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  ΜΕΡΟΣ Α΄ - Αστυνόμευση στην Κύπρο 

Γενικές Πληροφορίες 

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στη δημογραφική έκθεση για το 2017, ο πληθυσμός της 
Kύπρου στο τέλος του 2017 υπολογίζεται σε 956.000 σε σύγκριση με 947.00 τον προηγούμενο χρόνο, 
σημειώνοντας αύξηση 1%. Στο συνολικό πληθυσμό της Kύπρου δεν περιλαμβάνονται οι Tούρκοι έποικοι. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε σύνολο 956.800 κατοίκων η σύνθεση του πληθυσμού κατά κοινότητα στο 
τέλος του 2017 ήταν: 

Ελληνοκυπριακή κοινότητα 713.500 ή 74,6%  

Τουρκοκυπριακή κοινότητα 92.600 ή 9,7%  

Ξένοι υπήκοοι 150.700 ή 15,7%. 

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): 

Λήδρα Πάλλας (μόνο για πεζούς),  

Άγιος Δομέτιος,  

οδός Λήδρας (μόνο για πεζούς), 

Ζώδια (Αστρομερίτη),  

Κάτω Πύργος- Καραβοστάσι (Λιμνίτης),  

Λεύκα-Απλίκι  (12/11/2018), 

Δερύνεια (12/11/2018), 

Πέργαμος,  

Στροβίλια 

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 2018, 1.014.340 
Ελληνοκύπριοι πέρασαν προς  τις κατεχόμενες περιοχές. Σε σχέση με το 2017, όπου ο αριθμός αυτός 
ανήλθε στις 646.569, παρουσιάζεται αυξητική τάση ύψους 56%. Επίσης το 2018 πέρασαν στις κατεχόμενες 
περιοχές 486.040 ελληνοκυπριακά οχήματα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 81% σε σχέση με το 
2017, όπου ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 267.467. Αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια του 2018, από τα 
κατεχόμενα προσήλθαν στις ελεύθερες περιοχές 1.076.667  Τουρκοκύπριοι ενώ κατά τη διάρκεια του 2017 
προσήλθαν στις ελεύθερες περιοχές 1.140.682 Τουρκοκύπριοι, παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης 
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του 5,6% το 2018. Επίσης 417.629 τουρκοκυπριακά οχήματα πέρασαν το 2018 στις ελεύθερες περιοχές 
παρουσιάζοντας μείωση 4,18% σε σχέση με το 2017 όπου είχαν περάσει 435.882. 

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 σ’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 σ’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.155 

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:  
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(α) Διοίκηση 

(β) Επιχειρήσεις 

(γ) Εκπαίδευση 

(δ) Υπηρεσίες Υποστήριξης 

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 
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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. 

Ποιοτική αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Έννομη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Εκσυγχρονισμός, αποτελεσματικότητα και βελτίωση των δομών. 

Διαφάνεια, πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Όραμα  

Να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία, η οποία να εγγυάται μια ασφαλέστερη 
κοινωνία. 

Αρχές  

Η Κυπριακή Αστυνομία είναι δεσμευμένη να παρέχει δίκαιη και ίση μεταχείριση σε όλους τους πολίτες, 
ανεξαρτήτως κοινότητας, φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, πολιτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ηλικίας και κοινωνικής τάξης. 

Αξίες 

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

Δικαιοσύνη  - Επίδειξη αμεροληψίας, απαλλαγή από προσωπικά συμφέροντα, προκατάληψη ή 
ευνοιοκρατία. 

Ακεραιότητα - Θα διοικούμε δια του παραδείγματος, αδιάφθοροι και πράττοντας το σωστό ανεξάρτητα 
από τις πιέσεις ή τον προσωπικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε. 

Επαγγελματισμό - Θα ενεργούμε με βάση τον κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας , τα εθνικά πρότυπα 
επιβολής του νόμου και τις προσδοκίες της κοινωνίας.  

Αποτελεσματικότητα - Θα είμαστε υπεράνω κατάκρισης και θα επιδεικνύουμε καλή, ευσυνείδητη και 
επαγγελματική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση αυτών που υπηρετούμε.  

Αξιοκρατία - Ως Αστυνομία πρέπει να επιδεικνύουμε αμεροληψία σε όλες τις σχέσεις με τους 
συναδέλφους, συνεργάτες και μέλη του κοινού.  
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Διαφάνεια - Είμαστε διαφανείς στις ενέργειες, τις αποφάσεις και τις επικοινωνίες τόσο με τους 
ανθρώπους τους οποίους εργαζόμαστε όσο και με αυτούς που υπηρετούμε. 

Εμπιστοσύνη - Θα είμαστε αξιόπιστοι , ειλικρινείς και απαλλαγμένοι από κάθε δολιότητα. 

Αφοσίωση -  Θα δείξουμε αφοσίωση στους στόχους της Υπηρεσίας και στην προσωπική μας ανάπτυξη 
προσηλωμένοι στις προσπάθειες  μας να συμβουλεύουμε, να εργαζόμαστε μαζί και να υπηρετούμε την 
κοινωνία. 

Σεβασμό - Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την προσωπική τους 
κατάσταση, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ως εκ τούτου θα δείξουμε ευγενική εκτίμηση για τους 
ανθρώπους σε κάθε περίπτωση.  

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 

(ROAD POLICING)

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 

ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Ο Προϋπολογισμός της Αστυνομίας, για το 2018, ανήλθε στο συνολικό ποσό των €231,68 εκ. σε σύγκριση 
με €224,35 εκ. για το 2017. Παρουσιάζει δηλαδή, καθαρή συνολική αύξηση για το 2018 ποσού ύψους  
€7,33 εκ. ή 3,27% περίπου.  

Από το σύνολο των €231,68 εκ. που υπολογίζεται για το 2018, ποσό ύψους €188,81 εκ. ή 81,5% του 
συνόλου, αφορά στις δαπάνες μισθοδοσίας και επιδομάτων του προσωπικού. Το εν λόγω ποσό είναι 
αυξημένο σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του 2017 (€182,65 εκ.), κατά €6,16 εκ. ή 2,6%  περίπου λόγω 
της επανέναρξης παραχώρησης προσαυξήσεων από το 2017 και της αποδέσμευσης αριθμού κενών  
θέσεων προαγωγών. Το υπόλοιπο ποσό των €42,87 εκ., αφορά τις εναπομείναντες Τακτικές και 
Αναπτυξιακές Δαπάνες.     

 Αναλυτικότερα οι Τακτικές Δαπάνες για την Αστυνομία, εκτός των δαπανών για μισθούς, ωρομίσθια και 
επιδόματα, ανέρχονται στο ποσό των   €31,72 εκ. σε σύγκριση με €29,92 εκ. για το 2017. Παρουσιάζουν 
δηλαδή συνολική αύξηση ύψους €1,8 εκ. ή 6%, η οποία καλύπτεται ως αποτέλεσμα της αυξομείωσης 
διαφόρων κονδυλίων με κυριότερα τα εξής: αύξηση διαφόρων λειτουργικών δαπανών €0,5 εκ., αύξηση 
δαπανών αγοράς Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας €0,75 εκ. και αύξηση δαπανών για αγορά 
Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού €0,7 εκ., περίπου. Περαιτέρω, παρουσιάζονται μειώσεις για τις δαπάνες 
που αφορούν την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού  €0,45εκ. και τις δαπάνες αγοράς Αστυνομικών 
Οχημάτων  €0,52 εκ. 

Οι Αναπτυξιακές δαπάνες για το 2018 ανέρχονται στο ποσό των €11,15 εκ. σε σύγκριση με €11,78 εκ. για 
το 2017. Δηλαδή, παρουσιάζουν οριακή μείωση €0,63 εκ. ή 5,4%, η οποία οφείλεται στην μείωση των 
κονδυλίων για ανεγέρσεις κτιρίων της Αστυνομίας.  

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.  

Μέχρι το τέλος του 2018, στην Αστυνομία Κύπρου υπηρετούσαν 4927 μέλη, εκ των οποίων 3932 
Αστυνομικοί, 869 Ε/Αστυφύλακες, 46 Τ/Ε/Αστυφύλακες και 80 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, 1/1/2019, υπηρετούσαν στην Αστυνομία 3671 
άντρες ή 74.50% σε όλες τις βαθμίδες και 1256 γυναίκες ή 25.49%. Μεταξύ 2014 μέχρι και σήμερα δεν 
υπάρχουν γυναίκες σε ψηλότερη βαθμίδα από αυτήν του Αστυνόμου Β’. Μέχρι σήμερα η ανώτερη 
βαθμίδα που είχε φτάσει γυναίκα ήταν στο βαθμό του Β/Αρχηγού, μόνο σε μια περίπτωση από την ίδρυση 
της Αστυνομίας. 
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ΒΑΘΜΟΣ 

 

1.1.2014 

 

1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 

Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες 

Αρχηγός 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Υπαρχηγός 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Β/Αρχηγοί 3 0 1 0 1 0 5 0 5 0 4 0 

Ανώτ. 
Αστυνόμοι 

10 0 7 0 9 0 7 0 16 0 12 0 

Αστυνόμοι Α΄ 11 0 13 0 10 0 6 0 11 0 9 1 

Αστυνόμοι 
Β΄ 

36 4 21 4 21 4 37 4 63 4 59 5 

Ανώτ.Υπ/μοι 79 1 87 1 85 1 82 4 71 9 70 7 

Υπαστυνόμοι 202 13 201 15 194 13 180 15 198 24 192 24 

Λοχίες 503 98 488 99 488 101 466 95 528 92 523 92 

Αστυφύλακες 2372 698 2346 697 2331 694 2310 691 2305 760 2264 751 

Ειδικοί 
Αστυφ. 

576 412 572 407 565 401 560 395 545 384 536 376 

ΣΥΝΟΛΟ 3794 1226 3738 1223 3706 1214 3655 1204 3744 1273 3671 1256 

 

Προκήρυξη Εξειδικευμένων Θέσεων 

Μετά από δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με αρ. Γνωστοποίησης 766, 
προκηρήχθηκαν τρείς κενές θέσεις 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, 
υποβλήθηκαν συνολικά 8 αιτήσεις. Οι διαδικασίες για πλήρωση των θέσεων  ολοκληρώθηκαν και την 
01/11/2018 έγινε η πρόσληψη των τριών εξειδικευμένων μελών.  
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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και Πανεπιστημίου Κύπρου  

Ως μια πολύ σημαντική και ιστορική μέρα για την Αστυνομία Κύπρου, αλλά και καθοριστική για την 
αστυνομική εκπαίδευση στον τόπο μας, χαρακτηρίστηκε η ημέρα που υπογράφηκε το Μνημόνιο 
Συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου που υπεγράφη στις 5 
Ιουλίου, 2018 στο Αρχηγείο Αστυνομίας από τον Αρχηγό Αστυνομίας και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, αμέσως μετά την ψήφιση σχετικής Νομοθεσίας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 Ιουνίου 
2018. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, οι δόκιμοι αστυνομικοί καλούνται 
να ολοκληρώσουν ένα τριετές πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει πέντε ενότητες σχετικές με την 
αστυνόμευση σε ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ με την ολοκλήρωση όλων των σταδίων της 
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, τους απονέμεται δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης. Όσον αφορά στους 
υποψήφιους Υπαστυνόμους, ως προαπαιτούμενο, καλούνται να παρακολουθήσουν τρεις ενότητες που 
σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για τον βαθμό τους, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και άλλες 
εκπαιδευτικές ενότητες στην Αστυνομική Ακαδημία. 

Με την εκπαιδευτική αυτή μεταρρύθμιση, σήμερα η Αστυνομία Κύπρου αποτελεί έναν από τους 
πρωτοπόρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αστυνομικούς οργανισμούς στον τομέα της αστυνομικής 
εκπαίδευσης. 

Το πρώτο καινοτόμο πρόγραμμα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, 
ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2018 στο πλαίσιο της Βασικής Εκπαίδευσης δοκίμων αστυνομικών και στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας που επιλέγονται για προαγωγή στον βαθμό του 
Υπαστυνόμου. 

Αρχικά συμμετείχαν σε αυτό 99 δόκιμοι αστυνομικοί, οι οποίοι παρακολούθησαν θεματικές ενότητες του 
Τμήματος Νομικής και του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 
Αγωγής. To πρόγραμμα ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Με την μεταρρύθμιση του τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης, υιοθετείται ένα μεικτό εκπαιδευτικό 
σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης το οποίο από τη μια πλευρά δίδει έμφαση, σε ανθρωποκεντρικές 
προσεγγίσεις, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στη μάθηση μέσα από την 
αλληλεπίδραση, στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως υποδήσεις ρόλων και προσομοιώσεις και 
στη μάθηση υπό εποπτεία στον χώρο εργασίας. Και από την άλλη, συμπεριλαμβάνει μια μορφωτική 
προσέγγιση στον τομέα της αστυνόμευσης, με την παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄- Ανασκόπηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του 2018  

Κατά τη διάρκεια του 2018, 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.  

 

 

 

 

 



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017 

 

 

 10 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  

ΣΤΟΧΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ  Περιγραφή  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 

ΤΜΗΜΑ / 

ΜΟΝΑΔΑ  
Δεκ-17 Δεκ-18 

Σ1: Βελτίωση 
επιπέδου 
οδικής 

ασφάλειας & 
εφαρμογή της 
σύγχρονης 

μεθόδου οδικής 
αστυνόμευσης 
(road policing) 

ΔΕ01:  % 
περιπτώσεων 
που αφορούσαν 

σε σοβαρά  
ποινικά 
αδικήματα σε 

σχέση με τον 
συνολικό αριθμό 
περιπτώσεων 

εντοπισμού 
αδικημάτων στα 
πλαίσια 

εφαρμογής της 
οδικής 
αστυνόμευσης  

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 

ΓΑΣ 38,03%   (1304-496) 29,61%   (2333-691) 

ΔΕ02: Αριθμός 

νεκρών σε 
θανατηφόρες 
τροχαίες 

συγκρούσεις 

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  

ΓΑΣ 53 49 

Δ01:Ανάπτυξη 
οδικής 

συνείδησης 

ΔΑ01:  
% από τους 
νεκρούς σε 

θανατηφόρες 
οδικές 
συγκρούσεις 

που  δεν έφεραν 
ζώνη ασφάλειας 
και % που δεν 

έφεραν κράνος 

Για τη ζώνη ασφαλείας 

εννοούμε τους οδηγούς 
και επιβάτες 
μηχανοκινήτων 

οχημάτων, ενώ για το 
κράνος, οδηγούς και 
επιβάτες 

μοτοσυκλετιστών και 
μοτοποδηλάτων 

ΓΑΣ 
ΖΩΝΗ 61,11%         

ΚΡΑΝΟΣ 37,5% 
ΖΩΝΗ   75% (18 από 24)                                       
ΚΡΑΝΟΣ 56% (9 από 16) 

Δ02: Πρόληψη 

τροχαίων 
παραβάσεων 
και άσκηση 

οδικής 
αστυνόμευσης 

ΔΑ02:  
Αριθμός 
Τροχαίων 

καταγγελιών 

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 

ΓΑΣ 193258 

214.320                                                                                        

Ναρκοτεστ - Ελέγχοι 546 
Θετικό δείγμα (στάληκε 

Χημείο) 371 

Αρνήθηκε να δώσει δείγμα 
14  
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Δ03:Διαχείριση 
οδικών 
τροχαίων 

συγκρούσεων 

ΔΑ03:  
Μέσος χρόνος 
ολοκλήρωσης 

της εξέτασης και 
διαβίβαση 
υποθέσεων στο 

δικαστήριο 

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. 

ΑΔΕ                      

ΤΜΗΜΑ 

ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 

89,8 μέρες (εκτος 
Λευκωσία και Πάφος)  

336 υποθ.26688 μέρες 
=79,42 μέρες (εκτος 

Λευκωσία 60 και Πάφος 66)  

Σ2: 
Καταπολέμηση 

της 
τρομοκρατίας 
και της 

ριζοσπαστικοπ
οίησης 

ΔΕ1:   
 Επίπεδο 

Απειλής στην 
Κύπρο μετά από 
την Αξιολόγηση 

Κινδύνου 

  

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

– ΓΡ. 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Μέτριο Μέτριο (3 από 5) 

Δ01: Συλλογή 

και ανάλυση 
πληροφοριών  

ΔΑ01:  

% πληροφοριών 
που συλλέγονται 
και αναλύονται 

και κατέληξαν σε 
επιχειρήσεις  

Λαμβάνεται μεγάλος 

όγκος πληροφοριών. 
Αυτές αναλύονται και 
αξιολογούνται ανάλογα. 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  - 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

65% 
Αναμένεται το αποτέλεσμα 

από πληροφορίες που 

διαβιβάστηκαν στις 
επηρεαζόμενες ΑΔΕ / 
Τμήματα / Υπηρεσίες   

50% 

Αναμένεται το αποτέλεσμα 
από πληροφορίες που 
διαβιβάστηκαν στις 

επηρεαζόμενες ΑΔΕ / 
Τμήματα / Υπηρεσίες 
Το Γραφείο Επιχειρήσεων 

λαμβάνει μεγάλο όγκο 
πληροφοριών αλλά είναι 
αδύνατον να 

παρακολουθούνται. 
Λαμβάνεται ενημέρωση 
μόνο για τα σοβαρά 

περιστατικά.                                                                                     
Στον Κλάδο Επιχειρήσεων 
αποστέλλονται αρκετές 

πληροφορίες από διάφορα 
Τμήματα / Υπηρεσίες, οι 
οποίες διαβιβάζονται στα 

επηρεαζόμενα Τμήματα / 
Αστυνομικές Διευθύνσεις  / 
Υπηρεσίες για διερεύνηση. 

Το κάθε Τμήμα / Αστυνομική 
Διεύθυνση / Μονάδα / 
Υπηρεσία αξιολογεί την 

πληροφορία και προβαίνει 
σε διερεύνηση και εάν κριθεί 
αναγκαίο, στην 

πραγματοποίηση 
επιχείρησης. Ως εκ τούτου, ο 
Κλάδος Επιχειρήσεων δεν 

είναι σε θέση να γνωρίζει 
κατά πόσο έγινε επιχείρηση 
για μια πληροφορία, καθώς 

και το αποτέλεσμα της. 
Σημειώνεται ότι για το 
αποτέλεσμα μιας 

επιχείρησης συντάσσεται 
σχετικό μήνυμα από την 
εμπλεκόμενη Αστυνομική 

Διεύθυνση / Μονάδα με το 
οποίο ενημερώνεται η 
ηγεσία, χωρίς όμως να 

γίνεται γνωστό από πού 
προήλθε η πληροφορία.  
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Δ02: 
Σχεδιασμός και 
υλοποίηση 

μέτρων 
πρόληψης  

ΔΑ02: Αριθμός 
παράνομων 
όπλων που 

κατασχέθηκαν 
και αριθμός 
εγγεγραμμένων 

όπλων που 
χρησιμοποιήθηκ
αν σε 

εγκληματικές 
ενέργειες 

  

ΥΠΕΓΕ 

1(α) Αριθμός παράνομων 
όπλων που κατασχέθηκαν 
από 1/1/2017 μέχρι 

31/12/2017 και τα οποία 
σχετίζονται με 
εγκληματικές ενέργειες: 

21(β) Αριθμός παράνομων 
όπλων που κατασχέθηκαν 
από 1/1/2017 μέχρι 

31/12/2017 και τα οποία 
ΔΕΝ σχετίζονται με 
εγκληματικές ενέργειες: 

162(α) Αριθμός 
εγγεγραμμένων όπλων 
που χρησιμοποιήθηκαν 

από 1/1/2017 μέχρι 
31/12/2017 κατά την 
διάπραξη σοβαρών 

εγκλημάτων: 12(β) 
Αριθμός εγγεγραμμένων 
όπλων που 

χρησιμοποιήθηκαν από 
1/1/2017 μέχρι 31/12/2017  
κατά την διάπραξη 

μικροπαραβάσεων: 582(γ) 
Αριθμός εγγεγραμμένων 
όπλων που 

χρησιμοποιήθηκαν από 
1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 
κατά την διάπραξη 

υποθέσεων που αφορούν 
την Θήρα: 90 

1(α) Αριθμός παράνομων 

όπλων που κατασχέθηκαν 
από 1/1/2018 μέχρι 
31/12/2018 και τα οποία 

σχετίζονται με εγκληματικές 
ενέργειες: 21(β) Αριθμός 
παράνομων όπλων που 

κατασχέθηκαν από 1/1/2018 
μέχρι 31/12/2018 και τα 
οποία ΔΕΝ σχετίζονται με 

εγκληματικές ενέργειες: 
402(α) Αριθμός 
εγγεγραμμένων όπλων που 

χρησιμοποιήθηκαν από 
1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 
κατά την διάπραξη σοβαρών 

εγκλημάτων: 82(β) Αριθμός 
εγγεγραμμένων όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν από 

1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 
κατά την διάπραξη 
μικροπαραβάσεων: 502(γ) 
Αριθμός εγγεγραμμένων 

όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν από 
1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 

κατά την διάπραξη 
υποθέσεων που αφορούν 
την Θήρα: 36 

Δ03: 

Διαχείριση 
τρομοκρατικού 
κτυπήματος 

ΔΑ03:  

Αριθμός 
ασκήσεων 
ετοιμότητας που 

πραγματοποιήθη
καν σε 
συνεργασία με 

όλους τους 
αρμόδιους 
φορείς 

  

ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  - 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε 1 

Άσκηση με την επωνυμία 
«ΔΕΙΜΟΣ», στο Mall of 
Cyprus και Εγκέλαδος της 

Πολιτικής Άμυνας 

Συμμετοχή στην Άσκηση 
"ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ" της Πολιτικής 
Άμυνας - 28.3.2018. 

Δ04: 
Προστασία 

Προσωπικοτήτ
ων & 
Ευαίσθητων 

στόχων 

ΔΑ04:  
Αριθμός 

περιστατικών 
ενάντια σε 
προσωπικότητες 

υψηλού κινδύνου 
και ευαίσθητους 
στόχους 

  

ΑΔΕ 1 0 
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Σ3: 
Αντιμετώπιση 
του κοινού 

εγκλήματος 

ΔΕ1:  % 
υποθέσεων που 
διερευνήθηκαν 

σε σχέση με τον 
αριθμό 
υποθέσεων που 

καταγγέλθηκαν 

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 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. 

ΑΔΕ 

 Καταγγέλθηκαν:11646     
Διερευνήθηκαν: 4161 

 
Ποσοστό:  35,72% 

 Καταγγέλθηκαν: 15810    

Διερευνήθηκαν: 6246( από 
ΓΑΣ) 

 

Ποσοστό: 39,5% 

Δ01:Ευαισθητο

ποίηση των 
πολιτών για 
θέματα 

πρόληψης 
κοινού 
εγκλήματος  

ΔΑ01:Αριθμός 
ενεργειών για 

την 
ευαισθητοποίησ
η των πολιτών 

για θέματα 
πρόληψης 
κοινού 
εγκλήματος  

Διαλέξεις σε ευάλωτες 

ομάδες πληθυσμού 

ΑΔΕ 

309 723 

Εκστρατείες σε Μ.Μ.Ε. 

ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  - 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΥΠΟΥ 

0 0 

Ενέργειες σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

– ΓΡ. 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Περίπου 60 αναρτήσεις 
σύντομων φιλμ στα ΜΚΔ 
και περίπου 400 δελτία 

τύπου και ανακοινώσεις 
στα ΜΜΕ και ΜΚΔ 

Περίπου 150 αναρτήσεις 
σύντομων φιλμ στα ΜΚΔ και 
περίπου 450 δελτία τύπου 

και ανακοινώσεις στα ΜΜΕ 
και ΜΚΔ 

Εκδηλώσεις για το ευρύ 
κοινό 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

– ΓΡ. 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ και 

ΑΔΕ 

10 συνεντεύξεις του 

Υπ/νου ΓΠΕ σε ΜΜΕ 
52 διαλέξεις σε ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού 

17 Εκδηλώσεις από 
επαρχίες  

Οι διαλέξεις για τις ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού έχουν 
ενσωματωθεί σε αυτές για το 

θεσμό του Παρατηρητή της 
Γειτονιάς  

Δ02:Πρόληψη 

κοινού 
εγκλήματος 

ΔΑ02: Αριθμός 
αδικημάτων που 

αφορούν στις 
κύριες μορφές 
κοινού 

εγκλήματος  

Κύριες μορφές κοινού 
εγκλήματος εννοούμε τα 
αδικήματα κατά 

περιουσίας και τα 
αδικήματα σε αθλητικούς 
χώρους. Σύμφωνα με το 

Παράρτημα Β της Α.Δ. 
3/4 

ΤΜΗΜΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  - 

ΓΑΣ 

Αδικήματα κατά 
περιουσίας: 459 

Κακόβουλη βλάβη σε 
περιουσία: 147 Βία στα 
γήπεδα (minor): 19 

Αδικήματα κατά περιουσίας: 

668Κακόβουλη βλάβη σε 
περιουσία: 199Βία στα 
γήπεδα (minor): 22 
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Δ03:Διαχείριση 
υποθέσεων 
που αφορούν 

στο κοινό 
έγκλημα 

ΔΑ03: Μέσος 
χρόνος 
ολοκλήρωσης 

της εξέτασης και 
διαβίβαση 
υποθέσεων στο 

δικαστήριο 

Ολοκλήρωση της 
εξέτασης σημαίνει ο 
ανακριτής ολοκλήρωσε 

την εξέταση και την 
απέστειλε στον κλάδο 
εισαγγελίας της 

Αστυνομίας ΑΔΕ 

52,54 μέρες           67892 
Μέρες/1292 υποθ.                                                                             
(Εκτός Λ/σια, Λ/σος  ) 

31,17 μέρες                                                                        

38746 Μέρες/1243 υποθ. 
(ΛΚΑ ΜΟΡΦΟΥ & 
ΑΜΜΣΤΟ)                                                                             

(Λ/σια 60 μέρες, Λ/σος 
85,57μέρες & Πάφος 107 
μέρες ) ( ΛΑΡΝΑΚΑ 16648 / 

498 ΥΠΟΘ, ΑΜΜ/ΣΤΟΣ 
12046/628 ΥΠΟΘ, 
ΜΟΡΦΟΥ 10052 / 117 

ΥΠΟΘ) 

Σ4: 
Αντιμετώπιση 
του σοβαρού 

εγκλήματος 

ΔΕ1:  % 
εξιχνίασης 
σοβαρών 

αδικημάτων 
(εκτός των 
υποθέσεων 

ναρκωτικών) 

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/εξιχνιασ
θείσα –συμβιβασθείσα. 

Ουσιαστικά υποθέσεις 
που διερευνήθηκαν 
(recorded) εννοούμε τις 

υποθέσεις που 
καταχωρήθηκαν στο 
Μητρώο Εγκλημάτων. 

Το ποσοστό εξιχνίασης 
υπολογίζεται με βάση 
τον αριθμό σοβαρών 

υποθέσεων που 
καταγγέλθηκαν και 
ανοίχθηκαν RCI σε 

σχέση με τον αριθμό 
υποθέσεων που 
εξιχνιάστηκαν. 

ΓΑΣ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ 4304 - 
ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑΝ 2439                                

56,67% 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ 3822 - 
ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΑΝ 2328                                

60,91% 

Δ01: 
Καταπολέμηση 
οργανωμένου 

εγκλήματος/δια
φθοράς  

ΔΑ01:  
Αριθμός 
επιχειρήσεων 

που 
διενεργούνται σε 
σχέση με τον 

αριθμό 
πληροφοριών 
που λαμβάνονται 

για το 
οργανωμένο 
έγκλημα-

διαφθορά  

‘Ένα έγκλημα για να 
θεωρηθεί ως 
οργανωμένο, θα πρέπει 

να αποδειχθεί από την 
Αστυνομία 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. 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

30% 
Αναμένεται το αποτέλεσμα 
από πληροφορίες που 
διαβιβάστηκαν στις 

επηρεαζόμενες ΑΔΕ και 
άλλα Τμήματα και άλλες 
Υπηρεσίες, εκτός 

Αστυνομίας   
 
Δεν διερευνήθηκαν 

οποιεσδήποτε 
επιχειρήσεις από το ΓΚΟΕ 
ΤΑΕ(Ε) Συμμετοχή σε 

επιχείρηση για το 
οργανωμένο έγκλημα στις 
12/05/2017 με άλλες 

υπηρεσίες                                                 

ΓΚΟΕ: Δεν διενεργήθηκαν 
οποιεσδήποτε επιχειρήσεις 
 

50% 
Αναμένεται το αποτέλεσμα 
από πληροφορίες που 

διαβιβάστηκαν στις 
επηρεαζόμενες ΑΔΕ και 
άλλα Τμήματα και άλλες 

Υπηρεσίες εκτός Αστυνομίας 
 
ΤΑΕ(Ε): Συμμετοχή σε 

επιχειρήσεις για το 
οργανωμένο έγκλημα σε 
συνεργασία με άλλες 

υπηρεσίες 
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Δ02: 
Αντιμετώπιση 
οικονομικού 
εγκλήματος  

Δ02: Ποσοστό 
Υποθέσεων που 

οδηγήθηκαν στο 
δικαστήριο σε 
σχέση με τον 
αριθμό τον 

υποθέσεων που 
διερευνήθηκαν 

Οικονομικό Έγκλημα Το 
Γραφείο Διερεύνησης 
Οικονομικού 

Εγκλήματος (ΓΔΟΕ) 
διερευνά πολύπλοκες 
και σοβαρές υποθέσεις 
οικονομικού εγκλήματος. 

Οι ΑΔΕ διερευνούν πιο 
απλές υποθέσεις 
οικονομικού εγκλήματος. 

ΑΔΕ                 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

Μέχρι τις 31/12/2017 
παραλήφθηκαν: 

- 34 Π.Υ. 
- 82 αιτήματα δικαστικής 
συνδρομής 

11 Π.Υ. διαβιβάστηκαν για 
ποινική δίωξη στην 
Εισαγγελία. 

 
Στο ΤΑΕ(Ε) κατά το 2017 
υπήρχαν 16 υποθέσεις. 

Υπό διερεύνηση: 8 
3 ταξινομήθηκαν ως 
ΜΑΦΥ, 

2 υποθέσεις 
διαβιβάστηκαν σε άλλη 
Επαρχία για συνέχιση των 

εξετάσεων 
3 ποινική δίωξη 

ΓΔΟΕ: Μέχρι τις 31/12/2018 
παραλήφθηκαν: 
- 28 Π.Υ. 

- 84 αιτήματα δικαστικής 
συνδρομής και Ευρωπαϊκές 
Εντολές Έρευνας. 

