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ΜΗΝΥΜΑ ΕΚ ΔΟΤΗ
Αγαπητοί αναγνώστες,

ΕΚΔΟΤΗΣ

άλλο ένα τεύχος από τα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» βρίσκεται στα χέρια σας με ποικίλη ύλη και θέματα από τις δραστηριότητες και τη δράση της Αστυνομίας Κύπρου.

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Το κύριο θέμα του περιοδικού, που μονοπώλησε αυτή τη
φορά το ενδιαφέρον, είναι η διενέργεια διαδικτυακής έρευνας από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας για την
απόσπαση της προσοχής των οδηγών κατά την οδήγηση.
Στην έρευνα συμμετείχαν 100 άτομα και, βάσει των απαντήσεων που δόθηκαν, έγιναν ποικίλες διαπιστώσεις για τους
παράγοντες πρόκλησης τροχαίων οδικών συγκρούσεων.
Ένα άλλο επίκαιρο θέμα που απασχόλησε τα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
ΧΡΟΝΙΚΑ» είναι η χρήση του narcotest στην Κύπρο και της
οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Με τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στους οδηγούς για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών στο αίμα, η Αστυνομία Κύπρου
έχει στη διάθεσή της ένα νέο εργαλείο που θα συμβάλει
στην πρόληψη και μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων και θα προσαγάγει τους παραβάτες ενώπιον της δικαιοσύνης, μέσα από διαφανείς και επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες.
Επίσης, το θέμα του φόβου που διακατέχει σήμερα πολλούς
πολίτες μήπως πέσουν θύματα εγκληματικής ενέργειας σε
συνάρτηση με τον φόβο που καλλιεργούν τα ΜΜΕ απασχόλησε ένα από τα άρθρα του περιοδικού. Όπως διαπιστώνεται, στις σύγχρονες κοινωνίες ο φόβος του εγκλήματος και
της θυματοποίησης αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις.
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ΕΡΕΥΝΑ
Της Υπαστυνόμου Αρετής Αμαξάρη (BSc, MHSt, MSc.)
Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης και Μελετών Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου και
της Δρ Ελένης Επιφανείου (CPsych, Registered Psychologist)

Απόσπαση της προσοχής και οδήγηση: Διαπιστώσεις μέσα από τη διενέργεια
διαδικτυακής έρευνας από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας
Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, απόσπαση της προσοχής
του οδηγού ορίζεται ως «η μετακίνηση της προσοχής των
οδηγών μακριά από τις δραστηριότητες που θεωρούνται
σημαντικές για ασφαλή οδήγηση, σε άλλες δραστηριότητες» (Lee et al., 2008, Regan, Lee & Young, 2009). Παράλληλα, σύμφωνα με τους Regan et al. (2008), η απόσπαση
της προσοχής αποτελεί ένα πολύπλευρο φαινόμενο, που
παγκοσμίως αναγνωρίζεται ως ένα από τα κυριότερα προβλήματα της οδικής ασφάλειας. Οι οδηγοί, όντας σε αυτή
την κατάσταση, αδυνατούν να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην οδήγηση, εφόσον είναι απασχολημένοι με
λιγότερης σημασίας δραστηριότητες, όπως η κατανάλωση
αλκοόλ και φαγητού, η ενασχόληση με το ραδιόφωνο, η
πληκτρολόγηση μηνυμάτων και η ομιλία στο κινητό τηλέφωνο (Young & Salmon, 2012). Αυτές οι συμπεριφορές αυξάνουν τον κίνδυνο ενός ατυχήματος αφού η προσοχή
αποσπάται σε κάτι λιγότερο σημαντικό.
Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι η απόσπαση της προσοχής αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα, εντούτοις, η
έρευνα αποδεικνύει ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν να γίνουν σε σχέση με το πώς η «απόσπαση προσοχής» επηρεάζει τους οδηγούς και πως σχετίζεται με άλλες
πτυχές της ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς (π.χ. η
αντίληψη του οδηγού για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται), αφού πολλές είναι οι αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν αποσυγκέντρωση και κατά συνέπεια απόσπαση
της προσοχής, τόσο σε ενήλικες οδηγούς όσο και σε νέους
οδηγούς.
Όλα τα πιο πάνω, σύμφωνα με τους ερευνητές, συγκαταλέγονται σε τρεις μεγάλες ομάδες: τον οπτικό περισπασμό,
τη φυσική απόσπαση και τη γνωστική απόσπαση (Foss &
Goodwin, 2014, Lansdowne et al., 2004, Engstrom et al.,
2005, Amditis, Pagle, Joshi & Bekiaris, 2010). Ενδεικτικά,
αναφέρεται ότι δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη γνωστική
απόσπαση, όπως π.χ. τη βύθιση σε προσωπικές σκέψεις, η
οποία προκαλεί απόσπαση της προσοχής από τους βασικούς στόχους κατά την οδήγηση σε λιγότερης σημασίας
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δραστηριότητες (Giguere, 2003). Η χρήση κινητού τηλεφώνου, ως ένα είδος εσωτερικής απόσπασης, μελετάται
επιστάμενα από διάφορους ερευνητές, οι οποίοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η χρήση του τηλεφώνου είναι
μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές απόσπασης της προσοχής (White, Eiser, & Harris, 2004). Σε άλλα επιστημονικά
συγγράμματα, καθώς επίσης και σε εκθέσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας συμπεραίνεται ότι η ομιλία στο
κινητό τηλέφωνο και η αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητού κατά την οδήγηση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα
παγκοσμίως κατά τα τελευταία 10 χρόνια (Waugh, 2010,
Wilson & Stimpson, 2010, World Health Organization,
2011). Επιπλέον, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας, η χρήση κινητού τηλεφώνου, μπορεί να επηρεάσει
την ικανότητα οδήγησης με πολλούς τρόπους: επίδραση
στον χρόνο αντίδρασης του οδηγού (μεγαλύτερος χρόνος
αντίδρασης) και αλλαγή λωρίδας διακίνησης. Αυτό επηρεάζει αρνητικά την οδήγηση και καθιστά τον οδηγό 4 με 23
φορές πιο ικανό να προκαλέσει τροχαία σύγκρουση σε
σχέση με την ικανότητα που θα είχε να μην εμπλακεί σε
σύγκρουση, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται κινητό
τηλέφωνο (World Health Organization, 2011).
Έχοντας υπόψη τις πιο πάνω επιδράσεις και τη σημαντικότητα της απόσπασης της προσοχής, ως παράγοντα
πρόκλησης τροχαίων οδικών συγκρούσεων, το Τμήμα
Τροχαίας Αρχηγείου προώθησε διαδικτυακή έρευνα,
στην οποία συμμετείχαν 100 άτομα, εκ των οποίων 56
άνδρες και 44 γυναίκες, με απώτερο σκοπό τη διερεύνηση της άποψης του κοινού σε ό,τι αφορά τη σχέση
μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών και πώς αυτές πιθανόν να διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία.

Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων
Η ηλικία των συμμετεχόντων αφορούσε: 40% τις ηλικίες
25-34 ετών, 35% τις ηλικίες 35-54 ετών, 25% τις ηλικίες
≤ 18, 12% τις ηλικίες 18-24 ετών και 12% τις ηλικίες 55 ετών
και άνω. Σε ό,τι αφορά το μορφωτικό επίπεδο των συμμε-

ΕΡΕΥΝΑ
τεχόντων, η πλειονότητα ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίου
(49%), ποσοστό 21% απόφοιτοι Γυμνασίου/Λυκείου, 15%
κάτοχοι Μεταπτυχιακού, 10% απόφοιτοι Κολλεγίου και 1%
δήλωσαν ότι πήγαν μόνο στο Δημοτικό.
Σε ό,τι αφορά το επάγγελμα των συμμετεχόντων, ποσοστό
της τάξης του 17% ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, 13% ιδιωτικοί υπάλληλοι, 10% άνεργοι, 8% εκπαιδευτικοί,
4% δήλωσαν επιχειρηματίες, 4% φοιτητές, 4% οικιακά,
4% επαγγελματίες πληροφορικής και 37% άλλο είδος
επαγγέλματος.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των πιο πάνω, οι κυριότερες
κατηγορίες απόσπασης της προσοχής είναι ο οπτικός περισπασμός (92%), η φυσική απόσπαση (86%), η γνωστική
(73%) και η ακουστική απόσπαση (68%) (σχεδιάγραμμα 1)
ενώ, σε γενικό επίπεδο, οι κυριότερες αιτίες που αποσπούν
την προσοχή των οδηγών είναι η χρήση κινητού τηλεφώνου (59%), διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι διάφορες πινακίδες (23%), το κάπνισμα /
φαγητό / αλκοόλ (12%) και η συζήτηση ή η παρουσία
άλλων ατόμων στο όχημα (11%) (σχεδιάγραμμα 2).
Σχεδιάγραμμα 1

Επιπρόσθετες διαπιστώσεις:
Ποσοστό 97% των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι η απόσπαση της προσοχής αφορά την μετατόπιση της προσοχής του οδηγού από τις ενέργειες που απαιτούνται για
ασφαλή οδήγηση, ενώ μόνο 3% διαφώνησε με αυτή τη
θέση. Επιπρόσθετα, 98% των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι η απόσπαση της προσοχής μπορεί να αφορά
όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται πιο πάνω και μόνο
2% των συμμετεχόντων διαφώνησε με αυτή τη θέση.
Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων και σύμφωνα
με την άποψη των συμμετεχόντων, οι πιο ευάλωτες ομάδες στην Κύπρο, σε ό,τι αφορά την απόσπαση της προσοχής κατά την οδήγηση, είναι οι νέοι αρχάριοι οδηγοί
(39,4%), οι ενήλικες οδηγοί άνω των 55 ετών (28,3%) και
οι ενήλικες οδηγοί μέχρι 55 ετών (18,2%). Επίσης, σε ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με την πιο σημαντική αιτία
απόσπασης της προσοχής μεταξύ των οδηγών, διαφάνηκε ότι σε ό,τι αφορά τους αρχάριους οδηγούς, 66% των
συμμετεχόντων δήλωσε ως πιο σημαντική αιτία τη χρήση
κινητού τηλεφώνου, 7% την ταχύτητα, 7% την ανωριμότητα/υπερβολική αυτοπεποίθηση/απειρία και 5% το κάπνισμα και αλκοόλ. Σε σχέση με τους ενήλικες/έμπειρους
οδηγούς, 62% των συμμετεχόντων υποστήριξε ως πρώτη
αιτία απόσπασης της προσοχής το κινητό τηλέφωνο, 8%
τις σκέψεις και τη συναισθηματική κατάσταση του οδηγού, και 8% αναφέρθηκε σε διάφορους εξωτερικούς παράγοντες.
Σε ό,τι αφορά τη «θεραπεία», δηλαδή τις μεθόδους/πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από τους

Σχεδιάγραμμα 2

οδηγούς για να μην αποσπάται η προσοχή τους, ποσοστό
της τάξης του 20% των συμμετεχόντων αναφέρθηκε στην
εφαρμογή ακουστικών ή τη χρήση ανοικτής ακρόασης
με bluetooth, 16% συνέστησε όπως το κινητό τηλέφωνο
είναι απενεργοποιημένο κατά την οδήγηση, 13% υποστήριξε την προσοχή στο δρόμο και τις οδηγίες που αφορούν στη χρήση του οδικού δικτύου (δηλαδή τον ΚΟΚ),
10% αναφέρθηκε στην επιβολή ποινών, 9% στην ανάπτυξη οδικής συνείδησης, 9% στην αστυνόμευση, και 8%
στην εκπαίδευση των οδηγών.

