσινη 
γραμμή):

(α)Λήδρα Πάλλας (μόνο για πεζούς), 
(β) Άγιος Δομέτιος, 
(γ) Πέργαμος, 
(δ) Στροβίλια, 
(ε) οδός Λήδρας (μόνο για πεζούς),
(στ) Ζώδια (Αστρομερίτη), 
(ζ) Κάτω Πύργος- Καραβοστάσι (Λιμνίτης), 

Τα πιο κάτω σημεία διέλευσης  δεν έχουν ακόμη τεθεί σε λειτουργία.
(η) Λεύκα-Απλίκι, 
(κ) Δερύνεια 

Τα δύο σημεία διέλευσης, Πέργαμος και Στροβίλια, ελέγχονται από τις αρχές της Βρεττανικής Βάσης 
Δεκέλειας. 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στην Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του 2017, 646.569 
Ελληνοκύπριοι πέρασαν προς  τις κατεχόμενες περιοχές. Σε σχέση με το 2016, όπου ο αριθμός αυτός 
ανήλθε στις 613.111, παρουσιάζεται αυξητική τάση ύψους 5,17%. Επίσης το 2017 πέρασαν στις 
κατεχόμενες περιοχές 267.467 ελληνοκυπριακά οχήματα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 8,42% σε 
σχέση με το 2016, όπου ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 244.929. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του 2017, από 
τα κατεχόμενα προσήλθαν στις ελεύθερες περιοχές 1.140.682  Τουρκοκύπριοι ενώ κατά τη διάρκεια του 
2016 προσήλθαν στις ελεύθερες περιοχές 1.138.670 Τουρκοκύπριοι, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της 
τάξης του 0,17% το 2017. Επίσης 435.882 τουρκοκυπριακά οχήματα πέρασαν το 2017 στις ελεύθερες 
περιοχές παρουσιάζοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το 2016 όπου είχαν περάσει 413.208.
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Διευκρινίζεται ότι στα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία δεν περιλαμβάνεται ο αριθμός ατόμων και οχημάτων 
που πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές από τα οδοφράγματα Περγάμου και Στροβιλιών, τα οποία 
ελέγχονται από τις κυρίαρχες Βρετανικές Βάσεις.

Ιστορική Αναδρομή σχετικά με την ίδρυση της Αστυνομίας
Η Αστυνομία Κύπρου συστάθηκε το 1960 με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αρχικά 
δημιουργήθηκαν δύο Σώματα Ασφαλείας, το Σώμα της Αστυνομίας και το Σώμα της Χωροφυλακής, τα 
οποία το 1964 ενώθηκαν σχηματίζοντας τη σημερινή Αστυνομία. Η Αστυνομία, ως σώμα ασφαλείας, 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση και διαφύλαξη της ειρήνης και της έννομης τάξης και γενικά 
στην ομαλή λειτουργία της Δημοκρατίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της πρόληψης και εξιχνίασης του 
εγκλήματος, της σύλληψης και προσαγωγής των παρανομούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης και γενικά της 
προστασίας του πολίτη και της περιουσίας του από παράνομες πράξεις. Πέραν της προαγωγής της 
ασφάλειας, η σημερινή Αστυνομία καλείται όπως παρέχει και κοινωνικές υπηρεσίες προς το κοινό, 
επιδεικνύοντας παράλληλα με τις ευθύνες και αρμοδιότητές της και την ανθρωπιστική της φύση. 

Δομή Αστυνομίας Κύπρου 
Η Αστυνομία ασκεί τις εξουσίες της σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας για τη διατήρηση του 
νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη 
σύλληψη και δίωξη των παρανομούντων.  
Ο Αρχηγός, τηρούμενης οποιασδήποτε διαταγής ή οδηγίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχει τη διοίκηση 
και διεύθυνση της Αστυνομίας και είναι υπόλογος στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τήρηση του νόμου και 
της τάξης σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας, για την επαρκή διοίκηση και διακυβέρνηση της 
Αστυνομίας και για τη νόμιμη διάθεση όλων των δημοσίων χρημάτων που προορίζονται για την 
εξυπηρέτησή της.

Η Αστυνομία Κύπρου λειτουργεί με βάση την Κυπριακή Νομοθεσία και ειδικότερα με τους πιο κάτω 
Νόμους και Κανονισμούς:

 Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
 Τον Περί Αστυνομίας Νόμο 73(Ι) 2004
 Τους Περί Αστυνομίας Κανονισμούς
 Τις Αστυνομικές Διατάξεις
 Τον Ποινικό Κώδικα, Κεφ. 154
 Τον Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο Κεφ.9
 Τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο 138 (Ι) 

2001

Το προσωπικό της Αστυνομίας είναι κατανεμημένο σε πέντε Τμήματα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε τρεις 
Μονάδες, σε 5 Υπηρεσίες, σε 4 Διευθύνσεις και σε έξι Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών, στην Α.Α.Κ. και 
στη Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία. Επιπλέον, αναπόσπαστο Τμήμα της Αστυνομίας αποτελεί η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Οι Υπηρεσιακές δραστηριότητες της Αστυνομίας κατανέμονται στους ακόλουθους τέσσερις βασικούς 
τομείς, κάθε ένας από τους οποίους εποπτεύεται από ένα Βοηθό Αρχηγό Αστυνομίας: 

(α) Διοίκηση
(β) Επιχειρήσεις
(γ) Εκπαίδευση
(δ) Υπηρεσίες Υποστήριξης
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Αναλυτικά, η διοικητική οργάνωση και διάρθρωση της Αστυνομίας έχει ως ακολούθως: 

Τμήματα
 Τμήμα Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου
 Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος
 Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης
 Τμήμα Πληροφορικής

Υπηρεσίες 
 Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών
 Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Αστυνομίας
 Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
 Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών 
 Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών

Μονάδες
 Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης
 Μονάδα Προεδρικής Φρουράς
 Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων

Διευθύνσεις
 Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
 Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων
 Διεύθυνση Οικονομικών
 Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων, Επιθεωρήσεως και Ελέγχου

Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών
 Λευκωσία
 Λεμεσός
 Λάρνακα
 Πάφος
 Αμμόχωστος
 Μόρφου
 Κερύνειας (Λόγω της Τουρκικής Εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής η Αστυνομική Διεύθυνση 

Κερύνειας δε λειτουργεί).
 Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία
 Α.Α.Κ.

Η Οργανωτική Δομή της Αστυνομίας  παρουσιάζεται ως Παράρτημα Α’.

Στρατηγικές Επιδιώξεις Υ.Δ.&Δ.Τ.
1. Ποιοτική αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
2. Έννομη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
3. Εκσυγχρονισμός, αποτελεσματικότητα και βελτίωση των δομών.
4. Διαφάνεια, πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς.
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Όραμα 
Να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία, η οποία να εγγυάται μια ασφαλέστερη 
κοινωνία.

Αξίες
Η Αστυνομία Κύπρου υπηρετεί και εμπνέεται από τις ακόλουθες αξίες, οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο συμπεριφέρεται και ενεργεί 

 Δικαιοσύνη  Διαφάνεια
 Ακεραιότητα  Εμπιστοσύνη
 Επαγγελματισμός  Αφοσίωση

 Αποτελεσματικότητα  Σεβασμός 
 Αξιοκρατία

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017

5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Ο Προϋπολογισμός της Αστυνομίας, για το 2017, ανήλθε στο συνολικό ποσό των €225,57 εκ. Ο εγκριμένος 
Προϋπολογισμός του έτους 2016, ο οποίος ανήλθε συνολικά στα €220,89 εκ., περιλάμβανε ποσό ύψους 
€2,93 εκ., περίπου, για τις λειτουργικές δαπάνες της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ). Στον 
Προϋπολογισμό για το 2017, κάτω από το Κεφάλαιο 13.03, δεν περιλαμβάνονται ποσά για τις  
λειτουργικές δαπάνες της ΚΥΠ καθότι οι εν λόγω δαπάνες μεταφέρονται σε ξεχωριστό Κεφάλαιο λόγω  
ανεξαρτητοποίησης της εν λόγω Υπηρεσίας.

Με βάση τα πιο πάνω, ο Προϋπολογισμός της Αστυνομίας για το 2016, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες της 
ΚΥΠ, ανήλθε στα €217,96 εκ. (ήτοι €220,89 εκ. μείον €2,93 εκ.) παρουσιάζοντας καθαρή συνολική  αύξηση 
για το 2017 ποσό ύψους €7,61 εκ. ή 3,49%.

Από το σύνολο των €225,57 εκ. που προϋπολογίζεται για το 2017, ποσό ύψους €182,65 εκ. ή 81% του 
συνόλου, αφορούσε στις δαπάνες μισθοδοσίας και επιδομάτων του προσωπικού.  Το εν λόγω ποσό ήταν 
αυξημένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 2016 (€175,53 εκ.), κατά €7,12 εκ. ή 4% περίπου λόγω 
της πρόνοιας για πρόσληψη 210 Αστυφυλάκων με συνολικό κόστος €3,8 (χωρίς να περιληφθούν 
οποιαδήποτε επιδόματα) και το υπόλοιπο λόγω της επανέναρξης παραχώρησης προσαυξήσεων από το  
2017 και της αποδέσμευσης αριθμού κενών θέσεων προαγωγών. Το υπόλοιπο ποσό των €42,92 εκ., 
αφορούσε στις εναπομείναντες Τακτικές και Αναπτυξιακές Δαπάνες.

Η αποδέσμευση των 210 νέων θέσεων πρόσληψης στην Αστυνομία και των 40 θέσεων στην 
Πυροσβεστική, αποτελούσε αδήριτη ανάγκη για την Αστυνομία και την Πυροσβεστική, ώστε να βελτιώσει 
σε κάποιο τουλάχιστον βαθμό τη λειτουργίας της με πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Αναλυτικότερα, οι Τακτικές δαπάνες, για την Αστυνομία, εκτός των δαπανών για μισθούς, ωρομίσθια και 
επιδόματα, ανήλθαν στο ποσό των €31,07 εκ. σε σύγκριση με €31,45 εκ. για το 2016.  Παρουσίασαν 
δηλαδή συνολική μείωση €0,34 εκ. ή 1,1 %, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της αυξομείωσης 
διάφορων κονδυλίων με κυριότερα τα εξής: αύξηση διαφόρων λειτουργικών δαπανών €0,6 εκ., αύξηση 
δαπανών για συμβάσεις υπηρεσιών €0,52 εκ. και αύξηση για συντήρηση σκαφών της Λιμενικής €0,52 εκ.  
Περαιτέρω, παρουσιάστηκαν μειώσεις €1,39 εκ., περίπου, για τις δαπάνες που αφορούν στην αγορά 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και €0,64 εκ. για τις δαπάνες συντήρησης των ελικοπτέρων.

Οι Αναπτυξιακές δαπάνες για το 2017 ανήλθαν στο ποσό των €11,85 εκ. σε σύγκριση με €11,02 εκ. για το 
2016. Δηλαδή, παρουσίασαν αύξηση €0,83 εκ. ή 7,59%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των κονδυλίων για 
τα συγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα κατά €0,55 εκ. και στην αύξηση κατά €0,28 εκ., των 
δαπανών για ανεγέρσεις και βελτιώσεις κτιρίων της Αστυνομίας.

Μέχρι το τέλος του 2017, στην Αστυνομία Κύπρου υπηρετούσαν 5001 μέλη, εκ των οποίων 882 μέλη είναι 
Ε/Αστυφύλακες, 47 Τ/Ε/Αστυφύλακες και 75 μέλη είναι εξειδικευμένο προσωπικό. Επίσης  υπηρετούσαν 
12 μέλη πολιτικό προσωπικό.  Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία  υπηρετούσαν 666 μέλη. Επισημαίνεται ότι 
σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του έτους 2018, οι οργανικές θέσεις της Αστυνομίας 
ανέρχονται σε 5461 σε όλους τους βαθμούς. Αυτό συνεπάγεται ότι παραμένουν 460 θέσεις κενές, εξαιτίας 
των πολλών πρόωρων  αφυπηρετήσεων αλλά και της μη πρόσληψης νέου προσωπικού, λόγω της 
παγοποίησης των θέσεων που επηρεάζει ολόκληρη τη Δημόσια Υπηρεσία. 

Στην Αστυνομία όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, 1/1/2018, υπηρετούσαν στην Αστυνομία 3744 
άντρες ή 74.62% σε όλες τις βαθμίδες και 1273 γυναίκες ή 25.37%. Μεταξύ 2014 μέχρι και σήμερα δεν 
υπάρχουν γυναίκες σε ψηλότερη βαθμίδα από αυτήν του Αστυνόμου Β’. Μέχρι σήμερα η ανώτερη 
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βαθμίδα που είχε φτάσει γυναίκα ήταν στο βαθμό του Β/Αρχηγού, μόνο σε μια περίπτωση από την ίδρυση 
της Αστυνομίας.

Προκήρυξη κενών θέσεων για πρόσληψη στην Αστυνομία
Η προκήρυξη των θέσεων η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 
16/12/2016 έγινε στη βάση των νέων κριτηρίων που έχουν ψηφιστεί.  Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι για 
πρώτη φορά, έχουν εισαχθεί ψυχομετρικές εξετάσεις για αξιολόγηση των υποψηφίων, ενώ ταυτόχρονα 
καταργείται η προφορική συνέντευξη. Επιπρόσθετα, τα αθλητικά γυμναστικά αγωνίσματα έχουν 
διαφοροποιηθεί, ώστε, κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων τα αποτελέσματα αξιολόγησης τους να 
βασίζονται σε επιστημονικά και τεκμηριωμένα πρότυπα. Παράλληλα, έχει εισαχθεί και ο Δείκτης Μάζας 
Σώματος, ώστε, να διασφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τον κατάλληλο σωματότυπο για επιτέλεση 
των καθηκόντων που επιβάλλει η φύση και οι ανάγκες της εργασίας του Αστυνομικού.

Σημαντική καινοτομία, συνιστά το γεγονός ότι 2.899 αιτήσεις, για πρώτη φορά, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας “ΑΡΙΑΔΝΗ”. Μια καινοτομία, η οποία εντάσσεται 
στα πλαίσια των προσπαθειών που ευρύτερα καταβάλλονται από την κυβέρνηση για εκσυγχρονισμό της 
Δημόσιας Υπηρεσίας και προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η διαδικασία πρόσληψης περιλάμβανε τα πιο κάτω:
 Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων (2.899 αιτήσεις)
 Γραπτή εξέταση (1.837 υποψήφιοι)
 Ιατρικές εξετάσεις (491 υποψήφιοι)
 Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα (461 υποψήφιοι)
 Ψυχομετρικές Εξετάσεις (300 υποψήφιοι)
 Καταρτισμός Πίνακα Διοριστέων (286 άτομα)

ΒΑΘΜΟΣ

1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018

Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες

Αρχηγός 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Υπαρχηγός 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Β/Αρχηγοί 3 0 1 0 1 0 5 0 5 0

Ανώτ.Αστυνόμοι 10 0 7 0 9 0 7 0 16 0

Αστυνόμοι Α΄ 11 0 13 0 10 0 6 0 11 0

Αστυνόμοι Β΄ 36 4 21 4 21 4 37 4 63 4

Ανώτ.Υπ/μοι 79 1 87 1 85 1 82 4 71 9

Υπαστυνόμοι 202 13 201 15 194 13 180 15 198 24

Λοχίες 503 98 488 99 488 101 466 95 528 92

Αστυφύλακες 2372 698 2346 697 2331 694 2310 691 2305 760

Ειδικοί Αστυφ. 576 412 572 407 565 401 560 395 545 384

ΣΥΝΟΛΟ 3794 1226 3738 1223 3706 1214 3655 1204 3744 1273



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017

7

Μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαδικασιών προσλήφθηκαν στις 15/11/2017, 242 άτομα, ενώ στις 
11/12/2017 προσλήφθηκαν άλλα 32 άτομα.

Σημαντική Νομοθετική Αλλαγή 

Στις 29/12/2017, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αριθμό 5059, ο 
τροποποιητικός Κανονισμός που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και ο οποίος αφορούσε στα 
κριτήρια πρόσληψης των Αστυνομικών. Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκαν οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) 
Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.51/89) με την προσθήκη του άρθρου 6(10), το οποίο προνοεί ότι:

«Κανένας δεν διορίζεται στην Αστυνομία εκτός αν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό 
αποτέλεσμα, ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή 
άλλου κατάλληλου μέσου:

Νοείται ότι κάθε υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων υποβάλλεται στον πιο πάνω 
έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν να του προσφερθεί διορισμός, και σε περίπτωση άρνησής του να 
παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή του για διορισμό 
απορρίπτεται και το όνομα του υποψηφίου διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων, ανεξάρτητα αν 
κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Αστυνομίας 
Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς».      

Προκήρυξη Εξειδικευμένων Θέσεων
Την 1/12/2017, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. Γνωστοποίησης 766, 
προκήρυξη τριών κενών θέσεων στην ειδικότητα Μηχανικού Πτητικών Μέσων, στη συνδυασμένη θέση 
Λοχία (Κλίμακα Α8), Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α9), Ανώτερου Υπαστυνόμου (Κλίμακα Α10) και Αστυνόμου Β΄ 
(Κλίμακα Α12(ii)). Για διεκδίκηση των κενών θέσεων και με τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων, 
που ήταν στις 22/12/2017, υποβλήθηκαν συνολικά 8 αιτήσεις. Οι διαδικασίες για πλήρωση των θέσεων 
βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο.

Άλλες Αλλαγές στη δομή 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 16 Μαΐου 2017, διόρισε τον κύριο Κύπρο Μιχαηλίδη ως Υπαρχηγό της 
Αστυνομίας.

Από τον Αυγουστο του 2017 ο κ. Δημήτρης Δημητρίου προήχθηκε στο βαθμό του Β/ Αρχηγού και υπηρετεί 
στη θέση του Βοηθού Αρχηγού Εκπαίδευσης. Διαδέχθηκε τον τέως Β/Αρχηγό Αστυνομίας κ. Λάμπρο 
Θεμιστοκλέους, ο οποίος αφυπηρέτησε.
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Ανασκόπηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του 2017

Κατά τη διάρκεια του 2017, μέσα από την επιχειρησιακή δραστηριότητα  της  Αστυνομίας, συντείνοντας σε 
αυτή και τα Τμήματα που παρέχουν υποστήριξη και εκπαίδευση, επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι: 

 1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
                                                     ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (ROAD POLICING)
2Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 
3Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
4Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
5Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 
                                                   ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται στον πίνακα οι κύριοι Δείκτες Επίδοσης και Απόδοσης όπως αυτοί έχουν 
καθοριστεί στο Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυνομίας. 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Στόχος (Σ) 

/Δραστηριότητα (Δ)
Δείκτης Επίδοσης (Σ) 

/Απόδοσης (Δ)
Αποτέλεσμα Δείκτη 

για το έτος 2016
Αποτέλεσμα Δείκτη 

για το έτος 2017
Περιγραφή & Τρόπος 

Υπολογισμού
ΔΕ01:  % 
περιπτώσεων που 
αφορούσαν σε 
σοβαρά  ποινικά 
αδικήματα σε σχέση με 
τον συνολικό αριθμό 
περιπτώσεων 
εντοπισμού 
αδικημάτων στα 
πλαίσια εφαρμογής 
της οδικής 
αστυνόμευσης 

51.7% 38%

Κατά τη διάρκεια των οδικών 
ελέγχων τροχαίας τα πρόσωπα 
ελέγχονται για κάθε είδους έγκλημα / 
αδίκημα και όχι μόνο για τροχαίες 
παραβάσεις. Σοβαρά ποινικά 
αδικήματα εννοούμε - παράνομους 
αλλοδαπούς, ανεύρεση ναρκωτικών 
ουσιών/ελεγχόμενων φαρμάκων, 
παράνομη κατοχή οπλισμού/ 
εκρηκτικών υλών, κλοπιμαία 
περιουσία, κλοπιμαίο όχημα, 
καταζητούμενο πρόσωπο, κατοχή 
διαρρηκτικών εργαλείων και όχι 
εκκρεμή εντάλματα ή εξώδικα

Σ1: Βελτίωση 
επιπέδου οδικής 
ασφάλειας & 
εφαρμογή της 
σύγχρονης 
μεθόδου οδικής 
αστυνόμευσης 
(road policing)

ΔΕ2: Αριθμός νεκρών 
σε θανατηφόρες 
τροχαίες συγκρούσεις 46 53

Θανατηφόρα τροχαία σύγκρουση 
θεωρείται με βάση και τις οδηγίες 
της Ε.Ε. (European Transport Safety 
Council) αυτή όπου οποιοδήποτε 
πρόσωπο πεθαίνει αμέσως ή σε 
χρονικό διάστημα εντός 30 ημερών 
ως αποτέλεσμα μιας οδικής 
τροχαίας σύγκρουσης 

Δ01:
Ανάπτυξη οδικής 
συνείδησης

ΔΑ01: 
% από τους νεκρούς 
σε θανατηφόρες 
οδικές συγκρούσεις 
που δεν έφεραν ζώνη 
ασφάλειας και % που 
δεν έφεραν κράνος

63.16 (ζώνη) % και 
46.15 (κράνος)%

61.1 (ζώνη) % και 
37.5 (κράνος)%

Για τη ζώνη ασφαλείας εννοούμε 
τους οδηγούς και επιβάτες 
μηχανοκινήτων οχημάτων, ενώ για 
το κράνος, οδηγούς και επιβάτες 
μοτοσυκλετιστών και 
μοτοποδηλάτων

Δ02:
Πρόληψη 
τροχαίων 
παραβάσεων και 
άσκηση οδικής 
αστυνόμευσης

ΔΑ02: 
Αριθμός Τροχαίων 
καταγγελιών

189021 193258

Γίνονται ελέγχοι για :
Ταχύτητα
Χρήση ζώνης ασφαλείας
Χρήση κινητού τηλεφώνου
Μη χρήση προστατευτικού κράνους
Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης
Μηχανικοί ελέγχοι
Άλλες παραβάσεις
Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 
& οι εξώδικες καταγγελίες και τα RCI

Δ03: 
Διαχείριση οδικών 
τροχαίων 
συγκρούσεων

ΔΑ03: 
Μέσος χρόνος 
ολοκλήρωσης της 
εξέτασης και 
διαβίβαση υποθέσεων 
στο δικαστήριο

-
89.8 μέρες

Ολοκλήρωση της εξέτασης σημαίνει 
ο ανακριτής ολοκλήρωσε την 
εξέταση και την απέστειλε στον 
κλάδο εισαγγελίας της Αστυνομίας. 
Χρόνος ολοκλήρωσης μιας 
υπόθεσης με βάση την ημερομηνία 
καταγγελίας.
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Σ2: Καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας 
και της 
ριζοσπαστικοποίη
σης

ΔΕ1:  
 Επίπεδο Απειλής 
στην Κύπρο μετά από 
την Αξιολόγηση 
Κινδύνου

Μέτριο Μέτριο

Δ01:
Συλλογή και 
ανάλυση 
πληροφοριών 

ΔΑ01: 
% πληροφοριών που 
συλλέγονται και 
αναλύονται και 
κατέληξαν σε 
επιχειρήσεις 

- 65%

Λαμβάνεται μεγάλος όγκος 
πληροφοριών. Αυτές αναλύονται και 
αξιολογούνται ανάλογα.

Δ02:
Σχεδιασμός και 
υλοποίηση μέτρων 
πρόληψης 

ΔΑ02: 
Αριθμός παράνομων 
όπλων που 
κατασχέθηκαν και 
αριθμός 
εγγεγραμμένων 
όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν σε 
εγκληματικές ενέργειες

Αρ. παράνομων 
όπλων που 
κατασχέθηκαν και 
τα οποία σχετίζονται 
με εγκληματικές 
ενέργειες: 2
Αρ. παράνομων 
όπλων που 
κατασχέθηκαν και 
τα οποία ΔΕΝ 
σχετίζονται με 
εγκληματικές 
ενέργειες: 16
Αρ. εγγεγραμμένων 
όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τη διάπραξη 
σοβαρών 
εγκλημάτων: 1
 Αρ. εγγεγραμμένων 
όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τη διάπραξη 
μικροπαραβάσεων: 
58
Αρ. εγγεγραμμένων 
όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν 
κατά τη διάπραξη 
υποθέσεων που 
αφορούν στη Θήρα: 
90

Δ03:
Διαχείριση 
τρομοκρατικού 
κτυπήματος

ΔΑ03: 
Αριθμός ασκήσεων 
ετοιμότητας που 
πραγματοποιήθηκαν 
σε συνεργασία με 
όλους τους αρμόδιους 
φορείς

0

Πραγματοποιήθηκε 
1 Άσκηση με την 
επωνυμία 
«ΔΕΙΜΟΣ», στο 
Mall of Cyprus.

Δ04:
Προστασία 
Προσωπικοτήτων 
& Ευαίσθητων 
στόχων

ΔΑ04: 
Αριθμός περιστατικών 
ενάντια σε 
προσωπικότητες 
υψηλού κινδύνου και 
ευαίσθητους στόχους

1

Σ3: Αντιμετώπιση 
του κοινού 
εγκλήματος

ΔΕ1:  % υποθέσεων 
που διερευνήθηκαν σε 
σχέση με τον αριθμό 
υποθέσεων που 
καταγγέλθηκαν

Διερευνήθηκαν 2786 Καταγγέλθηκαν 
11646 υποθέσεις 
και διερευνήθηκαν 
4161, ή ποσοστό 

35.72%

Εδώ περιλαμβάνονται οι υποθέσεις 
που αφορούν σε μικροπαραβάσεις 
αλλά δεν περιλαμβάνονται οι 
καταγγελίες. 

Υποθέσεις που καταγγέλθηκαν είναι 
οι υποθέσεις που καταχωρήθηκαν 
και οι υποθέσεις που αναφέρθηκαν 
στην Αστυνομία αλλά δεν 
καταχωρήθηκαν στο ποινικό 
μητρώο. Ουσιαστικά, υποθέσεις που 
καταγγέλθηκαν (reported) εννοούμε 
τις υποθέσεις που καταγγέλθηκαν με 
βάση το Ημερολόγιο Παραπόνων & 
Συμβάντων

Υποθέσεις που διερευνήθηκαν είναι 
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οι υποθέσεις που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως ακολούθως : 
εξιχνιασθείσα/άλλως 
διατεθείσα/απεσύρθη από το 
δικαστήριο/αναστολή ποινικής 
δίωξης/παραπέμφθηκε στις 
στρατιωτικές αρχές/ αναβαθμίστηκε 
ή υποβαθμίστηκε/εξιχνιασθείσα –
συμβιβασθείσα. Ουσιαστικά 
υποθέσεις που διερευνήθηκαν 
(recorded) εννοούμε τις υποθέσεις 
που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο 
Εγκλημάτων.

Δ01:
Ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για 
θέματα πρόληψης 
κοινού εγκλήματος 

ΔΑ01: 
Αριθμός ενεργειών για 
την ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για 
θέματα πρόληψης 
κοινού εγκλήματος 

309

0

Περίπου 60 
αναρτήσεις 

σύντομων φιλμ στα 
ΜΚΔ καθώς και 

περίπου 400 δελτία 
τύπου και 

ανακοινώσεις στα 
ΜΜΕ και ΜΚΔ

10 συνεντεύξεις, 52 
διαλέξεις σε 

ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού και 17 
εκδηλώσεις από 

επαρχίες

Διαλέξεις σε ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού

Εκστρατείες σε Μ.Μ.Ε.

Ενέργειες σε μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης

Εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό

Δ02:
Πρόληψη κοινού 
εγκλήματος

ΔΑ02: 
Αριθμός αδικημάτων 
που αφορούν στις 
κύριες μορφές κοινού 
εγκλήματος 

Αδικήματα κατά 
περιουσίας: 559
Κακόβουλη βλάβη σε 
περιουσία: 129
Βία στα γήπεδα 
(minor): 13

Αδικήματα κατά 
περιουσίας: 459
Κακόβουλη βλάβη 
σε περιουσία: 147
Βία στα γήπεδα 
(minor): 19

Κύριες μορφές κοινού εγκλήματος 
εννοούμε τα αδικήματα κατά 
περιουσίας και τα αδικήματα σε 
αθλητικούς χώρους. Σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β της Α.Δ. ¾

Δ03:
Διαχείριση 
υποθέσεων που 
αφορούν στο κοινό 
έγκλημα

ΔΑ03: 
Μέσος χρόνος 
ολοκλήρωσης της 
εξέτασης και 
διαβίβαση υποθέσεων 
στο δικαστήριο

52.54 μέρες (εκτός 
Λ/σία και Λ/σός)

67892 μέρες/1292 
υποθέσεις

Ολοκλήρωση της εξέτασης σημαίνει 
ο ανακριτής ολοκλήρωσε την 
εξέταση και την απέστειλε στον 
κλάδο εισαγγελίας της Αστυνομίας

Σ4: Αντιμετώπιση 
του σοβαρού 
εγκλήματος

ΔΕ1:  % εξιχνίασης 
σοβαρών αδικημάτων 
(εκτός των υποθέσεων 
ναρκωτικών)

53.96%
Διερευνήθηκαν 4201 

και εξιχνιάσθηκαν 
2267

56.67%
Διερευνήθηκαν 

4304 και 
εξιχνιάστηκαν 2439

Εδώ περιλαμβάνονται οι σοβαρές 
υποθέσεις αλλά δεν 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες και 
οι υποθέσεις ναρκωτικών. 
Υποθέσεις που διερευνήθηκαν είναι 
οι υποθέσεις που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί ως ακολούθως : 
εξιχνιασθείσα/άλλως διατεθείσα/ 
απεσύρθη από το δικαστήριο/ 
αναστολή ποινικής δίωξης 
/παραπέμφθηκε στις στρατιωτικές 
αρχές/ αναβαθμίστηκε ή 
υποβαθμίστηκε/εξιχνιασθείσα –
συμβιβασθείσα. Ουσιαστικά 
υποθέσεις που διερευνήθηκαν 
(recorded) εννοούμε τις υποθέσεις 
που καταχωρήθηκαν στο Μητρώο 
Εγκλημάτων. Το % εξιχνίασης 
υπολογίζεται με βάση τον αριθμό 
σοβαρών υποθέσεων που 
καταγγέλθηκαν και ανοίχθηκαν RCI 
σε σχέση με τον αριθμό υποθέσεων 
που εξιχνιάστηκαν.

Δ01:
Καταπολέμηση 
οργανωμένου 
εγκλήματος/  
διαφθοράς 

ΔΑ01: 
Αριθμός επιχειρήσεων 
που διενεργούνται σε 
σχέση με τον αριθμό 
πληροφοριών που 
λαμβάνονται για το 
οργανωμένο έγκλημα-
διαφθορά 

30%

‘Ένα έγκλημα για να θεωρηθεί ως 
οργανωμένο, θα πρέπει να 
αποδειχθεί ότι περιλαμβάνονται και 
τα 4 υποχρεωτικά κριτήρια και 
τουλάχιστον 2 από τα δευτερεύοντα 
κριτήρια  όπως αυτά  έχουν 
καθοριστεί από το Συμβούλιο της 
Ε.Ε. Δεν περιλαμβάνεται μόνο αυτό 
το είδος με την αυστηρή του έννοια.
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Δ02:
Αντιμετώπιση 
οικονομικού 
εγκλήματος 

ΔΑ02:
Ποσοστό Υποθέσεων 
που οδηγήθηκαν στο 
δικαστήριο σε σχέση 
με τον αριθμό τον 
υποθέσεων που 
διερευνήθηκαν

Μέχρι τις 
31/12/2017 
παραλήφθηκαν:
- 34 Π.Υ.
- 82 αιτήματα 
δικαστικής 
συνδρομής
11Π.Υ. 
διαβιβάστηκαν για 
ποινική δίωξη στην 
Εισαγγελία.
Στο ΤΑΕ(Ε) κατά το 
2017 υπήρχαν 16 
υποθέσεις.
Υπό διερεύνηση: 8
3 ταξινομήθηκαν ως 
ΜΑΦΥ,
2 υπoθέσεις 
διαβιβάστηκαν σε 
άλλη Επαρχία για 
συνέχιση των 
εξετάσεων
3 ποινική δίωξη

Οικονομικό Έγκλημα Το Γραφείο 
Διερεύνησης Οικονομικού 
Εγκλήματος (ΓΔΟΕ) διερευνά 
πολύπλοκες και σοβαρές υποθέσεις 
οικονομικού εγκλήματος. Οι ΑΔΕ 
διερευνούν πιο απλές υποθέσεις 
οικονομικού εγκλήματος.

Δ03:
Συστηματική 
δράση της 
Αστυνομίας κατά 
των ναρκωτικών

ΔΑ03:
Αριθμός υποθέσεων με 
το αδίκημα «κατοχή με 
σκοπό την 
προμήθεια» ως % του 
συνολικού αριθμού 
υποθέσεων της ΥΚΑΝ

Κατά το έτος 2016 
διερευνήθηκαν 
συνολικά 893 

υποθέσεις από τις 
οποίες 66 αφορούν το 
αδίκημα της κατοχής 

με σκοπό την 
προμήθεια, ποσοστό 

7,4%

Κατά το έτος 2017 
διερευνήθηκαν 
συνολικά 949 

υποθέσεις από τις 
οποίες 91 αφορούν 

το αδίκημα της 
κατοχής με σκοπό 

την προμήθεια, 
ποσοστό 9,58%

Ενέργειες για καταστολή= Αριθμός 
υποθέσεων με το αδίκημα «κατοχή 
με σκοπό την προμήθεια» ως % του 
συνολικού αριθμού υποθέσεων της 
ΥΚΑΝ (σημαντικό να γνωρίζουμε 
ποιες υποθέσεις σχετίζονται με 
εμπορία)

Δ04:
Καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο 
(cybercrime)

ΔΑ04:
Αριθμός 
αναγνωρίσεων 
θυμάτων παιδικής 
πορνογραφίας

92 Η παιδική πορνογραφία αποτελεί 
ένα από τα πιο σοβαρά αδικήματα 
μέσω διαδικτύου

Δ05:
Αντιμετώπιση της 
εμπορίας 
προσώπων

ΔΑ05:
Αριθμός θυμάτων 
εμπορίας προσώπων 
ανά φύλο, ηλικία και 
μορφή εκμετάλλευσης

 1 Ανήλικο κορίτσι , 39 
Ενήλικα  θύματα - 
γυναίκες και 4 ενήλικοι 
άνδρες  (εμπορία για 
σεξουαλική 
εκμετάλλευση 16,    
εμπορία για 
εκμετάλλευση στην 
εργασία 4,   εμπορία 
προσώπων για 
εικονικό γάμο 22,  
εμπορία με σκοπό την 
τέλεση εγκληματικών 
ενεργειών (μεταφορά 
αδασμολόγητων 
καπνικών προϊόντων) 
2 έχουν αναγνωριστεί 
ως θύματα εμπορίας.

17 ενήλικες 
γυναίκες (11 
εμπορία για 
σεξουαλική 
εκμετάλλευση, 3 
εμπορία για 
εκμετάλλευση στην 
εργασία, 2 εμπορία 
προσώπων για 
εικονικό γάμο, 1 
εμπορία με σκοπό 
τη σεξουαλική και 
εργασιακή 
εκμετάλλευση)

Αριθμός θυμάτων εμπορίας 
προσώπων ανά φύλο, ηλικία και 
μορφή εκμετάλλευσης

Σ5: 
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση 
συνόρων και 
ρύθμιση θεμάτων 
μετανάστευσης

ΔΕ01:  % παράνομων 
ενεργειών σε σχέση με 
τον αριθμό ελέγχων 1407 1528

Αριθμός παράτυπων μεταναστών 
που αφίχθηκαν διαμέσου θαλάσσης 
και στη συνέχεια μέσω της πράσινης 
γραμμής στις ελεύθερες περιοχές

Δ01:
Πρόληψη και 
αντιμετώπιση της 
παράνομης 
μετανάστευσης

ΔΑ01:  Αριθμός 
παράνομων 
αλλοδαπών

3497 4118
Στους παράνομους αλλοδαπούς 
περιλαμβάνονται οι συλληφθέντες, η 
παράνομη παραμονή, οι αιτητές 
ασύλου, και οι αναχωρούντες 
οικιοθελώς

Δ02:
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση 
αεροδρομίων 

ΔΑ02: 
Αριθμός περιπτώσεων 
που παραβιάστηκε η 
περιοχή ασφαλείας 
των αεροδρομίων

 

‘Ελεγχος προσώπων/οχημάτων σε 
ζωτικά ελεγχόμενες περιοχές.
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Δ03:
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση 
λιμανιών

ΔΑ03: Αριθμός πλοίων 
που ελέγχθηκαν μετά 
από πληροφορία ότι  
εμπλέκονται σε 
ύποπτες 
δραστηριότητες και 
αριθμός πλοίων που 
εισέρχονται σε κλειστά 
λιμάνια της Κ.Δ. και 
αριθμός 
καταγγελθέντων

Εγιναν 29 έρευνες σε 
ύποπτα πλοία για 

παράνομες 
δραστηριότητες/ 

λαθρομετανάστευση. 
Εντοπίστηκαν 160 

πλοία να εισέρχονται 
σε κλειστά λιμάνια της 

Κ.Δ και σε 7 
υποθέσεις 

καταδικάστηκαν 
καπετάνιοι για είσοδο 

σε κλειστά λιμάνια 

Εγιναν 14 έρευνες 
σε ύποπτα πλοία 
για παράνομες 

δραστηριότητες/ 
λαθρομετανάστευση
. Εντοπίστηκαν 83 

πλοία να 
εισέρχονται σε 

κλειστά λιμάνια της 
Κύπρου και σε 3 

υποθέσεις 
καταδικάστηκαν 
καπετάνιοι για 

είσοδο σε κλειστά 
λιμάνια της Κύπρου.

Αριθμός ερευνών σε πλοία ύποπτα 
για παράνομες δραστηριότητες/ 
λαθρομετανάστευση      Αριθμός 
πλοίων που εντοπίστηκαν να 
εισέρχονται σε κλειστά λιμάνια της 
Κ.Δ. και αριθμός υποθέσεων 
καπετάνιων που καταδικάστηκαν για 
είσοδο σε κλειστά λιμάνια της Κ.Δ.

Δ04:
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση στα 
νόμιμα σημεία 
διέλευσης της Κ.Δ.

ΔΑ04: 
Αριθμός ατόμων και 
αριθμός οχημάτων 
που 
εισέρχονται/εξέρχονται 
στην Κ.Δ. από τα 
νόμιμα σημεία 
διέλευσης

Ε.Κ προς κατεχόμενα  
613111 
 Τ.Κ προς ελεύθερες 
περιοχές 1138670
Οχήματα Ε.Κ 244929
Οχήματα Τ.Κ 413208

Ε.Κ προς 
κατεχόμενα   
646569  
ΤΚ προς ελεύθερες 
περιοχές  1140682
Οχήματα Ε.Κ 
267467
Οχήματα Τ.Κ 
435882

Αριθμός ελέγχων προσώπων που 
εισέρχονται στην Κ.Δ. από τα νόμιμα 
σημεία διέλευσης

Αριθμός ελέγχων οχημάτων που 
εισέρχονται και εξέρχονται στην Κ.Δ. 
από τα νόμιμα σημεία διέλευσης

Δ05:
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση 
χωρικών υδάτων, 
ακτογραμμών και 
εναέριου χώρου

ΔΑ05: 
Αριθμός 
ενεργειών/ελέγχων για 
την αποτελεσματική 
αστυνόμευση χωρικών 
υδάτων, ακτογραμμών 
και εναέριου χώρου

Λ&Ν.Α. Εντοπίστηκαν 
και ελέγχθηκαν 35 
ύποπτοι στόχοι από το 
ΠΑΣΥΡ.Σε 7 υποθέσεις 
καταδικάστηκαν οι 
καπετάνιοι πλοίων που 
εισήλθαν σε κλειστά 
λιμάνια της Κ.Δ.
Έχουν γίνει 119 
καταδύσεις από την 
ομάδα αυτοδυτών της 
Λ.&Ν.Α σε έρευνες και 
επιχ/σεις.
Έχουν γίνει 142 
συνοδείες κατά τις 
αφιξοαναχωρήσεις 
πλοίων που χρήζουν 
ασφάλεια και 
προστασία.
Εντοπίστηκαν από τις 
Α/Ακάτους κατά τις 
περιπολίες 937 
παράτυποι μετανάστες 
οι οποίοι κρατήθηκαν 
στο έδαφος της Κ.Δ.
Έχουν 
πραγματοποιηθεί 6169 
ώρες θαλάσσιας    
περιπολίας                                                                                                          
ΜΑΕΠ
Πραγματοποιήθηκαν :
 Έλεγχοι πλοίων 10
Συμμετοχή στις 
έρευνες για ελλείπων 
πρόσωπο/δύτη 6, 
σύνολο ωρών 
πτήσεως 7,7
Περιπολίες frontex   62 
σύνολο ωρών 70 
Πρόληψη/καταστολή 
εγκλήματος 20 
πτήσεις, σύνολο ωρών 
33,7
Συμμετοχή σε 
Επιχ/σεις 36 πτήσεις, 
σύνολο ωρών 53,7
Διεξαγωγή ασκήσεων 
συμμετοχές 28, 
σύνολο ωρών 46,4
Διεξαγωγή ασκήσεων 
με χώρες Ε.Ε., Ισραήλ 
& Αίγυπτο συμμετοχές 
36, σύνολο ωρών 63.
Διασώσεις σε 
συνεργασία με το 
ΚΣΕΔ 14

Συμμετοχή αυτοδυτών σε 
έρευνες/επιχειρήσεις

Συνοδείες και παροχή ασφάλειας σε 
πλοία και σκάφη

Ενέργειες για αποτροπή 
λαθρομεταναστών να εισέλθουν στα 
χωρικά ύδατα 

Έρευνες ΜΑΕΠ για διάσωση

Διεξαγωγή ασκήσεων επιχειρήσεων
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1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 
(ROAD POLICING)

Ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει διαχρονικά η κυριότερη αιτία πρόκλησης θανατηφόρων  οδικών 
τροχαίων συγκρούσεων και συγκρούσεων με σοβαρούς τραυματισμούς. Επιπρόσθετα  οι πολυάριθμες 
έλλειψεις του δημόσιου δικτύου μεταφορών καταστούν το οδικό δίκτυο επικίνδυνο για χρήση. Ο 
συνδιασμός των δύο αυτών παραγόντων δημιουργεί επιτακτικά την ανάγκη για αμυντική οδήγηση από 
μέρους των οδηγών αφού κρίνεται απαραίτητη για πρόληψη των συνεπειών και αντιμετώπιση της 
επιθετικής οδήγησης που εφαρμόζεται από μεγάλο αριθμό οδηγών στην Κύπρο χωρίς να ακολουθούνται 
οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας. 

Η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες τις Ευρώπης με υψηλό αριθμό θανατηφόρων τροχαίων 
συγκρούσεων σε σχέση με τον πληθυσμό της. Λόγω έλλειψης δημόσιου δικτύου μεταφορών, η τροχαία 
κίνηση είναι ιδιαίτερα προβληματική εφόσον τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι πάρα πολλά για να τα 
αντέξει το οδικό δίκτυο.  Οι θανατηφόρες οδικές τροχαίες συγκρούσεις και οι τραυματισμοί στους 
δρόμους έχουν ένα τεράστιο αντίκτυπο στα θύματα, στις οικογένειες τους, στην κοινωνία και στην 
ευρύτερη οικονομία. Η Αστυνομία Κύπρου παραμένει πιστή στο στόχο της για μείωση των οδικών 
τροχαίων συγκρούσεων σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και προσπαθώντας να φτάσει 
τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ε.Ε., για μείωση των νεκρών και τραυματιών, κατά 50% από οδικές 
τροχαίες συγκρούσεις, μέχρι το 2020. Ο στόχος που έχει τεθεί για το 2017 με βάση την οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο αριθμός των θυμάτων να μην ξεπερνά τους 39. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β’, κατά το 2017 
καταγράφηκαν παγκύπρια 876 οδικές τροχαίες συγκρούσεις και 891 θύματα. Συγκεκριμένα 
καταγράφηκαν 49 θανατηφόρες οδικές τροχαίες συγκρούσεις, 349 σοβαρές οδικές τροχαίες συγκρούσεις, 
209 ελαφρές οδικές τροχαίες συγκρούσεις και 269 οδικές τροχαίες συγκρούσεις με υλικές ζημιές. Στους 
αριθμούς αυτούς δεν υπολογίζονται οι οδικές συγκρούσεις για τις οποίες η Αστυνομία δεν μεταβαίνει στη 
σκηνή, αλλά διευθετούνται μεταξύ των οδηγών και των ασφαλειών τους. 

Από τους 53 νεκρούς που είχαμε το 2017 οι 14 ή ποσοστό 26,42% ήταν ηλικίας μέχρι 25 χρόνων. Είναι 
γεγονός ότι τα νεαρά άτομα λόγω έλλειψης εμπειριών στην οδήγηση  δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν 
ορθά τον κίνδυνο, είναι πιο ριψοκίνδυνοι,  με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένο ποσοστό θυμάτων 
σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.

Όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β, διαχρονικά οι περισσότεροι θανάτοι συνεπεία τροχαίων 
συγκρούσεων πραγματοποιούνται στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, τη Λευκωσία με 22 θανάτους και τη 
Λεμεσό με 18 θανάτους, όπου υπάρχουν και τα περισσότερα μηχανοκίνητα οχήματα.

Σύμφωνα  με  τα  στατιστικά  στοιχεία,  κατά  τη  διάρκεια  του  2017,  ποσοστό  40.82%  των οδικών 
τροχαίων συγκρούσεων καταγράφηκε στο αστικό δίκτυο, 51.02% στο δευτερεύον οδικό δίκτυο και 8.16% 
στους αυτοκινητόδρομους. 

Ποσοστό 37,50% των οδηγών μοτοσικλέτας και των συνεπιβατών τους που πέθαναν σε τροχαίες 
συγκρούσεις δεν έφεραν προστατευτικό κράνος και 61,11% των οδηγών Μ.Χ. οχημάτων δεν έφεραν ζώνη 
ασφαλείας. Σε σύγκριση με το 2016 τα αντίστοιχα ποσοστά για τους οδηγούς μοτοσικλέτας και των 
συνεπιβατών ήταν 46,15% και 63,16% για τους οδηγούς Μ.Χ. οχημάτων. 

Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης οδικών τροχαίων συγκρούσεων μεταξύ του 2013 – 2017 , σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ, είναι με ποσοστό 25,11% η 
απρόσεκτη/αμελής οδήγηση, 20,85% η οδήγηση υπό την επήρρεια αλκοόλης, 12,77% η υπερβολική 



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017

14

ταχύτητα,  και 11,06% η μη τήρηση της αριστερής πλευράς και διάφορες άλλες αιτίες όπως φαίνονται σε 
μικρότερα ποσοστά. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: Ανάπτυξη Οδικής Συνείδησης
Η ανάπτυξη οδικής κουλτούρας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Αστυνομία και ιδιαίτερα στα 
Τμήματα Τροχαίας. Η ορθή οδηγική συμπεριφορά και η έγκαιρη παρέμβαση στην ανάπτυξη οδικής 
συνείδησης, συμβάλουν στην αποτροπή τροχαίων οδικών συγκρούσεων. Για το σκοπό αυτό δίδεται 
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια οδικής συνείδησης. 
Στα πλαίσια αυτά, συνεχίζεται η συνεργασία που έχει αναπτυχθεί από την Αστυνομία τόσο με 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους όσο και με ημικρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι 
ασχολούνται με τα θέματα της οδικής ασφάλειας για να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης αλλά και για 
αποτροπή των παράνομων συμπεριφορών. 

Από πλευράς της, η Αστυνομία Κύπρου έδωσε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της πρόληψης και 
διαφώτισης, υλοποιώντας διάφορες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ανάμεσα στις δράσεις αυτές 
ήταν και η παραχώρηση διάφορων διαλέξεων γύρω από θέματα οδικής ασφάλειας, τις οποίες 
παρακολούθησε μεγάλος αριθμός πολιτών,  ανάμεσά τους μαθητές σχολείων της δευτεροβάθμιας και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και μέλη άλλων οργανωμένων κοινωνικών συνόλων. 

Κατά το έτος 2017 έχουν αναπτυχθεί διάφορες δράσεις, όπως :

Σημαντικές Nομοθετικές αλλαγές και πολιτικές:

 1. Με την Κ.Δ.Π. 21/2017, που δημοσιεύθηκε στις 20/1/2017, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων, καθόρισε μέσω Διατάγματος, τις προδιαγραφές των 
Συσκευών Προκαταρκτικής Εξέτασης, που ανιχνεύουν την τυχόν ύπαρξη Ναρκωτικών σε Δείγμα Σάλιου, 
για σκοπούς εφαρμογής του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (Ν. 174/1986).Η συναφής νομοθεσία τέθηκε 
σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ένα χρόνο αργότερα (στις 15/1/2018), ενώ οι πρώτες 
συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών σε δείγμα σάλιου αγοράστηκαν τον Δεκέμβριο, του 2017.

Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που έχει πλέον στη διάθεση της η Αστυνομία, προκειμένου να συμβάλει 
στην πρόληψη και μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων και να προσαγάγει τους παραβάτες 
ενώπιον της δικαιοσύνης, μέσα από διαφανείς και επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες. Η Αστυνομία , 
έχει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στους οδηγούς για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών, ενώ έλεγχοι 
θα διενεργούνται απαραίτητα μετά από την πρόκληση πολύ σοβαρών και θανατηφόρων οδικών τροχαίων 
συγκρούσεων. Λήφθηκε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου όπως στις 15 Ιανουαρίου 2018 τεθεί σε 
ισχύ η νομοθεσία που διέπει την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών (Μέρος ΙΙΑ, του περί Οδικής 
Ασφάλειας Νόμου (Ν. 174/1986, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα). 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία στην Κύπρο, κατά τη χρονική περίοδο 2013-2017 είχαν 
προκληθεί 235 θανατηφόρες οδικές τροχαίες συγκρούσεις, εκ των οποίων οι 22 ή ποσοστό της τάξης του 
9,36%, είχαν ως αιτία τα ναρκωτικά ή το συνδυασμό αλκοόλ-ναρκωτικών ουσιών. Ωστόσο σε ό,τι αφορά 
τις σοβαρές οδικές συγκρούσεις δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία που να συνδέουν τις εν λόγω 
συγκρούσεις με τη χρήση ναρκωτικών. Με τα σημερινά δεδομένα και με την εφαρμογή του νέου 
νομοθετικού πλαισίου που αφορά στον έλεγχο υπό την επήρεια ναρκωτικών, αναμένεται να δημιουργηθεί 
η δυνατότητα άντλησης πληροφοριών σχετικά με τις σοβαρές οδικές συγκρούσεις και τη χρήση ουσιών. 

2. Στις 17/2/2017 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Αποκαταστάσεως 
Καταδικασθέντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 (Ν.6(Ι)/2017). Συγκεκριμένα, τροποποιήθηκε το 
άρθρο 5, εδάφιο 2, του βασικού περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου (Ν. 70/1981), που 
αναφέρεται στην περίοδο αποκατάστασης προσώπου, το οποίο καταδικάσθηκε σε οποιαδήποτε από τις 
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ποινές που καθορίζονται στον Πίνακα του Νόμου και που υπολογίζεται από την ημέρα της καταδίκης, σε 
σχέση με την οποία επιβλήθηκε η ποινή.

Παράλληλα, ο Πίνακας του βασικού Νόμου αντικαταστάθηκε με νέο Πίνακα. Ενημερώθηκαν τα μέλη της 
Αστυνομίας, με εγκύκλιο ημερομηνίας 22/3/2017,για τις ανάλογες ενέργειες, σε σχέση με την έκδοση των 
Πιστοποιητικών / Μητρώων που επηρεάζονται.

3. Στις 19/5/2017 γνωστοποιήθηκε προς τα μέλη της Αστυνομίας η ομοιόμορφη διαδικασία χειρισμού των 
σχετικών εντύπων του Κλάδου Φωτοεπισήμανσης, που καθορίστηκε, στα πλαίσια των προσπαθειών για 
βελτίωση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση της δικαιοσύνης, αλλά και για σκοπούς ορθής εφαρμογής 
του συναφούς νομοθετικού πλαισίου και συμμόρφωσης.

Μελέτες – Έρευνες σχετικά με την φωτοεπισήμανση 

Τον Μάϊο του 2017 εκπονήθηκε μελέτη για τη δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του συστήματος 
Φωτοεπισήμανσης και σε άλλα αδικήματα πέραν των τροχαίων. Στη μελέτη καταγράφηκαν στοιχεία για το 
Σύστημα Φωτοεπισήμανσης που αναμένεται να εγκατασταθεί στην Κύπρο, μελετήθηκαν πρακτικές που 
εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. καθώς και βιβλιογραφία που αφορά σε κάμερες 
ασφαλείας (CCTV).

Με βάση τις αναφερόμενες πηγές, καθώς και την υφιστάμενη Κυπριακή νομοθεσία, εξήχθηκαν 
συμπεράσματα και υποβλήθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Τον Αύγουστο του 2017, εκπονήθηκε νέα μελέτη, με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων που 
προβλέπεται ότι θα προκύψουν, με την εισαγωγή του νέου συστήματος Φωτοεπισήμανσης, δοθέντων των 
προβλημάτων που ήδη παρουσιάζονται από την υφιστάμενη λειτουργία δύο μόνο συσκευών.

Εξετάστηκαν τα ακόλουθα θέματα:

 Οι χώροι για τοποθέτηση των συσκευών, με την προοπτική μετακίνησης τους σε άλλους χώρους, 
μετά παρέλευση καθορισμένου χρονικού διαστήματος, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

 H διαδικασία εντοπισμού των παραβατών, όταν δεν πληρώνονται τα εξώδικα.
 H διαδικασία έκδοσης / είσπραξης εξωδίκων.
 H εκπαίδευση των μελών που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην όλη διαδικασία 

εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος και
 Οι μάρτυρες οι οποίοι θα πρέπει να καλούνται, όταν αυτό απαιτείται, ενώπιον Δικαστηρίου.

Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Θανάτους στο Δρόμο

H 21η Σεπτεμβρίου , ορίστηκε ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Θανάτους στο Δρόμο για το 2017, γνωστή ως  
EDWARD (European Day Without a Road Death), μια δραστηριότητα που βασίζεται στο έργο EDWARD το 
οποίο άρχισε το 2016 με στόχο τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων και των σοβαρών 
τροχαίων συγρκούσεων στους δρόμους της Ευρώπης. Το έργο υποστηρίζεται από τους ίδιους τους 
οδηγούς αλλά και από διάφορους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς. Υποστηρίζεται επίσης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί δράση / πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας 
TISPOL, του οποίου η Κυπριακή Αστυνομία είναι ενεργό μέλος. Την ημέρα αυτή διεξήχθησαν, σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, εκστρατείες και διάφορες εκδηλώσεις για την Οδική Ασφάλεια. 
Στην Κύπρο, οι δράσεις υλοποιήθηκαν με το συντονισμό και τη συμβολή τόσο του Γραφείου Πρόληψης / 
Διαφώτισης & Μελετών, του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας όσο και των Επαρχιακών 
Κλιμακίων Οδικής Ασφάλειας που υπάγονται στους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας.
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Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του δικτύου TISPOL, υπήρξαν 43 οδικοί θάνατοι την Πέμπτη, 21 
Σεπτεμβρίου 2017 σε 15 διαφορετικές χώρες ενώ σε 16 χώρες υπήρξαν μηδενικές απώλειες. Στην Κύπρο 
δεν είχαν σημειωθεί οδικοί θάνατοι και ο στόχος για εκείνη την ημέρα επιτεύχθηκε.

Δημόσια διαβούλευση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως

Κατά το έτος 2017 η Αστυνομία συμμετείχε σε δημόσια διαβούλευση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης & 
Δημοσίας Τάξεως, στα πλαίσια εξυπηρέτησης των πιο κάτω στόχων:

(i) Αύξηση των ποινών για σοβαρές / κατάφωρες τροχαίες παραβάσεις.
(ii) Αύξηση της μέγιστης και ελάχιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομους.
(iii) Προώθηση της υποχρεωτικής παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων και της 
ευαισθητοποίησης για τις συνέπειες σοβαρών οδικών συγκρούσεων και δημιουργία Σχολής Επιμόρφωσης 
Παραβατών Οδηγών, στην οποία θα μπορούν να παραπέμπονται από το Δικαστήριο ή την Αστυνομία 
άτομα που χρήζουν επανεκπαίδευσης, στα πλαίσια εκτέλεσης της ποινής τους ή ακόμη και υπό τη μορφή 
εναλλακτικής ποινής.
(iv) Επέκταση των αδικημάτων που συνεπάγονται στέρηση του δικαιώματος κατοχής άδειας οδηγού.
(v) Μελέτη της εφαρμογής του μέτρου της κατακράτησης του οχήματος, κυρίως σε αδικήματα που 
σχετίζονται με την παράνομη στάθμευση.
(vi) Σύσταση Επιστημονικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας το οποίο με την συμμετοχή επιστημόνων του 
τομέα, μεταξύ άλλων, θα αξιολογεί και παρακολουθεί τις μεταβλητές με βάση στατιστικά στοιχεία που θα 
τηρεί η Αστυνομία.

Προώθηση εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία

Το Γραφείο Πρόληψης/Διαφώτισης & Μελετών του Τμήματος Τροχαίας, ασχολήθηκε με τη δημιουργία και 
προώθηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής στα 
Λύκεια και στις Τεχνικές Σχολές. Για το θέμα του μαθήματος κυκλοφοριακής αγωγής έγιναν δύο 
επιμορφωτικά σεμινάρια σε Βοηθούς Διευθυντές στη Λευκωσία και στη Λεμεσό.

Διοργάνωση Εκστρατειών

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2017, διοργανώθηκαν διάφορες εκστρατείες, οι οποίες συνδυάστηκαν και 
με τις Πανευρωπαϊκές Εκστρατείες του European Traffic Police Network (TISPOL). Στην πιο κάτω χρονική 
γραμμή παρουσιάζονται οι εκστρατείες που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως κατά τη διάρκεια του 2017:

 

Αναλυτικότερα, κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκστρατείες αστυνόμευσης 
τροχαίων παραβάσεων:

ΦΕΒ ΜΑΡΙΑΝ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΑΠΡ ΑΥΓ ΣΕΠΙΟΥΛ ΝΟΕ ΔΕΚΟΚΤ

Έλεγχος   
φορτηγών/
λεωφορείων , 
ταχύτητας &
ασφάλειας/μη 
ελεύθερα χέρια

Έλεγχος 
αλκοόλης 
/ναρκωτικών & 
πρόληψη οδικών  
τροχαίων 
συγκρούσεων

Έλεγχος ζώνης 
ασφάλειας, ‘Ελεγχος 
σχολικών 
Λεωφορείων, μη 
ελεύθερα χέρια

Έλεγχος αλκοόλης 
/ναρκωτικά &
μοτοσυκλετιστών/ 
κράνη, ασφάλειες

Έλεγχος
Φορτηγών/
Λεωφορείων, έλεγχος 
μοτοσυκλετιστών

Έλεγχος
ζώνης
ασφαλείας, 
Φώτα 
τροχαίας

Έλεγχος

Ταχύτητας , 
ζώνες 
ασφάλειας& 
μοτοσυκλετισ
τών 

 

Έλεγχος αλκοόλης 
/ναρκωτικών & 
πρόληψη οδικών  
τροχαίων συγκρούσεων

Έλεγχος  φορτηγών/ 
σχολικών λεωφορείων 
και μοτοσικλετιστών,  
ασφάλειας,φώτα,ελεύ
θερα χέρια

Έλεγχος ζώνης

ασφαλείας , ταχύτητα 
και αλκοόλη

Έλεγχος για τη  χρήση 
ζώνης ασφαλείας & 
ταχύτητας‘Ελεγχος 
για ασφάλειες και, 
παραβίαση φώτων, 
ελεύθερα χέρια

 

 

Έλεγχος 
αλκοόλης, 
ταχύτητας, Ζώνες 
ασφαλείας, φώτα 
και μη ελεύθερα 
χέρια
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Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκαν :

 7 εκστρατείες για την παραβίαση των ορίων ταχύτητας, (οι δύο εκ των οποίων διενεργήθηκαν με 
τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας TISPOL).

 9 εκστρατείες για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, (οι δύο εκ των οποίων διενεργήθηκαν 
με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας TISPOL).

 7 εκστρατείες για την παράλειψη χρήσης ζωνών ασφαλείας ή παιδικών καθισμάτων, (οι δύο εκ 
των οποίων διενεργήθηκαν με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας 
TISPOL).

 4 εκστρατείες για αδικήματα που διαπράττονται από οδηγούς μοτοσικλετών / μοτοποδηλάτων.
 2 εκστρατείες για την παράλειψη των οδηγών να έχουν σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
 3 εκστρατείες αντιμετώπισης των αδικημάτων που διαπράττουν οδηγοί λεωφορείων και 

φορτηγών οχημάτων, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας TISPOL.
 2 εκστρατείες για αντιμετώπιση των αδικημάτων που διαπράττονται από οδηγούς σχολικών 

λεωφορείων και από μαθητές, αναβάτες μοτοσικλετών / μοτοποδηλάτων.
 8 εκστρατείες για αντιμετώπιση της χρήσης κινητού τηλεφώνου ή άλλου αντικειμένου κατά την 

οδήγηση, οι 4 εκ των οποίων καταπιάστηκαν και με την παραβίαση του κόκκινου φωτεινού 
σηματοδότη.

 7 εκστρατείες για αντιμετώπιση των κατάφωρων και σοβαρών τροχαίων παραβάσεων, που 
διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια εορταστικών περιόδων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 : Πρόληψη Τροχαίων Παραβάσεων και Άσκηση 
Οδικής Αστυνόμευσης

Έχει επιτευχθεί σφαιρική προσέγγιση, σε ότι αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση του τροχαίου 
προβλήματος στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, έχουν αναπτυχθεί ενέργειες που αφορούν στη χρήση σύγχρονης 
τεχνολογίας (σύστημα M-ANPR, χρήση συστήματος φωτοεπισήμανσης, χρήση κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης και άλλα) για σκοπούς διενέργειας ελέγχων με άμεσα αποτελέσματα, σε ότι αφορά στον 
εντοπισμό παραβατών τροχαίας. 

Επισης, διοργανώθηκαν εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις, σε μια προσπάθεια ανάπτυξης του γνωστικού 
επιπέδου των μελών που υπηρετούν στην Τροχαία καθώς και των απαραίτητων δεξιοτήτων, οι οποίες 
μπορούν να συμβάλουν θετικά στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και στην ποιότητα των 
υπηρεσιών που προσφέρονται στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί επίσης 
στην προώθηση επιστημονικών ερευνών, οι οποίες αποσκοπούν στη συλλογή δεδομένων, απαραίτητων 
για το σχεδιασμό πρακτικών και παρεμβάσεων στο ευρύ κοινό και ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου (ευάλωτους χρήστες).

Εγχειρίδιο αλλαγών, μετατροπών και προσαρμογών για οχήματα

Τον Σεπτέμβριο του 2017 διαβιβάστηκε στα μέλη της Αστυνομίας το Εγχειρίδιο αλλαγών, μετατροπών και 
προσαρμογών για οχήματα της κατηγορίας Μ1, που εξέδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ως 
ερμηνευτικό / καθοδηγητικό έγγραφο, στα πλαίσια της ορθής εφαρμογής των Κανονισμών 6 και 55 των 
περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 (Κ.Δ.Π. 66/1984, όπως 
τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα).

Ανάμεσα στους βασικούς σκοπούς που εξυπηρετεί η κυκλοφορία του εγχειριδίου, είναι να μπορούν τα 
μέλη της Αστυνομίας να διενεργούν ορθούς ελέγχους των μηχανοκινήτων οχημάτων στο Οδικό Δίκτυο και 
να προλαμβάνουν, με αυτό τον τρόπο, οποιεσδήποτε παραβάσεις που δυνατό να οδηγήσουν στην 
πρόκληση οδικών τροχαίων συγκρούσεων. 
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Εγχειρίδιο Μελανών Σημείων 

Έχει εκπονηθεί εγχειρίδιο, στο οποίο καταγράφονται τα Μελανά Σημεία του Οδικού Δικτύου, για το έτος 
2017. Το εγχειρίδιο, εκπονήθηκε από το Γραφείο Στατιστικής & Χαρτογράφησης, του Τμήματος 
Πληροφορικής, του Αρχηγείου Αστυνομίας, και έχει αναρτηθεί στο εσωτερικό δίκτυο (Portal) για 
ενημέρωση όλων των μελών και εντατικοποίηση των προσπαθειών στα συγκεκριμένα σημεία του οδικού 
δικτύου. Ζητήθηκε από τα μέλη της Αστυνομίας όπως προβούν σε πλήρη αξιολόγηση / αξιοποίηση των 
ευρημάτων του εγχειριδίου και σε λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, για σωστή και αποτελεσματική 
Αστυνόμευση, με καθορισμένο ημερήσιο πρόγραμμα, για την αποτελεσματική μείωση των θανάσιμων και 
σοβαρών τραυματισμών από οδικές τροχαίες συγκρούσεις και συγκεκριμένα για την υλοποίηση του 
στρατηγικού, ποσοτικού στόχου που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για μείωση των νεκρών και τραυματιών, 
κατά 50% από οδικές τροχαίες συγκρούσεις, μέχρι το 2020.

Στατιστική Έκθεση Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων για την περίοδο 2014 – 2016

Τον Απρίλιο του 2017 το Γραφείο Στατιστικής & Χαρτογράφησης της Αστυνομίας, έχει ετοιμάσει και 
αναρτήσει στην εσωτερική ιστοσελίδα Portal Στατιστική Έκθεση Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων για την 
περίοδο 2014 – 2016, έτσι ώστε αυτή να περιέλθει σε άμεση γνώση όλων των Υπευθύνων Επαρχιακών 
Κλάδων Τροχαίας και Αστυνομικών Σταθμών. Τονίστηκε ότι τα ευρήματα της έκθεσης θα πρέπει να τύχουν 
προσεκτικής αξιολόγησης / αξιοποίησης, στα πλαίσια της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων, για 
σωστή και αποτελεσματική Αστυνόμευση.

Αυτοματοποιημένο σύστημα επεξεργασίας και ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων

Στην εποχή της πληροφορίας, επιβάλλεται ο κάθε προοδευτικός και σύγχρονος Αστυνομικός Οργανισμός 
να αξιοποιεί μεθόδους που βασίζονται στο μοντέλο αστυνόμευσης με επίκεντρο την πληροφορία 
(intelligence led policing) το οποίο επίσης αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη 
τεχνολογία. Μία ουσιαστική εξέλιξη στον τομέα αυτό είναι και η χρήση των γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών (Geographical Information Systems – G.I.S.) που χρησιμοποιείται από την Κυπριακή 
Αστυνομία. Μέσω του εν λόγω συστήματος αναλύονται και απεικονίζονται χαρτογραφικά διάφορα 
θέματα που αφορούν στις δράσεις της Αστυνομίας, είτε αυτά σχετίζονται με την οδική ασφάλεια (μελανά 
σημεία δρόμων, περιοχές στις οποίες παρατηρούνται συχνές οδικές τροχαίες συγκρούσεις, κτλ.), είτε με το 
έγκλημα (χαρτογράφηση εγκληματογόνων περιοχών, αποτύπωση των ειδών εγκλήματος, κτλ.),είτε ακόμα 
και με θέματα διοίκησης (διοικητικά όρια των Αστυνομικών Διευθύνσεων, όρια αστυνόμευσης σταθμών, 
κτλ.). 

GPS (Global Positioning System) Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης

Έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου για προμήθεια,  εγκατάσταση,  δοκιμαστική λειτουργία,  
εκπαίδευση στη χρήση / υποστήριξη των εφαρμογών GPS και έχει τεθεί σε κανονική λειτουργία  στις 
24/7/2017.

Εφαρμογή μεθοδολογίας CompStat στην Αστυνομία Κύπρου 

Η μεθοδολογία αυτή άρχισε το 2017 και τέθηκε σε εφαρμογή στην Αστυνομία Κύπρου τον Απρίλιο του 
2018.Αποτελεί ένα νέο εργαλείο που θα βοηθήσει στο συνολικό έργο που επιτελεί η Αστυνομία Κύπρου. 
Πρόκειται για μεθοδολογία/διαδικασία η οποία, συνδυάζει τη χρήση της τεχνολογίας με την ανάλυση και 
γραφική απεικόνιση των στατιστικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων, με σκοπό την καλύτερη και πιο 
αποτελεσματική αστυνόμευση και την αξιολόγηση της απόδοσης των αποφάσεων αυτών. 

Σύστημα Αναγνώρισης Πινακίδων (ΑΝPR – Automatic Number Plate Recognition).

Η «έξυπνη αστυνόμευση» εφαρμόζεται ήδη σε ό,τι αφορά τα περιπολικά της Αστυνομίας. ’Εχει 
εγκατασταθεί μέχρι στιγμής σε 24 περιπολικά του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου το σύστημα 
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αναγνώρισης πινακίδων (ΑΝPR – Automatic Number Plate Recognition). Όπως φανερώνει η ονομασία 
του, το σύστημα καταγράφει και αναγνωρίζει αυτόματα τις πινακίδες εγγραφής των οχημάτων οι οποίες 
είναι καταχωρημένες σε καταλόγους αναζητουμένων ή κλοπιμαίων οχημάτων.

Βασικό πλεονέκτημα του ANPR είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα στην Αστυνομία για άμεσο εντοπισμό 
παραβατών για τροχαία αδικήματα (π.χ. οδήγηση χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, με ληγμένη άδεια 
οδηγού, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, άδεια κυκλοφορίας κλπ), καθώς επίσης και οχημάτων που 
πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών. Επομένως, τα μέλη που 
στελεχώνουν ένα τέτοιο περιπολικό μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να κινητοποιηθούν άμεσα, με στόχο 
την καταδίωξη οχήματος ή ανακοπής κλοπιμαίου οχήματος που εντοπίζεται ενώ βρίσκεται σε κίνηση.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία αυξάνει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Αστυνομίας, καθώς 
μέσω αυτής μπορούν να διεξάγονται μεγαλύτερης κλίμακας στοχευμένοι έλεγχοι σε σχέση με τους 
τυχαίους ελέγχους που πραγματοποιούνται ως επί το πλείστον μέχρι σήμερα. Σημαντική λειτουργία που 
διαθέτει το σύστημα είναι ή άμεση ενημέρωση των περιπολικών για επείγουσες κλήσεις/περιστατικά. Για 
παράδειγμα, ενώ διαδραματίζεται ένα σοβαρό γεγονός, όπως ληστεία, φόνος κ.ά., περιπολικά που ήδη 
βρίσκονται σε κίνηση στους αυτοκινητόδρομους μπορούν άμεσα να μεταβούν στο σημείο του συμβάντος.

Από τον Ιούνιο του 2017 ζητήθηκε όπως για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που 
αποκομίζονται από τη λειτουργία του κινητού Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Εγγραφής 
Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Μ – A.N.P.R.), να υποβάλλεται αναφορά σε εβδομαδιαία βάση, στα πλαίσια 
της κάλυψης της ανάγκης για συνολική αξιολόγηση του έργου που επιτελείται σε Παγκύπριο επίπεδο κατά 
τη χρήση του Συστήματος.

Κατά τη λειτουργία του Συστήματος τυγχάνουν χειρισμού οι τροχαίες παραβάσεις, με έμφαση στις πιο 
σοβαρές / κατάφωρες, ενώ ταυτόχρονα προτεραιότητα δίδεται στο χειρισμό των σοβαρών εγκλημάτων / 
αδικημάτων, μέσω της Οδικής Αστυνόμευσης (Road Policing).

Με βάση τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Road Policing παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση στον 
εντοπισμό αδικημάτων σε σχέση με το 2016.  Συγκεκριμένα το 2017 συνολικά εντοπίστηκαν 1304 
αδικήματα σε σχέση με 441 το 2016.  Αξιοσημείωτο ήταν οι δραστηριότητες σε σχέση με την οδική 
αστυνόμευση (Road Policing), όπου υπήρξαν 269 υποθέσεις (ναρκωτικά – όπλα) και 52 που αφορούσαν σε 
κλοπιμαία περιουσία / κατοχή κλοπιμαίας περιουσίας. Στόχος της εφαρμογής Road Policing είναι η 
ανεύρεση και διερεύνηση όλων των μορφών εγκληματικότητας στους δρόμους. 

Σύστημα εντοπισμού θέσης οχημάτων (Α.V.L. – Automatic Vehicle Location)

Ένα ακόμη σύστημα το οποίο ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας είναι το  σύστημα 
εντοπισμού θέσης οχημάτων (Α.V.L. – Automatic Vehicle Location). Tο Α.V.L., αποτελεί ένα νέο σύστημα 
του οποίου η εγκατάσταση ξεκίνησε το 2016 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017 σε συνολικά 360 
οχήματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει 
ζωντανά (σε πραγματικό χρόνο) τη γεωγραφική θέση του αστυνομικού οχήματος σε ψηφιακό χάρτη με 
στόχο σε περίπτωση κάποιου συμβάντος να καθίσταται εφικτή η μετάβαση του περιπολικού εκείνου που 
βρίσκεται πιο κοντά στο συμβάν.

Κύριος σκοπός του είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου των περιπολικών και απώτερος 
στόχος είναι να εναρμονιστεί με άλλα συστήματα για την αποτελεσματική επέμβαση της Αστυνομίας σε 
κάποια συμβάντα ή επιχειρήσεις, π.χ. με το σύστημα e-call που δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού 
οχημάτων, των οποίων οι οδηγοί χρειάζονται άμεση βοήθεια λόγω οδικής τροχαίας σύγκρουσης, κάποιου 
προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζουν ή οποιασδήποτε άλλης έκτακτης κατάστασης. Επιπλέον, μέσω 
του συστήματος μπορεί να επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη εποπτεία του προσωπικού, καθώς επίσης 
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να συλλέγονται αρκετές πληροφορίες σε σχέση με το ίδιο το όχημα, όπως την κατεύθυνση που ακολουθεί, 
τα αποθέματά του σε καύσιμα κ.α.

Πλήρης εικόνα της τροχαίας κίνησης μέσω εναέριας πλατφόρμας

Ακόμη ένα “όπλο” που έχει αποκτήσει η Αστυνομία Κύπρου είναι και η εναέρια πλατφόρμα οπτικής 
παρακολούθησης “UAV – Unmanned Aerial Vehicle” μεγάλης εμβέλειας. Η πλατφόρμα προορίζεται για 
εποπτεία/έλεγχο της τροχαίας κίνησης, ποδοσφαιρικών αγώνων και εάν είναι αναγκαίο, για το χειρισμό 
σοβαρών εγκληματικών ενεργειών.

Άλλες Δράσεις 

Σύσταση Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών

Μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά από τροποποίηση του Περί Άδειας Οδήγησης 
Νόμου (Ο Περί Άδειας Οδήγησης (τροποποιητικός) Νόμος (Ν 48(Ι)/2018), ιδρύθηκε η Σχολή Επιμόρφωσης 
Οδηγών, η οποία θα παρέχει εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων σε παραβάτες οδηγούς και κατά 
περίπτωση, θα διενεργεί εξετάσεις και πρακτικές εφαρμογές, στα πλαίσια των προσπαθειών για βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας. Η ίδρυση της Σχολής, αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών στους παραβάτες 
τροχαίων αδικημάτων, να αναπτύξουν θετική οδική στάση και συμπεριφορά κατά τη διακίνηση τους στο 
οδικό δίκτυο. Αυτό επιδιώκεται να γίνει, μέσα από την ενημέρωση για τα θέματα οδικής ασφάλειας, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων (όπως ο αυτοέλεγχος, η αντίληψη των απειλών και η εκτίμηση των κινδύνων κατά 
την οδήγηση, η διαχείριση του ρίσκου και άλλα) και τη συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής 
υποστήριξης, εκεί όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Σημειώνεται επίσης ότι, η Σχολή θα στεγάζεται στα κτίρια του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου ενώ, σε ότι 
αφορά στο προσωπικό που θα την στελεχώνει  και τις θεματικές που θα αναπτύσσονται μέσα από τα 
προγράμματα που θα προσφέρονται, αυτά, αποτελούν θέματα τα οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ένεκα του ότι, η Σχολή υπάγεται άμεσα, στο εν λόγω Υπουργείο. 

Προώθηση του θεσμού Family Liaison Officer

Η Αστυνομία προωθεί το θεσμό του «Family Laisson Officer»,  με απώτερο σκοπό την εφαρμογή της 
κατάλληλης διαδικασίας και προσέγγισης σχετικά με την ανακοίνωση δυσάρεστων γεγονότων στις 
οικογένεις των θυμάτων, μετά από τροχαίες οδικές συγκρούσεις. Στα πλαίσια του θεσμού, κατά το έτος 
2017 έγιναν δύο εκπαιδεύσεις αναφορικά με την ανακοίνωση δυσάρεστων γεγονότων σε οικογένειες που 
έχασαν μέλος τους σε τροχαίες οδικές συγκρούσεις. Η πρώτη εκπαίδευση ήταν μονοήμερη ενώ η δεύτερη 
ήταν διήμερη και περιλάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος, με ασκήσεις και υπόδυση ρόλων. Και τα 
δύο προγράμματα αξιολογήθηκαν με πολύ θετικά αποτελέσματα από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι 
προέρχονταν από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, τους Επαρχιακούς Κλάδους Τροχαίας, τα Επαρχιακά 
Γραφεία Οδικής Ασφάλειας  καθώς και την Κοινοτική Αστυνόμευση.

Διενέργεια Δημοσκόπησης και διαδικτυακών δημοσίων συζητήσεων (debate) για διάφορα 
θέματα οδικής ασφάλειας.

Κατά το έτος 2017, πραγματοποιήθηκε μια δημοσκόπηση μέσω του Facebook η οποία αφορούσε στις 
απόψεις του κοινού σχετικά με την απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση. Στη δημοσκόπηση 
συμμετείχαν 100 άτομα εκ των οποίων 56 άνδρες και 44 γυναίκες. Από την καταγραφή και ανάλυση των 
απόψεων του κοινού τεκμαίρεται ότι η απόσπαση της προσοχής των οδηγών, αποτελεί έναν πολύ 
σημαντικό παράγοντα/αιτία πρόκλησης τροχαίων οδικών συγκρούσεων που συνδέεται κατά κύριο λόγο 
με τους αρχάριους οδηγούς (39,4%) και τους ενήλικες οδηγούς άνω των 55 ετών (28,3%). Ανεξάρτητα από 
την εμπειρία και την ηλικία του οδηγού, υποδεικνύεται ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου (ομιλία και 
αποστολή μηνυμάτων) είναι η κυριότερη μορφή απόσπασης της προσοχής που συνδέεται με την 
πρόκληση τροχαίων οδικών συγκρούσεων. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες εισηγήσεις που κατατέθηκαν σε 
σχέση με τη διαχείριση της απόσπασης της προσοχής αφορούν στη χρήση κινητού τηλεφώνου και έγιναν 
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εισηγήσεις για χρήση ακουστικών bluetooth, απενεργοποίηση του τηλεφώνου κατά την οδήγηση, επιβολή 
ποινών, ανάπτυξη δράσεων για την καλλιέργεια οδικής συνείδησης, αύξηση της αστυνόμευσης στο δρόμο 
και εκπαίδευσης των οδηγών. Συνεπώς, έμφαση πρέπει να δίνεται στην πρόληψη της απόσπασης της 
προσοχής, μέσα από την εφαρμογή παρεμβάσεων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες πληθυσμού και 
σύμφωνα με την οδηγική τους εμπειρία.

Προώθηση εκστρατείας  για την οδική ασφάλεια η οποία θα περιλαμβάνει και την έκδοση 
ενημερωτικού υλικού μετά από προκήρυξη προσφορών για αγορά υπηρεσιών από 
διαφημιστικά γραφεία.

Έγινε προκήρυξη προσφορών και ετοιμάστηκε ενημερωτικό υλικό (σε έντυπη και ηλεκτρονική / ψηφιακή 
μορφή), το οποίο αξιοποιείται στις εκστρατείες που προωθούνται από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου 
ολόχρονα.

Ανάπτυξη και προώθηση / διαλέξεων εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων για την οδική 
ασφάλεια σε διάφορες ηλικιακές ομάδες εκτός σχολικού χώρου ανά περιφέρεια βάση 
προγράμματος.

Κατά το έτος 2017 προωθήθηκαν διάφορες διαλέξεις και εκπαιδεύσεις εκτός σχολικού χώρου σε διάφορες 
Κοινότητες, Δήμους, στην Εθνική Φρουρά και άλλα οργανωμένα σύνολα. 

Έκδοση και προώθηση ενημερωτικού υλικού σε διάφορες  γλώσσες της ΕΕ και Τρίτων Χωρών

Κατά το έτος 2017 εκδόθηκε και προωθήθηκε ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση ποδηλάτου, 
τους κανόνες οδικής ασφάλειας και τους ευάλωτους χρήστες στο οδικό δίκτυο. Για την έκδοση του 
ενημερωτικού υλικού υπήρξε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού. Τα έντυπα εκδόθηκαν 
στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά και Εβραϊκά. 

Διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την Οδική Ασφάλεια και προβολή του 

εξοπλισμού του Τμήματος Τροχαίας.

Το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου (Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης και Μελετών) συμμετείχε σε εκδηλώσεις 
για την οδική ασφάλεια που έγιναν παγκύπρια, τόσο από την Αστυνομία όσο και άλλους οργανισμούς που 
ασχολούνται με την Οδική Ασφάλεια. 

Εκπαίδευση με θέμα "Συμπληρωματική Εκπαίδευση στα θέματα Τροχαίας" στην ΑΑΚ.

Η εν λόγω εκπαίδευση προωθήθηκε για πρώτη φορά στην Α.Α.Κ. και περιλάμβανε εξειδικευμένες 
θεματικές σχετικά με την τροχαία, τη διαχείριση συναισθημάτων, τη διενέργεια ναρκοτεστ και άλλα. Στο 
πρόγραμμα συμμετείχαν μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου και των Επαρχιακών Κλάδων Τροχαίας.  

Διαλέξεις στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σε διάφορες ομάδες πληθυσμού 

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής διενεργήθηκαν κατά το έτος 2017, 226 παρουσιάσεις και εργαστήρια 
με πρακτική άσκηση στη χρήση των διαβάσεων πεζών, στην ορθή διακίνηση στο οδικό δίκτυο, στη χρήση 
των φωτεινών σηματοδοτών, στην ορθή χρήση του ποδηλάτου και άλλες θεματικές. Συνολικά στα εν λόγω 
προγράμματα συμμετείχαν 10,498 παιδιά, τα οποία προέρχονταν από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα BIKESAFE

Κατά το έτος 2017 διοργανώθηκε ένα πρόγραμμα BIKE SAFE. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διαχείρισης της μοτοσυκλέτας καθώς επίσης και στην υιοθέτηση ορθής συμπεριφοράς κατά τη 
διακίνηση των μοτοσικλετιστών στο δρόμο. 
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Ανάρτηση ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιγνιδιών και ενημερωτικών σελίδων για θέματα 
που αφορούν στους νέους οδηγούς στο Facebook της Αστυνομίας
Κατά το έτος 2017 προωθήθηκε ηλεκτρονική εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά ηλικίας 6 – 9 ετών, η 
οποία μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο στο κινητό τηλέφωνο όσο και στους ηλεκτρονικούς  υπολογιστές. 

Στήριξη παιδιών που έχασαν μέλος της οικογένειας τους σε τροχαία οδική σύγκρουση

Για τα παιδιά που έχασαν μέλος της οικογένειας τους (γονέα / γονείς), κατά τη διάρκεια του 2017, έγινε 
μικρή εκδήλωση στο χώρο του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, στην παρουσία των μελών του Γραφείου 
Πρόληψης, Διαφώτισης και Μελετών και της Διεύθυνσης του Τμήματος. Στην εκδήλωση δόθηκαν στα 
παιδιά δώρα και ακολούθησε διαδραστικό εργαστήρι. 

Συνεργασία με σχολές όπου φοιτούν άτομα με ειδικές ανάγκες όπως η Σχολή Κωφών και 
άλλες

Πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, εξειδικευμένο διαδραστικό εργαστήρι για την 
οδική ασφάλεια, σε παιδιά με κώφωση. Πρόκειται για ένα αντικείμενο αρκετά εξειδικευμένο λόγω της 
ιδιαιτερότητας των παιδιών αυτών, τα οποία όμως δεν παύουν να αποτελούν μέρος της κοινωνίας των 
πολιτών, που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. 

Διενέργεια έρευνας για χαρτογράφηση του προβλήματος των τροχαίων οδικών 
συγκρούσεων και των χαρακτηριστικών του προβλήματος  

Για την έρευνα έγινε η ανάλυση των δεδομένων που απαιτούνταν και έχει γίνει μελέτη σχετικής 
βιβλιογραφίας, που θα συμπεριληφθεί στην εν λόγω έρευνα. Στο παρόν στάδιο γίνεται η συγγραφή του 
τελικού εγγράφου, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του έτους 2018. 

Προώθηση εισήγησης για τη δημιουργία Εθνικού Επιστημονικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας

Το Εθνικό Επιστημονικό Κέντρο για την Οδική Ασφάλεια έχει συσταθεί μετά από έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Για τους σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του συστάθηκε Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
απαρτίζεται από τέσσερεις υπηρεσιακούς και τέσσερεις ακαδημαϊκούς, οι οποίοι προέρχονται από τοπικά 
πανεπιστήμια. Στο εν λόγω Συμβούλιο, συμμετέχει κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού Αστυνομίας και 
Αξιωματικός του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου. Του Συμβουλίου προεδρεύει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης και η λειτουργία του εν λόγω κέντρου, καθορίζεται και εποπτεύεται από το αρμόδιο 
Υπουργείο (ΥΔ&ΔΤ). 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 : Διαχείριση Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων
Η επιβολή του νόμου παραμένει ο κύριος μας ρόλος και σκοπός του είναι να επηρεάσει τη συμπεριφορά 
των οδηγών και των χρηστών του οδικού δικτύου και κατ’επέκταση τη μείωση των οδικών τροχαίων 
συγκρούσεων μέσω ελέγχων και εντοπισμό αυτών των αδικημάτων που συστηματικά οδηγούν σε οδικές 
τροχαίες συγκρούσεις όπως η αμελής και επικίνδυνη οδήγηση,  η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
άλλων ψυχοτρόπων ουσιών, η ταχύτητα, η χρήση κινητού, η μη πρόσδεση με τη ζώνη ασφάλειας κ.λ.π. 

Η πρόληψη των οδικών τροχαίων Συγκρούσεων σε συνδυασμό με την Ανάπτυξη Οδικής Συνείδησης και 
τον ορθή μέθοδο Διαχείρισης των Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην 
αντιμετώπιση της μάστιγας των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Το κάθε στάδιο, από τη στιγμή που 
καλείται η Αστυνομία μέχρι τη στιγμή ολοκλήρωσης μιας υπόθεσης είναι πολύ σημαντικό. Μεγάλος 
αριθμός τροχαίων υποθέσεων απορρίπτονται κάθε χρόνο από το Δικαστήριο λόγω μη εκτέλεσης 
εντάλματος σύλληψης και λόγω μη επίδοσης κλήσης. Μέσα από αυτό διαφαίνεται η σημαντικότητα για 
ορθή διαχείριση μιας υπόθεσης από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι την καταδίκη. Διαφορετικά 
αναλώνεται κόπος και εργατοώρες χωρίς να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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Ώς εκ τούτου η Αστυνομία εφαρμόζει μεγάλο αριθμό ενεργειών για βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης 
των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. 

Εξώδικα, Τροχαίες παρατηρήσεις και τροχαίες προειδοποιήσεις

Κατά το έτος 2017 έχουν εκδοθεί παγκύπρια 193.258 εξώδικα σε σύγκριση με το 2016 όπου εκδώθηκαν 
190.233 εξώδικα. Επίσης το 2017 εκδόθηκαν  22.376  γραπτές τροχαίες παρατηρήσεις και 10.288 τροχαίες 
προειδοποιήσεις σε σύγκριση με το 2016 όπου εκδώθηκαν 25.488 γραπτές τροχαίες παρατηρήσεις και 
7.928 τροχαίες προειδοποιήσεις.

2Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το επίπεδο στην Κύπρο παραμένει στο «μέτριο», σύμφωνα με την ομάδα διαχείρισης πληροφοριών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι οι πολίτες μπορούν να νιώθουν και να διακινούνται με ασφάλεια. Παρ’όλα 
αυτά, η διεθνής τρομοκρατία εξακολουθεί να μας απασχολεί, εφόσον η διακίνηση ανάμεσα στις χώρες της 
Ε.Ε. είναι ελεύθερη. Επιπλέον, η πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο, η ύπαρξη της πράσινης 
γραμμής και τα ξένα συμφέροντα, αποτελούν επιπλέον κίνδυνο. 

Η προστασία του πολίτη, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο και μειώνοντας το ρίσκο και το αντίκτυπο της 
τρομοκρατίας παραμένει προτεραιότητα για την Κυπριακή Αστυνομία. Σε συνεργασία με εθνικούς και 
διεθνείς φορείς η Αστυνομία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Μεταξύ άλλων,  έχει 
εντατικοποιήσει τους ελέγχους που διεξάγει με περιπολίες και φρούρηση των κυριότερων κρίσιμων 
υποδομών δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία και στα σημεία διέλευσης. 

Πέραν των αυστηρότερων ελέγχων που διεξάγονται, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εκπαίδευση όλων 
των μελών, που διενεργούν διαβατηριακούς ελέγχους, σε θέματα τρομοκρατίας και εντοπισμού «ξένων 
μαχητών». Παράλληλα, διενεργήθηκαν εκπαιδεύσεις σε μέλη μη Αστυνομικών Υπηρεσιών όπως σε 
λειτουργούς εμπλεκόμενων Υπουργείων, σε μέλη του Τμήματος Τελωνείων, του Τμήματος των Φυλακών, 
σε προσωπικό εταιριών ιδιωτικής ασφαλείας κ.α.

Επιπρόσθετα, έχουν αυξηθεί τα μέτρα προστασίας στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, σε δυνητικούς 
στόχους ξένων συμφερόντων αλλά και σε ούτω καλούμενους «μαλακούς στόχους» (soft targets), στους 
οποίους υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση πολιτών.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η Κυπριακή Αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επαφή με ξένες υπηρεσίες 
όπως η Interpol και η Europol καθώς και με ξένους αξιωματικούς συνδέσμους για συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1 : Συλλογή και Ανάλυση Πληροφοριών
Η Αστυνομία ασχολείται με τη συλλογή και διερεύνηση πληροφοριών, που αφορούν στην Τρομοκρατία 
και  το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα. Για το σκοπό αυτό διατηρεί  βάση δεδομένων, στην οποία 
καταχωρούνται στοιχεία τρομοκρατικών οργανώσεων, προσώπων ύποπτων για τρομοκρατία, καθώς και 
τρομοκρατικών επιθέσεων. Διατηρεί επικοινωνία με αστυνομικούς συνδέσμους ξένων χωρών, αναλύει, 
επεξεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες που αφορούν στην τρομοκρατία μέσω κρυπτογραφικών 
συστημάτων με τις χώρες μέλη της Αστυνομικής Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της 
Τρομοκρατίας (P.W.G.T.), τη EUROPOL (SIENA), την ΙΝΤERPOL, καθώς και  με υπηρεσίες στο εσωτερικό. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μετά από μήνυμα που λήφθηκε από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL, το 
Εθνικό Κεντρικό Γραφείο INTERPOL Λευκωσίας μερίμνησε ούτως ώστε το 2017 να καταχωρηθούν τα 
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στοιχεία 10.087 ξένων μαχητών, στο Εθνικό μας STOP – LIST, αφού προηγουμένως προέβηκε σε σχετικούς 
ελέγχους.