- 38 Υποθέσεις 
ολοκληρώθηκε η διερεύνηση 
εκ των οποίων 7 

διαβιβάστηκαν για Π.Δ.  
ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Μέχρι στιγμής 7 υποθέσεις 
έχουν καταχωρηθεί ενώπιον 
Δικαστηρίου. Σε 1 υπόθεση 

είχαμε αναστολή ποινική 
δίωξης. 
 Σε 2 υποθέσεις είχαμε 

καταδίκη,  σε 1 υπόθεση 
αθώωση μετά από απόφαση 
του Ανώτατου Δικαστηρίου 

και τρεις υποθέσεις 
βρίσκονται υπό εκδίκαση.  
3 υποθέσεις έγινε μεταφορά 

ποινικών διώξεων. 
Έχουν εκτελεστεί 2 Αιτήματα 
Δικαστικής Συνδρομής. 

14 Υποθέσεις 
Αρχειοθετήθηκαν 
2 Υποθέσεις 

Αρχειοθετήθηκαν 
Προσωρινά 
25 υποθέσεις υπό 

διερεύνηση 
1 υπόθεση παραπέμφθηκε 
στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς 
Στο ΤΑΕ(Ε) κατά το 2018 
υπήρχαν     7 υποθέσεις. 

Υπό διερεύνηση:7 
0 ταξινομήθηκαν ως ΜΑΦΥ, 
0 υποθέσεις διαβιβάστηκαν 

σε άλλη Επαρχία για 
συνέχιση των εξετάσεων 
0 ποινική δίωξη 

Δ03:Συστηματι
κή δράση της 

Αστυνομίας 
κατά των 
ναρκωτικών 

ΔΑ03:Αριθμός 

υποθέσεων με το 
αδίκημα «κατοχή 
με σκοπό την 

προμήθεια» ως 
% του συνολικού 
αριθμού 

υποθέσεων της 
ΥΚΑΝ 

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) 

ΥΚΑΝ 

1. Κατά το έτος 2017 
διερευνήθηκαν συνολικά 

949 υποθέσεις από τις 
οποίες 91 αφορούν το 
αδίκημα της κατοχής με 

σκοπό την προμήθεια, 
ποσοστό 9,58%2. Από 
τους Λειτουργούς 

Κοινωνικής Παρέμβασης 
της Υ.ΚΑ.Ν 
παραπέμφθηκαν σε 

θεραπευτικές δομές 475 
συλληφθέντες και μη.3. 
Πραγματοποιήθηκαν 140 

παρεμβάσεις/προγράμματ
α στα οποία συμμετείχαν 
2789 άτομα. 

1. Για την περίοδο 01/01-
31/12/2018 διερευνήθηκαν 
συνολικά 911 υποθέσεις 

από τις οποίες 78 αφορούν 
το αδίκημα της κατοχής με 
σκοπό την προμήθεια, 

ποσοστό 6,68%2. Από τους 
Λειτουργούς Κοινωνικής 
Παρέμβασης της Υ.ΚΑ.Ν 

παραπέμφθηκαν σε 
θεραπευτικές δομές 318 
συλληφθέντες και 132 

παραπομπές του 
υποστηρικτικού 
περιβάλλοντος..3. 

Πραγματοποιήθηκαν  137 
παρεμβάσεις/προγράμματα 
στα οποία συμμετείχαν 3646 

άτομα. 

Δ04: 
Καταπολέμηση 

του εγκλήματος 
στον 
κυβερνοχώρο 

(cybercrime) 

ΔΑ04: 
Αριθμός 

αναγνωρίσεων 
θυμάτων 
παιδικής 

πορνογραφίας 

Η παιδική πορνογραφία 
αποτελεί ένα από τα πιο 

σοβαρά αδικήματα μέσω 
διαδικτύου 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ-

(cybercrime) 

92 

Αναγνωρίστηκαν 82 ανήλικα 

θύματα και έτυχαν ανάλογου 
χειρισμού   
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Δ05: 
Αντιμετώπιση 
της εμπορίας 

προσώπων 

Δ05: 

Αριθμός 
ενεργειών για 
την 

αντιμετώπιση 
της εμπορίας 
προσώπων 

Αριθμός θυμάτων 
εμπορίας προσώπων 
ανά φύλο, ηλικία και 

μορφή εκμετάλλευσης 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

– ΓΡ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗ

ΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

17 Ενήλικα  θύματα - 

γυναίκες (Εμπορία για 
σεξουαλική εκμετάλλευση 
11,    Εμπορία για 

εκμετάλλευση στην 
εργασία 3,   Εμπορία 
προσώπων για εικονικό 

γάμο 2, Εμπορία με σκοπό 
την σεξουαλική και 
εργασιακή εκμετάλλευση 

1)    έχουν αναγνωριστεί 
ως θύματα εμπορίας. 

Αναγνωρίστηκαν 37 άτομα 
ως θύματα εμπορίας 
προσώπων.  

M:5, F:32,  
Σεξουαλική: 24 
Εργασίας: 6 

Εγκληματικές Δρ: 7 
το Γραφείο 
χειρίστηκε/χειρίζεται 151 

περιπτώσεις πιθανών 
θυμάτων εμπορίας.                                              
ΓΚΕΠ: Κατά το 2018 

διερευνήθηκαν 22 νέες 
υποθέσεις εμπορίας 
προσώπων με σκοπό την 

εκμετάλλευση. 

Σ5: 
Αποτελεσματικ
ή αστυνόμευση 

συνόρων και 
ρύθμιση 
θεμάτων 

μετανάστευσης 

ΔΕ01:  % 
παράνομων 

ενεργειών σε 
σχέση με τον 
αριθμό ελέγχων  

Αριθμός παράτυπων 
μεταναστών που 

αφίχθηκαν διαμέσου 
θαλάσσης και στη 
συνέχεια μέσω της 

πράσινης γραμμής στις 
ελεύθερες περιοχές 

ΓΑΣ  1776 4547 

Δ01:Πρόληψη 
και 

αντιμετώπιση 
της παράνομης 
μετανάστευσης 

ΔΑ01:  Αριθμός 
παράνομων 
αλλοδαπών 

Στους παράνομους 
αλλοδαπούς 

περιλαμβάνονται οι 
συλληφθέντες, η 
παράνομη παραμονή, οι 

αιτητές ασύλου, και οι 
αναχωρούντες 
οικιοθελώς 

ΓΑΣ  4118 6108 

Δ02: 
Αποτελεσματικ

ή αστυνόμευση 
αεροδρομίων  

ΔΑ02:  
Αριθμός 

περιπτώσεων 
που 
παραβιάστηκε η 

περιοχή 
ασφαλείας των 
αεροδρομίων 

‘Ελεγχος 
προσώπων/οχημάτων 

σε ζωτικά ελεγχόμενες 
περιοχές. 

ΔΑΣΑ 0 

Τον έλεγχο προσώπων και 
οχημάτων έχει αναλάβει η 

Ιδιωτική Εταιρεία Ασφάλειας 
ICTS.    Στις 4/7/18 υπήρξε 1 
περιστατικό παράνομης 

εισόδου στο Περιφραγμένου 
χώρο του Αεροδρομίου 
Πάφου  ο οποίος 

συνελήφθει. Στις 11/10/18 
κατά την άφιξη 
Ελληνοκύπριων επιβατών 

στο Αερ/μιο Λάρνακας 
πέρασαν χωρίς 
διαβατηριακό έλεγχο μέσω 

Emergency Door. Στις 
29/12/18 στο Αερ/μιο Λ/κας 
Σύριος εισήλθε στο χώρο 

Αναχωρήσεων χωρίς να 
είναι κάτοχος δελτίου 
επιβίβασης καθώς εισήλθε 

από τις αυτόματες πύλες 
ταυτόχρονα με άλλο επιβάτη  
αφού διέφυγε της προσοχής 

των υπαλλήλων της 
ιδιωτικής εταιρείας 
φρούρησης ICTS 

Δ03: 
Αποτελεσματικ
ή 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 

Αριθμός ερευνών σε 
πλοία ύποπτα για 
παράνομες 

δραστηριότητες/λαθρομε
τανάστευση,        
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. 

Λ&Ν.Α 

Έγιναν 29 έρευνες σε 
ύποπτα πλοία για 

παράνομες 
δραστηριότητες/ 
λαθρομετανάστευση. 

Εντοπίστηκαν 160 πλοία 
να εισέρχονται σε κλειστά 
λιμάνια της Κύπρου και σε 

7 υποθέσεις 
καταδικάστηκαν 
καπετάνιοι για είσοδο σε 

κλειστά λιμάνια της 
Κύπρου. 

Έγιναν 31 έρευνες σε 

ύποπτα πλοία για 
παράνομες δραστηριότητες/ 
λαθρομετανάστευση. 

Εντοπίστηκαν 129 πλοία να 
εισέρχονται σε κλειστά 
λιμάνια της Κύπρου και σε 8 

υποθέσεις καταδικάστηκαν 
καπετάνιοι για είσοδο σε 
κλειστά λιμάνια της Κύπρου. 
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Δ04:  
Αποτελεσματικ
ή αστυνόμευση 

στα νόμιμα 
σημεία 
διέλευσης της 

Κ.Δ. 

ΔΑ04:  
Αριθμός ατόμων 
και αριθμός 

οχημάτων που 
εισέρχονται/εξέρ
χονται στην Κ.Δ. 

από τα νόμιμα 
σημεία διέλευσης 

Αριθμός ελέγχων 
προσώπων που 
εισέρχονται στην Κ.Δ. 

από τα νόμιμα σημεία 
διέλευσης ΑΔΕ   

(ΛΕΥΚΩΣΙΑ – 

ΜΟΡΦΟΥ - 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ) 

ΕΚ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 
646569  ΤΚΙ ΠΡΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1140682 

ΕΚ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 
1014340 ΤΚΙ ΠΡΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1076667   

Αριθμός ελέγχων 
οχημάτων που 
εισέρχονται και 

εξέρχονται στην Κ.Δ. 
από τα νόμιμα σημεία 
διέλευσης 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚ 267467                                                                       

ΟΧΗΜΑΤΑ Τ.Κ 435882 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚ 486040                                                                       

ΟΧΗΜΑΤΑ Τ.Κ 417629 

Δ05:Αποτελεσμ

ατική 
αστυνόμευση 
χωρικών 

υδάτων, 
ακτογραμμών 
και εναέριου 

χώρου 

ΔΑ05: Αριθμός 
ενεργειών/ελέγχ

ων για την 
αποτελεσματική 
αστυνόμευση 

χωρικών 
υδάτων, 
ακτογραμμών 

και εναέριου 
χώρου 

Συμμετοχή αυτοδυτών 
σε 
έρευνες/επιχειρήσειςΣυν

οδείες και παροχή 
ασφάλειας σε πλοία και 
σκάφηΕνέργειες για 

αποτροπή 
λαθρομεταναστών να 
εισέλθουν στα χωρικά 

ύδατα Έρευνες ΜΑΕΠ 
για διάσωσηΔιεξαγωγή 
ασκήσεων επιχειρήσεων 

  

Έχουν γίνει 119 

καταδύσεις από την ομάδα 
αυτοδυτών της Λ&Ν Αστ. 
σε έρευνες και 

επιχειρήσεις. Έχουν γίνει 
142 συνοδείες  για παροχή 
ασφάλειας σε πλοία και 

σκάφη. Εντοπίστηκαν από 
τις Α/Ακάτους κατά τις 
περιπολίες 937 παράτυποι 

μετανάστες οι οποίοι 
αποβιβάστηκαν με 
ασφάλεια στο έδαφος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Λ& Ν.Α. --Έχουν γίνει 82 
καταδύσεις από την ομάδα 
αυτοδυτών της Λ&Ν Αστ. σε 

έρευνες και επιχειρήσεις. 
Έχουν γίνει 177 συνοδείες  
για παροχή ασφάλειας σε 

πλοία και σκάφη. 
Εντοπίστηκαν από τις 
Α/Ακάτους κατά τις 

περιπολίες 526 παράτυποι 
μετανάστες οι οποίοι 
αποβιβάστηκαν με ασφάλεια 

στο έδαφος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.ΜΑΕΠ - 
Πραγματοποιήθηκαν :1) 

Έλεγχοι πλοίων 102) 
Συμμετοχή στις έρευνες για 
ελλείπων πρόσωπου /δύτη 

6, σύνολο ωρών πτήσεως 
7,73) Περιπολίες frontex   62 
σύνολο ωρών 70. 4) 

Πρόληψη/καταστολή 
εγκλήματος 20 πτήσεις 
,σύνολο ωρών 33,75) 

Συμμετοχή σε Επιχειρήσεις 
της Αστυνομίας 36 πτήσεις, 
σύνολο ωρών 53,76) 

Διεξαγωγή ασκήσεων 
συμμετοχές 28, σύνολο 
ωρών 46,47) Διεξαγωγή 

ασκήσεων με Ευρωπαϊκές 
χώρες, Ισραήλ και Αίγυπτο 
συμμετοχές 36, σύνολο 

ωρών 63.8) Διασώσεις σε 
συνεργασία με το ΚΣΕΔ 14   
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1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (ROAD 
POLICING) 

Οι συνέπειες των οδικών τροχαίων συγκρούσεων εξακολουθούν να προκαλούν τεράστιες επιπτώσεις τόσο 
στους παθόντες και τις οικογένειές τους, όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. Σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία της Ε.Ε. για την οδική ασφάλεια για το 2018,  25,047 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε οδικές 
τροχαίες συγκρούσεις στην Ε.Ε. Το κοινωνικό κόστος (αποκατάσταση, ιατρική φροντίδα, υλικές ζημιές 
κ.λ.π.) από τις θανατηφόρες οδικές τροχαίες συγκρούσεις και τους σοβαρούς τραυματισμούς είναι 
τεράστιο. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, κάθε 
θανατηφόρα οδική σύγκρουση έχει κόστος πέραν του πιο βασικού παράγοντα που είναι η ανθρώπινη ζωή, 
2.11 εκατομμύρια ευρώ, με βάση συγκεκριμένους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη.   

Η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τον τομέα της οδικής ασφάλειας, καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία 
όλων των εμπλεκομένων φορέων για την αποτελεσματική εφαρμογή οργανωμένων δράσεων  με σκοπό 
την πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων αλλά και τη μείωση των συνεπειών τους. 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Στόχο για την οδική ασφάλεια, καθορίστηκε ο ποσοτικός στόχος για την 
Κύπρο για την περίοδο 2010-2020. Δηλαδή από τους 60 νεκρούς που είχαμε σε οδικές τροχαίες 
συγκρούσεις το 2010, να περιοριστούν στους 30 μέχρι το 2020.  Το ίδιο να γίνει με τους τραυματισμούς 
από τις οδικές συγκρούσεις. Από τους 1762 που ήταν το 2010 να περιορισθεί στους 881 μέχρι το 2020. Τον 
Μάιο του 2018 έχει τεθεί ένας νέος στόχος όπως μειωθούν οι θανατηφόρες συγκρούσεις ανά κράτος στο 
50% μέχρι το 2030, έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα του 2020.  

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 2018 με βάση την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο 
αριθμός των θυμάτων να μην ξεπερνά τους 36.  

Από το 2010 μέχρι το τέλος του 2018, είχαμε 453 θανατηφόρες συγκρούσεις με 476 νεκρούς, 3503 
σοβαρές οδικές συγκρούσεις με 4091 τραυματίες, 3167 ελαφρές με 6294 θύματα και 3886 με ζημιές, 
χωρίς να υπολογίζονται οι υπόλοιπες οδικές συγκρούσεις για τις οποίες η Αστυνομία δεν μεταβαίνει στη 
σκηνή, αλλά διευθετούνται μεταξύ των οδηγών και των ασφαλειών τους. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρώπης, η Κύπρος βρίσκεται 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.  

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β’, κατά το 2018 
καταγράφηκαν παγκύπρια 741 οδικές τροχαίες συγκρούσεις και 790 θύματα. Συγκεκριμένα 
καταγράφηκαν 49 θανατηφόρες οδικές τροχαίες συγκρούσεις, 292 σοβαρές οδικές τροχαίες συγκρούσεις, 
163 ελαφρές οδικές τροχαίες συγκρούσεις και 242 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 49 νεκρούς που είχαμε το 2018 οι 14 ή ποσοστό 28,57% ήταν ηλικίας μέχρι 25 χρόνων. Είναι 
γεγονός ότι τα νεαρά άτομα λόγω έλλειψης εμπειριών στην οδήγηση  δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν 
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ορθά τον κίνδυνο, είναι πιο ριψοκίνδυνοι,  με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένο ποσοστό θυμάτων 
σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. 

Όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β, οι περισσότεροι θανάτοι συνεπεία τροχαίων συγκρούσεων 
πραγματοποιήθηκαν σε δύο μεγάλες  πόλεις, τη Λεμεσό  με 17 θανάτους και τη Λάρνακα  με 11 θανάτους. 

Οι κυριότερες αιτίες πρόκλησης οδικών τροχαίων συγκρούσεων μεταξύ του 2014 – 2018 , σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Παράρτημα Γ, είναι με ποσοστό 24,37% η 
απρόσεκτη/αμελής οδήγηση, 22,27% η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, 11,34% η μη τήρηση της 
αριστερής πλευράς, 10,50% η υπερβολική ταχύτητα και διάφορες άλλες αιτίες όπως φαίνονται σε 
μικρότερα ποσοστά.  

O στόχος της Βελτίωσης Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας και εφαρμογής της Σύγχρονης Μεθόδου Οδικής 
Αστυνόμευσης επιτυγχάνεται με την υλοποίηση της ανάπτυξης της Οδικής Συνείδησης, την πρόληψη των 
τροχαίων παραβάσεων, την άσκηση οδικής αστυνόμευσης και τη διαχείριση των τροχαίων συγκρούσεων. 

Την κυριότερη συμβολή στην επίτευξη του στόχου έχουν το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου το οποίο καθορίζει 
την πολιτική για τα θέματα τροχαίας και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Επαρχιών (μέσω των επαρχιακών 
κλάδων τροχαίας) οι οποίες έχουν την ευθύνη κυρίως της επιχειρησιακής υλοποίησης των πολιτικών και 
των μέτρων που αποφασίζονται. Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων συμβάλει στην επίτευξη του 
στόχου αυτού μέσω του σχεδιασμού και υλοποίησής της επικοινωνιακής πολιτικής σε σχέση με την 
ανάπτυξη της Οδικής Συνείδησης. Επίσης το Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης το οποίο συλλέγει τα 
στατιστικά στοιχεία, τα επεξεργάζεται και ετοιμάζει αναφορές καθώς επίσης είναι υπεύθυνο για τη 
χαρτογράφηση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. 

Οι περισσότερες οδικές τροχαίες συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα θανάτους ή τραυματισμούς 

οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.  

Σύμφωνα με την αναφορά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορών (PIN flash report 36 Feb 2019), στην 
Ε.Ε. 37% των οδικών τροχαίων συγκρούσεων συμβαίνουν στο αστικό δίκτυο, 55% συμβαίνουν στο 
δευτερεύων οδικό δίκτυο και κατά μέσο όρο, μόνο  8% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων 
συμβαίνουν στους αυτοκινητόδρομους.  

Μεταξύ των ετών 2014-2018 είχαμε 250 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις παγκύπρια. 

Οι επαρχιακοί στόχοι για το 2018 ήταν όπως η Λευκωσία να μην ξεπεράσει τους 11 νεκρούς σε 
θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, η Λεμεσός τους 9, η Λάρνακα τους 5, η Πάφος τους 4, η Αμμόχωστος 
τους 3, η Μόρφου τον ένα, και στους αυτοκινητόδρομους να μην ξεπεραστούν οι 2. Κατά τη διάρκεια του 
2018 είχαμε 8 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 8 νεκρούς στην επαρχία Λευκωσίας, 14 (εκ των οποίων 
δύο στον αυτοκινητόδρομο), με 17 νεκρούς στην επαρχία Λεμεσού , 8 στη Λάρνακα (εκ των οποίων 4 στον 
αυτοκινητόδρομο), με 8 νεκρούς, 9 στην Πάφο, με 11 νεκρούς, 4 στην Αμμόχωστο με 4 νεκρούς και 1 στη 
Μόρφου, με ένα νεκρό. Συνολικά είχαμε 44 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 49 νεκρούς.  

Κατά τη διάρκεια του 2017 είχαμε 20 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις με 22 νεκρούς στην επαρχία 
Λευκωσίας (εκ των οποίων τέσσερα στον αυτοκινητόδρομο), με 18 νεκρούς στην επαρχία Λεμεσού (εκ των 
οποίων ένα στον αυτοκινητόδρομο), 5 στη Λάρνακα με 5 νεκρούς, 3 στην Πάφο, με 3 νεκρούς, 3 στην 
Αμμόχωστο με 3 νεκρούς και 2 στη Μόρφου, με δύο νεκρούς. Συνολικά είχαμε 49 θανατηφόρες οδικές 
συγκρούσεις με 53 νεκρούς. 

Οι πλείστες θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις έχουν επισυμβεί όπως διαχρονικά παρατηρείται, στο 
αστικό και δευτερεύων οδικό δίκτυο (34% στο δευτερεύων και 61% στο αστικό) και όχι στους 
αυτοκινητόδρομους. Φέτος παρατηρήθηκε αυξημένος και ο αριθμός στους αυτοκινητόδρομους σε σχέση 
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με το 2017 που είχαμε 4 και το 2016 που είχαμε μόνο ένα.  Γενικά η τάση που παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια είναι όπως το μεγαλύτερο ποσοστό θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων να συμβαίνει στο 
δευτερεύων οδικό δίκτυο.  

Κατά τη διάρκεια του 2018, οι κυριότερες αιτίες των θανατηφόρων συγκρούσεων ήταν η οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών σε 17 περιπτώσεις (9 αλκοόλη, 4 ναρκωτικά και αλκοόλη και 4 
ναρκωτικά), η απρόσεκτη/αμελής οδήγηση (περιλαμβανομένης μη τήρησης αριστερής πλευράς) (12) και η 
υπερβολική ταχύτητα. Το 2017 πρώτη αιτία ήταν η απρόσεκτη/αμελής οδήγηση και μη τήρηση αριστερής 
πλευράς με 18 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις, η υπερβολική ταχύτητα με 9 και η αλκοόλη/ναρκωτικά 
με 6.  Διαχρονικά οι κυριότερες αιτίες παραμένουν σχετικά οι ίδιες. 

Όσον αφορά στη χρήση ζώνης ασφαλείας το 2018, 75% των νεκρών οδηγών/επιβατών δεν έφεραν ζώνη 
ασφαλείας σε σύγκριση με το 2017 όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 61.11%. Όσον αφορά στη χρήση 
προστατευτικού κράνους το 2018, το 56,25% των νεκρών οδηγών/επιβατών μοτοσικλετιστών δεν έφεραν 
προστατευτικό κράνος  σε σύγκριση με το 2017 όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 37,5%. Κατά τη διάρκεια 
του 2018 το 50% των νεκρών ήταν νέοι ηλικίας μέχρι 25 ετών. Σε σχέση με το 2017 υπάρχει αύξηση περί το 
19%, στους νέους νεκρούς, από οδικές τροχαίες συγκρούσεις. Από τους 49 νεκρούς το 2018, 16% ήταν 
πεζοί. Το 2017 από τους 53 νεκρούς 28% ήταν πεζοί. Από το συνολικό αριθμό των νεκρών , το 2018 39% 
των νεκρών ήταν αλλοδαποί/τουρίστες ενώ το 2017 21%.  

Από τους 88,371 ελέγχους για αλκοόλη που έγιναν το 2018, εντοπίστηκε το 9% να οδηγεί υπό την επήρεια. 
19% των ελέγχων αλκοόλης πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου και από αυτό το 
ποσοστό, 14.5% εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλης. Το 2017 από τους 102,191 ελέγχους, 
εντοπίστηκε το 7.16% υπό την επήρεια. Από το σύνολο των ελέγχων αλκοόλης, ποσοστό 14% 
πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου και από αυτό το ποσοστό 13.11% εντοπίστηκαν 
υπό την επήρεια αλκοόλης. Επισημαίνεται ότι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα ποσοστό γύρω στο 25% 
όλων των οδικών θανάτων οφείλεται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.  

Το 65% των τροχαίων καταγγελιών που έγιναν το 2018, αφορούν σε αδικήματα ταχύτητας, ζώνης, 
κράνους, ελεύθερα χέρια και αλκοόλ. Το σύνολο του αριθμού εξώδικων και τροχαίων καταγγελιών το 
2018 ανήλθε στις 221,528 (201,339 εξώδικα και 20,189 τροχαίες καταγγελίες) ενώ το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα του 2017 στις 214320 (193,258 εξώδικα και 21,062 τροχαίες καταγγελίες). Επίσης εκδόθηκαν το 
2018, 9,394 παρατηρήσεις και 8,849 προειδοποιήσεις, ενώ το 2017, 22,376 και 10,288 αντίστοιχα. Να 
σημειωθεί ότι μετά από οδηγίες  της Ηγεσίας από 10/08/2018 τερματίστηκε η έκδοση γραπτών 
παρατηρήσεων που ίσχυε για ορισμένα τροχαία αδικήματα.    

Όσον αφορά στη σύγχρονη οδική αστυνόμευση που έχει ως στόχο τον εντοπισμό και άλλων ποινικών 
αδικημάτων πέραν των τροχαίων αδικημάτων (road policing), έχουν εντοπισθεί 2,333 περιπτώσεις κατά το 
2018 σε σχέση με 1,304 το 2017. Το 2018, 691 ή ποσοστό 29.6 % των περιπτώσεων αφορούσαν σε σοβαρά 
ποινικά αδικήματα (παράνομοι αλλοδαποί, ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών / ελεγχόμενων φαρμάκων, 
παράνομη κατοχή οπλισμού / εκρηκτικών υλών κ.λ.π, κλοπιμαία περιουσία, κλοπιμαίο όχημα, 
καταζητούμενο πρόσωπο κ.λ.π., κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων) και 1,642 ή ποσοστό 70.4% των 
περιπτώσεων αφορούσαν ως επί το πλείστων σε εκκρεμή εντάλματα ή εξώδικα. Κατά τη διάρκεια το 2017, 
496 ή ποσοστό 38% των περιπτώσεων αφορούσαν σε σοβαρά ποινικά αδικήματα και 808 ή ποσοστό 62% 
των περιπτώσεων αφορούσαν ως επί το πλείστον σε εκκρεμή εντάλματα ή εξώδικα. 
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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 2018 έχουν αναπτυχθεί διάφορες δράσεις, όπως : 

Εισαγωγή του Narcotest στην Κύπρο και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών 

Ο κίνδυνος πρόκλησης θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού σε οδική σύγκρουση είναι κατά 1-3 φορές 
αυξημένος μετά τη χρήση κάνναβης και οπιούχων, κατά 2-10 φορές αυξημένος μετά τη χρήση κοκαΐνης. 
Στις 15 Ιανουαρίου 2018 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκε 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). Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που έχει στη διάθεσή 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 πλέον, 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. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά 
στοιχεία στην Κύπρο, κατά τη χρονική περίοδο 2013-2017 είχαν προκληθεί 235 θανατηφόρες οδικές 
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. 

Σε ερευνητικό επίπεδο, έχει αποδειχθεί ότι τα ναρκωτικά μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην 
ψυχολογική κατάσταση του οδηγού, με αρνητικές συνέπειες στην απόδοσή του κατά την οδήγηση. Ιδίως η 
χρήση πολλαπλών φαρμάκων / ναρκωτικών ταυτόχρονα ή σε συνδυασμό με το αλκοόλ αυξάνει ραγδαία 
τον κίνδυνο μιας οδικής τροχαίας σύγκρουσης. 

Οι ψυχοτρόπες ουσίες έχουν διάφορες επιδράσεις, ενώ η βλάβη που μπορεί να προκληθεί διαφέρει 
ανάλογα με το είδος της ουσίας. Κάποιες έχουν κατασταλτικές ιδιότητες και οδηγούν σε υπνηλία και 
έλλειψη προσοχής (βενζοδιαζεπίνες / οπιούχα), ενώ άλλες (οι ψυχοδραστικές) ασκούν διεγερτικές 
επιδράσεις και προκαλούν εγρήγορση, ισχυρή αυτοπεποίθηση και αυθορμητικότητα. Η χρήση διεγερτικών 
συνδέεται με την ανάληψη ρίσκων όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση των φωτεινών 
σηματοδοτών τροχαίας και η απότομη αλλαγή λωρίδων αλλά και με τον μειωμένο χρόνο αντίδρασης, 
ιδιαίτερα αμέσως μετά τη χρήση. Παρά το γεγονός ότι ασκούνται διαφορετικές επιδράσεις από τη χρήση 
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ψυχοτρόπων ουσιών, η συντριπτική τους πλειοψηφία έχει το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα: μείωση της 
ποιότητας της νοητικής και ψυχολογικής προσπάθειας που καταβάλλεται κατά την οδήγηση, μείωση της 
οδηγικής ικανότητας και αύξηση του ρίσκου εμπλοκής σε οδική τροχαία σύγκρουση. Είναι προφανές, 
λοιπόν, ότι οι ψυχοτρόπες ουσίες επηρεάζουν δυσμενώς σημαντικές πτυχές της οδήγησης, όπως είναι ο 
χρόνος αντίδρασης και ο έλεγχος του οχήματος, δεδομένου ότι επέρχονται αλλαγές στην αντίληψη που 
έχει ένα άτομο για τον εαυτό του και για τον κίνδυνο.  

Βεβαίως, οι αρνητικές επιπτώσεις των ψυχοτρόπων ουσιών μπορούν να αυξηθούν και από άλλους 
παράγοντες, όπως είναι η στέρηση ύπνου και η κόπωση. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σήμερα υπάρχει 
ένας αυξανόμενος αριθμός νέων ψυχοτρόπων ουσιών, οι οποίες μιμούνται τις επιδράσεις που ασκούν τα 
ναρκωτικά. Αυτές οι ουσίες μπορούν να έχουν σοβαρές παρενέργειες στην υγεία λόγω της υπερβολικής 
τοξικότητάς τους και να οδηγήσουν ευκολότερα στη δηλητηρίαση, ακόμη και στον θάνατο. Δεν υπάρχουν 
επαρκείς γνώσεις για την έκταση της χρήσης τους από τους οδηγούς και για τον λόγο αυτό ενδείκνυται η 
διενέργεια έρευνας.  

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα ναρκωτικά, ως ψυχοδραστικές ουσίες, ανιχνεύονται συχνά και 
σε υψηλότερα ποσοστά σε οδηγούς που τραυματίζονται θανάσιμα ή σοβαρά σε οδικές τροχαίες 
συγκρούσεις, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, γενικά, οδηγούς. Ο δε κίνδυνος πρόκλησης θανάσιμου ή 
σοβαρού τραυματισμού σε οδική σύγκρουση είναι κατά 1-3 φορές αυξημένος μετά τη χρήση κάνναβης και 
οπιούχων, κατά 2-10 φορές αυξημένος μετά τη χρήση κοκαΐνης και 5-30 φορές αυξημένος μετά τη χρήση 
αμφεταμινών 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. Σε ερευνητικό επίπεδο, 
έχει αποδειχθεί ότι τα ναρκωτικά μπορούν να επιδράσουν δυσμενώς στην ψυχολογική κατάσταση του 
οδηγού, με αρνητικές συνέπειες στην απόδοσή του κατά την οδήγηση. Ιδίως η χρήση πολλαπλών 
φαρμάκων/ναρκωτικών ταυτόχρονα ή σε συνδυασμό με το αλκοόλ αυξάνει ραγδαία τον κίνδυνο μιας 
οδικής τροχαίας σύγκρουσης. 