Αστυνομικά Χρονικά

5

ΕΡΕΥΝΑ
Συμπεράσματα
Από την καταγραφή και ανάλυση των απόψεων του κοινού τεκμαίρεται ότι η απόσπαση της προσοχής των οδηγών, αποτελεί έναν πολύ σημαντικό παράγοντα/αιτία
πρόκλησης τροχαίων οδικών συγκρούσεων που συνδέεται κατά κύριο λόγο με τους αρχάριους οδηγούς
(39,4%) και τους ενήλικες οδηγούς άνω των 55 ετών
(28,3%). Ανεξάρτητα από την εμπειρία και την ηλικία του
οδηγού, υποδεικνύεται ότι η χρήση κινητού τηλεφώνου
(ομιλία και αποστολή μηνυμάτων) είναι η κυριότερη
μορφή απόσπασης της προσοχής που συνδέεται με την
πρόκληση τροχαίων οδικών συγκρούσεων.
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επιβολή ποινών, ανάπτυξη δράσεων για την καλλιέργεια
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ΑΡΘΡΟ
Του Α/Λοχία 922 Τάσου Ασιήκκη και
της Αστυφ. 575 Ανθής Χαραλάμπους
Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης & Μελετών
Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου

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
και 5-30 φορές αυξημένος μετά τη χρήση αμφεταμινών.
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.

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.

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

Η συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης narcotest που χρησιμοποιείται από την Αστυνομία. Θετικό δείγμα σάλιου.

Η συσκευή προκαταρκτικής εξέτασης narcotest που χρησιμοποιείται από την Αστυνομία. Αρνητικό δείγμα σάλιου.

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 ψυχοτρόπων ουσιών, η συντριπτική τους
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ΑΡΘΡΟ
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.

Ενδεικτικά, στη Σουηδία, μετά από εργαστηριακή ανάλυση
δειγμάτων ούρων και αίματος, καταδείχθηκε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν θετικά σε ένα σημαντικό ποσοστό της
τάξης του 20%-25% των οδηγών που έλεγξε η Αστυνομία
λόγω υποψίας ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

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.

Ταυτόχρονα, καθοριστικό παράγοντα στην αποτελεσματικότητα των ελέγχων διαδραματίζει η ευθυκρισία στην επιλογή των χώρων, όπου αυτοί πραγματοποιούνται. Για τον
λόγο αυτό, στο πλαίσιο της μέγιστης αποδοτικότητας των
ελέγχων, σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες η Αστυνομία διενεργεί ελέγχους κοντά σε χώρους όπου είναι πιθανόν να γίνεται
χρήση ναρκωτικών, όπως είναι τα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης.

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.

Βεβαίως, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η ηλικιακή
ομάδα την οποία θα πρέπει να στοχεύει η Αστυνομία και
είναι κατανοητό ότι οι νεαροί οδηγοί είναι πιο ευάλωτοι στη
χρήση ναρκωτικών, σε σύγκριση με μεγαλύτερους. Δεδομένης της έλλειψης εμπειρίας στην οδήγηση που τους διακρίνει, είναι κατανοητό ότι έχουν περιορισμένη αντίληψη
των κινδύνων που εγκυμονεί η χρήση των ναρκωτικών ουσιών για την οδική ασφάλεια, ακόμη και η ύπαρξη χαμηλών
επιπέδων αλκοόλης στο σώμα τους.

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.

Επομένως, προκύπτει σαφώς η ανάγκη επαρκούς διαφώτισης, δοθέντος και του γεγονότος ότι υπάρχουν χρήστες
ναρκωτικών, οι οποίοι θεωρούν ότι η ικανότητα οδήγησής
τους βελτιώνεται μετά από τη χρήση.

Επιβολή Νομοθεσίας – Αστυνόμευση
Είναι γνωστό ότι η νομοθεσία μπορεί να καταστεί αποτελεσματική όταν εφαρμόζεται. Επομένως, και στην περίπτωση
της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ο πρωταρχικός
αποτρεπτικός παράγοντας είναι η αντίληψη από τους οδηγούς του κινδύνου να εντοπιστούν και να καταγγελθούν.
Άρα, είναι κρίσιμης σημασίας η αστυνόμευση να διεξάγεται
συστηματικά και να είναι περίβλεπτη από το κοινό.

Η μετάδοση γνώσεων στο ευρύ κοινό για τους κινδύνους
από τη χρήση ναρκωτικών πριν την οδήγηση, σε συνδυασμό με την αστυνόμευση είναι δυνατόν να συνδράμουν στη
μείωση του φαινομένου, όπως συνέβη στην περίπτωση της
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο: οι εκστρατείες διαφώτισης έχουν συμβάλει στη μείωση του αριθμού των παραβατών που εντοπίζονται να
οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης.
Εν κατακλείδι, οι οδικοί έλεγχοι μπορούν να λειτουργήσουν
ως αποτρεπτικός παράγοντας, ενώ η διασφάλιση της επιμόρφωσης του κοινού για τους κινδύνους που προκύπτουν
από την οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών είναι τόσο
σημαντική όσο είναι η διασφάλιση της γνώσης ότι αποτελεί
αδίκημα αυτού του είδους η οδική συμπεριφορά.
ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ

Ωστόσο, η ανίχνευση ναρκωτικών σε οδηγούς είναι κάπως
δυσκολότερη σε σύγκριση με την ανίχνευση αλκοόλης. Η
σχετική διαδικασία για τα ναρκωτικά είναι πιο πολύπλοκη,
έχει μεγαλύτερο κόστος και απαιτεί περισσότερο χρόνο.
Κατά συνέπεια, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα το να αποκτήσουν τα μέλη της Αστυνομίας εμπειρία και δεξιότητες
τέτοιες ώστε να αντιλαμβάνονται ότι κατά πάσα πιθανότητα
ο οδηγός που ανακόπηκε βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών.
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PREVENTING DRUG DRIVING IN EUROPE – Policy measures for
national and EU action – Author Laurence Atchison, PACTS,
March 2017
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΗΓΗ
REDUCING CASUALTIES INVOLVING YOUNG DRIVERS AND
RIDERS IN EUROPE - Author Laurence Atchison, December
2016.

ΜΕΛΕΤΗ
Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Η εγκληματικότητα και ο φόβος του εγκλήματος μέσα από τον φακό των ΜΜΕ.
Πώς ένα ρεπορτάζ μπορεί να δημιουργήσει άγχος, ανασφάλεια και πιθανή
θυματοποίηση;
Η τηλεόραση, οι ενημερωτικές σελίδες στο διαδίκτυο, το
ραδιόφωνο και οι εφημερίδες αποτελούν τις κύριες πηγές
ειδήσεων, και τα ΜΜΕ τους κυριότερους διαμορφωτές της
κοινής γνώμης. Διαμέσου τους πληροφορούνται οι πολίτες
για κάθε είδους γεγονότα που συμβαίνουν στο παγκόσμιο,
σχηματίζοντας γνώμη και άποψη. Τι γίνεται όμως όταν τα
ΜΜΕ αντί να μας πληροφορούν μας παραπληροφορούν
διαστρεβλώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα;
Όπως αποδεικνύεται τα μηνύματά τους είναι τόσο δυνατά
που μπορούν να μας δημιουργήσουν άγχος, στρες, ανασφάλεια και φόβο ότι κάτι κακό θα συμβεί σε εμάς ή στους
ανθρώπους που αγαπάμε.

Σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργείται αυτό που αποκαλούμε «φόβο του εγκλήματος». Ο όρος αυτός παραπέμπει
στον φόβο αρκετών πολιτών μήπως πέσουν θύματα
εγκληματικής πράξης, μήπως δηλαδή θυματοποιηθούν.

έμμεσα, διαμέσου αυτής, της κοινωνίας (τοπικής ή ευρύτερης) στην οποία εντάσσεται (Αλεξιάδης, 2004). Ποιος
όμως ευθύνεται για την κατάσταση αυτή;
Πολλές έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το 95% των πληροφοριών που διαθέτουμε για την εγκληματικότητα προέρχεται
από τα ΜΜΕ. Ο τρόπος που τα ΜΜΕ μεταδίδουν και παρουσιάζουν την καθημερινή εγκληματικότητα (βίαιες
εγκληματικές πράξεις, περιστατικά βιασμών, ενδοοικογενειακή βία, κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες κλπ) παρεμβαίνει
στον συναισθηματικό κόσμο του ατόμου και επιδρά καταλυτικά στην αντίληψή του, δημιουργώντας αλλοιωμένη εικόνα για το έγκλημα. Και αυτό συμβαίνει γιατί τα ΜΜΕ
διαμεσολαβούν την εικόνα για τον κόσμο και την πραγματικότητα, αφού κατά τη διαδικασία μεταφοράς ενός γεγονότος σε δημοσιογραφικό λόγο υπεισέρχονται τα στοιχεία
του σχολιασμού, της ερμηνείας και του εμπλουτισμού, που
ωθούν συχνά στην υποκειμενικότητα και την κατασκευή
της είδησης.
Κατά την επεξεργασία τους, ειδήσεις όπως τρομοκρατικά
κτυπήματα, πόλεμοι, φρικιαστικά εγκλήματα αλλά και καθημερινά γεγονότα, συνοδεύονται από πηχυαίους τίτλους,
λεπτομερείς αναφορές και καταιγισμό γνωμών, αναλύσεων και απόψεων, ενώ τους δίνεται η μερίδα του λέοντος
σε δημοσιογραφικό χρόνο και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της δημοσιογραφικής ατζέντας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία της είδησης, να κατακερματίζεται η πραγματικότητα και η αλήθεια του γεγονότος
και, σε πολλές περιπτώσεις, να δημιουργούνται παρερμη-

Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο φόβος του εγκλήματος και της
θυματοποίησης αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο. Τα αισθήματα ανασφάλειας εμφανίζονται είτε με τη μορφή του άμεσου φόβου του εγκλήματος είτε με τη μορφή της
ανησυχίας για την εγκληματικότητα και εκφράζονται με
τον φόβο για θυματοποίηση, την έλλειψη εμπιστοσύνης
στους θεσμούς, ακόμα και με ψυχοπαθολογικά προβλήματα. Ο υπό εξέταση φόβος ασφαλώς και προσδιορίζει σε
σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ζωής του ατόμου και
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ΜΕΛΕΤΗ
νείες και ανακρίβειες. Όπως αναφέρει και ο Πανούσης
(1999, σελ.124) ο κόσμος των ΜΜΕ είναι ένας συνδυασμός
του αληθούς, του ημιαληθούς και του ψεύδους, ο οποίος
επηρεάζει ή και διαμορφώνει την καθημερινή μας γνώση.
Μέσα από αυτή την προσέγγιση των γεγονότων γεννώνται
αισθήματα ανασφάλειας, απειλής και ηθελημένος ηθικός
πανικός που διασπούν και διαβρώνουν τις κοινωνίες και
τις ανθρώπινες σχέσεις. Το αίσθημα ανασφάλειας αποτελεί
κοινωνική ανησυχία προς την εγκληματικότητα, η οποία
φανερώνεται ως ένα κοινωνικό πρόβλημα. Το εύρος που
καταλαμβάνει, εκφράζεται τόσο με το φόβο των πολιτών
της κοινωνίας για την ποιότητα ζωής τους, όσο και με την
έλλειψη εμπιστοσύνης έναντι των προσώπων που είναι
υπεύθυνα για τη λειτουργία μιας αντιεγκλήματικης πολιτικής (Ζαραφωνίτου, (2002) σελ.35-37) . Ο φόβος του εγκλήματος δημιουργεί άγχος στους κατοίκους μιας περιοχής ή
μιας πόλης, εξ αιτίας της συνεχούς ανησυχίας τους για πιθανή θυματοποίηση τόσο των ιδίων, όσο και των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους (οικογένεια, συγγενείς, φίλοι)
από βίαιες εγκληματικές πράξεις (Leaute). Αποσταθεροποιεί τις ομαδικές και διαπροσωπικές σχέσεις και συνεπιφέρει φαινόμενα κοινωνικών ανισοτήτων. Η παρέμβαση
στον συναισθηματικό κόσμο του ατόμου και η ταυτοποίηση με το θύμα, επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης, ιδιαίτερα των αδύνατων οικονομικά τάξεων και
προκαλεί άγχος και στρες στην καθημερινή ζωή, η οποία
εξ αιτίας των παραγόντων αυτών δεν είναι εύρυθμη.
Επιπρόσθετα, η προβολή του εγκλήματος από τα ΜΜΕ με
εστίαση στις φρικιαστικές λεπτομέρειες, τον ανθρώπινο
πόνο και τα ανατριχιαστικά στοιχεία και ειδικότερα οι αναφορές στα αρνητικά χαρακτηριστικά του εγκληματία/ιών,
κάποια από τα οποία υπερτονίζονται, δημιουργούν στερεότυπα εγκληματιών, ενώ άλλα στοιχεία αποφεύγονται,
θυσιαζόμενα στον βωμό της τηλεθέασης/ακροαματικότητας και της αύξησης των ποσοστών αναγνωσιμότητας.
Δεδομένου ότι η εγκληματολογική γνώση, δηλαδή οι απόψεις, οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και κυρίως η
«εικόνα» που έχουμε για το έγκλημα και τον εγκληματία,
έχει ως κύρια πηγή τα ΜΜΕ, δεικνύει το πόσο επηρεαζόμαστε από όσα ακούμε και βλέπουμε. Και δυστυχώς στις
σύγχρονες κοινωνίες η ισορροπία μεταξύ φόβου και
ηθικής τάξης πήρε κλίση.
Ο τρόπος που τα ΜΜΕ μεταδίδουν και παρουσιάζουν ένα
εγκληματικό γεγονός μας επηρεάζει αρνητικά δημιουργώντας έτσι τον φόβο του εγκλήματος. Οι έρευνες θυμα-
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τοποίησης που γίνονται κατά καιρούς αποδεικνύουν και
καταγράφουν την ποσόστωση του φαινομένου, με κύριους
υπαίτιους τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ υιοθετούν κριτική στάση απέναντι στο έγκλημα και τον εγκληματία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα κίνητρα, οι λόγοι ή η αφορμή του εγκλήματος, όπως και η θέση του δράστη. Και όπως αναφέρουν
έρευνες, η προβολή του εγκλήματος, η επεξεργασία και η
αξιολόγησή του από τα ΜΜΕ παίζουν καθοριστικό ρόλο
για τη διαμόρφωση της μέσης αντίληψης στο κοινό.

Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση
κοινής γνώμης αφού η δύναμη που ασκούν είναι παραδόξως αφοπλιστική και λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αντισταθούν στη γοητεία τους. Τα ΜΜΕ αποτελούν την κύρια
πηγή ενημέρωσης του κοινού, όχι μόνο για την γειτονιά ή
τη χώρα τους, αλλά και για το παγκόσμιο.

Βιβλιογραφία:
1. Leaute J., Criminologie et Penology Les couer du droit,
Paris, στο Ζαραφωνίτου Χ. (2002), Ο φόβος του εγκλήματος, Αθήνα: Σάκκουλλα
2. Αλεξιάδης, Σ. (2004). Εγκληματολογία, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας
3. Ζαραφωνίτου, Χ. (2002). Ο φόβος του εγκλήματος,
Αθήνα-Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας
4. Πανούσης, Απ. Γ. Εγκληματολογία, (1999) Εγκληματολογική Έρευνα και ΜΜΕ, Αθήνα: ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ

ΕΥΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜ

ΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έδωσε συγχαρητήρια στην Αστυνομία
για τον δραστικό της ρόλο με αποτέλεσμα ένα ασφαλές και αναίμακτο Πάσχα
Η Αστυνομία Κύπρου με επιτυχία απέτρεψε τραυματισμούς από κροτίδες κατά το φετινό Πάσχα και, παράλληλα, σοβαρές και θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις.
Ο ρόλος της ως οργανισμός αφοσιωμένος στην αποστολή του για την ασφάλεια και την προστασία των
πολιτών, έτυχε ευρείας αναγνώρισης από την κοινωνία
και απέσπασε τα εύσημα του ιδίου του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη.
Οι συντονισμένες, στοχευμένες και οργανωμένες προσπάθειες της Αστυνομίας Κύπρου είχαν ως αποτέλεσμα ένα
ασφαλές και αναίμακτο Πάσχα φέτος. Η Αστυνομία δραστηριοποιήθηκε έντονα, σε συνεργασία με άλλους φορείς
και υπηρεσίες, και ο συνολικός απολογισμός υπήρξε θετικός. Το πιο σημαντικό είναι ότι το φετινό Πάσχα δεν θρηνήσαμε τραυματισμούς από κροτίδες και επικίνδυνα
εκρηκτικά αντικείμενα, ενώ με τις συνδυασμένες ενέργειες
και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των γιορτών, έγινε
εφικτό να αποτραπούν θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις
και σοβαροί τραυματισμοί.
Το φετινό αναίμακτο Πάσχα δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός.
Για σχεδόν έναν μήνα η Αστυνομία εφάρμοσε μια συνολική
και συστηματική διαφωτιστική εκστρατεία για ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ενώ εφάρμοσε
στην πράξη το τρίπτυχο «πρόληψη-συμβουλή-προστασία»
και στόχευσε κυρίως στις νεαρές ηλικίες. Από πλευράς του
το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας
υλοποίησε ένα σχέδιο επικοινωνίας με συνεχείς αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παρεμβάσεις στα
ΜΜΕ, προτρέποντας το κοινό να συνεργαστεί και να ακολουθήσει τις συμβουλές για πρόληψη και αποτροπή του
κινδύνου από τη χρήση κροτίδων.
Ταυτόχρονα, η Αστυνομία ενήργησε και προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του νόμου, εντατικοποιώντας τις
προσπάθειες για εντοπισμό και σύλληψη προσώπων που
διακινούν παράνομα κροτίδες και άλλα επικίνδυνα υλικά.
Παράλληλα, με συνεχείς έλεγχους και περιπολίες, η Αστυνομία είχε διαρκή παρουσία στο κύριο αλλά και το δευτερεύον οδικό δίκτυο σε παγκύπρια βάση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις μας ως Αστυνομία,
βρήκαν πρόσφορο έδαφος γιατί αμφισβητήσαμε με
πειστικότητα την επίκληση ενός επικίνδυνου «εθίμου» που
στο παρελθόν προκάλεσε τόσο άδικα θύματα και ακρωτηριασμούς. Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία της δεκαετίας 2005-2015 διαπιστώνουμε ότι κατά
μέσο όρο καταγράφονταν πέραν των 10 περιστατικών
τραυματισμών και μάλιστα σοβαρά περιστατικά με ακρωτηριασμούς, ενώ σε παλαιότερα χρόνια καταγράφηκαν
ακόμα και θάνατοι από τη χρήση κροτίδων. Φέτος,
ωστόσο, πετύχαμε μηδενική καταγραφή σε τέτοιου είδους
περιστατικά, γεγονός που μας γεμίζει με ικανοποίηση.
Παράλληλα, ο ρόλος, η συμβολή και η συνολική μας
προσπάθεια αναγνωρίζεται και μάλιστα στο πιο υψηλό
επίπεδο: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις
ευχαριστίες του προς την Αστυνομία με ανάρτησή του
στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.
Η ανάρτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας στο
Twitter, σχετικά με την εκστρατεία της Αστυνομίας
κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα

Αντίστοιχα μηνύματα έλαβε η Αστυνομία από οργανωμένους φορείς και απλούς πολίτες.
Να σημειωθεί ότι κατά τη φετινή εκστρατεία έγιναν περίπου 350 διαλέξεις σε πέραν των 26.000 προσώπων, με
προτεραιότητα μαθητές σχολείων, στρατιώτες και οργανωμένα σύνολα. Επίσης, κατασχέθηκαν πέραν των 1.300
κροτίδων και έγιναν 20 συλλήψεις.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

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
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.

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
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 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
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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.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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.

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.

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.

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

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 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

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,
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
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.

Εκτός υπηρεσίας αστυφύλακας συνέλαβε 59χρονο. Τον
εντόπισε σε γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου να καπνίζει
κάνναβη
Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάστηκε τίποτε περισσότερο παρά μόνο η επαγγελματική γνώση και κατάρτιση μέλους της Αστυνομίας.
Το μέλος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας σε ιδιωτικά γήπεδα ποδοσφαίρου, αντιλήφθηκε ένα πρόσωπο το οποίο κάπνιζε
χειροποίητο τσιγάρο και συμπεριφερόταν ύποπτα. Αμέσως
τον πλησίασε και αφού του αποκάλυψε την επαγγελματική
του ιδιότητα, επιδεικνύοντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για 59χρονο κάτοικο Λάρνακας. Ο 59χρονος παρέδωσε στον αστυνομικό ένα
τσιγάρο, το οποίο περιείχε βιομηχανοποιημένο καπνό αναμεμειγμένο με ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης.
Στη συνέχεια συνέλαβε τον 59χρονο για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ σε τσαντάκι που είχε στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα πλαστικό αλεστήρι και ένα κυλινδρικό δοχείο,
στα οποία υπήρχαν ίχνη ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης.
Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, βοήθησε στον περιορισμό φωτιάς που ξέσπασε σε διαμέρισμα

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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Μέλος της Αστυνομίας όταν πληροφορήθηκε ότι ξέσπασε
πυρκαγιά στις 17 Φεβρουαρίου 2018 σε ισόγειο διαμέρισμα 3οροφής πολυκατοικίας στο Καϊμακλί, έδρασε άμεσα
και βοήθησε στην κατάσβεσή της πριν από την άφιξη της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Όταν προσπάθησε να εντοπίσει τους ενοίκους του διαμερίσματος, βρήκε την ένοικο η
οποία ξέσπασε σε κλάματα για το σπίτι της, ενώ έψαχνε και
τον σύζυγό της. Αμέσως το μέλος της Αστυνομίας έτρεξε
και εντόπισε τον άντρα τον οποίο απομάκρυνε από τη
φωτιά. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο μπαλκονιού και μεταφέρθηκε στην κουζίνα και το καθιστικό του
διαμερίσματος δημιουργώντας εκτεταμένες ζημιές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠ
ΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Βραβεύθηκαν ξανά πολίτες που βοήθησαν στο έργο της Αστυνομίας
Αρχηγός Αστυνομίας: «Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά
μας που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα πλαίσια και
την κρίσιμη στιγμή τολμούν να δράσουν και να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον συνάνθρωπό τους»
Τελετή αφιερωμένη στους πολίτες που συνέβαλαν με διάφορους τρόπους στο έργο της, διοργάνωσε και φέτος στις
6 Μαρτίου 2018 η Αστυνομία στη Δημοσιογραφική Εστία
στη Λευκωσία. Κατά τη διάρκεια της τελετής βραβεύθηκαν
42 πολίτες που συνέδραμαν καθοριστικά σε περιπτώσεις
που αφορούσαν διάσωση ζωής, κατάσβεση πυρκαγιάς,
εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων, καθώς και παράδοση
ευρεθέντων χρηματικών ποσών. Στην τελετή παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου.

