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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2022 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ    

Αποστολή της Αστυνομίας η προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων που ζουν, 
εργάζονται ή επισκέπτονται τη χώρα μας.  
Για το σκοπό αυτό, η Αστυνομία ασκεί τις εξουσίες της σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας 
για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση 
του εγκλήματος και τη σύλληψη και δίωξη των παρανομούντων. 
 

ΟΡΑΜΑ  

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

ΑΞΙΕΣ  

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. 

➢ Επαγγελματισμός 
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.  

➢ 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.   
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ΑΡΧΕΣ  

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. 
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  Υ.Δ.&.Δ.Τ.  

1. Ποιοτική αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. 
2. Έννομη και αποτελεσματική προστασία των πολιτών και διαφύλαξη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 
3. Εκσυγχρονισμός, αποτελεσματικότητα και βελτίωση των δομών. 
4. Διαφάνεια, πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΑΣ  

Η Αστυνομία λειτουργεί σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον . Ο ρόλος της είναι ευρύς και οι 
προσδοκίες του κοινού για το ρόλο αυτό έχουν επεκταθεί ακόμα περισσότερο ως αποτέλεσμα της 
κοινωνικής αλλαγής. Οι πολίτες επιδιώκουν μια υπηρεσία που να είναι διαφανής και δίκαιη και να 
εξισορροπεί τα προσωπικά δικαιώματα με την ανάγκη για προστασία της κοινωνίας.  
 
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αστυνομία τον 21ο αιώνα, είναι πολλές και ποικίλες . Η 
Τρομοκρατία, οι παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, η βία με τη χρήση όπλων, τα εγκλήματα μέσω 
διαδικτύου, η ροή της μετανάστευσης και τα Μ.Μ.Ε, δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις για την 
Αστυνομία Κύπρου σε όλα τα επίπεδα. Επιπρόσθετα από αυτά τα προβλήματα/προκλήσεις, 
υπάρχουν ακόμα δύο θέματα που πιέζουν την Αστυνομία και επιβάλλουν την άμεση προσοχή μας, 
η έλλειψη προσωπικού και οι περιορισμοί στους κρατικούς προϋπολογισμούς σχετικά με 
αναγκαίες βελτιώσεις.  
 
Η Αστυνομία Κύπρου σχεδιάζει μια βαθμιαία αλλαγή για να συμβαδίζει με αυτές τις απαιτήσεις και 
θα προσπαθήσει να υιοθετήσει συστήματα και διαδικασίες που θα διευκολύνουν τις αμοιβαίες 
συνεργασίες σε επιχειρησιακό επίπεδο με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην Ε.Ε. αλλά και 
διεθνώς. 
 

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ  - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  

• 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 KAI ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ  
              ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

• 5Ος  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ  
              ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
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ΣΤΟΧΟΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (ROAD POLICING) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

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 και 
σοβαροί τραυματισμοί ανά κράτος στο 50% μέχρι το 2030, έχοντας ως βάση τα αποτελέσματα του 
2020. Σύμφωνα με τους δείκτες που έχουν τεθεί από την Ε.Ε., μια σύγκρουση θεωρείται 
θανατηφόρα όταν το άτομο πεθάνει αμέσως ή εντός 30 ημερών από τους τραυματισμούς που 
υπέστη στην οδική σύγκρουση σε δημόσιο δρόμο.  
 
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. 
 
Όπως παρουσιάζεται και στο πιο κάτω γράφημα, από το 2015 και μετά δεν έγινε κατορθωτή η 
επίτευξη των στόχων.  
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Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC – 
European Transport Safety Council), που δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2018, όπως φαίνεται και 
στον πιο κάτω πίνακα, η Κύπρος παρουσιάζει αύξηση το 2017,ύψους 15.2% σε σχέση με το 2016. 
Σε σχέση με το έτος βάσης που είναι το 2010, μέχρι το 2017 επιτεύχθηκε μείωση της τάξης του 
11.7% ενώ μέχρι το 2018, μείωση της τάξης του 18.3%.  