Ταυτόχρονα, έχει καταστεί γνωστό ότι η χρήση ναρκωτικών συμβάλλει στη μείωση της νοητικής και 
ψυχολογικής προσπάθειας που καταβάλλεται κατά την οδήγηση, αλλά και μείωση της απόδοσης, με 
αύξηση του κινδύνου εμπλοκής σε οδική τροχαία σύγκρουση. Από τις 25/1/2018 έχει εφαρμοστεί το 
νάρκοτεστ. Κατά τη διάρκεια του 2018 έγιναν 546 έλεγχοι παγκύπρια . 14 αρνήθηκαν να δώσουν δείγμα. 
Από τους 546 οδηγούς που υποβλήθηκαν σε έλεγχο νάρκοτεστ, 371 εντοπίστηκαν θετικοί ή ποσοστό 
67.9%.  

Σημαντικές Nομοθετικές αλλαγές και πολιτικές: 

 Την 1η Ιουνίου, 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Ι), ο 
περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν. 48(Ι)/2018). Με βάση το νόμο αυτό, στον βασικό περί 
Άδειας Οδήγησης Νόμο (Ν. 94(Ι)/2001) προστέθηκε το Μέρος Δ1, που φέρει τον τίτλο «Εξειδικευμένες 
Σειρές Μαθημάτων για Παραβάτες Οδηγούς». Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν, υπάρχει πλέον η 
δυνατότητα ίδρυσης Σχολής εξειδικευμένης σειράς μαθημάτων, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί υπό την 
ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως και να οργανώνει εξειδικευμένες 
σειρές μαθημάτων και κατά περίπτωση εξετάσεις ή πρακτικές εφαρμογές. Η Σχολή θα επιλαμβάνεται της 
παροχής εξειδικευμένων σειρών μαθημάτων σε παραβάτες οδηγούς, 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 διακίνησή 
τους στο οδικό δίκτυο, 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 τη συμμετοχή σε προγράμματα συμβουλευτικής υποστήριξης, εκεί 
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όπου κρίνεται αναγκαίο.  Επισημαίνεται ότι σε κάποιο στάδιο, βάσει του άρθρου 42Α (5), του περί Άδειας 
Οδήγησης Νόμου (Ν. 94(Ι)/2001, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα) αναμένεται ότι ο Υπουργός Δ.&Δ.Τ. 
θα εκδώσει γνωστοποίηση, η οποία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την 
οποία θα καθοριστούν τα θέματα που χρήζουν ή είναι δεκτικά καθορισμού, όπως είναι οι ενότητες και το 
περιεχόμενο κάθε εξειδικευμένης σειράς µαθηµάτων τις οποίες τα πρόσωπα θα παρακολουθούν ανάλογα 
µε τη φύση των αδικημάτων που διέπραξαν και η εξειδικευμένη σειρά µαθηµάτων που πρόσωπο 
επιβάλλεται να παρακολουθήσει, ανάλογα µε τα αδικήματα που έχει διαπράξει. 

Περιγραφή των Διατάξεων του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμου του 2018 (Ν. 19(Ι)/2018) 
Γενικές Διατάξεις  

 Στις 3 Οκτωβρίου, 2018 τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων 
Νόμου (Ν. 19(Ι)/2018), ο οποίος διέπει τη χρήση ποδηλάτου σε οποιοδήποτε δρόμο, ποδηλατόδροµο, 
ποδηλατοδιάδροµο ή σε οποιαδήποτε ποδηλατολωρίδα. 

Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 116(Ι)/2018)  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, στις 25/7/2018 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας ο περί Οδικής Ασφάλειας (τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 116(Ι)/2018), με τον οποίο 
εισάγονται νέες διατάξεις που αφορούν στα παιδικά καθίσματα. Οι νέες αυτές διατάξεις εισάγουν τη 
δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση χρήσης παιδικών καθισμάτων σε λεωφορεία και ταξί, κάτω από 
καθορισμένες προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι σε σχέση με τη μεταφορά παιδιών με λεωφορεία για σκοπούς σχολικής εκδρομής ή άλλης 
οργανωμένης σχολικής δραστηριότητας ή τη μετακίνηση παιδιών για διάφορες δραστηριότητες που 
οργανώνονται από νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή φορέα, αλλά και σε σχέση με τη μεταφορά παιδιών με 
λεωφορεία, για τα οποία εκδόθηκε άδεια οδικής χρήσης ιδιωτικού λεωφορείου σε επιχείρηση, µε 
δραστηριότητες συναφείς µε παιδιά (νηπιαγωγεία, βρεφοκομικοί σταθμοί, σχολές, σωματεία, όμιλοι και 
άλλοι σχετικοί φορείς), οι διατάξεις της νομοθεσίας τέθηκαν σε ισχύ από τις 25 Σεπτεμβρίου, 2018. Οι 
υπόλοιπες διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 25 Ιουλίου, 2018. 

Στις 6 Δεκεμβρίου, 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ο περί Οδικής 
Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν. 138(Ι)2018 ), με τον οποίο αναστέλλονται ορισμένες διατάξεις του 
άρθρου 15Γ, του βασικού περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου (Ν. 174/1986). Συγκεκριμένα, αναστάληκε μέχρι 
τις 30 Ιουνίου, 2019, η ισχύς των διατάξεων του Νόμου που αφορούν στη χρήση παιδικών ή ανυψωτικών 
καθισμάτων κατά τη μεταφορά παιδιών σε σχολικές εκδρομές και άλλες οργανωμένες δραστηριότητες και 
κατά τη μετακίνηση ομάδας παιδιών για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές, αθλητικές ή άλλες 
δραστηριότητες. Με την αναστολή που ισχύει, δεν θα τυγχάνει εφαρμογής η δυνατότητα για τα παιδιά 
ηλικίας 6 ετών και άνω να προσκομίζεται από τον κηδεμόνα ή τον έχοντα την ευθύνη του παιδιού παιδικό 
ή ανυψωτικό κάθισμα, το οποίο προσαρμόζεται στο υφιστάμενο σύστημα συγκράτησης που διαθέτει το 
λεωφορείο.   

Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Θανάτους στο Δρόμο 

H 19η Σεπτεμβρίου , ορίστηκε ως η Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Θανάτους στο Δρόμο για το 2018, 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 συγκρούσεων 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 
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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. Στην Κύπρο 
διοργανώθηκε σύντομη εκδήλωση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής με θέμα «Όραμα Μηδέν», όπως 
έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 19 Σεπτεμβρίου,2018. Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν  
δημοσιογράφοι που ασχολούνται με Αστυνομικό Ρεπορτάζ και συγκεκριμένα με την Οδική Ασφάλεια, 
μέλη της Πυροσβεστικής, μέλη των Ασθενοφόρων, μέλη των Ουλαμών Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων 
(ΟΠΟΔ) και Ειδικός Ουλαμός Μοτοσικλετιστών (ΕΟΜΟ) καθώς και του Γραφείου Πρόληψης, Διαφώτισης 
και Μελετών, με απώτερο στόχο τη δημιουργία του αριθμού «ΜΗΔΕΝ» στο χώρο του Πάρκου 
Κυκλοφοριακής Αγωγής. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να εκφωνήσουν ένα μήνυμα σχετικά με το 
«Όραμα Μηδέν», όπως, «Μηδέν Τροχαίες Συγκρούσεις», «Μηδέν Τραυματίες», «Μηδέν Νεκροί», «Όραμα 
Μηδέν – ΣΚΕΨΟΥ», έτσι ώστε να συνάδει και με την επικοινωνιακή πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και Δημόσιας Τάξης. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του δικτύου TISPOL, υπήρξαν 50 οδικοί θάνατοι την Πέμπτη,19 
Σεπτεμβρίου 2018 ανάμεσα σε 31 διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν.  Στην Κύπρο δεν είχαν σημειωθεί 
οδικοί θάνατοι και ο στόχος για εκείνη την ημέρα επιτεύχθηκε. 

Διοργάνωση Εκστρατειών 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2018, 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 2018: 
 

 

  

 

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

 

Αναλυτικά κατά τη διάρκεια του 2018, πραγματοποιήθηκαν : 

1 εκστρατεία για παράνομη στάθμευση 

2 εκστρατείες με χρήση του συστήματος MANPR 

1 μονοήμερη εκστρατεία EDWARD (European Day without Road Death) 

1 μονοήμερη εκστρατεία Speed Marathon 

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

4 εκστρατείες για αδικήματα που διαπράττονται από οδηγούς μοτοσικλετών / μοτοποδηλάτων. 

2 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. 

9 εκστρατείες για αντιμετώπιση της χρήσης κινητού τηλεφώνου ή άλλου αντικειμένου κατά την οδήγηση, 
οι 5 εκ των οποίων καταπιάστηκαν και με την παραβίαση του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη. 

6 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 στην 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.  

Επίσης, 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 Μελανών Σημείων  

Έχει εκπονηθεί εγχειρίδιο, στο οποίο καταγράφονται τα Μελανά Σημεία του Οδικού Δικτύου, για το έτος 
2018. 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. 
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Στατιστική Έκθεση Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων για την περίοδο 2016 – 2018 

Το  Γραφείο Στατιστικής & Χαρτογράφησης της Αστυνομίας, έχει ετοιμάσει και αναρτήσει στην εσωτερική 
ιστοσελίδα Portal Στατιστική Έκθεση Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων για την περίοδο 2016 – 2018, 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.). Το 2018 δεν ήταν εφικτή η χαρτογράφηση του κοινού εγκλήματος. Αγοράστηκε το εργαλείο ArcGis 
στις 28/11/2018 και εντός του 2019 θα καταστεί εφικτή και η χαρτογράφηση του κοινού εγκλήματος.  

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. 

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. Έχει 
εγκατασταθεί μέχρι στιγμής σε 52 περιπολικά του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου το σύστημα 
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 
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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. 

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).  

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία του Νέου 
Συστήματος Σταθερού ANPR.  

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει γίνει και αναμένεται η πρώτη φάση του έργου να ολοκληρωθεί εντός 
του 2019.   

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 
να συλλέγονται αρκετές πληροφορίες σε σχέση με το ίδιο το όχημα, όπως την κατεύθυνση που ακολουθεί, 
τα αποθέματά του σε καύσιμα κ.α. 

Άλλες Δράσεις  

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 
οικογένειες των θυμάτων, μετά από τροχαίες οδικές συγκρούσεις.  

Έχει δοθεί έγκριση για προώθηση του θεσμού Family Liaison Officer σε συνεργασία με την Αστυνομία των 

Βρετανικών Βάσεων. Στόχος του Προγράμματος είναι να παρέχει στους αστυνομικούς ανακριτές τις 

απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για συλλογή πληροφοριών και μαρτυρίας από τις οικογένειες των 
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θυμάτων των εγκλημάτων (κυρίως ανθρωποκτονία), θανατηφόρα δυστυχήματα, μαζικές καταστροφές και 

άλλα σοβαρά συμβάντα, με σκοπό να βοηθήσει στην έρευνα και να διατηρήσει την εμπιστευτικότητα. Οι 

συμμετέχοντες θα μάθουν επίσης πως να συμπαρασταθούν και να διασφαλίζουν την προστασία των 

οικογενειών των θυμάτων. Η πιο πάνω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία 

Κύπρου μεταξύ των ημερομηνιών 10-14/09/2018. Την παρακολούθησαν 12 μέλη της Αστυνομίας . 

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 2018 προωθήθηκαν διάφορες διαλέξεις και εκπαιδεύσεις εκτός σχολικού χώρου σε διάφορες 
Κοινότητες, Δήμους, στην Εθνική Φρουρά και άλλα οργανωμένα σύνολα.  

Διαλέξεις στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σε διάφορες ομάδες πληθυσμού  

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής διενεργήθηκαν κατά το έτος 2018,  209 διαλέξεις, 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. 

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.  

Ως εκ τούτου η Αστυνομία εφαρμόζει μεγάλο αριθμό ενεργειών για βελτίωση της διαδικασίας διαχείρισης 
των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.  
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2Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Σύμφωνα με την ομάδα διαχείρισης πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας το επίπεδο στην Κύπρο 
παραμένει στο «μέτριο».  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.  

Ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο και μειώνοντας το ρίσκο και το αντίκτυπο της τρομοκρατίας, η  προστασία 
του πολίτη, 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.  

Το Γραφείο της INTERPOL είναι το ορισμένο σημείο επαφής για σκοπούς επικοινωνίας με το Συμβούλιο 

της Ευρώπης για θέματα τρομοκρατίας. Επίσης είναι ορισμένο σημείο επαφής για ελέγχους εκτός των 

ωρών εργασίας στη βάση δεδομένων των Η.Π.Α. και ενημέρωση των ON CALL του Γραφείου 

Καταπολέμησης Τρομοκρατίας σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος κατά τον έλεγχο.  Αναμένεται η 

συνέχιση ή ακόμα και η αύξηση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω των καναλιών της INTERPOL 

σε σχέση με θέματα Τρομοκρατίας / ξένων μαχητών.  

Η Εθνική Μονάδα EUROPOL έχει παραχωρήσει προσβάσεις στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SIENA σε 

υπηρεσίες της Αστυνομίας που έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Η παραχώρηση των προσβάσεων αυτών 

παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής μηνυμάτων που λαμβάνονται από την Εθνική Μονάδα προς τις 
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υπηρεσίες αυτές και των μηνυμάτων / απαντήσεων που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες αυτές προς τη 

EUROPOL ή άλλα Κ.Μ.  

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 2018 έχουν διοργανωθεί διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην 
τρομοκρατία και τη ριζοσπαστικοποίηση για τα εμπλεκόμενα τμήματα της Αστυνομίας.  

Μέσα στα πλαίσια της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας το 2018 συνελήφθηκαν στο εξωτερικό και 
εκδόθηκαν/παραδόθηκαν στην Κύπρο 15 φυγόδικοι σε σχέση με 15 το 2017, οι οποίοι καταζητούνταν από 
τις Αστυνομικές Αρχές της Κύπρου για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Επίσης, το 2018, 31 φυγόδικοι 
εντοπίστηκαν στην Κύπρο και εκδόθηκαν/παραδόθηκαν στις αιτήτριες χώρες. Το 2017, ο αντίστοιχος 
αριθμός ήταν 39. 

Ο Κλάδος Πληροφοριών  της Αστυνομίας κατά τη διάρκεια του2018 έχει προβεί σε 145 άμεσες ενέργειες 
που αφορούν στη συλλογή / διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία. Περαιτέρω κατά το 
2018, ο Κλάδος Πληροφοριών διερεύνησε και διαβίβασε αριθμό πληροφοριών που αφορούν σε Σοβαρό 
και Οργανωμένο Έγκλημα, Τρομοκρατία, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εντοπισμό διεθνώς 
καταζητούμενων προσώπων και άλλα. 

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 Ευρωπαϊκές  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. 

 Επαγρύπνηση ιδιοκτητών ευάλωτων στόχων, όπως εμπορικά κέντρα, ξένα σχολεία, ξενοδοχεία, 
γραφεία ασφάλειας κ.α.  
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Επιδόματα και Υπερωρίες για λήψη έκτακτων μέτρων πρόληψης και αποτροπής 
τυχόν τρομοκρατικών ενεργειών. 

Για να ανταποκριθεί η Αστυνομία στα πιο πάνω αυξημένα καθήκοντα, το 2018 μέχρι 17/10/2018, 
δαπανήθηκαν €2.319,564 από το εγκριθέν ποσό των €7.000,000 (αρχικά ήταν το συνολικό των 
€4.500,000), το 2017 διατέθηκε για σκοπούς υπερωριακής αποζημίωσης για την τρομοκρατία το ποσό των 
€3.408,803. Το 2015 δαπανήθηκαν €554,485 και το 2016 €2.949,179.   

Το συνολικό κονδύλι για υπερωρίες στην Αστυνομία αυξήθηκε το 2018 (€7.000,000) σε σχέση με το 2017 
(€5.600,000) κατά €1.400,000, λόγω των επιπρόσθετων μέτρων για την τρομοκρατία.  

Καταπολέμηση Διακρίσεων 

Όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Δ, μεταξύ των ετών 2005-2018, είχαμε 205 περιστατικά ή/και 
υποθέσεις ρατσιστικής φύσεως ή/και με ρατσιστικό κίνητρο. Από αυτά, 147 αφορούσαν σε ποινικές 
υποθέσεις. Για το έτος 2018 είχαμε 11 ποινικές υποθέσεις. 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του Ρατσισμού, 
Ξενοφοβίας και Διακρίσεων πραγματοποιήθηκαν το 2018 τα ακόλουθα: 

 Συμμετοχή της Αστυνομίας σε σεμινάριο της CEPOL στη Σλοβενία στις 26-30/03/2018 με θέμα 

“Fundamental Rights and Police Ethics – Stop 1” και στη Βιέννη 25-30/06/18 με θέμα 

“Management of Diversity step 2”.  

 Συμμετοχή μέλους της Αστυνομίας σε συνάντησης της ειδικής Ομάδας ΕU High Level Group σε 

θέματα ρατσισμού και διακρίσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες μεταξύ των ημερ. 13-14 

Ιουνίου 2018. 

 Η Αστυνομία είχε συνεργασία με κυβερνητικούς οργανισμούς & ΜΚΟ, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς 

Οργανισμούς για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του Ρατσισμού, Ξενοφοβίας και 

Διακρίσεων. Τον Μάρτιο του 2018 συμμετείχε σε σεμινάριο της CEPOL στη Σλοβενία με θέμα 

“Fundamental Rights and Police Ethics – Stop 1” και τον Ιούνιο σε σεμινάριο στη Βιέννη με θέμα 

“Management of Diversity step 2”. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 11 διαλέξεις στην ΑΑΚ με θέμα 

την καταπολέμηση διακρίσεων και διερεύνηση ρατσιστικών αδικημάτων. Επιπρόσθετα 

πραγματοποιήθηκαν 4 διαλέξεις με θέμα την διερεύνηση ρατσιστικών αδικημάτων. Συμμετοχή της 

Αστυνομίας σε συνάντησης της ειδικής Ομάδας ΕU High Level Group σε θέματα ρατσισμού και 

διακρίσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλες τον Ιούνιο του 2018. Κατά το 2018,  

απαντήθηκαν 15 ερωτηματολόγια/επιστολές  για θέματα διακρίσεων και Ρατσισμού. Επίσης, 

μελετήθηκαν 5 ποινικοί φάκελοι που αφορούσαν ρατσιστικά αδικήματα.  

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

 Συμμετοχή 12 μελών της ΜΜΑΔ, μεταξύ των ημερομηνιών 9-13/10/20018 στις χώρες  Ελλάδα - 

Ρουμανία – Βουλγαρία, στην άσκηση ευρείας κλίμακας των αντιτρομοκρατικών μονάδων της 

Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης. 

 Αναβάθμιση στο μνημόνιο ενεργειών ΤΕΥΚΡΟΣ. Το μνημόνιο αυτό πηγάζει από το επιχειρησιακό 

σχέδιο του ΚΣΕΔ σε περιπτώσεις μεγάλου ναυτικού ατυχήματος ή αεροπορικού ατυχήματος στη 

θάλασσα ή και σε κατοικημένη περιοχή και αφορά στις ενέργειες της Αστυνομίας.   
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 Πραγματοποίηση κατά την πρώτη τριμηνία του 2018 τριμερής συνάντησης στο Προεδρικό 

Μέγαρο, των Αρχηγών κρατών Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας.  Στην επίσκεψη αυτή ετοιμάσθηκε 

εσωτερικό επιχειρησιακό σχέδιο.  

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 

Άσκηση ετοιμότητας «Τρίτωνας 2018» για αποτελεσματική διαχείριση 
τρομοκρατικού συμβάντος 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2018 η άσκηση «Τρίτωνας» 2018, κατά την 
οποία η Αστυνομία επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της για αποτελεσματική ανταπόκριση στο ενδεχόμενο 
τρομοκρατικού κτυπήματος. Η άσκηση, η οποία αφορούσε σε «τρομοκρατικό συμβάν» στη Μαρίνα 
Λεμεσού, είχε σκοπό να διαπιστωθούν ο βαθμός ετοιμότητας, ανταπόκρισης και συντονισμού των 
αρμόδιων υπηρεσιών στη διαχείριση ενός τρομοκρατικού κτυπήματος. Στην άσκηση συμμετείχαν μέλη της 
ΜΜΑΔ, της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού ως η 
επηρεαζόμενη επαρχία, καθώς και μέλη αρκετών άλλων υπηρεσιών και τμημάτων της Αστυνομίας. 

Την ευθύνη συντονισμού και των επιχειρήσεων της άσκησης είχε η Ομάδα Σχεδιασμού Άσκησης της 
ΜΜΑΔ με επικεφαλής τον Διοικητή της ΜΜΑΔ. Με το πέρας της άσκησης, η Αστυνομία προέβη σε 
αποτίμηση του βαθμού συντονισμού και ανταπόκρισης, αξιολογώντας θετικά το συνολικό της 
αποτέλεσμα.  

Καταληκτικά σημειώνεται ότι δεδομένων των διαστάσεων που λαμβάνει στις μέρες μας σε ολόκληρο τον 
κόσμο η τρομοκρατική απειλή τέτοιου είδους ασκήσεις είναι καθόλα απαραίτητες σε προληπτικό επίπεδο 
για τη βελτίωση του βαθμού ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας και όλων γενικά των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

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 2018, 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.  
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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 
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 106,050 «likes» ενώ στο Twitter 
υπάρχουν 5,473 «ακόλουθοι». Την εφαρμογή της Αστυνομίας έχουν «εγκαταστήσει» 25,500 άτομα.  

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 2018, εκδόθηκαν 1,572 δελτία τύπου και 294 αστυνομικές ανακοινώσεις σχετικά με 
σοβαρές υπό διερεύνηση υποθέσεις, εκστρατείες πρόληψης και επιχειρήσεις ελέγχου, που 
πραγματοποίησαν διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας. Στο facebook αναρτήθηκαν πέραν 
των 1,816 ανακοινώσεων για διάφορα θέματα και στο twitter πέραν των 2,000. 

Συνεχίστηκε και το 2018 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.  

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους ετοιμάστηκαν διάφορα βίντεο, μέσω των οποίων δίδονται 
συμβουλές στους πολίτες για θέματα που αφορούν στην πρόληψη εγκλήματος αλλά και στη δική τους 
ασφάλεια.   
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Κατά τη διάρκεια του 2018, η Ιστοσελίδα της Αστυνομίας δέχθηκε πέραν των 247.000 επισκέψεων, τόσο 
από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, με 994,000 προβολές περίπου, ενώ η 
ειδησεογραφική/ενημερωτική ιστοσελίδα της Αστυνομίας Cyprus Police News δέχθηκε πέραν των 166.000 
επισκέψεων, με 610,000 προβολές, περίπου. 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 το έτος 2018, έγινε επέκταση του θεσμού της κοινοτικής αστυνόμευσης στην κοινότητα Σολέας και 
στην Αγία Νάπα με την τοποθέτηση ενός Αστυνομικού της γειτονιάς. Συνολικά, στην Κοινοτική 
Αστυνόμευση είναι τοποθετημένοι 76 Αστυνομικοί της Γειτονιάς και καλύπτουν 146 Δήμους και 
Κοινότητες παγκύπρια . Δημιουργήθηκε το γραφείο κοινοτικής αστυνόμευσης στο κοινοτικό συμβούλιο 
Αστρομερίτη και επέκταση του θεσμού στις περιοχές Μαραθάσας και Περιστερώνας με δύο μέλη. 

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 288 Κοινότητες, 
ενώ βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής του αριθμός κοινοτήτων. Το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει 
σε υψηλό επίπεδο και απαριθμεί σήμερα, 102.000 παρατηρητές παγκύπρια. 

Καταχωρούνται οι πληροφορίες των παρατηρητών της γειτονιάς στο ημερολόγιο από 16/5/2017.  

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 13400 καρτών «Παρατηρητή της Γειτονιάς» για το 2018 και 
βρίσκεται στη διαδικασία έκδοσης ακόμα 10000, για το 2019.  Πραγματοποιήθηκαν 50 διαλέξεις για τον 
θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς παγκύπρια τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 4040 άτομα. 
Παραχωρήθηκαν δέκα (10) συνεντεύξεις στα ΜΜΕ με θέμα το πρόγραμμα του Παρατηρητή της Γειτονιάς 
και τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας του κοινού και  37 εκπαιδεύσεις για το θεσμό του Παρατηρητή της 
Γειτονιάς 
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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 2018, έχει πραγματοποιήσει 156 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.    

Κινητές Μονάδες Διαφώτισης  

Αγοράστηκαν δύο κινητές μονάδες Διαφώτισης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας  
οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο διαμόρφωσης.   

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. 

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

Από την ημερομηνία εφαρμογής του θεσμού (Ιούλιο 2017) μέχρι την 31/12/2018, τα 16 μέλη της 
Ποδηλατικής Αστυνόμευσης προέβηκαν στην ακόλουθη δραστηριότητα: 
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1. 2865 εξώδικες καταγγελίες 

2. 740 γραπτές παρατηρήσεις 

3. 34 γραπτές προειδοποιήσεις 

4. 376 βοήθεια στο κοινό 

5. 250 αστυνόμευση εκδηλώσεων 

6. 262 βοήθεια σε άλλα τμήματα της Αστυνομίας 

7. 740 ανακοπές και έλεγχος υπόπτων 

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. 

Πιο συγκεκριμένα, η νέα λειτουργική μονάδα θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει με ασφάλεια 
πληροφορίες και να εκδίδει αναφορές για τις παρακάτω ενέργειες από τους χειριστές του συστήματος 
όπως:  

 Στοιχεία για ημερομηνία, ώρα και όνομα χειριστή που συνδέθηκε στο σύστημα (Login/Logout)  

 Στοιχεία για την δημιουργία νέου περιστατικού  

 Στοιχεία για την δημιουργία την τροποποίηση υφιστάμενου περιστατικού  

 Στοιχεία για την δημιουργία νέας αναφοράς 

 Στοιχεία για την τροποποίηση αναφοράς  

 Στοιχεία για την δημιουργία αναφοράς νέου υποστατικού  

 Στοιχεία για την τροποποίηση αναφοράς νέου υποστατικού 

 Στοιχεία για την δημιουργία νέα συνδρομής Στοιχεία για την τροποποίηση συνδρομής 

 Στοιχεία για την ανανέωση των πληρωμών. 

Λόγω των πολύ θετικών αποτελεσμάτων που έχουν παρατηρηθεί με την εφαρμογή του νέου Κεντρικού 
Συστήματος Συναγερμών του Αρχηγείου Αστυνομίας, το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Αρχηγείου 
Αστυνομίας προτίθεται να προχωρήσει σε νέα αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου συστήματος, 
για βελτίωση της ανταπόκρισης των περιπολικών σε περίπτωση λήψης κλήσης έκτακτου περιστατικού. 
Όπως είναι γνωστό, το υφιστάμενο Κεντροποιημένο Σύστημα Συναγερμών της Αστυνομίας είναι ένα 
σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, ισάξιο με άλλα παρόμοια συστήματα που χρησιμοποιούνται στο 
εξωτερικό από Ευρωπαϊκές Αστυνομίες για τον ίδιο σκοπό, προσφέροντας σήμερα στους πολίτες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας μια αξιόπιστη λύση για την ασφάλεια των υποστατικών τους σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης. Πρόσφατα, έχει υλοποιηθεί με επιτυχία η πρώτη φάση της νέας λειτουργικής μονάδας 
του Κεντροποιημένου Συστήματος όπου οι χειριστές κατά την λήψη μίας κλήσης έκτακτου περιστατικού 
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θα μπορούν να αποστέλλουν άμεσα τις σχετικές πληροφορίες του υποστατικού πάνω σε «έξυπνη» 
συσκευή που θα είναι εγκατεστημένη μέσα σε περιπολικό ή πάνω σε δίκυκλο. Οι βασικές πληροφορίες 
που απεικονίζονται είναι η ακριβής τοποθεσία του υποστατικού σε ψηφιακό χάρτη, την οδό και αριθμό 
του υποστατικού καθώς επίσης και τα στοιχεία των ατόμων επικοινωνίας του υποστατικού, πετυχαίνοντας 
έτσι την βελτίωση της ανταπόκρισης και της άμεσης επέμβασης. Η νέα αναβάθμιση και επέκταση του 
συστήματος, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αγορά των απαραίτητων λογισμικών αδειών και 
εξοπλισμού για έξι (6) επιπλέον «έξυπνων» συσκευών καθώς επίσης και την προσθήκη νέων λειτουργικών 
δυνατοτήτων του προγράμματος για την αναβάθμιση του κεντρικού συστήματος, όπως έχει αρχικά 
σχεδιαστεί από το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Αρχηγείου Αστυνομίας .  

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 
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. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 :   Διαχείριση Υποθέσεων που αφορούν στο Κοινό Έγκλημα  

Κατά το έτος 2018 είχαμε 6246 καταγγελίες που αφορούν σε μικροπαραβάσεις με ποσοστό εξιχνίασης 
94.3% σε σχέση με το  έτος 2017 όπου 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 2016 - 2018 φαίνονται στο Παράρτημα Ε. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων παρατηρείται 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 2015-2018, 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 2017 – 2018 (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 2018 σημειώθηκαν 10 επεισόδια με 18 συλλήψεις και εκδόθηκαν 18 Διατάγματα αποκλεισμού από τα 
γήπεδα. Από επεισόδια που έγιναν στα γήπεδα υπήρξαν 10 τραματισμοί μελών της Αστυνομίας και 6 
τραυματισμοί πολιτών.  Το 2017 σημειώθηκαν 19 επεισόδια με 38 συλλήψεις και εκδώθηκαν 28 
Διατάγματα αποκλεισμού από τα γήπεδα.  Από επεισόδια που έγιναν στα γήπεδα υπήρξαν 13 τραματισμοί 
μελών της Αστυνομίας και 9 τραυματισμοί πολιτών.   
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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 
χώρους.  

Κατά τη διάρκεια του 2018 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

Police - Headquar Police - Headquar .
Αναφορικά με το θεσμό 

Επιτηρητών γηπέδων, το 2018 η Επιτροπή Επιτηρητών προέβη σε επανεκπαίδευση 30 υπεύθυνων 
ασφάλειας .  