Στο χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας εξέφρασε τον
απέραντο σεβασμό και την απεριόριστη εκτίμησή του
προς τους τιμώμενους, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που ξεφεύγουν από τα
συνηθισμένα πλαίσια και την κρίσιμη στιγμή τολμούν να
δράσουν και να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στον συνάνθρωπό τους. Με τις πρωτοβουλίες και τις πράξεις τους
επιτυγχάνουν να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους, να διακριθούν, να δώσουν τη ψυχή τους και να εκφράσουν, να
εκδηλώσουν τον ανθρωπισμό τους. Ο άνθρωπος που εμφορείται από τις αξίες του ανθρωπισμού δεν κλείνεται
στον μικρόκοσμο του ατομικισμού, δεν αδιαφορεί, αλλά
ανοίγεται προς τον συνάνθρωπό του, επικοινωνεί, προσφέρει εθελοντικά, προσφέρει και προσφέρεται και, εν τέλει,

βιώνει την καθαρή συνείδηση και την ψυχική ανάταση. Δεν
περιμένει οποιαδήποτε ανταλλάγματα ή ανταπόδοση,
αλλά ενεργεί πάνω από τον εαυτό του, βάζει στο περιθώριο το ατομικό συμφέρον, απαλλάσσεται από το εγώ, και
περνά στο συλλογικό εμείς. Σε αυτό το «εμείς» του Μακρυγιάννη, σε αυτό το «εμείς» που μπορεί να αλλάξει τον
κόσμο μας και να τον κάνει καλύτερο». Επιπρόσθετα ανέφερε: «Στην κοινωνία που ζούμε, που τα πάντα γύρω μας
βρίσκονται υπό κριτική και αμφισβήτηση, που τα πλείστα
γύρω μας παρακμάζουν, εσείς επιβεβαιώνετε πως τα
σημαίνοντα και σπουδαία μένουν σταθερά και αμετάβλητα˙ μια πυξίδα ζωής για τους υπόλοιπους. Αποτελείτε
φωτεινή υπόμνηση των αξιών, των ιδανικών, των εννοιών
του ανθρωπισμού και του πολιτισμού. Φρουρείτε γερά αυτούς τους προμαχώνες, αυτές τις προμετωπίδες, αυτές τις
κορωνίδες της ζωής, για τις οποίες οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν για να μεταλαμπαδευτούν ζωντανές και ανόθευτες
σε εμάς και τα παιδιά μας. Αποδεικνύετε με τις ξεχωριστές
σας πράξεις πως σε αυτόν τον τόπο ακόμη υπάρχει ανθρωπιά˙ πως ακόμη διατηρούνται άσβεστες οι αξίες της ανιδιοτέλειας, του αλτρουισμού, της αλληλεγγύης, της
αυταπάρνησης, της συνεργασίας. Ηθικές αξίες τόσο απαραίτητες στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, τόσο αναγκαίες και επιτακτικές για τη συνοχή και ευημερία του
κοινωνικού συνόλου».

Από πλευράς του ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η βράβευσή σας αποτελεί μια ηθική αμοιβή
και για κάθε έντιμο πολίτη αλλά, ταυτόχρονα, είναι και
έκφραση της ικανοποίησης εκ μέρους της Πολιτείας για τη
συνεισφορά σας στη ζωή του τόπου. Σας συγχαίρω εκ
μέρους της Πολιτείας γιατί αποτελείτε φωτεινά παραδείγματα και υποδείγματα συνανθρώπων μας για την συνέχιση
της εντιμότητας, της αλληλεγγύης, και της δικαιοσύνης».
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Του Λοχία 3252 Βάκη Προδρόμου
Γραφείο Υπαρχηγού Αστυνομίας

Τελετή απονομής τιμών σε μαθητές από την Αστυνομία Κύπρου και τον
Φιλοαστυνομικό Σύνδεσμο Κύπρου
Το Αρχηγείο Αστυνομίας, ο Φιλοαστυνομικός Σύνδεσμος
Κύπρου και το Λύκειο Αγίου Νικολάου Λεμεσού συνδιοργάνωσαν στις 18 Ιανουαρίου 2018, στο Λύκειο Αγίου Νικολάου Λεμεσού τελετή κατά την οποία τιμήθηκαν τρεις
μαθητές του Σχολείου, οι οποίοι διακρίθηκαν για το ήθος
τους.
Συγκεκριμένα, οι τρεις μαθητές Αντώνης Χριστοφόρου,
Ντόβγκαν Πάβελ και Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, οι οποίοι
φοιτούν στην Γ’ τάξη του Λυκείου Αγίου Νικολάου Λεμεσού, εντόπισαν στις 17 Νοεμβρίου 2017 σε πολυσύχναστο
δρόμο της Λεμεσού πορτοφόλι το οποίο περιείχε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο παρέδωσαν αμέσως στην Αστυνομία, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί
ο ιδιοκτήτης και να του παραδοθεί η περιουσία του.

Για το άριστο ήθος τους που αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση για όλους εμάς, διεξήχθη η τελετή απονομής τιμών
προς τους τρεις μαθητές, κατά την οποία παρέστησαν και
απηύθυναν χαιρετισμό ο τέως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, η Διευθύντρια του Λυκείου
Αγίου Νικολάου Λεμεσού και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού
Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου
Λεμεσού.
Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Υπαρχηγός Αστυνομίας κ.
Κύπρος Μιχαηλίδης, ο οποίος συνεχάρη ιδιαίτερα τους
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τρεις μαθητές και εκθείασε την εξαιρετική αυτή πράξη
τους, ειδικά σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο για τον
τόπο μας. Σημείωσε επίσης ότι τέτοιες ενέργειες συμβάλουν στο έργο της Αστυνομίας, εξυπηρετούν ολόκληρη
την κοινωνία και τους συνανθρώπους μας και αποτελούν
παράδειγμα ανθρωπιάς, αλτρουισμού και αλληλεγγύης
προς όλους μας. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μιχαηλίδης «απευθύνω τις οφειλόμενες ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια της Αστυνομίας σε τρία παιδιά, τρεις μαθητές
του Λυκείου Αγίου Νικολάου Λεμεσού, που παρά το νεαρό
της ηλικίας τους, με τις εξαιρετικές πράξεις και ενέργειές
τους, συνέβαλαν στο έργο μας, προσφέροντας υπηρεσίες
στην κοινωνία και στον συνάνθρωπό τους, αποστέλλοντας
ισχυρά μηνύματα ανθρωπιάς, αλτρουισμού και αλληλεγγύης», και πρόσθεσε: «Εκείνο ωστόσο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι πέραν από τις
συντονισμένες δράσεις, μέσα από τις οποίες κάθε πολίτης
αποκτά τη δυνατότητα να συνεργαστεί με την Αστυνομία
και να προσφέρει στην κοινωνία, υπάρχετε εσείς αγαπητά
μας παιδιά που κάνατε ένα ακόμη βήμα παραπάνω».
Την εκδήλωση αντιφώνησε ένας εκ των τιμώμενων μαθητών, εκ μέρους και των άλλων δύο συμμαθητών του. Στους
τρεις μαθητές απονεμήθηκαν τιμητικά βραβεία από τον
Υπουργό Παιδείας, τον Υπαρχηγό Αστυνομίας και τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δ.Σ. του Φιλοαστυνομικού Συνδέσμου Λεμεσού.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠ
ΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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».

Ο Αρχηγός Αστυνομίας αφού συνεχάρη τον εκπρόσωπο
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για τη συνδιοργάνωση του Ραδιομαραθώνιου 2017 μαζί με το Ραδιοφωνικό
Ίδρυμα Κύπρου, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι μια μεγάλη
εκδήλωση συνένωσης δυνάμεων για έναν ευγενικό,
ανθρωπιστικό σκοπό. Μια μεγάλη γιορτή προσφοράς,
ανθρωπιάς και ελπίδας που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί παράλληλα για τα θέματα των παιδιών με «ειδικές
ικανότητες» που έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης και
γενικότερης φροντίδας, όπως και οικονομικής ενίσχυσης
των ιδίων και των οικογενειών τους. Για την Κυπριακή
Αστυνομία, έναν οργανισμό με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και με συνεχή ανθρωπιστική προσφορά,
η έμπρακτη συμμετοχή και συνεισφορά στον Ραδιομαραθώνιο είναι θέμα αυτονόητο και δεδομένο».
Από την πλευρά του ο κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε τις
ειλικρινείς ευχαριστίες και την εκτίμηση του Συνεργατισμού για τη συνεχή στήριξη που παρέχει η Αστυνομία
Κύπρου στην πραγματοποίηση του Ραδιομαραθωνίου.

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 Ανδρέας Κουσιουμής και ο
Πρόεδρος του μη κυβερνητικού οργανισμού Safe Water
Sports, κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης, στην παρουσία του
τέως Διοικητή της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας,
Ανώτερου Αστυνόμου Ιωάννη Γεωργίου, καθώς και των
Υποδιοικητών της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας.

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.

Αστυνομικά Χρονικά
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Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με τον Παγκύπριο
Ιατρικό Σύλλογο και το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου
Τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) και
το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου (ΙΣΚ) πραγματοποιήθηκε
στις 18 Ιανουαρίου 2018 στο Αρχηγείο Αστυνομίας. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου
και ο Πρόεδρος του ΙΣΚ Δρ. Στυλιανός Κακουλλής.

Στόχος του μνημονίου είναι η αναβάθμιση της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόντων μερών σε
κοινό πλαίσιο δράσης, που περιλαμβάνει 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.
Σε χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου ανέφερε: «Η ημέρα αυτή είναι

σπουδαίας σημασίας, ξεχωριστή για εμάς, γιατί συνιστά
ένα ακόμα έμπρακτο βήμα για την αναβάθμιση της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας, Παγκύπριου
Ιατρικού
Συλλόγου
και
Ιατρικού
Συμβουλίου
Κύπρου. Μέσα από το παρόν μνημόνιο και έχοντας ως
πρώτιστο στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, κατοχυρώνονται πρόνοιες για διαφύλαξη των συμφερόντων των ασθενών, για την πάταξη του φαινομένου της
αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος (τσαρλατανισμός)
και θεσμοθετούνται βέλτιστα εργαλεία έγκαιρης πρόληψης και καταπολέμησης αδόκιμων πρακτικών που θέτουν
σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Περαιτέρω, θεσπίζονται
ενέργειες που συμβάλουν στην περαιτέρω εδραίωση και
εποικοδομητική συνεργασία των συμβαλλομένων μερών».
Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού
Συλλόγου κ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, αφού ευχαρίστησε τον
Αρχηγό Αστυνομίας, ανέφερε ότι με την υπογραφή του
μνημονίου επισημοποιείται η αγαστή συνεργασία και επεσήμανε ότι τόσο ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, όσο και
το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, θα συμβάλουν στην προσπάθεια που καταβάλλεται για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας των ασθενών.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Γενικός Διευθυντής του ΠΙΣ
Δρ. Χρίστος Ξενοφώντος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρνακας Δρ. Γιώργος Μηλιώτης, ο Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Αμμοχώστου Δρ. Βάσος Οικονόμου και
ο Δρ. Μιχάλης Αναστασιάδης, μέλος του ΠΙΣ.
Από πλευράς Αστυνομίας Κύπρου παρευρέθηκαν ο Βοηθός Αρχηγός Διοίκησης κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου και ο
Διευθυντής του Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος,
Ανώτερος Αστυνόμος κ. Χρ. Μαυρομάτης.