Επιπρόσθετα, την ίδια περίοδο δημοσιεύθηκαν από τις χώρες μέλη του Οργανισμού αριθμός διάχυτων 
μηνυμάτων (diffusions), που αφορούν στην τρομοκρατία από τα οποία τα 1.096 (2016 – 3.295) έτυχαν 
χειρισμού από την INTERPOL, καθότι τα στοιχεία των προσώπων που αναφέρονταν στα εν λόγω 
μηνύματα, καταδείκνυαν ως πιθανό προορισμό τους την Κύπρο και τα στοιχεία τους τοποθετήθηκαν στην 
Εθνική μας Βάση (STOP-LIST / ALERT-LIST).

Στην Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (EUROPOL) κατά το 2017 αναφέρεται ότι διαβιβάστηκαν 
264 συνεισφορές της Κυπριακής Δημοκρατίας (πληροφορίες / δεδομένα), σε Προγράμματα Ανάλυσης (AP 
– Analysis Projects), τα οποία υπάγονται στους δύο Αναλυτικούς Φακέλους της EUROPOL (AWF SOC 
(Serious Organized Crime) & AWF CT (Counter Terrorism)). Σημειώνεται ότι, η Κυπριακή Δημοκρατία 
συμμετέχει σε 25 από τα 30 Σημεία Εστίασης και σε αυτά μας εκπροσωπούν μέλη της Αστυνομίας, της 
ΜΟ.Κ.Α.Σ., του Τμήματος Τελωνείων και του Εφόρου Φορολογίας, για θέματα Φ.Π.Α.

Το Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας της Αστυνομίας έχει οριστεί ως σημείο επαφής για ανταλλαγή 
πληροφοριών που αφορούν σε κλοπή ή απώλεια πρόδρομων εκρηκτικών ουσιών (Ν.26/(Ι)/2017). Επίσης 
το υπό αναφορά γραφείο έχει οριστεί  ως σημείο επαφής για ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν σε 
οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.

Κατά τη διάρκεια του 2017 έχουν διοργανωθεί διάφροα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην 
τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση για τα εμπλεκόμενα τμήματα της Αστυνομίας. 

Με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, η Αστυνομία κατά τη 
διάρκεια του 2017, συνέδραμε στην επεξεργασία προσχεδίων νομοσχεδίων που εκπονήθηκαν για την 
εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το κεκτημένο της Ένωσης, αλλά και Προσχεδίων Διμερών 
Συμφωνιών / Μνημονίων Αστυνομικής Συνεργασίας, τα οποία μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν, θέματα 
συλλογής και ανταλλαγής  πληροφοριών, ενώ τα νομοσχέδια αφορούν στη λειτουργία και χρήση του SIS II, 
του PNR κ.λπ.

Προτεραιότητα της Αστυνομίας για το 2017 αποτέλεσε επίσης η προώθηση ψήφισης του νομοσχεδίου για 
τις παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, το οποίο κρίνεται ως πολύ σημαντικό, εφόσον θα 
αποτελέσει ένα επιπλέον νομικό όπλο στα χέρια της Αστυνομίας. 

Μέσα στα πλαίσια της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας το 2017 συνελήφθηκαν στο εξωτερικό και 
εκδόθηκαν/παραδόθηκαν στην Κύπρο 15 φυγόδικοι σε σχέση με 32 το 2016, οι οποίοι καταζητούνταν από 
τις Αστυνομικές Αρχές της Κύπρου για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Επίσης, το 2017, 39 φυγόδικοι 
εντοπίστηκαν στην Κύπρο και εκδόθηκαν/παραδόθηκαν στις αιτήτριες χώρες. Το 2016, ο αντίστοιχος 
αριθμός ήταν 33.

Από την Αστυνομία συλλέγονται, αναλύονται και διαβιβάζονται πληροφορίες, τόσο για τρομοκρατία όσο 
και για άλλα θέματα. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται από την Europol,το Αρχηγείο Αστυνομίας ή 
άλλες πηγές. Η ανάπτυξη και ενίσχυση των ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών επιτυγχάνεται με το 
Internet Referral Unit. Μέσω του συστήματος αυτού, το 2017 λήφθηκαν 94 IRU για τρομοκρατία.   Επίσης, 
λήφθηκαν 3 πληροφορίες για ύποπτα προφίλ στο facebook που πιθανόν να σχετίζεται με τρομοκρατία, 
έγιναν διαδικτυακές εξετάσεις, αποθηκεύτηκαν σχετικές φωτογραφίες και ετοιμάστηκαν σχετικές 
εκθέσεις. 

Ο Κλάδος Πληροφοριών  της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια του 2017 έχει προβεί σε 157 άμεσες ενέργειες 
που αφορούν στη συλλογή / διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία. Περαιτέρω κατά το 
2017, ο Κλάδος Πληροφοριών διερεύνησε και διαβίβασε αριθμό πληροφοριών που αφορούν σε Σοβαρό 
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και Οργανωμένο Έγκλημα, Τρομοκρατία, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εντοπισμό διεθνώς 
καταζητούμενων προσώπων και άλλα.

Επίσης, κατά το 2017 τα Επαρχιακά Κλιμάκια του Κλάδου Πληροφοριών συνέλλεξαν και διαβίβασαν 1.030 
Δελτία Πληροφοριών, από τα οποία τα 250 κατέληξαν σε επιτυχία. Οι πληροφορίες αφορούσαν κυρίως σε 
Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα,Διαρρήξεις/Κλοπές/ Ληστείες/ Εμπρησμούς , Εμπορία Προσώπων, 
Ναρκωτικά, Ηλεκτρονικό Τζόγο, Λαθρομετανάστευση, Λαθρεμπόριο, Ναρκωτικά, Ποδόσφαιρο 
(Οργανωμένοι Φίλαθλοι κ.λ.π).

Στα πλαίσια του Προγράμματος LETS (Law Enforcement Training Scheme) και της προετοιμασίας της Κ.Δ. 
για ένταξη της στο χώρο Σένγκεν, διοργανώθηκαν σε συνεργασία με την Α.Α.Κ. δύο διήμερα σεμινάρια με 
θέμα «Ορθή εφαρμογή του Κεκτημένου Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) - Ανταλλαγή Συμπληρωματικών 
Πληροφοριών SIRENE» με τη συμμετοχή Έλληνα Αξιωματικού από το Γραφείο SIRENE ως ομιλητή. Στα 
σεμινάρια συμμετείχαν 42 μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, 2 εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείου, 1 
εκπρόσωπος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθώς και η Αξιωματικός Σύνδεσμος της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2017, πραγματοποιήθηκε Σύσκεψη της Επιτροπής Διεύθυνσης Έργου 
Υλοποίησης Passenger Number Recort (PNR), για την εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη χρήση των Δεδομένων που περιέχονται στις 
Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR), για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη 
Τρομοκρατικών και Σοβαρών Εγκλημάτων. Tο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος της Αστυνομίας 
ορίστηκε, ως Ιδιοκτήτης του Συστήματος και δημιουργήθηκε ήδη και η Μονάδα Ελέγχου Επιβατών.  
Επίσης, διορίστηκε Συμβουλευτική Επιτροπή, για τη διεκπεραίωση και/ή συντονισμό/παρακολούθηση των 
απαιτούμενων ενεργειών, με σκοπό, την υλοποίηση της Οδηγίας. Η Συμβουλευτική Επιτροπή, της οποίας 
προεδρεύει ο Αστυνομικός Διευθυντής Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος, έχει ήδη συνεδριάσει, δύο 
φορές κατά τον Ιούνιο 2017.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μέτρων Πρόληψης 

Με σκοπό την ανταπόκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πολλαπλά τρομοκρατικά κτυπήματα που 
συμβαίνουν στην Ε.Ε., η Κυπριακή Αστυνομία σε συνεργασία με άλλες Ευρωπαικές Αστυνομίες λαμβάνει  
αυξημένα μέτρα ασφάλειας με βάση και την Εθνική Στρατηγική σχετικά με την τρομοκρατία που 
υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2014 η οποία ενσωματώνει και τις αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Ε.Ε. ως ακολούθως :

 Εντατικοποίηση ελέγχων που διεξάγονται με περιπολίες και φρούρηση των κυριότερων 
κρίσιμων υποδομών με ιδιαίτερη βαρύτητα τα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία και τα νόμιμα 
σημεία διέλευσης. 

 Εκπαίδευση όλων των μελών, που διενεργούν διαβατηριακούς ελέγχους, σε θέματα 
τρομοκρατίας και εντοπισμού «ξένων μαχητών».

 Εκπαίδευση μελών Μ.Μ.Α.Δ. για την προστασία προσωπικοτήτων.
 Διενέργεια εκπαιδεύσεων σε μέλη μη Αστυνομικών Υπηρεσιών όπως σε λειτουργούς 

εμπλεκόμενων Υπουργείων, σε μέλη του Τμήματος Τελωνείων, των Φυλακών, σε προσωπικό 
εταιριών ιδιωτικής ασφαλείας κ.α.

 Ενίσχυση μέτρων προστασίας στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, σε δυνητικούς στόχους ξένων 
συμφερόντων αλλά και σε ούτω καλούμενους «ευαίσθητους στόχους» (soft targets), στους 
οποίους υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση πολιτών.

 Συνεχής επαφή με ξένες υπηρεσίες όπως η Interpol και η Europol καθώς και με ξένους 
αξιωματικούς συνδέσμους για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών.
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 Επαγρύπνηση ιδιοκτητών ευάλωτων στόχων, όπως εμπορικά κέντρα, ξένα σχολεία, 
ξενοδοχεία, γραφεία ασφάλειας κ.α. 

 Αγορά προστατευτικών στολών βιολογικού πολέμου (C.B.R.N.), εκτιμημένου κόστους 
€50,000.00 συν Φ.Π.Α. Θα καταβληθεί προκαταβολή ύψους 25% το 2017 και η παραλαβή 
αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2018.Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από κοινοτικούς 
πόρους.

 Αγορά συστήματος Plass DATA για αναγνώριση θυμάτων  μετά από σοβαρές καταστροφές.

Επιδόματα και Υπερωρίες για λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης και αποτροπής τυχόν 
τρομοκρατικών ενεργειών.

Για να ανταποκριθεί η Αστυνομία στα πιο πάνω αυξημένα καθήκοντα, το 2017 διατέθηκε για σκοπούς 
υπερωριακής αποζημίωσης για την τρομοκρατία το ποσό των € 3.536.940. Το 2015 δαπανήθηκαν                 
€ 554.485 και το 2016 € 2.949.179.

Το συνολικό κονδύλι για υπερωρίες στην Αστυνομία αυξήθηκε το 2017 (€5.600.000) σε σχέση με το 2016 
(€5.370.000) κατά € 230.000, λόγω των επιπρόσθετων μέτρων για την τρομοκρατία.  

Στρατηγική Συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο και Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου: 

Η Αστυνομία Κύπρου έχει συνάψει από τον Ιούνιο του 2016 στρατηγική συμφωνία με το εν λόγω 
Ερευνητικό Κέντρο με σκοπό τη συνεργασία για καινοτόμες και νέες τεχνολογίες που θα δημιουργηθούν 
προς όφελος της Αστυνομίας ως προς τον αγώνα για Πάταξη της Τρομοκρατίας και της Διαχείρισης 
επεισοδίων κρίσεως. Οι ερευνητές του Κέντρου, σε συνεργασία με την Αστυνομία ερευνούν τη δημιουργία 
νέων τεχνολογιών με drones και νέες εφαρμογές λογισμικών πάντοτε για την ενίσχυση της ικανότητας της 
Αστυνομίας στη διαχείριση περιστατικών κρίσης. 

Καταπολέμηση Διακρίσεων

Όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ, μεταξύ των ετών 2005-2017, είχαμε 175 περιστατικά ή/και 
υποθέσεις ρατσιστικής φύσεως ή/και με ρατσιστικό κίνητρο. Από αυτά, 136 αφορούσαν σε ποινικές 
υποθέσεις. Ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων υποθέσεων παρατηρήθηκε το 2010. Για το έτος 2017 είχαμε 
11 ποινικές υποθέσεις.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του 
Ρατσισμού, Ξενοφοβίας και Διακρίσεων πραγματοποιήθηκαν το 2017 τα ακόλουθα:

 Παρουσίαση σε Ημερίδα με θέμα "Nationalism - racism and hate crimes" που διοργάνωσε η ΚΙΣΑ 
στις 21/03/17.

 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Μη Κυβερνητικών 
Οργανισμών (ΜΚΟ) για την προστασία και προώθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 
πραγματοποιήθηκε στις 09/03/17.

 Συμμετοχή μέλους της Αστυνομίας στην αντιπροσωπεία της Κ.Δημοκρατίας για την Εξέταση της 
Κύπρου από την Αρμόδια Επιτροπή Ην.Εθνών της 23ης & 24ης Συνδυασμένης Έκθεσης της Κ.Δ για 
την Σύμβαση για την εξάλειψη πάσας μορφής Φυλετικής Διάκρισης (CERD) στη Γενεύη στις 3-4 
Μαΐου 2017.

 Συμμετοχή της Αστυνομίας στην ετοιμασία του Νέου Σχέδιου Δράσης για την Ένταξη των 
Μεταναστών του ΥΠΕΞ. σχετικά με θέματα εκπαιδεύσεων για την καταπολέμηση των Διακρίσεων, 
της Ξενοφοβίας και του Ρατσισμού σε σχέση με την ένταξη των μεταναστών.

 Συνεργασία του Γραφείου Καταπολέμησης Διακρίσεων με το Υπουργείο Παιδείας – Ενεργή 
συμμετοχή στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμησης της Σχολικής Βίας, του Υπουργείου 
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Παιδείας το οποίο θα περιλαμβάνει και θέματα ευαισθητοποίησης των παιδιών για την 
πολιπολιτισμικότητα, ευαισθητοποίηση προς τις ευάλωτες ομάδες μαθητών και γενικά την 
καταπολέμηση οποιασδήποτε μορφής προώθησης βίας με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό κίνητρο.

Στα πλαίσια της καταπολέμησης των Διακρίσεων διοργανώθηκαν από την Αστυνομία σε συνεργασία και 
με άλλους αρμόδιους φορείς συναντήσεις/διαλέξεις ως ακολούθως :

 Συμμετοχή στη Συνάντηση στρογγυλής τράπεζας εμπειρογνωμόνων για το ομοφοβικό και 
τρανσφοβικό αδίκημα μίσους στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης

 Συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση με θέμα « Η ρητορική μίσους μας αφορά!» που διοργανώθηκε 
από τον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ), που 
πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Ευρώπης στις 2 Μαΐου 2017.

 Παρακολούθηση διεθνούς  3ήμερου  σεμιναρίου με θέμα «Inderdisciplinary conference on Hate 
Speech: definitions, interpretations, and practices 2017», που διοργάνωθηκε μεταξύ των 
ημερομηνιών 09-11/06/17 στο Ξενοδοχείο Classic Λευκωσία, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου στα 
πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος C.O.N.T.A.C.T.

 Παρουσίαση στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου διαλέξεων με τίτλο Καταπολέμηση Διακρίσεων & 
Δια-Πολιτιστική Ευαισθητοποίηση και σε μέλη των κρατητηρίων Λακατάμειας στα πλαίσια ειδικού 
σεμιναρίου για μέλη που χειρίζονται κρατούμενους. 

 Παρουσίαση Διάλεξης με θέμα «Καταπολέμηση Διακρίσεων και Βασικά Στοιχεία Διερεύνησης 
Ρατσιστικών Εγκλημάτων» στα πλαίσια εκπαίδευσης μελών από όλες τις βαθμίδες και Υπηρεσίες, 
Τμήματα και Αστυνομικές Διευθύνσεις με θέμα τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλα συναφή 
θέματα. 

 Συμμετοχή της Αστυνομίας ως εκπρόσωπος του Υ.Δ.Δ.Τ. στην 4η συνάντηση της Ομάδας 
Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και 
άλλων μορφών  μισαλλοδοξίας, καθώς επίσης και στο συνέδριο του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων ( Fundamental Rights Agency - FRA ), με θέμα “ Reality bites : Experiences of 
immigrants and minorities in the EU ”, που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες και τα οποία 
συνδιοργανώνονται από την Ε.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3:  Διαχείριση Τρομοκρατικού Κτυπήματος 
Στα πλαίσια του Τομέα Αστυνομικής Συνεργασίας, όπου υλοποιούνται δράσεις με στόχο την ενίσχυση των 
ικανοτήτων των κρατών μελών για πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού σοβαρού και 
οργανωμένου εγκλήματος και διαχείριση των καταστάσεων κρίσης, έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω 
δράσεις:

Πραγματοποίηση Ασκήσεων Ετοιμότητας

Συμμετοχή στην ετήσια πολυεθνική άσκηση ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2017

H Αστυνομία Κύπρου συμμετείχε στην ετήσια πολυεθνική άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2017»  η οποία 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 30/5 με 2/6 στην οποία συμμετείχαν με προσωπικό ή και 
αεροναυτικά μέσα 22 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικο-
στρατιωτικής συνεργασίας που διεξάγεται  στην Κύπρο και από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμμετέχουν 24 Υπηρεσίες από 8 Υπουργεία (Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, 
Μεταφορών, Υγείας, Ενέργειας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Ο γενικός συντονισμός της 
άσκησης ανατέθηκε στο Γ.Ε.Ε.Φ. σε συνεργασία με την Αστυνομία, Κ.Σ.Ε.Δ., Πολιτική Άμυνα και Τμήμα 
Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών που συντονίζουν τις διάφορες φάσεις ανάλογα με το Εθνικό Σχέδιο 
που εφαρμόζεται.Κατά την 1η και 2η Φάση εξετάστηκαν επεισόδια στα οποία δοκιμάστηκαν τα Ειδικά 
Εθνικά Σχέδια  «ΕΣΤΙΑ» και «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ» υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και της 



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017

28

Πολιτικής Άμυνας αντίστοιχα. Το σενάριο αφορούσε στην υποδοχή, φιλοξενία και επαναπατρισμό αμάχων 
από περιοχή κρίσης στη Μέση Ανατολή.Στην 3η Φάση δοκιμάστηκε το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»  που 
αφορά σε «Έρευνα και Διάσωση»  και με βάση το σενάριο προβλέπεται αντιμετώπιση αεροπορικού και 
ναυτικού ατυχήματος ημέρα και νύκτα στην περιοχή Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
υπό την ευθύνη και συντονισμό του Κ.Σ.Ε.Δ.Η 4η και τελική Φάση  περιλάμβανε τρομοκρατικό επεισόδιο 
κατά την οποία εφαρμόστηκε το Εθνικό Σχέδιο «ΑΣΠΙΔΑ» υπό την ευθύνη και συντονισμό της ΜΜΑΔ 
της Αστυνομίας.

Από πλευράς Αστυνομίας στην Άσκηση συμμετείχαν: ο Κλάδος Επιχειρήσεων, η ΜΜΑΔ, η ΑΔΕ Λάρνακας, η 
ΜΑΕΠ, η Λ&ΝΑ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η ΥΑ&Μ.

‘Ασκηση ΔΕΙΜΟΣ 2017 για διαχείριση τρομοκρατικού κτυπήματος

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η άσκηση ΔΕΙΜΟΣ 2017 που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 
2017 στο εμπορικό κέντρο The MALL οf Cyprus στη Λευκωσία με θέμα τη διαχείριση τρομοκρατικού 
κτυπήματος. Το σενάριο της άσκησης, η οποία άρχισε στις 9 π.μ. και ολοκληρώθηκε στις 11 π.μ.,  
προνοούσε αρχικά επίθεση με έκρηξη και πυροβολισμούς από τρεις τρομοκράτες στο εμπορικό κέντρο, με 
αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δέκα, καθώς και την πρόκληση 
πανικού στην περιοχή. Οι τρομοκράτες στη συνέχεια, σύμφωνα με το σενάριο, κλείστηκαν σε κατάστημα 
στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, θέτοντας υπό ομηρία δέκα ανθρώπους. Στη σκηνή έσπευσε αμέσως 
μεγάλος αριθμός μελών της Αστυνομίας από διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, ασθενοφόρα και 
πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και το ελικόπτερο της Αστυνομίας που υπερίπτατο του κτιρίου, ενώ 
εκκενώθηκε το εμπορικό κέντρο και αποκόπηκαν οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτό. Στη σκηνή έσπευσε 
επίσης η ομάδα διαπραγματευτών της ΜΜΑΔ, οι οποίοι ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις με τους 
τρομοκράτες. Σύμφωνα πάντα με το σενάριο, οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
ενώ οι τρομοκράτες σκότωσαν έναν όμηρο. Έτσι αποφασίστηκε δυναμική επέμβαση από τον Ειδικό 
Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό (ΕΑΟ) της ΜΜΑΔ, με έφοδο στο κατάστημα και ανταλλαγή πυρών με τους 
τρομοκράτες, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυματίστηκε ένας όμηρος. Αποτέλεσμα ήταν η 
απελευθέρωση οκτώ ομήρων και η σύλληψη των τριών τρομοκρατών. 

Τον συντονιστικό και επιχειρησιακό ρόλο της άσκησης είχε η ΜΜΑΔ και την εποπτεία η ηγεσία της 
Αστυνομίας. Ο βαθμός ετοιμότητας και ανταπόκρισης όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά και ο 
συντονισμός μεταξύ τους λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία.  Η άσκηση ΔΕΙΜΟΣ 2017 εντάσσεται εντός 
του πλαισίου της διαρκούς προσπάθειας για να είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και να έχουμε τη μέγιστη 
δυνατή αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά στη διαχείριση ενός ενδεχόμενου τρομοκρατικού κτυπήματος 
στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.  Η άσκηση είχε στόχο να διαπιστωθεί ο βαθμός ετοιμότητας, 
ανταπόκρισης αλλά και ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών, μπροστά σε ένα ενδεχόμενο 
τρομοκρατικού κτυπήματος στην περιοχή μας και την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της 
Αστυνομίας Κύπρου και των υπολοίπων εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών. Από την άσκηση εξήχθησαν 
σημαντικά συμπεράσματα για την ετοιμότητα και την ανταπόκριση της Αστυνομίας στη διαχείριση 
οποιουδήποτε τέτοιου περιστατικού.

Συμμετοχή της Κυπριακής Αστυνομίας σε άσκηση στη Γαλλία για τρομοκρατική επίθεση

Στις 28-29 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακή επίσκεψη μετά από πρόσκληση του Αρχηγού της 
Γαλλικής Χωροφυλακής για συμμετοχή στην τελετή λήξης (VIP Day), της άσκησης με θέμα EUPST LIVEEX of 
France,19-29 Ιουνίου 2017 στο κέντρο εκπαίδευσης των δυνάμεων της Χωροφυλακής (CNEFG) στο Saint 
Astier στη Γαλλία. Στην εν λόγω επίσκεψη εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας, έλαβε μέρος ο πρώην 
Βοηθός Αρχηγός (Εκπ.) κ. Λάμπρος Θεμιστοκλέους συνοδευόμενος από τον Υπεύθυνο του Γραφείου 
Καταπολέμησης Τρομοκρατίας Α/Λοχία 759 Νίκο Νικολάου.  Η άσκηση διοργανώθηκε από τη Γαλλική 
Χωροφυλακή, στο πλαίσιο του προγράμματος European Union Police Services Training, στο οποίο 
συμμετείχε και η Αστυνομία Κύπρου ως Consortium Member, με δύο μέλη. Στόχος της άσκησης ήταν η 
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βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων σε πιθανές διεθνείς αποστολές 
σταθεροποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες. Το σενάριο της άσκησης αφορούσε 
τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικά και όπλα από ομάδα τριών τρομοκρατών σε πολυσύχναστη πλατεία 
και ακολούθως επίθεση με όπλα σε γειτνιάζον ξενοδοχείο με νεκρούς και τραυματίες. Ακολούθησε 
επίδειξη έρευνας και εντοπισμού εκρηκτικών επί ατόμων εν κινήσει σε πολυσύχναστο μέρος με τη χρήση 
σκύλων, από ειδικούς του εθνικού κέντρου εκπαίδευσης σκύλων της Γαλλικής Χωροφυλακής. Με βάση το
σενάριο, οι ανιχνευτικοί σκύλοι εντόπισαν πρόσωπο που έφερε γιλέκο με εκρηκτικά το οποίο στη 
συνέχεια ακινηνοποιήθηκε. Με το πέρας της άσκησης ακολούθησε τελετή λήξης και απονεμήθηκαν 
σχετικά διπλώματα στους συμμετέχοντες. Ακολούθησε σύντομη συνάντηση του κ. Θεμιστοκλέους με τον 
Στρατηγό της Γαλλικής Χωροφυλακής General Rondriguez όπου του παραδόθηκε το έμβλημα της 
Κυπριακής Αστυνομίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Προστασία Προσωπικοτήτων και Ευαίσθητων 
Στόχων 

Η Αστυνομία μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών/μονάδων της, μεριμνά για την ασφάλεια και την προστασία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, των μελών της οικογένειας του και της κατοικίας του, της Βουλής, των 
Αρχηγών Πολιτικών Κομμάτων, των μελών της Κυβέρνησης και άλλων πολιτικών και πολιτειακών οργάνων, 
των αρχηγών ξένων κρατών και διπλωματικών αποστολών, καθώς και πολιτικών προσώπων και άλλων 
επίσημων αλλοδαπών αξιωματούχων και προσωπικοτήτων. Επίσης, μεριμνά για την προστασία των 
ημεδαπών και αλλοδαπών επισήμων ή μη προσώπων για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι 
ασφάλειας και των κατοικιών, κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην περιοχή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο εγκληματικής ενέργειας.

Κατά το 2017, πέραν των συνήθη καθηκόντων της η Αστυνομία πραγματοποίησε σειρά επιχειρήσεων που 
αφορούσαν σε επισκέψεις ξένων επισήμων στην Κύπρο, τόσο με τη συλλογή πληροφοριών για κινδύνους, 
όσο και με την επιτήρηση των επισκέψεων για σκοπούς ασφάλειας. 

Ο Ειδικός Ουλαμός Φρουράς  ο οποίος αναλαμβάνει την ασφάλεια αλλά και τη φρούρηση ευαίσθητων 
στόχων, στελεχώνεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με αποστολή τη φρούρηση και 
περιπολιακή κάλυψη διαφόρων ευαίσθητων στόχων όπως δημόσια κτήρια, διπλωματικές αποστολές , 
κοινωφελείς οργανισμούς κ.α. για αποτροπή ή αντιμετώπιση οποιασδήποτε τρομοκρατικής ή άλλης 
μορφής εγκληματικής ενέργειας, ενισχύοντας το έργο της Αστυνομίας.

3Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Το έγκλημα πρέπει να αντιμετωπίζεται συνολικά και όχι ως μεμονωμένη ενέργεια. Μόνο έτσι έχουμε 
πιθανότητες να μειώσουμε την εγκληματικότητα. Για να καταστεί αυτό εφικτό, η Αστυνομία ακολουθεί 
μια συνολική προληπτική αντεγκληματική πολιτική, η οποία στόχο έχει να αντιμετωπίζει σφαιρικά τις 
προβληματικές καταστάσεις .

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για Θέματα 
Πρόληψης Κοινού Εγκλήματος 

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών επιτυγχάνεται μέσω εφαρμογής οργανωμένων μεθόδων επικοινωνίας με 
το ευρύ κοινό, όπως εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, δημοσιογραφικές διασκέψεις, εκπαιδεύσεις, 
ημερίδες, συναντήσεις, ετοιμασία διαφωτιστικού υλικού και πολλές άλλες δραστηριότητες .

Με καθημερινή δράση και ουσιαστική συμμετοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Αστυνομία Κύπρου 
έχει δημιουργήσει ένα νέο δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας που έχει αγκαλιαστεί  από τους πολίτες. Το 
Γραφείο Τύπου χειρίζεται τις επίσημες σελίδες της Αστυνομίας στις κυριότερες και πιο δημοφιλείς 
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πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Google +, 
καθώς επίσης και το YouTube.  Έχει επίσης δημιουργήσει μία εφαρμογή για tablets και κινητά τηλέφωνα, 
σχεδιασμένη αποκλειστικά για τις ανάγκες των πολιτών, οι οποίοι έχουν άμεση πρόσβαση σε ειδήσεις, 
κατάσταση οδικού δικτύου, χρήσιμα τηλέφωνα, μετάβαση σε αστυνομικούς σταθμούς.  Επίσης, οι 
ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας όπως  «Λόγος στον Πολίτη» και «Καταγγελία Εγκλήματος», είναι στη 
διάθεση των πολιτών για άμεση επικοινωνία.

Επιπρόσθετα ο λογαριασμός που διατηρεί η Αστυνομία Facebook αριθμεί 58,000 «likes» ενώ στο Twitter 
υπάρχουν 4,035 «ακόλουθοι».  Στους εν λόγω ιστότοπους γίνονται καθημερινά καταχωρήσεις για θέματα 
που αφορούν στο ευρύ κοινό, όπως κατάσταση οδικού δικτύου, ποδοσφαιρικοί αγώνες, μέτρα 
προστασίας από διάφορες μορφές εγκλημάτων, εκδηλώσεις/δράσεις των διαφόρων Τμημάτων/ 
Διευθύνσεων/Μονάδων/Υπηρεσιών της Αστυνομίας. 

Κατά τη διάρκεια του 2017, εκδόθηκαν επίσης 826 δελτία τύπου και 434 αστυνομικές ανακοινώσεις 
σχετικά με σοβαρές υπό διερεύνηση υποθέσεις, εκστρατείες πρόληψης και επιχειρήσεις ελέγχου, που 
πραγματοποίησαν διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας.

Συνεχίστηκε και το 2017 η άμεση ανταπόκριση, με δηλώσεις και συνεντεύξεις προς τα Μ.Μ.Ε., για 
τρέχοντα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται της λειτουργίας της Αστυνομίας. Επίσης η 
Αστυνομία είχε καθημερινή παρακολούθηση διαφόρων ιστοσελίδων και ιστότοπων κοινωνικής 
δικτύωσης, στους οποίους είχαν αναρτηθεί ή σχολιαστεί θέματα τα οποία την αφορούσαν. 

Η Αστυνομία εγκαινίασε μία σειρά βίντεο ενημερωτικού χαρακτήρα, σε σχέση με την προστασία του 
εγκλήματος, με τίτλο «Ασφάλεια σε 90 δευτερόλεπτα». Μέσω των συγκεκριμένων βίντεο δίδονται 
συμβουλές στους πολίτες για θέματα που αφορούν στην πρόληψη εγκλήματος και στη δική τους 
ασφάλεια.  

Κατά τη διάρκεια του 2017, η Ιστοσελίδα της Αστυνομίας δέχθηκε πέραν των 230.000 επισκέψεων, τόσο 
από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, ενώ η ειδησεογραφική/ενημερωτική ιστοσελίδα της Αστυνομίας 
Cyprus Police News δέχθηκε πέραν των 80.000 επισκέψεων. Να σημειωθεί ότι ο εμπλουτισμός και η 
αναβάθμιση των ιστοσελίδων της Αστυνομίας ήταν συνεχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Με γνώμονα τις συνεχείς προσπάθειες, τις πολυεπίπεδες δράσεις και ενέργειες με στόχο την ασφάλεια, 
την εξυπηρέτηση και την αύξηση του βαθμού ανταπόκρισης, τα υφιστάμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και η νέα ιστοσελίδα, συμβάλλουν περαιτέρω στον τομέα της προβολής του επιχειρησιακού αλλά και του 
κοινωνικού έργου της Αστυνομίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 :  Πρόληψη Κοινού Εγκλήματος 
Σκοπός μας η βελτίωση της ασφάλειας και της ευημερίας του πολίτη. Με την εφαρμογή της κοινοτικής 
αστυνόμευσης η Αστυνομία προσπαθεί να είναι κοντά στον πολίτη και να εντοπίσει τα θέματα και τις 
ανησυχίες των πολιτών. Συνεργάζεται με όλες τις ομάδες των πολιτών και προσπαθεί να προσφέρει 
υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών τους. Σε συνεργασία με τον πολίτη και άλλους 
τοπικούς φορείς, η Αστυνομία μεριμνά για την πρόληψη και μείωση των αδικημάτων κατά περιουσίας, 
βίας στα γήπεδα και όχι μόνο.

Κοινοτική Αστυνόμευση

Κατά τη διάρκεια του 2017 έγινε επέκταση του θεσμού στο Δήμο Αγίας Νάπας με 1 νέα τοποθέτηση 
Αστυνομικού της Γειτονιάς. Επίσης, έγιναν διαδικασίες για επέκταση του θεσμού και στην περιοχή 
Αστρομερίτη της Επαρχίας Μόρφου. Συνολικά, στην Κοινοτική Αστυνόμευση είναι τοποθετημένοι 78 
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Αστυνομικοί της Γειτονιάς και καλύπτουν 146 Δήμους και Κοινότητες με 730.000 περίπου κατοίκους, 
παγκύπρια. 

Παρατηρητής της Γειτονιάς

Το πρόγραμμα του Παρατηρητή της Γειτονιάς έχει πλέον καταστεί θεσμός και τυγχάνει γενικής αποδοχής. 
Ο θεσμός επεκτείνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να ενταχθούν μέχρι σήμερα 30 Δήμοι και 258 
Κοινότητες.Το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει σε υψηλό επίπεδο και απαριθμεί σήμερα 93.795 
παρατηρητές παγκύπρια.

Παρουσίαση έρευνας που αφορά στην Αξιολόγηση του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς

Τον Ιανουάριο του 2017, παρουσιάστηκαν τα ευρήματα έρευνας που αφορούσε στην αξιολόγηση του 
Θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, τον Μάρτιο, έγινε μελέτη για 
αναβάθμιση του θεσμού και περαιτέρω επέκταση του, η οποία παρουσιάστηκε σε συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και των συντονιστών του Θεσμού.

Σημειώνεται ότι, όσον αφορά στο Δήμο Ιδαλίου, είχε διεξαχθεί μελέτη σε συνεργασία με το Σταθμάρχη 
του Αστυνομικού Σταθμού Πέρα Χωρίου  και τον Υπεύθυνο του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος με σκοπό 
την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά στη μείωση του εγκλήματος σε σχέση με την εφαρμογή του 
θεσμού του ΠτΓ. Στα πλαίσια αυτά, μέλη του Σταθμού, μαζί με τον Αστυνομικό της Γειτονιάς, έλεγξαν οι 
ίδιοι (όχι μέσω συστήματος) όλες τις σχετικές υποθέσεις.  Στην πρώτη αξιολόγηση, η οποία έγινε πριν δύο 
χρόνια, διαφάνηκε ότι υπήρξε 40% μείωση του εγκλήματος στο Δήμο Ιδαλίου, ποσοστό το οποίο 
κυμαίνεται από τότε στα ίδια περίπου επίπεδα.

Έκδοση Καρτών του Παρατηρητή της Γειτονιάς

Η Αστυνομία, ως ένδειξη αναγνώρισης της συμμετοχής του κοινού στο θεσμό του Παρατηρητή της 
Γειτονιάς έχει προχωρήσει σε έκδοση 40,000 καρτών «Παρατηρητή της Γειτονιάς» για το 2017 και 
βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης ακόμα 20,000, για το 2018.

Παρατηρητής της Πράσινης Γραμμής 

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία, για έλεγχο της μεταφοράς αγροτικών 
προϊόντων από τα κατεχόμενα, μέσω της πράσινης γραμμής και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται συνεπεία παράνομων δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές, καθώς και της αναγκαιότητας 
λήψης πρόσθετων μέτρων ελέγχου και αστυνόμευσης της πράσινης γραμμής τέθηκε σε εφαρμογή από τον 
Ιούλιο του 2015 το πρόγραμμα του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής, που εντάσσεται στα πλαίσια του 
προγράμματος του Παρατηρητή της Γειτονιάς.

Στο θεσμό του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής κλήθηκαν να συμμετάσχουν άτομα που καλλιεργούν, 
δραστηριοποιούνται ή διαμένουν πλησίον της πράσινης γραμμής, οι τοπικές αρχές των περιοχών αυτών 
και οι αγροτικές οργανώσεις.

Ανάπτυξη του θεσμού «Συμβούλου Ασφαλείας» σχετικά με την εφαρμογή διαφόρων 
προστατευτικών μέτρων

Η Αστυνομία, κατά το 2017, έχει πραγματοποιήσει 145 επιθεωρήσεις κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων 
κυβερνητικών κτιρίων και κρίσιμων υποδομών και έχει προβεί στην εκπόνηση ανάλογου αριθμού 
μελετών/εκθέσεων αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων για την αναβάθμιση της φυσικής ασφάλειας 
τους.   



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017

32

Κινητές Μονάδες Διαφώτισης 

Από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, είχε εγκριθεί αρχές του 2017, ποσό €35,000 και ανάλογο ποσό για 
το 2018, για την αγορά δύο Κινητών Μονάδων Διαφώτισης, που θα χρησιμοποιούνται από τα μέλη της 
Κυπριακής Αστυνομίας. Προκηρύχθηκε  η προσφορά για αγορά και των δύο Μονάδων ταυτόχρονα, με την 
προοπτική παραλαβής τους, εντός του 2018. 

Ποδηλατική Αστυνόμευση

Η ποδηλατική Αστυνόμευση αποτελεί τον 3ο πυλώνα της Κοινοτικής Αστυνόμευσης  και λειτουργεί από τον 
Ιούλιο του 2017. Το πρόγραμμα της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης άρχισε τη λειτουργία του πιλοτικά, από 
την Επαρχία Αμμοχώστου με τέσσερα (4) μέλη και επεκτάθηκε στις τέσσερις παραλιακές πόλεις 
Αμμοχώστου, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου με είκοσι τέσσερα (24) μέλη. Το ωράριο εργασίας τους είναι 
καθημερινά από τις 0700-1900.

Δίδεται έμφαση στη συλλογή πληροφοριών με σκοπό, την πρόληψη του εγκλήματος σε τομείς όπως, η 
τρομοκρατία, η μετανάστευση παιδιών, η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η ριζοσπαστικοποίηση, η 
εκμετάλλευση και εμπορία προσώπων, η παιδική πορνογραφία και άλλα θέματα που χρήζουν 
αστυνόμευσης. 

Η απόφαση για την έναρξη του προγράμματος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης  στις παραλιακές πόλεις, 
εδράζεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται για εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αστυνόμευσης, με 
μέσα ευέλικτα και εναρμονισμένα στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Το ποδήλατο χρησιμοποιείται 
πλέον ευρέως ως μέσο διακίνησης και προσφέρει τη δυνατότητα ευέλικτης διακίνησης και ευκολία στη 
προσβασιμότητα.   Αναμένεται  να γίνουν διαδικασίες προσφορών για αγορά πρόσθετων ποδηλάτων, 
εξοπλισμού ποδηλάτων και εξοπλισμού των μελών.

Κύριος σκοπός της λειτουργίας της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης είναι η πρόληψη του εγκλήματος, η 
συλλογή πληροφοριών για ριζοσπαστικοποίηση, εμπορία προσώπων και άλλων μορφών 
εγκληματικότητας, η εξυπηρέτηση του Κοινού παρέχοντας κατάλληλες οδηγίες και απαραίτητες 
πληροφορίες τόσο τουριστικού όσο και ευρύτερου ενδιαφέροντος, η συνεργασία και συνδρομή σε άλλες 
Υπηρεσίες της Αστυνομίας ή άλλους Φορείς, ώστε να διευθετούνται προβλήματα, καθώς και η ανάλογη 
επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαχείριση ήπιων περιστατικών 
αστυνομικής φύσεως.

Η Ποδηλατική Αστυνόμευση έτυχε θετικής ανταπόκρισης από το Κοινό και έχει αγκαλιαστεί ευρέως από 
ξένους τουρίστες και Κύπριους πολίτες.

Κεντροποιημένο Σύστημα Συναγερμών

Στα πλαίσια της ευρύτερης τεχνολογικής αναβάθμισης της Αστυνομίας Κύπρου προωθείται η ουσιαστική 
τεχνολογική αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ανταπόκρισης σε συναγερμούς για άμεση 
παρέμβαση της Αστυνομίας σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού. Με την ενεργοποίηση 
συναγερμού ειδοποιείται απευθείας η Αστυνομία μέσω του συστήματος, χωρίς παρέμβαση από 
μεσάζοντες ή του ιδιοκτήτη του υποστατικού του οποίου ηχεί ο συναγερμός.  Το Υπουργικό Συμβούλιο, 
στην τελευταία του συνεδρία, ενέκρινε την παροχή των υπηρεσιών του αναβαθμισμένου 
Κεντροποιημένου Συστήματος Συναγερμών με τα υφιστάμενα τέλη και εξουσιοδότησε την εκπόνηση 
μελέτης για εκτίμηση του κόστους και του αντίστοιχου οφέλους που θα προκύψει από τη λειτουργία του 
Συστήματος.

Δημιουργία Αστυνομίας Ζώων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφού μελέτησε τις πρακτικές άλλων χωρών και σε 
συνεργασία με την Αστυνομία, ετοίμασε νομοσχέδιο που προβλέπει τη συγκρότηση της «Αστυνομίας 
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Ζώων». Αρμοδιότητα της Αστυνομίας Ζώων θα είναι η διερεύνηση υποθέσεων κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης ζώων και η εφαρμογή των διατάξεων του περί Σκύλων Νόμου και του περί Προστασίας 
και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, που την αφορούν.   Της Αστυνομίας των Ζώων αναμένεται να προΐσταται  
Υπεύθυνος Αξιωματικός που θα ορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, τα μέλη 
της Αστυνομίας που θα τοποθετηθούν εκεί, θα λαμβάνουν, κατά την τοποθέτηση τους και στη συνέχεια, 
σε τακτά διαστήματα, κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα προστασίας και ευημερίας των ζώων, καθώς και 
διερεύνησης υποθέσεων κακομεταχείρισης και κακοποίησης ζώων. Η Αστυνομία Ζώων θα λειτουργεί 
παγκύπρια και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της θα συνεργάζεται με την Κοινοτική Αστυνόμευση.

Συμμετοχή σε επιχείρηση σχετικά με περιβαλλοντικά αδικήματα :

Μεταξύ των ημερομηνιών 1 - 30 Ιουνίου 2017 η Αστυνομία έλαβε μέρος στην επιχείρηση «30 Days of 
Action», η οποία πραγματοποιήθηκε και σκοπό είχε τον εντοπισμό εγκληματιών και εγκληματικών 
δικτύων που εμπλέκονται στην παράνομη εξαγωγή επικίνδυνων απορριμμάτων, την ενδυνάμωση της 
επικοινωνίας και της δυναμικής στην καταπολέμηση περιβαλλοντικών αδικημάτων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων Αρχών Επιβολής του Νόμου με την εμπλοκή και πολιτών 
για την καταπολέμηση και αποτροπή των περιβαλλοντικών εγκλημάτων, τη βελτίωση της επικοινωνίας, 
συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των χωρών εξαγωγής και των χωρών εισαγωγής επικίνδυνων 
απορριμμάτων και τη διενέργεια εκ νέου εξετάσεων σε προηγούμενες υποθέσεις και εκστρατείες 
συλλογής πληροφοριών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 :   Διαχείριση Υποθέσεων που αφορούν στο Κοινό 
Έγκλημα 

Κατά το έτος 2017 είχαμε 6192 καταγγελίες που αφορούν σε μικροπαραβάσεις με ποσοστό εξιχνίασης 
93.73%. Σε σχέση με το 2016 παρουσιάζεται μείωση των υποθέσεων, αφού το 2016 είχαμε 8740 
καταγγελίες που αφορούν σε μικροπαραβάσεις με ποσοστό εξιχνίασης 94.8%. Οι μικροπαραβάσεις ανά 
κατηγορία αδικήματος για τα έτη 2015 - 2017 φαίνονται στο Παράρτημα Ε. Ο μεγαλύτερος αριθμός 
υποθέσεων παρατηρούνται στις δύο μεγαλύτερες επαρχίες, τη Λευκωσία και τη Λεμεσό,  ενώ ακολουθούν 
σε κοντινά επίπεδα μεταξύ τους οι τρεις υπόλοιπες επαρχίες. Η μόνη επαρχία που έχει χαμηλό αριθμό 
καταγγελιών, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό, είναι η μικρότερη επαρχία, η Μόρφου.

Όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΣΤ, ο μεγαλύτερος αριθμός αδικημάτων εναντίον της περιουσίας, 
διαχρονικά ανάμεσα στα έτη 2014-2017, αφορά σε κλοπές και διαρρήξεις. Τα αδικήματα αυτά  έχουν και 
ένα από τα μικρότερα ποσοστά εξιχνίασης.

Βία στα γήπεδα

Η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου 2016 – 2017 (Σεπτέμβριο – Μάιο),   διασφάλισε 
την ομαλή διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων όλων των κατηγοριών, καλαθοσφαιρικών αγώνων, αγώνων 
πετόσφαιρας και αγώνων ποδοσφαίρου σάλας. Επιπλέον, στην Κύπρο πραγματοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί 
αγώνες/συναντήσεις, οι οποίοι εξασφαλίστηκαν και πάλι από την Αστυνομία. 

Το 2017 σημειώθηκαν 28 επεισόδια με 61 συλλήψεις και εκδώθηκαν 56 Διατάγματα αποκλεισμού από τα 
γήπεδα.  

Με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή της βίαιης και ανάρμοστης συμπεριφοράς φιλάθλων στα 
γήπεδα, η Κυπριακή Αστυνομία συνέχισε τις δράσεις της, συνεργαζόμενη και με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, τις αθλητικές οργανώσεις, συνδέσμους φιλάθλων κλπ. Επιπλέον, πραγματοποίησε σωρεία 
διαλέξεων σε οργανωμένα σύνολα νεολαίας στον τομέα αυτό και συνέχισε την παροχή εκπαίδευσης στα 
μέλη της Αστυνομίας ούτως ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους αθλητικούς 
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χώρους. Επίσης, 2.154 συμπολίτες μας παρακολούθησαν τις διαλέξεις που πραγματοποιήθηκαν σχετικά 
με την αντιμετώπιση της  βίας στα γήπεδα. 