Εκτέλεση ενταλμάτων προστίμου 

Στις 31/12/2018, σύμφωνα με το μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων του Αρχηγείου Αστυνομίας 

εκκρεμούσαν 272,013 εντάλματα για το συνολικό ποσό των €282.834,298. Τα μεγαλύτερα ποσά 

ενταλμάτων αφορούν σε κοινωνικές ασφαλίσεις και ακολουθούν τα διάφορα ποινικά αδικήματα, οι 

ιδιωτικές ποινικές, τα αστικά χρέη, και τα τροχαία.  Τα ανεκτέλεστα εντάλματα αυξάνονται διαχρονικά, με 

αποτέλεσμα να συσσωρεύεται όγκος εργασίας στα επόμενα έτη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των επαρχιών, για το 2018, παραλήφθηκαν παγκύπρια 87658 εντάλματα 

προστίμου, εισπράχθηκαν 74,727, εκτελέστηκαν διά φυλάκισης 2,548, επιστράφηκαν ανεκτέλεστα 5,506 

και εκκρεμούν συνολικά 254,355.  

Όσον αφορά στα εκκρεμούντα εντάλματα σύλληψης ή και προστίμου, κάθε άτομο που προσέρχεται στην 
Αστυνομία είτε για ανάκριση ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, ελέγχεται για πιθανόν εκκρεμή εντάλματα 
που έχει και γίνονται οι ανάλογες ενέργειες, όπως ενημέρωση άλλων τμημάτων, ή/και διαδικασία για την 
πληρωμή τους ή άλλος διακανονισμός για τα εντάλματα προστίμου. 

Εκκρεμεί η διαδικασία για πληρωμή ενταλμάτων μέσω διαδικτύου μέσω της ΑΡΙΑΔΝΗΣ. Από πλευράς 

Αστυνομίας το έργο έχει ολοκληρωθεί. Το μέρος της διασύνδεσης που ανέλαβε η εταιρεία JCC δεν έχει 

ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου η ημερομηνία κατά την οποία το έργο θα μεταφερθεί σε περιβάλλον 

παραγωγής θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα της εταιρείας για ολοκλήρωση των δικών της εργασιών.  

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 2018 ήταν €6.378,455 σε σύγκριση με €7.420,000 που ήταν εγκριμένα το 2017. Το 2018 εγκρίθηκε 
επίσης ποσό ύψους €1.000,000 για την βελτίωση των κτηρίων της Αστυνομίας. Κάποια από τα Έργα έχουν 
υλοποιηθεί  και κάποια βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης. 



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017 

 

 

 39 

 Μέσα στα πλαίσια των μέτρων για ανάπτυξη των κτηριακών υποδομών της Αστυνομίας κατά το 2018 έχει 
προωθηθεί η υλοποίηση των πιο κάτω έργων:  

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

Κατά το 2018 βρισκόταν σε εξέλιξη η ανέγερση νέου κτηρίου της Τροχαίας Πάφου, κατεδάφιση των 
υφιστάμενων κτηρίων της Τροχαίας και διαμόρφωσης του χώρου στον οποίο βρίσκονται σε χώρο 
στάθμευσης επισκεπτών. 

Το εν λόγω κτήριο έχει ολοκληρωθεί και από τον Νοέμβριο του 2018 βρίσκεται στο στάδιο του ελέγχου και 
παραλαβής του από τα Τμήματα Δημοσίων Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση 
Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.Η παράδοση του κτηρίου στην Αστυνομία 
αναμένεται περί τα μέσα Ιανουαρίου 2019. 

Ανέγερση νέων κτηρίων Α.Δ.Ε. Μόρφου 

Βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση των εργασιών για την ανέγερση της Αστυνομικής Διεύθυνση Μόρφου. 
Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 75% των οικοδομικών Εργασιών και αναμένεται να παραδοθεί το 
2019. 

Ανέγερση νέας Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου 

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου του κτηρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου από το 
Τμήμα Δημοσίων Έργων και αναμένεται η παράδοση του στην Αστυνομία. Θα ακολουθήσει η 
μεταστέγαση των Υπηρεσιών της ΑΔΕ Αμμοχώστου σε αυτό και η αποδέσμευση των ενοικιαζόμενων 
κτηρίων.  

Ανακαίνιση/Επέκταση Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας  

Βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση /επέκταση του Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας.  

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. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για τους Αστυνομικούς Σταθμούς Λάνιας, Κουκλιών και 
Στρουμπιού. 

 Έχει ετοιμαστεί και αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών το Σημείωμα Έργου που αφορά την ανέγερση 
του Αστυνομικού Σταθμού Λάνιας για το οποίο η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), ζήτησε αριθμό διευκρινήσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαδικασία απάντησης τους.  

Έχουν ετοιμαστεί Σημειώματα Έργου για την ανέγερση των Αστυνομικών Σταθμών Κουκλιών και 
Στρουμπιού τα οποία διαβιβάστηκαν στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για περίληψη των πληροφοριών δικής 
του αρμοδιότητας και ακολούθως να διαβιβαστεί στο Υπουργείο Οικονομικών για έγκριση των έργων. 
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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.  

Οι μελέτες και εκτιμήσεις για την εξωτερική αυλή των Αστυνομικών Κρατητηρίων Λακατάμειας έχουν 
ολοκληρωθεί. Αναμένεται ενημέρωση από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για προώθηση υλοποίησης του 
έργου. Έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι μελέτες για την κατασκευή της εξωτερικής αυλής των κρατητηρίων 
στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας. Η εργασία προγραμματίζεται για υλοποίηση αρχές του 2019. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν στη δημιουργία επισκεπτηρίου στον Αστυνομικό Σταθμό 
Αθηαίνου. 

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν την βελτίωση των Αστυνομικών Κρατητηρίων Λακατάμειας 
ώστε να είναι προσβάσιμα από άτομα με αναπηρίες και η μετατροπή των κρατητηρίων του Αστυνομικού 
Σταθμού Λακατάμειας σε γραφεία και αποθήκες. 

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

 Ολοκληρώθηκε το Α’ και Β’ Εξάμηνο της Σειράς Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών Αρ. 149.  Έγινε 

αξιολόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης Α’ και Β’ Εξαμήνου από τους σπουδαστές.  Στις 

03/09/2018 άρχισε το Α’ Εξάμηνο της Σειράς 150, το οποίο είχε ολοκληρωθεί στις 14/12/2018 και 

έχει αξιολογηθεί από τους σπουδαστές με θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.  

 Στις 17/12/2018 άρχισε το Β’ Εξάμηνο της Σειράς Εκπαίδευσης 150.   

 Υποβλήθηκε αίτηση για ιδρυματική Αξιολόγηση της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και η 

αξιολόγηση του προγράμματος Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών από την Επιτροπή Εξωτερικής 

Αξιολόγησης (Φορέα).  Η επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (Φορέα) ορίστηκε τον 

Ιανουάριο του 2019.   

 Έχουν διεξαχθεί 120 εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία παρακολούθησαν 2536 μέλη της 

Αστυνομίας και 25 προγράμματα άλλων υπηρεσιών με 398 συμμετέχοντες. 

 Πρόγραμμα Λοχιών με θέμα: "Ανάπτυξη των Διοικητικών Ικανοτήτων και του Γνωστικού 

Επιπέδου των Αστυνομικών Θεμάτων»- Το πρόγραμμα έχει διεξαχθεί μεταξύ των ημερομηνιών 

05/02-30/03/2018 και το παρακολούθησαν 16 μέλη της Αστυνομίας και 2 μέλη της Αστυνομίας 

των Βρετανικών Βάσεων.  Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα Λοχιών στην Αστυνομική 

Ακαδημία μεταξύ των ημερομηνιών 17/09 - 19/11/2018 και το παρακολούθησαν 16 μέλη της 

Αστυνομίας. 

 Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και 

το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου 

 Τον Ιανουάριο του 2018 πραγματοποιήθηκε τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας της 

Αστυνομίας Κύπρου με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου 

(ΙΣΚ) στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Αρχηγός Αστυνομίας, ο Πρόεδρος του 

ΠΙΣ και ο Πρόεδρος του ΙΣΚ. Στόχος του μνημονίου είναι η αναβάθμιση της υφιστάμενης 

συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόντων μερών σε κοινό πλαίσιο δράσης, που περιλαμβάνει 
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μεταξύ άλλων την ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία με διάφορους κοινωνικούς φορείς τόσο 

στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 

διοργάνωση εκπαιδευτικών ενημερωτικών ημερίδων και το συντονισμό σε θέματα 

καταπολέμησης του φαινομένου παράνομης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. 

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 2018, όπως φαίνεται και στο Παράρτημα Ζ  καταγγέλθηκαν 4982 σοβαρές 

υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 69.37%. Σε σχέση με το 2017 καταγγέλθηκαν 5253 σοβαρές υποθέσεις 

με ποσοστό εξιχνίασης 64.08%. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων παρατηρήθηκε στην επαρχία 

Λεμεσού. Ακολουθούν οι Α.Δ.Ε. Λευκωσίας, Πάφου, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Μόρφου. Χωρίς τις 

υποθέσεις ναρκωτικών των οποίων το ποσοστό εξιχνίασης είναι 100%, είχαμε 4304 υποθέσεις με ποσοστό 

εξιχνίασης 56.67%. Οι υποθέσεις με το χαμηλότερο ποσοστό εξιχνίασης διαχρονικά, αφορούν σε 

εμπρησμούς, διαρρήξεις και καταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : Καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλήματος/ Διαφθοράς 

Η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες της 
Κυπριακής Αστυνομίας. Χρησιμοποιούνται πρακτικά αλλά και νομοθετικά μέσα για την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, της τρομοκρατίας, του 
ξεπλύματος χρημάτων,  της σωματεμπορίας κ.λ.π. Το έργο της Αστυνομίας καθίσταται 
δυσκολότερο, αφού πρέπει να αντιμετωπιστεί η σύγχρονη μορφή του εγκλήματος, η οποία έχει 
επιστημονικό υπόβαθρο και διαφοροποιεί την ποιότητα του εγκλήματος, δημιουργώντας  ένα 
νέο μοντέλο εγκληματία.  

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ασύμμετρες και μη ασύμμετρες απειλές, από ρευστότητα, από 
αλλαγή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εγκληματικότητας και από νέα τυπολογία στο οργανωμένο 
έγκλημα.  

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. 
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Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την 
καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος κατά τον κύκλο πολιτικής για την περίοδο 
2018-2021. 

Στα συμπεράσματα καθορίζονται 10 ενωσιακές προτεραιότητες στον τομέα του εγκλήματος: 

 κυβερνοέγκλημα  

 ναρκωτικά  

 διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης  

 οργανωμένο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας  

 εμπορία ανθρώπων  

 απάτη σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ενδοκοινοτική απάτη αφανούς 

εμπόρου,  

 πυροβόλα όπλα  

 περιβαλλοντικό έγκλημα,  

 κέρδη από εγκληματικές δραστηριότητες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος  

 απάτη σχετικά με τα έγγραφα. 

Επιχείρηση TRIGGER II 

Αφορά σε επιχείρηση του Οργανισμού INTERPOL με την ονομασία TRIGGER II και σχετίζεται με την 
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου όπλων, Ναρκωτικών και Οργανωμένου Εγκλήματος. Μέλος του 
Εθνικού Κεντρικού Γραφείου INTERPOL Λευκωσίας συμμετείχε στην Επιχείρηση για σκοπούς εκπαίδευσης 
και ανταλλαγής Βέλτιστων Πρακτικών. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν 2 συναντήσεις, η πρώτη αφορά 
την προπαρασκευαστική επιχειρησιακή συνάντηση πριν τη διεξαγωγή της επιχείρησης και η δεύτερη μετά 
την επιχείρηση στην οποία έλαβαν μέρος 2 μέλη σε κάθε συνάντηση. 

 

Η Αστυνομία έλαβε επιπλέον μέρος στις πιο κάτω επιχειρήσεις, σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο: 

 TRIGGER II 6-8 Απριλίου 2018 

 Operation 30 days of Action - Tackling Illegal Disposal and Trade in Hazardous Waste, 1-30 

June 2018  

 Παγκόσμια Επιχείρηση PANGEA X - Εντοπισμός ψευδεπίγραφων φαρμάκων και 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 12-19 Σεπτεμβρίου 2018. 

 Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση CARPOL  - Κλοπιμαία Οχήματα, 26-27/09/2018.  

 7η Επιχειρησιακή Συνάντηση της Γενικής Γραμματείας της INTERPOL για θέματα έκδοσης 

φυγοδίκων που πραγματοποιήθηκε στη Τζαμάικα, με τη συμμετοχή χωρών μελών του 

Οργανισμού της INTERPOL 

Παγκόσμια Επιχείρηση PANGEA XI 

Μεταξύ των ημερομηνιών 09 – 16 Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη η παγκόσμια επιχείρηση PANGEA ΧΙ. Στόχος 
της επιχείρησης PANGEA είναι ο εντοπισμός και η κατάσχεση ψευδεπίγραφων φαρμάκων και 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.  
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Η επιχείρηση στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, του 
Τμήματος Τελωνείων, του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Υγειονομικών Υπηρεσιών, 
της Αρμόδιας Αρχής Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, τoυ 
Κρατικού Χημείου, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της Αστυνομίας Κύπρου, η οποία είχε και την ευθύνη 
του συντονισμού της όλης επιχείρησης. 

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του 2018, στην οποία έλαβαν μέρος 116 χώρες, κατασχέθηκαν συνολικά 
σε παγκόσμια κλίμακα πέραν των 10,000,000 σκευασμάτων, υπολογιζόμενης αξίας μεγαλύτερης των 
$13,939,823.36. Επιπρόσθετα εντοπίστηκαν και διαγράφηκαν 3,671 παράνομες ιστοσελίδες και 
συνελήφθηκαν 859 άτομα.   

Στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ελέγχθηκαν συνολικά 1.811 πακέτα, στα κατά τόπους 
Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Δεμάτων και στον Αερολιμένα Λάρνακας. Παράλληλα 
πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) επιχειρήσεις σε όλη την Κύπρο με σκοπό τον εντοπισμό παράνομων 
φαρμακευτικών σκευασμάτων. Ως αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν η κατακράτηση ή/και κατάσχεση 9 
πακέτων, για περαιτέρω διερεύνηση, αφού περιείχαν ψευδεπίγραφα, παράνομα ή μη αδειοδοτημένα 
φαρμακευτικά σκευάσματα, ενώ τέσσερα άτομα συνελήφθηκαν για αδικήματα κατά παράβαση του Περί 
Φαρμάκων Νόμου. Ο συνολικός αριθμός των σκευασμάτων που κατακρατήθηκαν ή στάλθηκαν για 
ανάλυση ανήλθε στις 24.436 μονάδες λήψης και η υπολογιζόμενη αξία τους υπερβαίνει τις 72.000 
δολάρια Αμερικής.  

Σημειώνεται ότι  τα παράνομα σκευάσματα που εντοπιστήκαν και κατασχέθηκαν στην Κύπρο για το 2018 
είναι τριπλάσια σε αριθμό από προηγούμενα έτη.  

Συγκεκριμένα, κατά τη φετινή επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ή κατακρατήθηκαν διάφορα 
είδη φαρμακευτικών σκευασμάτων μεταξύ των οποίων αναβολικές ουσίες, φάρμακα για τη θεραπεία της 
στυτικής δυσλειτουργίας, συμπληρώματα διατροφής που περιείχαν απαγορευμένες φαρμακευτικές 
ουσίες, σκευάσματα για απώλεια βάρους, τοπικά αναισθητικά καθώς επίσης και σκευάσματα τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την ρύθμιση της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα.     

Σημειώνεται ότι σε μία από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν οι Αρμόδιες Αρχές και κατά την οποία 
ανευρέθηκαν 20.000 δισκία για την ρύθμιση της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα, συνελήφθηκε ένα 
άτομο. Ανευρέθηκαν επίσης τεκμήρια βάσει των οποίων διαφάνηκε ότι λειτουργούσε ως παράνομο 
διαδικτυακό φαρμακείο. Επίσης σε άλλη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε υποστατικά εντοπίστηκε και 
κατασχέθηκε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης καθώς επίσης και αριθμός σκευασμάτων που περιείχαν 
παράγωγα κάνναβης.  

Global Operation on Illicit Drugs 

Μεταξύ των ημερομηνιών 17/9/2018 – 08/10/2018, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υ.ΚΑ.Ν. και 
το Τμήμα Τελωνείων, Παγκόσμια Επιχείρηση σχετικά με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.  

Στόχος της επιχείρησης ήταν:  

 Αναγνώριση κοινών περιφερειακών απειλών στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος 

και στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.  

 Ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά κατασχέσεις ναρκωτικών με τις εμπλεκόμενες 

χώρες.  

 Ελεγχόμενες παραδόσεις.  

 Διενέργεια κοινών οικονομικών εξετάσεων.  
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 Ανταλλαγή τεκμηρίων για σκοπούς ποινικής δίωξης.  

 Έναρξη – παρουσίαση αναλυτικού φακέλου της INTERPOL για τα ναρκωτικά, τη Βάση 

Δεδομένων RELIEF, καθώς επίσης και του εντύπου που δημιουργήθηκε από την INTERPOL 

για θέματα ναρκωτικών.  

 Μηνύματα σχετικά με υποθέσεις μέσω της INTERPOL 

Κατά το έτος 2018 παραλήφθηκαν από τη Γενική Γραμματεία της INTERPOL, ως επίσης και από άλλες 
χώρες μέλη του Οργανισμού 105.369 μηνύματα. Παράλληλα, από το Εθνικό γραφείο INTERPOL Λευκωσίας 
στάλθηκαν 3995 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 393 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 1297 υποθέσεις  για αιτήματα άλλων χωρών προς την Κύπρο. Στο σύνολο των 1297 υποθέσεων 
που δημιουργήθηκαν για το έτος 2018, η Αστυνομία, χειρίστηκε επιπρόσθετα 580 υποθέσεις που 
αφορούν 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. 

Έκθεση της Europol, αναφορικά με την Αξιολόγηση Απειλής για το Σοβαρό και 
Οργανωμένο Έγκλημα: 

Η Έκθεση της Europol, αναφορικά με την Αξιολόγηση Απειλής για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα 
2018 (Serious and Organized Crime Threat Assessment - SOCTA 2018, 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 VIΙ και CARPOL 2018 

Η Αστυνομία το 2018 παρείχε υποστηρικτική βοήθεια κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων OPSON VIΙ και 
CARPOL 2018, με τη διενέργεια ελέγχων στη Βάση ∆εδομένων μας. 

Διάφορες άλλες Επιχειρήσεις 

 Operation Millenium 

 Operation Black Wrist 

 Police Operation  

 Operation Astrocar 

Στις πιο πάνω επιχειρήσεις το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο της INTERPOL, παρείχε υποστηρικτική βοήθεια με 
τη διενέργεια ελέγχων στη βάση δεδομένων της INTERPOL. 
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Προγράμματα EMPACT (European Multi-Disciplinary Platform Against Criminal 
Threats  

Επιπρόσθετα 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). Πιο συγκεκριμένα συντονίζει την 
εκπροσώπηση της Κύπρου στις συναντήσεις των Προγραμμάτων EMPACT (European Multidisciplinary 
Platform Against Criminal Threats). Επίσης συντονίζει την Κυπριακή συμμετοχή σε πανευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις στις οποίες λαμβάνει μέλος η χώρα μας σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή ΕΜPACT. 
Από τα EMPACT απορρέουν διάφορες επιχειρησιακές δράσεις τις οποίες καλούνται από κοινού τα Κράτη 
Μέλη να πραγματοποιήσουν. Η Κυπριακή ∆ημοκρατία συμμετέχει ενεργά σε 12 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, πυροβόλα όπλα και 
περιβαλλοντικό έγκλημα. 

Η Εθνική Μονάδα EUROPOL διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στο συντονισμό των εργασιών, συναντήσεων 
και επιχειρήσεων που προέκυψαν. Κατά το 2018 συντόνισε και συμμετείχε στις ακόλουθες επιχειρήσεις 
στις οποίες έλαβαν μέρος διάφορα Τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου καθώς και άλλων Υπηρεσιών της 
Κυπριακής ∆ημοκρατίας: 

 OPSON VΙI 01/12/2017-31/03/2018  

 OP. MARS III 31/12/2017 - 30/12/2018 

 OP. MISMED II 01/01-31/12/2018 

 OP. SILVER AXE III 16/04-11/05/2018 

 OP.  Bosphorus II 01/04/2018 - 30/09/2018 

 JAD on THB for Labour Exploitation 14-19/05/2018 

 Action Day on Metal Theft 30/5/2018 

 OP. JIT WARENAGENT 12-13/06/2018 

 Cyberpatrol Action Week 02-06/07/2018 

 THB Child Trafficking / Internet As An Enabler 02-06/07/2018 

 OP. Western Balkans 06-09/09/2018 

 OP. ARMSTRONG 17-23/09/2018 

 LS JAD EMPACT THB OA 2.4 - Sexual Exploitation  17-21/09/2018 

 LS JAD EMPACT CCH OA 2.4  17-21/09/2018 

 LS JAD EMPACT NPS/SD OA 2.4  17/21/09/2018 (1η ΦΑΣΗ) 

 LS JAD EMPACT NPS/SD OA 2.4  23/10/2018       (2η ΦΑΣΗ) 

 AUSTROCAR 25-27/09/2018 

 Victim Identification Task Force (VIDTF) 5 15-26/10/2018 

 OP. Pandora III 22-31/10/2018 

 ΟΡ. MICKEY Προετοιμασία 2018 και αναμένεται επιχείρηση 2019 

 OPSON VIII 2018-2019 

 Green Heart 19/11/2018 - 03-06/12/2018 

Περαιτέρω συνεργασία με τη Europol 

Kατά το έτος 2018, λήφθηκαν 223 προσκλήσεις από την EUROPOL για συναντήσεις με την Αστυνομία. 
Mέλη της Αστυνομίας συμμετείχαν σε συναντήσεις του ∆ιοικητικού Συμβουλίου EUROPOL, συναντήσεις 
των Επικεφαλής των Εθνικών Μονάδων EUROPOL και σε συναντήσεις SIENA/EIS/IAM Product Manager 
Forum. 
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Ο όγκος εργασίας της Αστυνομίας σε θέματα που σχετίζονται με την EUROPOL παρουσίασε αυξητική τάση. 
Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 2017, παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 10% σε σχέση με τον 
συνολικό αριθμό μηνυμάτων που λήφθηκαν μέσω του συστήματος SIENA της EUROPOL και μέσω των 
Αξιωματικών Συνδέσμων και αύξηση της τάξεως του 6.5% σε σχέση με τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων 
που αποστάλθηκαν από την Εθνική Μονάδα EUROPOL. Επιπρόσθετα, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
2017, παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 7,5% στον συνολικό αριθμό υποθέσεων που σχηματίστηκαν 
από την Αστυνομία μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από άλλα Κράτη Μέλη  και τη EUROPOL.  
Επίσης, παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 32%, στον συνολικό αριθμό των υποθέσεων που 
σχηματίστηκαν σε σχέση με πληροφορίες που αποστάληκαν σε άλλες χώρες και τη EUROPOL, μέσω της 
Κυπριακής Αστυνομίας.  

∆έον να σημειωθεί ότι 128 μέλη της Αστυνομίας, της ΜΟ.Κ.Α.Σ., του Τμήματος Τελωνείων και Φ.Π.Α. 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.  

Αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής  

Κατά το 2018, παραλήφθηκαν 178 αιτήματα δικαστικής συνδρομής και 203 ευρωπαϊκές εντολές 
έρευνας και αποστάλθηκαν 75 αιτήματα δικαστικής συνδρομής και 35 Ευρωπαϊκές Εντολές 
Έρευνας, αντίστοιχα. Επιπλέον, η Αστυνομία χειρίστηκε 43 συμπληρωματικά αιτήματα σε ήδη 
υπάρχουσες 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 MOLDOVA – UKRAINE, στη Μολδαβία Ουκρανία. 

 

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. 
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 Έναν Αξιωματικό Σύνδεσμο στη Γενική Γραμματεία της Interpol στη Λυών. 

Από τον Αξιωματικό Σύνδεσμο της Κυπριακής Αστυνομίας στην Αθήνα το 2018 έχουν παραληφθεί 174 
αιτήματα και έχουν σταλεί 21.  

Από τους Αστυνομικούς Ακόλουθους που υπηρετούν σε Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο ή βρίσκονται 
σε άλλες χώρες και είναι διαπιστευμένοι και στην Κύπρο, το 2018, παραλήφθηκαν 257 αιτήματα σχετικά 
με διερευνώμενες υποθέσεις που απασχολούν τις χώρες τους και παράλληλα από πλευράς Κυπριακής 
Αστυνομίας, στάλθηκαν 30 αιτήματα στους εν λόγω Αστυνομικούς Ακόλουθους. Επίσης κατά το 2018, 
παραλήφθηκαν από διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες της Δημοκρατίας 189 αιτήματα. 

Σημειώνεται ότι σε συνεργασία με τους Αξιωματικούς Συνδέσμους διοργανώνονται   επισκέψεις / 
σεμινάρια / εκπαιδεύσεις, σε διάφορα θέματα. Συγκεκριμένα το 2018 πραγματοποιήθηκαν: 

 Επίσκεψη του Αρχηγού της Κυπριακής Αστυνομίας στην Σερβία, 23-26/04/2018 

 Επίσκεψη στην Κύπρο του Έλληνα Αρχηγού Αστυνομίας, 03-05/05/2018 

 Επίσκεψη του Αρχηγού της Αστυνομίας της Σερβίας στην Κύπρο, 25-26/10/2018 

 Επίσκεψης Αντιπροσωπείας Ισραηλινών στην Κύπρο, 21-26/10/2018  

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. 

Από την 01/01 – 31/12/2018,  καταγράφηκαν 936 περιστατικά βίας στην οικογένεια και   διερευνήθηκαν   
549 υποθέσεις.      

Διαχρονικά το σύνολο ποινικών υποθέσεων Βίας στην Οικογένεια ανά έτος, είχε ως ακολούθως :  
 2012 – 474 
 2013 – 450 
 2014 – 475 
 2015 – 577 
 2016 – 466 
2017 – 497 
 2018 – 549 

Τον Φεβρουάριο του 2018 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση λήψης οπτικογραφημένων καταθέσεων, στην 
οποία εκπαιδεύτηκαν αστυνομικοί πρώτης γραμμής που στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, χειρίζονται 
αυτού του είδους υποθέσεις.   Η εκπαίδευση περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση στην Αστυνομική 
Ακαδημία, ως επίσης πρακτική εξάσκηση στις εγκαταστάσεις του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην 
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων και Ελλειπόντων Προσώπων.             

Εθνική Στρατηγική κατά της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών 
 
«Σπίτι του Παιδιού» «Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας σε περιπτώσεις Βίας Μεταξύ Πρώην ή 
Νυν Συζύγων, Συμβίων ή Συντρόφων» 
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Στα πλαίσια της εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση, τη 
σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία 2016-2019 (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 
80.430, ημερ. 21/03/2016),  

 Τέθηκε σε λειτουργία το «Σπίτι του Παιδιού» σε συνεργασία με τον οργανισμό Hope for Children.  

 Η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας συμμετέχει σε πολυθεματικές εβδομαδιαίες συναντήσεις με 

τον οργανισμό Hope for Children, ΥΨΥ, ΥΚΕ. 

 Κατά τη διάρκεια του 2018, λειτούργησε πλήρως το Σπίτι του Παιδιού, όπου λαμβάνονται πλέον οι 

οπτικογραφημένες καταθέσεις από την Ειδική Ανακριτική Ομάδα Διερεύνησης Υποθέσεων 

Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών του Αρχηγείου Αστυνομίας.       

Ετοιμάστηκε πολυσέλιδο έντυπο με τίτλο «Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας σε περιπτώσεις 
Βίας Μεταξύ Πρώην ή Νυν Συζύγων, Συμβίων ή Συντρόφων» το οποίο χρησιμοποιείται και ως 
εκπαιδευτικό υλικό στα μέλη στα πλαίσια των δράσεων του προαναφερόμενου Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος και σε άλλες εκπαιδεύσεις. 

Τα μέλη της εν λόγω Ανακριτικής Ομάδας έτυχαν περαιτέρω εξειδίκευσης   μέσω συναφών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και εργαστηρίων , μερικά   εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συντονισμού και 
συνεργασίας με τη δομή  του Σπιτιού του Παιδιού, καθώς και με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες.  

Όσον αφορά στο Αρχείο Καταδικασθέντων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων, σε αυτό καταγράφηκαν 
κατά το 2018, 27 πρόσωπα.  

Υλοποίηση έργου « CIRCLE OF CHANGE» ( Preventing and combating violence against women and girls 
through gender equality awareness),  για τη Βία κατά Γυναικών. 

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.  

Κατά τους μήνες Μάρτιο και Μάιο του   2018,  πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό 
αναφορά  χρηματοδοτικού Προγράμματος, έξι διήμερα επιμορφωτικά Σεμινάρια. Τα Σεμινάρια, τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία, παρακολούθησαν 217 Αστυνομικοί και λειτουργοί 
άλλων Υπηρεσιών / Οργανισμών, που χειρίζονται Θέματα Βίας στην Οικογένεια και Βίας κατά των 
Γυναικών και Κοριτσιών.  

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. Για την επίτευξη της πάταξης της διαφθοράς για το 2018 έχουν γίνει τα ακόλουθα : 

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

Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας. 

Επίσης, στις 19/01/2018, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ο περί Σύστασης και Λειτουργίας της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμος 3(Ι)/2018. 

Σχετικά με τον περί Σύστασης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας Νόμο 
3(Ι)/2018, αναφέρεται επιγραμματικά ότι, κύρια αποστολή της Υπηρεσίας είναι η συλλογή πληροφοριών 
και η διερεύνηση αδικημάτων διαφθοράς, στα οποία ενέχονται μέλη της Αστυνομίας. Στο Νόμο, μεταξύ 
άλλων, καταγράφονται οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες της νέας Υπηρεσίας, καθώς και οι διαδικασίες για 
στελέχωση της. 

 Βασικές τροποποιήσεις του περί Αστυνομίας Νόμου 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 

Έχουν γίνει σημαντικές τροποποιήσεις 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.  

 Η Επιτροπή θα αποτελείται από δύο λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας και ένα 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 ∆ικαστήριο 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 

∆ιαστροφής ή Απόκρυψης Αλήθειας», της «∆ιαφθοράς», της «Παράνομης ή Άσκοπης Άσκησης 
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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 

∆ιευθυντή στις περιπτώσεις όπου, κατά την κρίση του, το μέλος θα τιμωρηθεί ικανοποιητικά με 

χρηματική ποινή μέχρι €500. Κατά συνέπεια, έχει αυξηθεί η ποινή που δύναται να επιβληθεί από 

Αστυνομικό ∆ιευθυντή σε συνοπτική εκδίκαση πειθαρχικού αδικήματος, από £5 σε €500.  

 Έχει τροποποιηθεί το πειθαρχικό αδίκημα αρ.8 «∆ιαφθορά». 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 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: (i) αυστηρή επίπληξη: 4 χρόνια, (ii) χρηματική ποινή 
που δεν υπερβαίνει τα €1.000: 6 χρόνια, (iii) χρηματική ποινή που υπερβαίνει τα €1.000 ή πειθαρχική 
μετάθεση ή κατακράτηση, διακοπή ή αναβολή ετήσιας προσαύξησης: 8 χρόνια, (iv) υποβιβασμός κατά 
βαθμό ή τάξη: δε διαγράφεται. 