Εθελοντική δράση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μετανάστευσης
H Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑ&Μ) στο
πλαίσιο της εβδομάδας εθελοντισμού, αλλά και της κοινωνικής της προσφοράς, συμμετείχε έμπρακτα με τη συλλογή
ειδών ένδυσης/υπόδησης, τροφίμων και παιγνιδιών. Η εθελοντική αυτή δράση είχε στόχο τη συνεισφορά της ΥΑ&Μ
στην κάλυψη μέρους των βασικών αναγκών των προσώπων που φιλοξενούνται στο κέντρο υποδοχής και φιλοξενίας αιτητών διεθνούς προστασίας στην Κοφίνου.
Ακολούθως, στις 12.12.2017 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
της Διοίκησης της ΥΑ&Μ στον χώρο αυτό, όπου παραδόθηκαν σε εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστή-
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ριξης Ασύλου (EASO) καθώς και σε Λειτουργό της Υπηρεσίας Ασύλου 20 χαρτοκιβώτια με τα είδη συλλογής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠ
ΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Συγκέντρωση για αξιολόγηση της λειτουργίας του θεσμού του
«Παρατηρητή της Γειτονιάς»
Αρχηγός Αστυνομίας: «Εργαζόμαστε μαζί με τον
πολίτη, δίπλα, και
όχι απέναντί του,
για τη δική του
ασφάλεια, την
ασφάλεια της γειτονιάς και της περιουσίας του».

Συγκέντρωση για την αξιολόγηση της λειτουργίας του
θεσμού του «Παρατηρητή της Γειτονιάς» και παράδοση των
καρτών των Παρατηρητών της Γειτονιάς, πραγματοποιήθηκε
στις 18 Ιανουαρίου 2018, από την Αστυνομία σε συνεργασία
με τον Δήμο Λατσιών, στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, με
αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων (2013-2017) από
την έναρξη λειτουργίας του θεσμού στον Δήμο Λατσιών.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου και ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Έχοντας επακριβώς επίγνωση του γεγονότος ότι κοινωνίες
που μαστίζονται από οικονομική κρίση παρουσιάζουν αύξηση της εγκληματικότητας, υιοθετήσαμε από την πρώτη
στιγμή και ενσυνείδητα, ως μηχανισμό άμυνας, για την αντιμετώπιση αυτής της δυσμενούς προοπτικής, τη φιλοσοφία
πάνω στην οποία εδράζεται η Κοινοτική Αστυνόμευση, ως
προσέγγιση αστυνόμευσης σε όλες της τις εκφάνσεις. Μέσα
από αυτή τη διαδικασία ακολουθήσαμε μια άκρως ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην αστυνόμευση. Από το «εργαζόμαστε για τον πολίτη» προχωρήσαμε στην αρχή ότι

«εργαζόμαστε μαζί με τον πολίτη, δίπλα, και όχι απέναντί του,
για τη δική του ασφάλεια, την ασφάλεια της γειτονιάς και της
περιουσίας του». Κάναμε σύνθημά μας το «Μαζί μπορούμε να
μειώσουμε το έγκλημα». Και τα καταφέραμε. Καταφέραμε να
διαψεύσουμε όλη τη διεθνή βιβλιογραφία που θέλει τις κοινωνίες που βιώνουν οικονομική κρίση να παρουσιάζουν αύξηση της εγκληματικότητας. Πετύχαμε μείωση κατά 30%
περίπου στο σοβαρό έγκλημα και τονώσαμε γενικότερα το
πολύ σημαντικό στις μέρες μας αίσθημα ασφάλειας». «Θέλω
να υπογραμμίσω», συνέχισε ο κ. Χρυσοστόμου «ότι η επιτυχία
αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στην εφαρμογή και επέκταση του προγράμματος του Παρατηρητή της Γειτονιάς, για
το οποίο πραγματοποιείται η αποψινή εκδήλωση. Οφείλεται
στις 94.000 περίπου Παρατηρητές σε 288 Δήμους και Κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου, σε σύγκριση με μόλις 13.000 Παρατηρητές σε 54 Δήμους και Κοινότητες κατά το 2013. Αυτοί
οι αριθμοί μας κατατάσσουν, κατ’ αναλογία πληθυσμού, σε μία
από τις πρώτες θέσεις παγκόσμια». Επίσης πρόσθεσε ότι «θα
ήταν όμως παράλειψή μου εάν δεν έκανα ιδιαίτερη μνεία στον
Υπεύθυνο, Ανώτερο Υπαστυνόμο Π. Παττούρα και στα μέλη
του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος, τα οποία προέβησαν
συνολικά σε 400 διαλέξεις με σκοπό την προώθηση του θεσμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς, αλλά και στους Αστυνομικούς της Γειτονιάς, και ιδιαίτερα στην Αστυνομικό της
Γειτονιάς του Δήμου Λατσιών, την Αστυφύλακα 4344 Χριστίνα
Σταύρου. Οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτής της προσπάθειας, η γενικότερη συνδρομή των
οποίων είναι καταλυτική σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της
νέας προσέγγισης αστυνόμευσης που έχουμε υιοθετήσει».
Ο Δήμος Λατσιών μετρά 2.818 Παρατηρητές της Γειτονιάς, οι
οποίοι κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια συνέβαλαν στη μείωση κατά 30% του εγκλήματος στον Δήμο.

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.

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».

Δείγμα έδωσαν 59 δόκιμοι Αστυνομικοί, ενώ παραδόθηκε
χρηματικό ποσό ύψους €660 που αποτελούσε εισφορά από
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Της Αστ. 989 Νατάσας Αντωνίου
Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΔΕΕ & ΔΑΣ

Ημερίδα με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης»
Πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής ημερίδα με θέμα «Ανθρώπινα
δικαιώματα και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης», η οποία
διοργανώθηκε από την Αστυνομία, με αφορμή την 10ηΔεκεμβρίου, ημέρα εορτασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών.

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ σημαντικός ο ρόλος των
αστυνομικών οργανισμών στη διαχείριση αυτών των προκλήσεων, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των
πολυάριθμων και ποικίλων παραβιάσεων των δικαιωμάτων
του ατόμου και ταυτόχρονα τη δημιουργία και διατήρηση
ενός σταθερού περιβάλλοντος ασφάλειας».

Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου και αποσκοπούσε ουσιαστικά στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας Κύπρου, σε θέματα προστασίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως επίσης και στην ενδυνάμωση της υφιστάμενης
συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων και συναρμόδιων επί του
θέματος φορέων.

Είναι η δεύτερη φορά που διοργανώνεται με οδηγίες του
Αρχηγού Αστυνομίας ημερίδα για το θεμελιώδες αυτό
ζήτημα και στόχος μας είναι τέτοιου είδους δραστηριότητες όσον αφορά στον συγκεκριμένο τομέα να καταστούν
θεσμός. Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό η Επίτροπος
Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μαρία
Στυλιανού-Λοττίδη, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου.
Στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας ανάφερε μεταξύ άλλων ότι «η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνιστά στις μέρες μας αδιάψευστο κριτήριο της
δημοκρατικότητας ενός κράτους, αλλά και μέτρο της
πολιτιστικής στάθμης μιας κοινωνίας». Περαιτέρω, ο κ.
Χρυσοστόμου ανάφερε ότι «η ανθρωπότητα βρίσκεται
σήμερα ενώπιον τεράστιων προκλήσεων και στον τομέα των
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Ως Αστυνομία Κύπρου, συνέχισε ο Αρχηγός Αστυνομίας,
«έχοντας επίγνωση ότι οι στρατηγικοί μας στόχοι θα πρέπει
πάντοτε να βρίσκονται σε πλήρη σύζευξη με τη θεμελιώδη
αρχή του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, συμπεριλάβαμε το θέμα αυτό στις άμεσες προτεραιότητές μας, δίνοντας σαφείς και ρητές οδηγίες και
συνάμα κατευθυντήριες γραμμές προς τα μέλη μας, ούτως
ώστε τα δικαιώματα όλων αδιακρίτως των πολιτών να τυγχάνουν πάντοτε σεβασμού και προστασίας».
Στον δικό του χαιρετισμό ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως ανάφερε ότι «η Αστυνομία εκπληρώνει
ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο. Ο αστυνομικός που καλείται να υπερασπιστεί τους νόμους δεν μπορεί να γίνεται ο ίδιος
παραβάτης των νόμων, καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ίδια
την αστυνομία αποδυναμώνει τον ρόλο και το έργο της, κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και μειώνει το κύρος του
θεσμού και της προσφοράς της αστυνομίας στην κοινωνία».
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις από
λειτουργούς οργανισμών που εξειδικεύονται στον τομέα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και ανάλυση και
σφαιρική παρουσίαση του θέματος των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων μέσα από την επισκόπηση της ευρωπαϊκής
και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και υποθέσεων που εκδι-

ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Την ημερίδα παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα, κυρίως
μέλη της Αστυνομίας, καθώς και ο Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων
κατά της Αστυνομίας, Λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Τμήματος Φυλακών, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Παγκύπριου
Δικηγορικού Συλλόγου και εκπρόσωποι μη κυβερνητικών
οργανώσεων.

κάστηκαν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, ο κ. Κώστας Παρασκευά, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου
και μέλος της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης παρουσίασε το
θέμα «Κυπριακό Σύνταγμα και σύγχρονη προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ο κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, δικηγόρος
και πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου το θέμα «Κυπριακές υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)», ο κ. Ανδρέας Καπαρδής του
Πανεπιστημίου Κύπρου το θέμα «Δικαιώματα θυμάτων
ποι- νικών αδικημάτων» και ο κ. Άριστος Τσιάρτας, Επικεφαλής του Τομέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Σωφρονιστικής
και Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως το θέμα «Η δημόσια διοίκηση και
τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ιδιαίτερα χρήσιμα συμπεράσματα εξήχθηκαν κατά τη
διάρκεια της ημερίδας, αφού αναλύθηκαν θεματικές που
καλύπτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών
ως αυτά προνοούνται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και σε άλλα νομικά έγγραφα.