Κατά τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιηθήκαν επίσης εκπαιδεύσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 
μελών της Αστυνομίας στην αστυνόμευση αθλητικών εκδηλώσεων, στην καταστολή της βίας στους 
αθλητικούς χώρους και στη συνεργασία τους με τους Επιτηρητές των γηπέδων. Επίσης 
πραγματοποιήθηκαν στην Α.Α.Κ. κοινές συναντήσεις/εκπαιδεύσεις των υπεύθυνων Αστυνόμευσης 

αθλητικών εκδηλώσεων και των υπεύθυνων Ασφαλείας και Επιτηρητών σταδίων. 
0

Αναφορικά με το θεσμό 
Police - Headquar Police - Headquar .

Επιτηρητών γηπέδων, το 2017 η Επιτροπή Επιτηρητών προέβη σε εκπαίδευση 105 νέων Επιτηρητών.   

Εκτέλεση ενταλμάτων προστίμου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αρχηγείου Αστυνομίας, στις 9/1/2018, εκκρεμούσαν για εκτέλεση στην 
Αστυνομία, συνολικά 269.332 εντάλματα αξίας €269.989.440 Το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά σε 
εντάλματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν κυρίως σε διάφορες ποινικές υποθέσεις 
και τροχαίες παραβάσεις. Ποσοστό 73.7 % των εκκρεμούντων εσόδων αφορούν στα εκκρεμή εντάλματα 
προστίμου που αφορούν στο πάγιο ταμείο της Κ.Δ. (κοινωνικές ασφαλίσεις, ΚΟΤ, Φ.Π.Α., φόρος 
εισοδήματος, στρατιωτικό δικαστήριο κ.λ.π.)

Κατά τη διάρκεια του 2017, εκτελέστηκαν 71.882 εντάλματα αξίας €9.802.408 ενώ το 2016, 76.222 για το 
ποσό των €11.582.715. Τα ανεκτέλεστα εντάλματα αυξάνονται διαχρονικά, με αποτέλεσμα να 
συσσωρεύεται όγκος εργασίας στα επόμενα έτη.

Ανάπτυξη κτηριακής υποδομής

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και η ανάπτυξη του επαγγελματισμού των μελών της 
Αστυνομίας συνδέονται άμεσα με τις συνθήκες εργασίας και το περιβάλλον στο οποίο 
δραστηριοποιούνται τα μέλη της Αστυνομίας.

Το σύνολο των πιστώσεων για την Ανέγερση Κτηρίων Αστυνομίας που περιλήφθηκε στον Προϋπολογισμό 
του 2017 ήταν €7.420.00 σε σύγκριση με €6.935.000 που ήταν εγκριμένα το 2016. Το 2017 εγκρίθηκε 
επίσης ποσό ύψους €800.000 για την βελτίωση των κτηρίων της Αστυνομίας. Κάποια από τα Έργα έχουν 
υλοποιηθεί  και κάποια βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.

 Μέσα στα πλαίσια των μέτρων για ανάπτυξη των κτηριακών υποδομών της Αστυνομίας κατά το 2017 έχει 
προωθηθεί η υλοποίηση των πιο κάτω έργων:

Ανέγερση Κτηρίων για την ΑΔΕ Πάφου (Γ΄ Φάση - Τμήμα Τροχαίας) 

Κατά το 2017 βρισκόταν σε εξέλιξη η υλοποίηση της Γ΄ Φάσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου η 
οποία αφορά στην ανέγερση νέου κτηρίου για το Τμήμα Τροχαίας. Οι οικοδομικές εργασίες για το εν λόγω 
κτήριο είχαν αρχίσει τον Ιούνιο του 2016 και αναμενόταν να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2018. 

Ανέγερση νέων κτηρίων Α.Δ.Ε. Μόρφου

Τον Ιανουάριο του 2017 άρχισε η υλοποίηση της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Μόρφου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. 

Ανέγερση νέας Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου
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 Τον Ιανουάριο του 2017 άρχισε η υλοποίηση της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αμμοχώστου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2018. Θα ακολουθήσει 
η διαδικασία ελέγχου και παραλαβής του κτηρίου και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αρχές 
Δεκεμβρίου 2018.

Ανακαίνιση/Επέκταση Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας 

Τον Ιούνιο του 2017 άρχισε η υλοποίηση της ανακαίνισης/επέκτασης του Αστυνομικού Σταθμού 
Περιστερώνας έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2018. 

Ανέγερση Αστυνομικών Σταθμών Λάνιας, Κουκλιών και Στρουμπιού.

Τα υφιστάμενα κτήρια των πιο πάνω Αστυνομικών Σταθμών βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση και έχει 
αποφασιστεί η κατεδάφιση τους και ανέγερση στη θέση τους νέων σύγχρονων κτηρίων. Κατά το 2017 έχει 
ολοκληρωθεί η μελέτη των νέων κτηρίων, η υλοποίηση των οποίων προγραμματίζεται να γίνει μεταξύ των 
ετών 2018-2020.

Κατασκευή Εξωτερικών Αυλών στα Κρατητήρια των Αστυνομικών Σταθμών Κοφίνου Λακατάμιας και 
Αγίας Νάπας

 Στις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περιλαμβάνεται η 
ανάγκη δημιουργίας εξωτερικών αυλών σε Αστυνομικά Κρατητήρια. Κατά το 2017, έχει αρχίσει η 
υλοποίηση της εξωτερικής αυλής στα κρατητήρια του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου και βρίσκονται σε 
εξέλιξη οι μελέτες για δημιουργία εξωτερικών αυλών στα κρατητήρια των Αστυνομικών Σταθμών 
Λακατάμιας και Αγίας Νάπας. 

Βελτίωση Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Ιωάννη Λεμεσού 

Κατά το 2017 έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες βελτίωσης του Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Ιωάννη 
Λεμεσού οι οποίες άρχισαν το 2016.

Μετατροπή του πρώην Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων σε γραφεία του Τμήματος 
Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας. 

Τον Ιούλιο του 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του κτηρίου του πρώην Κέντρου 
Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων και μετατροπής τους σε γραφεία του Τ.Α.Ε. 

Μετατροπή του Πρώην Κτηνιατρείου Αγρού σε Αστυνομικό Σταθμό 

Τον Φεβρουάριο του 2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης του πρώην Οικοτροφείου Αγρού και 
μετατροπής του σε Αστυνομικό Σταθμό.

Προμήθεια Προκατασκευασμένων Υποστατικών για τις ανάγκες της ΑΔΕ Λευκωσίας 

Το 2017 ολοκληρώθηκε η μελέτη και εκτίμηση του Τμήματος Δημοσίων για αντικατάσταση όλων των 
υποστατικών που είναι κατασκευασμένα από αμιάντους και βρίσκονται στο χώρο της ΑΔΕ Λευκωσίας στη 
Λεωφόρο Στροβόλου. Η υλοποίηση των υποστατικών προγραμματίζεται ναολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
του 2018.

Βελτιώσεις Αστυνομικών Κτηρίων
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Το 2017 είχαμε προβεί σε αριθμό μικρότερων βελτιωτικών εργασιών σε διάφορα κτήρια της Αστυνομίας 
με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίες και την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας και υγείας των 
μελών της Αστυνομίας, όπως προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία (Ο Περί Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία Νόμος του 1996 ως 2011).

Εκπαιδεύσεις / Δραστηριότητες της Α.Α.Κ. που συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα της 
Αστυνομίας

1. Στις 6/4/2017, υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και 
της Αστυνομίας Κύπρου.
2. Στις 25/7/2017, υπογράφτηκε στην Αθήνα, από τον Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και 
το Διοικητή της Αστυνομικής Ακαδημίας της Ελλάδας, Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Αστυνομικής 
Ακαδημίας Κύπρου και της Αστυνομικής Ακαδημίας Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας της 3ης 
Δεκεμβρίου 2007, μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας σε θέματα ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι 
δύο Αρχηγοί αποφάσισαν να ορίσουν σημεία επαφής για την ανάπτυξη της μέγιστης δυνατής 
συνεργασίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι οι προκλήσεις στον τομέα της αστυνόμευσης 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου είναι διαρκείς και το περιβάλλον άκρως απαιτητικό. Εξάλλου, η 
περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, του 
οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς βρέθηκαν στο επίκεντρο της μεταξύ τους συνάντησης. Σε 
σχέση με την υπογραφή των δύο Πρωτοκόλλων Συνεργασίας σε θέματα εκπαίδευσης, ο Αρχηγός 
Αστυνομίας ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι ο νευραλγικός αυτός τομέας στο εξής θεσμοθετείται και θα 
διενεργείται σε πιο οργανωμένη, συστηματική και διευρυμένη βάση. Τέλος, ο Αρχηγός Αστυνομίας 
υπογράμμισε τους άρρηκτους και ακατάλυτους ιστορικούς και πολιτισμικούς δεσμούς Ελλάδας – Κύπρου, 
καθώς και τη διαχρονική και πολύτιμη για την Κύπρο συνεργασία με την Ελλάδα στο ζωτικό τομέα της 
αστυνόμευσης, της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας.

Στο πλαίσιο της υπογραφής του πιο πάνω Πρωτοκόλλου, που αφορά στη συνεργασία μεταξύ της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και της Αστυνομικής Ακαδημίας Ελλάδος, στον τομέα της εκπαίδευσης, 
το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, συμμετείχαμε με μέλη μας στα πιο κάτω προγράμματα εκπαίδευσης:

 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών έτους 2017, 04-08/09/2017 & 11-
15/09/2017, Αθήνα, (3 μέλη)

 Λειτουργία Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), 
23/10/2017-01/12/2017, Αθήνα, (3 μέλη)

 Λειτουργία 21ης εκπαιδευτικής σειράς (2017-2018) της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, 11/09/2017-
04/05/2018, Αθήνα, (3 μέλη)

Στα πλαίσια της παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσα από τα οποία τα μέλη της 
Αστυνομίας θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ούτως ώστε να 
εξυπηρετούν και ταυτόχρονα να προστατεύουν τον πολίτη, διοργανώθηκαν 41 εκπαιδευτικά 
προγράμματα στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου κατά το έτος 2017, τα οποία παρακολούθησαν 1054 
μέλη της Αστυνομίας.

Επιπρόσθετα, διοργανώθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία κατά το υπό αναφορά έτος εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε θέματα ανακρίσεων/καταθέσεων και άλλα συναφή θέματα τα οποία έχουν 
παρακολουθήσει 185 μέλη άλλων Υπηρεσιών του κράτους, (Τμήμα Τελωνείων, Τμήμα Αλιείας, Τμήμα 
Εργασιακών Σχέσεων, κ.α.).
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Αξίζει να αναφερθεί ότι το Νοέμβριο του 2017 άρχισε η Βασική Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυνομικών που 
είχαν προσληφθεί στην Αστυνομία το 2017 (Α’ & Β’ Εξάμηνο) και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 
Νοέμβριο του 2018.

Παράλληλα, η Αστυνομική Ακαδημία έχει προβεί στην προκαταρκτική εκπαίδευση διάρκειας 3 
εβδομάδων, των υπολοίπων 113 Δοκίμων Αστυνομικών που έχουν προσληφθεί στην Αστυνομία και οι 
οποίοι στη συνέχεια είχαν τοποθετηθεί στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης για να συνεχίσουν την 
εκπαίδευσή τους. Για την αποδοτικότερη εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων Αστυνομικών, 
αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε το πρόγραμμα της Βασικής Εκπαίδευσης τους, ώστε να διεξάγεται με 
τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα στην εκπαίδευση και η κατάρτιση των Αστυνομικών και να 
ταυτίζεται με τις ανάγκες της σύγχρονης αστυνομικής εκπαίδευσης.

4Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα απειλεί ολοένα και περισσότερο τις πολιτικές δομές, την παγκόσμια 
οικονομία και την κοινωνική σταθερότητα όλων των κρατών. Με τη διείσδυση που επιχειρεί σε 
συγκροτημένους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την οικονομική ισχύ που αυτή 
συνεπάγεται δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις εσωτερικές 
έννομες τάξεις. Η διακίνηση ναρκωτικών, το ηλεκτρονικό έγκλημα και η εμπορία ανθρώπων, κρίνονται ως 
οι πιο κυρίαρχες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος με βαρύνουσα εγκληματική δραστηριότητα τόσο 
σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Κύπρο. 

Αυτό αποτελεί πρόκληση για την Κυπριακή Αστυνομία η οποία καλείται να  προστατέψει τους πολίτες από 
αυτή την απειλή . Προς το σκοπό αυτό είναι σημαντική η συνεργασία με τον πολίτη. Η συνεργασία με τα 
σχολεία, το τμήμα φυλακών, τις τοπικές κοινότητες και άλλους φορείς ώστε να μπορεί η Αστυνομία να 
προλαμβάνει τα γεγονότα. 

Κατά τη διάρκεια του 2017, όπως φαίνεται και στο Παράρτημα Ζ  καταγγέλθηκαν 5253 σοβαρές 
υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 64,08%. Σε σχέση με το 2016 καταγγέλθηκαν 5094 σοβαρές υποθέσεις 
με ποσοστό εξιχνίασης 61.43%. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων παρατηρήθηκε στην επαρχία 
Λεμεσού. Ακολουθούν οι Α.Δ.Ε. Λευκωσίας, Πάφου, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Μόρφου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : Καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλήματος/ 
Διαφθοράς

Το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά και Διεθνή στατιστικά στοιχεία 
παραμένει σε χαμηλό επίπεδο. Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες είναι περιορισμένες (εκτός στις 
κατεχόμενες περιοχές όπου η Κ.Δ., δεν μπορεί να ελέγξει).Αυτές οι ομάδες ασχολούνται κυρίως με 
εμπορία προσώπων, παράνομη μετανάστευση, ναρκωτικά, εκβιασμούς και εμπρησμούς.Κατά τα 
τελευταία επτά χρόνια (2010-2017), η Αστυνομία Κύπρου διερεύνησε συνολικά είκοσι επτά (27) 
υποθέσεις, οι οποίες είχαν στοιχεία Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στα πλαίσια του κύκλου δράσεων της Ευρωπαϊκής πολιτικής, για καταπολέμηση του Οργανωμένου και 
Σοβαρού Διεθνούς Εγκλήματος 2014-2017, η Αστυνομία συμμετέχει σε 7 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Πλατφόρμας ενάντια σε εγκληματικές απειλές ως ακολούθως:

 Οργανωμένο έγκλημα κατά περιουσίας
 Εμπορία Προσώπων
 Παράνομη Μετανάστευση
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 Συνθετικά Ναρκωτικά
 Κοκαίνη
 Ηλεκτρονικό έγκλημα
 Πυροβόλα Όπλα

Επιχείρηση TRIGGER II

Μετά από πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας της INTERPOL, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 
ημερομηνιών 06-08/04/2017 η επιχείρηση TRIGGER II, σκοπός της οποίας ήταν ο εντοπισμός παράνομων 
όπλων, πυρομαχικών και ναρκωτικών καθώς και ο εντοπισμός και εξάρθρωση Ευρωασιατικών Ομάδων 
Οργανωμένου Εγκλήματος. Στα πλάισια προετοιμασίας της επιχείρησης, η Αστυνομία  συμμετείχε σε 
συναντήσεις / εκπαιδεύσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Κύπρο. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν 
στις χώρες που έλαβαν μέρος 320 όπλα, 1 πυροβόλο και 1 εκτοξευτής ρουκέτας. Ανάμεσα στα όπλα που 
έχουν εντοπιστεί, 3 από αυτά προέρχονταν από την Κύπρο.

Παγκόσμια επιχείρηση PANGEA ΙΧ

Μεταξύ των ημερομηνιών 30/05-07/06/2017 η Αστυνομία έλαβε μέρος στην Παγκόσμια επιχείρηση 
PANGEA ΙΧ σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων, τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και τις Ταχυδρομικές 
Υπηρεσίες. Σκοπός της επιχείρησης ήταν ο εντοπισμός και η κατάσχεση ψευδεπίγραφων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων. Μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στην Κύπρο 4.047 
τεμάχια φαρμακευτικών προϊόντων. Σε παγκόσμιο επίπεδο κατασχέθηκαν πέραν των 11 εκατομμύριων 
φαρμακευτικά προϊόντα συνολικής αξίας 48.5 εκατομμύρια δολάρια.

Διεθνές Σεμινάριο, με θέμα την Παράνομη Διακίνηση Πολιτιστικών Αγαθών και το Παράνομο 
Εμπόριο Αρχαιοτήτων:

Μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 02 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, το Διεθνές Σεμινάριο, με 
θέμα την Παράνομη Διακίνηση Πολιτιστικών Αγαθών και το Παράνομο Εμπόριο Αρχαιοτήτων. Το 
Σεμινάριο διοργανώθηκε από την Αστυνομία Κύπρου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό για την Ασφάλεια 
και συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και με την ενεργό εμπλοκή και στήριξη από τη Γενική Γραμματεία της 
Interpol, του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) και εκπροσώπου / 
εμπειρογνώμονα της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο εν λόγω σεμινάριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της 
EUROPOL, του US Immigration Customs Enforcement (ICE), της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO, της 
Κυβέρνησης του Καναδά, καθώς και εκπρόσωποι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κάτω Χώρες, 
Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ελλάδα), του Άτυπου Δικτύου των Αρχών Επιβολής του Νόμου και 
εμπειρογνωμοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον τομέα των πολιτιστικών αγαθών (EU CULTNET). Σε 
εθνικό επίπεδο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Κύπρου, του Γενικού Εισαγγελέα της 
Δημοκρατίας, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, του Τμήματος Τελωνείων, της Κυπριακής Υπηρεσίας 
Πληροφοριών, του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Αστυνομίας.

Πανευρωπαϊκή επιχείρηση PANDORA ΙΙ

Μεταξύ των ημερομηνιών 20-30/11/2017, πραγματοποιήθηκε η Πανευρωπαϊκή επιχείρηση PANDORA ΙΙ 
σκοπός της οποίας ήταν ο εντοπισμός κλοπιμαίων αρχαίων αντικειμένων και αντικειμένων πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Η συνεισφορά της Αστυνομίας αφορούσε στον έλεγχο στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL, 
καθώς επίσης και στην επικοινωνία με άλλες χώρες μέλη για να διαπιστωθεί η ταυτότητα των 
αντικειμένων που εντοπίζονταν. 

 Έκθεση της Europol, αναφορικά με την Αξιολόγηση Απειλής για το Σοβαρό και Οργανωμένο 
Έγκλημα:
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Η Έκθεση της Europol, αναφορικά με την Αξιολόγηση Απειλής για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα 
2017 (Serious and Organized Crime Threat Assessment - SOCTA 2017, περιορισμένης χρήσης), έχει ήδη 
κυκλοφορήσει. Διαβιβάσθηκε σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, που παραχώρησαν πληροφορίες και στοιχεία 
(σε εθνικό επίπεδο). Έγινε η μετάφραση των σημαντικότερων σημείων, στην Ελληνική γλώσσα και 
παραδόθηκε διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, σε όλους τους εμπλεκόμενους Οργανισμούς και 
Υπηρεσίες.

Επιχειρήσεις OPSON VI και CARPOL 2017

Η Αστυνομία το 2017 παρείχε υποστηρικτική βοήθεια κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων OPSON VI και 
CARPOL 2017, με τη διενέργεια ελέγχων στη Βάση ∆εδομένων μας.

Μηνύματα σχετικά με υποθέσεις μέσω της INTERPOL

Κατά το έτος 2017 παραλήφθηκαν 105.779 μηνύματα,  από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL, ως επίσης 
και από άλλες χώρες μέλη του Οργανισμού. Σε σχέση με το 2016 παραμένουμε στα ίδια επίπεδα εφόσον 
το 2016 παραλήφθηκαν 105.398 μηνύματα.  Παράλληλα, από το Εθνικό γραφείο INTERPOL Λευκωσίας 
στάλθηκαν 3.807 μηνύματα , είτε για εισερχόμενες είτε για εξερχόμενες υποθέσεις. Σημειώνεται ότι στα 
εισερχόμενα μηνύματα περιλαμβάνονται και υποθέσεις που εξακολουθούν να τυγχάνουν χειρισμού, οι 
οποίες δημιουργήθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια και βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.Για την ίδια 
περίοδο ανοίχτηκαν 364 νέες υποθέσεις , για τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες ή αιτήματα από 
Υπηρεσίες / Τμήματα / Μονάδες / Επαρχίες της Αστυνομίας από άλλες χώρες μέλη της INTERPOL, καθώς 
επίσης και 1090 υποθέσεις  για αιτήματα άλλων χωρών προς την Κύπρο. Στο σύνολο των 1.454 υποθέσεων 
που δημιουργήθηκαν για το έτος 2017, η Αστυνομία, χειρίστηκε επιπρόσθετα 500 υποθέσεις που 
αφορούν σε θέματα γενικής φύσεως όπως θέματα τρομοκρατίας, DNA, απωλεσθέντα/κλοπιμαία 
διαβατήρια, κλοπιμαία οχήματα, ερωτηματολόγια, σεμινάρια / συναντήσεις / εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό 
και στο εσωτερικό, ερωτήματα σε θέματα Νομοθεσίας, στατιστικά στοιχεία, απελάσεις κ.τ.λ.

Προγράμματα EMPACT (European Multi-Disciplinary Platform Against Criminal Threats

Η EUROPOL συντονίζει την εφαρμογή του Κύκλου Πολιτικής της Ε.Ε. (EU Policy Cycle) για το σοβαρό 
οργανωμένο έγκλημα μέσα στα πλαίσια του οποίου δημιουργήθηκαν τα Προγράμματα EMPACT (European 
Multi-Disciplinary Platform Against Criminal Threats). Από τα EMPACT απορρέουν διάφορες επιχειρησιακές 
δράσεις τις οποίες καλούνται από κοινού τα Κράτη Μέλη να πραγματοποιήσουν. Η Κυπριακή ∆ημοκρατία 
συμμετέχει ενεργά σε 11 από τα 13 Προγράμματα EMPACT. Συγκεκριμένα, συμμετέχουμε στα 
προγράμματα που αφορούν στην παράνομη μετανάστευση, εμπορία προσώπων, απάτη σε σχέση με 
τελωνειακούς δασμούς, φορολογική απάτη, συνθετικά ναρκωτικά, κοκαΐνη, οργανωμένο έγκλημα 
εναντίον περιουσίας, κυβερνο-επιθέσεις, ηλεκτρονικό έγκλημα σε σχέση με τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
ανηλίκων, ψευδεπίγραφα προϊόντα και πυροβόλα όπλα.

 Η Εθνική Μονάδα EUROPOL διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στο συντονισμό των εργασιών, συναντήσεων 
και επιχειρήσεων που προέκυψαν. Κατά το 2017 συντόνισε και συμμετείχε στις ακόλουθες επιχειρήσεις 
στις οποίες έλαβαν μέρος διάφορα Τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου καθώς και άλλων Υπηρεσιών της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας: 

OPSON VI 01/12/2016-31/03/2017 
EMPACT JAD Labor Exploitation 15-19/05/2017
EMPACT JAD Global Airport 06-08/06/2017 
EMPACT JAD Cyber Patrol Action Week 12-16/06/2017
JAD Sexual Exploitation 26-30/06/2017 /ΜΙ Αστ.3715 12 
CARPOL 2017 28-29/09/2017 
EMPACT JAD Reception Centres 11-13/10/2017 
Dragon - EMPACT Synthetic Drugs O.A. 4.1 09-13/10/2017 
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EMPACT JAD Social Media 9-14/10/2017 
EMPACT Cocaine JAD Op. Dragon 02-20/10/2017 
EMPACT Firearms: Op. Armstrong IV 01/09/2017 - 31/10/2017 (23- 27/10/2017) 
EMPACT JAD Global Airport 16-20/10/2017 
EMPACT Cybercrime CSE - Operation Hashab 10/2017 
TECUM 10-12/2017 
EMPACT MOCG - Operation Pandora II 20-30/11/2017 
JAD AEOLOS 05-14/09/2017 
APHRODITE 27/11/2017 - 28/02/2018 18. Armstrong IV 01-02/2017 

Περαιτέρω συνεργασία με τη Europol

Kατά το έτος 2017, λήφθηκαν 171 προσκλήσεις από την EUROPOL για συναντήσεις. Mέλη της Εθνικής 
Μονάδας συμμετείχαν σε συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου EUROPOL, συναντήσεις των 
Επικεφαλής των Εθνικών Μονάδων EUROPOL και σε συναντήσεις SIENA/EIS/IAM Product Manager Forum.

Κατά το 2017, έχουν παραληφθεί 9.335 μηνύματα από την EUROPOL και τα άλλα Κράτη Μέλη και 
παράλληλα έχουν αποσταλεί εκ μέρους της Κυπριακής ∆ημοκρατίας μέσω της Εθνικής Μονάδας, 2.769 
μηνύματα. Συγκριτικά με το 2016, παρατηρήθηκε αύξηση 10% στα εισερχόμενα μηνύματα και 11% στα 
εξερχόμενα. 

Σχηματίστηκαν 1.270 υποθέσεις (εισερχόμενες) με τις οποίες ζητούνταν εξετάσεις στην Κύπρο από άλλες 
χώρες ή την EUROPOL και παράλληλα έχουν σχηματιστεί 251 υποθέσεις (εξερχόμενες) με τις οποίες οι 
αρχές της Κυπριακής ∆ημοκρατίας ζήτησαν τη διενέργεια εξετάσεων από άλλες χώρες ή την EUROPOL. 
Συγκριτικά με το 2016, για τις εισερχόμενες υποθέσεις παρατηρήθηκε αύξηση 16%. Σημειώνεται ότι οι 
υποθέσεις αφορούσαν ως επί το πλείστον σε θέματα πλαστογραφίας (ταξιδιωτικών εγγράφων), 
τρομοκρατίας, απάτης, κλοπών, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράνομης 
μετανάστευσης, ναρκωτικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων. 

Επιπρόσθετα, μέσα στα πλαίσια της Απόφασης Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ε.Ε. 2006/960/JHA – Σουηδική 
Πρωτοβουλία (για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών 
επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η Εθνική Μονάδα EUROPOL παρέλαβε 
22 αιτήματα και απέστειλε 46 αιτήματα. 

Αναφέρεται επίσης ότι διαβιβάστηκαν 264 συνεισφορές της Κυπριακής ∆ημοκρατίας (πληροφορίες / 
δεδομένα), σε Προγράμματα Ανάλυσης (AP – Analysis Projects), τα οποία υπάγονται στους δύο 
Αναλυτικούς Φακέλους της EUROPOL (AWF SOC (Serious Organized Crime) & AWF CT (Counter Terrorism)). 
Σημειώνεται ότι, η Κυπριακή ∆ημοκρατία συμμετέχει σε 25 από τα 30 Σημεία Εστίασης και σε αυτά μας 
εκπροσωπούν μέλη της Αστυνομίας, της ΜΟ.Κ.Α.Σ., του Τμήματος Τελωνείων και του Εφόρου Φορολογίας, 
για θέματα Φ.Π.Α. 

∆έον να σημειωθεί ότι 64 μέλη της Αστυνομίας, της ΜΟ.Κ.Α.Σ. και του Τμήματος Τελωνείων έχουν 
απευθείας πρόσβαση στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών της EUROPOL, SIENA, μέσω του οποίου 
διακινείται η αλληλογραφία που λαμβάνεται από άλλα Κράτη Μέλη ή την EUROPOL. Επιπρόσθετα, η 
Εθνική Μονάδα Europol, διεκπεραίωσε 3.397 εισερχόμενα και 4.334 εξερχόμενα μηνύματα σε ανταλλαγή 
αλληλογραφίας με άλλες Υπηρεσίες / Τμήματα / Μονάδες /Γραφεία της Αστυνομίας αλλά και άλλων 
Κυβερνητικών Υπηρεσιών. Η Εθνική Μονάδα EUROPOL, μέσω του συστήματος ασφαλούς επικοινωνίας με 
το οποίο είναι συνδεδεμένο με το Αρχηγείο της EUROPOL στη Χάγη, έχει πρόσβαση στο Σύστημα 
Πληροφοριών της EUROPOL (EIS), το οποίο παρέχει την δυνατότητα ελέγχου καθώς και καταχώρησης 
δεδομένων / πληροφοριών σχετικά με σοβαρές υποθέσεις που εμπίπτουν στην εντολή της EUROPOL. 
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Το 2017 έγιναν από την Εθνική Μονάδα EUROPOL 156 καταχωρήσεις στο σύστημα EIS. Σημειώνεται ότι 
έχουν δοθεί προσβάσεις για διεξαγωγή ελέγχων στο EIS σε μέλη της Αστυνομίας, της ΜΟ.Κ.Α.Σ. και του 
Τμήματος Τελωνείων. Σημειώνεται ότι, για το EIS, το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της EUROPOL έχει θέσει τρεις 
αριθμητικούς στόχους (Key Performance Indicators– KPIs) για το 2017, ως προς τις καταχωρήσεις/ελέγχους 
που θα πρέπει κάθε Κράτος Μέλος της EUROPOL να έχει στο σύστημα, με βάση την αναλογία πληθυσμού. 
Συγκεκριμένα, ως προς τον πρώτο στόχο που τέθηκε από το ∆.Σ. σχετικά με τις καταχωρήσεις αντικειμένων 
στο EIS ανά Κράτος Μέλος, αυτές θα πρέπει να ξεπερνούν τα 850 αντικείμενα σε αναλογία πληθυσμού. 
Συνολικά μόνο 8 Κράτη Μέλη έχουν ξεπεράσει τις 850 καταχωρήσεις. Η Κύπρος περιλαμβάνεται στα 
Κράτη Μέλη που έχουν πετύχει το στόχο αυτό με 1876 καταχωρήσεις αντικειμένων (6η θέση). Σε σχέση με 
τον δεύτερο στόχο, σχετικά με τις καταχωρήσεις προσώπων στο EIS, αυτές θα πρέπει να ξεπερνούν τα 250 
πρόσωπα σε αναλογία πληθυσμού. Συνολικά μόνο 8 Κράτη Μέλη έχουν ξεπεράσει τις 250 καταχωρήσεις. 
Η Κύπρος έχει 261 καταχωρήσεις ατόμων (8η θέση). Σε σχέση με τον τρίτο στόχο, σχετικά με τους ελέγχους 
που γίνονται στο EIS, αυτοί θα πρέπει να ξεπερνούν τους 215. Συνολικά μόνο 13 Κράτη Μέλη έχουν 
ξεπεράσει τους 215 ελέγχους το 2017. Η Κύπρος περιλαμβάνεται στα Κράτη Μέλη που έχουν πετύχει το 
στόχο αυτό με 5484 ελέγχους (6η θέση).

Αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής 

Κατά το 2017, παραλήφθηκαν 432 αιτήματα δικαστικής συνδρομής και 13 ευρωπαϊκές εντολές έρευνας 
και αποστάλθηκαν 120 αιτήματα δικαστικής συνδρομής, αντίστοιχα. Επιπλέον, η Αστυνομία χειρίστηκε 47 
συμπληρωματικά αιτήματα σε ήδη υπάρχουσες υποθέσεις. Συγκριτικά με το 2016, τόσο τα εισερχόμενα 
όσο και τα εξερχόμενα αιτήματα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, 25 Κύπριοι ανακριτές μετέβηκαν 
στο εξωτερικό, για διενέργεια εξετάσεων αναφορικά με 15 διερευνώμενες υποθέσεις. 

Διεθνής Συνεργασία

Η Αστυνομία Κύπρου συνεργάζεται ενεργά τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την 
πρόληψη και καταπολέμηση του διεθνικού εγκλήματος με την ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και 
άλλων δεδομένων στα πλαίσια της αμοιβαίας αστυνομικής συνεργασίας ιδιαίτερα όσον αφορά στα 
εγκλήματα που αφορούν σε εμπορία προσώπων, τρομοκρατία, ηλεκτρονικό έγκλημα, ναρκωτικά κ.λπ.. 
Παράλληλα συνεργάζεται με τους Αξιωματικούς Συνδέσμους που εδρεύουν στην Κύπρο με σκοπό την 
προώθηση της Αστυνομικής Συνεργασίας. 

Στα πλαίσια της αναβάθμισης της  αστυνομικής συνεργασίας, για την πρόληψη και καταπολέμηση όλων 
των μορφών διεθνούς εγκληματικότητας, οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι συμβάλουν στην έγκαιρη και έγκυρη 
προώθηση των αιτημάτων της Αστυνομίας και γενικότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην 
απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών η οποία συμβάλει στην πρόληψη και εξιχνίαση του 
εγκλήματος.

Η Αστυνομία Κύπρου συμβάλει στην Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (Κ.Π.Α.Α.) της Ε.Ε. 
συμμετέχοντας σε τρεις αποστολές ως ακολούθως:

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. EUMM GEORGIA, στη Γεωργία
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. EULEX KOSOVO, στο Κόσοβο
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. EUBAM ΜΟΛΔΑΒΙΑ – ΟΥΚΡΑΝΙΑ.

Επιπλέον, η Αστυνομία Κύπρου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει αποσπάσει μέλη της στο 
εξωτερικό ως ακολούθως : 
 Έναν Αξιωματικό Σύνδεσμο στην Πρεσβεία της Δημοκρατίας στην Αθήνα.
 Δύο αντιπροσώπους στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες.
 Δύο Αξιωματικούς Συνδέσμους στην Europol στη Χάγη. 
 Έναν Εθνικό Εμπειρογνώμονα στην Europol στη Χάγη. 
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 Έναν Εθνικό εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία της Interpol στη Λυών.

Παράλληλα έχει παραχωρηθεί άδεια άνευ απολαβών, σε δύο μέλη, για λόγους δημοσίου συμφέροντος με 
έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, για εργοδότηση στην Europol και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
αντίστοιχα. 

Από τον Αξιωματικό Σύνδεσμο της Κυπριακής Αστυνομίας στην Αθήνα το 2017 έχουν παραληφθεί 134 
αιτήματα και έχουν σταλεί 19. Συγκριτικά με το 2016, τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα 
αιτήματα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο. 

Από τους Αστυνομικούς Ακόλουθους που υπηρετούν σε Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο ή βρίσκονται 
σε άλλες χώρες και είναι διαπιστευμένοι και στην Κύπρο, το 2017, παραλήφθηκαν 233 αιτήματα σχετικά 
με διερευνώμενες υποθέσεις που απασχολούν τις χώρες τους και παράλληλα από πλευράς Κυπριακής 
Αστυνομίας, στάλθηκαν 30 αιτήματα στους εν λόγω Αστυνομικούς Ακόλουθους. Συγκριτικά με το 2016, 
τόσο τα εισερχόμενα όσο και τα εξερχόμενα αιτήματα παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο. Σημειώνεται ότι σε 
συνεργασία με τους Αξιωματικούς Συνδέσμους διοργανώνονται επισκέψεις / σεμινάρια / εκπαιδεύσεις, σε 
διάφορα θέματα. Ειδικότερα:

 Στις 12 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία το 3ο Περιφερειακό Συνέδριο 
Αξιωματικών Συνδέσμων 

 Επίσκεψη του Αρχηγού της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στην Κύπρο, 14-17/06/17
 Επίσκεψη Αντιπροσωπείας Υπουργείου ∆ικαιοσύνης της Κίνας στην Κύπρο, 28/09/17-01/10/17 
 Επίσκεψη στην Κύπρο του ∆ιοικητή της Γαλλικής Ναυτικής Αστυνομίας, 18/10/17 
 Επίσκεψη στην Κύπρο του Υφυπουργού ∆ημόσιας Ασφάλειας της Κίνας, 19 - 21/11/17 

Βία στην Οικογένεια 

Η Βία στην Οικογένεια αποτελεί ένα πολύπλοκο ψυχοκοινωνικό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η 
σύγχρονη, κυπριακή κοινωνία. Πρόκειται για διαχρονικό φαινόμενο που δεν διαχωρίζει κοινωνικές τάξεις 
ή εθνικότητα. Δυστυχώς τα πραγματικά ποσοστά εμφάνισης του φαινομένου δεν μπορούν να γίνουν 
απολύτως γνωστά, εφόσον μόνο κάποια περιστατικά καταγγέλλονται στην Αστυνομία. 

Κατά τη διάρκεια του 2017 μελετήθηκαν 480 περιστατικά βίας στην οικογένεια και σχηματίστηκαν 215 
ποινικοί φάκελοι για βία στην οικογένεια και κακοποίηση ανηλίκων. Διερευνήθηκαν 138 υποθέσεις από 
την 01/01/2017 και 47 καταχωρήθηκαν στα Δικαστήρια (Κακουργιοδικεία/Επαρχιακά). Τέλος 
καταγράφηκαν 20 πρόσωπα στο Αρχείο Καταδικασθέντων Σεξουαλικής Κακοποίησης.

Διαχρονικά το σύνολο ποινικών υποθέσεων ανά έτος είχε ως ακολούθως : 

2012 – 470
2013 – 448
2014 – 472
2015 – 378
2016 – 456
2017 - 487

Ποσοστό 62% των περιστατικών αφορούν σε σωματική βία, 34.4% σε ψυχολογική βία και 3.5% σε 
σεξουαλική βία. Ποσοστό 76.55% οι καταγγελόμενοι είναι άντρες, 22.15% γυναίκες και άλλες κατηγορίες, 
μικρότερα ποσοστά.
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Υλοποίηση έργου « CIRCLE OF CHANGE»

Το έργο αφορά στην ενημέρωση του κοινού για τα θέματα βίας στις γυναίκες και βίας σε νεαρές γυναίκες 
και περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα ισότητας, τη δημιουργία εκπαιδευτικών 
εργαλείων και σεμιναρίων/εκπαιδεύσεων για Αστυνομικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που 
έρχονται σε πρώτη επαφή με γυναίκες θύματα βίας. Επίσης, περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαλεία και 
σεμινάρια για δασκάλους και καθηγητές για τα νεαρά κορίτσια (σε σχολεία), την ενημερωτική εκστρατεία 
«Speak Up» κ.λ.π. Ο προϋπολογισμός του έργου που αφορά στην Αστυνομία ανέρχεται στο ποσό των 
€80.853,04 με ποσοστό χρηματοδότησης στο 80%. Η Αστυνομία Κύπρου ενεργεί ως επικεφαλής εταίρος. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού Προγράμματος CIRCLE OF CHANGE ( Preventing and 
combating violence against women and girls through gender equality awareness), εκπονήθηκε ειδικό 
Εγχειρίδιο, με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και κατάρτιση  των μελών της Αστυνομίας  και άλλων 
αρμόδιων επαγγελματιών στο θέμα της βίας κατά γυναικών, στο οποίο περιλαμβάνεται το 
προαναφερόμενο Πρωτόκολλο και κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά στον τρόπο αξιολόγησης στη 
βάση του Πρωτοκόλλου. 

Εθνική Στρατηγική κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών, 
δημιουργήθηκε στο Αρχηγείο Αστυνομίας ειδική κεντρική ομάδα ανακριτών, που εξετάζει όλες τις σχετικές 
καταγγελίες, παγκύπρια, συνεργαζόμενη με τις άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της 
λειτουργίας του «Σπιτιού για το Παιδί». Κατά τη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκε επανεκπαίδευση 
ανακριτών της εν λόγω Ομάδας για λήψη οπτικογραφημένων καταθέσεων και για διερεύνηση συναφών 
υποθέσεων, καθώς και εκπαίδευση τους στην Κύπρο και εξωτερικό σε πρωτόκολλα συνεντεύξεων παιδιών 
μαρτύρων, και σε άλλα συναφή ζητήματα. Προγραμματίζονται και πρόσθετες σχετικές εκπαιδεύσεις, 
μερικές εκ των οποίων μετά από συνεννόηση με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, περιλαμβανομένου του 
Σπιτιού του Παιδιού. 

Από την 01/01/2017 κατέστη επίσημα επιχειρησιακή με παγκύπρια εμβέλεια η Ειδική Ανακριτική Ομάδα 
για την Βία στην οικογένεια και τη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Στελεχώνεται από άντρες και 
γυναίκες, ανακριτές /ανακρίτριες.  Η εν λόγω ομάδα εδρεύει στο Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην 
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας.
Μέλη της ανακριτικής ομάδας σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, παρακολούθησαν σεμινάριο για 
εκπαίδευση επαγγελματιών στις 29-30/03/17 με θέμα «Εθνική Στρατηγική & Σχέδιο Δράσης για την 
προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική 
πορνογραφία» που διοργανώνεται στην Κυπριακή Ακαδημία Διοίκησης.

Άλλες Συνεργασίες με κυβερνητικούς & ΜΚΟ, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς οργανισμούς 
σχετικά με θέματα αντιμετώπιση και καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια & 
Κακοποίησης

 Κατά τη διάρκεια του 2017 ετοιμάστηκε η έκθεση για την 5η & 6η Περιοδική Έκθεση της Κύπρου 
προς την Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με βάση το άρθρο 44 της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού.

 Επίσης η Αστυνομία συνέβαλε στο υπό διαμόρφωση Πρωτόκολλο Συνεργασίας για το θέμα των 
γονικών απαγωγών, που ετοιμαζόταν από το ΥΔ&ΔΤ και στην ετοιμασία ενημερωτικού εντύπου 
του ΥΔΔΤ για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού για τις γονικές απαγωγές. Το ενημερωτικό έντυπο 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΥΔΔΤ & προωθήθηκε στο Γραφείο Τύπου για περαιτέρω 
δημοσίευση. 



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017

44

Διαφθορά 

Η διαφθορά παρατηρείται σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και 
επαγγελματικής ζωής. Οι Αστυνομικοί Οργανισμοί δε θα μπορούσαν να αποτελέσουν δυστυχώς εξαίρεση. 
Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η ύπαρξη των κατάλληλων μηχανισμών επιλογής κατά τη διαδικασία 
πρόσληψης στην Αστυνομία αλλά και αποτελεσματικών μηχανισμών πρόληψης, ελέγχου και καταστολής 
σε όλα τα επίπεδα. Σε ότι αφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής ή που είναι στη διαδικασία 
υλοποίησης, είναι τα ακόλουθα:

 Διενέργεια εμπειρικής έρευνας και διεξαγωγή δύο μελετών και υποβολή εισηγήσεων σχετικά με 
το θέμα αυτό στο Υ.Δ.&.Δ.Τ. και στον Πρόεδρο της Κ.Δ.μεταξύ των οποίων και η σύσταση 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου.

 Διενέργεια πειθαρχικής ή και ποινικής έρευνας όταν χρειάζεται. 
 Εξέταση παραπόνων εναντίον των μελών από την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και 

Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.
 Αλλαγή κριτηρίων πρόσληψης.
 Καταρτισμός κριτηρίων για μεταθέσεις έτσι ώστε να τοποθετείται το κατάλληλο άτομο στην 

κατάλληλη θέση. Παράλληλα καταρτίστηκε πρόγραμμα εναλλαξιμότητας ιδιαίτερα για τις 
υπηρεσίες υψηλού κινδύνου σε ότι αφορά στη διαφθορά.

 Εμπλουτισμός  των υφισταμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης με θεματικές ενότητες σε σχέση με 
την αναγνώριση, την πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς.

 Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου 73(Ι)/2004 και των σχετικών Κανονισμών (Πειθαρχικοί, 
Γενικοί και Προαγωγής), με ημερομηνία δημοσίευσης του τροποποιημένου Νόμου στις  9/01/2018 
και των Κανονισμών στις 29/12/2017. 

 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/01/2018, του περί Σύστασης και 
Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμου 3(Ι)/2018.

 Βασικές τροποποιήσεις του περί Αστυνομίας Νόμου σχετικά με τη διαφθορά είναι:

 η σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας,
  η προσθήκη ορισμών για τις «πράξεις διαφθοράς» και για τις «πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς»,
  η προσθήκη υποχρέωσης για αναφορά και παροχή πληροφοριών στην Υπηρεσία Εσωτερικού  

Ελέγχου σε σχέση με πράξεις διαφθοράς ή πράξεις εν δυνάμει διαφθοράς,
  η προσθήκη πειθαρχικών αδικημάτων για πράξεις διαφθοράς (νέο άρθρο 38Α) και για πράξεις ή 

παραλείψεις του περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της 
Αστυνομίας Νόμου,

 η προσθήκη ποινικών αδικημάτων για συγκάλυψη πράξεων διαφθοράς και για αποτροπή άλλου 
μέλους της Αστυνομίας να αποκαλύψει πράξεις διαφθοράς (νέο άρθρο 38Β),

  η τροποποίηση των πειθαρχικών ποινών (α) «της πειθαρχικής μετάθεσης» σε «πειθαρχική 
μετάθεση για χρονική περίοδο ενός μέχρι πέντε ετών» και (β) της «χρηματικής ποινής» σε  
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €10.000».

 Σημαντικές τροποποιήσεις έγιναν και στους περί Αστυνομίας (Πειθαρχικούς) Κανονισμούς, οι βασικότερες 
των οποίων αναφέρονται πιο κάτω:

 Σε περιπτώσεις διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων από μέλη της Αστυνομίας μέχρι του βαθμού 
του Ανώτερου Υπαστυνόμου, η υπόθεση εκδικάζεται από Προεδρεύων Αξιωματικό (αυτοί  
ορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για περίοδο τριών χρόνων) ή ενώπιον Επιτροπής, αναλόγως 
της σοβαρότητας των αδικημάτων. Πλέον οι υποθέσεις θα παρουσιάζονται από μέλη της 
Αστυνομίας (Εισαγγελείς) που έχουν βαθμό μέχρι αυτό του Ανώτερου Υπαστυνόμου και ορίζονται 
σχετικά από τον Αρχηγό Αστυνομίας, αφού διαθέτουν επαρκείς εμπειρίες σε δικαστικές 
διαδικασίες και κατέχουν πτυχίο νομικής.
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  Η Επιτροπή θα αποτελείται από δύο λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας και έναν Ανώτερο 
Αξιωματικό (θα είναι μόνιμης διάρκειας). Εάν διαπραχθεί το πειθαρχικό αδίκημα διαφθοράς, η 
πειθαρχική υπόθεση εκδικάζεται πειθαρχικά από Επιτροπή. Επίσης, εάν μέλος της Αστυνομίας 
καταδικαστεί από το Δικαστήριο για ποινικό αδίκημα διαφθοράς, η Επιτροπή πρέπει να επιβάλει 
την ποινή της απόλυσης ή της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

  Εάν έχουν διαπραχθεί τα Πειθαρχικά Αδικήματα της «Αμέλειας Καθήκοντος», του «Ψεύδους ή 
Διαστροφής ή Απόκρυψης Αλήθειας», της «Διαφθοράς», της «Παράνομης ή Άσκοπης Άσκησης 
Εξουσίας» ή της «Καταδίκης για Ποινικό Αδίκημα», τότε η Επιτροπή δύναται να επιβάλει ΜΟΝΟ 
τις ποινές της Απόλυσης, του εξαναγκασμού σε παραίτηση, του υποβιβασμού κατά βαθμό ή τάξη, 
της κατακράτησης, διακοπής ή αναβολής ετήσια προσαύξησης ή της πειθαρχικής μετάθεσης για 
περίοδο ενός μέχρι πέντε έτη. Η συνοπτική εκδίκαση πειθαρχικού αδικήματος, δύναται να  
αποφασιστεί από Αστυνομικό Διευθυντή στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση του, το μέλος θα
τιμωρηθεί ικανοποιητικά με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €500 ή άλλη μικρότερη 
ποινή. Κατά συνέπεια, έχει αυξηθεί η ποινή που δύναται να επιβληθεί από Αστυνομικό Διευθυντή 
σε συνοπτική εκδίκαση πειθαρχικού αδικήματος, από £5 σε €500.