 
  2010 2015 2016 2017 2016 – 2017 2010 – 2017 

Βέλγιο 841 732 640 620 -2.7% -26.3% 

Βουλγαρία 776 708 708 682 -3.7% -12.1% 

Τσεχική 
Δημοκρατία 

802 737 611 
577 

-5.6% -28.1% 

Δανία 255 178 211 183 -13.3% -28.2% 

Γερμανία 3651 3459 3206 3177 -0.9% -13% 

Εσθονία  79 67 71 48 -32.4% -39.2% 

Ιρλανδία 212 162 186 157 -15.6% -25.9% 

Ελλάδα 1258 793 824 739 -10.3% -41.3% 

Ισπανία 2478 1689 1810 1827 0.9% -26.3% 

Γαλλία 3992 3461 3477 3448 -0.8% -13.6% 

Κροατία 426 348 307 331 7.8% -22.3% 

Ιταλία 4114 3428 3270 3340 1.7% -18.8% 

Κύπρος  60 57 46 53 15.2% -11.7% 

Λετονία 218 188 158 136 -13.9% -37.6% 

Λιθουανία 299 242 188 192 0% -35.8% 



5 

 

Λουξεμβούργο 32 36 32 25 -21.9% -21.9% 

Ουγγαρία 740 644 597 624 4.5% -15.7% 

Μάλτα 15 11 22 19 -13.6% 26.7% 

Ολλανδία 640 620 629 613 -2.5% -4.2% 

Αυστρία 552 479 432 413 -4.4% -25.2% 

Πολωνία 3907 2938 3026 2831 -6.4% -27.5% 

Πορτογαλία 937 593 565 624 10.9% -33.4% 

Ρουμανία 2377 1893 1913 1951 2% -17.9% 

Σλοβενία 138 120 130 104 -20% -24.6% 

Σλοβακία 353 274 275 276 0.4% -21.8% 

Φινλανδία 272 270 250 223 -10.8% -18% 

Σουηδία 266 259 270 253 -6.3% -4.9% 

Ηνωμένο Βασίλειο 1905 1804 1878 1783 -4.1% -6.4% 

Ελβετία 327 253 216 230 6.5% -29.7% 

Σερβία 660 599 607 579 -4.6% -12.3% 

Νορβηγία 210 117 135 106 -21.5% -49.5% 

Ισραήλ 352 322 335 321 -4.2% -8.8% 

Ε.Ε. 31595 26190 25726 25249 -1.9% -20.1% 

Νεκροί σε οδικές τροχαίες συγκρούσεις και σύγκριση μεταξύ 2016-2017 και μεταξύ 2010 και 2017 – Προκαταρκτικά στοιχεία 
ανά χώρα για το έτος 2017  

Ο αριθμός θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων στην Κύπρο είναι σχετικά μικρός και γι’ 
αυτό, σύμφωνα με την 12η αναφορά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών , 
δυνατόν να υπάρχει σημαντική ετήσια διακύμανση.  
 
Επειδή ο ρυθμός μείωσης των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων δεν ήταν ο επιθυμητός ανά 
έτος, θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω και πιο εντατικές προσπάθειες ώστε μεταξύ 2020-2022 
να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας.  
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική έκθεση οδικών τροχαίων συγκρούσεων για την περίοδο 2016-2018, 
όπως αυτή ετοιμάστηκε από το Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης της Αστυνομίας, 
παγκύπρια, ποσοστό 57.97% των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων προκλήθηκαν στο 
δευτερεύων οδικό δίκτυο, ποσοστό 34.06% προκλήθηκαν στο αστικό δίκτυο, ενώ ποσοστό 7.97% 
προκλήθηκαν στους αυτοκινητόδρομους.  
 