 Έργο 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 
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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).  

Για το σκοπό αυτό έχει γίνει και ο ανάλογος προγραμματισμός και η κατανομή των πόρων εντός της 
οροφής της Αστυνομίας, μεταξύ των ετών 2019-2022.  

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, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, 
το Υπουργείο Οικονομικών, τη Europol καθώς και με διάφορους άλλους φορείς στην Κύπρο και το 
εξωτερικό. 

Όσον αφορά στο οικονομικό έγκλημα, η Αστυνομία διερευνά σωρεία υποθέσεων. Υπάρχει στενή 
συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς όπως η ΜΟΚΑΣ, το Υπουργείο Οικονομικών, ο Γενικός 
Ελεγκτής κ.λ.π. Κατά το 2017 διερευνήθηκαν συνολικά από το αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας 34 
σοβαρές υποθέσεις εκ των οποίων για τις 11 ολοκληρώθηκε η διερεύνηση και διαβιβάστηκαν για ποινική 
δίωξη. Κατά το 2018 διερευνήθηκαν συνολικά από το αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας 38 σοβαρές 
υποθέσεις εκ των οποίων για τις 7 ολοκληρώθηκε η διερεύνηση και διαβιβάστηκαν για ποινική δίωξη. 

Οι υποθέσεις για την «κατάρρευση» της Οικονομίας, που διερευνώνται από την ειδική ανακριτική ομάδα, 
διερευνώνται και βρίσκονται σε προχωρημένο βαθμό διερεύνησης παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα 
που μπορεί να παρουσιαστούν. Σύνολο υποθέσεων 52 εκ των οποίων 13 έχουν αρχειοθετηθεί, 2 έχουν 
αρχειοθετηθεί προσωρινά, 24 υποθέσεις διερευνώνται, 3 υποθέσεις έγινε μεταφορά ποινικών διώξεων, 
έχουν εκτελεστεί  2 Αιτήματα Δικαστικής Συνδρομής και 1 υπόθεση παραπέμφθηκε στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. 

Κατά τη διάρκεια του 2018, καταγγέλθηκαν 169 αδικήματα οικονομικού εγκλήματος με ποσοστό 
εξιχνίασης 87%. Σε σχέση με το 2017, παρατηρείται μείωση  των υποθέσεων που καταγγέλθηκαν, αφού το 
2017 είχαμε 207 υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 89.9%. Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στο 
Παράρτημα Η. 

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 2018 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. 

Οι δράσεις και προτεραιότητες στο Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυνομίας που αφορούν στην καταπολέμηση 
των ναρκωτικών, παρουσιάζουν συνοχή με την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για τα ναρκωτικά 2013-2020 
και τα Σχέδια Δράσης της ΑΑΕΚ 2017-2020.Οι δράσεις και ενέργειες χαρακτηρίζονται από συνάφεια, αφού 
η διάρθρωση των πέντε πυλώνων (Μείωση της Προσφοράς, Μείωση της Ζήτησης, Διεθνής Συνεργασία, 
συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση) ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες ανάγκες της πολιτικής 
τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.  

Το έτος 2018 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 μεγάλες κατασχέσεις. 

Όσον αφορά στις υποθέσεις ναρκωτικών, το 2017 διερευνήθηκαν 949 υποθέσεις από τις οποίες ποσοστό 
9.58% αφορούσαν στο αδίκημα της κατοχής με σκοπό την προμήθεια. Κατά τη διάρκεια του 2018 
διερευνήθηκαν 911 υποθέσεις. Από τις 911 υποθέσεις, 78 υποθέσεις ή ποσοστό 6.68% αφορούσαν στο 
αδίκημα της κατοχής με σκοπό την προμήθεια. Αποτέλεσμα των υποθέσεων αυτών ήταν οι ψηλές 
κατασχέσεις της κάνναβης όπως και τα προηγούμενα χρόνια, με την κάνναβη να παραμένει η πρώτη 
ουσία στις κατασχέσεις αλλά και της χρήσης/κατάχρησης στην Κ.Δ. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η 
κατάσχεση 318 κιλών και 638 γραμμαρίων σε μια υπόθεση,  η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη από την 
ίδρυση της ΥΚΑΝ. 

Τονίζεται ότι από τις αρχές του 2018 άρχισε κανονικά η συμπλήρωση των νέων εντύπων για τους δείκτες 
Μείωσης της Προσφοράς που αφορούν στους δείκτες των τιμών και των κατασχέσεων. Τα αποτελέσματα 
της επιχειρησιακής δράσης της Αστυνομίας για την χρονική περίοδο 01/01/2018-31/12/2018, 
παρουσιάζονται στο Παράρτημα Θ.  

Στο Παράρτημα Ι παρουσιάζονται οι σημαντικές υποθέσεις οι οποίες εξελίχθηκαν το 2018, τα 
εμπλεκόμενα άτομα σε αυτές και οι ποσότητες ναρκωτικών που κατασχέθηκαν.  
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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: 

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. 

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. 

Στο τομέα Μείωση της Προσφοράς οι περισσότερες ενέργειες είναι συνεχείς και υλοποιούνται.  



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017 

 

 

 54 

Από 1/1/2018 – 31/12/2018  εξελίχθηκαν 1168 υποθέσεις ναρκωτικών, στις οποίες εμπλέκονται 1313 
άτομα. Από τις 1168 υποθέσεις, 78 υποθέσεις (6,68%) συγκαταλέγονται στις σημαντικές και εμπλέκονται 
σε αυτές 119 άτομα, τα οποία μέρος αυτών αποτελούσαν στόχους της Υ.ΚΑ.Ν. Παρόλο που το ποσοστό 
είναι μικρό, εντούτοις αν αναλύσει κάποιος ποιοτικά τα στοιχεία αυτά, φαίνεται ότι έχουν εξαρθρωθεί 
εγκληματικές ομάδες που ασχολούνται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Επειδή στόχος της Αστυνομίας είναι 
η σύλληψη των εμπόρων και διακινητών ναρκωτικών καθώς και εξάρθρωση ομάδων που ασχολούνται με 
τη διακίνηση ναρκωτικών, δόθηκαν οδηγίες όπως οι επιχειρήσεις πλέον να είναι στοχευμένες για αύξηση 
του αναφερόμενου ποσοστού. 

Αποτέλεσμα όλων των υποθέσεων ήταν η κατάσχεση μεταξύ άλλων 318 κιλών και 638γρ. περίπου 
κάνναβης, η οποία όπως και τα προηγούμενα χρόνια παραμένει η πρώτη ουσία στις κατασχέσεις αλλά και 
της χρήσης/κατάχρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώνεται ότι η αναφερόμενη κατάσχεση ήταν η 
μεγαλύτερη από ιδρύσεως της Υ.ΚΑ.Ν. 

Σημειώνεται επίσης η κατάσχεση 4 κιλών  και 973 γρ. κοκαΐνης και του 1 κιλού και 150 γρ. 
μεθαμφεταμίνης.  

Επίσης μια σειρά από διάφορες ενέργειες έχουν υλοποιηθεί που αφορούν στην επιχειρησιακή δράση της 
ΥΚΑΝ, όπως έρευνες Μ/Ο, προσώπων και υποστατικών. 

Μέσα στα πλαίσια Μείωσης της Προσφοράς τροχιοδρομήθηκαν οι διαδικασίες που αφορούν σε Δράσεις 
οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν το 2018 από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. 

Το 2018 συνεχίστηκε η Δράση «Ενημερωτικές Επισκέψεις σε 3 Κράτη Μέλη της ΕΕ για αποτροπή 
Εισαγωγής ναρκωτικών από σημεία εισόδου-εξόδου της ΚΔ» (ISF Δράση 3.2). Υπενθυμίζεται ότι το 2017 
υλοποιήθηκε μέρος της αναφερόμενης δράσης και αφορούσε στην αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών 
μέσω αεροδρομίων. Το 2018 η Δράση αφορά στην αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών μέσω λιμανιών. 

Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Λιμάνια Πειραιά/Πάτρας στην Ελλάδα (4-8/06/2018), 
Αμβέρσας στο Βέλγιο (14-15/05/2018) και Βαλένθιας στην Ισπανία (21-25/05/2018). Οι επισκέψεις ήταν 
τριήμερες και συμμετείχαν δύο μέλη μας σε κάθε επίσκεψη. Ετοιμάστηκε ενιαία παρουσίαση από τα μέλη 
που συμμετείχαν στις επισκέψεις και την 1/11/2018 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο Νέο Λιμάνι 
Λεμεσού στην οποία συμμετείχαν 30 μέλη μας 

Προληπτικές Παρεμβάσεις  

Η Αστυνομία πέραν των διαλέξεων και των εργαστηρίων που προσφέρει στις διάφορες κοινωνικές ομάδες 
έχει πραγματοποιήσει το 2018 τις πιο κάτω δράσεις:  

Εφαρμογή Προγράμματος σε Εσπερινά Σχολεία 

Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε τέσσερα  Εσπερινά σχολεία και μια Τεχνική  Εσπερινή  Σχολή , στα 
οποία πραγματοποιήθηκαν 6 εργαστήρια / συζητήσεις για το θέμα “Μύθοι και Πραγματικότητες γύρω 
από την Κάνναβη”. Στα υπό αναφορά εργαστήρια έλαβαν μέρος 218 μαθητές. 

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.  
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Η Αστυνομία για το 2018 εφαρμόζει το δικό της πρόγραμμα για την προπαρασκευαστική μαθητεία. Το 
πρόγραμμα καλύπτει και τα τρία σχολεία της προπαρασκευαστικής, το οποίο και υλοποίησε. Tο 
πρόγραμμα για την προπαρασκευαστική μαθητεία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), 
στο οποίο ενσωματώθηκαν και οι δράσεις της Αστυνομίας, αναμένεται η υλοποίηση του την επόμενη 
σχολική χρονιά. Πραγματοτοποιήθηκαν 10 εργαστήρια τα οποία παρακολούθησαν 74 μαθητές. 
Επιπρόσθετα έγινε μία διάλεξη σε εκπαιδευτικό προσωπικό.   

 Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:  

Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Την 

εκπαίδευση παρακολούθησαν καθηγητές και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι που είναι τοποθετημένοι 

στα εν λόγω σχολείο με σκοπό την απόκτηση γνώσεων γύρω από τις παράνομες ουσίες εξάρτησης.  

 

Εφαρμογή εργαστηρίων για γονείς (πρόγραμμα - Lion Quest). Προσφέρθηκαν στα υπό αναφορά 

σχολεία σειρά εργαστηρίων, τα οποία απευθύνονταν σε γονείς. Τα εργαστήρια 

χρηματοδοτήθηκαν από το ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Η συνεργασία με το ίδρυμα Lions Quest συνεχίστηκε και το έτος 2018. Το αναφερόμενο 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2ο τρίμηνο του έτους στην κοινότητα Λυθροδόντα, Μαθιάτη, Αγίας 

Βαρβάρας και Σιάς. Η συνεργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από το ταμείο εσωτερικής ασφάλειας. 

Η πιο πάνω δράση συγκαταλέγεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Φοίνικας».  

 

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..  

Επιπλέον Προληπτικές Δράσεις: 

Θετική εξέλιξη αποτελεί η παράδοση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης 
(Λ.Κ.Π.) Drugs-Social Intervention Officers System (D-SIOS) 28/03/2018 και βρίσκεται πλέον σε επίπεδο 
παραγωγής. Ολοκληρώθηκαν οι ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των περιπτώσεων που επιλήφθηκαν οι Λ.Κ.Π. 
και έγινε έλεγχος για την ορθότητα και αξιοπιστία του προγράμματος. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές 
καταχωρήσεις των περιπτώσεων που επιλήφθηκαν οι ΛΚΠ. 

Επίσης στις 12/04/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ΑΑΕΚ για την τροχιοδρόμηση της 
διαδικασίας υλοποίησης της έρευνας για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας  του Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας που διέπει την διαδικασία για παραπομπή νεαρών συλληφθέντων από την Αστυνομία σε 
θεραπευτικά κέντρα του ΥΥ και ΜΚΟ. Η αναφερόμενη έρευνα αναβλήθηκε για το έτος 2019.  

Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας (Τηλ. 1498) 

Στην Αστυνομία 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.     

Σημειώνεται ότι το 2018 απευθύνθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή "1498" για βοήθεια  181 περιπτώσεις. 
Από αυτές, στις 5 περιπτώσεις διευθετήθηκε προσωπική συνάντηση με Λ.Κ.Π. Λειτουργών Κοινωνικής 
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Παρέμβασης, από τις οποίες παραπέμφθηκαν 10 άτομα σε θεραπευτικά κέντρα. Οι υπόλοιπες 176 
περιπτώσεις έλαβαν τηλεφωνική υποστήριξη και συμβουλευτική.  

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. 

Στον πυλώνα Διεθνούς Συνεργασίας η Αστυνομία  πραγματοποίησε 9 συναντήσεις με Αξιωματικούς 
Συνδέσμους ξένων χωρών, έλαβε μέρος σε 7 συναντήσεις της Europol που αφορούν στα επιχειρησιακά 
προγράμματα EMPACT Cocaine, Heroin, Cannabis και Synthetic NPS. Στις 10-16/09/2018 η Αστυνομία  
έλαβε μέρος στην κοινή επιχείρηση ΔΑΙΔΑΛΟΣ , η οποία οργανώθηκε από CGSCE της ομάδας ΠΟΜΠΙΝΤΟΥ. 
Επίσης έλαβε μέρος σε κοινές επιχειρήσεις δράσεις της Europol – EMPACT Cocaine και συνθετικών 
ναρκωτικών στις 07-21/09/2018 και στις 23/09/2018. 

Επίσης η Αστυνομία σε συνεργασία με τη Cepol,  πραγματοποίησε 3ήμερο σεμινάριο στην Κύπρο με θέμα: 
«Cocaine Smuggling» στις 27-29 Νοεμβρίου 2018. Στο σεμινάριο έλαβαν μέρος εκπρόσωποι από τις 26 
χώρες μέλη της Cepol καθώς και εκπρόσωποι του Τμήματος Τελωνείου και αφορούσε τις τελευταίες 
εξελίξεις τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο  στο θέμα του λαθρεμπορίου κοκαΐνης. Επίσης 
εκπρόσωπος μας έλαβε μέρος το Δεκέμβριο του 2018 στο 2ο συνέδριο που διοργάνωσε η Europol στη 
Χάγη για τα ναρκωτικά. 

Τονίζεται επίσης ότι η Αστυνομία  έλαβε μέρος σε 10 συναντήσεις της Οριζόντιας Ομάδας Εργασίας για τα 
Ναρκωτικά του Συμβουλίου της ΕΕ (HDG).  

Σε αυτό τον τομέα η Αστυνομία είναι σε στενή συνεργασία με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου για να υπάρχει αλληλοενημέρωση και κοινή γραμμή στις θέσεις που προβάλλονται στην 
αναφερόμενη ομάδα. 

Σημειώνεται ότι ο Υποδιοικητής της ΥΚΑΝ εκπροσώπησε την Κύπρο μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΑΑΕΚ στην 61η Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών των Ηνωμένων Εθνών (CND), η 
οποία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 12-16 Μαρτίου 2018. Επίσης ο Υποδιοικητής, εκπρόσωπος της 
Κύπρου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου (EMCDDA) έλαβε μέρος 
στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 28 Ιουνίου 2018 στη Λισσαβόνα. Σημειώνεται ότι επανεκλέγει ως μέλος της 
Επιτροπής Προϋπολογισμού του EMCDDA, θητεία που λήγει στις 30/06/2021. 

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.  

Ολοκληρώθηκαν οι 3 εκπαιδευτικές επισκέψεις στα Λιμάνια Πειραιά/Πάτρας στην Ελλάδα (4-8/06/2018), 
Αμβέρσας στο Βέλγιο (14-15/05/2018) και Βαλένθιας στην Ισπανία (21-25/05/2018). Οι επισκέψεις ήταν 
τριήμερες και συμμετείχαν δύο μέλη μας σε κάθε επίσκεψη. Ετοιμάστηκε ενιαία παρουσίαση από τα μέλη 
που συμμετείχαν στις επισκέψεις και την 1/11/2018 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στο Νέο Λιμάνι 
Λεμεσού στην οποία συμμετείχαν 30 μέλη μας. 
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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 Υ.ΚΑ.Ν. πλέον είναι ο πρώτος φορέας παραπομπής σε θεραπευτικά κέντρα.  

Κατά το έτος 2018, πραγματοποιήθηκαν 137 παρεμβάσεις τις οποίες παρακολούθησαν 3646 άτομα.   

Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια, 346 προσωπικές συναντήσεις με εξυπηρετούμενους 
(χρήστες/ ουσιοεξαρτημένους) και 169 με το υποστηρικτικό τους περιβάλλον.  

Από τους 339 εξυπηρετούμενους, οι 318 παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά κέντρα. Από τα 318 άτομα που 
παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά κέντρα 244 πληρούσαν τα κριτήρια του πρωτοκόλλου συνεργασίας. Από 
τα 160 άτομα από το Υποστηρικτικό περιβάλλον, παραπέμφθηκαν τα 132. 

Η μηνιαία εσωτερική εποπτεία των Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης πραγματοποιήθηκε στις 16 
Ιανουαρίου 2018, 16 Φεβρουαρίου 2018 και 14 Μαρτίου 2018, 11 Απριλίου 2018, 14 Μάιου 2018 , 15 
Ιουνίου 2018, 4/7,7/9,4/10,8/11 και 1/12. Η εξωτερική εποπτεία των ΛΚΠ (5 ατομικές για κάθε ΛΚΠ και 
ομαδικές ξεκίνησαν στις 18/05/2018 και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου.   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4:  Καταπολέμηση του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο 
(cybercrime)  

Οι 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 2018, 
ήταν οι εξής:  

 Υλοποίηση του έργου CEF Cyber-safety με άλλους φορείς, στην ανάπτυξη νέων στοχευμένων 

προγραμμάτων πρόληψης και ενίσχυσης των υφιστάμενων. Συνέχιση της συνεργασίας του 

Γραφείου με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΓΕΡΗΕΤ, Νομική Υπηρεσία, Cyber-ethics, ΤΥΠ και με 

άλλους σχετικούς οργανισμούς στα πλαίσια της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας. Ακόμα όσον 

αφορά στην αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας σε αθλητικούς χώρους, η Αστυνομία 

συλλέγει, αναλύει και διαβιβάζει τις ανάλογες πληροφορίες.  Επιπρόσθετα, παρέχει πληροφορίες 

και διαδικτυακές εξετάσεις σε άλλα Τμήματα για το κοινό έγκλημα. Συνεχίζεται η συνεργασία με 

τη γραμμή Help Line + Hotline 1480, για συμβουλές και υποστήριξη σε θέματα σχετικά με την 

ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του διαδικτύου. (π.χ. συμβουλές πώς να απενεργοποιήσεις 

τον λογαριασμό σου, πώς να αναφέρεις ένα προφίλ που σε παρενοχλεί, πώς να επανακτήσεις 

έναν λογαριασμό σου που ξέχασες τον κωδικό κλπ.).  Λήφθηκε απόφαση όπως το ΓΚΗΕ δεν 

υποβάλει νέα αίτηση ως εταίρος του έργου αλλά να παραμείνει ως υποστηρικτής.  

 Το έργο CyberEthics που χειρίζεται το ΓΚΗΕ, υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet), και αποτελείται από Κόμβο 

Ενημέρωσης, Γραμμή Καταγγελιών και Γραμμή Βοήθειας. Το CyberEthics είναι ο Εκπρόσωπος της 

Κύπρου στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης - Insafe και στον Παγκόσμιο 
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Οργανισμό Καταγγελιών Παράνομου Περιεχομένου στο διαδίκτυο - INHOPE. Είναι επίσης μέλος 

στο Commonwealth Cybercrime Initiative το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Commonwealth 

Internet Governance Forum (CIGF). Συνεργάζεται με διάφορους φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο, καθώς και με φορείς από το εξωτερικό με κύριο στόχο την 

εξασφάλιση ενός καλύτερου διαδικτύου για όλους. 

 Η Εθνική Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο, υπογράφθηκε στις 

17/9/2018 και εντός του 2019 αναμένεται η λειτουργία ειδικού χώρου εκπαίδευσης γονιών και 

παιδιών στο οποίο το οποίο θα είναι στην Επιτροπή διαχείρισης.  

 Πραγματοποίηση του Safer Internet Day με μεγάλη επιτυχία.  

 Συνεργασία με τους ΜΚΟ Cyber-ethics, Hope for Children, αναφορικά με ιστοσελίδες με παιδικό 

πορνογραφικό υλικό για έλεγχο και αποστολή στους παροχείς για αποκλεισμό πρόσβασης. Έχει 

ετοιμαστεί πρωτόκολλο συνεργασίας το οποίο αναμένεται να υπογραφεί από τον Αρχηγό 

Αστυνομίας. 

 Έγινε συνάντηση με μέλη του Υπουργείου Παιδείας και της Αστυνομίας (το ΓΚΗΕ συμμετείχε με 

ένα μέλος) για να δημιουργηθεί μία Εθνική Στρατηγική για την ενδοσχολική βία, όπου θα 

προάγεται ένα ασφαλές περιβάλλον στα σχολεία. 

 Προβάλλεται το ενημερωτικό βίντεο του ΓΚΗΕ για πρόληψη της παιδικής πορνογραφίας και του 

bullying, σε όλες τις αίθουσες κινηματογράφων του CINEPLEX.  

 Η επαφή με το κοινό είχε ως αποτέλεσμα να ευαισθητοποιηθεί και να συνεργάζεται με την 

Αστυνομία, αφού αντιλήφθηκε ότι η πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος είναι προς όφελος 

του. 

 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 2018, όπως φαίνεται και στον 

πιο κάτω πίνακα, είχαμε συνολικά 294 υποθέσεις, παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα με τις 

προηγούμενες χρονιές. Διερευνήθηκαν συνολικά 294 υποθέσεις και καταγράφηκαν 468 

Παραγράφοι Ημερολογίου.  

Γ.Κ.Η.Ε      

Κατηγορίες Αδικημάτων 2014 2015 2016 2017 2018 

Παιδική Πορνογραφία εξωτερικό 12 1 12 20 14 

Πρόσκληση σε Παιδική Πορνογραφια 18 18 26 28 34 

Παιδική Πορνογραφία  76 135 88 82 85 

Παράνομη επέμβαση  14 33 65 58 45 

Πλαστογραφία 81 28 43 24 30 

Άλλα Περιστατικά  27 15 20 27 18 
Ρατσισμός Ξενοφοβία Ν 26(ιιι)/2004  1 0 1 2 1 

Rogatory/αιτήματα 38 22 49 56 57 

Αυτοκτονίες /πρόθεση 8 5 6 8 10 

Συνολα 275 257 310 305 294 

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

 

http://www.inhope.org/gns/home.aspx
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 Η Αστυνομία παρέχει διαλέξεις σε σχολεία και οργανωμένα σύνολα για θέματα προστασίας στο 

διαδίκτυο και cyber-bullying στα παιδιά και στο κοινό. Επίσης, στα πλαίσια αυτά προβάλλει το 

ενημερωτικό βίντεο που ετοιμάστηκε και δίνει ενημερωτικά έντυπα και δωράκια που προωθούν 

την ασφαλή χρήση του διαδικτύου.  Επιπρόσθετα, διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σύμφωνα με 

τις ανάγκες των χρηστών και της σύγχρονης τεχνολογίας, μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας, 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της τηλεφωνικής γραμμής 22808200.  

 Παράλληλα   προβάλλεται το ενημερωτικό φιλμ κατά της παιδικής πορνογραφίας και bullying σε 

όλες τις αίθουσες κινηματογράφου K-Cineplex. Έγιναν και γίνονται διαλέξεις επιμόρφωσης των 

μελών της Κοινοτικής Αστυνόμευσης για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε διαλέξεις σε 

Δημοτικά Σχολεία, όταν αδυνατεί το Γραφείο Κ.Η.Ε. 

 Επανεκδόθηκε διαφημιστικό υλικό του Γ.Κ.Η.Ε, που δίνεται σε μαθητές κατά τις διαλέξεις, 

συνέδρια, Ημερίδες κ.λ.π.  

 Στα πλαίσια της εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική 

εκμετάλλευση, την σεξουαλική κακοποίηση και την παιδική πορνογραφία, τέθηκε σε λειτουργία 

στις 03/04/2018 το «Σπίτι του Παιδιού» σε συνεργασία με τον οργανισμό Hope for Children. 

 Συμμετοχή σε 167 επιχειρήσεις παγκύπρια, κατά τις οποίες ελέγχθηκαν 312 τεκμήρια και 

κατασχέθηκαν 488. (Παιδική πορνογραφία 46 επιχειρήσεις, τζόγος 47, παράνομες προσβάσεις 6, 

πλαστογραφία 13 και άλλα 55).  Μέλη του ΓΚΗΕ έλαβαν μέρος σε 45 έρευνες σε οικίες και 

υποστατικά για υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας, hacking κ.λ.π. Συνελήφθηκαν 38 πρόσωπα, για 

αδικήματα που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Έγκλημα.   

 Αναγνωρίστηκαν 82 ανήλικα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα περιστατικά 

κάθε υπόθεσης και έτυχαν ανάλογου χειρισμού. Μέλη του ΓΚΗΕ απέτρεψαν 10 περιστατικά 

εκδήλωσης πρόθεσης αυτοκτονίας μέσω διαδικτύου.   

 Επίσης υπήρξε συμμετοχή της Αστυνομίας σε 5 διεθνείς επιχειρήσεις.   

 Στις 12/6/2018 συμμετοχή  σε πανευρωπαϊκή επιχείρηση που διενεργήθηκε ταυτόχρονα και σε 

άλλες 8 χώρες της Ε.Ε. και αφορούσε υπόθεση που διερευνάται από κοινού από τις αρχές της 

Γερμανίας και της Λιθουανίας, σε σχέση με αδικήματα απάτης μέσω διαδικτύου, κλοπής και 

χρήσης δεδομένων πιστωτικών καρτών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Κατά την έρευνα συνελήφθηκε ένα άτομο και εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων τα 

οποία θα αποσταλούν στις Γερμανικές Αρχές.  

 Λήφθηκαν 1927 πληροφορίες (tipline) για παιδική πορνογραφία, οι οποίες αφού αξιολογήθηκαν 

διερευνήθηκαν ή έτυχαν άλλου χειρισμού  (Κανάλι επικοινωνίας NCMEC Αμερικής- Ευρώπης –

Κρατών Μελών για παιδική πορνογραφία. 

 Η Αστυνομία χειρίστηκε 1291 παράπονα πολιτών/εταιρειών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

καταγγελιών της Αστυνομίας (παιδική πορνογραφία, απάτη μέσω διαδικτύου, 

ξενοφοβία/ρατσισμός, παράνομη πρόσβαση/επέμβαση σε δεδομένα ηλ. υπολογιστή). 

 Παραλήφθηκαν 54 αιτήματα δικαστικής συνδρομής.  Εξετάστηκαν 2380 τεκμήρια για 413 

υποθέσεις. Το ΔΕΗΔ παρέλαβε 2321 τεκμήρια για 412 υποθέσεις, το 2018.  Έτυχαν διαχείρισης 586 

μηνύματα SIENA, τα οποία αξιολογήθηκαν και απαντήθηκαν. Απαντήθηκαν 50 ερωτηματολόγια. 

Επιθεωρήθηκε το περιεχόμενο 107 ιστοσελίδων που αφορούσε σε  παιδική πορνογραφία και 

έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για φύλαξη  και αποκλεισμό πρόσβασης από τους παροχείς.  

 Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση 184 φακέλων και αποστάληκαν στην Εισαγγελία Αρχηγείου. 

Στάλθηκαν  ενδεικτικά 257 αιτήματα για διαγραφή λογαριασμών/αναρτήσεων κ.λ.π. στο 

Cybersafety.  



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017 

 

 

 60 

 Μέσω του προγράμματος Child protection System (CPS) συνεχίζεται ο εντοπισμός και η 

παρακολούθηση  ύποπτων χρηστών που ασχολούνται με διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. 

 Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήγματος  είναι συνδεδεμένο με την  International 

Child Sexual Exploitation Database όπου συνεχίζεται να ανεβάζεται υλικό για αναγνώριση των 

θυμάτων παιδικής πορνογραφίας. Παρατηρήσεις/συστάσεις σε ανήλικους, θύματα ή και θύτες, σε 

υποθέσεις όμως που δεν θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.  Ενδεικτικά από τις 18/9/2018 

μέχρι 31/12/18 καταγράφηκαν, 45 περιπτώσεις sextortion, 205 περιπτώσεις με εκβιαστικά email- 

απάτες, 80 συναντήσεις με ανήλικους, 120 παραπομπές στο 1480, 180 παραπομπές σε άλλες 

υπηρεσίες.  

 Μεγάλος αριθμός πολιτών επισκέπτεται το ΓΚΗΕ για υποβολή παραπόνου ή παροχή βοήθειας σε 

περιπτώσεις απειλητικών μηνυμάτων μέσω διαδικτύου ή άλλων έκτακτων περιστατικών.   

 Μέλη του ΓΚΗΕ&ΔΕΗΔ συμμετείχαν σε  46 εκπαιδεύσεις / συναντήσεις / συνέδρια, εντός και εκτός 

Κύπρου και πολλές φορές τέτοιες εκπαιδεύσεις / συναντήσεις συντονίζονταν από μέλη του 

γραφείου. 

 Προετοιμασίες για την εκπαίδευση της CEPOL, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14-18/1/2019 στη 

Βηρυτό-Λίβανο.  

 Το ΓΚΗΕ&ΔΕΗΔ ανέλαβαν δράση βάση χρηματοδότησης από το ECTEG για ενημέρωση των 

υφιστάμενων εκπαιδεύσεων με τις ονομασίες Network Investigation και Internet Investigation. Η 

πρώτη συνάντηση για το πιο πάνω θέμα έγινε στην αίθουσα εκπαιδεύσεων του Γραφείου μας 

μεταξύ των ημερομηνιών 26-30/11/2018.  