  Έχει τροποποιηθεί το πειθαρχικό αδίκημα αρ.8 «Διαφθορά». Σύμφωνα με την τροποποίηση, 
διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα όποιο μέλος της Αστυνομίας διαπράξει «πράξη διαφθοράς» ή 
«πράξη εν δυνάμει διαφθοράς», ως αυτές ορίζονται στους Νόμους Ν.73(Ι)/2004 και Ν.3(Ι)/2018. 
Επίσης, στο τροποποιημένο κείμενο, καταγράφονται παραδείγματα συγκεκριμένων πράξεων, οι 
οποίες συνιστούν διάπραξη του εν λόγω πειθαρχικού αδικήματος π.χ. το μέλος προστατεύει 
παράνομες δραστηριότητες που αφορούν σε οργανωμένο έγκλημα ή το μέλος δωροδοκείται για 
προσωπικό όφελος ή για όφελος άλλου προσώπου κ.λ.π. 

Πέραν των πιο πάνω, οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές) Κανονισμοί και οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) 
Κανονισμοί, τροποποιήθηκαν ώστε να αποτελεί προϋπόθεση για προαγωγή μέλους, η διαγραφή ποινής 
πειθαρχικού αδικήματος. Ο χρόνος διαγραφής των πειθαρχικών ποινών, προστέθηκε στον Κανονισμό 15 
των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, ως εξής:

 (ι) αυστηρή επίπληξη: 4 χρόνια,
 (ιι) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €1.000: 6 χρόνια,
 (ιιι) χρηματική ποινή που υπερβαίνει τα €1.000 ή πειθαρχική μετάθεση ή κατακράτηση, διακοπή ή 

αναβολή ετήσιας προσαύξησης: 8 χρόνια,
 (ιν) υποβιβασμός κατά βαθμό ή τάξη: δε διαγράφεται.

Επιθεώρηση ασφάλειας ∆ιαβαθμισμένων Πληροφοριών στην Υπογραμματεία ΑΑΠ – ΕΕ του 
Αρχηγείου Αστυνομίας

Στις 15 Μαΐου 2017 λειτουργοί της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας (ΕΑΑ) και της Αρχής Ασφάλειας 
Πληροφοριών Τεχνικής Φύσεως (ΑΑΠΤΦ – INFOSEC) πραγματοποίησαν επιτόπια επιθεώρηση ασφάλειας 
∆ιαβαθμισμένων Πληροφοριών στην Υπογραμματεία ΑΑΠ – ΕΕ του Αρχηγείου Αστυνομίας. Η επιθεώρηση 
περιλάμβανε τη φυσική ασφάλεια όλων των χώρων της Υπογραμματείας εντός των οποίων τυγχάνουν 
διαχείρισης ή/και αποθηκεύονται διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ, την ηλεκτρονική ασφάλεια των 
σχετικών συστημάτων επικοινωνιών και πληροφορικής και την ασφάλεια του Προσωπικού. Σύμφωνα με 
την Έκθεση Επιθεωρήσεως ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2017, τα αποτελέσματα της Επιθεώρησης αναφέρουν 
ότι η  πιθανότητα απώλειας ή διαρροής ∆ιαβαθμισμένων Πληροφοριών από την Υπογραμματεία ΑΑΠ ΕΕ 
είναι ΜΙΚΡΗ και ο χώρος της Υπογραμματείας δύναται να χαρακτηρισθεί ως «Χώρος Ασφαλείας» με την 
έκδοση σχετικού πιστοποιητικού.
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2ο Διεθνές Συνέδριο της Αστυνομίας με θέμα: «Πολιτικές Μείζονος Σημασίας στη Διαχείριση 
του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Διαστάσεις» / 
“Major Policies in Dealing with Organized Crime and Corruption: European and International 
Dimensions

Μεταξύ των ημερομηνιών 22-23 Ιουνίου 2017, η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ανέλαβε το γενικό 
συντονισμό του 2ου Διεθνούς Συνέδριου της Αστυνομίας με θέμα: «Πολιτικές Μείζονος Σημασίας στη 
Διαχείριση του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς: Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Διαστάσεις» / 
“Major Policies in Dealing with Organized Crime and Corruption: European and International Dimensions”, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία. Απώτερος σκοπός του Συνεδρίου ήταν η 
συνάντηση και αλληλογνωριμία εμπειρογνωμόνων, με επιχειρησιακό και ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε 
θέματα οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική και εποικοδομητική 
ανταλλαγή θέσεων, γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης του γνωστικού 
πεδίου που αφορά στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο. Σημειώνεται ότι, στο υπό αναφορά συνέδριο συμμετείχαν πέραν των 200 ατόμων τα 
οποία προέρχονταν από την Αστυνομία και συναρμόδιες υπηρεσίες του εξωτερικού και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.

Περαιτέρω προώθηση της συνεργασίας και εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας Κύπρου

Με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδιασμού, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της 
αστυνόμευσης, αλλά και της προσπάθειας που καταβάλλεται για συνεχή βελτίωση του Αστυνομικού 
Σώματος, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου πραγματοποίησε πρόσφατα σημαντικές 
συναντήσεις με Αρχηγούς και Αξιωματικούς Αστυνομιών άλλων χωρών με βασική επιδίωξη την πιο στενή 
συνεργασία μαζί τους. Στο επίκεντρο των συναντήσεων τέθηκαν μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν στην 
αναβάθμιση και εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας Κύπρου. Ο Αρχηγός Αστυνομίας πραγματοποίησε τις 
ακόλουθες επαφές: 

Συνάντηση με τους 43 Αρχηγούς του Συμβουλίου των Αρχηγών Αστυνομίας της Αγγλίας και Ουαλίας. 
Προωθώντας τη συστηματική συνεργασία της Αστυνομίας Κύπρου με τους Οργανισμούς Επιβολής του 
Νόμου του Ηνωμένου Βασιλείου σε ευρύ φάσμα καίριων θεμάτων της σύγχρονης αστυνόμευσης, ο 
Αρχηγός Αστυνομίας πραγματοποίησε σειρά διμερών επαφών στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τη 
συμμετοχή του ως επίτιμου προσκεκλημένου στις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου των Αρχηγών 
Αστυνομίας της Αγγλίας και Ουαλίας-NPCC (National Police Chiefs Council) στις 12 και 13 Ιουλίου 2017. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου ο κ. Χρυσοστόμου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει 
απόψεις, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τους συναδέλφους του Αρχηγούς από τους 43 
Αστυνομικούς Οργανισμούς του NPCC για ζητήματα στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρησιακών 
προκλήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
και της διαφθοράς, η αντιμετώπιση των ασύμμετρων και άλλων νέων μορφών απειλών όπως η 
τρομοκρατία και το έγκλημα στο διαδίκτυο. Συζητήθηκαν επίσης καίρια ζητήματα που αφορούν στη 
μεταρρύθμιση των αστυνομικών οργανισμών για να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον όπως η ηγεσία, η 
εκπαίδευση, η χρήση της τεχνολογίας και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των αστυνομικών, καθώς και η 
αξιοκρατία, η επιβράβευση των ικανών στελεχών και η ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο Αρχηγός Αστυνομίας είχε παράλληλα ιδιαίτερες συναντήσεις και αντάλλαξε απόψεις με την πρόεδρο 
του NPCC, Αρχηγό Αστυνομίας SarahThorton για θέματα αστυνομικής μεταρρύθμισης και άλλους 
Αρχηγούς που έχουν τομείς ευθύνης σε εθνικό επίπεδο του Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικότερα την 
καταπολέμηση της αστυνομικής διαφθοράς, την εκπαίδευση και διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού 
και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο της αποστολής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο 
Αρχηγός Αστυνομίας έδωσε επίσης έμφαση στα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση του 
προσωπικού. Ειδικότερα, πραγματοποίησε συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με τον Επικεφαλής του 
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College of Policing, Αρχηγό Αστυνομίας κ. Alex Marshal, ενώ επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Kent 
Police College που είναι ένα από τα πιο προηγμένα κέντρα αστυνομικής εκπαίδευσης του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Επίσης, ο Αρχηγός Αστυνομίας επισκέφθηκε το East Midlands Special Operations Unit (EMSOU), 
μια ειδική μονάδα που αποτελείται από πέντε Αστυνομικούς Οργανισμούς και με ευθύνη στα ζητήματα 
πάταξης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, του εγκλήματος διαδικτύου και της παιδικής 
πορνογραφίας και ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας του και της εξειδικευμένης στελέχωσης με 
εμπειρογνώμονες.

Η επιτυχής έκβαση της επίσκεψης οφείλεται και στη συνδρομή του Αρχηγού Αστυνομίας των Βρετανικών 
Βάσεων, κ. Chris Eyre, ο οποίος συνέδραμε στην όλη προσπάθεια, στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας 
που υπάρχει μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων. Ο Αρχηγός 
Αστυνομίας εντάσσει την επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο στον στρατηγικό σχεδιασμό των αμέσως 
επόμενων ετών για την ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας με Οργανισμούς Αστυνόμευσης που 
αποτελούν πρότυπο. Στόχος είναι η προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ανταλλαγής 
εμπειρογνωμοσύνης και υποστήριξης για την εφαρμογή του σχεδίου μεταρρύθμισης και αναδιάρθρωσης 
της Αστυνομίας Κύπρου, έτσι ώστε να καταστεί ένας, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, αποτελεσματικός 
οργανισμός ο οποίος να μπορεί να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις σύγχρονες και 
συνεχώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Για το σκοπό αυτό τους προσεχείς μήνες 
θα αναληφθούν συντονισμένες ενέργειες, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συνεργασία με το 
NPCC του Ηνωμένου Βασιλείου και τις υπό αναφορά Υπηρεσίες και Οργανισμούς. Σημειώνεται ότι 
πρόκειται για την πρώτη πρόσκληση που απευθύνεται σε Αρχηγό της Αστυνομίας Κύπρου για συμμετοχή 
στο εν λόγω Συμβούλιο όπου εκπροσωπούνται σε επίπεδο κορυφής, οι 43 Αστυνομικοί Οργανισμοί της 
Αγγλίας και Ουαλίας και συζητούνται τα πιο επίκαιρα θέματα και μέθοδοι σύγχρονης αστυνόμευσης. 

‘Εργο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας

Η Αστυνομία με  γενικό στόχο την Αναδιοργάνωση και τον Εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου ώστε 
να καταστεί πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, τη 
διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και δίωξη των 
παρανομούντων,  ανάθεσε σε ιδιωτική εταιρεία, με βάση την Προσφορά ΑΡ.Κ.Δ.Σ. 169/2017 την ετοιμασία 
Τεχνικών προδιαγραφών για προκήρυξη Διαγωνισμού με σκοπό την Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμό 
της Αστυνομίας Κύπρου. 

Πιο συγκεκριμένα και μέσα στα πλαίσια του πιο πάνω στόχου, η Αστυνομία Κύπρου θα προβεί στις πιο 
κάτω ενέργειες:

(α) στο Σχεδιασμό και στην εφαρμογή σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας 
που να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
(β) στο Σχεδιασμό και στην εφαρμογή σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης μάθησης και ανάπτυξης (Μεταξύ 
άλλων θα γίνει και αναβάθμιση της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης του προσωπικού 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η παραγωγή ικανών και επαρκώς εκπαιδευμένων θεωρητικά και πρακτικά 
στελεχών καθώς επίσης να καθοριστεί διαδικασία για διάχυση της γνώσης) και 
(γ) στο Σχεδιασμό και την εφαρμογή σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
(Δημιουργία ορθής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού)

Οι πάνω ενέργειες, οι οποίες θα ανατεθούν σε συμβούλους υπό τη μορφή συμβάσεων, θα καταλήξουν 
στον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων προς υλοποίηση οι οποίες θα αποτελούν συνολικά το έργο για 
την Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου. Όλες οι πιο πάνω Συμβάσεις είναι 
αλληλένδετες και αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της γενικής Σύμβασης για 
παροχή Τεχνικής υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση υλοποίησης του συνολικού έργου για 
την Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου (η γενική σύμβαση θα διασφαλίζει ότι οι 
συμβάσεις α, β και γ υλοποιούνται ορθά και εντός των συμφωνηθέντων). 
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Για το σκοπό αυτό έχει γίνει και ο ανάλογος προγραμματισμός και η κατανομή των πόρων εντός της 
οροφής της Αστυνομίας, μεταξύ των ετών 2018-2022. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος
Η Αστυνομία στα πλαίσια διεκπεραίωσης των καθηκόντων της συνεργάζεται με την ΜΟ.Κ.Α.Σ., το Γενικό 
Ελεγκτή, την Eπιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τοΧρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, το 
Υπουργείο Οικονομικών, τη Europol καθώς και με διάφορους άλλους φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι υποθέσεις της Οικονομίας που διερευνώνται από την ειδική ανακριτική ομάδα, βρίσκονται σε 
ικανοποιητικό βαθμό. Σύνολο υποθέσεων 50 εκ των οποίων 14 έχουν αρχειοθετηθεί, 3 έχουν 
αρχειοθετηθεί προσωρινά, 20 υποθέσεις διερευνώνται, 3 υποθέσεις έγινε μεταφορά ποινικών διώξεων 
και έχουν εκτελεστεί και 2 Αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής. Μέχρι στιγμής 8 υποθέσεις της Οικονομίας 
έχουν καταχωρηθεί και βρίσκονται υπό εκδίκαση ενώπιον δικαστηρίου. Σε δύο υποθέσεις έχουμε 
καταδίκη. 

 Έχει επιτευχθεί η μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των υποθέσεων με αποτέλεσμα μέχρι 31/12/2017 
να έχουν σταλεί έντεκα ποινικές υποθέσεις για ποινική δίωξη στην Εισαγγελία, λαμβανομένου πάντα 
υπόψη ότι οι υποθέσεις οικονομικής φύσης είναι ογκώδης αφού απαιτείται μεγάλος αριθμός λήψης 
καταθέσεων και μαρτυρικού υλικού για στοιχειοθέτηση τους και συμπεριλαμβάνονται στις υποθέσεις με 
υψηλό δείκτη πολυπλοκότητας. Επίσης μέχρι 31/12/2017 παραλήφθηκαν 34 ποινικές υποθέσεις και 82 
Αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής. Υπάρχει στενή συνεργασία με τους δύο δικανικούς αναλυτές με τους 
οποίους επιτεύχθηκε η ανανέωση του συμβολαίου για παραχώρηση υπηρεσιών μέχρι το Φεβρουάριο 
2018 με στόχο την ενίσχυση  των ανακριτών στη διερεύνηση των σοβαρών υποθέσεων και συνεργασία επί 
καθημερινής  βάσης  με άλλους εμπλεκόμενους φορείς (Νομική Υπηρεσία, Υπουργείο Οικονομικών κ.λ.π.) 
αναφορικά με τις διερευνώμενες υποθέσεις.

Κατά τη διάρκεια του 2017, καταγγέλθηκαν 518 αδικήματα οικονομικού εγκλήματος με ποσοστό 
εξιχνίασης 90,2%. Σε σχέση με το 2016, παρατηρείται αύξηση των υποθέσεων και αύξηση του ποσοστού 
εξιχνίασης των υποθέσεων που καταγγέλθηκαν, αφού το 2016 είχαμε 481 υποθέσεις με ποσοστό 
εξιχνίασης 89.2%. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στο Παράρτημα Η.

Ξεκίνησε η υλοποίηση για σύνδεση του μητρώου τεκμηρίων με το μητρώο αζήτητης περιουσίας και 
ολοκληρώθηκε τέλος του 2017. Αυτό θα ενισχύσει τον εντοπισμό και την ανάκτηση περιουσιακών 
στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις. 

Καταπολέμηση του Ηλεκτρονικού Τζόγου και αδικημάτων σχετικά με την πνευματική 
ιδιοκτησία

Τα τελευταία χρόνια διενεργήθηκαν εκατοντάδες έρευνες και συντονισμένες επιχειρήσεις κατά του 
ηλεκτρονικού τζόγου που είχαν ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών παράνομων υποστατικών. Κατά τη 
διάρκεια του 2017 η Αστυνομία προέβηκε στην οργάνωση, διοργάνωση και συμμετοχή σε επιχειρήσεις σε 
πρακτορεία στοιχημάτων, υποστατικά που προσφέρουν οργανωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικού τζόγου, 
σωματεία που παρείχαν τόμπολα (BINGO) και οικίες υπόπτων προσώπων στα πλαίσια της εφαρμογής των 
περί Στοιχημάτων Νόμου 106(Ι)/12, του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμπόδισης της 
Κυβείας Νόμου (Κεφ.151), τον περί Λαχείων Νόμου (Κεφ.74) και του περί Φορολογίας των Ιπποδρομιακών 
Στοιχημάτων και Λαχείων Νόμο 48/73. Επίσης διοργανώθηκαν διάφορες  επιχειρήσεις που αφορούσαν 
στην εμπορία παράνομου διαμοιρασμού τηλεοπτικού σήματος (Dreambox-XMBC) στα πλαίσια της 
εφαρμογής του περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου 59/76.  
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Η Αστυνομία συμμετείχε επίσης σε επιχειρήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας με λειτουργούς του Τμήματος 
Τελωνείων, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό και κατάσχεση μεγάλου αριθμού ειδών ένδυσης και 
υπόδησης που πρόσβαλαν υφιστάμενα πνευματικά δικαιώματα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3:  Συστηματική Δράση της Αστυνομίας κατά των 
Ναρκωτικών

Η Αστυνομία Κύπρου υλοποιεί την πολιτική της πολιτείας που πηγάζει μέσα από την Εθνική Στρατηγική 
για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες (2013-2020), η οποία βασίζεται στις Διεθνείς 
Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα ναρκωτικά και σε κατευθυντήριες 
γραμμές άλλων διεθνών οργανισμών. 

Προϋπόθεση για υλοποίηση της πολιτικής αυτής είναι η στενή συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες 
Υπηρεσίες, κρατικές και μη και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών υπό το συντονισμό του 
Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου.

Στόχος της Αστυνομίας είναι η αντιμετώπιση των ναρκωτικών, τόσο στον τομέα της μείωσης της 
προσφοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όσο και της μείωσης της ζήτησης σύμφωνα με την Εθνική 
Στρατηγική, των Σχεδίων Δράσης του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ) και του Στρατηγικού 
Σχεδίου της Αστυνομίας.

Το έτος 2017 εξελίχθηκαν σημαντικές υποθέσεις ναρκωτικών, στις οποίες εμπλέκονται εγκληματικά 
στοιχεία, τα οποία αποτελούσαν στόχο της Υ.ΚΑ.Ν. με σκοπό την σύλληψη και προσαγωγή τους στη 
Δικαιοσύνη. Αποτέλεσμα των υποθέσεων αυτών  ήταν οι ψηλές κατασχέσεις κάνναβης όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια, με την κάνναβη να παραμένει η πρώτη ουσία στις κατασχέσεις αλλά και της χρήσης 
/ κατάχρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η υψηλή κατάσχεση χαπιών Ecstasy, 
το 2017 όπως και της κοκαΐνης. Συγκεκριμένα το έτος 2017 εξελίχθηκαν 950 υποθέσεις στις οποίες 
εμπλέκονταν 1.078 άτομα. Από τις 950 υποθέσεις, 91 ή ποσοστό 9.58% αφορούσαν στο αδίκημα της 
κατοχής με σκοπό την προμήθεια. Κατά το έτος 2016 διερευνήθηκαν συνολικά 893 υποθέσεις από τις 
οποίες 66 αφορούσαν στο αδίκημα της κατοχής με σκοπό την προμήθεια, ποσοστό 7,4%. 

 Όσον αφορά στις κατασχέσεις, το 2017 κατασχέθηκαν 150 κιλά και 549 γραμμάρια κάνναβη, κοκαΐνη 7 
κιλά και 911 γραμμάρια και χάπια Ecstasy 2 κιλά και 750 γραμμάρια και 159 δισκία. Σημειώνεται ότι 
κατασχέθηκαν και άλλες ουσίες σε μικρότερες ποσότητες.     

Τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής δράσης της Αστυνομίας για την χρονική περίοδο 01/01/2017-
31/12/2017, παρουσιάζονται στο Παράρτημα Θ. 

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται οι σημαντικές υποθέσεις οι οποίες εξελίχθηκαν το 2017, τα 
εμπλεκόμενα άτομα σ΄ αυτές και οι ποσότητες ναρκωτικών που κατασχέθηκαν. 

Μείωση της προσφοράς

Ο στόχος της μείωσης της προσφοράς των παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών αφορά στη λήψη μέτρων 
και δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση της εισαγωγής, καλλιέργειας, παρασκευής και διακίνησης 
ναρκωτικών, της εγκληματικότητας που σχετίζεται με τις παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες καθώς επίσης 
και στον αποτελεσματικό έλεγχο των νέων ψυχοτρόπων ουσιών μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις και 
άλλους μηχανισμούς.

Η επιχειρησιακή δράση της Αστυνομίας εστιάζεται στις πιο κάτω προτεραιότητες:



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017

50

 Κατάσχεση ποσοτήτων των παράνομων ουσιών, 
 Σύλληψη των εμπόρων και διακινητών και προσαγωγή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης 
 Αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία
 Αποτροπή της διακίνησης νέων ψυχοτρόπων ουσιών

Οι προτεραιότητες αυτές υλοποιούνται μέσω των πιο κάτω:

  Έλεγχος, παρακολούθηση και έρευνα υπόπτων χώρων όπου συχνάζουν άτομα ή ενδεχομένως 
γίνεται διακίνηση ή χρήση ναρκωτικών, καθώς επίσης οικιών, υποστατικών, νυκτερινών κέντρων, 
οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών, εμπορευματοκιβωτίων, της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, 
των οδοφραγμάτων, αεροδρομίων, λιμανιών και μαρίνων. 

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

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

Σημαντική εξέλιξη το 2017 στον τομέα Μείωση της Προσφοράς, αποτελεί η δημιουργία κατάλληλων 
μηχανισμών καταγραφής πληροφοριών για εφαρμογή των δεικτών μείωσης της προσφοράς, μέτρο που 
αποφασίστηκε και στη συνεδρία της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, που πραγματοποιήθηκε στο 
Προεδρικό Μέγαρο στις 31 Μαΐου 2017. Η Αστυνομία προχώρησε στη δημιουργία “DataSet” καθώς και 
σχετικών εντύπων. Επίσης έγινε μετάφραση σχετικών κειμένων για τη μεθοδολογία συλλογής στοιχείων 
που αφορούν στις κατασχέσεις και στις τιμές ναρκωτικών. Ολοκληρώθηκε σειρά επισκέψεων από μέλος 
του Αρχηγείου της Υ.ΚΑ.Ν. σε όλα τα Επαρχιακά Κλιμάκια για ενημέρωση των Υπευθύνων των Αρχείων 
όσον αφορά στην ορθή συμπλήρωση των σχετικών εντύπων. Σημειώνεται ότι η συλλογή στοιχείων με τη 
νέα μεθοδολογία αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση η οποία πηγάζει μέσα από το “GrantAgreement” της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο που εδρεύει στη Λισσαβόνα (EMCDDA). Τα 
επαρχιακά κλιμάκια έχουν συμπληρώσει ήδη αναδρομικά τα πρώτα έντυπα με τη νέα μεθοδολογία για το 
έτος 2017.  

Επίσης μια σειρά από διάφορες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί που αφορά στην επιχειρησιακή δράση της 
Υ.ΚΑ.Ν. όπως έρευνες μηχανοκίνητων οχημάτων, προσώπων και υποστατικών όπως επίσης διάφορες 
συναντήσεις που αφορούν στη λειτουργία του Νέου Λιμανιού Λεμεσού υπό το νέο καθεστώς.  

Μείωση της ζήτησης (Πρόληψη)

Η έννοια της πρόληψης η οποία στόχο έχει την προαγωγή της υγείας και την ανάπτυξη και ενδυνάμωση 
δεξιοτήτων του ατόμου, εστιάζεται πλέον σε μία πιο στοχοθετημένη πρόληψη βασισμένη σε επιστημονικά 
τεκμηριωμένες πρακτικές. Δίνεται έμφαση στις ευάλωτες ομάδες ως προς την αποτροπή της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών, παροχή προγραμμάτων σε ομάδες ατόμων υψηλού κινδύνου και ανάπτυξη 
δράσεων με στόχο τη δημιουργία αποτρεπτικού περιβάλλοντος ως προς τη χρήση.

Η πρακτική της παραπομπής νεαρών συλληφθέντων σε θεραπευτικά κέντρα έχει ως επίκεντρο το χρήστη 
με στόχο τη θεραπεία και την επανένταξη του μέσα στην κοινωνία. Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι 
η αύξηση της προσβασιμότητας στο θεραπευτικό δίκτυο και η μείωση της εγκληματικότητας μακροχρόνια 
για αδικήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

Η νέα παρέμβαση για εντοπισμό νεαρών παραβατών (νεαροί παραβάτες εκτός των νεαρών που 
συλλαμβάνονται από την Αστυνομία με κίνητρο τα ναρκωτικά, μέχρι 18 χρονών) με στόχο την παραπομπή 
τους στα θεραπευτικά κέντρα, είναι σε εξέλιξη.

Στις 22/07/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπρόσωπο  της Γενικής Εισαγγελίας για τον 
καταρτισμό του κειμένου που αφορά σε νεαρούς παραβάτες με κίνητρο τα ναρκωτικά μέχρι την ηλικία 
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των 18 ετών με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση. Το Πρωτόκολλο συνεργασίας στάλθηκε στη Νομική 
Υπηρεσία για απόψεις νομικής φύσεως. Αναμένεται το τελικό κείμενο για εφαρμογή της διαδικασίας. 

Το πρόγραμμα για την ευρύτερη περιοχή Λυθροδόντα έχει καταχωρηθεί μετά από πρόσκληση 
ενδιαφέροντος του Frederick University. Η Αστυνομία θα συνεισφέρει βάση του προγράμματος 
προληπτικές παρεμβάσεις στη Δημοτική εκπαίδευση και προς τους γονείς. 

Επίσης το πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης το οποίο βασίζεται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ 
Υπουργείου Υγείας (Υ.Ψ.Υ.) και Αστυνομίας (Υ.ΚΑ.Ν.) για την παραπομπή νεαρών συλληφθέντων και όχι 
μόνο, σε θεραπευτικά κέντρα, συνεχίζεται με επιτυχία και αποτελεί πλέον «βέλτιστη πρακτική», έχοντας 
θετικότατα αποτελέσματα. Η Αστυνομία πλέον είναι ο πρώτος φορέας παραπομπής σε θεραπευτικά 
κέντρα. 

Θετική εξέλιξη αποτελεί επίσης η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του προγράμματος των ναρκωτικών στο 
Κεντρικό Σύστημα της Αστυνομίας που αφορά στην ηλεκτρονική καταγραφή των περιπτώσεων που 
απασχολούν τους Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης. Το πρόγραμμα ονομάστηκε ηλεκτρονική 
εφαρμογή Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης Drugs – Social Intervention Officers System (D-SIOS). 

Στις 26/09/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Λειτουργού Κοινωνικής Παρέμβασης με την επιστημονική 
Υπεύθυνη και τους λειτουργούς του θεραπευτικού Κέντρου «Προμηθέα» για θέματα του αναφερόμενου 
Πρωτοκόλλου. 

Κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια, 369 προσωπικές συναντήσεις με εξυπηρετούμενους 
(ουσιοεξαρτημένους) και 198 με το υποστηρικτικό τους περιβάλλον. Από τους 354 εξυπηρετούμενους, οι 
326 παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά κέντρα. Από τα 189 άτομα από το Υποστηρικτικό περιβάλλον, 
παραπέμφθηκαν τα 149.

Σημειώνεται ότι κατά την αναφερόμενη περίοδο παραπέφθηκαν σε θεραπευτικές δομές, 61 
εξυπηρετούμενοι οι οποίοι δεν πλήρουσαν τα κριτήρια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Στις 18/7/2017 άρχισαν οι συνεδρίες εξωτερικής εποπτείας των Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης 
(ΛΚΠ) της Αστυνομίας . Πρόκειται συνολικά για 20 συναντήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν 16 ατομικές και 
4 ομαδικές. Σημειώνεται ότι η εξωτερική εποπτεία των Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης είναι ζωτικής 
σημασίας αφού γίνεται συζήτηση περιστατικών, καθοδήγηση και αποφόρτιση των Λειτουργών Κοινωνικής 
Παρέμβασης. Η εποπτεία ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2017.  

Προληπτικές Παρεμβάσεις 

Η Αστυνομία πέραν των διαλέξεων και των εργαστηρίων που προσφέρει στις διάφορες κοινωνικές ομάδες 
έχει πραγματοποιήσει το 2017 τις πιο κάτω δράσεις: 

1. Εφαρμογή Προγράμματος σε Εσπερινά Σχολεία
Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε έξι Εσπερινά σχολεία και Τεχνικές Εσπερινές Σχολές, στα οποία 
πραγματοποιήθηκαν 14 εργαστήρια / συζήτησεις για το θέμα “Μύθοι και Πραγματικότητες γύρω από την 
Κάνναβη”. Στα υπό αναφορά εργαστήρια έλαβαν μέρος 149 μαθητές.

2. Εφαρμογή προγράμματος στο Σχολείο Προπαρασκευαστικής Μαθητείας στη Λευκωσία
Γενικός σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή πολύ-επίπεδης στήριξης στην ομάδα στόχου με την 
παροχή ψυχο-εκπαίδευσης και εναλλακτικών υγιών δραστηριοτήτων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της 
προσωπικότητας τους, την ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την αλλαγή της συμπεριφοράς τους. To 
πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά στο σχολείο της Προπαρασκευαστικής Μαθητείας στη Λευκωσία. Το 
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 
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 Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Την 
εκπαίδευση παρακολούθησαν 15 καθηγητές και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι που είναι 
τοποθετημένοι στο εν λόγω σχολείο με σκοπό την απόκτηση γνώσεων γύρω από τις παράνομες 
ουσίες εξάρτησης. 

 Εφαρμογή εργαστηρίων για γονείς (πρόγραμμα - Lion Quest). Τον Μάιο του 2017, 
προσφέρθηκαν στο υπό αναφορά σχολείο σειρά εργαστηρίων, τα οποία απευθύνονταν σε γονείς. 
Τα εργαστήρια χρηματοδοτήθηκαν από το ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε. και την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Στο πλαίσιο του πιο πάνω προγράμματος και σε συνεργασία με την 
καθηγήτρια τέχνης του εν λόγω σχολείου, προσφέρθηκαν στα παιδιά εναλλακτικά εργαστήρια 
Τέχνης και δημιουργικότητας. Έτσι τα παιδιά δημιούργησαν διάφορα σχέδια και Γκράφιτι, ένα εκ 
των οποίων κοσμεί την είσοδο του σχολείου τους. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός 
δημιουργίας αφίσας.

 Συζήτηση με τους μαθητές γύρω από τους Μύθους και τις Πραγματικότητες που υπάρχουν γύρω 
από το θέμα της Κάνναβης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δραστηριότητες που στόχευαν στον 
προβληματισμό για τις φαρμακολογικές επιπτώσεις των παρανόμων ουσιών καθώς επίσης και 
δράσεων που στόχευαν στην απομυθοποίηση της χρήσης των παρανόμων ουσιών εξάρτησης 
κυρίως της κάνναβης. Πραγματοποιήθηκαν 3 εργαστήρια, τα οποία παρακολούθησαν 16 μαθητές. 

Επιπλέον Προληπτικές Δράσεις:

 Επανεκτύπωση διαφωτιστικού υλικού που αφορά στις παράνομες ουσίες εξάρτησης. Η εν λόγω 
δράση συγχρηματοδοτείται από το ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε. και την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

 Διαφημιστική εκστρατεία με σκοπό την ευαισθητοποίηση για το θέμα των Ναρκωτικών, μέσω 
της αλυσίδας των κινηματογράφων K-cineplex σε επιλεγμένες ταινίες. Η διαφημιστική 
εκστρατεία άρχισε τον Απρίλιο και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017. 

 Διαφημιστική Εκστρατεία στα ΜΜΕ  (ραδιόφωνο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Αστυνομίας), η 
οποία άρχισε τον Απρίλιο και ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2017. Η προσπάθεια στόχευε στην 
γνωστοποίηση της τηλεφωνικής Γραμμής Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας (1498), καθώς 
επίσης και στην ευαισθητοποίηση για τα ναρκωτικά. 

 Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών - Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των 
Ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκε, στο Θεατράκι του Προεδρικού Μεγάρου, συναυλία έντεχνου 
λαϊκού τραγουδιού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου, 2017 και τελούσε υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 Ημερίδα με θέμα “H Ενσωμάτωση Κοινωνικών προσεγγίσεων και Προσεγγίσεων της Υγείας στις 
Στρατηγικές για τα Ναρκωτικά». Πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου, 2017, στο Πολιτιστικό 
Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στη Λευκωσία, Ημερίδα που διοργανώθηκε από την 
Αστυνομία - Υ.ΚΑ.Ν. σε συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, με θέμα “H 
Ενσωμάτωση Κοινωνικών προσεγγίσεων και Προσεγγίσεων της Υγείας στις Στρατηγικές για τα 
Ναρκωτικά». Η υπό αναφορά δράση έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, 
τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

 Έκθεση με τίτλο “Tα  Έθιμα του Δωδεκαημέρου στην Κύπρο”. Η Αστυνομία, σε συνεργασία με την 
Εκκλησία της Κύπρου και τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, συνδιοργάνωσαν Έκθεση με τίτλο 
“Tα Έθιμα του Δωδεκαημέρου στην Κύπρο”. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Κρατικό 
Εθνογραφικό Μουσείο της Βαρσοβίας, μεταξύ των ημερομηνιών 15 – 22 Νοεμβρίου, 2017.

Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας (Τηλ. 1498)

Στο Αρχηγείο της Υ.ΚΑ.Ν. λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως η Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης 
Ανταπόκρισης και Βοήθειας (τηλ.1498), μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό να αποταθεί 
ανώνυμα ή επώνυμα είτε για να διαβιβάσει πληροφορίες, είτε για να ζητήσει βοήθεια και συμβουλές σε 
θέματα που αφορούν σε εξαρτησιογόνες ουσίες.    
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Το αίτημα για συμμετοχή της τηλεφωνικής γραμμής 1498 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Fesat (The European 
Foundation of Drug Help Lines) εγκρίθηκε και ως εκ τούτου από τον Αύγουστο του 2017 καταχωρήθηκε το 
"1498" στην ιστοσελίδα τους. 

Σημειώνεται ότι το 2017 απευθύνθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή "1498" για βοήθεια 178 άτομα. 

Διεθνής Συνεργασία

Η Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία, ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών αναφορικά με το συντονισμό 
των πολιτικών αντιμετώπισης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες.  Οι εξωτερικές σχέσεις στον τομέα αυτό 
στηρίζονται στην αρχή της κοινής ευθύνης με στόχο την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας, της 
δικτύωσης, της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Αξιόλογη ενέργεια στον αναφερόμενο τομέα είναι η πραγματοποίηση επιχειρησιακής συνάντησης με 
γειτονικές χώρες στα πλαίσια του Empact Cocaine (Europol), η οποία πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 
2017. Απορρέον της συνάντησης ήταν η υλοποίηση διήμερης επιχειρησιακής Δράσης  για την αποτροπή 
εισαγωγής κοκαΐνης μέσω των αεροδρομίων. Το συντονισμό των Κοινών Ημερών Δράσης είχε η 
Αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης καταγράφηκαν 306 έλεγχοι στα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου.

Στη συνέχεια, μετά από υποβολή πρότασης στην Europol στα πλαίσια του “Empact cocaine cannabis and 
Heroin”,  συμπεριλήφθηκε στο νέο επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 2018, Δράση Συνεργασίας με τρίτες 
χώρες (γειτονικές χώρες Κυπριακής Δημοκρατίας). Της Δράσης θα ηγείται η Κύπρος.

Επίσης η Αστυνομία πραγματοποίησε 8 συναντήσεις με Αξιωματικούς συνδέσμους άλλων χωρών για 
αλληλοενημέρωση.

Μέλη της Αστυνομίας έλαβαν επίσης μέρος σε 11 επιχειρησιακά προγράμματα της Europol που 
πραγματοποιήθηκαν μέσα στα πλαίσια του Empact Cocaine και Synthetic Drugs στα οποία μέλη μας 
λαμβάνουν επίσης μέρος. 

Σημειώνεται επίσης ότι η Αστυνομία έχει ενεργό συμμετοχή στην Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα 
Ναρκωτικά της ΕΕ. Κατά το έτος 2017, μέλη της Αστυνομίας έλαβαν έλαβε μέρος σε 9 συναντήσεις. 
Αναπτύχθηκε στενή συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου σε αυτό το θέμα και 
υπάρχει αλληλοενημέρωση, συνεργασία για συγγραφή των θέσεων της ΚΔ.  

Εκπαίδευση

Για την επιτυχή και επαγγελματική υλοποίηση των δραστηριοτήτων της η Αστυνομία θεωρεί την  
εκπαίδευση του προσωπικού της σημαντική. Ως εκ τούτου για να μπορεί να αντεπεξέλθει στα ιδιάζουσας 
μορφής καθήκοντα που εκτελεί, θα πρέπει να υλοποιούνται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 
εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα ναρκωτικών και άλλα συναφή θέματα, τόσο την 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες εκπαιδεύσεις  στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και Πάφου τις 
οποίες παρακολούθησαν 43 μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. Οι αναφερόμενες εκπαιδεύσεις αποτελούν συνέχεια των 
εκπαιδευτικών επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο Μόναχο, Μαδρίτη και Άμστερταμ, όσον αφορά 
τους ελέγχους επιβατών, αποσκευών, δεμάτων και πακέτων, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για 
εντοπισμό ναρκωτικών (τεχνικό εξοπλισμό) καθώς και τη συνεργασία των σωμάτων ασφαλείας με άλλα 
Τμήματα. Μέσα στα πλαίσια αναβάθμισης των αεροδρομιών Λάρνακας και Πάφου καθώς επίσης και του 
νέου Λιμανιού Λεμεσού αγοράστηκε τεχνικός εξοπλισμός από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας .
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Επίσης κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν και οι πιο κάτω εκπαιδεύσεις: 

 Διαχείριση άγχους (87 μέλη)
 Βασική εκπαίδευση για τα ναρκωτικά (17 μέλη)

Συνάντηση με Αξιωματικούς της Δίωξης Ναρκωτικών της Ελλάδας

Στις 5 Απριλίου 2017 ο Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου πραγματοποίησε συνάντηση στο γραφείο του με τον 
Προϊστάμενο Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής και τον Υπεύθυνο Δίωξης Ναρκωτικών του Διεθνούς 
Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την ευκαιρία της συμμετοχής των πιο πάνω στη Διεθνή 
Συνάντηση «EMPACT - Cocaine» της EUROPOL που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου 2017 στη 
Λευκωσία. Η συνάντηση έγινε στην παρουσία του Διοικητή και Υποδιοικητή της Υπηρεσίας 
Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν), σε φιλικό και εγκάρδιο κλίμα. Κατά τη συνάντηση ο Αρχηγός 
Αστυνομίας ευχαρίστησε τους Ελλαδίτες συναδέλφους για τη διαχρονική συνεργασία της Αστυνομίας 
Κύπρου και ειδικότερα της ΥΚΑΝ με τις Ελληνικές Αρχές, αναφέροντας ότι αρκετές από τις επιτυχίες της 
ΥΚΑΝ οφείλονται σε έναν βαθμό και στη δική τους στήριξη και βοήθεια. Από πλευράς των Ελλαδιτών 
Αξιωματικών, ο Προϊστάμενος Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής ανάφερε ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν 
έμπρακτα, σε όλα τα επίπεδα την ΥΚΑΝ όποτε χρειαστεί. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4:  Καταπολέμηση του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο 
(cybercrime) 

Oι δυνατότητες που προσφέρουν το διαδίκτυο και oι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών 
στον υποψήφιο εγκληματία είναι τεράστιες ως προς την τέλεση νέων εγκλημάτων, γι’ αυτό και η 
κυβερνοασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα της Αστυνομίας και κατ΄επέκταση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Η Αστυνομία εργάζεται σε παγκύπρια βάση και διερευνά υποθέσεις παιδικής 
πορνογραφίας, παράνομης πρόσβασης σε δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ρατσιστικών σχολίων 
μέσω διαδικτύου ενώ μεταξύ άλλων προβαίνει σε διαδικτυακές εξετάσεις για όλο των φάσμα των 
αδικημάτων.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος στο διαδίκτυο κατά το 2017, 
ήταν οι εξής: 

 Υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου της Ε.Ε. CEF Cybersafety με άλλους φορείς, στην 
ανάπτυξη νέων στοχευμένων προγραμμάτων πρόληψης και ενίσχυσης των υφιστάμενων για ένα 
Κέντρο Ασφαλέστερου Διαδικτύου.

 Συνέχιση της συνεργασίας της Αστυνομίας με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΓΕΡΗΕΤ, Νομική 
Υπηρεσία, Cyberethics, ΤΥΠ και με άλλους σχετικούς οργανισμούς, 

 ‘Εναρξη προετοιμασιών για το Safer Internet Day που θα πραγματοποιηθεί στις 6/2/2018. 
 Λειτουργία  τηλεφωνικής γραμμής Hotline 1480, η οποία είναι δωρεάν και θα λειτουργεί όπως τη 

γραμμή  70000116 του helpline που λειτουργεί στα πλαίσια CEF. Η συνεργασία που ξεκίνησε με τη 
νέα γραμμή 1480 λειτουργεί πολύ θετικά και η συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο της 
Αστυνομίας είναι άριστη και σε αυτήν παραπέμπονται πολίτες για καθοδήγηση σε προβλήματα με 
τους λογαριασμούς τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
μελών της Αστυνομίας με τη Λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για ενημέρωση ενώ 
αναμένεται και η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για ανώνυμες καταγγελίες όπως 
λειτουργούσε το CYBERETHICS.

 Συνέχιση συνεργασίας με το Cyberethics και Hope for Children. 
 Συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας για προώθηση  δημιουργίας Εθνικής Στρατηγικής για την 

ενδοσχολική βία, όπου θα προάγεται ένα ασφαλές περιβάλλον στα σχολεία.
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 Έναρξη προβολής του ενημερωτικού βίντεο που ετοίμασε η Αστυνομία για πρόληψη της 
παιδικής πορνογραφίας και του bullying, σε όλες τις αίθουσες κινηματογράφων του Κ-CINEPLEX. 

 Επίλυση του προβλήματος που προέκυψε και αφορά στην αποκάλυψη των τηλεπικοινωνιακών 
δεδομένων με το Νόμο 183(Ι)/2007, (αυτό επιλύθηκε και η Νομική Υπηρεσία υπογράφει 
διατάγματα για αποκάλυψη κατόχων των ip). Αυτό συμβάλλει θετικά στο έργο της Αστυνομίας  για 
εξιχνίαση των σοβαρών κυρίως αδικημάτων. 

Μεγάλος υπήρξε ο αριθμός υποθέσεων στην Κύπρο τα τελευταία έτη, που διερευνήθηκαν από την 
Αστυνομία και είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό υπόπτων και την καταδίκη τους σε φυλάκιση.  Κυρίως 
οι παραβάσεις αφορούν σε αποπλάνηση ανηλίκων με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατοχή 
και διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας, αγορά, χρήση και διάθεση κακόβουλου λογισμικού, 
παράνομη πρόσβαση, επέμβαση, παρέμβαση σε προφίλ γνωστών προσώπων, ηλεκτρονικές επιθέσεις σε 
συστήματα πληροφορικής και αδικήματα οργανωμένου εγκλήματος. Για την εξιχνίαση σοβαρών 
υποθέσεων υπάρχει συνεχής συνεργασία με αντίστοιχες αρχές άλλων χωρών και διεθνείς οργανισμούς. 
Κατά τη διάρκεια του 2017, όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, είχαμε συνολικά 305 υποθέσεις, 
παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες χρονιές. 