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι η Αστυνομία Κύπρου έχει μεταβεί  από την Τροχαία 
Αστυνόμευση (Traffic Policing) στην πρακτική της Οδικής Αστυνόμευσης (Road Policing), σύμφωνα 
με τις υφιστάμενες βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές. Λαμβανομένου υπόψη ότι τα πρόσωπα που 
διαπράττουν κάθε είδους έγκλημα / αδίκημα και όχι μόνο τροχαίες παραβάσεις, χρησιμοποιούν το 
οδικό δίκτυο, για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους, η Αστυνόμευση διεξάγεται στα ευρύτερα 
πλαίσια αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και όχι μόνο στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας. 

O στόχος της Βελτίωσης Επιπέδου Οδικής Ασφάλειας και εφαρμογής της Σύγχρονης Μεθόδου 

Οδικής Αστυνόμευσης επιτυγχάνεται με την υλοποίηση της ανάπτυξης της Οδικής Συνείδησης, την 
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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 της Αστυνομίας συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού μέσω του σχεδιασμού και 

υλοποίησής της επικοινωνιακής πολιτικής σε σχέση με την ανάπτυξη της Οδικής Συνείδησης. 

Επίσης η ΜΑΕΠ, η ΥΠΕΓΕ, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης.  

Για την επιτυχία αυτού του στόχου θα πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω δραστηριότητες : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1:  
Ανάπτυξη Οδικής Συνείδησης 
Στην προσπάθειά μας για καλλιέργεια οδικής συνείδησης στους πολίτες και την ενεργότερη 
συμμετοχή τους σε θέματα πρόληψης, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, 
επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες, που είναι οι νεαροί οδηγοί, τα άτομα με 
αναπηρίες, οι πεζοί και τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 
 
Πιστεύουμε πως η συμμόρφωση των οδηγών με τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας δεν 
επιβάλλεται με το σκληρό πρόσωπο του αστυνομικού, ούτε με τις συνεχείς καταγγελίες, αν δεν 
επιδεικνύουμε τον απαιτούμενο σεβασμό προς τον οδηγό και εάν δεν επιδιώκουμε να κερδίσουμε 
την εμπιστοσύνη του.  
 
Χωρίς αμφιβολία, ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος, για την ευαισθητοποίηση του 
κοινού είναι η πρόληψη και ως Αστυνομία, επιδεικνύουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στην εκπαίδευση 
και ειδικότερα στην επιμόρφωση των παιδιών στη χρήση του οδικού δικτύου, και στην ανάπτυξη 
και καλλιέργεια οδικής συνείδησης που πρέπει να εμπεδώνεται από μικρή ηλικία, κατά την οποία 
τα παιδιά αποκτούν στάσεις και δεξιότητες ζωής. 
 
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι την 1η Ιουνίου, 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Δημοκρατίας (Παράρτημα Ι, Μέρος Ι), ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν. 
48(Ι)/2018). Βάσει του νόμου αυτού, 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, 
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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 όπου 
κρίνεται αναγκαίο. 
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας, οι κυριότερες αιτίες που οδήγησαν σε 
θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις μεταξύ των ετών 2016-2018 ήταν η απρόσεκτη οδήγηση (21%), 
η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης (21%), η παράλειψη τήρησης της αριστεράς πλευράς του 
δρόμου (10,87%) , η υπερβολική ταχύτητα (8.7%), λάθος πεζού (8.7%) και ακολουθούν άλλες αιτίες 
σε μικρότερα ποσοστά, αποδεικνύοντας ότι ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το μεγαλύτερο 
πρόβλημα για τη χώρα μας σε σχέση με άλλους  παράγοντες όπως το περιβάλλον ή το όχημα. 
Αποτελεί επίσης γεγονός ότι η ηλικία και η ψυχοσωματική κατάσταση των οδηγών αποτελούν 
σημαντικό παράγοντα για την πρόκληση ενός τροχαίου δυστυχήματος.  
 
Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι μεταξύ των ετών 2016-2018 το 72.97% των νεκρών ήταν Κύπριοι και 
το 27.03% υπήκοοι άλλων χωρών. Από τους νεκρούς οδηγούς και επιβάτες μοτοσικλετών, για την 
τριετία 2016-2018, ποσοστό 46.67% δεν έφεραν προστατευτικό κράνος.’Οσον αφορά σε νεκρούς 
οδηγούς και επιβάτες οχημάτων, για την τριετία 2016-2018, ποσοστό 67.21% των νεκρών δεν 
έφεραν ζώνη ασφαλείας.  
 
Για να πετύχουμε το ζητούμενο, που είναι η συμμόρφωση όλων με τους κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας πρέπει να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές δράσεις όπως: 
 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 1 
 

• Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς και παροχή υποστήριξης στη διοργάνωση 
διαφόρων δράσεων και εκδηλώσεων 

• Συνέχιση του ετήσιου προγράμματος εκστρατειών & άλλων δράσεων ευαισθητοποίησης για 
την οδική ασφάλεια 

• Προώθηση πρωτοβουλιών για ευαισθητοποίηση των ευάλωτων χρηστών τους οδικού 
δικτύου  

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  2 : Πρόληψη Τροχαίων Παραβάσεων και Άσκηση Οδικής Αστυνόμευσης 
Σημαντικό εργαλείο στο έργο της αστυνόμευσης και της προστασίας των πολιτών, αποτελεί η 
σύγχρονη μέθοδος της οδικής αστυνόμευσης (road policing), που εφαρμόζεται από το 2013 που 
στόχο έχει την πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων αλλά και την αντιμετώπιση του 
εγκλήματος γενικότερα.  
Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι τα πρόσωπα που διαπράττουν κάθε είδους εγκλήματα / 
αδικήματα (εμπορία/ χρήση / κατοχή ναρκωτικών, κλοπή, ληστεία, διάρρηξη, κατοχή διαρρηκτικών 
εργαλείων, παράνομη μετανάστευση / παραμονή στη Δημοκρατία κ.λπ.) είναι οδηγοί και ανά πάσα 
στιγμή τα μέλη της Τροχαίας αναμένεται ότι θα τους συναντήσουν στους δρόμους. 
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Τα αποτελέσματα της μεθόδου της οδικής αστυνόμευσης κατά τη διάρκεια του 2018, έχουν ως 
ακολούθως : 

• Εντοπίστηκαν ή συνελήφθηκαν 70 αναζητούμενα πρόσωπα και εντοπίστηκαν 47 κλοπιμαία 
ή αναζητούμενα οχήματα, 

• Από τους ελέγχους προέκυψαν 347 υποθέσεις παράνομης κατοχής ναρκωτικών, 117 
υποθέσεις παράνομης μεταφοράς όπλων και επιθετικών οργάνων, 33 υποθέσεις 
παράνομης κατοχής περιουσίας και 28 υποθέσεις κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων 

• Εντοπίστηκαν 1562 πρόσωπα οφειλέτες ενταλμάτων προστίμου 

• Εντοπίστηκαν 49 παράνομοι αλλοδαποί 
 
Μέσω των Ουλαμών Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων επιτυγχάνεται η πρόληψη και η καταστολή 
των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, ο εντοπισμός και καταγγελία των παραβατών των Νόμων και 
Κανονισμών της Τροχαίας, σε 24ωρη βάση, σε όλα τα τμήματα των αυτοκινητόδρομων και όπου 
αλλού κρίνεται απαραίτητο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις παραβάσεις εκείνες που αποδεδειγμένα 
συμβάλουν στην πρόκληση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, όπως αυτό 
φαίνεται μέσα από τη στατιστική ανάλυση των συγκρούσεων. 
 
Επίσης, για πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων στους αυτοκινητόδρομους και στο 
δευτερεύον οδικό δίκτυο, λειτουργεί το Γραφείο Μηχανικού Ελέγχου το οποίο διεξάγει 
περιοδικούς ελέγχους για να διαπιστώνεται κατά πόσο τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό 
δίκτυο είναι κατάλληλα. 
 
Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι σε περίπτωση σοβαρών συγκρούσεων στους 
αυτοκινητόδρομους ή άλλων περιστατικών που έχουν ως αποτέλεσμα την αποκοπή των λωρίδων 
κυκλοφορίας, περιλαμβανομένων των άσχημων καιρικών συνθηκών, γίνεται έγκαιρη ενημέρωση 
και προειδοποίηση του κοινού μέσω των Μ.Μ.Ε. για αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης και 
για ασφαλή διακίνηση.  
 
Παράλληλα έχουν τροχοδρομηθεί και εφαρμόζονται από την Αστυνομία, διάφορες άλλες ενέργειες 
όπως το σύστημα Φωτοεπισήμανσης, το οποίο λειτουργεί από τις 02/06/2014, με δύο συσκευές 
Φωτοεπισήμανσης στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία, η χρήση του συστήματος MAΝPR 
(Mobile Automatic Number Plate Recognition) και η διενέργεια έκτακτων εκστρατειών σε 
παγκύπρια βάση σχετικά με το αλκοόλ και την ταχύτητα. 
 
Το σύστημα φωτοεπισήμανσης αποτελεί κατ΄ ομολογία εμπειρογνωμόνων στον τομέα οδικής 
ασφάλειας ένα μοναδικό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, περιορίζοντας τους 
θανάτους στην άσφαλτο, αλλά και να δημιουργήσει βιώματα οδικής συνείδησης.  Η εγκατάσταση 
του νέου Συστήματος Φωτοεπισήμανσης σε παγκύπρια βάση, τόσο στο πρωτεύον όσο και στο 
δευτερεύον οδικό δίκτυο, αλλά και η τροποποίηση της νομοθεσίας με στόχο την επιβολή 
αυστηρότερων και πραγματικά αποτρεπτικών ποινών αποτελούν επιτακτική ανάγκη.  
 
Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι έχει ψηφιστεί η νομοθεσία που αφορά στο ναρκοτέστ και έχει 
τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2018. Κατά τη διάρκεια του 2018  πραγματοποιήθηκαν 
παγκύπρια 546 έλεγχοι. Θετικό δείγμα στάλθηκε στο χημείο για 371 οδηγούς..  
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Η Αστυνομία θα συνεχίσει τις προσπάθειες της με προληπτικούς ελέγχους, ενημερώσεις ομάδων 
πολιτών (οδηγών, μαθητών κ.α.) για επικίνδυνες παραβάσεις (όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, 
η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα πορείας, η παραβίαση 
προτεραιότητας και η μη χρήση ζώνης και κράνους κατά την οδήγηση), προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα των τροχαίων παραβάσεων – ατυχημάτων και να 
μειωθούν, όσο είναι δυνατό, οι ανθρώπινες απώλειες. 
 
Για επίτευξη των πιο πάνω θα ακολουθηθούν οι πιο κάτω δράσεις:  
 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 2 

• Αξιολόγηση της μεθόδου συλλογής δεδομένων, του περιεχομένου και της επισκόπησης των 
διαδικασιών για αύξηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των δεδομένων σχετικά με τις 
οδικές συγκρούσεις και τον αριθμό θυμάτων 

• Συγκέντρωση και δημοσίευση των πιο επικίνδυνων περιοχών του οδικού δικτύου, για 
αύξηση της προσοχής των οδηγών για τους πιθανούς κινδύνους που αφορούν στην οδική 
ασφάλεια 

• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών σε σημεία και τμήματα δρόμων όπου σημειώνονται 
σοβαρές οδικές συγκρούσεις   

• Στοχευμένη επιβολή του Νόμου στα μελανά σημεία και σε περιοχές που σημειώνονται 
οδικές συγκρούσεις λόγω ταχύτητας ή οδικές συγκρούσεις που οφείλονται στην οδήγηση 
υπό την επήρεια αλκοόλ, στην οδήγηση χωρίς τη χρήση ζώνης ασφάλειας , στην οδήγηση 
χωρίς κράνος ή στη χρήση κινητού τηλεφώνου 