Ημερίδα με θέμα «Η καλλιέργεια θετικής στάσης ζωής είναι βασικό συστατικό
της εκπαίδευσης»
Ημερίδα με θέμα «Η καλλιέργεια θετικής στάσης ζωής είναι
βασικό συστατικό της εκπαίδευσης» πραγματοποιήθηκε
στις 6 Φεβρουαρίου 2018 από την Α΄ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας σε συνεργασία με το Αρχηγείο Αστυνομίας, στην
Α΄ Τεχνική Σχολή στη Λευκωσία.
Η ημερίδα, στην οποία παρευρέθηκε εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας, ο Υπαρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος
Μιχαηλίδης, περιελάμβανε διαλέξεις από εξειδικευμένα
μέλη της Αστυνομίας, σε θέματα βίας στους αθλητικούς
χώρους, οδική συμπεριφορά και ασφάλεια, εξαρτησιογόνες ουσίες και νεανική παραβατικότητα.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η οποία απευθυνόταν σε μαθητές της Α΄ Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας, η
Φιλαρμονική της Αστυνομίας παρουσίασε μουσικό πρόγραμμα.
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ΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ
Του Υπαστυνόμου Βύρωνα Βύρωνος
Β/Σταθμάρχη Σταθμού Γερμασόγειας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αστυνομική Ακαδημία της Σαγκάης στην Κίνα
Μεταξύ των ημερομηνιών 31.8-14.9.2017 πραγματοποιήθηκε
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αστυνομική Ακαδημία της
Σαγκάης, το οποίο διοργάνωσε η Κυβέρνηση της Κίνας. Εκεί
έλαβαν μέρος 19 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο υπόφαινόμενος κατόπιν επιλογής, από 10 συνολικά χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (εκτός από την Κύπρο,
συμμετείχαν άτομα από την Πολωνία, Ουγγαρία, Λεττονία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
και την ΠΓΔΜ). Ήταν η τρίτη φορά που μέλος της Κυπριακής
Αστυνομίας λάμβανε μέρος στην εκπαίδευση αυτή.
Ο σκοπός της
εκπαίδευσης είναι
η διεθνής συνεργασία και η παρουσίαση σε χώρες
της Ευρώπης του
τρόπου εκπαίδευσης και των μέσων
που χρησιμοποιούν στη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης, εκτός των διαλέξεων, έγινε γενική παρουσίαση
της πολιτικοκοινωνικής ιστορίας της χώρας με επισκέψεις σε
διάφορα πολιτιστικά κέντρα και αστυνομικές υπηρεσίες της
Σαγκάης. Η Αστυνομία αποτελεί ίσως την πιο σημαντική υπηρεσία του κράτους και χρησιμοποιούνται πολύ εξελιγμένα
μέσα για αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης αφού ο
πληθυσμός της χώρας ξεπερνά το ένα τρισεκατομμύριο.
Στην Κίνα υπάρχουν 56 διαφορετικές μειονότητες που αποτελούν το 8% του πληθυσμού. Η Σανγκάη ήταν μια μικρή
πόλη ψαράδων. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει εξελιχθεί τόσο
ώστε σήμερα να είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη σε
όλο τον κόσμο, με πέραν των 25 εκατομμυρίων κατοίκων. Διαθέτει το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και ταυτόχρονα είναι
κέντρο τεχνολογίας και εμπορίου. Παρά τον πυκνό της πληθυσμό δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα με το έγκλημα. Το πρόγραμμα εκτός από εκπαιδευτικό με διάφορες
παρουσιάσεις και επισκέψεις σε αστυνομικά τμήματα είχε και
κοινωνικό χαρακτήρα με επισκέψεις σε σημαντικά κτίρια,
μουσεία και πολιτιστικά κέντρα.

Αστυνομική Ακαδημία Σαγκάης
Η Αστυνομική Ακαδημία της Σαγκάης είναι το μοναδικό
εκπαιδευτικό ίδρυμα για ανώτερη εκπαίδευση πλήρους φοίτησης. Ιδρύθηκε το 1960 και έχουν αποφοιτήσει πέραν των
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36.000 αστυνομικών ενώ εκεί εκπαιδεύτηκαν πέραν των
330.000. Διαθέτει δύο εγκαταστάσεις, την κύρια όπου πραγματοποιούνται οι κύριες εκπαιδεύσεις, και την δευτερεύουσα
της οποίας κύρια αποστολή είναι η εκπαίδευση των αντι-διαδηλωτικών ομάδων. Τα κύρια πτυχιακά προγράμματα που παρέχει η Ακαδημία είναι: Επιστήμη της Δημόσιας Τάξης,
Ποινικές Ανακρίσεις, Αστυνομική Διοίκηση και Τακτικές, Επιστήμη του Εγκλήματος και Τεχνολογία και Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και Αστυνομία. Η εκπαίδευση γίνεται με πρακτικές
ασκήσεις αφού στις εγκαταστάσεις της λειτουργεί προσομείωση αστυνομικού σταθμού, σταθμού τρένου και εμπορικού
κέντρου.
Τα τελευταία χρόνια η Ακαδημία έγινε η βάση για διεθνή
αστυνομική εκπαίδευση και έχουν εκπαιδευτεί υψηλόβαθμα
στελέχη από 35 χώρες και περιοχές της Ασίας, Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης, Νότιας Αμερικής, Αφρικής κ.ά.
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης έγιναν οι ακόλουθες πιο
σημαντικές επισκέψεις:
Αρχηγείο της Σαγκάης. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο
κτήριο, επιβλητικό, το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από
αυτά των δυτικών χωρών. Στο Αρχηγείο λειτουργεί κέντρο
κρίσεως στο οποίο υπάρχουν εγκατεστημένες 80 οθόνες οι
οποίες ενώνονται μεταξύ τους. Από το κέντρο κρίσεως γίνεται
παρακολούθηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης
που είναι εγκατεστημένο στη Σαγκάη και αποτελείται από συνολικά 100.000 κάμερες. Επί καθημερινής βάσης γίνεται τηλεδιάσκεψη του Αρχηγού με όλους τους Υπευθύνους
σταθμών και τμημάτων. Κατά την επίσκεψή μας γινόταν ετοιμασία της τηλεδιάσκεψης και ήταν συνδεδεμένες αρκετές
οθόνες με σταθμούς και τμήματα. Πρόκειται για ένα υπερσύχρονο κέντρο κρίσεως στο οποίο σε περιπτώσεις κρίσεων
μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 500 άτομα με ατομικό Η/Υ
και άλλα μέσα. Ακολούθως, έγινε παρουσίαση από Ανώτερη
Αξιωματικό για τις διαδικτυακές απάτες και το πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν με την τηλεπικοινωνιακή απάτη. Τον Απρίλιο
2017 η Κίνα οργάνωσε συνέδριο σε συνεργασία με την Interpol για το θέμα αυτό. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διεθνή
έκθεση του 2010 (EXPO 2010) που έλαβε χώρα στη Σαγκάη.
Την έκθεση επισκέφθηκαν συνολικά 73.000.000 άτομα και
έγινε αναφορά για τα μέτρα ασφάλειας που λήφθηκαν. Η Κίνα
πρωτοπορεί στον τομέα της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα η
Σαγκάη να θεωρείται πολύ ασφαλής πόλη παρά τον τεράστιο
πληθυσμό της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΑ
Επίσκεψη στο κέντρο τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικής
απάτης. Το 2016 μετά την έξαρση υποθέσεων τηλεπικοινωνιακής και ηλεκτρονικής απάτης, η Αστυνομία της Σαγκάης
δημιούργησε ένα υπερσύχρονο κέντρο στο οποίο στεγάζονται αστυνομικοί, τραπεζικοί υπάλληλοι, καθώς επίσης και
υπάλληλοι της υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών. Στο κέντρο αυτό
γίνεται άμεση διερεύνηση των καταγγελιών και άμεσος εντοπισμός των δραστών. Με την στενή και άμεση συνεργασία
των τραπεζικών υπαλλήλων εντοπίζονται τα χρήματα και παγοποιούνται. Με την ίδρυση του κέντρου αυτού υπήρξε αύξηση στις υποθέσεις στο 35%, ενώ έγινε κατορθωτή η
σύλληψη 1.546 προσώπων. Το κέντρο συνεργάζεται επίσης με
διάφορες εταιρείες ενώ γίνεται προβολή του έργου του μέσω
των ΜΜΕ με σκοπό την ώθηση του κοινού στην άμεση καταγγελία τέτοιων υποθέσεων.
Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της σχολής (παράρτημα)
που ασχολείται με την εκπαίδευση των αντι-διαδηλωτικών ομάδων. Η σχολή αποτελεί παράρτημα της αστυνομικής ακαδημίας της Σαγκάης. Στη σχολή αυτή, εκτός
των εκπαιδεύσεων των αντιδιαδηλωτικών ομάδων, γίνονται εκπαιδεύσεις για
έκδοση άδειας οδήγησης
αστυνομικών οχημάτων, εκπαιδεύσεις για φυσική αγωγή και χρήση όπλων. Έγινε
παρουσίαση για την εκπαίδευση των αντι-διαδηλωτι-

κών ομάδων. Οι ομάδες αυτές έχουν παρόμοιο εξοπλισμό με
τον δικό μας, όμως οι χρήστες εκπαιδεύονται για έξι μήνες.
Κατά την εκπαίδευσή τους οι αστυνομικοί διαμένουν σε κοιτώνες της σχολής και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ποδοσφαιρικών αγώνων και άλλων εκδηλώσεων όπου
χρειάζεται η παρουσία τους. Κατά την επίσκεψη έγινε άσκηση
κλήσης του προσωπικού και παρακολουθήσαμε τον τρόπο
που ετοιμάζονται οι ομάδες για να σταλούν σε επεισόδια.
Όπως διαφάνηκε υπάρχει πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας
και εκπαίδευσης.

Παρατηρήσεις
Η Αστυνομία της Σαγκάης προσπαθεί να προωθήσει το έργο
της μέσω των εκπαιδεύσεων αυτών και να κτίσει συνεργασία
με άλλες αστυνομίες σε όλον τον κόσμο. Η φιλοξενία που
πρόσφεραν ήταν πολύ υψηλού επιπέδου και ήταν αντιληπτό
ότι προσπαθούσαν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό
στους συμμετέχοντες.

Σεμινάριο Εκπροσώπων Τύπου Αστυνομίας
Τη σημασία της ορθής και αποτελεσματικής επικοινωνίας
με τα ΜΜΕ και τους πολίτες τόνισε ο Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, μιλώντας σε σεμινάριο στελεχών της Αστυνομίας που χειρίζονται ζητήματα επικοινωνίας
σε όλες τις επαρχίες. Το σεμινάριο οργάνωσε στην Αστυνομική Ακαδημία το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
της Αστυνομίας την 1η Φεβρουαρίου 2018 με στόχο τον
συντονισμό Αστυνομικών Διευθύνσεων, Μονάδων και Υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενημέρωση της κοινής γνώμης σε όλο το φάσμα της αποστολής της Αστυνομίας
(Εκπρόσωποι Τύπου Αστυνομικών Διευθύνσεων επαρχιών,
Τροχαίας, ΥΚΑΝ, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κτλ.).

πολλαπλάσιες ανάγκες στον χώρο της επικοινωνίας και των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Από πλευράς του ο Εκπρόσωπος Τύπου... Εκπρόσωπος
Τύπου της Αστυνομίας κ. Ανδρέας Αγγελίδης παρουσίασε
σειρά παραδειγμάτων από την καθημερινή αποστολή της
Αστυνομίας και έγινε ανταλλαγή απόψεων σε βέλτιστες
πρακτικές επικοινωνιακού χειρισμού για την ενημέρωση
των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης.

Ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στον πολυεπίπεδο ρόλο
της Αστυνομίας και τη θετική επίδραση που έχει το περιβάλλον ασφάλειας για την πρόοδο και την ευημερία του
τόπου. Σημείωσε επίσης ότι παράλληλα η Αστυνομία καλείται να ανταποκριθεί με περισσότερο επαγγελματισμό στις

Αστυνομικά Χρονικά

23

ΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜ
Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & Frontex
Υ.Α&Μ. Αρχηγείου

Εγχειρίδιο VEGA: παιδιά σε αεροδρόμια
Πραγματοποιήθηκαν στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2017 στο
Αρχηγείο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
δύο ενημερωτικά σεμινάρια με θέμα «Εγχειρίδιο VEGA:
παιδιά σε αεροδρόμια» σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.
Το εγχειρίδιο VEGA: παιδιά σε αεροδρόμια έχει εκπονηθεί
από τον Οργανισμό Frontex και στοχεύει στην ενίσχυση
της ευαισθητοποίησης των Συνοριοφυλάκων σε σχέση με
τα συνοδευόμενα ή ασυνόδευτα παιδιά (ανήλικους) που
διέρχονται τα εξωτερικά εναέρια σύνορα της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Συγκεκριμένα, επικεντρώνεται στον εντοπισμό
παιδιών που διακινούνται μέσω των συνόρων και δυνατόν
να διατρέχουν κίνδυνο, ενώ παράλληλα, προβαίνει σε
συστάσεις όσον αφορά στον σεβασμό των δικαιωμάτων
ανήλικων προσώπων και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την εξουδετέρωση εγκληματικών απειλών κατά της ευημερίας τους.
Τα ενημερωτικά σεμινάρια παρακολούθησαν 45 μέλη του
Τμήματος Καταπολέμησης Εγκλήματος και της Υπηρεσίας
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Της Λοχ. 2220 Τζοβάνας Χρυσοστόμου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

4η Μετεκπαίδευση Συνδέσμου Αποφοίτων Εθνικής Ακαδημίας FBI, Κύπρος
Σεμινάριο με θέμα «Cyber Crime, Trends and Threats» πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Λεμεσού, μεταξύ των ημερομηνιών 17-18/03/2018, από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων
Εθνικής Ακαδημίας FBI, Κύπρος.
Η διεξαγωγή του σεμιναρίου, το οποίο είναι το τέταρτο κατά
σειρά σεμινάριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος, έγινε με
αφορμή την αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αλλά και του γεγονότος ότι το διαδικτυακό έγκλημα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου διακεκριμένοι λέκτορες από
το FBI και μέλη του Γραφείου Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του
Αρχηγείου Αστυνομίας παρουσίασαν ενδιαφέρουσες και ουσιαστικής σημασίας διαλέξεις, για τις διάφορες μορφές απειλών του διαδικτυακού εγκλήματος, τα πραγματικά δεδομένα
στην Κυπριακή Κοινωνία, τους διάφορους κινδύνους που ελλοχεύουν, ως επίσης και τα προληπτικά μέτρα προστασίας.
Το σεμινάριο παρακολουθήσαν 25 αξιωματικοί της Αστυνομίας Κύπρου, απόφοιτοι της Εθνικής Ακαδημίας του FBI, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας
Χρυσοστόμου και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανώτερος Αστυνόμος Νίκος Νίκου.
Σε χαιρετισμό του ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ότι μέσω των δραστηριοτήτων που διοργανώνει ο
Σύνδεσμος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αποδεικνύει ότι
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είναι ένα ζωντανό και δυναμικό σύνολο, με ουσιαστικό έργο
στο ενεργητικό του. Περαιτέρω τόνισε ότι για την Αστυνομία
Κύπρου, η καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος συνιστά στόχο μείζονος σημασίας, με το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να διαδραματίζει καταλυτικό
ρόλο στον τομέα αυτό.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών της
Εθνικής Ακαδημίας του FBI Αστυνόμος Β΄ Ανδρέας Αγγελίδης
αναφέρθηκε στην υλοποίηση των σημαντικότερων στόχων
του Συνδέσμου που αφορούν τη σύσφιγξη των σχέσεων των
μελών και την περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων του Συνδέσμου μέσω συνεχών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Όσον αφορά το συγκεκριμένο
σεμινάριο, σημείωσε ότι απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση της ευρύτητας των γνώσεων, η εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών για αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση του διαδικτυακού εγκλήματος.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΣΕΙΣ
Γραφείο Ευρωπαϊκής Ένωσης & Frontex
ΥΑ&Μ Αρχηγείου

Επιχειρησιακή συνεργασία Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Οργανισμό
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής για το έτος 2017
Στο πλαίσιο της
επιχειρησιακής
συνεργασίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας με τον
Οργανισμό Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και
Ακτοφυλακής για
το έτος 2017, η
Κύπρος συμμετείχε ενεργά στις
ε πιχειρησ ιακές
δραστηριότητες
του Οργανισμού
τόσο με την απόσπαση αριθμού
μελών της σε
άλλα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσο και
με τη φιλοξενία
ξένων εμπειρογνωμόνων στην
Κύπρο.

Ταυτόχρονα, η Κύπρος έχει φιλοξενήσει οκτώ εμπειρογνώμονες από την Πορτογαλία, τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Ισπανία, τη Σλοβενία, την Αυστρία, τη Ρουμανία και την Τσεχία στον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας
στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του
Οργανισμού JO Focal Points Air-Regular Oﬃcers, JO Alexis
2017 και JO Pegasus 2017.
Κατά τη διάρκεια των πιο πάνω αποστολών, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
μεταξύ άλλων είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τους
Κύπριους Συνοριοφύλακες στον τομέα του ελέγχου και φύλαξης των εναέριων συνόρων της Κύπρου, να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και γνώσεις σε θέματα εντοπισμού
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, να καταγράψουν φαινόμενα μεταναστευτικών ροών και τρόπους δράσης των
μεταναστών και των διακινητών τους, κλπ.
Παράλληλα με τις πιο πάνω δραστηριότητες και για σκοπούς ενημέρωσης και αυξημένης επαγρύπνησης, κατά το
έτος 2017 πραγματοποιήθηκαν έξι συνολικά προγράμματα
εκπαίδευσης σε θέματα εντοπισμού πλαστών ταξιδιωτικών
εγγράφων.
Στα πιο πάνω προγράμματα εκπαίδευσης συμμετείχαν 104
μέλη των Οδοφραγμάτων και της Υπηρεσίας Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης.

Συγκεκριμένα, δέκα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου συμμετείχαν στις κοινές επιχειρήσεις JO Poseidon 2017, JO Triton
2017 και JO Flexible Operational Activities 2017 Land on
Border Surveillance.
Η κοινή επιχείρηση JO Poseidon πραγματοποιήθηκε στα
θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, και η κοινή
επιχείρηση JO Triton στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας και εν
μέρει της Μάλτας. Η κοινή επιχείρηση JO Flexible Operational Activities 2017 Land on Border Surveillance πραγματοποιήθηκε στα νοτιοανατολικά εξωτερικά χερσαία
σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην περιοχή των
Δυτικών Βαλκανίων.
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μαθητές «τροχονόμοι»… ελέγχουν παραβάτες οδηγούς
Για το θέμα της οδικής
ασφάλειας, από μια διαφορετική οπτική γωνία, είχαν
την ευκαιρία να ενημερωθούν οι μαθητές της Τεχνικής
Σχολής
Πάφου.
Συγκεκριμένα, στις 8 Φεβρουαρίου 2018 διοργανώθηκε στο σχολείο τους μια
διαφορετική ημερίδα ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια, με συνδιοργανωτές την
Επιτροπή Αγωγής Υγείας της Τεχνικής Σχολής Πάφου και
το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, πέραν της ενημέρωσης
που είχαν από τον υπεύθυνο Οδικής Ασφάλειας της Τροχαίας Πάφου, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να βγουν στον
δρόμο με μέλη της Τροχαίας και να βοηθήσουν στην αστυνόμευση του οδικού δικτύου. Εκεί και όπου εντοπίζονταν
οδηγοί που παραβίαζαν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας,
οι μαθητές εξέδιδαν «γραπτές παρατηρήσεις» στους πα-

ραβάτες οδηγούς, ενώ προέβαιναν και στις απαραίτητες
συστάσεις και νουθεσίες. Στους οδηγούς διανέμονταν επίσης ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το θέμα της οδικής
ασφάλειας.
Σκοπός της όλης προσπάθειας ήταν η ενημέρωση των μαθητών για θέματα οδικής ασφάλειας και η καλλιέργεια της
απαραίτητης οδικής συνείδησης για κατανόηση των κινδύνων που ελλοχεύουν στους δρόμους όταν δεν τηρούνται οι κανόνες οδικής ασφάλειας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Αγωγής Υγείας
της Τεχνικής Σχολής Πάφου, το όλο εγχείρημα στέφθηκε
με επιτυχία καθώς στο σύνολό τους οι παραβάτες οδηγοί,
αφού λάμβαναν τις «παρατηρήσεις» τους από τους μαθητές, έδιναν υπόσχεση για πιο προσεκτική οδήγηση και τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας.
Η ημερίδα ενημέρωσης στην Τεχνική Σχολή Πάφου ήταν
αφιερωμένη στη μνήμη του μαθητή του σχολείου Νεόφυτου Τσαγγαρά, ηλικίας 16 ετών, ο οποίος έχασε τη ζωή του
σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη σε αγροτικό δρόμο
στην Αχέλεια στις 28.1.2018.

Η οδική ασφάλεια στα σχολεία μας
Εκδήλωση αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2018 στο Γυμνάσιο Τραχωνίου, με
τη συμμετοχή του Τμήματος Τροχαίας Λεμεσού, της Αστυνομίας
των Βρετανικών Βάσεων, 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».

εκδηλώσεις αυτές στοχεύουν στο χτίσιμο γερών βάσεων αρχίζοντας την εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια από τη σχολική
ηλικία.

Η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσιάσεις από όλα τα μέλη της
Ομάδας των Εθελοντών Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού,
ενώ στον χώρο της εκδήλωσης μεταφέρθηκαν μοτοσικλέτες
μελών του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Τεχνολογικού
Πανεπιστήμιου Κύπρου στη Λεμεσό και διεξήχθη στο πλαίσιο
των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία για την πρόληψη
των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, την
ενημέρωση του κοινού και την εμπέδωση οδικής συνείδησης.

Η εκδήλωση, την οποία χαιρέτησε η Διευθύντρια του σχολείου,
ολοκληρώθηκε με συζήτηση των εμπλεκομένων μερών με τους
μαθητές. Παράλληλα, οι μαθητές του σχολείου κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης, παρουσίασαν μελέτη την οποία ετοίμασαν με
θέμα τη χρήση της ζώνης ασφαλείας.
Επίσης, το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λεμεσού, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Αστυνομίας για εμπέδωση της σωστής κουλτούρας και νοοτροπίας
για την οδική ασφάλεια, πραγματοποίησε την 1η Φεβρουαρίου
2018, δύο διαλέξεις με θέμα την οδική ασφάλεια στα παιδιά και
εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Μουτταγιάκας. Οι
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Επιπλέον, στις 22 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε από το
Τμήμα Τροχαίας Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού σε συνεργασία με τη Φοιτητική Οργάνωση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ημερίδα αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια, συνάντηση και συζήτηση με τους φοιτητές.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Της Α/Αστ 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου

Κατάθεση θεμέλιου λίθου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου από τον
Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη
της Διεύθυνσης και του Αστυνομικού Σταθμού θα διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο το έργο που έχει επιφορτιστεί η Αστυνομία μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρχία
αριθμεί πέραν των 80 χιλιάδων κατοίκων αλλά κατά τη θερινή περίοδο πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός φτάνοντας
στο 1,5 εκατομμύριο, γεγονός που απαιτεί τόσο συντονισμό των Υπηρεσιών όσο και σύγχρονα κτήρια που να
φιλοξενούν τις αρμόδιες Υπηρεσίες».