Γ.Κ.Η.Ε
Κατηγορίες Αδικημάτων 2014 2015 2016 2017

Παιδική Πορνογραφία εξωτερικό 12 1 12 20
Πρόσκληση σε Παιδ. Πορνογ 18 18 26 28
Παιδική Πορνογραφία 76 135 88 82
Παράνομη επέμβαση 14 33 65 58
Πλαστογραφία 81 28 43 24
Άλλα Περιστατικά 27 15 20 27
Ρατσισμός Ξενοφοβία Ν 26(ιιι)/2004 1 0 1 2
Rogatory/αιτήματα 38 22 49 56
Αυτοκτονίες /πρόθεση 8 5 6 8
Συνολα 275 257 310 305

(Γ.Κ.Η.Ε.: Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)

Πιο συγκεκριμένα:
• Παραλήφθηκαν συνολικά 305 υποθέσεις για ποινική διερεύνηση.
• Επιθεωρήθηκε το περιεχόμενο 160 ιστοσελίδων για παιδική πορνογραφία.
• Λήφθηκαν 401 πληροφορίες (tipline) για παιδική πορνογραφία.
• Η Αστυνομία διαχειρίστηκε 941 παράπονα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών της Αστυνομίας.
• Παραλήφθηκαν και έτυχαν διαχείρισης 541 μηνύματα SIENA, τα οποία αξιολογήθηκαν και απαντήθηκαν.
• Παραλήφθηκαν 56 αιτήματα δικαστικής συνδρομής από άλλες χώρες για εκτέλεση τους.
• Πραγματοποιήθηκαν 144 επιχειρήσεις παγκύπρια κατά τις οποίες ελέγχθηκαν 237 τεκμήρια και 
κατασχέθηκαν 391.
• Μέλη της Αστυνομίας έλαβαν μέρος σε 70 έρευνες σε οικίες και υποστατικά για υποθέσεις παιδικής 
πορνογραφίας, hackingκ.λ.π.
• Συνελήφθηκαν 36 πρόσωπα, ενώ αναγνωρίστηκαν 92 ανήλικα θύματα, σύμφωνα με τα περιστατικά 
κάθε υπόθεσης και έτυχαν χειρισμού.
• Έγιναν πολλές συναντήσεις για παρατηρήσεις/συστάσεις σε πολλούς ανήλικους τόσο ως θύματα όσο και 
ως θύτες, σε υποθέσεις όμως που δεν θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
• Εξετάστηκαν 2497 τεκμήρια για 349 υποθέσεις.
• Η Αστυνομία απέτρεψε 8 περιστατικά εκδήλωσης πρόθεσης αυτοκτονίας μέσω διαδικτύου.
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Επιπλέον, για το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν 34 διαλέξεις παγκύπρια και πραγματοποιήθηκαν 36 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παρουσιάσεις/παρεμβάσεις στα ΜΜΕ, ενώ παράλληλα η Αστυνομία 
συμμετείχε σε Εκδηλώσεις, Ημερίδες, Συνέδρια, δίνοντας ενημερωτικό υλικό στα πλαίσια της πρόληψης 
της παιδικής πορνογραφίας, cyberbullying, ρατσισμού κ.λ.π. 

Επιπλέον η Αστυνομία συμμετείχε σε πολλές διεθνείς επιχειρήσεις :

(1) επιχείρηση Neuland, της Europol.
(2) επιχείρηση Harbour – Γερμανία, Race-cource- Ηνωμένο Βασίλειο με ύποπτο Ισραηλινής καταγωγής με 
βρετανικό διαβατήριο κάτοικος Πάφου.
(3) παροχή βοήθειας για τον εντοπισμό και ταυτοποίηση υπόπτου από την Αμερική, ο οποίος θεωρείτο 
ύποπτος για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Πορτογαλία.
(4) επιχείρηση ImageSource με leader την Αγγλία και μέλη όλα τα μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης και αφορά 
στη διάδοση παιδικής πορνογραφίας.
(5) Victim Identification Task ForceIII, που διεξήχθηκε στην Europol στη Χάγη και συμμετείχαν 25 
εμπειρογνώμονες από 16 χώρες με σκοπό τον εντοπισμό και αναγνώριση θυμάτων σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2017, η Αστυνομία διοργάνωσε τις δύο πιο κάτω διεθνείς εκπαιδεύσεις 
στην Κύπρο οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία CEPOL και τις 
παρακολούθησε μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων τόσο από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό:

• “First Responders Training” που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία μεταξύ των ημερομηνιών 16-18 
Μαΐου 2017 με 25 αντιπροσώπους κρατών μελών της Ευρώπης. 

• «Open sources Intelligence» που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 23- 28/10/2017 την οποία 
παρακολούθησαν εκπρόσωποι των ΚΜ και άλλων Ευρωπαϊκών Οργάνων και Οργανισμών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αντιμετώπιση της Εμπορίας Προσώπων 
Η εμπορία προσώπων αποτελεί μια ευμετάβλητη και δύσκολα ελεγχόμενη μορφή εγκλήματος,  το οποίο 
διαπράττεται συχνά στα πλαίσια του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος. Έχοντας προσλάβει παγκόσμιες 
διαστάσεις, εμφανίζεται με διάφορες μορφές και εκφάνσεις, γεγονός το οποίο καθιστά την αντιμετώπιση 
του ιδιαίτερα δύσκολη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), τα θύματα 
εμπορίας ανέρχονται τουλάχιστον σε 20,9 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων τα  5,5 
εκατομμύρια είναι παιδιά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο αριθμός των θυμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες. (πηγή Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της εμπορίας προσώπων 
2013-2015). Η έκταση φυσικά του φαινομένου μπορεί να εκτιμηθεί μόνο κατά προσέγγιση και αποτιμάται 
σε αριθμούς μικρότερους από την τραγική πραγματικότητα. Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν τη 
συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ οι 
μετανάστες αποτελούν το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων εκμετάλλευσης στην εργασία και 
καταναγκαστικής εργασίας.

Οι βασικότερες αιτίες της εμπορίας προσώπων παγκόσμια, βρίσκονται ριζωμένες στη φτώχεια, την ελλιπή 
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου, στην ανισότητα των φύλων και στη βία κατά 
των γυναικών, στους πολέμους και τις ένοπλες συγκρούσεις, στις φυσικές καταστροφές στις χώρες 
προέλευσης των θυμάτων, στην οικονομική εξαθλίωση στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην έλλειψη 
ευκαιριών και απασχόλησης, την έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση, την παιδική εργασία και τις 
διακρίσεις.
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Η εμπορία προσώπων διεξάγεται συνήθως σε ιδιωτικά διαμερίσματα και ξενοδοχεία, στο δρόμο και σε 
χώρους αναψυχής στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων μπαρ, καφετεριών και καμπαρέ. Ορισμένα θύματα 
εμπορίας προσώπων προσλαμβάνονται με ψευδείς υποσχέσεις για γάμο ή εργασία . Οι αλλοδαποί 
μετανάστες - κυρίως από τη Νότια και τη Νοτιοανατολική Ασία - υπόκεινται σε καταναγκαστική εργασία 
στη γεωργία. Οι διακινούμενοι εργαζόμενοι που υποβάλλονται σε σωματεμπορία προσλαμβάνονται από 
πρακτορεία απασχόλησης και εισέρχονται στη χώρα βραχυπρόθεσμες άδειες εργασίας. Αφού λήξουν οι 
άδειες, συχνά υποβάλλονται σε δουλεία, απειλές και παρακράτηση αμοιβών και εγγράφων. Τα 
ασυνόδευτα παιδιά, τα παιδιά μεταναστών, οι Ρομά και οι αιτούντες άσυλο είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε 
σωματεμπόριο και καταναγκαστική εργασία. 

Η Αστυνομία, ως μέλος της Πολυθεµατικής Συντονιστικής Οµάδας κατά της Εµπορίας Προσώπων, 
ακολουθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2016 – 2018. Σκοπός του σχεδίου είναι να θέσει ένα συνολικό πλαίσιο 
για την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων, θέτοντας πραγματιστικούς στόχους που καλύπτουν όλες 
τις πτυχές του προβλήματος και προωθώντας συγκεκριμένες δράσεις, στα πλαίσια καλύτερου και 
εποικοδομητικότερου συντονισμού.

Στο πλαίσιο καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων, πραγματοποιήθηκαν  τα τέσσερα τελευταία χρόνια, 
διάφορες επιχειρήσεις. Κατά το 2017 έχουν γίνει πέντε συναντήσεις με συμμετοχή δεκαπέντε ατόμων 
κάθε φορά από διάφορα τμήματα της Αστυνομίας και άλλες υπηρεσίες, με σκοπό το συντονισμό και 
πραγματοποίηση επιχειρήσεων για τον εντοπισμό θυμάτων και καταπολέμηση της εμπορίας και 
εκμετάλλευσης.  Έχουν διενεργηθεί επίσης τρεις συντονισμένες επιχειρήσεις στα πλαίσια των Κοινών 
Ημερών Δράσης της Europol, με σκοπό την καταπολέμηση της εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
προσώπων, καθώς και 8 επιχειρήσεις παγκύπρια. 

Πιο κάτω φαίνονται αναλυτικότερα οι αριθμοί των θυμάτων και κατηγορουμένων/υπόπτων από τις 
επιχειρήσεις που θεωρούνται από τις σημαντικότερες, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2014-2017 
και οι οποίες θεωρούνται μεγάλης κλίμακας:

Αριθμός θυμάτων/
προσώπων που ελέγχθηκαν

Αριθμός 
κατηγορουμένων / 

υπόπτων

Αριθμός Τμημάτων που 
συμμετείχαν

2012 9 (6 αναγνωρίστηκαν ως 
θύματα)

53 29 επιχειρήσεις

2013 24 (10 αναγνωρίστηκαν ως 
θύματα)

35 17 επιχειρήσεις

2014 19 (6 αναγνωρίστηκαν) 15 Στις επιχειρήσεις 
συμμετείχαν 3 Τμήματα (ΤΑΕ, 

ΟΠΕ, ΓΚΕΠ)

2015 49 (3 αναγνωρίστηκαν) 2 Στις επιχειρήσεις 
συμμετείχαν 3 Τμήματα (ΤΑΕ, 

ΟΠΕ, ΓΚΕΠ)

2016 95 (10 αναγνωρίστηκαν) 26 Στις επιχειρήσεις 
συμμετείχαν 3 Τμήματα (ΤΑΕ, 

ΟΠΕ, ΓΚΕΠ)

2017 45 (πιθανά) Στις επιχειρήσεις 
έλαβαν μέρος Αστυνομικοί 
από διάφορα τμήματα της 

13 3 Επιχειρήσεις στα πλαίσια 
των Επιχειρησιακών Σχεδίων 
EMPACT – THB – Joint Action 
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Αριθμός θυμάτων/
προσώπων που ελέγχθηκαν

Αριθμός 
κατηγορουμένων / 

υπόπτων

Αριθμός Τμημάτων που 
συμμετείχαν

Αστυνομίας Αστυνομία των 
Βρετανικών Βάσεων, 

Υπηρεσία Ασύλου, Τμήμα 
Τελωνείων, Επιθεωρητές 

Εργασίας, κλπ.).

Days..

Για το 2017, άξιο αναφοράς, αποτελεί το γεγονός της διακρατικής συνεργασίας για τη διερεύνηση 
υποθέσεων εμπορίας όπου εμπλέκονται δύο ή περισσότερες χώρες ευρωπαϊκές ή/και άλλες. Η Αστυνομία 
συμμετείχε εντός του 2017 σε 4 επιχειρησιακές συναντήσεις, με Αυστρία, Πολωνία και Βουλγαρία (2), με 
σκοπό την από κοινού διερεύνηση των υποθέσεων κα τη σύσταση Κοινών Ομάδων Έρευνας. 

Επίσης, κατά το 2017, υπήρξε αύξηση στη συνεργασία των χωρών μέσω αιτημάτων δικαστικής συνδρομής. 
Κατά το 2017, έγινε αναβάθμιση της εφαρμογής της εμπορίας προσώπων. Η εν λόγω αναβάθμιση θα 
συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διερεύνηση των υποθέσεων εμπορίας προσώπων. 

Σχετικά με την ανάπτυξη συνεργασίας με εμπλεκόμενους φορείς για τον εντοπισμό (πιθανών) θυμάτων 
εμπορίας, η συνεργασία της Αστυνομίας με Πρεσβείες και ΜΚΟ γίνεται σε συνεχή βάση και στόχος είναι η 
εμπλοκή περισσότερων φορέων, ώστε τα (πιθανά) θύματα, να τυγχάνουν της βέλτιστης αντιμετώπισης 
αλλά και αναγνώρισης.   

Η Αστυνομία, όσον αφορά στον αριθμό υποθέσεων που ξεκίνησαν ως εμπορία προσώπων το 2017, 25 στο 
σύνολο, μετά από συνεντεύξεις και προκαταρκτικές έρευνες, διαφάνηκε ότι, δεν υπήρχαν στοιχεία 
στοιχειοθέτησης τέτοιας κατηγορίας και οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στα Επαρχιακά ΤΑΕ για διερεύνηση 
των συναφή και άλλων αδικημάτων που προέκυψαν.

Από 01/01/2017 – 31/12/2017 η Αστυνομία έχει καταγράψει στο μηχανογραφημένο σύστημα, στοιχεία 
σχετικά με 496 άτομα, 81 υποστατικά, 16 οχήματα, 35 υποθέσεις, 122 πληροφορίες και 8 επιχειρήσεις. 

Το 2017 μετά από την ετήσια αξιολόγηση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Κύπρος 
τοποθετήθηκε στην Κατηγορία 1, όπου πληρούνται πλήρως τα ελάχιστα πρότυπα για την εξάλειψη της 
εμπορίας ανθρώπων διεθνώς. Τα θετικά σημεία τα οποία έχουν οδηγήσει στην αναβάθμιση της Κύπρου 
στην πρώτη κατηγορία συνοψίζονται στην καταδίκη περισσότερων διακινητών, στην αύξηση των 
προσπαθειών προστασίας των θυμάτων με τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, την αύξηση των 
πόρων προς τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και στη διεξαγωγή μηνιαίων εκπαιδεύσεων στο προσωπικό 
των κυβερνητικών καταφυγίων.

5Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 
ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου, καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία 
ακτοφυλακής, ενός αυτόνομου σώματος που θα αναλάβει την επιτήρηση και της ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, πέραν του έργου που επιτελεί η Λιμενική και η Ναυτική Αστυνομία. Για το σκοπό αυτό έχει 
ετοιμαστεί σχετική μελέτη. Η μελέτη βρίσκεται στο Υ.Δ.&.Δ.Τ. για αξιοποίηση και αναμένεται ότι σχετικό 
νομοσχέδιο που ετοιμάζεται θα αποσταλεί τους επόμενους μήνες στη Βουλή για έγκριση.
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Σκοπός είναι να συσταθεί ένα ανεξάρτητο επιχειρησιακό τμήμα το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις 
σύγχρονες προκλήσεις της θαλάσσιας ασφάλειας και θα διασφαλίζει την τήρηση της τάξης και 
ασφάλειας στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. 

Το νέο Σώμα, θα υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης και θα έχει ως βασικούς όρους εντολής την 
αντιμετώπιση:

 της παράνομης μετανάστευσης
 της παράνομης Αλιείας
 της θαλάσσιας ρύπανσης
 την αντιμετώπιση της εμπορίας ναρκωτικών και την πρόληψη και καταστολή κάθε μορφής 

οργανωμένου εγκλήματος στη θάλασσα

Το μοντέλο της Ακτοφυλακής θα είναι ανάλογο με εκείνο άλλων μεσογειακών ευρωπαϊκών κρατών.Ενόψει 
των πιο πάνω, ενδέχεται ότι η υλοποίηση πλείστων από τις δράσεις που αναφέρονται στο Στόχο 5, να 
μεταφερθούν στο μέλλον στην υπό σύσταση Ακτοφυλακή. 

Το θέμα της δημιουργίας του Σώματος Ακτοφυλακής στην Κύπρο συζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και 
Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, κ. 
Παναγιώτη Κουρουμπλή, στο πλαίσιο των επαφών που είχε, στην Αθήνα, με τις Ελληνικές Αρχές να 
εκφράζουν την ετοιμότητα να παρέχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους όσον αφορά στη δομή και 
στη λειτουργία του όλου συστήματος θαλάσσιας επιτήρησης.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν, στην παρουσία τoυ Αρχηγού, του Υπαρχηγού και Ανώτερων Αξιωματικών του 
Ελληνικού Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής και του Αρχηγού της Κυπριακής Αστυνομίας και του 
Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, θέματα φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, εξειδικευμένα 
ζητήματα που σχετίζονται με τη σύσταση από τις Κυπριακές Αρχές, τις αρμοδιότητες, τη δομή και 
λειτουργία ανεξάρτητου σώματος Ακτοφυλακής, τη συνομολόγηση μνημονίου συνεργασίας σε θέματα 
εκπαίδευσης των μελών της Ακτοφυλακής, καθώς επίσης ζητήματα που σχετίζονται με την ένταξη των 
πτητικών μέσων και την ανταπόκρισή τους, στα πλαίσια της Ακτοφυλακής.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε όπως αναπτυχθεί στενή συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές όσον αφορά την 
άντληση εμπειρογνωμοσύνης και κυρίως, όσον αφορά στην επιμόρφωση των μελών της Λιμενικής 
Αστυνομίας, αφού θα αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά της υπό σύσταση Ακτοφυλακής – των 
λιμενοφυλάκων και των αξιωματικών. Το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, μέσα από τη μακρά παράδοση που 
διαθέτει σε θέματα ναυτιλίας και φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων, θα παρέχει στην Κυπριακή 
Δημοκρατία τις εμπειρίες, γνώσεις και τεχνογνωσία που διαθέτει σε σχέση με τη δημιουργία ανεξάρτητου 
σώματος Ακτοφυλακής στη χώρα μας, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής των Κύπριων 
αξιωματικών στα αναβαθμισμένα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που διεξάγει, τις 
εμπειρίες και τα τεχνολογικά μέσα που είναι αναγκαία για την αγαστή συνεργασία της με άλλα σώματα 
ασφάλειας, όπως είναι η Αστυνομία και ο Στρατός, καθώς επίσης και τη συμμετοχή μελών της Κυπριακής 
Ακτοφυλακής σε προγράμματα ή και κοινές ασκήσεις. Στα πλαίσια αυτά, συμφωνήθηκε η σύσταση 
μόνιμης επιτροπής που θα απαρτίζεται από μέλη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της 
Κυπριακής Αστυνομίας (Λιμενικής Αστυνομίας), η οποία θα καταστεί ο δίαυλος συνεχούς επικοινωνίας και 
ανατροφοδότησης, με στόχο την προώθηση και επίλυση των πιο πάνω ζητημάτων και την παροχή της 
απαιτούμενης τεχνογνωσίας από την ελληνική πλευρά, στη βάση προτεραιοτήτων και του χρονολογικού 
προγράμματος που έχει καθοριστεί.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : Πρόληψη Και αντιμετώπιση παράνομης 
μετανάστευσης
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Στις βασικές επιδιώξεις της Αστυνομίας Κύπρου εντάσσεται  και η πάταξη της λαθρομετανάστευσης. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, η Αστυνομία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια, αξιοποιώντας το ανθρώπινο 
δυναμικό, εξοπλισμό, αλλά και κάθε τεχνολογικό μέσο που διέθετε και επιδιώκοντας την αύξηση της 
συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες της Κ.Δ., και με Κ.Μ της Ε.Ε. και τρίτες χώρες. Στην προσπάθεια αυτή 
συμμετείχαν τα περισσότερα Τμήματα της Αστυνομίας, πέραν της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης, όπως η Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων, η Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων, η 
Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των επαρχιών.  

Οι δράσεις μας επικεντρώθηκαν στον καλύτερο έλεγχο των συνόρων, στην εξάρθρωση δικτύων διακίνησης 
λαθρομεταναστών, στην πρόληψη και καταστολή της παράνομης εργοδότησης και της παράνομης 
παραμονής, καθώς και στην καταπολέμηση αυτών που νόμιμα εισήλθαν στο έδαφος της Κ.Δ., αλλά 
παραμένουν παραβιάζοντας τους όρους παραμονής τους. 

Στη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες επιχειρήσεις/εκστρατείες μεταξύ των 
διαφόρων Τμημάτων της Αστυνομίας. 

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, το 2016, είχαμε 944 απελάσεις αλλοδαπών, 147 αναχωρήσαντες 
καθ’υπόδειξη, 692 στους οποίους αρνήθηκε η είσοδος, 3.497 παράνομους αλλοδαπούς (συλληφθέντες 
199, παράνομη παραμονή 1.622, αιτητές ασύλου 1.601, αναχωρούντες οικιοθελώς 75), 1.622 περιπτώσεις 
παράνομης παραμονής και 223 υποθέσεις για παράνομη εργοδότηση. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το 
2017, ήταν 550 απελάσεις αλλοδαπών, 230 αναχωρήσαντες καθ’υπόδειξη, 1.534 στους οποίους αρνήθηκε 
η είσοδος, 4.118 παράνομους αλλοδαπούς (συλληφθέντες 90, παράνομη παραμονή 1.456, αιτητές 
ασύλου 2480, αναχωρούντες οικιοθελώς 92), 1.456 περιπτώσεις παράνομης παραμονής και 326 
υποθέσεις για παράνομη εργοδότηση. Είχαμε επίσης το 2017, διακίνηση φακέλων για εικονικούς γάμους 
σε 1.050 περιπτώσεις  (εξέταση ενώπιον επιτροπής 7 και 5 εικονικοί γάμοι).

Όσον αφορά στους αιτητές ασύλου, κατά τη διάρκεια του 2017 είχαμε 2480 περιπτώσεις, παρουσιάζοντας 
αύξηση σε σχέση με το 2015 και 2016 όπου είχαμε 1231 και 1601, αντίστοιχα.

Σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα έτη 2016 και 2017, φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα Κ.  

Καθόλη τη διάρκεια του έτους 2017 το Γραφείο της INTERPOL προέβηκε σε ελέγχους στις βάσεις 
δεδομένων του Οργανισμού για αιτήματα που λήφθηκαν από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης, αλλά και από το Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα άδειας μετανάστευσης, αιτήματα για 
επί μακρόν διαμένοντες αλλοδαπούς και πολιτογραφήσεις καθώς και για κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση. Ο 
αριθμός των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν ανήλθε στις 2.215 (το 2016 ξεπερνούσε τους 5000 
ελέγχους). Σημειώνεται ότι μετά από αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών, δόθηκαν προσβάσεις και 
πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις σε Λειτουργούς του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης. Το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο INTERPOL Λευκωσίας εξακολουθεί να πραγματοποιεί 
ελέγχους για πρόσωπα που αιτούνται κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση στο έδαφος της Κυπριακής 
∆ημοκρατίας.

Europol SNE- Guest Officer for secondary security checks Hot Spot Samos 01/12/2016 – 
28/02/2017

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη Συρία, Ιράκ και Αφγανιστάν, 
αλλά και λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί σε άλλες χώρες της Μέσης 
Ανατολής, Αφρικής καθώς και Ασίας, μεγάλος αριθμός μεταναστών μετακινείται  κυρίως προς χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το γεγονός ότι η Κύπρος ως γειτονική χώρα πληροί τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο, αποτελεί 
ελκυστικό προορισμό για τους πρόσφυγες στην αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος των ιδίων και των 
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παιδιών τους. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, κατά το 2016 συνολικά 
358.156 μετανάστες και πρόσφυγες έφθασαν σε ευρωπαϊκές ακτές διά θαλάσσης και, σύμφωνα με 
στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), κυριότεροι προορισμοί  είναι  
κυρίως η Ιταλία, η Γερμανία και η Ελλάδα.

Η πορεία που ακολουθείται από την πλειοψηφία των μεταναστών προς την Ελλάδα, συγκεκριμένα, είναι η 
μετάβασή τους αρχικά στην Τουρκία, είτε αεροπορικώς είτε οδικώς, από τα χερσαία σύνορα Ιράκ, Συρίας 
και Ιράν και στη συνέχεια δια θαλάσσης προσεγγίζουν τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου πελάγους: Λέσβο, 
Χίο, Κω, Σάμο και Λέρο. Η μεταφορά των μεταναστών από τους διακινητές γίνεται με τη χρήση διάφορων 
πλωτών μέσων, κυρίως φουσκωτών σκαφών και παλιών αλιευτικών σκαφών, θέτοντας πολλές φορές σε 
κίνδυνο τη ζωή τους. Λόγω των μεγάλων αριθμών των μεταναστών που καταφθάνουν καθημερινώς στα 
πιο πάνω νησιά, δημιουργήθηκαν Hot Spots και το 2017, κλήθηκαν διάφοροι ευρωπαϊκοί, αλλά και 
διεθνείς οργανισμοί όπως Europol, Frontex, EASO, IOM UNHCR, και άλλοι για να υποστηρίξουν τις 
ελληνικές αρχές στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του ανθρωπιστικού προβλήματος. 

Μέλος της Αστυνομίας, μετά από επιλογή, κατέστη μέλος της ευρωπαϊκής ομάδας των αποσπασμένων 
εθνικών εμπειρογνωμόνων SNE – Guest Officers για τη διενέργεια δευτεροβάθμιων ελέγχων των 
μεταναστών στα Hot Spots της Ε.Ε., όπου για περίοδο τριών ετών θα καλείται και θα λαμβάνει μέρος σε 
αποστολές της EUROPOL. Μετά από τη συμπλήρωση δυο εβδομαδιαίων προγραμμάτων εκπαίδευσης, στη 
Χάγη και στην Αθήνα αντίστοιχα, την 01/12/2016 το μέλος μας κλήθηκε να λάβει μέρος στην αποστολή της 
Europol στη νήσο Σάμο για περίοδο τριών μηνών. Στις 24/01/2017 ορίστηκε από τη διεύθυνση της Europol 
DMT ως ομαδάρχης της ομάδας Σάμου.

Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Η Αστυνομία ασχολήθηκε με την υλοποίηση συστάσεων της Επιτροπής για την Πρόληψη των 
Βασανιστηρίων (CPT), καθώς επίσης και συστάσεων του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι οποίοι επισκέπτονται χώρους κράτησης και υποβάλλουν εκθέσεις με 
εισηγήσεις / συστάσεις. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, πραγματοποίηθηκαν  επιθεωρήσεις σε αστυνομικά 
κρατητήρια και στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μενόγεια και 
υποβλήθηκαν αριθμός εκθέσεων με εισηγήσεις για βελτιωτικές εργασίες, οι οποίες προωθήθηκαν στα 
αρμόδια Τμήματα, εντός και εκτός Αστυνομίας προς υλοποίηση, για βελτίωση των συνθηκών κράτησης και 
διαβίωσης των κρατουμένων από την Αστυνομία προσώπων.

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με διάφορες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και ΜΚΟ η Αστυνομία  προχώρησε 
στον εμπλουτισμό του Ημερήσιου Προγράμματος των Κρατουμένων στο ΧΩΚΑΜ Μενόγειας (πχ. 
μαθήματα γυμναστικής και ζωγραφικής από το πρόγραμμα επιμορφωτικών μαθημάτων του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού).

Η Αστυνομία εξασφάλισε χρηματοδότηση, 173.168 ευρώ από τα Ταμεία Ασύλου Μετανάστευσης και  
Ένταξης, για την αγορά εξοπλισμού και την υλοποίηση έργων για τον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων 
Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στη Μενόγεια. Στα πλαίσια της χρηματοδότησης  υλοποιήθηκαν οι πιο κάτω 
δράσεις:

(1) Αγορά και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής εξωτερικού χώρου
(2) Αγορά μέσων ψυχαγωγίας (βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, pingpong, κτλ)
(3) Αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για χρήση από τους κρατούμενους, και
(4) Μπογιάτισμα των 4 πτερύγων του χώρου.
Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η κατασκευή της δεύτερης περίφραξης, η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι 
το τέλος του 2018.
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Επίσης έχει προωθήθεί η αγορά εξοπλισμού για τους κοινόχρηστους χώρους κρατητηρίων, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την κράτηση μεγάλου αριθμού προσώπων (πχ τοποθέτηση τηλεοράσεων στα 
Κρατητήρια Πάφου, Αγίας Νάπας, Λακατάμειας, Λεμεσού, κτλ).

Η Αστυνομία πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Σύστημα Ποινικής 
Δικαιοσύνης», στις 15/12/2017, στο Αρχηγείο Αστυνομίας (Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής), επ’ ευκαιρίας 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία παρευρέθησαν η Επίτροπος Διοικήσεως, ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Ηγεσία της Αστυνομίας, εκπρόσωπος του Υ.Δ.&Δ.Τ., 
εκπρόσωποι ΜΚΟ και 80 περίπου μέλη της Αστυνομίας. Επίσης, στις 21/06/2017 σε συνεργασία με την 
Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο 
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

Συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 2017 η προώθηση υλοποίησης των υποχρεώσεων της Αστυνομίας που 
πηγάζουν από τις αποφάσεις διαφόρων ευρωπαϊκών και διεθνών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Η Αστυνομία συνεργάστηκε με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς και Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς 
και με την Επίτροπο Νομοθεσίας για τη σύνταξη Εκθέσεων για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση 
τις οποίες αξιολογείται η Κυπριακή Δημοκρατία. Ασχολήθηκε επίσης με τη μελέτη επίσημων εκθέσεων / 
ερωτηματολογίων / ψηφισμάτων που εκπονούνται από αρμόδιους οργανισμούς (έκθεση Επιτροπής για 
την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, Έκθεση Υπό-Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων, Ετήσια 
Έκθεση του Οργανισμού FRA, Έκθεση Οργανισμού FRA με τίτλο Rights of suspected and accused persons 
across the EU: translation, interpretation and information, Έκθεση Αρχής κατά των Διακρίσεων αναφορικά 
με τη δράση της Αστυνομίας στη βάση εθνοτικού προφιλ, Ετήσια Έκθεση Αμερικάνικου Υπουργείου 
Εξωτερικών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ψήφισμα για το Δικαίωμα Πρόσβασης στη Δικαιοσύνη στα 
Άτομα με Αναπηρία, Εκθέσεις Επιτρόπου Διοικήσεως για το Υπουργικό Συμβούλιο, κτλ), σε σχέση με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την Αστυνομία.

Περαιτέρω, η Αστυνομία παρείχε επίσης ανθρωπιστική βοήθεια στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό με τον 
εντοπισμό αναζητούμενων προσώπων και την παροχή πληροφοριών και υπέβαλε εισηγήσεις στο 
Υ.Δ.&Δ.Τ. για την προώθηση και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών από μέλη της 
Αστυνομίας.

Επίσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το Κυβερνητικό Τυπογραφείο, 
προωθήθηκε η μετάφραση και εκτύπωση των εντύπων: (1) «Δικαιώματα Κρατουμένων» σε είκοσι (20) 
γλώσσες και (2) «Δικαιώματα Κρατουμένων, Κανόνες Κρατητηρίου και Υποχρεώσεις Κρατουμένων» σε 
δεκαοχτώ (18) γλώσσες.

Περαιτέρω το 2017 η Αστυνομία προέβη στα ακόλουθα:

 Αναθεώρηση, εκτύπωση και διανομή του εγχειριδίου με τίτλο  «Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο για 
Χειρισμού Ανήλικων Παραβατών και Ανήλικων Θυμάτων»

 Ετοιμασία Εγχειριδίου με τίτλο «Συμβουλευτικό Εγχειρίδιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», το 
οποίο εκκρεμεί στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών για σχεδιασμό και εκτύπωση από το 2017

 Τροποποίηση του «Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη», ο οποίος εκκρεμεί στο Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών για σχεδιασμό

 Σε συνεργασία με εκπροσώπους μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), εκπονήθηκε και 
υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας της Αστυνομίας με ΜΚΟ, για την προστασία και προώθηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Μνημόνιο, καθορίζει μεταξύ άλλων, την πρόσβαση 
εκπροσώπων ΜΚΟ σε αστυνομικά κρατητήρια και στο ΧΩΚΑΜ Μενόγειας, την ανταλλαγή 
πληροφοριών, την εκπαίδευση
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 Προωθήθηκε η δημιουργία στην εσωτερική ιστοσελίδα της Αστυνομίας (portal) ειδικού φακέλου 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, για σκοπούς ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 
όλων των μελών της Αστυνομίας

 Μελετήθηκαν τρόποι υλοποίησης των προνοιών του Εγχειριδίου για την Πρόληψη των 
Αυτοκτονιών σε Φυλακές και Χώρους Κράτησης και της Εγκυκλίου που εκδόθηκε για το σκοπό 
αυτό προς τα μέλη της Αστυνομίας (πχ. εκπαιδεύσεις, έκδοση οδηγιών, μελέτη για δημιουργία 
ειδικά διαμορφωμένων δωματίων, κτλ)

 Ετοιμάστηκε και διανεμήθηκε τρίπτυχου με τίτλο «Ανθρώπινα Δικαιώματα», το οποίο δόθηκε σε 
μέλη της Αστυνομίας. Το εν λόγω τρίπτυχο διανεμήθηκε το Δεκέμβριο του 2017.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Αποτελεσματική αστυνόμευση αεροδρομίων
Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει δύο Διεθνή Αεροδρόμια, ένα στη Λάρνακα και ένα στην Πάφο. Και τα 
δύο Αεροδρόμια λειτουργούν με βάση τα διεθνή πρότυπα. 

Κατά το έτος 2017 εγκαταστάθηκαν διαδραστικά περίπτερα στο διαβατηριακό έλεγχο αναχώρησης του 
αερολιμένα Πάφου σε πιλοτική φάση και διασυνδέθηκαν με την εφαρμογή Stop List και το κεντρικό 
σύστημα της Αστυνομίας για ποιοτικότερο και πιο αποτελεσματικό έλεγχο των επιβατών. 

Ο έλεγχος επιβατών και αποσκευών γίνεται πλέον από ιδιωτική εταιρεία. Το μεταβατικό στάδιο ξεκίνησε 
τις 12/07/2017 όπου ο έλεγχος επιβατών και αποσκευών στο κεντρικό σημείο επιβατών και  L3 (Σημείο 
ειδικών αποσκευών) ανατέθηκε στην ιδιωτική εταιρεία ICTS. Στη συνέχεια στις 30/07/2017 και  ο έλεγχος 
στα σημεία STAFF, TRANSIT και Πύλες 2, 13 και 17 ανατέθηκαν στην εν λόγω εταιρεία και στο τρίτο και 
τελευταίο μεταβατικό στάδιο , στις 30/09/2017 και το σημείο Τομογράφος ανατέθηκε στην ιδιωτική 
εταιρεία.

Έχει αρχίσει επίσης η αναβάθμιση της εφαρμογής Stop List και ολοκληρώθηκε  το Δεκέμβριο του 2017. Με 
την εφαρμογή αυτή αναμένεται να ενισχυθεί ο έλεγχος των ατόμων σε σχέση με το Stop List, εντάλματα 
κ.λπ..

Αξιοσημείωτη είναι η πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Αστυνομία σε σχέση με τις πρόνοιες του 
τροποποιητικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/458 οι οποίες αφορούν στους συστηματικούς ελέγχους όλων των 
προσώπων που διέρχονται των σημείων εισόδου/εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός το οποίο 
έχει προκαλέσει αυξημένο όγκο εργασίας. Ως εκ τούτου και με σκοπό την επίτευξη αποτελεσματικής 
ανταπόκρισης στις πιο πάνω πρόνοιες του εν λόγω Κανονισμού και μέσα στα πλαίσια των στρατηγικών 
στόχων της Αστυνομίας έχουν γίνει αναπροσαρμογές στο διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό, στις 
διαδικασίες ελέγχου καθώς επίσης και σε θέματα εκπαίδευσης προσωπικού.

Όσον αφορά στην εφαρμογή του PNR (Passenger Name Record), με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ο 
εξοπλισμός αναμένεται να παραληφθεί εντός του 2018. Με την υλοποίηση του έργου αναμένεται ότι θα 
γίνεται παραλαβή και αποθήκευση των δεδομένων PNR από τους αερομεταφορείς για τη δημιουργία του 
γεωγραφικού χάρτη που ακολούθησε ένας επιβάτες. 

Σχετικά με την υλοποίηση του έργου Advanced Passenger Information (API), ετοιμάστηκαν τα έγγραφα του 
διαγωνισμού και αναμένεται έλεγχος τους από την αρμόδια αρχή.  Με την υλοποίηση του έργου αυτού 
αναμένεται ότι θα συλλέγονται πληροφορίες από όλες τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τους επιβάτες 
υπηκόους τρίτων χωρών που αναμένεται να αφιχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των νόμιμων 
σημείων/εξόδων. 

Εγχειρίδιο VEGA: παιδιά σε αεροδρόμια
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Πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2017 στο Αρχηγείο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης δύο ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα «Εγχειρίδιο VEGA: παιδιά σε αεροδρόμια» σε 
συνεργασία με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Το εγχειρίδιο VEGA: παιδιά 
σε αεροδρόμια έχει εκπονηθεί από τον Οργανισμό Frontex και στοχεύει στην ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης των Συνοριοφυλάκων σε σχέση με τα συνοδευόμενα ή ασυνόδευτα παιδιά (ανήλικους) 
που διέρχονται τα εξωτερικά εναέρια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται 
στον εντοπισμό παιδιών που διακινούνται μέσω των συνόρων και δυνατόν να διατρέχουν κίνδυνο, ενώ 
παράλληλα, προβαίνει σε συστάσεις όσον αφορά στον σεβασμό των δικαιωμάτων ανήλικων προσώπων 
και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την εξουδετέρωση 
εγκληματικών απειλών κατά της ευημερίας τους. Τα ενημερωτικά σεμινάρια παρακολούθησαν 45 μέλη 
του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου AIRPOL στην Κύπρο

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 07-09 Νοεμβρίου 2017 στο συνεδριακό χώρο του 
ξενοδοχείου Golden Bay στη Λάρνακα το διεθνές συνέδριο του Δικτύου AIRPOL. Στο συνέδριο έλαβαν 
μέρος οι Αστυνομικοί Διευθυντές των Αεροδρομίων της Ευρώπης, Αμερικής, Ισραήλ, εκπρόσωποι των 
Οργανισμών EUROPOL, Frontex, των Διεθνών Οργανισμών Πολιτικής Αεροπορίας ECAC, ICAO και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους πρόσφεραν τις 
πολύτιμες γνώσεις τους στους σύνεδρους. Το θέμα του συνεδρίου αφορούσε στις απειλές και προκλήσεις 
που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των αεροδρομίων, εστιάζοντας σε θέματα τρομοκρατίας. Ιδιαίτερη 
έμφαση δόθηκε στον τρόπο αξιοποίησης, από πλευράς Αρχών Επιβολής του Νόμου, των πληροφοριών, 
που θεωρούνται ως χρησιμότατα εργαλεία για την επιτυχή διερεύνηση υποθέσεων τρομοκρατίας και 
κλοπών στα αεροδρόμια. Επιπλέον, συζυτήθηκαν οι διαστάσεις που προσλαμβάνει η εποχή της 
τεχνολογίας, το έγκλημα στον κυβερνοχώρου, εναντίον των πολιτικών αεροσκαφών.

Σύστημα FIND

Το ∆εκέμβριο του 2016 τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα FIND της INTERPOL σε όλα τα νόμιμα σημεία 
εισόδου / εξόδου της ∆ημοκρατίας, καθώς επίσης και στα νόμιμα σημεία διέλευσης. Με το σύστημα FIND, 
κατά το διαβατηριακό έλεγχο, πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι επιπρόσθετα με το Εθνικό STOP-LIST 
και στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL. Σημειώνεται ότι με την εγκατάσταση του συστήματος FIND, 
παρατηρήθηκε αύξηση στη δημιουργία φακέλων που αφορούν σε υποθέσεις του εξωτερικού. Ο αριθμός 
για το 2017 ανήλθε στις 160 υποθέσεις, οι οποίες τυγχάνουν άμεσου χειρισμού από την Αστυνομία.

Αεροδρόμιο Λάρνακας

Κατά το έτος 2017 εντοπίστηκαν συνολικά 16 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Συγκεκριμένα 15  πλαστά 
έγγραφα στον Τομέα Αφίξεων και 1 στον Τομέα Αναχωρήσεων. Εκείνοι που εντοπίστηκαν στις 
αναχωρήσεις συνελήφθηκαν και παραδόθηκαν στα μέλη του Τμήματος Ανιχνέυσεως Εγκλημάτων για τα 
περαιτέρω. Επίσης επιβλήθηκαν στις Αεροπορικές εταιρείες 172  διοικητικά πρόστιμα για το συνολικό 
ποσό των €506,884 για παραβάσεις που υπέπεσαν βάση του Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
(Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμου του 2007 (Ν. 146(Ι)/2007). 

Κατά το έτος 2017 εξυπηρετήθηκαν στο Αεροδρόμιο Λάρνακας 3.928.738 επιβάτες οι οποίοι αφίχθηκαν 
στη Δημοκρατία ενώ 3.936.698 επιβάτες αναχώρησαν από τη Δημοκρατία και 115.688 ήταν εν 
διαμετακόμιση επιβάτες.

Αεροδρόμιο Πάφου

Κατά το έτος 2017 εντοπίστηκαν συνολικά 20 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στον τομέα αναχωρήσεων, οι 
κάτοχοι των οποίων συνελήφθηκαν και παραδόθηκαν σε μέλη του ΤΑΕ για περαιτέρω διερεύνηση. 
Επιβλήθηκαν 32 διοικητικά προστίμα σε Αεροπορικές εταιρείες, για το συνολικό ποσό των €94,304 , για 
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παραβάσεις που υπέπεσαν βάση του Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμου 
του 2007 (Ν.146(Ι)/2007).

Κατά τη διάρκεια του 2017 εξυπηρετήθηκαν στον Αερολιμένα Πάφου 1.269.081 επιβάτες οι οποίοι 
αφίχθηκαν στη Δημοκρατία ενώ 1.277.900 επιβάτες αναχώρησαν από τη Δημοκρατία και 5.543 ήταν εν 
διαμετακομίση επιβάτες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Αποτελεσματική Αστυνόμευση Λιμανιών 
Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την πρώτη φάση για εκσυγχρονισμό του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Συντονισμού με την αγορά και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών αξίας €28.450 το 
τέλος του 2016 και την αγορά και εγκατάσταση του video wall αξίας €89.776 το τέλος Ιανουαρίου 2017. 
Αναμένεται η περαιτέρω αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού με την 
ολοκλήρωση της δημιουργίας των νέων κτιρίων της Διοίκησης της Μονάδας.

Από την Αστυνομία πραγματοποιούνται συνοδείες και παρέχεται ασφάλεια σε πλοία και σε άλλους 
πιθανούς στόχους οι οποίοι είναι επιρρεπής σε τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες. Συγκεκριμένα 
κατά το 2017 έχουν διεξαχθεί 142 συνοδείες πλοίων (Πολεμικών, Ισραηλινών, άλλων πλοίων που 
χρειάζονται προστασία). 

Αναπτύσσεται συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Το έτος 
2017 έχουν γίνει 28 συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς όπως FRONTEX, EUROSUR, INTERPOL και 
EUROPOL. Επίσης έχουν γίνει 33 συνεργασίες με σχετικές υπηρεσίες όπως το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας 
και Διάσωσης(Κ.Σ.Ε.Δ.), την Εθνική Φρουρά, την Αρχή Λιμένων Κύπρου και το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

Κατά το έτος 2017  με την αξιοποίηση του Παγκύπριου Συστήματος Ραδιοεπισήμανσης εντοπίστηκαν 761 
πλοία να προσεγγίζουν κλειστά λιμάνια και αναγνωρίστηκαν και εντοπίστηκαν 35 ύποπτοι στόχοι οι 
οποίοι ελέχθησαν. Σε 7 υποθέσεις καταδικάστηκαν οι καπετάνιοι πλοίων που εισήλθαν σε κλειστά λιμάνια 
της Δημακρατίας. Επίσης μέσω της διεξαγωγής ειδικών θαλάσσιων περιπολιών εντοπίστηκαν και 
παρελήφθησαν σε επτά περιπτώσεις 937 παράτυποι μετανάστες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Αποτελεσματική αστυνόμευση νόμιμων σημείων 
διέλευσης

Τα νόμιμα σημεία διέλευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι τα νόμιμα λιμάνια ή αεροδρόμια στις 
περιοχές που βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Καθώς το βόρειο τμήμα του νησιού βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή, όλα τα εκεί σημεία 
εισόδου έχουν κηρυχθεί παράνομα και απαγορευμένα για όλη τη θαλάσσια και εναέρια κυκλοφορία. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια της Τύμπου (το λεγόμενο "Ercan") και του Λευκόνοικου και τα 
θαλάσσια λιμάνια της Αμμοχώστου, Κερύνειας, Καραβοστασίου και Ξερού. 

Η  λεγόμενη «πράσινη γραμμή» διαχωρίζει τεχνητά τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατεχόμενων από την Τουρκία περιοχών της Κύπρου. Οι 
επισκέπτες των ελεύθερων περιοχών που επιθυμούν να μεταβούν στις κατεχόμενες περιοχές μπορούν να 
διέρχονται την «πράσινη γραμμή» μόνο μέσω νόμιμων σημείων διέλευσης που ορίζονται από την 
Κυπριακή Δημοκρατία ως ακολούθως :

(α) Λήδρα Πάλλας (μόνο για πεζούς), 
(β) Άγιος Δομέτιος, 
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(γ) οδός Λήδρας (μόνο για πεζούς), 
(δ) Ζώδια (Αστρομερίτη), 
(ε) Κάτω Πύργος- Καραβοστάσι, (Λιμνίτη) 

Στα νόμιμα σημεία διέλευσης ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος , όπως οι ελέγχοι για κατοχή  Άδειας 
οδηγού, ασφάλειας, ταυτότητας κ.λ.π. Για αποτελεσματικό έλεγχο και μείωση του κινδύνου να εισέλθουν 
οποιαδήποτε άτομα παράνομα ή να μεταφέρουν οτιδήποτε παράνομο , η Αστυνομία συνεργάζεται στενά 
με το Τμήμα Τελωνείων και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αποτελεσματική αστυνόμευση χωρικών υδάτων, 
ακτογραμμών και εναέριου χώρου

‘Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας επεκτείνονται και 
σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων αρκετών υποχρεώσεων, οι αρχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας οφείλουν να συνεισφέρουν στις επιχειρησιακές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
υπό τον συντονισμό του καθ’ ύλη αρμόδιου Ευρωπαϊκού Οργανισμού φύλαξης συνόρων Frontex στα 
εξωτερικά σύνορα  των κρατών μελών της Ε.Ε. και του χώρου Schengen. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η 
Κυπριακή Αστυνομία έχει συμμετάσχει σε αριθμό επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του εν λόγω 
Οργανισμού με δέκα συνολικά μέλη της.