• Συνέχιση του ετήσιου προγράμματος εθνικών και διεθνών εκστρατειών επιβολής του νόμου 
και ένταξη νέων θεμάτων με έμφαση τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης σοβαρών οδικών 
τροχαίων συγκρούσεων  

• Ενίσχυση παρουσίας της Αστυνομίας στο οδικό δίκτυο 

• Εντοπισμός και εστίαση στους επαναλαμβανόμενους παραβάτες 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  3 : Διαχείριση Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων 
 
Παράλληλα με την πρόληψη και την ανάπτυξη οδικής συνείδησης πρωταρχικό ρόλο διαδραματίζει 
και ο τρόπος αντιμετώπισης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, από τη στιγμή που καλείται η 
Αστυνομία μέχρι τη στιγμή ολοκλήρωσης μιας υπόθεσης. Κάθε χρόνο, μεγάλος αριθμός τροχαίων 
υποθέσεων απορρίπτονται από το Δικαστήριο λόγω μη εκτέλεσης εντάλματος σύλληψης και ακόμα 
μεγαλύτερος αριθμός λόγω μη επίδοσης κλήσης. Όπως φαίνεται είναι πολύ σημαντική η ορθή 
διαχείριση μιας υπόθεσης από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή μέχρι την καταδίκη. Διαφορετικά 
αναλώνονται κόπος και εργατοώρες χωρίς να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.  
‘Ως εκ τούτου η Αστυνομία, εφαρμόζοντας τις πιο κάτω δράσεις θα προσπαθήσει να βελτιώσει τη 
διαδικασία διαχείρισης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.  
 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 3 
• Βελτίωση χρόνου ανταπόκρισης σε σκηνές οδικών τροχαίων συγκρούσεων  
• Έγκαιρη και αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων 
• Ενίσχυση συνεργασίας με άλλους εμπλεκόμενους φορείς 



10 

 

ΣΤΟΧΟΣ 2:  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Η παγκοσμιοποίηση και οι αλλαγές στους τομείς της τεχνολογίας και των επικοινωνιών συνέβαλαν 
στην μετατροπή της τρομοκρατίας από ένα περιφερειακό σε ένα παγκόσμιο πλέον φαινόμενο . Τα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεσμευτεί να καταπολεμήσουν από κοινού την 
τρομοκρατία και να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή προστασία για τους πολίτες τους. Για το 
σκοπό αυτό, το Συμβούλιο υιοθέτησε το 2005 την αντιτρομοκρατική στρατηγική της ΕΕ. Η 
στρατηγική αυτή επικεντρώνεται σε τέσσερις κύριους πυλώνες: πρόληψη, προστασία, καταδίωξη 
και αντιμετώπιση. Σε όλους τους ανωτέρω πυλώνες, η στρατηγική αναγνωρίζει τη σημασία της 
συνεργασίας με τρίτες χώρες και διεθνείς φορείς. 
 
Μία ακόμα προτεραιότητα της Ε.Ε. στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας είναι ο 
εντοπισμός και η αντιμετώπιση των παραγόντων που συμβάλλουν στη ριζοσπαστικοποίηση και των 
διαδικασιών μέσω των οποίων στρατολογούνται άτομα για την εκτέλεση τρομοκρατικών 
ενεργειών. 
 
Η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τους ειδικούς δεν βρίσκεται στο «τόξο» των τρομοκρατών, 
αλλά είναι δυνατόν στόχοι διεθνούς ενδιαφέροντος εντός του εδάφους της να αποτελέσουν στόχο. 
Η γεωγραφική θέση της Κύπρου, η αστάθεια και η έλλειψη στοιχειώδους ασφάλειας σε χώρες της 
Μέσης Ανατολής, οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η παρουσία των 
βρετανικών βάσεων και άλλων δυτικών συμφερόντων στην Κύπρο καθώς και η ανεύρεση 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Κυπριακή ΑΟΖ έχουν αυξήσει το επίπεδο της εν λόγω 
απειλής. 
 