Η Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου από το 1994 στεγάζεται προσωρινά σε ενοικιαζόμενα κτίρια στο Παραλίμνι, αστυνομεύοντας τους Δήμους Παραλιμνίου, Αγίας
Νάπας, Δερύνειας και Σωτήρας και τις Κοινότητες Φρενάρου, Αχερίτου, Αυγόρου, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου, Λιοπετρίου, Ορμήδειας και Βρυσούλων. Δήμοι και Κοινότητες
με συνολικό πληθυσμό περίπου 80.000 κατοίκων· αριθμός
που αυξάνεται κατακόρυφα με την άφιξη ξένων τουριστών, φτάνοντας ή/και ξεπερνώντας το 1.500.000.
Στις 18 Δεκεμβρίου 2018 έγινε η κατάθεση του θεμέλιου
λίθου της ΑΔΕ Αμμοχώστου από τον Εξοχότατο Πρόεδρο
της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
κ. Ιωνά Νικολάου και του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία
Χρυσοστόμου.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
ένα σύγχρονο κτήριο Αστυνομικής Διεύθυνσης, το οποίο
σχεδιάστηκε με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού και τη μέγιστη απόδοση του προσωπικού στο λειτούργημα που επιτελεί, σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον για όλους. Είμαι βέβαιος πως με τις καλύτερες
συνθήκες εργασίας που διασφαλίζουμε για το προσωπικό

Από πλευράς του ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, αφού εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή
του για την υλοποίηση ακόμη ενός σημαντικού έργου
υποδομής, εξέφρασε παράλληλα και την πικρία του, αφού
πρόκειται για μια ακόμα ξεριζωμένη Αστυνομική Διεύθυνση μακριά από την πανέμορφη πόλη της Αμμοχώστου.
Όπως ανέφερε ο Αρχηγός Αστυνομίας στον χαιρετισμό
του «παρά το ολοένα αυξανόμενο τουριστικό ρεύμα στην
περιοχή Αμμοχώστου, υπήρξε μείωση κατά 30% στο σοβαρό έγκλημα, εν συγκρίσει με το έτος 2013, ποσοστό το
οποίο αντικατοπτρίζει και την παγκύπρια μείωση στο σοβαρό έγκλημα κατά την ίδια χρονική περίοδο».
Συνεχίζοντας ο Αρχηγός Αστυνομίας ανέφερε στην ομιλία
του ότι παρά το δύσκολο εργασιακό περιβάλλον που
συνεχώς μετεξελίσσεται και μεταβάλλεται, την απειλή της
τρομοκρατίας, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τις νέες
μορφές εγκλήματος, τα οξυμένα κοινωνικά προβλήματα
και το μειωμένο προσωπικό, η Αστυνομία κατορθώνει να
παρουσιάζει σημαντικές επιτυχίες, επιφέροντας καίρια
πλήγματα κατά του εγκλήματος και της παρανομίας.
Στην τελετή παρέστησαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και
Δημοσίας Τάξεως και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο Αρχηγός
Αστυνομίας και άλλα μέλη της ηγεσίας της Αστυνομίας,
Βουλευτές, Δήμαρχοι, ο Μητροπολίτης Αμμοχώστου και
Κωνσταντίας κ.κ. Βασίλειος, Αξιωματικοί και μέλη της Εθνικής Φρουράς, καθώς επίσης και οργανωμένα σύνολα.
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ
Του Ανώτερου Υπαστυνόμου Ανδρέα Αναστασιάδη
Υπεύθυνου Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Αρχηγείο Αστυνομίας

Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αστυνομίας
Ως ηλεκτρονικό έγκλημα θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληματικές πράξεις που πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας
ηλεκτρονικών δεδομένων/πληροφορικής ή και εναντίον
τέτοιων συστημάτων τα οποία τιμωρούνται από τον νόμο.
Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
(ΓΚΗΕ) συστάθηκε στις 20.9.2007 και η λειτουργία του διέπεται από την Αστυνομική Διάταξη 3/45. Το Γραφείο στεγάζεται στο Αρχηγείο Αστυνομίας και κάτω από την
διοίκησή του υπάγεται το Δικανικό Εργαστήριο Εξέτασης
Ηλεκτρονικών Δεδομένων (ΔΕΗΔ) που συστάθηκε το 2009.
Το ΓΚΗΕ διερευνά, μεταξύ άλλων, αδικήματα όπως αυτά
περιγράφονται κυρίως στον κυρωτικό Νόμο 22(ΙΙΙ)/2004
και περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (κυρωτικός) Νόμος του 2004:
1. παιδική πορνογραφία,
2. παράνομη πρόσβαση σε σύστημα ηλεκτρονικού
υπολογιστή,
3. παράνομη παρέμβαση σε δεδομένα ηλεκτρονικού
υπολογιστή,
5. παράνομη επέμβαση σε σύστημα ηλεκτρονικού
υπολογιστή,
6. πλαστογραφία σχετιζόμενη με δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Στο Γραφείο σήμερα εργάζονται συνολικά 18 μέλη ειδικά
καταρτισμένα και με εξειδικευμένες γνώσεις. Τα μέλη ασχολούνται με τη διερεύνηση σοβαρών αδικημάτων του Γραφείου και τη δικανική εξέταση τεκμηρίων όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω.

Παράλληλα τα μέλη ασχολούνται και με τα εξής:

• παρακολούθηση των υποθέσεων που ενδεχομένως
να διερευνώνται από άλλα Τμήματα και σχετίζονται
με ηλεκτρονικούς υπολογιστές/διαδίκτυο,

• συνεργασία με ανακριτές άλλων τμημάτων (π.χ. για
απάτες μέσω διαδικτύου),

• συνεργασία με λειτουργούς άλλων υπηρεσιών/οργανισμών,

• διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων σε σχολεία και άλλα οργανωμένα σύνολα,

• επιθεώρηση ιστοσελίδων/λογαριασμών για ύποπτο
περιεχόμενο, αφαίρεση τέτοιου περιεχομένου, ετοιμασία εκθέσεων κλπ.,

• τήρηση στατιστικών στοιχείων,
• συμμετοχή σε εκδηλώσεις/διαλέξεις,
• παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας,
• αιτήματα δικαστικής συνδρομής,
• χειρισμό θυμάτων παιδικής πορνογραφίας.
Τα τελευταία 3 χρόνια το Γραφείο έχει διερευνήσει 872
υποθέσεις που αφορούν κυρίως υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας, παράνομης επέμβασης/πρόσβασης σε δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή, πλαστογραφίας μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή κλπ. Το ΔΕΗΔ εξέτασε 8.331 τεκμήρια μεταξύ της τριετίας 2015-2017.
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥ
ΣΗ
Του Α/Λοχ.3644 Κώστα Περιστιάνη
Υπ/νου Τμήματος Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας

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

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».
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ΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥ
Πεζοπορία εις μνήμη των θυμάτων των οδικών συγκρούσεων
Η Κοινοτική Αστυνόμευση Λευκωσίας σε συνεργασία με
τον Αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας, τον Σύνδεσμο Γονέων
του Λυκείου και Γυμνασίου Παλλουριώτισσας και τους Παρατηρητές της Γειτονιάς Καϊμακλίου διοργάνωσαν πεζοπορία στις περιοχές Καϊμακλίου και Παλλουριώτισσας
εις μνήμη των θυμάτων των οδικών συγκρούσεων. Στην
εκδήλωση έλαβαν μέρος γύρω στα 300 άτομα, ανάμεσα
τους Βουλευτές, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Κοινοτάρχες των
περιοχών και απλοί πολίτες.

Εκστρατεία διαφώτισης του κοινού για πρόληψη κλοπής αυτοκινήτων
και κλοπής από αυτοκίνητα
Μεταξύ 9-11 Φεβρουαρίου 2018 μέλη του Τμήματος
Κοινοτικής Αστυνόμευσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λεμεσού πραγματοποίησαν εκστρατεία διαφώτισης του
κοινού σχετικά με περιστατικά κλοπής οχημάτων και
κλοπής περιουσίας από οχήματα και για απλά μέτρα
πρόληψης, τα οποία μπορούν οι πολίτες να λαμβάνουν για
αποτελεσματικότερη προστασία της περιουσίας τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιπτώσεις όπου οι οδηγοί
σταθμεύουν τα οχήματά τους έξω από υποστατικά όπως
περίπτερα, αρτοποιεία και καταστήματα για ολιγόλεπτο
διάστημα.
Η εκστρατεία διαφώτισης του κοινού πραγματοποιήθηκε
σε τέτοια υποστατικά, στα οποία τοποθετήθηκαν σε ευδιάκριτα σημεία διαφωτιστικές αφίσες για ενημέρωση του
κοινού.
Πέραν της ενημέρωσης των πολιτών από τα μέλη της
Αστυνομίας, διανεμήθηκε επίσης διαφωτιστικό έντυπο
υλικό με συμβουλές για μέτρα προστασίας και πρόληψης
τέτοιων περιστατικών κλοπής.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΠΕΝΘΗ
Η οικογένεια της Αστυνομίας έχασε ένα άξιο τέκνο της, τον Αρχιαστυφύλακα
2305 Γιώργο Παπανικολάου
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.
Ο Γιώργος αφού εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις, ενεγράφη στην Αστυνομία ως Ειδικός
Αστυφύλακας το 1996 και ακολούθως ανελίχθηκε σε
Αστυνομικό το 1997. Λόγω του επιπέδου και των καθηκόντων που του ανατίθεντο του απονεμήθηκε ο
τίτλος του Αρχιαστυφύλακα.
Ο ζήλος του για περαιτέρω προσωπική πρόοδο και
επαγγελματική ανάπτυξη τον οδήγησε στην απόκτηση πτυχίου στις Αστυνομικές Σπουδές, ενώ προγραμμάτιζε να συνεχίσει την ακαδημαϊκή του
μόρφωση για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών.
Τον διέκρινε η δίψα για διά βίου μάθηση, η εντιμότητα, η εργατικότητα, η επίδειξη πρωτοβουλίας, η
ευσυνειδησία και η προσήλωση στο καθήκον και
ήταν πολύ αγαπητός στους συνεργάτες και τους
προϊστάμενούς του.
Ο εκλιπών κατέλειψε σύζυγο και δύο παιδιά.
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ΕΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛ
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 Αρχηγέ,
Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά, τόσο εσάς προσωπικά, όσο
και το Αστυνομικό Σώμα του οποίου ηγείστε, για το θαυμάσιο έργο που επιτελείτε. Ιδιαίτερα όμως θέλω να σας παρακαλέσω όπως μεταβιβάστε τα θερμά συγχαρητήριά μου
προς τον Υπαστυνόμο του Τ.Α.Ε. Λεμεσού, κ. Ιωάννη Σωτηριάδη και όλη την ομάδα του, που για μήνες εργάζονται
ακούραστα και ασταμάτητα, με υπομονή, επιμονή και
αξιοζήλευτο επαγγελματισμό για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας δύσκολες, πολύπλοκες και εξαιρετικά επικίνδυνες πολλές φορές αποστολές.
Παρακολουθώ με αγωνία καθημερινά και σε συνεχή βάση,
τις εξελίξεις των ερευνών που αφορούν στην κακοδιαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΠΑΚ και του
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Ωκεανογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου,
από μεμονωμένα άτομα και διαπιστώνω, με μεγάλη ανακούφιση, ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που υπερβάλλουν εαυτόν και τον θέτουν πολλές φορές σε κίνδυνο, με
στόχο να τιμήσουν το Αστυνομικό Σώμα και να μεταφέρουν στο λαό αυτού του τόπου το αίσθημα της δικαίωσης
και της αξιοπιστίας στους θεσμούς.
Αξίζει σε όλη την ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού ένα μεγάλο
ΕΥΓΕ! Ελπίζω και εύχομαι ότι, η Αστυνομική Διοίκηση θα
πράξει το χρέος της, παρέχοντας τα κατάλληλα εφόδια και
απαραίτητα κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους και χωρίς
παρεμβάσεις να συνεχίσουν με τον ίδιο αμείωτο ζήλο και
ενθουσιασμό τις αξιέπαινες προσπάθειές τους. Η κοινωνία
μας χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά ανθρώπους του δικού τους ήθους. Μόνο έτσι αποκτούν οι πολίτες
αυτού του τόπου δύναμη και δικαιούνται να ονειρεύονται
για το μέλλον του.
Τα θερμά μου συγχαρητήρια! Οι Αρχές του Πανεπιστημίου
Κύπρου είναι δίπλα σας σε ότι βοήθεια χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης
Πρύτανης

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
Πρόεδρος