Συμμετοχή στην πολυεθνική άσκηση ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2017

H Αστυνομία Κύπρου συμμετείχε επίσης στην ετήσια πολυεθνική άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2017»  η οποία 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 30/5 με 2/6 στην οποία συμμετείχαν με προσωπικό ή και 
αεροναυτικά μέσα 22 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση πολιτικο-
στρατιωτικής συνεργασίας που διεξάγεται  στην Κύπρο και από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμμετέχουν 24 Υπηρεσίες από 8 Υπουργεία (Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, 
Μεταφορών, Υγείας, Ενέργειας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Ο γενικός συντονισμός της 
άσκησης ανατέθηκε στο Γ.Ε.Ε.Φ. σε συνεργασία με την Αστυνομία, Κ.Σ.Ε.Δ., Πολιτική Άμυνα και Τμήμα 
Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών που συντονίζουν τις διάφορες φάσεις ανάλογα με το Εθνικό Σχέδιο 
που εφαρμόζεται.Κατά την 1η και 2η Φάση εξετάστηκαν επεισόδια στα οποία δοκιμάστηκαν τα Ειδικά 
Εθνικά Σχέδια  «ΕΣΤΙΑ» και «ΝΑΥΚΡΑΤΗΣ» υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και της 
Πολιτικής Άμυνας αντίστοιχα. Το σενάριο αφορούσε στην υποδοχή, φιλοξενία και επαναπατρισμό αμάχων 
από περιοχή κρίσης στη Μέση Ανατολή.Στην 3η Φάση δοκιμάστηκε το Εθνικό Σχέδιο «ΝΕΑΡΧΟΣ»  που 
αφορά σε «Έρευνα και Διάσωση»  και με βάση το σενάριο προβλέπεται αντιμετώπιση αεροπορικού και 
ναυτικού ατυχήματος ημέρα και νύκτα στην περιοχή Έρευνας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
υπό την ευθύνη και συντονισμό του Κ.Σ.Ε.Δ.

Κατά το 2017, μέλη της Αστυνομίας έτυχαν εκπαίδευσης από τον οργανισμό Frontex για το χειρισμό 
διασωθέντων παράτυπων μεταναστών.

Επιχειρησιακή συνεργασία Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το έτος 2017

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Οργανισμό Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το έτος 2017, η Κύπρος συμμετείχε ενεργά στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες του Οργανισμού τόσο με την απόσπαση αριθμού μελών της σε άλλα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και με τη φιλοξενία ξένων εμπειρογνωμόνων στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, δέκα 
μέλη της Αστυνομίας Κύπρου συμμετείχαν στις κοινές επιχειρήσεις JO Poseidon 2017, JO Triton 2017 και 
JO Flexible Operational Activities 2017 Land on Border Surveillance.
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Η κοινή επιχείρηση JO Poseidon πραγματοποιήθηκε στα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, 
και η κοινή επιχείρηση JO Triton στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας και εν μέρει της Μάλτας. Η κοινή 
επιχείρηση JO Flexible Operational Activities 2017 Land on Border Surveillance πραγματοποιήθηκε στα 
νοτιοανατολικά εξωτερικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περιοχή των Δυτικών 
Βαλκανίων. Ταυτόχρονα, η Κύπρος έχει φιλοξενήσει οκτώ εμπειρογνώμονες από την Πορτογαλία, τη 
Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία στον 
Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Οργανισμού JO Focal 
Points Air-Regular Officers, JO Alexis 2017 και JO Pegasus 2017. 

Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω αποστολών, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μεταξύ άλλων είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τους Κύπριους Συνοριοφύλακες στον τομέα 
του ελέγχου και φύλαξης των εναέριων συνόρων της Κύπρου, να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και 
γνώσεις σε θέματα εντοπισμού πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, να καταγράψουν φαινόμενα 
μεταναστευτικών ροών και τρόπους δράσης των μεταναστών και των διακινητών τους, κλπ. 

Παράλληλα με τις πιο πάνω δραστηριότητες και για σκοπούς ενημέρωσης και αυξημένης επαγρύπνησης, 
κατά το έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν έξι συνολικά προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα εντοπισμού 
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Στα πιο πάνω προγράμματα εκπαίδευσης συμμετείχαν 104 μέλη των 
Οδοφραγμάτων και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

ECGFA NET project: 

Η Αστυνομία συμμετέχει στο πιο πάνω έργο. Το έργο αφορά στη δημιουργία δικτύου Ακαδημιών 
Ακτοφυλακής που θα προωθεί, μέσω της εκπαίδευσης, τη συνεργασία των Υπηρεσιών Ακτοφυλακής των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός του έργου που αναλογεί στην Αστυνομία 
Κύπρου ανέρχεται στο ποσό των €24.075 με ποσοστό χρηματοδότησης στο 80%.

Έρευνα και Διάσωση

Συνεχίζεται και έχει αναβαθμιστεί η συνεργασία με το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στα 
πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε η κάλυψη διάφορων αγορών εξοπλισμού  από κονδύλια που 
διαχειρίζεται το Κ.Σ.Ε.Δ. και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης Κ.Σ.Ε.Δ. και 
Μονάδας Λ. & Ν. Α. και αποστολής εικόνας από τις κάμερες που έχει εγκατεστημένες το Κ.Σ.Ε.Δ. σε 
διάφορα σημεία της ακτογραμμής της ελεύθερης Κύπρου, προς το Παράκτιο Σύστημα Ραδιοεπισήμανσης 
(Π.Α.Σ.Υ.Ρ.) της Αστυνομίας.

Μέσα στα πλαίσια του LETS (Law Enforcement Training Scheme) πραγματοποιήθηκαν στην Α.Α.Κ. δύο 
διήμερα σεμινάρια με θέμα «Ορθή εφαρμογή του Κεκτημένου Σένγκεν Δεύτερης Γενιάς (SIS II) - 
Ανταλλαγή Συμπληρωματικών Πληροφοριών SIRENE» μεταξύ των ημερομηνιών 06-09/06/2017, με τη 
συμμετοχή Έλληνα Εκπαιδευτή. Στα σεμινάρια συμμετείχαν 50 μέλη της Αστυνομίας και Κυβερνητικών 
Υπηρεσιών.

Στα πλαίσια του Τομέα Συνόρων, όπου υλοποιούνται δράσεις με σκοπό την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Επιτήρησης Συνόρων (EUROSUR), την προετοιμασία για ένταξη στο χώρο Schengen και τη 
χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στα σύνορα (smart borders), έχουν υλοποιηθεί οι παρακάτω δράσεις:

 Ολοκλήρωση του εφεδρικού συστήματος του κεντρικού συστήματος της Αστυνομίας (Disaster and 
Recovery) και Schengen. 

Κατά το 2017, η Αστυνομία συνέχισε τις προετοιμασίες για να καταστεί δυνατή η επιχειρησιακή 
λειτουργία και συμμετείχε σε συναντήσεις / σεμινάρια που αφορούσαν σε θέματα του συστήματος SIS II, 
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τη λειτουργία των Γραφείων SIRENE και άλλων συναφών θεμάτων, οι οποίες πραγματοποιή0θηκαν τόσο 
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό ως ακολούθως:

 6 Συναντήσεις SIS/VIS Committee – SIS Formation, στις Βρυξέλλες 
 2 Συναντήσεις Heads of SIRENE, Μάλτα και Εσθονία 
 1 Εκπαιδευτική δραστηριότητα CEPOL Schengen Evaluation Course, Λιθουανία

Επιπρόσθετα, γίνονται προσπάθειες για τη λειτουργία Ενιαίου Σημείου Επαφής (S.P.O.C. – Single Point of 
Contact) στη Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ. Για το σκοπό αυτό ολοκληρώθηκαν οι Μελέτες των Επιτροπών για το Σχεδιασμό 
και των Τεχνικών Προδιαγραφών του «Case Management System» το οποίο θα εγκατασταθεί και θα 
λειτουργεί τόσο στο SPOC, όσο και σε Τμήματα/Υπηρεσίες της Αστυνομίας αλλά και σε Κυβερνητικά 
Τμήματα 

Κατά τη διάρκεια του 2017, το Γραφείο Εκπαίδευσης Διασυνοριακού Ελέγχου (FRONTEX), διοργάνωσε τα 
πιο κάτω:

o Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος EUPST II, στο Ξενοδοχείο «Άγιος Ραφαήλ» στη 
Λεμεσό, στις 10/5/2017.

o Δύο διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο του LETS με θέμα «Σύστημα 
Πληροφοριών Schengen Δεύτερης Γενιάς (SIS II) – Ανταλλαγή Συμπληρωματικών 
Πληροφοριών (SIRENE)», κατά τις ημερομηνίες 6-7/6/2017 και 8-9/6/2017.

o Δύο διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο του LETS, με θέμα «Διεθνής 
Αστυνομική Συνεργασία – Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης», κατά τις ημερομηνίες 16-
17/10/2017 και 18-19/10/2017.

o Ένα εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα Δίκαιο της Θάλασσας, στο Ξενοδοχείο «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ», 
στη Λευκωσία, μεταξύ των ημερομηνιών 11-12/12/2017.

Εκπαίδευση πληρωμάτων ΜΑΕΠ στην πλατφρόμα μαζικής διάσωσης
Η διάσωση ανθρώπων που κινδυνεύουν σε ξηρά και θάλασσα αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της 
Αστυνομίας Κύπρου. Ηγέτης αλλά και σημείο αναφοράς στην όλη προσπάθεια είναι τα ελικόπτερα και το 
ανθρώπινο δυναμικό της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ) της Αστυνομίας. Η ΜΑΕΠ και η 
Αστυνομία Κύπρου έχουν στο ενεργητικό τους πολλές και σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά στη διάσωση 
ανθρώπων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, γεγονός που καταδεικνύει τόσο την άρτια 
εκπαίδευση, την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των μελών της ΜΑΕΠ, όσο και το υψηλό επίπεδο στον 
τομέα υλικοτεχνικής υποδομής της Μονάδας. Για να υπάρξει όμως ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στις 
προσφερόμενες υπηρεσίες της Μονάδας, χρειάζεται διαρκής και συστηματική εκπαίδευση των μελών της, 
αλλά και συνεχής αναβάθμιση των τεχνικών μέσων που διαθέτει.

Μεταξύ των ημερομηνιών 6 και 10 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των πληρωμάτων 
της ΜΑΕΠ με θέμα την πλατφόρμα μαζικής διάσωσης AirTEP της γαλλικής εταιρείας Escape International 
στις εγκαταστάσεις της Μονάδας. Η εκπαίδευση περιελάμβανε θεωρητική και πρακτική εξάσκηση και σε 
αυτή συμμετείχε όλο το προσωπικό του Τμήματος Χειριστών Ελικοπτέρων, τα μέλη της Ομάδας Ειδικών 
Αποστολών (ΟΜΕΑ) καθώς επίσης και τα μέλη του Τμήματος Συντήρησης. Κατά τη διάρκεια της πρώτης 
μέρας της εκπαίδευσης έγινε παρουσίαση της πλατφόρμας μαζικής διάσωσης στα μέλη της Μονάδας 
αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας που ασχολούνται με τη διάσωση προσώπων, 
όπως το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), την 460 Μοίρα Έρευνας και Διάσωσης της 
Εθνικής Φρουράς και τη Διοίκηση Καταδρομών. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες της εκπαίδευσης έγινε 
συστηματική χρήση της πλατφόρμας με τους δύο τύπους ελικοπτέρων που η Μονάδα διαθέτει, δηλαδή τα 
ελικόπτερα BELL 412 και AGUSTAWESTLAND 139. Όλα τα μέλη της Μονάδας εκπαιδεύτηκαν σε διάφορα 
σενάρια χρήσης της πλατφόρμας, όπως αυτά μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού 
διάσωσης όπου εμπλέκεται μεγάλος αριθμός ατόμων που χρειάζεται βοήθεια.
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Η πλατφόρμα AirTEP της Escape International είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο διάσωσης κατά τη μαζική 
διάσωση προσώπων που κινδυνεύουν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις προσώπων που έχουν 
αποκλειστεί λόγω πλημμυρών, πυροσβεστών που έχουν αποκοπεί σε μία περιοχή λόγω πυρκαγιάς, 
πολιτών που έχουν εγκλωβιστεί σε οροφές ψηλών κτιρίων λόγω πυρκαγιάς σε χαμηλότερα επίπεδα ή 
ακόμα προσώπων που επιβαίνουν σε πλοίο που κινδυνεύει λόγω πυρκαγιάς ή εισροής υδάτων. Η 
πλατφόρμα έχει τη δυνατότητα μεταφοράς μέχρι και 10 ατόμων ανά χρήση και εφαρμόζεται στον γάντζο 
εξωτερικού φορτίου του ελικοπτέρου. Περιλαμβάνει πλωτήρες για πιθανή χρήση στην επιφάνεια της 
θάλασσας καθώς επίσης και επιπρόσθετη ασφάλεια στην περίπτωση αστοχίας του εξωτερικού γάντζου. 
Στο προσεχές μέλλον θα ακολουθήσουν συνεκπαιδεύσεις με μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και με 
άλλες υπηρεσίες που μπορεί να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα διάσωσης.

European Police Service Training (EUPST II): 

Στόχος αυτού του έργου, το οποίο άρχισε εντός του έτους 2015, αποτελεί η ενίσχυση των ικανοτήτων των 
μελών των Αρχών Επιβολής Νόμου για συμμετοχή σε επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Ηνωμένα Έθνη και Αφρικανική Ένωση. Ο προϋπολογισμός του έργου που αναλογεί στην 
Αστυνομία Κύπρου ανέρχεται στο ποσό των €75.000 με ποσοστό χρηματοδότησης στο 80%. 

΄Αλλα Εργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους

Κατά το έτος 2017, βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενα έργα, εκ των οποίων τα 
περισσότερα εμπίπτουν στο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 
(Τομέας Συνόρων και Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας). 

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Η Αστυνομία κατά το τρέχον έτος διαχειρίζεται τις δράσεις του Πολυετούς Προγράμματος του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020, καθώς και άλλα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, στα οποία 
συμμετέχει. Το Πολυετές Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 (Τομέας 
Αστυνομικής Συνεργασίας και Τομέας Συνόρων) έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
29/7/2015. Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο χρηματοδότησης του Προγράμματος, ο προϋπολογισμός που 
αναλογεί στην Αστυνομία για τον Τομέα Συνόρων και  Αστυνομικής Συνεργασίας για τα έτη 2014 μέχρι και 
το 2020, ανέρχεται στα €18.536.028,00 και €9.245.335,00 αντίστοιχα (μαζί με την συγχρηματοδότηση του 
συστήματος PNR).

Έχουν ετοιμαστεί οι Συμφωνίες Κατανόησης, οι οποίες θεωρούνται επίσημα έγγραφα και αποτελούν 
επίσημη συμφωνία μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και της Υπεύθυνης Αρχής Ταμείων Εσωτερικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι Συμφωνίες Κατανόησης θεωρούνται απαραίτητη προϋπόθεση 
για την υποβολή των Εκθέσεων Ολοκλήρωσης, μέσω των οποίων η Αστυνομία θα διεκδικήσει 
χρηματοδότηση για τις δαπάνες που έχουν διενεργηθεί. Οι παρούσες Συμφωνίες που έχουν υπογραφεί 
καλύπτουν τα έτη 2014- 2017. Για τα έτη 2018-2020 θα ανανεωθούν. 

Οι Συμφωνίες Κατανόησης έχουν διαχωριστεί ανάλογα με τις δράσεις, τον Εθνικό Στόχο και τον Ειδικό 
Στόχο, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο 513/15/ΕΚ και 515/15/ΕΚ, ως εξής: 

(α)     Τομέας Συνόρων
1. Ενίσχυση και υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για το Eurosur, με προϋπολογισμό 
€3.316.169,41. 
2.  Αγορά νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων πληροφορικής της Αστυνομίας Κύπρου, με 
προϋπολογισμό €845.981,97. 
3. Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης για τα Εθνικά Συστήματα Schengen και Sirene, με προϋπολογισμό 
€739.657,83 4. Εκπαιδεύσεις της Αστυνομίας για το κεκτημένο της Ε.Ε. (union acquis), με προϋπολογισμό 
€166.729,54. 
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(β)     Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας
1. Βελτίωση της ικανότητας για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, με προϋπολογισμό 
€2.484.703,50 
2.  Αγορά εξοπλισμού για ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, με προϋπολογισμό €1.045.466,01 
3. Ενίσχυση της ικανότητας για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη ή/και τρίτες χώρες, με 
προϋπολογισμό €608.581,76 
4. Εκπαιδεύσεις για ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Αστυνομίας για πρόληψη και 
καταπολέμηση εγκλήματος, με προϋπολογισμό €173.121,745. ∆ιεξαγωγή εκπαιδεύσεων για σκοπούς 
καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τον χειρισμό καταστάσεων κρίσης, με προϋπολογισμό €135.194,50. 

Σημαντικές επιτυχίες 
Γερή γροθιά δόθηκε ξανά από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών κατά των εμπόρων 
ναρκωτικών
Στον εντοπισμό 16,5 κιλών κάνναβης, καθώς επίσης και στη σύλληψη 56χρονου προχώρησε στις αρχές 
Μαΐου η Αστυνομία. Συγκεκριμένα, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.), μετά από 
αξιολόγηση πληροφοριών αφού εντόπισαν τον 56χρονο κατά την άφιξη του στο αεροδρόμιο Πάφου, με τη 
συνεργασία τελωνειακού λειτουργού, ερεύνησαν την ταξιδιωτική βαλίτσα που είχε στην κατοχή του. Κατά 
την έρευνα εντοπίστηκαν εντός της βαλίτσας 15 συσκευασίες τυλιγμένες σε λαδόκολλες, που περιείχαν 
ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, μεικτού βάρους 16 κιλών και 468 γραμμάριων, οι 
οποίες κατασχέθηκαν. Ο 56χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια εναντίον του 
εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Εξάλλου, στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. σε 
συνεργασία με μέλη του Τμήματος Τελωνείου του Αεροδρομίου Λάρνακας, ανέκοψαν για έλεγχο 33χρονο 
από την επαρχία Λάρνακας, που μόλις είχε αφιχθεί από το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντο- 
πίστηκαν στην αποσκευή του 28 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού βάρους 15 κιλών 
περίπου. Ο 33χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση. Κατά τη διερεύνηση 
της υπόθεσης προ- έκυψε μαρτυρία και εναντίον δύο 35χρονων και ενός 22χρονου, οι οποίοι επίσης 
συνελήφθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση.

Επίσης, τη διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στα μάτησε στις αρχές Ιουνίου η Υ.ΚΑ.Ν. στη Λεμεσό 
με τον εντοπισμό έντεκα κιλών κάνναβης και τη σύλληψη 52χρονου. Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση 
συγκεκριμένων πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών έξω από ξενοδοχείο στη Λεμεσό, τέθηκε υπό 
παρακολούθηση η περιοχή. Ακολούθως, θεάθηκε 52χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του μια 
ταξιδιωτική βαλίτσα, να προσεγγίζει τον οδηγό αυ τοκινήτου ενοικιάσεως. Τα μέλη της Αστυνομίας 
επενέβησαν και ακινητοποίησαν τον 52χρονο και εντός της βαλίτσας εντοπίστηκαν δέκα συσκευασίες, που 
περιείχαν 11 κιλά κάνναβης και ο 52χρονος συνελήφθη. Επιπρόσθετα, στη σύλληψη 26χρονου και 
20χρονης που είχαν στην κατοχή τους μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών προχώρησαν μέλη της Υπη- ρεσίας 
στα τέλη του περασμένου Μαΐου. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που έγινε σε διαμέρισμα στη Λευκωσία, που 
ανήκει στον 26χρονο εντοπίστηκαν μέσα σε ταξιδιωτική βαλίτσα εφτά συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν 
ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους εφτά κιλών περίπου, οι οποίες κατασχέθηκαν. 

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, φυσίγγια πιστολιού, αεροβόλο τυφέκιο και μέσα παγίδευσης άγριων 
πτηνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια επιχείρησης της 
Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Η επιχείρηση στήθηκε μετά από αξιολόγηση πληροφοριών ότι σε 
υποστατικά στην επαρχία Αμμοχώστου αποκρύπτονταν ποσότητες ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των 
ερευνών που ακολούθησαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 12,8 
κιλών περίπου, ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 3,1 κιλών περίπου, ένας μύλος αλέσεως και 
τέσσερις ζυγαριές ακριβείας με ίχνη κάνναβης, ένα αεροβόλο τυφέκιο, 16 φυσίγγια πιστολιού και αριθμός 
μέσων παγίδευσης άγριων πτηνών. 
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Μετά από πληροφορία, μέλη της ΥΚΑΝ στις 18 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με μέλη της Αστυνομίας των 
Βρετανικών Βάσεων, ανέκοψαν για έλεγχο δύο πρόσωπα, τα οποία περπατούσαν σε χωματόδρομο σε 
περιοχή της επαρχίας Λεμεσού. Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους οκτώ νάιλον 
συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 11 κιλών, οι οποίες 
κατασχέθηκαν. Τα εν λόγω πρόσωπα συνελήφθησαν από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων και 
παραδόθηκαν στις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επίσης, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου σε περιφραγμένο χώρο γηπέδου στη 
Λεμεσό συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση τρία πρόσωπα. Στο όχημα του ενός εντοπίστηκε 
ποσότητα κάνναβης μισού κιλού περίπουκαι το χρηματικό ποσό των €1.240. Στην κατοχή του δεύτερου 
εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης μεικτού βάρους 0,4 γραμμαρίων, χρηματικό ποσό ύψους €3.090 και ένα 
σακουλάκι με αμφεταμίνες. Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν εννέα συσκευασίες με ποσότητα κάνναβης 
βάρους 11 κιλών και ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες. Επιπρόσθετα, σε έρευνα που 
ακολούθησε στην οικία του τρίτου προσώπου εντοπίστηκε κάνναβη βάρους 1,5 κιλού περίπου, κοκαΐνη βά
ρους 35 γραμμαρίων, 33 γραμμάρια αμφεταμινών και το χρηματικό ποσό των €205, ενώ σε έρευνα που 
έγινε με δικαστικό ένταλμα σε εμπορευματοκιβώτιο που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του γηπέδου, 
εντοπίστηκαν αριθμός αμφεταμινών βάρους 247 γραμμαρίων, τέσσερα γραμμάρια κάνναβης, οκτώ 
γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα ρητίνης κάνναβης βάρους 42 γραμμαρίων και δύο νάιλον σακούλια με 
δύο κιλά αμφεταμίνης. Επίσης, εντοπίστηκαν 41 πλήρη φυσίγγια, εκρηκτική ύλη και δύο πυροκροτητές.

Σε άλλη υπόθεση, μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που 
οδηγούσε 36χρονος στην επαρχία Αμμοχώστου στα μέσα Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια έρευνας που 
ακολούθησε, εντοπίστηκαν τρία χειροποίητα τσιγάρα που περιείχαν κάνναβη και ένα σακουλάκι με 17
γραμμάρια κάνναβης. Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ σε έρευνα που έγινε στην 
οικία του εντοπίστηκαν δύο τέντες θερμοκηπίου με φωτισμό και εξαερισμό, όπου υπήρχαν συνολικά 34 
φυτά κάνναβης σε πλαστικές γλάστρες και πλαστικά κουτιά. Τα πιο πάνω, καθώς και ένας ψεκαστήρας, 
ένα θερμόμετρο δωματίου, ένα υγρόμετρο και εξοπλισμός θερμοκηπίου, παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Μεγάλες επιτυχίες σημείωσε ξανά η Αστυνομία με την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων και την 
εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων 

Εξάρθρωση κυκλώματος που προέβη σε σωρεία υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών
Στην εξιχνίαση 36 υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσίας 
προχώρησε η Αστυνομία με τη σύλληψη δύο προσώπων τον περασμένο Δεκέμβριο. Κατόπιν υποδείξεων 
του ενός από τους δύο συλληφθέντες εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός χρυσαφικών, κοσμημάτων και άλλων 
αντικειμένων.
ΝΟΜΙΚ ΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Αστυνομικός εκτός καθήκοντος συνέβαλε στη σύλληψη δύο υπόπτων για υποθέσεις κλοπών από οικίες
Την άκρη του νήματος σχετικά με υποθέσεις κλοπών από οικίες στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 
βρήκε η Αστυνομία, μετά τη σύλληψη δύο προσώπων στα μέσα Φεβρουαρίου στο Παραλίμνι, χάρη στην 
παρατηρητικότητα αστυνομικού που βρισκόταν εκτός καθήκοντος. Το συγκεκριμένο μέλος της Κοινοτικής 
Αστυνόμευσης Ξυλοφάγου, το οποίο βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αντιλήφθηκε νεαρή γυναίκα να κινείται 
ύποπτα και να εισέρχεται σε αυλή οικίας στην επαρχία Αμμοχώστου, κρατώντας μία τσάντα ώμου. Ο 
τρόπος δράσης της ήγειρε σε υποψίες το μέλος της Αστυνομίας, το οποίο προσέγγισε τη γυναίκα για 
έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 37χρονη που πωλούσε καλλυντικά χωρίς σχετική άδεια. Στη 
σκηνή κλήθηκαν και μετέβησαν μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Παραλιμνίου, ενώ έσπευσε εκεί και 
35χρονος κάτοικος Λεμεσού, που συνόδευε την 37χρονη. Ακολούθως, στο πλαίσιο της διερεύνησης 
υποθέσεων κλοπών από οικίες, οι δύο οδηγήθηκαν σε αστυνομικό σταθμό, όπου η 37χρονη φέρεται να 
αναγνωρίστηκε από παραπονούμενο ότι εμπλεκόταν και στην υπόθεση κλοπής από την οικία του, την 
οποία είχε καταγγείλει το Νοέμβριο του 2017 στην Αστυνομία. Και οι δύο συνελήφθησαν για διευκόλυνση 
των ανακρίσεων.
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Μέσω καταγγελίας στη σελίδα της Αστυνομίας στο facebook εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης μέσω 
διαδικτύου
Μια καταγγελία στη σελίδα της Αστυνομίας στο facebook καιη μεθοδική δουλειά των ανακριτών της 
Αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη 34χρονης στα τέλη Ιανουαρίου σχετικά με υπόθεση απάτης μέσω 
διαδικτύου. Η σχετική καταγγελία έγινε από γυναίκα κάτοικο χώρας της Ασίας, σύμφωνα με την οποία 
κατά τον Μάιο 2016 είχε αγοράσει από συγκεκριμένη ιστοσελίδα μια τσάντα την οποία όμως δεν 
παρέλαβε. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, του Γραφείου 
Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης 
(ΜΟ.Κ.Α.Σ) διαπιστώθηκε ότι διαχειρίστρια της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ήταν η 34χρονη. Από 
περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης εντοπίστηκαν και άλλες παρόμοιες καταγγελίες που έγιναν μεταξύ
Οκτωβρίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2016 από κατοίκους χωρών της Ασίας στις τράπεζές τους εναντίον 
ιστοσελίδων διαχειρίστρια των οποίων ήταν η 34χρονη. Εναντίον της εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα 
σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας όταν μετέβη στον χώρο 
αναχωρήσεων για να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Συλλήψεις υπόπτων χάριν στον εντοπισμό τους από το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων 
εγγραφής οχημάτων
Το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων (Mobile ANPR), που 
βρίσκεται εγκατεστημένο σε αστυνομικά οχήματα, βοήθησε τα μέγιστα στον εντοπισμό ποσότητας 
ναρκωτικών ουσιών και στη σύλληψη δύο προσώπων στις 17 Μαρτίου 2017. Συγκεκριμένα, μετά από 
ένδειξη στον υπολογιστή που βρίσκεται εγκατεστημένος σε υπηρεσιακό όχημα στο οποίο επέβαιναν μέλη 
του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων (ΟΠΟΔ) του Αρχη γείου Αστυνομίας στον 
αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού ότι ο 45χρονος ιδιοκτήτης του προπορευόμενου τους οχήματος 
καταζητούνταν για υποθέσεις κλοπών, το όχημα ανακόπηκε για έλεγχο.

Όπως διαπιστώθηκε, οδηγός του οχήματος ήταν ο ίδιος ο 45χρονος, ενώ στη θέση του συνοδηγού 
βρισκόταν 40χρονος κάτοικος Λευκωσίας. Σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε και 
κατασχέθηκε ποσότητα μεταμφεταμίνης, συνολικού βάρους 26 γραμμαρίων. Οι δύο επιβαίνοντες του 
οχήματος συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Συμβολή της Αστυνομίας Κύπρου στην εξάρθρωση διεθνούς σπείρας που δρούσε μέσω διαδικτύου 
Τα εύσημα δόθηκαν στο Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, από την 
EUROPOL, μέσα από δελτίο τύπου στις 14 Μαρτίου 2017, για τη συμβολή και τον ρόλο που διαδραμάτισε, 
στην εξάρθρωση διεθνούς σπείρας που δρούσε μέσω διαδικτύου, με την πώληση πλαστού λογισμικού 
προγράμματος. Μέσω του προγράμματος αυτού εγκλωβίζονταν τα θύματα και υποκλέπτονταν 
ηλεκτρονικά δεδομένα, από όσους ανταποκρίνονταν, ενώ απαιτούντο χρήματα για επαναφορά των 
ηλεκτρονικών δεδομένων που υποκλέπτονταν. Μάλιστα η εγκληματική αυτή ομάδα κατάφερε να 
αποσπάσει $6.000.000 περίπου από 40.000 χρήστες του διαδικτύου σε 30 περίπου χώρες, ενώ μέρος των 
χρημάτων που κλάπηκαν, είχε διακινηθεί μέσω Κύπρου. Η Αστυνομία Κύπρου, ανταποκρινόμενη άμεσα σε 
αίτημα των αρχών της Λευκορωσίας στις 23 Ιανουαρίου 2015 και σε στενή συνεργασία με τη EUROPOL και 
τις Αμερικάνικες Μυστικές Υπηρεσίες, κατόρθωσε να συλλέξει στοιχεία, βάσει των οποίων έγινε ταύτιση 
μελών της Διεθνούς σπείρας, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν και να συλληφθούν στο έδαφος της 
Λευκορωσίας. 

Σύλληψη 27χρονου και 30χρονου που αποσπούσαν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες μέσα από 
ηλεκτρονική απάτη
Στα μέσα του περασμένου Αυγούστου, η Αστυνομία προ χώρησε στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 27 
και 30 χρόνων, τα οποία, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών, 
αναρτούσαν ψευδείς αγγελίες για πώληση αγαθών, και όταν κατέληγαν σε συμ- φωνία με τον 
ανυποψίαστο αγοραστή, τον παρότρυναν να καταθέσει τα χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. 
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Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω φέρονται, χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας και πλαστούς 
λογαριασμούς να άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα στη Λευκωσία 
και Λάρνακα. Ακολούθως, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, όπου γίνονταν τα εμβάσματα, 
προχωρούσαν σε ανάληψη του ποσού και οι λογαριασμοί έκλειναν ή οι κάτοχοί τους δεν ανταποκρί- 
νονταν σε κλήσεις της τράπεζας για ύποπτες συναλλαγές ή διευκρινήσεις σχετικά με τις συναλλαγές που 
παρατηρούνταν. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις, υπήρχε αναφορά από τράπεζες αγοραστών που είχαν 
καταθέσει εμβάσματα, για απάτη και ζητούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, ενώ μέρος των 
εμβασμάτων για αγορά αγαθών, που κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των πιο πάνω, φέρεται να γινόταν 
και από χώρες του εξωτερικού. Από προκαταρτικό έλεγχο, οι λογαριασμοί των δύο υπόπτων φέρονται να 
πιστώθηκαν με εμβάσματα από το εξωτερικό πέραν των €100.000. 

Διάσωση γυναίκας που κινδύνευσε στη θάλασσα από μέλος της Αστυνομίας
Από βέβαιο πνιγμό σώθηκε 42χρονη στις 16 Αυγούστου 2017 χάρη σε μέλος της Αστυνομίας, το οποίο 
βούτηξε με τη στολή στη θάλασσα και τη διέσωσε. Ο αστυνομικός ενώ βρισκόταν σε πεζή περιπολία στην 
περιοχή«ΜΠΑΝΙΑ» στην Κάτω Πάφο μόλις κλήθηκε από πολίτες για να παράσχει τη βοήθειά του σε 
γυναίκα, η οποία ενώ κολυμπούσε, φαίνεται να έχασε τις αισθήσεις της και να παρασύρθηκε σε βράχια 
στην παραλία. Πλησίασε το σημείο και χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξε στη θάλασσα και την ανέσυρε στη 
στεριά. Ακολούθως, με τη βοήθεια του επί καθήκοντι ναυαγοσώστη, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες 
μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου, το οποίο τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. 

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε κλοπή 
Στις 4 Αυγούστου 2017 ενώ γυναίκα βρισκόταν σε κατάστημα στη Λάρνακα για ψώνια, αντιλήφθηκε 
33χρονη να προσπαθεί να της κλέψει αντικείμενα μέσα από την τσάντα που κρατούσε. Η ίδια αντέδρασε 
για να προστατέψει την περιουσία της, ενώ το περιστατικό αντιλήφθηκε γυναίκα Αστυνομικός, η οποία 
βρισκόταν εκτός καθήκοντος. Ακολούθως, η 33χρονη τράπηκε σε φυγή, ωστόσο η Αστυνομικός την 
καταδίωξε και την ανέκοψε εξωτερικά του καταστήματος και την υπέβαλε σε έλεγχο και εξακρίβωση 
στοιχείων. Στη συνέχεια η 33χρονη συνελήφθηκε και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των 
ανακρίσεων.

Κοινωνική και Ανθρωπιστική Προσφορά
Ημερίδα με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης»
Πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής ημερίδα με θέμα 
«Ανθρώπινα δικαιώματα και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης», η οποία διοργανώθηκε από την 
Αστυνομία, με αφορμή την 10η Δε κεμβρίου, ημέρα εορτασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που 
καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχηγού 
Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και αποσκοπούσε ουσιαστικά στην εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας Κύπρου, σε θέματα προστασίας και 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιμάτων, ως επίσης και στην ενδυνάμωση της υφιστάμενης συνεργασίας 
μεταξύ αρμόδιων και συναρμόδιων επί του θέματος φορέων.

Η Αστυνομία διευρύνει τις σχέσεις της με την κοινωνία των πολιτών Υπογράφηκε μνημόνιο 
συνεργασίας με δώδεκα ΜΚΟ
Σε νέα βάση τέθηκε από τις 9 Μαρτίου 2017 η συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και δώδεκα μη 
κυβερνη τικών οργανώσεων (ΜΚΟ) μετά την υπογραφή μνημονίου με στόχο τη διεύρυνση του δικτύου 
επαφής και επικοινωνίας της Αστυνομίας με την κοινωνία των πολιτών, σε τομείς που αφορούν στην 
προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η τελετή υπογραφής 
έγινε στο Αρχηγείο Αστυνομίας και το μνημόνιο υπέγραψαν ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας 
Χρυσοστόμου και εκπρόσωποι δώδεκα μη κυβερνητικών οργανώσεων: ACCEPT-ΛΟΑΤ, AEQUITAS, Cyprus 
Stop Trafficking, Future Wolds Center, Hope for Children, Κέντρο Στήριξης Φορέων Aids (ΚΥΦΑ), Κίνηση για 
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Ισότητα, Στήριξη και Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), Κοινωνία Κάριτας Κύπρου, Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (ΚΕΣ), 
Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Οργάνωση για την Προστασία Θυμάτων Σεξουαλικής 
Βίας και Εκμετάλλευσης (ΣΤΙΓΜΑ) και Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην 
Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ). Το μνημόνιο περιλαμβάνει αριθμό κοινών δράσεων της Αστυνομίας και των 
συμβαλλόμενων ΜΚΟ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών και 
μελετών, οι επισκέψεις και η παροχή βοήθειας από ΜΚΟ σε αστυνομικά κρατητήρια και στον χώρο 
κράτησης απαγορευμένων μεταναστών, η υποβολή παραπόνων και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
Αστυνομίας και ΜΚΟ, η εκπαίδευση των μελών όλων των συμβαλλόμενων μερών, η συνδιοργάνωση 
κοινών δράσεων ενημέρωσης και διαφώτισης του κοινού και η συνεργασία τους για εντοπισμό και 
στήριξη θυμάτων εγκλημάτων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.Η συνομολόγηση του μνημονίου 
αποτελεί ένα ακόμα έμπρακτο βήμα της Αστυνομίας στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με την 
κοινωνία των πολιτών και στην αναβάθμιση της ανοικτής και ποιοτικής επικοινωνίας με τους πολίτες.

«Το μέλλον των νέων μέσα από την οικογένεια»
Εκδήλωση με θέμα «Το μέλλον των νέων μέσα από την οικογένεια» πραγματοποιήθηκε στις 15 
Φεβρουαρίου 2017 στο θέατρο της Α’ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την 
Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, τον Φιλοαστυνομικό Σύνδεσμο Λεμεσού και την Παγκύπρια Συντονιστική 
Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων Τεχνικών Σχολών με κύριο ομιλητή τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού 
κ.κ. Αθανάσιο. Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού κ. Σολωμός Σολωμού, ο 
Πρόεδρος του Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου Λεμεσού κ. Ανδρέας Τσουλόφτας και ο Πρόεδρος της 
Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Συνδέσμων Γονέων Τεχνικών Σχολών κ. Πρόδρομος Ττοπούζης. 
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Υπεύθυνος του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια, 
Κακοποίησης Ανηλίκων και Νεανικής Παραβατικότητας Αστυνόμος Β’ κ. Κώστας Βέης και ο Σχολικός 
Ψυχολόγος, Λειτουργός Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. 
Στέφανος Δημητρίου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης αξιωματικοί της ΑΔΕ Λεμεσού και μέλη της 
Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λεμεσού. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας κ. 
Ζαχαρία Χρυσοστόμου.

Εθελοντική αιμοδοσία στο χωριό Καντού, για ενίσχυση και κάλυψη των αναγκών της τράπεζας αίματος 
του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού
Στο πλαίσιο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς της Αστυνομίας, η Κοινοτική Αστυνόμευση 
Επισκοπής σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού Καντού και την τοπική επιτροπή 
αιμοδοσίας, πραγματοποίησαν στις 10 Μαρτίου 2017 εθελοντική αιμοδοσία στο χωριό Καντού, με σκοπό 
την ενίσχυση και κάλυψη των αναγκών της τράπεζας αίματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Κατά τη 
διάρκεια της αιμοδοσίας, συγκεντρώθηκαν 45 μονάδες αίματος. Στην αιμοδοσία έλαβαν μέρος μέλη της
Αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής.

«Το νόημα της ζωής», 3η ετήσια εκδήλωση της ΑΔΕ Αμμοχώστου για την οδική ασφάλεια
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2017 στο Δημοτικό Θέατρο Σωτήρας 
διάλεξη/σεμινάριο με τίτλο «Το νόημα της ζωής» από το Κλιμάκιο Οδικής Ασφάλειας της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αμμοχώστου σε συνεργασία με τον Δήμο Σωτήρας για τους τελειόφοιτους μαθητές όλων των 
σχολείων μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου στο πλαίσιο των 
προσπαθειών που καταβάλλονται για πρόληψη και μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Η 
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, εκ μέρους του 
οποίου απηύθυνε χαιρετισμό ο Βοηθός Αρχηγός Υποστήριξης κ. Κύπρος Μιχαηλίδης.

Φιλανθρωπικό πανυγύρι χαράς
Πανηγύρι xαράς και τουρνουά ποδοσφαίρου, περιλάμβανε μεταξύ άλλων η φιλανθρωπική εκδήλωση που 
διοργανώθηκε στις 7/5/17 στο Πάρκο Αγίου Δημητρίου στο Στρόβολο. Η εκδήλωση, η οποία ήταν 
αφιερωμένη στη μνήμη του τέως Βοηθού Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας Θωμά Ευθυμίου, 
διοργανώθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, την Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας και την



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017

75

Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου, σε συνεργασία με το Telethon. Τα έσοδα από την εκδήλωση, που 
τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου, διατέθηκαν για ενίσχυση του 
Telethon.

«Να με Προσέχεις» – Εκδήλωση αφιερωμένη στην ασφάλεια και την προστασία των παιδιών
Η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών, θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο και κύριο μέλημα όλων μας. 
Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουλίου 2017, από την Αστυνομία Κύπρου 
ενημερωτική/διαφωτιστική εκδήλωση στο «The Mall of Cyprus», στη Λευκωσία, με θέμα την ασφάλεια και 
την προστασία των παιδιών. Η εκδήλωση υπό τον τίτλο «Να με προσέχεις», αντιπροσωπεύει απόλυτα 
τους σκοπούς της, που δεν ήταν άλλοι από το να στείλει το μήνυμα προς την κοινωνία για την ανάγκη των 
παιδιών να ζήσουν και να μεγαλώσουν μέσα σε ασφαλές περιβάλλον, προστατευμένα από απειλές όπως η 
σεξουαλική κακοποίηση, οι κίνδυνοι του διαδικτύου και οι τροχαίες συγκρούσεις. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, μέλη της Αστυνομίας διένειμαν ενημερωτικό υλικό προς τους παρευρισκόμενους. 
Ταυτόχρονα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με διάφορες δραστηριότητες.

Φιλανθρωπικό πανηγύρι χαράς
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας σε συνεργασία με τον Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο «Ζωή» 
πραγματοποίησε στις 15.10.17 στο πάρκο Ακρόπολης φιλανθρωπικό πανηγύρι χαράς. Στο επίκεντρο της 
εκδήλωσης ήταν τα παιδιά, τα οποία είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να διασκεδάσουν και να δοκιμάσουν 
τις δυνάμεις τους στις διάφορες δραστηριότητες. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν για οικονο-
μική ενίσχυση του ταμείου του Αντιλευχαιμικού Συνδέσμου «Ζωή».

Φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου futsal
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑΦ πραγματοποίησε στις 14.10.17 στα 
γήπεδα futsal του Δήμου Στροβόλου φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου. Νικήτρια ομάδα του 
τουρνουά ήταν η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του 
Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου. Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν για 
οικονομική ενίσχυση του ταμείου ΠΑΣΥΚΑΦ.

Φιλανθρωπική επίδειξη μόδας
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της πραγματοποίησε στις 
7.12.17 στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου φιλανθρωπική επίδειξη μόδας. Η εκδήλωση τελούσε υπό την 
αιγίδα του Δημάρχου Στροβόλου κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους. Όλα τα καθαρά έσοδα από την εκδήλωση 
διατέθηκαν για οικονομική στήριξη του κέντρου φιλοξενίας προσφύγων Project Elea.

Διακρίσεις μελών μας

Ο Αστυφύλακας 1035 Λεωνίδας Λεωνίδου μεταξύ των χιλίων αθλητών παγκόσμια του «World 
Marathon Majors»
Το 2006 εδραιώθηκε στα τεκταινόμενα του Παγκόσμιου Κλασσικού Αθλητισμού το επίπονο αγώνισμα του 
Μαραθωνίου Δρόμου των 42.195μ. που αποτελεί θεσμό της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητισμού (IAAF) 
και περιλαμβάνει τους έξι δημοφιλέστερους Μαραθωνίους. Στον κατάλογο των χιλίων παγκόσμια 
αθλητών που τερμάτισαν τον θεσμό συγκαταλέγεται ο μόνος Κύπριος και συνάδελφος αστυφύλακας 1035 
Λεωνίδας Λεωνίδου, ο οποίος υπηρετεί στην ΥΑ&Μ/Αερολιμένα Λάρνακας. Συγκεκριμένα οι έξι 
ονομαστικά μαραθώνιοι είναι η Νέα Υόρκη, Βοστώνη, Σικάγο, Βερολίνο, Λονδίνο και Τόκιο. Να 
σημειώσουμε ότι ο Μαραθώνιος της Βοστώνης το 2013 είχε την ατυχή κατάληξη της βομβιστικής 
τρομοκρατικής επίθεσης. Ο Λεωνίδας Λεωνίδου ασχολείται με τον κλασσικό αθλητισμό από το 1979 και 
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εκπροσωπεί τον Γυμναστικό Σύλλογο «Τα Παγκύπρια» και παράλληλα την Αστυνομία Κύπρου τόσο στην 
Κύπρο όσο και το εξωτερικό.

Τοξοβόλος Αστυνομικός κατέκτησε αργυρό μετάλλιο στους ΑΜΚΕ
Με το αργυρό μετάλλιο επέστρεψαν στην Κύπρο, από τους αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης (ΑΜΚΕ), οι
τρεις τοξοβόλοι της Κύπρου που αγωνίστηκαν στο Ομαδικό Ολυμπιακού Τόξου. Ανάμεσά τους και ένα 
μέλος της Αστυνομίας, ο Αρχιαστυφύλακας 683 Φώτης  Φωτίου που μαζί με τους συναθλητές του Μίμη Ελ 
Χε-λάλη και Κωνσταντίνο Παναγή, κατάφεραν να ανεβάσουν την Κύπρο στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Οι φετινοί ΑΜΚΕ διοργανώθηκαν στο Σαν Μαρίνο, από τις 29 Μαΐου μέχρι τις 3 Ιουνίου, 2017 και σε 
αυτούς συμμετείχαν εννιά ευρωπαϊκά κράτη. Για τον Φώτη Φωτίου η συγκεκριμένη διάκριση σημαίνει ότι 
όλοι οι κόποι του απέδωσαν καρπούς, δίνοντάς του δύναμη να συνεχίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 
Φώτης σημειώνει επιτυχίες. Το 2012 κατάφερε να κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο ατομικό του 
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Τοξοβολίας, ενώ κατέλαβε και την ένατη θέση στους Πανευρωπαϊκούς 
Αγώνες. Στις εγχώριες διοργανώσεις φέτος κατέλαβε την τρίτη θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα 
Τοξοβολίας, ενώ στο final 8 της Κύπρου, που διοργανώθηκε στις 18 Ιουνίου 2017 με τη συμμετοχή των 
οκτώ καλύτερων κύπριων τοξοβόλων, κατετάγη δεύτερος. Ο Φώτης ασχολείται με την τοξοβολία εδώ και 
10 χρόια και από το 2010 αποτελεί μέλος της Εθνικής Κύπρου. Επόμενος στόχος του Φώτη είναι οι 
Μεσογειακοί Αγώνες του 2018 στην Ταραγόνα της Ισπανίας, όπου θα κληθεί να διαγωνιστεί με τα 
«μεγαθήρια» της Γαλλίας και της Πορτογαλίας. 