Cyber-safety 

Το ευρωπαϊκό έργο CYberSafety φέρνει κοντά τους κύριους εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη 
δημιουργία μιας κουλτούρας ασφαλούς διαδικτύου, ενδυναμώνοντας δημιουργικούς, καινοτόμους και 
κριτικά σκεπτόμενους πολίτες στη ψηφιακή κοινωνία. Το έργο CYberSafety στοχεύει στη δημιουργία μιας 
πλατφόρμας ευαισθητοποίησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν πληροφορίες, πηγές και 
να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, αλλά και να μοιραστούν εμπειρίες, εμπειρογνωμοσύνη και καλές 
πρακτικές. Την ίδια στιγμή, στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι να συνεισφέρει σε μια ευρωπαϊκή 
προσέγγιση παρέχοντας ποιοτική και ποσοτική ανατροφοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα 
θέματα ασφαλούς διαδικτύου για τα παιδιά στην Κύπρο. Αυτό θα επιτευχθεί επιπλέον μέσω της 
λειτουργίας της γραμμής βοήθειας-Helpline, όπου οι χρήστες μπορούν να παίρνουν συμβουλές και να 
έχουν υποστήριξη από εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους υποστηρικτές, βοηθούς και επιστήμονες σε 
πραγματικό χρόνο σε θέματα αναφορικά με τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών.  Από την άλλη 
πλευρά, η γραμμή καταγγελιών-Hotline θα εξασφαλίσει ότι οι χρήστες θα μπορούν να καταγγείλουν 
παράνομο περιεχόμενο και ενέργειες που σχετίζονται με παράνομη παιδική πορνογραφία, ρατσισμό και 
ξενοφοβία. Τα συμβάντα θα προωθούνται αμέσως στην κατάλληλη αρχή για περαιτέρω διερεύνηση και 
δράση. Το έργο CYberSafety δημιουργήθηκε για να συμβάλει περαιτέρω στην υπάρχουσα δουλειά που 
έγινε στην Κύπρο στον τομέα αυτό, εστιάζοντας στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών στο να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με δημιουργικό, υπεύθυνο και 
ασφαλή τρόπο, είναι εμφανής. Σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία και κοινωνία, όπως αυτή της Ευρώπης, 
οι ψηφιακές τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Η έκθεση των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία στις 
ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακά περιβάλλοντα προσφέρει ευκαιρίες και προοπτικές μάθησης και 
εκπαίδευσης, από την άλλη όμως πλευρά εμπεριέχει προκλήσεις. Τέτοιες προκλήσεις περιλαμβάνουν την 
έκθεση σε αρκετούς κινδύνους και απειλές, που μπορεί να κυμαίνονται από τον διαδικτυακό εκφοβισμό, 
τις ψεύτικες ειδήσεις και την παραπληροφόρηση, μέχρι σε παράνομη σεξουαλική κακοποίηση, ρατσισμό 
και ξενοφοβία. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας να ενθαρρύνονται όλα τα παιδιά, οι γονείς και οι 
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εκπαιδευτικοί να επωφελούνται από τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών με ασφαλή, υπεύθυνο 
και ηθικό τρόπο. 

Το έργο CyberSafety II, συνεχίζει το επιτυχημένο έργο του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, με 
τη συμμετοχή ακόμη περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να προωθηθεί μια ασφαλής 
διαδικτυακή κουλτούρα και να ενισχυθούν οι δημιουργικοί, καινοτόμοι και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες 
της ψηφιακής κοινωνίας στην οποία ζούμε. 

Το έργο υποστηρίζεται από: 

 μια πλατφόρμα ευαισθητοποίησης, στην οποία διάφοροι φορείς μπορούν να βρουν πόρους και 

εργαλεία, να ανταλλάξουν εμπειρίες, τεχνογνωσία και καλές πρακτικές, 

 την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσα από τα οποία ενθαρρύνεται η ενεργώς 

συμμετοχή των παιδιών και νέων, δασκάλων και γονέων, 

 τη λειτουργία Γραμμής Βοήθειας Helpline, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να 

λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από εξειδικευμένους υποστηρικτές, σε πραγματικό χρόνο, 

σε θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του του Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών,  

 τη λειτουργία Γραμμής Καταγγελιών Hotline, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι χρήστες μπορούν να 

αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέργειες που σχετίζονται με παράνομο περιεχόμενο 

σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 

 την ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη νέων προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο, όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων και η αντιμετώπιση της διαδικτυακής 

παραπληροφόρησης. 

Παράλληλα, το έργο CYberSafety II προσβλέπει στη δική του συνεισφορά στην προσπάθεια που γίνεται σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας τη δική του ποιοτική και ποσοτική ανατροφοδότηση. 

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. 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. 
Βάσει της τελευταίας στατιστικής έκθεσης της EUROSTAT2 , ο αριθμός των καταγεγραμμένων θυμάτων σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανέρχεται σε 30.146 άτομα. Η έκταση φυσικά τού φαινομένου 
υπολογίζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες, αφού οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν μόνο θύματα που έχουν 
εντοπιστεί από τις αρχές. Οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων 
εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενώ οι μετανάστες αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό 
θυμάτων εκμετάλλευσης στην εργασία και καταναγκαστικής εργασίας. (πηγή Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά 
της εμπορίας προσώπων 2016-2018). 

Ως σύγχρονη μορφή δουλείας έχει χαρακτηριστεί η εμπορία προσώπων, η οποία καταρρακώνει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τα θύματα συχνά 
στρατολογούνται, μεταφέρονται και στεγάζονται με τη χρήση βίας, καταναγκασμού ή απάτης και 
εξαναγκάζονται να ζουν σε καταχρηστικές συνθήκες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη σεξουαλική τους 
εκμετάλλευση, την καταναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, την επαιτεία, τη συμμετοχή σε 
παράνομες δραστηριότητες, ή την αφαίρεση οργάνων. Είναι υποχρεωμένα να παρέχουν υπηρεσίες επτά 
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ημέρες την εβδομάδα ενώ συχνά στερούνται των προσωπικών τους εγγράφων. Σε αρκετές περιπτώσεις 
εκβιάζονται να επιστρέψουν χρηματικά ποσά στους διακινητές τους για υποτιθέμενα χρέη που τους 
οφείλουν. Ζουν υπό τις απειλές των διακινητών τους και με τον φόβο αντιποίνων. Για ένα θύμα εμπορίας, 
η προοπτική ότι μπορεί να ξεφύγει από τους διακινητές του φαντάζει αδύνατη.  

 Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ευαισθητοποίησης και τις αυξανόμενες επιτυχίες στην επιβολή του 
νόμου, εντούτοις ο υφιστάμενος αριθμός των καταδικών παραμένει χαμηλός και η εμπορία προσώπων 
εξακολουθεί να είναι μια εγκληματική επιχείρηση περιορισμένου ρίσκου με υψηλές αποδόσεις. 

 Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί πρώτο σημείο πολλών μεταναστών στην Ευρώπη και 
κατ’επέκταση αποτελεί χώρα προορισμού θυμάτων εμπορίας προσώπων. Η εμπειρία καταδεικνύει ότι η 
σεξουαλική εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση στην εργασία αποτελούν τις πιο συνηθισμένες μορφές 
εμπορίας προσώπων στη Δημοκρατία.  

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει σειρά μέτρων για την πάταξη του εγκλήματος της εμπορίας 
προσώπων, όπως η Εφαρμογή του Νόμου 87 (Ι) 2007 και Ν.13 (Ι) 2012, η Ετοιμασία εθνικού σχεδίου 
δράσης κατά της εμπορίας προσώπων κ.λ.π. Έχει επίσης υπογράψει και κυρώσει με νόμο, όλες τις διεθνείς 
και ευρωπαϊκές συμβάσεις που αφορούν σε θέματα σωματεμπορίας και άλλες συναφείς παράνομες 
δραστηριότητες. Σύμφωνα με την έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σε σχέση με την 
εμπορία προσώπων, η Κύπρος έχει αναβαθμιστεί μία βαθμίδα από πέρσι, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
έχουν γίνει αρκετά βήματα στον τομέα αυτό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να γίνουν πολύ 
περισσότερα.  

Βασικοί λόγοι της αναβάθμισης της Κύπρου είναι : η καταδίκη περισσότερων διακινητών, η αύξηση των 
προσπαθειών προστασίας των θυμάτων με τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, η αύξηση των 
πόρων προς τις μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η διεξαγωγή μηνιαίων εκπαιδεύσεων στο προσωπικό 
των κυβερνητικών καταφυγίων.  

Το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων από το 2015 ενισχύθηκε με τέσσερις έμπειρους 
ανακριτές, οι οποίοι μαζί με το υφιστάμενο προσωπικό αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός ενός 
αναβαθμισμένου πλαισίου εργασίας. Η ενδυνάμωση του Γραφείου είχε ως αποτέλεσμα την 30 ποιοτική 
διερεύνηση των υποθέσεων εμπορίας προσώπων εκ μέρους της Αστυνομίας, καθώς και τη βελτίωση του 
επιχειρησιακού χαρακτήρα των δράσεων της Αστυνομίας.  

Οι συντονισμένες δράσεις, η αύξηση των επιχειρησιακών ελέγχων που επιφέρουν αυξημένες διώξεις και 
οι συνολικές προσπάθειες που καταβάλλονται στα πλαίσια συγκεκριμένης στρατηγικής που ακολουθεί η 
Κυβέρνηση με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας προσώπων, 
συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που αφορούν στην καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. 

Οι βασικότερες αιτίες που καθιστούν ένα θύμα ευάλωτο σε συνθήκες εκμετάλλευσης βρίσκονται 
ριζωμένες στη φτώχεια, στην ελλιπή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών του κράτους δικαίου, στην 
ανισότητα των φύλων και τη βία κατά των γυναικών, στους πολέμους και τις ένοπλες συγκρούσεις, στις 
φυσικές καταστροφές στις χώρες προέλευσης των θυμάτων, στην οικονομική εξαθλίωση και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό, στην έλλειψη ευκαιριών και απασχόλησης, στην έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην 
παιδική εργασία και στις διακρίσεις. Κύρια αιτία, ωστόσο, της εμπορίας προσώπων αποτελεί η ζήτηση και 
το κέρδος (π.χ. στην ακμάζουσα βιομηχανία του σεξ και την επακόλουθη ζήτηση για σεξουαλικές 
υπηρεσίες και τη ζήτηση για φθηνή εργασία με στόχο, τη μείωση του κόστους και την αύξηση του 
κέρδους). Η σύνδεση της εμπορίας προσώπων με το οργανωμένο έγκλημα και την παράνομη διακίνηση 
ατόμων διαμέσου συνόρων είναι δεδομένη και η εμπορία προσώπων εξακολουθεί να είναι μια 
εγκληματική επιχείρηση περιορισμένου ρίσκου με υψηλές αποδόσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας 
εκτιμά ότι τα ετήσια κέρδη από την εμπορία προσώπων φτάνουν τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ 
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σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η εμπορία προσώπων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εσόδων του 
οργανωμένου εγκλήματος, μετά την εμπορία ναρκωτικών.  

Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί πρώτο σημείο εισόδου πολλών μεταναστών στην 
Ευρώπη και κατ’ επέκταση αποτελεί χώρα προορισμού θυμάτων εμπορίας προσώπων. Η εμπειρία 
καταδεικνύει ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση και η εκμετάλλευση στην εργασία αποτελούν τις πιο 
συνηθισμένες μορφές εμπορίας προσώπων στη Δημοκρατία.  

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. 

Σχετικά με την ανάπτυξη συνεργασίας με εμπλεκόμενους φορείς για τον εντοπισμό (πιθανών) θυμάτων 
εμπορίας, η συνεργασία του ΓΚΕΠ 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.    

Με την εφαρμογή του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για θύματα εμπορίας προσώπων, όλες οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με τον εντοπισμό πιθανού θύματος ενημερώνονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας για κάλυψη των άμεσων πρώτων αναγκών του πιθανού θύματος και ακολούθως γίνεται 
παραπομπή στο Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων.  

Όσον αφορά στα αδικήματα/πληροφορίες/δεδομένα που αφορούν και χειρίζεται το ΓΚΕΠ καταχωρούνται 
ηλεκτρονικά στο Μηχανογραφημένο σύστημα της Αστυνομίας.   Έχουν πραγματοποιηθεί 11 επιχειρήσεις 
για τον εντοπισμό θυμάτων και την καταπολέμησης της εμπορίας και εκμετάλλευσης και 
πραγματοποιήθηκαν και τρεις επιχειρήσεις στα πλαίσια των Κοινών Ημερών Δράσης της Europol κατά της 
εκμετάλλευσης στην εργασία σε συνεργασία με το Γραφείο Εργασίας.  

Στο πλαίσιο καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων, πραγματοποιήθηκαν  τα τέσσερα τελευταία χρόνια, 
διάφορες επιχειρήσεις. Κατά το 2018 όσον αφορά στα αδικήματα/πληροφορίες/δεδομένα που αφορούν 
και χειρίζεται το Γραφείο Καταπολέμησης και Εμπορίας Προσώπων καταχωρούνται ηλεκτρονικά στο 
Μηχανογραφημένο σύστημα της Αστυνομίας.   Έχουν πραγματοποιηθεί 11 επιχειρήσεις για τον εντοπισμό 
θυμάτων και την καταπολέμησης της εμπορίας και εκμετάλλευσης και πραγματοποιήθηκαν και τρεις 
επιχειρήσεις στα πλαίσια των Κοινών Ημερών Δράσης της Europol κατά της εκμετάλλευσης στην εργασία 
σε συνεργασία με το Γραφείο Εργασίας. Από 01/01/2018 – 31/12/2018 έχουν καταγραφεί στο 
μηχανογραφημένο σύστημα, στοιχεία σχετικά με 442 άτομα, 63 υποστατικά, 12 οχήματα, 22 υποθέσεις, 
96 πληροφορίες και 11 επιχειρήσεις και τέλος καταγραφή και χειρισμός 94 αιτημάτων Europol/Interpol.  

Πιο κάτω φαίνονται αναλυτικότερα οι αριθμοί των θυμάτων και κατηγορουμένων/υπόπτων από τις 
επιχειρήσεις που θεωρούνται από τις σημαντικότερες, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2014-2018 
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 
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 Αριθμός θυμάτων/ 
προσώπων που ελέγχθηκαν 

Αριθμός 
κατηγορουμένων / 
υπόπτων 

Αριθμός Τμημάτων που 
συμμετείχαν 

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 
Αστυνομίας Αστυνομία των 
Βρετανικών Βάσεων, 
Υπηρεσία Ασύλου, Τμήμα 
Τελωνείων, Επιθεωρητές 
Εργασίας, κλπ.). 

17 3 Επιχειρήσεις στα πλαίσια 
των Επιχειρησιακών Σχεδίων 
EMPACT – THB – Joint Action 
Days.. 

2018 Αναγνωρίστηκαν 37 θύματα 
και έτυχαν ανάλογου 
χειρισμού   
 

22 11 Επιχειρήσεις  

 

Σε υποθέσεις εμπορίας προσώπων θα πρέπει να γίνεται πάντα και παράλληλη οικονομική διερεύνηση 
λόγω του ότι, οι εμπλεκόμενοι αποκομίζουν τεράστια ποσά και μόνο μέσα από οικονομική έρευνα 
μπορούν να εντοπιστούν και να συνδεθούν με κυκλώματα εμπορίας προσώπων.  

Οι πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στην εμπορία προσώπων καταγράφονται συγκεντρωμένα και 
μπορούν να εξαχθούν συνδέσεις ατόμων αλλά και εντοπισμός συστηματικής απασχόλησης 
συγκεκριμένων ατόμων ή υποστατικών σε σχέση με κυκλώματα εμπορίας και εκμετάλλευσης. 

Από 01/01/2018 – 31/12/2018 η Αστυνομία έχει καταγράψει στο μηχανογραφημένο σύστημα, στοιχεία 
σχετικά με 442 άτομα, 63 υποστατικά, 12 οχήματα, 22 υποθέσεις, 96 πληροφορίες και 11 επιχειρήσεις, 
καταγραφή και χειρισμός 94 αιτημάτων Europol/Interpol.  

Με την εφαρμογή του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για θύματα εμπορίας προσώπων, όλες οι 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με τον εντοπισμό πιθανού θύματος ενημερώνονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας για κάλυψη των άμεσων πρώτων αναγκών του πιθανού θύματος και ακολούθως γίνεται 
παραπομπή στο Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων.  

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 
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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. 

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.  

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 

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

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία το 2017 είχαμε 550 απελάσεις αλλοδαπών, 230 αναχωρήσαντες 
καθ’υπόδειξη, 1534 περιπτώσεις στις οποίες αρνήθηκε η είσοδος , 4,118 παράνομους αλλοδαπούς εκ των 
οποίων 2480 αιτητές ασύλου, 326 υποθέσεις για παράνομη εργοδότηση με 334 συλληφθέντες εργοδότες 
και 485 αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το 2018 είχαμε 528 απελάσεις αλλοδαπών, 167 αναχωρήσαντες 
καθ’υπόδειξη, 2,161 περιπτώσεις στις οποίες αρνήθηκε η είσοδος , 6108 παράνομους αλλοδαπούς , εκ 
των οποίων 4,574 αιτητές ασύλου (341 από ελεύθερες περιοχές, 4,233 από τα κατεχόμενα), 211 
υποθέσεις για παράνομη εργοδότηση με 213 συλληφθέντες εργοδότες και 320 αλλοδαπούς 
εργαζόμενους. Όπως παρατηρείται οι παράνομοι για εργοδότηση έχουν μειωθεί, ενώ λόγω των πολιτικών 
καταστάσεων και συνθηκών που επικρατούν στη γύρω περιοχή αυξάνονται οι αιτητές ασύλου.  

Σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα έτη 2016, 2017  και 2018, φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα Κ.  

Το 2018 είχαμε 4.127,055 αφίξεις και 4.110,330 αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Λάρνακας και 1.426,483 
αφίξεις και 1.433,936 αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Πάφου. Επίσης είχαμε 114,257 εν διαμετακομίσει 
αφίξεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 2,130 στο αεροδρόμιο Πάφου. 

Το 2017 έγιναν 29 έρευνες σε ύποπτα πλοία για παράνομες δραστηριότητες/ λαθρομετανάστευση. 
Εντοπίστηκαν 160 πλοία να εισέρχονται σε κλειστά λιμάνια της Κύπρου και σε 7 υποθέσεις 
καταδικάστηκαν καπετάνιοι για είσοδο σε κλειστά λιμάνια της Κύπρου.  Το 2018 έγιναν 31 έρευνες σε 
ύποπτα πλοία για παράνομες δραστηριότητες/ λαθρομετανάστευση. Εντοπίστηκαν 129 πλοία να 
εισέρχονται σε κλειστά λιμάνια της Κύπρου και σε 8 υποθέσεις καταδικάστηκαν καπετάνιοι για είσοδο σε 
κλειστά λιμάνια της Κύπρου. 

Αναμένεται η συνέχιση και αύξηση στην ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με λαθρομετανάστευση, με 
την αποστολή αιτημάτων/πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλες χώρες, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
της Δημοκρατίας και αντίστροφα. Θα συνεχιστούν οι  έλεγχοι  ταξιδιωτικών εγγράφων στις βάσεις 
δεδομένων της  INTERPOL (SLTD) στις περιπτώσεις υποθέσεων που εξετάζονται από τις Υπηρεσίες της 
Δημοκρατίας για να διαπιστωθεί εάν τα ταξιδιωτικά έγγραφα έχουν δηλωθεί ως κλοπιμαία /απολεσθέντα. 
Γίνονται ενέργειες από πλευράς της INTEROL Λευκωσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής για 
εφαρμογής του συστήματος WISDM το οποίο επιτρέπει την αυτόματη καταχώρηση των δεδομένων των 
Κυπριακών διαβατηρίων που καταγγέλλονται ως κλοπιμαία /απολεσθέντα άμεσα στη βάση δεδομένων 
SLTD, αλλά και των κλοπιμαίων οχημάτων στη αντίστοιχη βάση δεδομένων της INTERPOL SMV. Επίσης θα 
συνεχίσει η λειτουργία του συστήματος FIND στα σημεία εισόδου / εξόδου της Δημοκρατίας και στα 
οδοφράγματα και θα γίνονται αυτόματοι ελέγχοι των προσώπων που εισέρχονται /εξέρχονται για να 
διαπιστωθεί κατά πόσο τα ταξιδιωτικά έγγραφα που κατέχουν, είναι καταχωρημένα στη σχετική βάση 
δεδομένων της INTERPOL ή κατά πόσο τα άτομα είναι καταχωρημένα στις Βάσεις δεδομένων της 
INTERPOL για οποιοδήποτε λόγο. Το Ε.Κ.Γ. INTERPOL Λευκωσίας θα συνεχίσει να διαβιβάζει όλες τις 
πληροφορίες που λαμβάνει από άλλες χώρες μέλη για θέματα λαθρομετανάστευσης, στην Υ.Α.&Μ., στη 
Μ.Α.Ε.Π., Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία και στην Κ.Υ.Π. για λήψη κατάλληλων μέτρων.  

Η παραχώρηση από τη Γενική Γραμματεία συσκευών MIND (Mobile INTERPOL Network Databases) θα 
συμβάλει θετικά στη διενέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων, μεταξύ άλλων και σε θέματα παράτυπης 
μετανάστευσης.  

Έχει παρατηρηθεί έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα της συμμετοχής μας στις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες του οργανισμού Frontex, όπου το 2018 συμμετείχαμε συνολικά με 9 μέλη μας ως 
εμπειρογνώμονες. Επίσης μέσα στα πλαίσια των αποστολών στον οργανισμό με την ιδιότητα STM 
(Seconded Team Members), κατά το 2018 έχουν αποσπαστεί 3 μέλη της Αστυνομίας για διάστημα από 3-6 
μήνες έκαστο. 
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Εν αναμονή της δήλωσης ετοιμότητας της ΚΔ για ένταξη στον χώρο Schengen, πραγματοποιήθηκαν 3 
συναντήσεις για συζήτηση θεμάτων ένταξης στο χώρο Schengen.                                                        

Η Αστυνομία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 
ύψους €155.851,92, η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών κράτησης και διαβίωσης των 
προσώπων που κρατούνται στο Χώρο Κράτησης Μενόγειας για το 2018.  

Στο Αρχηγείο της EUROPOL στη Χάγη εκτός από τους Αξιωματικούς Συνδέσμους των Κρατών Μελών 
εδρεύουν και άλλοι Αξιωματικοί Συνδέσμοι Οργανισμών (π.χ INTERPOL κ.α.) και Τρίτων Χωρών (π.χ. 
Αλβανία, Η.Π.Α. κ.α.). Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανάλυσης ΑΡ Checkpoint, για ανταλλαγή 
πληροφοριών και αποστολή συνεισφορών σε σχέση με τους απαγορευμένους μετανάστες. Επιπρόσθετα 
γίνεται καθημερινός έλεγχος από τα μέλη της Εθνικής Μονάδας των μηνυμάτων που αποστέλλονται από 
τα ΚΕΜ και σε περίπτωση εντοπισμού υπόθεσης που αφορά σε διακίνηση μεταναστών διερευνώνται από 
τη EUROPOL.     

Γίνονται εκπαιδεύσεις από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια για το κεκτημένο της Ε.Ε. (εκπαίδευση 
συνοριοφυλάκων, επισκέψεις στο εξωτερικό για επιχειρήσεις sis sirene, πρόγραμμα κινητικότητας 
θαλάσσιων συνόρων). 

Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια έντονη δραστηριοποίηση στον τομέα των επιχειρήσεων σε συνεργασία 
και με άλλες Υπηρεσίες εκτός Αστυνομίας (Τελωνείο, Γρ.Εργασίας κ.λ.π.). Επίσης κατά το πρώτο τρίμηνο 
2018, έχει εκπαιδευτεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μελών της Υ.Α.&Μ σε θέματα χειρισμού ανήλικων, 
ελέγχου συνόρων κ.τ.λ.,  με σκοπό να διευρύνουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε βαθμό που να τους 
επιτρέπει να είναι πιο αποτελεσματικοί κατά την εκτέλεση των καθημερινών τους καθηκόντων. 

Στο στόχο αυτό,  θα συμβάλουν και τα δύο έργα υπό εξέλιξη PNR & APIS. 

Συμμετοχές στην Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε Frontiers/False Documents 

Αναπτυξιακά έργα 

Το Έργο για το κτήριο EUrosur έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί σε χώρο του λιμανιού Λεμεσού το 
οποίο διαχειρίζεται η Αρχή Λιμένων Κύπρου. Για να μπορέσει να υλοποιηθεί το πιο πάνω έργο θα πρέπει 
να δοθεί Άδεια χρήσης της γης από την πιο πάνω Αρχή. Με επιστολή της, ημερομηνίας 03.10.2017, η Αρχή 
Λιμένων Κύπρου ενημερώνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ότι δεν είναι εφικτή η 
παραχώρηση γης εντός του λιμανιού στη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία για ανέγερση κτηρίου. Το 
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων με επιστολή του ημερομηνίας 27.03.2018, έχει προτείνει 
την ανέγερση του κτηρίου σε νέα θέση εκτός του περιφραγμένου χώρου του λιμανιού, ο οποίος 
αξιολογείται. Δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί και να οριστικοποιηθεί ο χώρος.  

Στον πιο πάνω στόχο περιλαμβάνεται η ανέγερση υποστατικών για τις ανάγκες του Ναυτικού Σταθμού 
Κάτω Πύργου. Με την ολοκλήρωση του κτηρίου θα καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία του εν λόγω 
Ναυτικού Σταθμού ο οποίος στεγάζεται προσωρινά στα αποδυτήρια του αμφιθεάτρου που υπάρχει στο 
λιμανάκι του Κάτω Πύργου. Το έργο βρίσκεται υπό μελέτη στο γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού 
Τμήματος Δημοσίων Έργων Λεμεσού χωρίς ωστόσο να είναι δυνατός ο καθορισμός του χρόνου 
υλοποίησης του. Σημειώνεται ότι μετά από παραστάσεις που έγιναν από το Κοινοτικό Συμβούλιο του 
Κάτω Πύργου η θέση ανέγερσης του κτηρίου μετακινήθηκε σε άλλο χώρο του λιμανιού προκαλώντας 
περαιτέρω καθυστερήσεις.  
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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 έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 
ύψους €155.851,92, η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών κράτησης και διαβίωσης των 
προσώπων που κρατούνται στο Χώρο Κράτησης Μενόγειας.  

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.  

Συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια του 2018 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 προφίλ, 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. 

Δημιουργήθηκε μικρός προσωρινός σταθμός στον Πύργο Τυλληρίας με παρουσία φουσκωτού σκάφους 
και προσωπικού επί εικοσιτετράωρου βάσεως, λόγω αυξημένης καθόδου παράτυπων μεταναστών στην 
περιοχή. Γίνονται διαδικασίες για την ανέγερση Ναυτικού Σταθμού στον Πύργο Τυλληρίας. Αναμένουμε να 
εγκριθεί η τοποθεσία που έχει υποδειχθεί για ανέγερση από το Τμήμα Αλιείας.  
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Στόχοι υψίστης ασφαλείας ελέγχονται με επίγεια και εναέρια μέσα και σε τακτά χρονικά διαστήματα 
ειδικά περιμετρικά αεροδρομίου (σημεία MANPADS, σταθμοί παραγωγής Ηλεκτρισμού. Η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα συνεχίζεται σε σταθερή βάση. 

Τοποθέτηση 74 διαδραστικών περιπτέρων (KIOSK) στο διαβατηριακό έλεγχο αναχώρησης του αερολιμένα 
Λάρνακας και Πάφου σε πιλοτική φάση και διασύνδεση των περιπτέρων αυτών με το Κεντρικό Σύστημα 
της Αστυνομίας και την εφαρμογή STOP LIST.  Από τον Ιούλιο του 2018 που έχουν τεθεί σε λειτουργία έχει 
σημειωθεί σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για το διαβατηριακό έλεγχο.  

Ο έγκαιρος συντονισμός υποδοχής των παράνομων μεταναστών και ο εντοπισμός διακινητών.  

Συμμετοχή στην άσκηση ευρείας κλίμακας σε συνεργασία με τη Hermes Airports και την Πολιτική 
Αεροπορία με θέμα crash on airport. 

Η συνεργασία με ΜΚΟ, μέσω του Γραφείου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά κρίνεται ως πολύ θετική, 
ειδικότερα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας της Αστυνομίας με ΜΚΟ για θέματα 
προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υπογραφή έγινε στις 09/03/2017, ενώ στη 
συνέχεια υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις συνεργασίας του ΓΑΔ/ Αστυνομίας και ΜΚΟ. 

Μέσω της εν λόγω συνεργασίας, των βελτιωτικών εργασιών που πραγματοποιούνται στους χώρους 
κράτησης, έχουν ενισχυθεί: 

 η ευαισθητοποίηση μελών της Αστυνομίας (επί τόπου ενημέρωση, εγκύκλιοι, portal), 

 η συμμόρφωση με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και συστάσεις (CPT, SPT, Επ. 

Διοίκησης),  

 η προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , 

 η ανάπτυξη κοινών δράσεων,  

 η αλληλοϋποστήριξη για αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων/ υποθέσεων, κλπ. 

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.  

 Εχουν τοποθετηθεί 74 διαδραστικά περίπτερα (KIOSK) στο διαβατηριακό έλεγχο αναχώρησης του 

αερολιμένα Λάρνακας και Πάφου σε πιλοτική φάση και έχει γίνει διασύνδεση των περιπτέρων 

αυτών με το Κεντρικό Σύστημα της Αστυνομίας και την εφαρμογή STOP LIST. Από τον Ιούλιο του 

2018 που έχουν τεθεί σε λειτουργία έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται  

για το διαβατηριακό έλεγχο. 

 Ενισχύθηκαν τα Κέντρα Ελέγχου Διαβατηρίων στα αεροδρόμια κατά την καλοκαιρινή περίοδο 

ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετούν πιο αποτελεσματικά το επιβατικό κοινό. Ο έλεγχος επιβατών 

και αποσκευών γίνεται πλέον από ιδιωτική εταιρεία.   

 Στόχοι υψίστης ασφαλείας ελέγχονται με επίγεια και εναέρια μέσα και σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ειδικά περιμετρικά αεροδρομίου (σημεία MANPADS, σταθμοί παραγωγής 

Ηλεκτρισμού). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνεχίζεται σε σταθερή βάση. 

 Συμμετοχή στην άσκηση ευρείας κλίμακας σε συνεργασία με τη Hermes Airports και την Πολιτική 

Αεροπορία με θέμα crash on airport.  
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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 έχει 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.  

Το έργο «Passenger Name Record» είναι έτοιμο να δεχτεί δεδομένα. Έχει δημιουργηθεί σχετική Μονάδα 
που υπάγεται στο Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος. Σε εκκρεμότητα το θέμα της νομοθεσίας. Με την 
υλοποίηση του έργου αυτού αναμένεται ότι μέσω του εν λόγω συστήματος θα συλλέγονται από όλες τις 
αεροπορικές εταιρείες πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες υπηκόους τρίτων χωρών που πρόκειται να 
αφιχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω των νόμιμων σημείων εισόδου/εξόδου, ενισχύοντας έτσι την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας κι άλλων εγκληματικών ενεργειών.   

Με την υλοποίηση του έργου αυτού αναμένεται ότι μέσω του εν λόγω συστήματος θα γίνεται παραλαβή 
και αποθήκευση δεδομένων PNR από αερομεταφορείς για τη δημιουργία του γεωγραφικού χάρτη που 
ακολούθησε ένας επιβάτης,  ενισχύοντας έτσι την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας κι άλλων εγκληματικών 
ενεργειών.   