Ταυτόχρονα η Κύπρος γεωγραφικά γειτνιάζει  με χώρες όπως η Συρία, το Ιράκ, η Τουρκία και άλλες 
χώρες της Μέσης Ανατολής που δρουν εξτρεμιστικές ή τρομοκρατικές οργανώσεις.  
 
Παρόλο που από το 1988, δεν παρατηρήθηκαν οποιαδήποτε τρομοκρατικά περιστατικά  στην  
Κύπρο ή εναντίον  Κυπριακών συμφερόντων στο εξωτερικό, δεδομένου ότι η απειλή αυτή δεν 
γνωρίζει σύνορα, πρέπει να αντιμετωπιστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  
 
Η Αστυνομία Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, έχει λάβει σειρά μέτρων 
αντιμετώπισης του φαινομένου. 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, 
των Φυλακών, σε προσωπικό εταιριών ιδιωτικής ασφαλείας που έχει αναλάβει την ασφάλεια των 
αεροδρομίων  κ.α. 
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Επιπρόσθετα, έχουν αυξηθεί τα μέτρα προστασίας στα αεροδρόμια και στα λιμάνια, σε δυνητικούς 
στόχους ξένων συμφερόντων αλλά και σε ούτω καλούμενους «ευάλωτους 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. 
 
Η Αστυνομία, ετοιμάζει αξιολογήσεις κινδύνου για επισκέψεις προσωπικοτήτων ή συμβάντων, 
αλλά και αναφορές για την τάση και την κατάσταση της τρομοκρατίας στην Ε.Ε. και στις γειτονικές 
μας χώρες, εφαρμόζει τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τις διμερείς 
συμφωνίες, τις συμβάσεις και όπου χρειάζεται υποβάλλει προτάσεις για αναθεώρηση τους. Γίνεται 
επίσης καθημερινή και συνεχής παρακολούθηση των ιστοσελίδων του Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ για παρακολούθηση των ψηφισμάτων που αφορούν σε τρομοκρατία και εφαρμογή των 
σχετικών κυρώσεων και τηρείται ενήμερο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,  για 
να προβαίνει στη γνωστοποίηση που απορρέει από τον περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας & 
Προστασίας των Θυμάτων Νόμος(Ν.75 (Ι) /2019), συγκεντρωτικός κατάλογος ατόμων, οντοτήτων 
και οργανώσεων.  
 
Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Κυπριακής Αστυνομίας κατά της τρομοκρατίας περιγράφεται πως 
μπορεί να αντιμετωπιστεί μια τρομοκρατική επίθεση όπως για παράδειγμα ομηρίες, απαγωγές, 
δολοφονικές επιθέσεις, βομβιστικές επιθέσεις, αεροπειρατείες, καταλήψεις κτιρίων και άλλα. Η 
όλη προσπάθεια πραγματοποιείται σε συνεργασία με άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες, τοπικές 
αρχές, ημικρατικούς οργανισμούς, την Εθνική Φρουρά έτσι ώστε να υπάρχει άμεση και 
αποτελεσματική ανταπόκριση. Καθορίζονται η σύνθεση τόσο του Εθνικού Κέντρου Κρίσεως όσο και 
των κέντρων κρίσεως στις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις. 

O στόχος για καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης επιτυγχάνεται με την 

υλοποίηση της συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων 

πρόληψης, τη διαχείριση τρομοκρατικού κτυπήματος και την προστασία προσωπικοτήτων και 

ευαίσθητων στόχων. 

Την κυριότερη συμβολή στην επίτευξη του στόχου έχουν το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος 

(Γραφείο Τρομοκρατίας και Κλάδος Πληροφοριών), η ΔΕΕ-ΔΑΣ (Interpol-Europol), ο Κλάδος 

Επιχειρήσεων, η ΜΠΦ και η Μ.Μ.Α.Δ. Επίσης η ΥΑΜ, η Λ.&.Ν.Α, το Τμήμα Πληροφορικής, οι 

Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών και η ΔΑΣΑ.  