Τελετή βράβευσης νέων μελών του St. John Order του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύνδεσμος και Τάγμα 
Αγίου Ιωάννη
Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2017 επιδόθηκαν πιστοποιητικά στα 
πέντε νέα μέλη του St. John Order του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταξύ των οποίων και ο Αναπληρωτής 
Λοχίας 2852 Ιωάννης Παντελίδης, ο οποίος υπηρετεί στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Η εν λόγω 
πρωτοβουλία έγινε κατόπιν εισήγησης του Συνδέσμου και Τάγματος Αγίου Ιωάννη, λόγω της μακρόχρονης 
και εποικοδομητικής συνεργασίας που επιδεικνύει ο υπό αναφορά Αναπληρωτής Λοχίας ως σύνδεσμος 
της Αστυνομίας Κύπρου με το Τάγμα Αγίου Ιωάννη και εκπαιδευτής Α’ Βοηθειών. Σημειώνεται ότι η 
απόφαση του St. John Order επικυρώνεται από την Α.Μ. τη Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο 
Σύνδεσμος και Τάγμα Αγίου Ιωάννη Κύπρου συνδέεται με το St. John Order και το St. John Ambulance του 
Ηνωμένου Βασιλείου από το 1926, με στόχο την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και την ύπαρξη 
εκπαιδευμένου προσωπικού για ημερήσια φροντίδα στο σπίτι, τόσο για ηλικιωμένους όσο και για παιδιά.
Ο Σύνδεσμος αποτελεί φιλανθρωπικό ίδρυμα και σαν τέτοιο έχει εγκριθεί το 1975 μετά από σχετική από
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το 2003, με απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ο 
Σύνδεσμος απέκτησε το νέο του Καταστατικό στη βάση του οποίου στηρίζεται η παρούσα λειτουργία του.

Μέλη της Αστυνομίας που έφυγαν από τη 
ζωή κατά τη διάρκεια του 2017
Ακόμα δύο νεαρά μέλη της αποχαιρέτησε σε κλίμα βαθιάς θλίψης η οικογένεια της Αστυνομίας εντός του 
2017, θρηνώντας τον πρόωρο και άδικο χαμό τους. Πρόκειται για τον Αστυφύλακα 935 Χρίστο Χρίστου, 
ηλικίας 34 ετών και την Αστυφύλακα 3826 Έλενα Νικολάου, ηλικίας 33 ετών. 

Ο Χρίστος υπηρετούσε στο Τμήμα Τροχαίας Λευκωσίας και έχασε αδόκητα τη ζωή στις 16 Μαΐου 2017, 
ενώ βρισκόταν στην οικία του. Οι συνάδελφοι του τον περιγράφουν με τα καλύτερα λόγια, μιλώντας για 
ένα άξιο τέκνο της Αστυνομίας . Ήταν νυμφευμένος και πατέρας τριών ανήλικων παιδιών. 
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Η Έλενα έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιουνίου, 2017 νικημένη από την επάρατη νόσο. Η Έλενα υπηρετούσε 
στον Περιφερειακό Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου και ήταν σύζυγος και μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού. Η 
Έλενα υπηρετούσε το Αστυνομικό Σώμα με ιδιαίτερο ζήλο και έφερε πάντοτε εις πέρας το έργο και την 
αποστολή της, αφοσιωμένη πάντα στο καθήκον της.

Ευχαριστήριες Επιστολές

Migrant operations

Mr Zacharias Chrysostomou
Chief of Police

I have returned from leave to discover that 93 illegal immigrants were landed at Tilliria on the night of 3rd 
February and that this is the group that we (CyPol, and the Sovereign Bases) have been planning for over 
recent weeks. I would like to put on record my gratitude for the comprehensive response by CyPol 
throughout the operation and let you know how impressed I was with Chief Inspector Georgios Nikolaidis’ 
professionalism. His operational expertise was invaluable in advising us on appropriate marine policing 
tactics but his greatest contribution was by insisting that our humanitarian obligations to vulnerable 
migrants take highest priority in our planning. I know that the leadership given by Superintendent Kyriakos 
Mavris was instrumental to the support we received. Given the situation facing so many countries on the 
near continent I am sure that we will have similar operations in the future. Please pass my thanks to 
Kyriakos, Georgios and their teams. I look forward to working with them in the future.

Yours sincerely,
Chris Eyre
Chief Constable SBA

Παροχή βοήθειας από μέλη της Αστυνομίας σε όχημα που εγκλωβίστηκε στα χιόνια

Κύριο Ιωνά Νικολάου

Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Αγαπητέ κ. Ιωνά,

Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ικανοποίηση για την εξυπηρέτηση που εδόθη στη σύζυγό μου και σε 
εμένα από την Αστυνομία Κάτω Πύργου και ιδιαίτερα από τους Αστυνομικούς Άριστο Στυλιανού και 
Διογένη Σπύρου, όταν το αυτοκίνητό μας παγιδεύτηκε στον δασικό δρόμο Κάτω Πύργου-Παχύαμμου λόγω 
ξαφνικής βαριάς χιονόπτωσης το απόγευμα της Παρασκευής 27 Ιανουαρίου 2017. Πιο συγκεκριμένα, ο 
Άριστος Στυλιανού μας μετέφερε με το ιδιωτικό του αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος (παρόλο που ήταν 
εκτός υπηρεσίας), ο δε Διογένης Σπύρου προσεφέρθη να μας μεταφέρει την επομένη πίσω στο αυτοκίνητό 
μας.
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Διατελώ,
Νίκος Α. Ρολάνδης

Ευχαριστίες από τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο

Αρχηγό Αστυνομίας
Κύριο Ζαχαρία Χρυσοστόμου
Έντιμε κύριε Αρχηγέ,

Με την παρούσα επιστολή μας, τα μέλη του Δ.Σ. του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου σας 
ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή σας να μας τιμήσετε με την παρουσία σας και να 
εκφωνήσετε επιμνημόσυνο λόγο για τον Μιχάλη Μενελάου, στα «19α ΜΙΧΑΛΕΙΑ» που πραγματοποιήσαμε 
στις 12 Φεβρουαρίου στον Μαθιάτη. Ο Παγκύπριος Αντιναρκωτικός Σύνδεσμος διοργανώνει τα ΜΙΧΑΛΕΙΑ 
με στόχο και σκοπό την ευαισθητοποίηση νεαρών ατόμων στην πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων 
ουσιών. Όπως είδατε και εσείς η ομάδα ποδηλασίας «Άγιος Μνάσων» αποτελείτο από παιδιά 7-12 χρονών 
και έμαθαν να βάζουν στόχο στη ζωή τους.

Σας ευχαριστούμε και πάλι και θέλουμε να συγχαρούμε όλο το προσωπικό της Αστυνομίας και ιδιαίτερα 
το προσωπικό Τύπου για την ευγένεια και άψογη συνεργασία που είχαμε μαζί τους. Σας παρακαλούμε 
όπως μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας.

Με τιμή,
Χρύσω Μ. Αργυρού
Πρόεδρος Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου
Εύα Νεοφύτου
Γραμματέας Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου

2nd Cyprus Police International Conference “Major Policies in Dealing with Organized Crime and 
Corruption: European and International Dimensions”

OLAF European Anti-Fraud Office
Directorate B Investigations II
Unit B.5. Agriculture and Structural Funds III
Head of Unit

Dear Mister Chrysostomou,
Please let me express my profound thankfulness for your warm hospitality and the impeccable 
arrangements of the event mentioned above. It was my pleasure to participate to the 2nd Cyprus Police 
International Conference that proved to be precious opportunity to meet key institutional representatives, 
who play a crucial role in the fight against transnational crime and corruption, in order to share our 
respective strategies. We are highly motivated, also on our part, to advance and strengthen our mutual 
cooperation. Therefore, I am looking forward to further initiatives, as well as new opportunities to 
exchange our considerations. Thank you once again for your invitation and the accurate organization of the 
conference.

Sincerely yours,
Francesco Albore

Special Olympics Cyprus

16 Μαΐου 2017
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Κύριο
Ζαχαρία Χρυσοστόμου
Αρχηγό Αστυνομίας
Αξιότιμε Κύριε,

Εκ  μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε 
τις ολόθερμες ευχαριστίες μας για τη στήριξη και βοήθεια που μας παρείχατε κατά τη διάρκεια των 
Παγκύπριων Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν από τις 5 μέχρι 12 Μαΐου 2017.
Θερμές ευχαριστίες θα θέλαμε να εκφράσουμε επίσης και προς τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της 
Αστυνομίας, η οποία παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης των αγώνων, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
07 Μαΐου 2017, στη Λάρνακα. Η βοήθειά σας είναι τεράστια και στηρίζει διαχρονικά την προσπάθειά μας 
για κοινωνικοποίηση και επανένταξη των ατόμων με νοητική υστέρηση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Προσβλέποντας σε περαιτέρω συνεργασία μαζί σας, σας ευχαριστούμε και πάλι σας ευχόμαστε ότι 
καλύτερο.

Με εκτίμηση
Γιάννης Παναγή Ελένη Ρωσσίδου
Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

04 Ιουλίου, 2017

Αρχηγό Αστυνομίας,

Η ποινική υπόθεση, που αφορούσε το ΣΑΠΑ, αποπερατώθηκε στις 19.05.2017 μετά από μια μακρά 
ακροαματική διαδικασία. Όπως ήδη γνωρίζετε, όλοι οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν ένοχοι στις κατηγορίες 
που αντιμετώπιζαν και έχουν επιβληθεί σε αυτούς ποινές πολυετούς φυλάκισης. Η εν λόγω υπόθεση ήταν 
πράγματι πολύπλοκη, με μεγάλο όγκο μαρτυρικού υλικού και λόγω της φύσεώς της προκάλεσε το 
δημόσιο ενδιαφέρον. Παρόλα ταύτα, οι ανακριτές κατόρθωσαν να φέρουν εις πέρας την αποστολή που 
τους είχατε αναθέσει. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να σας πληροφορήσω, εγώ προσωπικά, ότι οι εν λόγω 
ανακριτές επέδειξαν μεγάλο ζήλο και επαγγελματισμό στη διερεύνηση της υπόθεσης, γεγονός που τιμά το 
αστυνομικό σώμα. Με τις επίπονες προσπάθειές τους και την καθοδήγησή τους από τους επικεφαλής των 
ερευνών, Υπαστυνόμου Ελευθερίου Κυριάκου και Λοχ. 2192 Γιάννου Κωνσταντίνου, κατόρθωσαν να 
εξιχνιάσουν μια τέτοιας φύσεως υπόθεση, με υψηλό βαθμό δυσκολίας. Η δική τους συμβολή στη θετική 
έκβαση της υπόθεσης είναι αδιαμφισβήτητη και θα πρέπει να ομολογήσω ότι μόνο όταν γίνεται καλή 
διερεύνηση των υποθέσεων μπορούμε να έχουμε τέτοια θετικά αποτελέσματα ενώπιον των δικαστηρίων.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας θα θέλαμε να συγχαρούμε την εν λόγω ανακριτική ομάδα.
Νίνος Κέκκος
Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας
για Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας
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ΤΠΗΡΔΙΑ 
 ΔΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΧΝ 

ΔΡΔΤΝΧΝ 

(ΤΠ. ΔΓ. Δ.) 

ΣΜΗΜΑ  
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ  

ΔΓΚΛΗΜΑΣΟ 

ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ 

ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ 
(Τ.ΚΑ.Ν.) 

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ  
ΑΚΑΓΗΜΙΑ 

(Α.Α.Κ.) 

ΓΡAΦΔΙΟ 
 ΠΡΟΛΗΦΔΧΝ 

TMHMA ΓΙΟΙΚΗΗ &  
ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ  

ΠΡΟΣΤΠΧΝ  
ΔΠΙΘΔΧΡΗΔΧ &  

ΔΛΔΓΥΟΤ 
(Γ.Δ.Π.Δ. & Δ.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ 
(Γ.Ο.) 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ 
ΔΝΧΗ & ΓΙΔΘΝΟΤ      

ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ                
ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

(Γ.Δ.Δ. & Γ.Α..) 

ΣΜΗΜΑ ΣΡΟΥΑΙΑ 
ΑΡΥΗΓΔΙΟΤ 

 

ΣΜΗΜΑ            
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ  
ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ & 

 ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ 
(Τ.Α. & Μ.) 

ΠΤΡΟΒΔΣΙΚΗ Τ-
ΠΗΡΔΙΑ 

(Π.Τ.) 

ΜHΥΑΝΟΚΙΝΗΣΗ 
ΜΟΝΑΓΑ ΑΜΔΗ 

ΓΡΑΗ 
(Μ.Μ.Α.Γ.) 

ΜΟΝΑΓΑ  

ΠΡΟΔΓΡΙΚΗ 
ΦΡΟΤΡΑ 
(Μ.Π.Φ.) 

ΛΙΜΔΝΙΚΗ & 
ΝΑΤΣΙΚΗ  

ΑΣΤΝΟΜΙΑ 
(Λ. & Ν.Α.) 

ΜΟΝΑΓΑ 
 ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΧΝ 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

(Μ.Α.ΔΠ.) 

Tμ. Πληροφορικής 3/2016 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ  
   ΑΦΑΛΔΙΑ  

ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΧΝ 

(Γ.Α.Α.) 

Γπαθείο Απσηγού 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ

Έτος
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΘΥΜΑΤΑ
Τραυματίες

Θανατηφόρα Σοβαρά Ελαφρά Ζημιές ΣΥΝΟΛΟ Νεκροί Σοβαρά Ελαφρά ΣΥΝΟΛΟ

2013 41 355 378 499 1,273 44 407 722 1,173

2014 44 395 319 396 1,154 45 467 603 1,115

2015 56 324 280 298 958 57 377 570 1,004

2016 45 355 250 292 942 46 406 558 1,010

2017 49 349 209 269 876 53 388 450 891

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης(ΓΣ&Χ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

Επαρχίες
Θανατηφόρα Νεκροί

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Λευκωσία 13 16 17 13 20 14 16 17 13 22

Λεμεσός 9 9 14 11 16 9 9 15 11 18

Λάρνακα 12 5 8 7 5 13 5 8 7 5

Πάφος 5 6 9 6 3 5 6 9 6 3

Αμμόχωστος 1 6 8 5 3 1 7 8 5 3

Μόρφου 1 2 0 3 2 2 2 0 4 2

ΣΥΝΟΛΟ 41 44 56 45 49 44 45 57 46 53

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης(ΓΣ&Χ)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ

Έτος
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΘΥΜΑΤΑ
Τραυματίες

Θανατηφόρα Σοβαρά Ελαφρά Ζημιές ΣΥΝΟΛΟ Νεκροί Σοβαρά Ελαφρά ΣΥΝΟΛΟ

2013 41 355 378 499 1,273 44 407 722 1,173

2014 44 395 319 396 1,154 45 467 603 1,115

2015 56 324 280 298 958 57 377 570 1,004

2016 45 355 250 292 942 46 406 558 1,010

2017 49 349 209 269 876 53 388 450 891

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης(ΓΣ&Χ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ / ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑ

Επαρχίες
Θανατηφόρα Νεκροί

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

Λευκωσία 13 16 17 13 20 14 16 17 13 22

Λεμεσός 9 9 14 11 16 9 9 15 11 18

Λάρνακα 12 5 8 7 5 13 5 8 7 5

Πάφος 5 6 9 6 3 5 6 9 6 3

Αμμόχωστος 1 6 8 5 3 1 7 8 5 3

Μόρφου 1 2 0 3 2 2 2 0 4 2

ΣΥΝΟΛΟ 41 44 56 45 49 44 45 57 46 53

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης(ΓΣ&Χ)



Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής 06/11/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Θέση Νεκρού 2013 2014 2015 2016 2017

Πεζοί 8 10 16 14 15

Οδηγοί 13 13 19 14 12

Επιβάτες Οχήματος 6 7 6 5 6

Μοτοποδηλάτες 0 4 1 2 2

Επιβ. Μοτοποδηλ. 0 0 1 0 0

Μοτοσυκλετιστές 14 10 12 10 14

Επιβ. Μοτοσυκλ. 1 0 1 1 0

Ποδηλάτες 2 1 1 0 4

ΣΥΝΟΛΟ 44 45 57 46 53

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης(ΓΣ&Χ)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΖΩΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιγραφή 2013 2014 2015 2016 2017

Έφεραν ζώνη ασφαλείας 8 6 11 7 6

Δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας 11 11 14 12 11

Δεν υποχρεούντο να φέρουν
ζώνη ασφαλείας 0 0 1 0 0

Είναι άγνωστο αν έφεραν
ζώνη ασφαλείας 0 3 0 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 19 20 26 19 18

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης(ΓΣ&Χ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΩΝ/ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΡΑΝΟΥΣ

Περιγραφή 2013 2014 2015 2016 2017

Έφεραν κράνος 6 4 4 6 9

Δεν έφεραν κράνος 9 8 9 6 6

Άγνωστο 0 2 1 1 1

ΣΥΝΟΛΟ 15 14 14 13 16

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης(ΓΣ&Χ)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΆ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

Ηλικιακή
Ομάδα

2013 2014 2015 2016 2017

Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες

0-14 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1

15-24 17 1 11 3 10 2 10 1 8 2

25-39 5 1 10 1 11 6 6 1 13 2

40-59 6 1 4 3 5 4 9 3 7 0

60+ 6 6 7 6 10 8 10 5 15 3

ΣΥΝΟΛΟ
35 9 32 13 36 21 36 10 45 8

44 45 57 46 53
Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης(ΓΣ&Χ)
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20.85%

25.11%

12.77%

11.06%

7.23%

6.81%

4.68%

6.38%

1.70%

2.13%

1.28%

Θανατηφόρα Δυστυχήματα κατά Κυριότερες Αιτίες, 2013-2017

Αλκοόλη

Απρόσεκτη και Αμελής Οδήγηση

Υπερβολική Ταχύτητα

Μη Τήρηση Αριστερής Πλευράς

Απρόσεκτη Διακίνηση Πεζών

Άλλο

Ναρκωτικά

Απρόσεκτη Στροφή Δεξιά

Μη Παροχή Προτεραιότητας σε Πεζό σε διάβαση πεζών

Μη Παροχή Προτεραιότητας σε Οχήματα

Μη Συμμόρφωση στα Σήματα Τροχαίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
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Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-2017

(Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2018)                                                                                                                                                                                                                               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Υποσύνολο
(2005 - 2014)* Σύνολο

Περιστατικά 2 18 3 6 8 34 16 14 8 11 11 17 27 120 175

1.   Απλές καταγραφές 1 1 0 2 1 2 2 5 3 5 0 1 16 22 39

2.   Ποινικές Υποθέσεις 1 17 3 4 7 32 14 9 5 6 11 16 11 98 136

2.1 Ανεξιχνίαστη, Ανύπαρκτη, Άλλως
Διατεθείσα, Μη Αστυν. Φύσης 0 1 1 3 4 5 7 5 0 3 3 6 2 29 40

2.2 Υπό εξέταση/μελέτη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 6

2.3 Σε εκκρεμότητα 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3

2.4 Καταχώριση σε Δικαστήριο 1 16 2 1 3 27 6 4 5 3 8 7 4 68 87

2.3.1 Υπό εκδίκαση 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 2 0 13

2.3.2 Αναστολή, Διακοπή 0 0 2 0 2 4 3 1 1 1 2 0 2 14 18

2.3.3 Αθώωση, Απαλλαγή 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 5 5

2.3.4 Καταδίκη 0 16 0 1 1 21 3 2 3 2 2 0 0 49 51

Πηγή: Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων, Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, Αρχηγείο Αστυνομίας

*Για την υπό αναφορά περίοδο δεν εκκρεμούν υποθέσεις στο Δικαστήριο
Προσήφθηκαν κατηγορίες ρατσιστικής φύσεως

Περιστατικά ή/και Υποθέσεις Ρατσιστικής φύσεως ή/και με Ρατσιστικό κίνητρο 2005-2017 με βάση τον τρόπο εκδήλωσης
της επίθεσης

(Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2018)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Σύνολο

Περιστατικά 2 18 3 6 8 34 16 14 8 11 11 17 27 175

Κατηγοριοποίηση με βάση τον
τρόπο εκδηλωσης της επίθεσης

- Κατά προσώπου 2 1 2 2 4 10 15 5 5 1 4 13 5 69

- Κατά περιουσίας 0 17 1 5 4 22 5 3 1 2 5 4 5 74

-
Φραστικές επιθέσεις,
Εκφράσεις/Πράξεις
μίσους, Απειλές

2 2 1 0 5 24 4 6 7 8 3 13 22 97

Πηγή: Γραφείο Καταπολέμησης Διακρίσεων, Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, Αρχηγείο Αστυνομίας

*Για την υπό αναφορά περίοδο δεν εκκρεμούν υποθέσεις στο Δικαστήριο
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Μικροπαραβάσεις κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Αδικήματα 2015 2016 2017
Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε %

Αδικήματα εναντίον της Κοινής
Γαλήνης 502 497 99,0% 544 531 97,6% 562 555 98,8%

Αδικήματα εναντίον της
Άσκησης Νόμιμης Εξουσίας 118 116 98,3% 177 177 100,0% 146 145 99,3%

Αδικήματα που Παραβλάπτουν
το Κοινό Γενικά 1.535 1.528 99,5% 1.322 1.317 99,6% 468 467 99,8%

Αδικήματα Εναντίον
Προσώπων 965 935 96,9% 912 899 98,6% 927 905 97,6%

Αδικήματα Εναντίον Της
Περιουσίας 865 489 56,5% 737 424 57,5% 670 427 63,7%

Κακόβουλη Βλάβη σε
Περιουσία 259 145 56,0% 170 94 55,3% 188 109 58,0%

Απόπειρες και Συνωμοσίες για
τη Διάπραξη Εγκλημάτων 21 20 95,2% 19 19 100,0% 20 19 95,0%

Αδικήματα κατά Παράβαση
Διαφόρων άλλων Νόμων 5.255 5.211 99,2% 4.859 4.826 99,3% 3.211 3.177 98,9%

ΟΛΙΚΟ 9.520 8.941 93,9% 8.740 8.287 94,8% 6.192 5.804 93,7%

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)
Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις
%= Ποσοστό εξιχνίασης 

Σημείωση:
-- Στις Μικροπαραβάσεις περιλαμβάνονται και οι καταγγελίες όπως αυτές διαβιβάστηκαν στο  ΓΣ&Χ απο τους Αστυνομικούς
Σταθμούς. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που αφορούν το "Νόμο για θανατικούς ανακριτές (αιφνίδιοι και αφύσικοι
θάνατοι)" που συνήθως ταξινομούνται ως Ανύπαρκτες.
-- Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν Αναβαθμιστεί σε Σοβαρές, που έχουν Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και
που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες.
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Μικροπαραβάσεις κατά Επαρχία  και Έτος

Αστυνομική
Διεύθυνση

2015 2016 2017
Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε %

Λευκωσία 3.367 3.225 95,8% 2.725 2.621 96,2% 1.606 1.532 95,4%

Λεμεσός 2.689 2.575 95,8% 2.374 2.282 96,1% 1.716 1.619 94,3%

Λάρνακα 1.133 1.049 92,6% 1.403 1.342 95,7% 1.158 1.102 95,2%

Πάφος 1.205 1.097 91,0% 1.076 967 89,9% 799 711 89,0%

Αμμόχωστος 1.010 899 89,0% 1.013 942 93,0% 800 742 92,8%

Μόρφου 116 96 82,8% 149 133 89,3% 113 98 86,7%

ΟΛΙΚΟ 9.520 8.941 93,9% 8.740 8.287 94,8% 6.192 5.804 93,7%

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)
Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις
%= Ποσοστό εξιχνίασης 

Σημείωση:
-- Στις Μικροπαραβάσεις περιλαμβάνονται και οι καταγγελίες όπως αυτές διαβιβάστηκαν στο ΓΣ&Χ απο τους Αστυνομικούς
Σταθμούς. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που αφορούν το "Νόμο για θανατικούς ανακριτές (αιφνίδιοι και
αφύσικοι θάνατοι)" που συνήθως ταξινομούνται ως Ανύπαρκτες.
-- Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν Αναβαθμιστεί σε Σοβαρές, που έχουν Καταχωρηθεί ως εκ
λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες.
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Αδικήματα εναντίον της Περιουσίας κατά έτος                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Αδικήματα 2014 2015 αυξομείωση
14 - 15 2016 αυξομείωση

15 - 16 2017 αυξομείωση
16 - 17

Α
Δ

ΙΚ
Η

Μ
Α

ΤΑ
 Ε

Ν
Α

Ν
ΤΙ

Ο
Ν

 Τ
Η

Σ 
Π

ΕΡ
ΙΟ

Υ
ΣΙ

Α
Σ

Κλοπή (Κλοπή κινητού τηλεφώνου και μοτοποδηλάτου,
ανεξαρτήτως αξίας είναι μικροπαράβαση-βλέπε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β α.α 49Γ και 49Δ)

947 904 -5% 702 -22% 935 33%

Κλοπή ζώων αξίας πάνω των £500 και ζωοκτονία με
σκοπό την κλοπή

19 14 -26% 20 43% 9 -55%

Κλοπή καρπών /γεωργικής εσοδείας αξίας πάνω από
£500

0 0 - 0 - 0 -

Απόκρυψη μητρώων, διαθηκών, τίτλων κλπ με πρόθεση
δόλου

0 0 - 0 - 1 -

Ληστεία και Εκβίαση 90 78 -13% 93 19% 103 11%

Διαρρήξεις και συναφή εγκλήματα 2333 1948 -17% 1687 -13% 1448 -14%

Ψευδείς παραστάσεις, απάτη κλπ 119 97 -18% 126 30% 140 11%

Εξασφάλιση εκτέλεσης αξιόγραφου με ψευδείς
παραστάσεις

0 2 - 0 -100% -

Εξασφάλιση πίστωσης με ψευδείς παραστάσεις 23 32 39% 29 -9% 31 7%

Συνωμοσία για καταδολίευση 1 1 0% 1 0% 1 0%

Απάτη κατά την πώληση ή υποθήκευση περιουσίας 7 6 -14% 4 -33% 3 -25%

Κλεπταποδοχή και παράνομη κατοχή περιουσίας πάνω
από £500

34 20 -41% 13 -35% 9 -31%

Δόλοι από Επιτρόπους, Ψευδείς Λογαριασμοί 0 1 - 0 -100% -

Παράνομη κατοχή περιουσίας πάνω από £500 32 24 -25% 19 -21% 8 -58%

Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε
άλλον.

0 1 - 0 -100% -

Δόλια ιδιοποίηση ενέργειας ή τρεχούμενου νερού 24 25 4% 9 -64% 14 56%

Είσοδος ενόπλου σε ξένη περιουσία με σκοπό κλοπής 0 0 - 0 - -

Εκβιασμός κ.λπ. 14 15 7% 12 -20% 14 17%

Δόλια ιδιοποίηση ή τήρηση ψευδών λογαριασμών ή
παραποίησης βιβλίων ή λογαριασμών από διευθυντές και
αξιωματούχους

0 0 - 0 - 0 -

Ψευδείς εκθέσεις αξιωματούχων εταιρειών 0 0 - 0 - 0 -

Ψευδείς λογαριασμοί με σκοπό καταδολίευσης 0 0 - 1 - 0 -100%

Ψευδείς λογαριασμοί από δημόσιους λειτουργούς 0 0 - 0 - 0 -

Τοκογλυφία και Αισχροκέρδεια 4 4 0% 1 -75% 1 0%
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Εμπρησμός / Απόπειρα 229 188 -18% 173 -8% 232 34%

Φωτιά σε εσοδείες και φυτείες 3 4 33% 3 -25% 5 67%

Πρόκληση ναυαγίου 0 0 - 0 - 0 -

Βλάβη σε ζώα αξίας πάνω από  £500 2 1 -50% 2 100% 4 100%

Κακόβουλη βλάβη σε περιουσία (Σημείωση: Κακόβουλη
βλάβη σε περιουσία αξίας  μέχρι £500 κατά παράβαση
του άρθρου 324(1) του Ποινικού Κώδικα, Κεφ. 154 είναι
μικροπαράβαση.)

114 91 -20% 85 -7% 76 -11%

Απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες 47 52 11% 56 8% 0 -100%

Γραπτές απειλές εμπρησμού 0 0 0% 0 0% 56 0%

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)

Αδικήματα Κλοπής και Διαρρήξεων κατά έτος

Αδικήματα 2014 2015 αυξομείωση
14 - 15 2016 αυξομείωση

15 - 16 2017 αυξομείωση
16 - 17

Κλοπή ως σοβαρό αδίκημα 966 918 -5% 722 -21% 944 31%

Κλοπή ως μικροαδίκημα 965 703 -27% 611 -13% 543 -11%

Διαρρήξεις και συναφή εγκλήματα 2333 1948 -17% 1687 -13% 1448 -14%

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)

Σημείωση:
Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που έχουν Καταχωρηθεί ως εκ
λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες.



Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης 6/11/2018

Κατάσταση Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία και Έτος               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Αδικήματα
2015 2016 2017

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε %

Αδικήματα Κατά Της Κοινής
Γαλήνης 16 12 75,00% 9 6 66,67% 12 11 91,67%

Αδικήματα Κατά Της
‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας 75 69 92,00% 83 80 96,39% 75 65 86,67%

Αδικήματα Που
Παραβλάπτουν Γενικά το
Κοινό

32 29 90,6% 37 34 91,9% 42 36 85,7%

Αδικήματα Κατά Προσώπου 202 175 86,63% 208 184 88,46% 207 181 87,44%

Αδικήματα Κατά της
Περιουσίας 3172 1264 39,85% 2717 1163 42,80% 2717 1290 47,48%

Κακόβουλη Βλάβη Σε
Περιουσία 336 77 22,92% 319 69 21,63% 373 81 21,72%

Πλαστογραφία,
νομισματοκοπια,
παραχάραξη, παρομοια
ποινικά αδικήματα και
πλαστοπροσωπια

438 412 94,06% 315 277 87,94% 318 285 89,62%

Απόπειρες και Συνωμοσίες
Για Τη Διάπραξη Αδικημάτων 45 38 84,44% 54 50 92,59% 37 30 81,08%

Αδικήματα Κατά Παράβαση
Άλλων Νόμων 652 608 93,25% 459 404 88,02% 523 460 87,95%

Αδικήματα σχετικά με τα
ναρκωτικά και άλλες
ψυχότροπες ουσίες

944 917 97,14% 893 862 96,53% 949 927 97,68%

ΟΛΙΚΟ 5912 3601 60,91% 5094 3129 61,43% 5253 3366 64,08%

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)
Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις
% = Ποσοστό εξιχνίασης 

Σημείωση:
Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που έχουν Καταχωρηθεί
ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες.



Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης 6/11/2018

Σοβαρό Έγκλημα κατά Αδίκημα και Έτος

Αδικήματα
2015 2016 2017

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε %

Φόνοι 12 8 66,7% 11 10 90,9% 7 4 57,1%

Απόπειρες Φόνων 11 10 90,9% 7 6 85,7% 10 9 90,0%

Βιασμοί 20 17 85,0% 22 20 90,9% 19 15 78,9%

Απόπειρες Βιασμών 0 0 0,0% 2 2 100,0% 1 1 100,0%

Εμπρησμοί / Απόπειρες 188 34 18,1% 173 28 16,2% 232 38 16,4%

Ληστείες και Εκβιασμοί 93 47 50,5% 105 55 52,4% 117 65 55,6%

Ναρκωτικά 944 917 97,1% 893 862 96,5% 949 927 97,7%

Kαταστροφή περιουσίας με
εκρηκτικές ύλες 52 6 11,5% 56 3 5,4% 56 5 8,9%

Διαρρήξεις 1.948 591 30,3% 1.687 571 33,8% 1.448 499 34,5%

Κλοπές 918 428 46,6% 722 351 48,6% 944 538 57,0%

Αλλα σοβαρά εγκλήματα 1.726 1.543 89,4% 1.416 1.221 86,2% 1.470 1.265 86,1%

ΟΛΙΚΟ 5.912 3.601 60,9% 5.094 3.129 61,4% 5.253 3.366 64,1%

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)
Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις
% = Ποσοστό εξιχνίασης 

Σημείωση:
Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που έχουν
Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες.



Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης 6/11/2018

Σοβαρό Έγκλημα κατά Επαρχία και Έτος

Αστυνομική
Διεύθυνση

2015 2016 2017

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε %

Λευκωσία 1.511 814 53,9% 1.455 810 55,7% 1.166 671 57,5%

Λεμεσός 1.545 900 58,3% 1.259 794 63,1% 1.394 787 56,5%

Λάρνακα 851 578 67,9% 768 534 69,5% 776 529 68,2%

Πάφος 1.212 757 62,5% 956 555 58,1% 1.279 945 73,9%

Αμμόχωστος 718 522 72,7% 584 401 68,7% 506 375 74,1%

Μόρφου 75 30 40,0% 72 35 48,6% 132 59 44,7%

ΟΛΙΚΟ 5.912 3.601 60,9% 5.094 3.129 61,4% 5.253 3.366 64,1%

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)
Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις
% = Ποσοστό εξιχνίασης 

Σημείωση:
Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που
έχουν Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες.



Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης 6/11/2018

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
2015 2016 2017

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε %

Ψευδείς παραστάσεις, απάτη
κλπ 97 86 88,7% 126 116 92,1% 140 127 90,7%

Εξασφάλιση εκτέλεσης
αξιόγραφου με ψευδείς
παραστάσεις

2 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Εξασφάλιση πίστωσης με
ψευδείς παραστάσεις 32 32 100,0% 29 25 86,2% 31 29 93,5%

Συνωμοσία για καταδολίευση 1 1 100,0% 1 1 100,0% 1 0 0,0%

Απάτη κατά την πώληση ή
υποθήκευση περιουσίας 6 5 83,3% 4 4 100,0% 3 2 66,7%

Δόλοι από Επιτρόπους,
Ψευδείς  Λογαριασμοί 1 1 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Πλαστογραφία 351 330 94,0% 237 202 85,2% 248 220 88,7%

Αδικήματα σχετικά με το
νόμισμα 16 11 68,8% 16 16 100,0% 6 3 50,0%

Πλαστοπροσωπία 71 71 100,0% 62 59 95,2% 63 61 96,8%

Ο περί της Παρεμπόδισης και
Καταπολέμησης της
Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες
Νόμος

6 6 100,0% 6 6 100,0% 26 25 96,2%

ΣΥΝΟΛΟ 583 543 93,1% 481 429 89,2% 518 467 90,2%

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)
Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις
% = Ποσοστό εξιχνίασης 

Σημείωση:
Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που έχουν
Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες.



ΕΤΟΣ 2017

Αριθμός Υποθέσεων 950

Αριθμός Ενεχομένων Προσώπων 1094

Κύπριοι 802

Αλλοδαποί 292

Φυτά Κάνναβης 161

Κάνναβη

9

7 

κ

150 κιλά & 552 γρ.

Ρητίνη κάνναβης 
9 

κ
1 κιλό & 45 γρ.

Κοκαΐνη 
1 

κ
7 κιλά & 911 γρ.

Salvinorin A 1 γρ.

Ψιλοκιβίνη 30 γρ.

MDMA (Ecstasy)

2

7

7

2 κιλά & 750 γρ. 

& 159 δισκία

Αμφεταμίνη 
3

4
3 γρ. &  80 δισκία

Λισδεξαμφεταμίνη 50 καψούλες

Μεταμφεταμίνη
3

3  
956 γρ.

LSD
1

3 
3 χαρτάκια

mCPP
2

9
3 γρ.

Μεφεδρόνη
2

8 
109 γρ.

Φλουνιτραζεπάμη -- 1 δισκίο

Συνθετικές Ουσίες

3

6 

κ

ι

22 γρ. 

Ουσίες Ντόπινγκ --
30 αμπούλες, 1 φιαλίδιο,4821 δισκία ,

 210 καψούλες & 63 μπουκαλάκια & 280 ml

Σημείωση:

Οι ποσότητες που κατασχέθηκαν αναμένεται να διαφοροποιηθούν με την συμπλήρωση των επιστημονικών εξετάσεων του  Γενικού 

Χημείου Κράτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΟΣ 2017

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης 12/07/2018



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης  12/07/2018 

Α/Α 
ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

1.  1 Κάνναβη 339,6 γρ. 

2.  3  
Κάνναβη 381,65 γρ. &  

Κοκαΐνη 8,25 γρ.  

3.  -- Κάνναβη 1 κιλό & 48 γρ. 

4.  1 Κάνναβη 40,5 γρ. 

5.  1  Κάνναβη 36,5 γρ. 

6.  1 Κάνναβη 251,63 γρ. & Κοκαΐνη ΙΧΝΗ   

7.  -- Κάνναβη 7 κιλά & 650 γρ. 

8.  2  Κάνναβη 590,5 γρ. 

9.  2  
Κάνναβη 10 κιλά & 938,1 γρ. & 

Κοκαΐνη 2 κιλά & 286,2 γρ.  

10.  2  Κάνναβη 11 κιλά & 533,5 γρ. 

11.  -- Κάνναβη 60 γρ. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης  12/07/2018 

Α/Α 
ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

12.  1 Μεταμφεταμίνη 50 γρ. 

13.  1 
Κάνναβη 425,2 γρ. &  Κοκαΐνη ΙΧΝΗ 

& Μεταμφεταμίνη ΙΧΝΗ 

14.  1 
Κάνναβη 18,34 γρ., Φυτά Κάνναβης 
34   

15.  2  
Κάνναβη 39,64 γρ., Κοκαΐνη 1,74 γρ. 
& Μεταμφεταμίνη ΙΧΝΗ  

16.  2 Μεταμφεταμίνη 24,81 γρ. 

17.  1 Κάνναβη 239,22 γρ. 

18.  1 
Κάνναβη 111 γρ. &          Κοκαΐνη 2 

γρ. 

19.  1 Φυτά Κάνναβης 3 

20.  3 

Κάνναβη 12 κιλά & 343,11 γρ., 

Ρητίνη Κάνναβης 39,87 γρ., 
Κοκαΐνη 36,53 γρ.& MDMA Ecstasy 
2 κιλά & 229,45 γρ.  

21.  1 Κοκαΐνη  758,12 γρ. 

22.  1 Κάνναβη 38 γρ. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης  12/07/2018 

Α/Α 
ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

23.  1 Κάνναβη 81,77 γρ. &  Κοκαΐνη ΙΧΝΗ  

24.  1 Κάνναβη 3 κιλά & 994,3 γρ. 

25.  1 
Κάνναβη 214,34 γρ. & Κοκαΐνη 1,63 
  

26.  1 Κάνναβη 917,5 γρ. 

27.  1 
Κάνναβη 4 κιλά & 685,4 γρ. & 

Κοκαΐνη ΙΧΝΗ 

28.  1 Κάνναβη 52,48 γρ. &  Κοκαΐνη ΙΧΝΗ 

29.  1 
Φυτά Κάνναβης 3 & Κάνναβη 5,5 γρ. 

& Μεταμφεταμίνη 0,2 γρ. 

30.  1 Κάνναβη 38 γρ. 

31.  1 Κοκαΐνη 15 γρ.  

32.  1 Κάνναβη 14 κιλά & 883,9 γρ 

33.  2 
MDMA(Ecstasy) 499,6 γρ., 
Μεφεδρόνη 109,06 γρ. & 

Κάνναβη 0,07 γρ. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης  12/07/2018 

Α/Α 
ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

34.  2 
Κοκαΐνη 13,46 γρ.,. & Κάνναβη 6,19 
γρ. & MDMA(Ecstasy) 20,05 γρ. 

35.  3 Κάνναβη 85,55 γρ. 

36.  3  
Κοκαΐνη 808,83 γρ.  & Κάνναβη 
ΙΧΝΗ & Μεταμφεταμίνη 864 γρ. 

37.  1 Κάνναβη 33 γρ. 

38.  5 
Κάνναβη 4 κιλά & 203,98 γρ. & 

Κοκαΐνη ΙΧΝΗ 

39.  1 Κάνναβη 104,7 γρ. 

40.  2 
Φυτά Κάνναβη 5 &            Κάνναβη 1 

γρ. 

41.  1 

Κάνναβη 1 κιλό & 145,62 γρ. & 

Κοκαΐνη 80,24 γρ. &  
Μεταμφεταμίνη 0,32 γρ.   

42.  2 Κοκαΐνη 86 γρ.  

43.  1 
Φυτά Κάνναβης 59 & 
Κάνναβη 0,08 γρ. 

44.  2 Κάνναβη 1 κιλό & 577 γρ. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης  12/07/2018 

Α/Α 
ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

45.  1 
Κάνναβη 337,5 γρ. & 
Κοκαΐνη ΙΧΝΗ  

46.  1 
Κάνναβη 290,86 γρ. & 

Κοκαΐνη ΙΧΝΗ  

47.  2 
Κάνναβη 6 κιλά & 375,9 γρ. & 
Κοκαΐνη ΙΧΝΗ  

48.  1 
Κάνναβη 450 γρ. &          
Κοκαΐνη 0,3 γρ.  

49.  1 
Κάνναβη 2,7 γρ. & 

Φυτά Κάνναβη 16 

50.  4 
Κάνναβη 9 κιλά & 984,1 γρ. & 
Κοκαΐνη 0,09 γρ.  

51.  3 Κάνναβη 5 κιλά & 786 γρ. 

52.  2  Κάνναβη 5 κιλά & 8,4 γρ. 

53.  1 
Κάνναβη 245,47 γρ., Ρητίνη 
Κάνναβης 5,73 γρ. &  

MDMA Ecstasy γρ. 0,21 γρ. 

54.  2  Κοκαΐνη 1 κιλό & 461,7 γρ. &   

55.  1 
Κάνναβη 65 γρ. & 
Φυτά Κάνναβης 8 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης  12/07/2018 

Α/Α 
ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

56.  -- Κάνναβη 2 κιλά & 200 γρ. 

57.  -- Κάνναβη 2 κιλά 

58.  1 Κάνναβη 125 γρ.  

59.  1 Κοκαΐνη 600,9 γρ.   

60.  1 
Φυτά Κάνναβης 3 &     

Κάνναβη 1 γρ. 

61.  4 
Κάνναβη 14 κιλά & 104,05 γρ. & 
Κοκαΐνη 0,46 γρ. 

62.  2 Κάνναβη 3 κιλά & 971,1 γρ. 

63.  1 Κάνναβη 68 γρ. 

64.  1 Κοκαΐνη 454 γρ. 

65.  3 
Κάνναβη 43 γρ. &        
Κοκαΐνη 3 γρ. 

66.  2 Κάνναβη 180 γρ.  



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης  12/07/2018 

Α/Α 
ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

67.  1 
Κάνναβη 1 κιλό & 688,51 γρ. & 
Κοκαΐνη ΙΧΝΗ 

68.  -- Κάνναβη 330 γρ. 

69.  -- Φυτά Κάνναβης 3  

70.  2 Κάνναβη 2 κιλά & 878,2 γρ. 

71.  1 
Κοκαΐνη 23 γρ. &        

Κάνναβη 1 γρ.  

72.  -- Κάνναβη 400 γρ. 

73.  1 Φυτά Κάνναβης 5  

74.  1 Κάνναβη 149,1 γρ. 

75.  3 Κάνναβη 50 γρ. 

76.  1 Φυτά Κάνναβης 7 

77.  1 Κάνναβη 228 γρ. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης  12/07/2018 

Α/Α 
ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

78.  1 
Κάνναβη 7,44 γρ. &  
Ρητίνη Κάνναβης 955,81 γρ. 

79.  2 
Κάνναβη 34 γρ. &           

Κοκαΐνη 0,7 γρ.  

80.  3 Κοκαΐνη 117,88 γρ. 

81.  1 Κάνναβη 60 γρ. 

82.  1 Κάνναβη 34 γρ. 

83.  -- Κάνναβη 2 κιλά 

84.  1 Κάνναβη 3 κιλά & 632,4 γρ. 

85.  1 Κάνναβη 4 κιλά & 787,7 γρ. 

86.  1 Κάνναβη 59 γρ. 

87.  -- Κάνναβη 55 γρ. 

88.  1 Κάνναβη 60 γρ. 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης  12/07/2018 

Α/Α 
ΕΝΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΑ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

89.  3 

Κάνναβη 461,3 & 

Ρητίνη Κάνναβης 42 γρ. &  
Κοκαΐνη 2,5 γρ &  

Ψιλοκιβίνη 30 γρ. 

90.  1 
Κοκαΐνη 1 κιλό & 28 γρ. & 
Κάνναβη 87 γρ.  

91.  1 

Κάνναβη 2 κιλά & 166 γρ., 

Φυτά Κάνναβης 1 & 
Κοκαΐνη 0,2 γρ. 

Σύνολο 126 

Κάνναβη 148 κιλά & 522 γρ., 

Ρητίνη Κάνναβης 1 κιλό & 43 γρ., 
Φυτά Κάνναβης 147, 

Κοκαΐνη 7 κιλά & 791 γρ., 
MDMA (Ecstasy) 2 κιλά & 749 γρ. 
Ψιλοκιβίνη 30 γρ., 

Μεταμφεταμίνη 889 γρ. & 
Μεφεδρόνη 109 γρ. 

 



Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης 6/11/2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ K

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 2015 2016 2017
% ποσοστιαία

διαφορά
(2016 - 2017)

1. Απελάσεις Αλλοδαπών 1.764 944 550 -42%

2. Αναχωρήσαντες καθ΄υπόδειξη 208 147 230 56%

3. Άρνηση εισόδου σε αλλοδαπούς 535 692 1.534 122%

4. Παράνομοι Αλλοδαποί 4.263 3.497 4.118 18%

4.1 Συλληφθέντες Λαθρομετανάστες 185 199 90 -55%

4.2 Παράνομη Παραμονή (overstayed) 2.732 1.622 1.456 -10%

4.3 Αιτητές Ασύλου 1.231 1.601 2.480 55%

4.4 Αναχωρούντες Λαθρομετανάστες
(οικιοθελώς) 115 75 92 23%

5. Παράνομη Παραμονή (overstayed) 2.732 1.622 1.456 -10%

5.1 Παράνομη Παραμονή - Συλληφθέντες 1.703 900 748 -17%

5.2 Παράνομη παραμονή - Αναχωρούντες
οικιοθελώς 1.029 722 708 -2%

6. Παράνομη εργοδότηση

6.1 Υποθέσεις 327 223 326 46%

6.2 Ενεχόμενοι εργοδότες 336 226 334 48%

6.3 Συλληφθέντες αλλοδαποί εργαζόμενοι 437 282 485 72%

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)