Το έργο PNR έχει ολοκληρωθεί από τεχνικής πλευράς βρισκόμαστε σε ετοιμότητα. Σε εκκρεμότητα 
παραμένει το θέμα της νομοθεσίας. Παρόλο που μέχρι τις 25/5 σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής θα έπρεπε να δεχόμαστε δεδομένα PNR. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν διαφαίνεται να 
υπάρχει κάποιος κίνδυνος καθώς κι άλλες χώρες δεν είναι έτοιμες ακόμη. Ως Κύπρος βρισκόμαστε σε 
επικοινωνία με διάφορους παροχείς (αεροπορικές εταιρείες).   

Αναφορικά με το έργο Advanced Passenger Information (API), έχει αρχίσει η υλοποίηση του. 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. Το έργο  «Advanced Passenger Information System 
(APIS)»  βρίσκεται σε εξέλιξη (η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου έχει υπογραφτεί το Σεπτέμβριο 
2018. 

Αεροδρόμιο Λάρνακας 

Κατά το έτος 2018 εντοπίστηκαν συνολικά 101 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Συγκεκριμένα 25  πλαστά 
έγγραφα στον Τομέα Αφίξεων και 76 στον Τομέα Αναχωρήσεων. Εκείνοι που εντοπίστηκαν στις 
αναχωρήσεις συνελήφθηκαν και παραδόθηκαν στα μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων για τα 
περαιτέρω. Επίσης επιβλήθηκαν στις Αεροπορικές εταιρείες 210  διοικητικά πρόστιμα για το συνολικό 
ποσό των €618,870 για παραβάσεις που υπέπεσαν βάση του Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
(Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμου του 2007 (Ν. 146(Ι)/2007). 

Κατά το έτος 2018 εξυπηρετήθηκαν στο Αεροδρόμιο Λάρνακας 4.127,055 επιβάτες οι οποίοι αφίχθηκαν 
στη Δημοκρατία ενώ 4.110,330 επιβάτες αναχώρησαν από τη Δημοκρατία και 114,257 ήταν εν 
διαμετακόμιση επιβάτες.Κατά το έτος 2017 εξυπηρετήθηκαν στο Αεροδρόμιο Λάρνακας 3.928,738 
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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 2018 δεν εντοπίστηκαν πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα στον τομέα αναχωρήσεων. Στον Τομέα 
Αναχωρήσεων εντοπίστηκαν 21 άτομα. Εκείνοι που εντοπίστηκαν στις αναχωρήσεις συνελήφθηκαν και 
παραδόθηκαν στα μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων για τα περαιτέρω.  Επιβλήθηκαν 26 
διοικητικά πρόστιμα σε Αεροπορικές εταιρείες, για το συνολικό ποσό των €76,622 , για παραβάσεις που 
υπέπεσαν βάση του Περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμου του 2007 
(Ν.146(Ι)/2007). 

Κατά τη διάρκεια του 2018 εξυπηρετήθηκαν στον Αερολιμένα Πάφου 1.426,483 επιβάτες οι οποίοι 
αφίχθηκαν στη Δημοκρατία ενώ 1433936 επιβάτες αναχώρησαν από τη Δημοκρατία και 2130 ήταν εν 
διαμετακομίση επιβάτες. 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  

Από την 1/1/2018 μέχρι την 31/12/2018 η Α/Άκατος «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» βρισκόταν σε ειδική αποστολή εντός του 
Ν. Λιμένος, καθόλο το 24ώρο, μέσα στα πλαίσια των μέτρων για πρόληψη της τρομοκρατίας.  

Από όλους τους Σταθμούς της Μονάδας κατά το έτος 2018 έγιναν 161 καταγγελίες που αφορούσαν σε 
νομοθεσίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Μονάδας.  

Ανησυχητικό είναι το γεγονός που αφορά στην άφιξη παράτυπων μεταναστών στις θαλάσσιες περιοχές 
από το Λατσί μέχρι τον Πύργο Τυλληρίας και του Κάβο Γκρέκο στο Πρωταρά. Κατά το 2018 αφίχθηκαν σε 
19 διαφορετικές περιπτώσεις, ο συνολικός αριθμός επιβαινόντων τα 527 άτομα. Αυτοί παραλήφθηκαν 
από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους για τα περαιτέρω.  

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και κατά το 2018, στις συνεχείς εκπαιδεύσεις των Μελών μας, στην Κύπρο και 
στο Εξωτερικό. 

Το 2017 έγιναν 29 έρευνες σε ύποπτα πλοία για παράνομες δραστηριότητες/ λαθρομετανάστευση. 
Εντοπίστηκαν 160 πλοία να εισέρχονται σε κλειστά λιμάνια της Κύπρου και σε 7 υποθέσεις 
καταδικάστηκαν καπετάνιοι για είσοδο σε κλειστά λιμάνια της Κύπρου.  Το 2018 έγιναν 31 έρευνες σε 
ύποπτα πλοία για παράνομες δραστηριότητες/ λαθρομετανάστευση. Εντοπίστηκαν 129 πλοία να 
εισέρχονται σε κλειστά λιμάνια της Κύπρου και σε 8 υποθέσεις καταδικάστηκαν καπετάνιοι για είσοδο σε 
κλειστά λιμάνια της Κύπρου. 

Υπογραφή μνημονίου μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Safe 
Water Sports 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 στα γραφεία της Διοίκησης της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στη 
Λεμεσό, πραγματοποιήθηκε τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου 
και του μη κυβερνητικού οργανισμού Safe Water Sports. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Βοηθός Αρχηγός 
Υποστήριξης και ο Πρόεδρος του μη κυβερνητικού οργανισμού Safe Water Sports στην παρουσία του 
Διοικητή της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας. 
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Ο μη κυβερνητικός οργανισμός Safe Water Sports εδρεύει στην Ελλάδα και συνεργάζεται με διάφορες 
μεσογειακές ευρωπαϊκές χώρες. Βασικοί άξονες δράσης του είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση του έργου της 
Πολιτείας στον τομέα της αστυνόμευσης, της τήρησης του νόμου και γενικότερα της εποπτείας που ασκεί 
το Λιμενικό Σώμα στις δραστηριότητες που διενεργούνται στη θάλασσα, η ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που διενεργούνται στη 
θάλασσα, με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των κανόνων ασφάλειας και πρόληψης των ατυχημάτων 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο αλλά και δράσεων που προβάλλονται 
στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Η υπογραφή του μνημονίου θα συμβάλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για περαιτέρω ασφάλεια 
στη θάλασσα, αφού θα είναι γνωστό σε όλους τους πολίτες και θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν 
ποιες παραλίες παρέχουν υπηρεσίες, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, εάν υπάρχουν ναυαγοσώστες 
και τις ώρες που θα βρίσκονται εκεί, μέσω μιας απλής ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία θα παρέχεται 
δωρεάν. 

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 : 

Λήδρα Πάλλας (μόνο για πεζούς),  

Άγιος Δομέτιος,  

Πέργαμος,  

Στροβίλια,  

οδός Λήδρας (μόνο για πεζούς), 

Ζώδια (Αστρομερίτη),  

Κάτω Πύργος- Καραβοστάσι (Λιμνίτης), 

Λεύκα-Απλίκι  (12/11/2018 

Δερύνεια (12/11/2018) 

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.  

Το 2017 μετέβησαν στα κατεχόμενα 646,569 Ελληνοκύπριοι ενώ 1.140,682 Τουρκοκύπριοι πέρασαν στις 
ελεύθερες περιοχές. Επίσης, πέρασαν από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα 267,467 ΕΚ 
οχήματα και προς τις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα, 435,882 οχήματα Τουρκοκυπρίων. Το 2018 
μετέβησαν στα κατεχόμενα 1.014,340 Ελληνοκύπριοι ενώ 1.076,667 Τουρκοκύπριοι πέρασαν στις 
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ελεύθερες περιοχές. Επίσης, πέρασαν από τις ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα 486040 ΕΚ οχήματα 
και προς τις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα, 417,629 οχήματα Τουρκοκυπρίων. 

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. 

Την 1/11/2018, προσλήφθηκαν 3 Μηχανικοί Πτητικών Μέσων το οποίο συντείνει στην επιχειρησιακή 
ικανότητα της Μ.Α.ΕΠ. 

Συμμετοχή στην πολυεθνική άσκηση ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2018 

H Αστυνομία Κύπρου συμμετείχε επίσης στην ετήσια πολυεθνική άσκηση «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ 2018»  η οποία 
πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 23/5 με 25/6 στην οποία συμμετείχαν με προσωπικό ή και 
αεροναυτικά μέσα 20 ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άσκηση 
πολιτικοστρατιωτικής 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. 

Η άσκηση διεξάχθηκε σε τέσσερις φάσεις, σε θαλάσσιο, εναέριο και χερσαίο χώρο των επαρχιών 
Λάρνακας και Λεμεσού, εντός του FIR και της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η άσκηση σχεδιάστηκε 
από τις ουσιώδεις υπηρεσίες (Εθνική Φρουρά, Κέντρο Συντονισμού Έρευνας Διάσωσης, Πολιτική Άμυνα, 
Αστυνομία Κύπρου), σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, από τα υπόλοιπα Υπουργεία, και 
διεξάχθηκε με τη συμμετοχή αεροναυτικών δυνάμεων φίλιων κρατών (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Η.Β. και 
ΗΠΑ), καθώς και ομάδες στρατιωτικών και διπλωματών από 20 άλλες χώρες (συνολικά 240 ξένοι 
εκπρόσωποι). 

Στο πλαίσιο της άσκησης, δοκιμάστηκαν τα υφιστάμενα Εθνικά Σχέδια «ΝΕΑΡΧΟΣ», «ΕΣΤΙΑ» και «ΑΣΠΙΔΑ» 
που αφορούν στην υποδοχή αμάχων από γειτονικές περιοχές, καθώς και στην αντιμετώπιση περιστατικών 
Έρευνας και Διάσωσης (E-Δ) και τρομοκρατίας εντός της περιοχής ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
που ταυτίζεται με το FIR Λευκωσίας. 

Το σενάριο κάλυψε, επίσης, όλες τις ασύμμετρες απειλές στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον 
(τρομοκρατία, πειρατεία, διαχείριση κρίσεων κλπ), οι οποίες απαιτούν αρμονική και αποτελεσματική 
πολιτικοστρατιωτική συνεργασία (CIMIC). 

Η 1η Φάση πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2018 με εκτέλεση σεναρίου εκκένωσης αμάχων επί χάρτου. 
Η 2η Φάση, έλαβε χώρα, στο Λιμάνι Λάρνακας, στις 24 Μαΐου 2018, και περιλάμβανε πρακτική εφαρμογή 
του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ». 
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Η 3η Φάση της άσκησης, που αφορά στην αντιμετώπιση περιστατικών Ε-Δ, και βασίζεται στο Εθνικό Σχέδιο 
Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και Παρασκευή 24 και 25 Μαΐου 2018, υπό το συντονισμό 
του ΚΣΕΔ Λάρνακας. Κατά τη Φάση αυτή πραγματοποιήθηκαν δυο σενάρια Ε-Δ (ημερήσιο και νυκτερινό) 
στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου. Τα σενάρια συνάδουν και αποτελούν συνέχεια των 2 
προηγούμενων Φάσεων και συγκεκριμένα της εκκένωσης αμάχων από περιοχή κρίσης στη Μέση Ανατολή. 

Η τελική φάση της άσκησης, διεξάχθηκε στις 25 Μαΐου 2018 στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Μαρί, 
παρουσία της πολιτικής, στρατιωτικής ηγεσίας και ξένων διπλωματών και παρατηρητών, οι οποίοι θα 
βρίσκονται είτε εν πλω επί πολεμικού πλοίου ή στο Σ.Κ. «ΖΗΝΩΝ» του ΚΣΕΔ. 

Εκπαίδευση από τον οργανισμό Frontex για το χειρισμό διασωθέντων 
παράτυπων μεταναστών 

Κατά το 2018, μέλη της Αστυνομίας έτυχαν εκπαίδευσης από τον οργανισμό Frontex για το χειρισμό 
διασωθέντων παράτυπων μεταναστών. 

Γίνονται εκπαιδεύσεις από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια για το κεκτημένο της Ε.Ε. (εκπαίδευση 
συνοριοφυλάκων, επισκέψεις στο εξωτερικό για επιχειρήσεις SIS SIRENE , πρόγραμμα κινητικότητας 
θαλάσσιων συνόρων). 

“Δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων ως μοναδικού σημείου επαφής 
(S.P.O.C. – Single Point of Contact) για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα 
κράτη μέλη “-CY/2019/ISF/SO5.NO2.4 

Η Αστυνομία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης της δράσης λειτουργίας Ενιαίου Σημείου 
Επαφής (S.P.O.C. – Single Point of Contact) στη ΔΕΕ&ΔΑΣ. Μετά την έγκριση χρηματοδότησης του  πιο 
πάνω έργου, έχει συσταθεί Ομάδα Υλοποίησης του έργου και ακολούθως έχουν καθοριστεί στόχοι και 
επιμέρους ενέργειες. Για τον κάθε στόχο έχουν ορισθεί Υπεύθυνοι Λειτουργού διεκπεραίωσης. 

Στόχος του υπό αναφορά έργου είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων της Αστυνομίας για ανταλλαγή 
πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη. Η επίτευξη του έργου θα γίνει μέσω της αγοράς νέου λογισμικού 
συστήματος και προγραμμάτων , καθώς και με την διεξαγωγή επισκέψεων σε άλλα κράτη μέλη για 
ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε τομείς που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα.  

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

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 
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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.  

(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  

Συνεχίζονται οι επιτυχίες της Αστυνομίας με την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων. Μέλη της Αστυνομίας 
παρείχαν βοήθεια σε πολίτες αψηφώντας τους κινδύνους. 

Εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες κλοπιμαίας περιουσίας μετά από έρευνες μελών της Αστυνομίας 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών που αφορούσαν σε κλοπιμαία περιουσία, μέλη του Τμήματος 
Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού, διεξήγαγαν έρευνες σε δύο διαμερίσματα στη Λεμεσό στις 2 
Φεβρουαρίου 2018. Κατά τις έρευνες ανευρέθηκε περιουσία, όπως κινητά τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου, 
κράνη, προσωπίδες, φυσίγγια, γυναικείες τσάντες, χρυσαφικά, χρήματα, ρολόγια, εργαλεία και ποσότητα 
κρυσταλλικής ουσίας, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. 

Σχετικά με την εν λόγω υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ πρόσωπα, τα οποία εντοπίστηκαν στα δύο 
διαμερίσματα και δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις όσον αφορά στην προέλευση της περιουσίας που 
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βρέθηκε. Επιπλέον, μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου σε συνεργασία με μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού στο πλαίσιο 
παγκύπριας επιχείρησης ανέκοψαν στις 12 Φεβρουαρίου 2018 στη Λεμεσό, αυτοκίνητο που ήταν 
φορτωμένο με ράβδους αλουμινίου, οι οποίες είχαν κλαπεί προηγουμένως από εμπορευματοκιβώτιο που 
βρισκόταν στη Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα. Οι δύο επιβαίνοντες συνελήφθησαν για τα αυτόφωρα 
αδικήματα που διαπράχθηκαν, ενώ στην κατοχή του ενός από αυτούς εντοπίστηκαν εργαλεία διάρρηξης. 
Παράλληλα, την ίδια μέρα, μέλη του ΤΑΕ μετέβηκαν σε εγκαταλελειμμένη οικία στην επαρχία Λεμεσού για 
έρευνα, όπου εντοπίστηκε 32χρονος να εξέρχεται της οικίας. Σε σωματική έρευνα που του έγινε, 
εντοπίστηκαν εργαλεία διάρρηξης και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ σε έρευνα που 
ακολούθησε στην οικία, εντοπίστηκαν ασημικά σκεύη, μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και 
ένα κυνηγετικό όπλο με σβησμένους αριθμούς εγγραφής. 

Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών στην επαρχία Πάφου 

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης νυχτερινής διάρρηξης κατοικίας που διαπράχθηκε στην επαρχία 
Πάφου, για την οποία τελούσαν υπό κράτηση 19χρονη και 36χρονος, εξιχνιάσθηκε τον Ιανουάριο αριθμός 
υποθέσεων από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, που αφορούσαν αδικήματα διαρρήξεων κατοικιών και κλοπών, 
κλοπής αυτοκινήτου, κλοπής περιουσίας και κλοπής διαφόρων εξαρτημάτων από θαλάσσιο σκάφος. 

Παράνομη κατοχή κεντρικών εξυπηρετητών server που διαμοίραζαν παράνομα σήμα 
συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών 

Μετά από αξιολόγηση μαρτυρίας και συντονισμό με την Europol, μέλη της Αστυνομίας, με τη συμμετοχή 
μελών της κινητής μονάδας (Mobile Office) της Europol, διενήργησαν στις 9 Ιανουαρίου 2018 συνολικά 
εννέα έρευνες σε τρεις επαρχίες στην Κύπρο, οι οποίες αφορούσαν παράνομο διαμοιρασμό σήματος 
συνδρομητικών καναλιών. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε αριθμός τεκμηρίων και συνελήφθηκαν και 
τέθηκαν υπό κράτηση τρία πρόσωπα. 

Η επιχείρηση που διεξήχθη στην Κύπρο αφορούσε ταυτόχρονη επιχείρηση και σε τρεις άλλες χώρες μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες έγιναν συνολικά εννέα έρευνες. 

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης 

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής, προμήθειας, εισαγωγής και κατοχής ναρκωτικών 
με σκοπό την προμήθεια, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών προέβησαν στις 17 
Ιανουαρίου 2018 στη σύλληψη 25χρονου, ο οποίος παρουσιάστηκε ως ο παραλήπτης πακέτου που 
έφθασε στην Κύπρο από το εξωτερικό, το οποίο περιείχε τέσσερα περίπου κιλά κάνναβης. 

Εξάλλου, στις 20 Ιανουαρίου 2018, συνελήφθησαν από μέλη της Υ.ΚΑ.Ν. δύο γυναίκες, οι οποίες έφθασαν 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας με πτήση προερχόμενη από ευρωπαϊκή χώρα με ένα κιλό κοκαΐνης, στις 
αποσκευές και το σώμα τους. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν στη τσάντα της 30χρονης δυο συσκευασίες, 
που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 500 γραμμαρίων περίπου, ενώ κατά τη διάρκεια 
ακτινολογικού ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εντοπίστηκαν στο σώμα της 31χρονης άλλες δύο 
συσκευασίες. Αφού τις απέβαλε, διαπιστώθηκε ότι περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 500 
γραμμαρίων περίπου. 

Σύλληψη 24χρονου από μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2018 δόθηκε πληροφορία στην Αστυνομία ότι 24χρονος, ο οποίος βρισκόταν σε 
βιβλιοπωλείο στη Λεμεσό, είχε κρυμμένα διάφορα αντικείμενα στα ρούχα του. Στη συνέχεια, αφού 
αποχώρησε από το κατάστημα χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε αγορά, ο υπεύθυνος του υποστατικού τον 



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2017 

 

 

 77 

ακολούθησε διακριτικά, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε συνάδελφό του, ο οποίος διαπίστωσε ότι από το 
κατάστημα είχαν κλαπεί αντικείμενα. 

Κατά τη διαδρομή διαφυγής του ο 24χρονος αντιλήφθηκε ότι τον ακολουθούσε ο υπεύθυνος του 
καταστήματος και τράπηκε σε φυγή. Για το πιο πάνω περιστατικό και για την περιγραφή του 24χρονου 
ενημερώθηκε η Αστυνομία, και μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης μετέβηκαν στην περιοχή όπου τον 
εντόπισαν και τον ανέκοψαν. Σε σωματική έρευνα που υποβλήθηκε, εντοπίστηκαν στην κατοχή του 
επίχρυσα και ασημένια εκκλησιαστικά τιμαλφή, τα οποία όπως διαπιστώθηκε αργότερα είχαν κλαπεί από 
το πιο πάνω κατάστημα. Στη συνέχεια, ο 24χρονος συνελήφθη για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κλοπής 
και παράνομης κατοχής περιουσίας και τέθηκε υπό κράτηση. 

Ηρωικές πράξεις από μέλη της Αστυνομίας Αστυνομικός διέσωσε λουόμενη που κινδύνευσε 
στη θάλασσα 

Η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και η αυτοθυσία αστυνομικού έσωσαν 34χρονη λουόμενη που 
κινδύνευσε στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της 14ης Φεβρουαρίου 2018 λήφθηκε πληροφορία 
στην Αστυνομία ότι γυναίκα που βρισκόταν εντός της θάλασσας στην περιοχή Γερμασόγειας καλούσε σε 
βοήθεια. Άμεσα μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας έσπευσαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν 
την 34χρονη να βρίσκεται εντός της φουρτουνιασμένης θάλασσας, πέραν της περιοχής λουομένων, και να 
καλεί σε βοήθεια. Αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, αστυνομικός βούτηξε στη θάλασσα και κολυμπώντας 
κατάφερε να την προσεγγίσει και να την μεταφέρει με ασφάλεια στη στεριά. Τόσο η 34χρονη, όσο και ο 
αστυνομικός, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου κρατήθηκαν για νοσηλεία για 
προληπτικούς λόγους. 

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας συνέλαβε 20χρονο με κοκαΐνη 

Η παρατηρητικότητα μέλους της Αστυνομίας που βρισκόταν εκτός καθήκοντος στις 11 Φεβρουαρίου 2018, 
οδήγησε στη σύλληψη 20χρονου και στην κατάσχεση ποσότητας μεθαμφεταμίνης και κοκαΐνης. 
Συγκεκριμένα, το μέλος της Αστυνομίας, παρατήρησε δύο οχήματα να κινούνται ύποπτα σε περιοχή της 
Λευκωσίας και τα ακολούθησε. Όταν αυτά σταμάτησαν στον δρόμο, αποκάλυψε στους οδηγούς την 
αστυνομική του ταυτότητα. Ακολούθησε έλεγχος στους επιβαίνοντες των δύο οχημάτων, κατά τη διάρκεια 
του οποίου ένας εκ των οδηγών πέταξε στο έδαφος μία μεταλλική θήκη, που όπως διαπιστώθηκε περιείχε 
10 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης και 10 γραμμάρια κοκαΐνης, και τράπηκε σε φυγή. Στη σκηνή κλήθηκαν 
μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Λακατάμειας για βοήθεια, τα οποία οδήγησαν τους επιβαίνοντες των δύο 
οχημάτων για ανάκριση στον Σταθμό, ενώ ακολούθως συνελήφθη και ο 20χρονος οδηγός. 

Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε αναζητούμενο πρόσωπο για άσεμνη επίθεση 
εναντίον ανήλικης 

Μετά από καταγγελία που έγινε στις 11 Ιανουαρίου 2018 στον Αστυνομικό Σταθμό Ομορφίτας για άσεμνη 
επίθεση εναντίον ανήλικης από νεαρό άντρα, τα μέλη του Σταθμού τέθηκαν σε άμεση κινητοποίηση. 
Ακολούθησαν επιτόπιες εξετάσεις και αξιοποίηση μαρτυρικού υλικού και δόθηκε περιγραφή του 
υπόπτου. Ακολούθως, ειδικός αστυφύλακας εκτός υπηρεσίας, η οποία βρισκόταν στο Καϊμακλί είδε και 
αναγνώρισε τον ύποπτο και ενημερώθηκε ο Σταθμός, μέλη του οποίου ανταποκρίθηκαν άμεσα. Στη 
συνέχεια, καθ’ υπόδειξη της Αστυνομικού, τα δύο μέλη του Σταθμού ζήτησαν τα στοιχεία του υπόπτου, ο 
οποίος αρνήθηκε να το πράξει και τράπηκε σε φυγή. Ακολούθως τα μέλη τον καταδίωξαν με τα πόδια και 
αφού τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν. Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για 21χρονο και σε σωματική 
έρευνα που του έγινε στο σημείο, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν στην κατοχή του ναρκωτικές 
Μετέπειτα ο ύποπτος μεταφέρθηκε στον Σταθμό όπου αναγνωρίστηκε από το θύμα και σε θεληματική του 
κατάθεση φέρεται να παραδέχθηκε την άσεμνη επίθεση και άσεμνη πράξη. 
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Οι επιτυχίες της Αστυνομίας στην εξάρθρωση εγκληματικών σπειρών και κατά των 
ναρκωτικών συνεχίζονται 

Η Αστυνομία με τις συνεχιζόμενες, συντονισμένες και στοχευμένες εκστρατείες της στο πλαίσιο της 
αντεγκληματικής της δράσης, σημείωσε νέες επιτυχίες στην πάταξη του εγκλήματος. Η κινητοποίηση των 
μελών της και οι άμεσες ενέργειες τους οδήγησαν στην εξάρθρωση εγκληματικών σπειρών. Επίσης, μέλη 
της Αστυνομίας ανταποκρινόμενα άμεσα στο καθήκον διέσωσαν πρόσωπα που κινδύνευσαν. 

Νέο κτύπημα κατά της διακίνησης ναρκωτικών πέτυχε η ΥΚΑΝ- Κατάσχεση 5 κιλών 
ναρκωτικών 

Στη διάρκεια έρευνας που έγινε από μέλη της ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λεμεσού) σε οικία στην επαρχία Λεμεσού 
στις 20 Μαρτίου 2018, βάσει δικαστικού εντάλματος, εντοπίστηκε σε αποθήκη στην πίσω αυλή της οικίας 
μια ταξιδιωτική βαλίτσα, η οποία περιείχε 5 κιλά κάνναβης, καθώς και ένα πλαστικό δοχείο το οποίο 
περιείχε 40 γραμμάρια κοκαΐνης. 

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά πέντε πρόσωπα και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των 
ανακρίσεων. Εναντίον τους διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη 
κακουργήματος, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και παράνομη κατοχή ναρκωτικών με σκοπό την 
προμήθεια σε άλλο πρόσωπο. 

Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων. 
Συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα για κατοχή έξι κιλών κάνναβης 

Μέλη της ΥΚΑΝ σε συνεργασία με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων διενήργησαν στις 15 Ιουνίου 
2018 συντονισμένη επιχείρηση για εντοπισμό προσώπων, τα οποία διακινούν ποσότητες ναρκωτικών. 

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα, όλοι από την επαρχία Λεμεσού, για 
διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με υπόθεση παράνομης κατοχής έξι κιλών κάνναβης. Οι 
συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση στα κρατητήρια της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων. 

Κατασχέθηκαν 2 κιλά και 300 γραμμάρια κάνναβης 

Ποσότητα 2 κιλών και 300 γραμμαρίων κάνναβης εντοπίστηκε στις 19 Μαρτίου 2018 από μέλη της 
Αστυνομίας στην κατοχή 28χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της παράνομης 
κατοχής ναρκωτικών και παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Ο 
28χρονος συνελήφθη στον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού όταν μέλη της ΥΚΑΝ ανέκοψαν για έλεγχο 
το αυτοκίνητο που οδηγούσε. 

Ληστεία τράπεζας απέτρεψε η Αστυνομία στη Λεμεσό 

Η άμεση κινητοποίηση μελών της Αστυνομίας είχε ως αποτέλεσμα να αποτραπεί σοβαρή εγκληματική 
ενέργεια. Συγκεκριμένα, στις 13 Απριλίου 2018 μετά από σχετική πληροφορία, εντοπίστηκε μια 
βαριοπούλα κρυμμένη σε ανθώνα, κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας στη Λεμεσό. Η εγγύτητα του 
σημείου όπου εντοπίστηκε η βαριοπούλα με το υποκατάστημα της τράπεζας ήγειρε υποψίες για 
επικείμενη απόπειρας ληστείας κατά του υποκαταστήματος. Για αυτό η περιοχή τέθηκε υπό διακριτική 
παρακολούθηση από την Αστυνομία. 

Σχεδόν ταυτόχρονα με τον εντοπισμό της βαριοπούλας λήφθηκε νέα πληροφορία ότι στην ευρύτερη 
περιοχή θεάθηκε να κινείται ύποπτα μια μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο πρόσωπα. Άμεσα, 
μοτοσικλετιστές της Τροχαίας Λεμεσού μετέβησαν στην περιοχή για εντοπισμό της. Ακολούθησε 
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καταδίωξη και, από εξετάσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για μοτοσικλέτα που είχε δηλωθεί 
ως κλοπιμαία. 

Εντοπίστηκε οπλισμός και εκρηκτικές ύλες 

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λευκωσίας, στην οποία συμμετείχαν μέλη του ΟΠΕ, ΤΑΕ, του Κλάδου 
Πυροτεχνουργών, του Κλάδου Κυνών, της Τροχαίας, της ΥΚΑΝ καθώς και του Τμήματος Τελωνείων, 
διενήργησαν στις 19 Ιουνίου 2018 έρευνα στην οικία και υποστατικά 52χρονου στη Λευκωσία. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν στην οικία του και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια μία συσκευή 
εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ένα ζεύγος χειροπέδες, ένα στρατιωτικό καπνογόνο και ένα αεροβόλο 
όπλο. 

Επίσης, σε έρευνα που διενεργήθηκε στα υποστατικά του 52χρονου, εντοπίστηκαν μία συσκευή 
εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ένα αεροβόλο πιστόλι με διόπτρα, λέιζερ και σιγαστήρα, ένα πλαστικό 
αεροβόλο πιστόλι, ένα όπλο χρωματοσφαίρισης και 21 εργοστασιακές κροτίδες. 

Ο 52χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ όλα τα πιο πάνω παραλήφθηκαν και κρατήθηκαν ως 
τεκμήρια. 

Εξιχνίαση υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κλοπιμαίας 
περιουσίας 

Μεγάλη ποσότητα κλοπιμαίας περιουσίας εντοπίστηκε στις 22 Απριλίου 2018 στη Λεμεσό, μετά τη 
σύλληψη 38χρονου για υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών και πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς. Το εν λόγω 
πρόσωπο φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση διάρρηξης καταστήματος και κλοπής δέκα τηλεοράσεων 
αξίας €4.255, καθώς επίσης και σε υπόθεση πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς που διαπράχθηκε μεταξύ των 
ημερομηνιών 5-10 Ιανουαρίου 2017, όπου προκλήθηκαν ζημιές ύψους €3.000 σε τρία αυτοκίνητα 
ιδιοκτησία εταιρείας στη Λεμεσό. Σε έρευνα που έγινε στην οικία του 38χρονου στη Λεμεσό εντοπίστηκε 
μεγάλη περιουσία που αφορούσε ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα τα οποία πιστεύεται ότι 
είναι κλοπιμαία. 

Διάσωση προσώπων που κινδύνευσαν στη θάλασσα από μέλη της Λιμενικής και Ναυτικής 
Αστυνομίας 

Η άμεση ανταπόκριση μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στις 10 Ιουνίου 2018 σε κλήση για 
περιστατικό, στο οποίο δύο άτομα κινδύνευαν σε θαλάσσια περιοχή της Πάφου, απέβη σωτήρια. Η 
πληροφορία που δόθηκε γύρω στις 9 το πρωί στον Ναυτικό Σταθμό Λατσιού ανέφερε ότι σε απόσταση 1,5 
ναυτικού μιλίου από την ακτή δύο πρόσωπα ηλικίας 28 και 32 ετών, ενώ βρίσκονταν σε κανό, κινδύνευαν 
λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή. 

Άμεσα απέπλευσε η αστυνομική άκατος «ΑΣΤΡΑΠΗ 34» μέλη της οποίας εντόπισαν μέσα στη θάλασσα 
δύο άντρες, αφού τα κανό τους είχαν ανατραπεί και γέμισαν νερό, και αφού τους παρέλαβαν, τους 
μετέφεραν με ασφάλεια στην ακτή. 

Επ’ ανδραγαθία προαγωγές 

Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και εκτίμησης προς τα δύο μέλη της, η Αστυνομία αποφάσισε την 
επ’ ανδραγαθία προαγωγή σε Λοχίες, του Αστ. 4080 Χριστόφορου Νικολάου και του Ε/Αστ. 5259 Γιώργου 
Γεωργίου, του Ειδικού Ουλαμού Άμεσης Επέμβασης Λεμεσού που στις 5.5.2018 τραυματίστηκαν εν ώρα 
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καθήκοντος από πυρά ενόπλων. Η προσήλωση στο μέγιστο καθήκον της προστασίας της κοινωνίας και 
τωνπολιτών της και η λεβεντιά τους αποτελούν  παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα μέλη της Αστυνομίας. 

Από την πρώτη στιγμή μετά τον τραυματισμό τους, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου 
βρέθηκε στο πλευρό των δύο αστυνομικών, εξαίροντας το θάρρος τους απέναντι στα εγκληματικά 
στοιχεία. Αρχικά μετέβη στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου νοσηλεύθηκαν, για να ενημερωθεί για την 
κατάσταση της υγείας τους. Ακολούθως, ο κ. Χρυσοστόμου ταξίδεψε στο Ισραήλ, όπου βρέθηκε ξανά 
δίπλα στον Γιώργο, που για αρκετό διάστημα νοσηλευόταν σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο του Τελ Αβίβ 
λόγω του σοβαρού τραυματισμού του. Συνοδευόμενος από μέλη της ηγεσίας και του Διεθνούς Συνδέσμου 
Αστυνομικών (ΙPA) του Ισραήλ, ο κ.Χρυσοστόμου συνομίλησε με τον Γιώργο Γεωργίου και του ευχήθηκε 
ταχεία ανάρρωση. Επίσης του δώρισε συμβολικά την εικόνα της Αγίας Ειρήνης προστάτιδας της 
Αστυνομίας Κύπρου. Από πλευράς τους οι επικεφαλής του IPA Ισραήλ παρέδωσαν στον Γιώργο το λάβαρο 
του Διεθνούς Συνδέσμου Αστυνομικών του Ισραήλ. 

Γιγαντιαία επιχείρηση για εντοπισμό δύο μαθητών που απήχθηκαν στη Λάρνακα: Η άμεση 
και έγκαιρη κινητοποίηση της Αστυνομίας και η συνεργασία με το κοινό διαδραμάτισε 
καθοριστικό ρόλο στην αίσια κατάληξη της υπόθεσης. 

Η Αστυνομία μετά την πληροφορία που έλαβε στις 25 Σεπτεμβρίου, 2018 για απαγωγή δύο 10 χρονων 
μαθητών από δημοτικό σχολείο στην επαρχία Λάρνακας, κινητοποιήθηκε άμεσα, στήνοντας γιγαντιαία 
επιχείρηση προς εντοπισμό τους. Ανακαλώντας προσωπικό και αξιοποιώντας με κάθε υπευθυνότητα όλες 
τις πληροφορίες που λάμβανε συνεχώς, άρχισε μια τιτάνια προσπάθεια εντοπισμού τους και κατάφερε σε 
συνεργασία με άλλες υπηρεσίες τουΚράτους και με τη βοήθεια πολιτών, σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
οδηγηθεί στην εξιχνίαση της υπόθεσης, να εντοπίσει τα δύο ανήλικα αγόρια και να συλλάβει τον δράστη. 

Για συντονισμό των ενεργειών των αστυνομικών δυνάμεων, στήθηκαν δύο Κέντρα Συντονισμού, στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας και το Αρχηγείο Αστυνομίας. 

Επικεφαλής της επιχείρησης τέθηκε ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο οποίος λόγω του 
σοβαρού περιστατικού, ακύρωσε το υπηρεσιακό ταξίδι για συμμετοχή του στη Σύνοδο των Ευρωπαίων 
Αρχηγών Αστυνομίας, στη Χάγη. 

Στις επιχειρήσεις για εντοπισμό των δύο μαθητών συμμετείχαν η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, ο 
Ουλαμός Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων, ο Ειδικός Ουλαμός Μοτοσικλετιστών Αρχηγείου, το ΤΑΕ 
Αρχηγείου και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας. Σημαντικό ρόλο 
έπαιξε και η εντατική κινητοποίηση μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Αστυνομίας με συνεχείς 
αναρτήσεις και ανακοινώσεις που έθεσαν σε εγρήγορση το κοινό. 

Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα 35χρονου, στη Λάρνακα και φαίνεται να απήχθηκαν το πρωί 
της ίδιας ημέρας από την αυλή του σχολείου τους. 

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που επρόκειτο να διοχετευτούν στην κυπριακή αγορά 
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών - 
Συνελήφθηκαν οι ιθύνοντες - Εντοπισμός 63 κιλών και 700 γραμμαρίων κάνναβης. 

Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, μέλη της ΥΚΑΝ διενήργησαν έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος 
σε αποθήκη εταιρείας στη Λεμεσό. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία έγινε στην παρουσία του 
53χρονου διαχειριστή της αποθήκης, εντοπίστηκαν κρυμμένες σε παιχνίδι κερματοδέκτη, τύπου γερανός, 
63 συσκευασίες, βάρους ενός κιλού έκαστη, οι οποίες περιείχαν κάνναβη, καθώς και μία συσκευασία που 
περιείχε 700 γραμμάρια κάνναβης. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης και βάσει αξιολόγησης 
στοιχείων και μαρτυριών, διαπιστώθηκε ότι τα ανευρεθέντα ναρκωτικά εισήχθησαν την ίδια μέρα 
ακτοπλοϊκώς. Ο 53χρονος συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων. 
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Ποσότητα πέραν των 57 κιλών κάνναβης κατέσχεσε η Αστυνομία. Συνελήφθησαν πέντε 
πρόσωπα σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις 

Μεγάλες ποσότητες κάνναβης, που ξεπερνούν συνολικά τα 57 κιλά, κατέσχεσε στα τέλη του περασμένου 
Σεπτεμβρίου, 2018 η Αστυνομία, σε τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις, που διερευνώνται στις επαρχίες 
Λάρνακας και Πάφου. 

Αρχικά μέλη της ΥΚΑΝ, ανέκοψαν για έλεγχο, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λεμεσού, αυτοκίνητο 
που οδηγούσε 24χρονος και εντός του οχήματος του, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 
5,5 κιλών. Ακολούθησε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σε κτηνοτροφικό υποστατικό, στην 
επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 24 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν 
κάνναβη, συνολικού βάρους 26,5 κιλών περίπου. Επιπρόσθετα, λίγο νωρίτερα, στο αεροδρόμιο Πάφου, η 
Αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε ποσότητα κάνναβης, βάρους περίπου 25 κιλών. Σχετικά με τις εν λόγω 
υποθέσεις συνελήφθηκαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων πέντε πρόσωπα. 

Διεθνής επιχείρηση της EUROPOL, με τη συμμετοχή και της Αστυνομίας Κύπρου: 
Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα διαδικτυακής απάτης. Εντοπίστηκε και συνελήφθηκε στην 
Κύπρο ο εγκέφαλος της σπείρας 

Την εξάρθρωση διεθνούς σπείρας που φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις 
διαδικτυακής απάτης πέραν των 18 εκατομμυρίων ευρώ, πέτυχε διεθνής επιχείρηση της EUROPOL και της 
EUROJUST με τη συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου. Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία 

≪Warenagent≫, πραγματοποιήθηκε σε εννιά ευρωπαϊκές χώρες και με τη συνδρομή της Αστυνομίας 

Κύπρου, ο εγκέφαλος της σπείρας εντοπίστηκε και συνελήφθηκε στην Κύπρο. Πρόκειται για 35χρονο, 
μόνιμο κάτοικο της επαρχίας Λάρνακας, ο οποίος συνελήφθη στις 12 Ιουνίου 2018 στο σπίτι του, ύστερα 
από συντονισμένη επιχείρηση βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, που είχε εκδοθεί εναντίον του. 

Αμέσως μετά τη σύλληψή του, δόθηκε το έναυσμα για τη σύλληψη ακόμα 14 ατόμων σε άλλες οκτώ 
ευρωπαϊκές χώρες. Οι συλλήψεις έγιναν κατά τον Ιούνιο, 2018 αλλά οι έρευνες για την υπόθεση 
συνεχίστηκαν. Για την ουσιαστική συνδρομή της στην εξάρθρωση της σπείρας, η Αστυνομία Κύπρου έλαβε 
τα εύσημα από την EUROPOL. 

Η σπείρα φέρεται να εμπλέκεται σε 35,000 υποθέσεις διαδικτυακής απάτης, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές 
στα θύματά τους, ύψους πέραν των €18,000,000. Η διαδικτυακή απάτη αφορούσε στην αγορά 
εμπορευμάτων από εταιρείες που δέχονταν παραγγελίες διαδικτυακά μέσω e-mail. Η συναλλαγή, γινόταν 
μέσω πιστωτικών καρτών, τα στοιχεία των οποίων είχαν αποκτήσει παράνομα οι δράστες.  

Διασώθηκε τετραμελής οικογένεια από μέλη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας 

Η έγκαιρη και άμεση επέμβαση μελών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας στη θαλάσσια περιοχή 
Ορόκλινης, απέβη σωτήρια για τετραμελή οικογένεια που κινδύνευσε να πνιγεί στη θάλασσα. Τα μέλη της 
Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας μετά από κλήση που δέχθηκαν, εντόπισαν σε απόσταση περίπου ενός 
χιλιομέτρου από την ακτή, νεαρό άνδρα μαζί με την 8χρονη κόρη του να βρίσκονται πάνω σε σανίδα, σε 
κατάσταση υποθερμίας λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή και των πολλών ωρών 
που βρίσκονταν στη θάλασσα, ενώ σε απόσταση 500 μέτρων περίπου, τη μητέρα και την 5χρονη κόρη 
τους να είναι υποβασταζόμενες σε μικρό φουσκωτό σε κατάσταση επίσης πανικού και υποθερμίας. Αφού 
παρέλαβαν όλα τα πρόσωπα από τη θάλασσα, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια 
μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Όπως διαπιστώθηκε επρόκειτο για τετραμελή οικογένεια που 
βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές. 
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Γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης από την Αστυνομία 

 Γιγαντιαία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης τεσσάρων ανηλίκων (τρία κορίτσια ηλικίας 15, 13 και 12 
ετών και ένα αγόρι ηλικίας 9 ετών) που είχαν χαθεί τα ίχνη τους στην περιοχή Τροόδους, στήθηκε τον 
περασμένο Σεπτέμβριο, από την Αστυνομία και άλλες υπηρεσίες, για εντοπισμό τους. 

Άμεσα, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Πλατρών – Τροόδους, μετέβησαν στην περιοχή, όπου διεξήγαγαν 
έρευνες για εντοπισμό τους, ενώ στήθηκε επιχείρηση με τη συμβολή του ελικοπτέρου της Αστυνομίας, 
υπό το συντονισμό του Αστυνομικού Διευθυντής Λεμεσού, που επίσης μετέβη στην περιοχή. 

Διεθνής αναγνώριση και διάκριση εκτός συνόρων για το επίπεδο κατάρτισης στην 
Αστυνομία Κύπρου 

Το υψηλό επίπεδο κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελματισμού των μελών της Αστυνομίας Κύπρου 
αναγνωρίζεται διεθνώς και αποδεικνύεται από διακρίσεις και τοποθετήσεις στελεχών της σε επιτροπές και 
αποστολές από διεθνείς οργανισμούς αστυνομικής συνεργασίας. 

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) απηύθυνε πρόσκληση προς την Αστυνομία 
Κύπρου ώστε στελέχη του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να αναλάβουν τη 
διεξαγωγή σεμιναρίων κατάρτισης για λογαριασμό της CEPOL σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου τρίτων 
χωρών, όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Τυνησία, η Αλγερία και το Μαρόκο, που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα EU/MENA (Middle East & North Africa). Ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση, η Αστυνομία 
Κύπρου όρισε τον Υπεύθυνο του Γραφείου κ. Ανδρέα Αναστασιάδη και τα μέλη του Γραφείου Μάριο 
Λεμονιάτη και Στέφανο Απέητο για να λάβουν μέρος ως λέκτορες στα σεμινάρια και να μεταδώσουν τις 
γνώσεις τους σε στελέχη αστυνομικών αρχών των εν λόγω χωρών. 

Η πρόσκληση αποστάλθηκε στην Κύπρο μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 3ου διεθνούς συνεδρίου που 
διοργάνωσε η Αστυνομία Κύπρου τον περασμένο Ιούνιο με θέμα «Έγκλημα στον κυβερνοχώρο – τάσεις 
και απειλές: ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις» το οποίο απέσπασε εξαιρετικά ευμενή σχόλια από την 
CEPOL. 

Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά σε σύντομο χρονικό διάστημα που ευρωπαϊκοί αστυνομικοί 
οργανισμοί ζητούν εκπαιδευτές από την Αστυνομία Κύπρου. Τον περασμένο Μάρτιο, δύο στελέχη της 
Αστυνομίας Κύπρου που υπηρετούσαν στο Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων, επιλέγηκαν 
ανάμεσα σε υποψηφίους από 28 ευρωπαϊκές χώρες και αποσπάστηκαν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους στον τομέα του ηλεκτρονικού εγκλήματος σε διεθνείς οργανισμούς. Πρόκειται για την Αστυφύλακα 
Μαργαρίτα Λουκά, η οποία εργάζεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Εγκληματικότητα στο 
Διαδίκτυο, της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της EUROPOL και την Αστυφύλακα Εύη Θεοφάνους, η οποία 
συμμετείχε ως εκπαιδευτής τον περασμένο Απρίλιο σε διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα του International 
Association of Computer Investigative Specialists (IACIS) στις ΗΠΑ, που αφορούσε την επαγγελματική 
κατάρτιση στον τομέα της δικανικής εξέτασης ηλεκτρονικών τεκμηρίων. 

Επίσης, ακόμη μια τιμητική διάκριση για την Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και την Αστυνομία Κύπρου 
αποτελεί η επανεκλογή του Υποδιοικητή της ΥΚΑΝ Αρχηγείου, Αστυνόμου Β’ Στέλιου Σεργίδη στην 
Επιτροπή Προϋπολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα 
Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (EMCDDA). Στις 28 Ιουνίου 2018 η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου κατέθεσε την υποψηφιότητα του κ. Σεργίδη για επανεκλογή του στην επιτροπή και στις εκλογές 
που διεξήχθηκαν κατά τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του EMCDDA στη Λισσαβόνα, ο κ. 
Σεργίδης επανεξελέγη για δεύτερη συνεχόμενη θητεία στην εν λόγω επιτροπή μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. 

Επιπρόσθετα, η Υπεύθυνη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, Ανώτερη Υπαστυνόμος 
Ρίτα Σούπερμαν επιλέγηκε πρόσφατα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα της Προέδρου της Ομάδας Human 
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Trafficking Experts της Interpol, με διευρυμένα καθήκοντα συντονισμού και παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. H επιλογή έγινε ανάμεσα σε μεγάλο αριθμό αντιπροσώπων και συνιστά επιβράβευση των 
συνεχών προσπαθειών της Αστυνομίας Κύπρου, όχι μόνο να αναδειχθεί στην πιο υψηλή κατηγορία 
διεθνώς στον αγώνα για πάταξη της εμπορίας προσώπων, αλλά και να ξεχωρίσει για το έργο που επιτελεί 
στον τομέα αυτό. Επίσης, η Υπεύθυνη του Γραφείου έχει βραβευθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 2016 
με τον τίτλο «Trafficking in Persons Hero» για την αφοσίωση, τις δραστηριότητες και τις προσπάθειές της 
για την καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων. 

Εξάλλου, άλλο ένα μέλος της Αστυνομίας Κύπρου, η αστυφύλακας Κατερίνα Γιάλλουρου επιλέγηκε και θα 
ηγείται ομάδας αξιολόγησης Αστυνομιών χωρών μελών της ζώνης του Schengen που θα αξιολογήσει την 
Αστυνομία της Εσθονίας στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η 
ανωτέρω Αστυφύλακας συμμετέχει ως αρχηγός ομάδας αξιολόγησης (leading expert), ενώ συμμετείχε 
συνολικά σε δέκα ομάδες αξιολογήσεων κρατών μελών της ζώνης Schengen από το 2011. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η επιλογή των μελών των ομάδων αξιολόγησης γίνεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μεταξύ υποψηφίων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η Κύπρος συμμετέχει κατ’ 
εξαίρεση στις ομάδες αυτές καθώς δεν είναι ακόμα μέλος της ζώνης Schengen. 

Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν τιμή για την Αστυνομία Κύπρου, αφού αποδεικνύουν στην πράξη την 
αναγνώριση που λαμβάνει διεθνώς για το επίπεδο επαγγελματισμού, εκπαίδευσης και γνώσεων των 
μελών της. 

Κοινωνική και Ανθρωπιστική Προσφορά 

Ο Αρχηγός Αστυνομίας παρέδωσε την «εισφορά αγάπης» των μελών της Αστυνομίας στον 
Ραδιομαραθώνιο 

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 2018 στο Αρχηγείο Αστυνομίας, ο 
Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου παρέδωσε επιταγή ύψους €2.811 στον Ανώτερο Διευθυντή 
Διεύθυνσης Τραπεζικών Δραστηριοτήτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας κ. Μάριο Παπαδόπουλο. 

Το χρηματικό αυτό ποσό είχε συλλεγεί από τα μέλη της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια εράνου που 
διεξήχθη το 2017 στο πλαίσιο του 28ου Ραδιομαραθώνιου, με σύνθημα «Κάθε εισφορά και μια νέα 
ιστορία αγάπης». 

Οι δόκιμοι Αστυνομικοί δίπλα στον συνάνθρωπο που υποφέρει 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής και ανθρωπιστικής προσφοράς της Αστυνομίας, δόκιμοι 
Αστυνομικοί/σπουδαστές της ΑΑΚ που προσλήφθηκαν τον Νοέμβριο 2017 και παρακολουθούν 

την βασική τους εκπαίδευση στην ΑΑΚ, απέδειξαν στις 2.3.2018 έμπρακτα μέσα από την εκπαίδευση και 
την προσωπική ανάπτυξη που διδάσκεται στην ΑΑΚ, ότι αποτελούν κομμάτι της κοινωνίας, και 
συμπάσχουν με τον συνάνθρωπο. Οι νεοπροσληφθέντες δόκιμοι Αστυφύλακες αφού παρακολούθησαν 
διάλεξη από εθελοντή μέλος του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος για το έργο και τη βοήθεια που προσφέρει σε 
πάσχοντες συνανθρώπους, παρείχαν εθελοντικά δείγμα σάλιου για απομόνωση γενετικού υλικού προς 
εξεύρεση πιθανού δότη. 

Δείγμα έδωσαν 59 δόκιμοι Αστυνομικοί, ενώ παραδόθηκε χρηματικό ποσό ύψους €660 που αποτελούσε 
εισφορά από τους Δόκιμους και το προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας. 

Επιπλέον, διοργανώθηκε τουρνουά ποδοσφαίρου για προώθηση της υγιούς άμιλλας και του αθλητικού 
ήθους με σύνθημα «Όχι βία στα γήπεδα». 
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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. 

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 οικονομική ενίσχυση του ταμείου του Αντιλευχαιμικού 
Συνδέσμου «Ζωή». 

«Να με προσέχεις». Εκδήλωση αφιερωμένη στην ασφάλεια και την προστασία των παιδιών 

Τα παιδιά είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στη ζωή μας. Είναι η ελπίδα της κοινωνίας μας για το μέλλον. Γι’ 
αυτό η ασφάλεια και η προστασία τους θα πρέπει να αποτελεί πρώτιστο και κύριο μέλημα όλων μας. 
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Αστυνομία Κύπρου διοργάνωσε στις 15 Ιουνίου 2018, στο My Mall στη Λεμεσό, 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών. Ο τίτλος της εκδήλωσης 
«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 
τις τροχαίες συγκρούσεις. 

Σε δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Εκπρόσωπος Τύπου της 
Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Ανδρέας Αγγελίδης, ανέφερε ότι σκοπός της εκδήλωσης, είναι η 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Τόνισε παράλληλα τη βαρύνουσα σημασία και τον σπουδαίο ρόλο που 
διαδραματίζει η οικογένεια, η οποία όπως σημείωσε αποτελεί τη βάση, ώστε τα παιδιά να πάρουν τα 
ορθά μηνύματα και να αναπτύξουν τις ανάλογες αντιστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό διάφορα Τμήματα της 
Αστυνομίας, όπως το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η ΥΚΑΝ και η Τροχαία, 
αναπτύσσουν διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ανηλίκων, αλλά και της 
κοινωνίας γενικότερα. Παράλληλα, τα μέλη των υπηρεσιών αυτών τυγχάνουν διαρκούς εκπαίδευσης για 
τον τρόπο διαχείρισης τέτοιων περιστατικών. Την ίδια στιγμή, η Αστυνομία συνεργάζεται και συντονίζει τις 
δράσεις της και με άλλα αρμόδια τμήματα, υπηρεσίες, οργανώσεις και φορείς, καθώς και το Γραφείο της 
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του παιδιού. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη της Αστυνομίας διένειμαν ενημερωτικό υλικό προς τους 
παρευρισκόμενους, δίνοντας παράλληλα απαραίτητες συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με την 
ασφάλεια και την προστασία των παιδιών. Ταυτόχρονα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με 
διάφορες δραστηριότητες. 
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Μουσική βραδιά με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών «Να ‘χει ο 
δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο…» 

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2018 στο κατάμεστο υπαίθριο θέατρο του Πολιτιστικού Ιδρύματος της 
Τράπεζας Κύπρου η μουσική βραδιά με τίτλο «Να ‘χει ο δρόμος μου φως κι η σιωπή μου έναν φίλο…». Η 
εκδήλωση διοργανώθηκε από την Αστυνομία Κύπρου στo πλαίσιo της 26ης Ιουνίου, παγκόσμιας ημέρας 
κατά των ναρκωτικών. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αρχηγός Αστυνομίας κ.Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου και η ανώτερη ηγεσία της Αστυνομίας. 

Η μπάντα Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου και ο σολίστ Κύρος Πατσαλίδης, κατάφεραν με τις 
μελωδίες και τα τραγούδια τους να κάνουν τη βραδιά πολύ ιδιαίτερη. 

«Η οδική ασφάλεια στα σχολεία μας» και αγώνας καλαθόσφαιρας σε τροχοκαθίσματα» 

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2018 στο Γυμνάσιο Πολεμιδιών εκδήλωση αφιερωμένη στην οδική 
ασφάλεια με τη συμμετοχή του Τμήματος Τροχαίας Λεμεσού, του Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας Γιώργος 
Μαυρίκιος, του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA, του Ιδρύματος Δρ Γιώτα Δημητρίου The 
Dancing Queen Foundation και των εθελοντών οδικής ασφάλειας Λεμεσού, υπό τον τίτλο «Η οδική 
ασφάλεια στα σχολεία μας», η οποία περιελάμβανε παρουσιάσεις από όλα τα μέλη της ομάδας των 
εθελοντών οδικής ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού. Στον χώρο της εκδήλωσης μεταφέρθηκαν μοτοσικλέτες 
μελών του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA. 

Ακολούθησε αγώνας καλαθόσφαιρας σε τροχοκαθίσματα μεταξύ της ομάδας Ήφαιστος Λεμεσού, η οποία 
συμμετέχει στο παγκύπριο πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας σε τροχοκάθισμα, και μαθητών και καθηγητών 
του Γυμνασίου Πολεμιδιών 

Φιλανθρωπικοί Αγώνες Αστυνομίας «Για τους δικούς μας μικρούς ήρωες - Γιατί κανένα παιδί 
δεν πρέπει να πολεμά μόνο του τον καρκίνο» 

Τα μέλη της Αστυνομίας και το κοινό έδωσαν μαζικά το παρόν τους, στηρίζοντας και αγκαλιάζοντας με 
μεγάλη θέρμη την όλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου, 2018. Παράλληλα, η Ηγεσία 
της Αστυνομίας αποφάσισε όπως η Αστυνομία Κύπρου καταστήσει ετήσιο θεσμό τη φιλανθρωπική αυτή 
εκδήλωση σε μια προσπάθεια για διατήρηση της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και στήριξης των 
παιδιών και των οικογενειών τους. 

Για τον ίδιο σκοπό πραγματοποιήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου, 2018 εκδήλωση ≪Κολυμπώ με τους ΟΥΚ≫, 

την οποία στήριξε η Αστυνομία Κύπρου. Στο πλαίσιο των δύο αυτών εκδηλώσεων συγκεντρώθηκε σεβαστό 
ποσό το οποίο δόθηκε στις οικογένειες των παιδιών που νοσηλεύονται στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του 
Μακάρειου Νοσοκομείου και σε αποστολές για θεραπεία στο εξωτερικό. 

Μέλη της Αστυνομίας που έφυγαν από τη ζωή κατά τη διάρκεια του 2018 

Το τελευταίο αντίο στον τέως Αστυνομικό Διευθυντή Αμμοχώστου, Ανώτερο Αστυνόμο Αντώνη 
Παπακωνσταντίνου 

 Σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης η Αστυνομία Κύπρου αποχαιρέτησε τον Ανώτερο Αστυνόμο και τέως 

Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου Αντώνη Παπακωνσταντίνου, ο οποίος έχασε 

τη μάχη με την επάρατη νόσο την Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου, 2018 σε ηλικία 61 ετών. Ολόκληρο το 
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Αστυνομικό Σώμα, πλήθος επισήμων και κόσμου, αποχαιρέτησαν τον Αντώνη Παπακωνσταντίνου, 

έναν άνθρωπο που διακρινόταν για το ήθος και την πραότητα του χαρακτήρα του, αλλά και ενός 

διακεκριμένου και σεβαστού προσώπου στον χώρο της Αστυνομίας Κύπρου. 

 Ένα άλλο άξιο τέκνο της, τον Αστυφύλακα 789 Ιωακείμ Λοΐζου, τέως από το Αρεδιού, 

αποχαιρέτησε η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου, στις 26 Ιουλίου, 2018. 

 Βαθύτατη θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου ο άδικος και αδόκητος χαμός 

στις 12 Ιανουαρίου 2018 του Αρχιαστυφύλακα 2305 Γιώργου Παπανικολάου, 43 ετών, από το 

Τσέρι, ο οποίος υπηρετούσε σε Υπηρεσία του Αρχηγείου. 

Ευχαριστήριες Επιστολές 

Dear Mr Chrysostomou, 

Close cooperation between law enforcement agencies all over the globe is an important asset that is 
instrumental in combating international terrorism and transnational organized crime. Working together for 
a safer world through INTERPOL channels, police forces of Russia and Cyprus 

have achieved significant results in providing public safety and security. 

Numerous joined efforts which involved law enforcement agencies of our countries have become possible 
thanks to your personal commitment and your staff’s professional approach. 

In recognition of your contribution to the development of international police cooperation allow me on 
behalf of the Ministry of the Interior of the Russian Federation to present to you the commemorative 
medal “100 years of International Police Cooperation”. 

I would like to take this opportunity to wish you good health, prosperity and success in your important and 
responsible activities. 

Yours Sincerely, 

Alexander Prokopchunk 

Police Major-General 

 

Αγαπητέ κύριε Χρυσοστόμου, 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευγενική συμμετοχή του Γυναικείου Αστυνομικού Σώματος 
που παρευρέθηκε στην εκδήλωση της EUROPA DONNA Κύπρου «Πορεία με τις Ροζ Φιγούρες» στις 07 
Οκτωβρίου 2017. 

Είναι με μεγάλη μας χαρά που για ακόμη μία φορά μας στηρίζετε σε κάθε μας βήμα, γιατί η ευαισθησία 
και υποστήριξη που μας δείχνετε, μας δίνει δύναμη και δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο μας και να 
εργαστούμε για την υλοποίηση των στόχων μας, ώστε η κάθε κύπρια καρκινοπαθής να έχει την όσο το 
δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση. 

Σας ευχαριστούμε και πάλι και προσδοκούμε σε συνέχιση της συνεργασίας μας. 

Με εκτίμηση, 

Εύη Παπαδοπούλου 
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Πρόεδρος 

Ευχαριστίες από την Αστυνομία της Σκωτίας για την καταλυτική συμβολή της Αστυνομίας Κύπρου στη 
σύλληψη υπόπτου για φόνο στη Βρετανία 

Θερμές ευχαριστίες για τη συμβολή της στη σύλληψη καταζητούμενου για υπόθεση φόνου, εκφράζει με 
μήνυμά της η Αστυνομία της Σκωτίας προς την Αστυνομία Κύπρου. Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, η 
Αστυνομία της Σκωτίας ευχαριστεί θερμά την Αστυνομία Κύπρου για τις σημαντικές πληροφορίες και την 
πολύτιμη βοήθεια που παρείχε, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψη του υπόπτου. 

Πρόκειται για 28χρονο Βρετανό, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης στη 
Σκωτία, για υποθέσεις φόνου και σοβαρής επίθεσης, αδικήματα που διαπράχθηκαν στη Γλασκώβη τoν 
περασμένο Απρίλη. 

Η ενημέρωση των Βρετανικών Αρχών για την υπόθεση έφθασε στην Αστυνομία στις 8 Μαΐου 2018. Από 
τους ελέγχους που άρχισαν αμέσως από την Εθνική Μονάδα Europol Κύπρου και το Εθνικό Γραφείο 
Interpol της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΕΕ&ΔΑΣ), 
διαπιστώθηκε ότι ο καταζητούμενος βρισκόταν στην Κύπρο. Ωστόσο, ελλείψει ύπαρξης ευρωπαϊκού ή  
διεθνούς εντάλματος σύλληψης αυτός δεν μπορούσε να συλληφθεί από τις Κυπριακές Αρχές. 
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Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη 
1478, Λευκωσία

http://www.police.gov.cy

email: essak@police.gov.cy

Τηλ.: +35722607639

Fax : +35722607647
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