Η Στρατηγική μας βασίζεται σε τέσσερις κυρίως δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην 
πρόληψη, στην προστασία και στην ανταπόκριση ως ακολούθως :  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 
  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  1 : Συλλογή και Ανάλυση Πληροφοριών 
 
Η Ε.Ε. επιδιώκει να πλήξει την ικανότητα σχεδιασμού και οργάνωσης των τρομοκρατών και να 
προσαγάγει τους τρομοκράτες ενώπιον της δικαιοσύνης. Για να επιτύχει τους στόχους αυτούς, έχει 
επικεντρωθεί στην ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων, στη βελτίωση της πρακτικής συνεργασίας και 
της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών (ιδίως μεταξύ της 
Ευρωπόλ και της Eurojust), στην αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και στην 
παρεμπόδιση της πρόσβασης των τρομοκρατών στα μέσα με τα οποία επικοινωνούν και 
πραγματοποιούν επιθέσεις. 
 
Η ορθή διαχείριση και ανάλυση των πληροφοριών αποτελούν νευραλγικό σημείο για την 
αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας και ιδίως του οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας. Σκοπός μας είναι να καταφέρουμε να λειτουργούμε με βάση τα διεθνή και 
ευρωπαϊκά πρότυπα στον τομέα διαχείρισης πληροφοριών. Η ροή των εξελίξεων και η ένταση των 
δυνητικών απειλών απαιτούν τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών πληροφοριών ούτως 
ώστε  να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν επαρκώς και να συμβαδίζουν πλήρως με την 
αρχιτεκτονική ασφαλείας προηγμένων μοντέλων χωρών.  
 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 1 
 

• Αποτελεσματική διαχείριση πληροφοριοδοτών 

• Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των μεθόδων έρευνας, συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης 
των πληροφοριών 

• Διασύνδεση όλων των υπηρεσιών ασφάλειας στον τομέα ανταλλαγής και αξιοποίησης των 
πληροφοριών 

• Ενίσχυση της συνεργασίας τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου σε ότι αφορά στη συλλογή, 
ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς της καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:  
 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μέτρων Πρόληψης  
 
Προς αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που έχουν εμφανιστεί στο μέτωπο της τρομοκρατίας 

κατά το τελευταίο διάστημα, όπως το Ισλαμικό Κράτος (ISIL) , το φαινόμενο των ξένων μαχητών και 

η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας οι προσπάθειες έχουν κατευθυνθεί και σε τομείς πέραν της 

καταστολής.  

Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 2 
 
• Ενίσχυση προστασίας των δημοσίων χώρων και άλλων ευάλωτων περιοχών 
• Αντιμετώπιση φαινομένων διακρίσεων και ρατσισμού 
• Μείωση των παρανόμως διακινούμενων όπλων και πυρομαχικών και περιορισμός της   
     πρόσβασης σε πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών 
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• Καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και μέσων 
• Εξασφάλιση διαρκούς ετοιμότητας του προσωπικού και άλλων πόρων για άμεση και      
     αποτελεσματική ανταπόκριση σε ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια 
• Αυξημένη ετοιμότητα έναντι χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών κινδύνων  
     για την ασφάλεια  
• Ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης κινδύνων 
• Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την  
      πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3:  Διαχείριση Τρομοκρατικού Κτυπήματος  
 
Σύμφωνα με τον τέταρτο πυλώνα της  στρατηγικής της Ε.Ε. σημαντική είναι η προετοιμασία, με 
πνεύμα αλληλεγγύης, της αντιμετώπισης και της ελαχιστοποίησης των συνεπειών των 
τρομοκρατικών επιθέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση των ικανοτήτων αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων, του συντονισμού της αντίδρασης και των αναγκών των θυμάτων.  
Στις σχετικές προτεραιότητες συγκαταλέγονται η διαμόρφωση ρυθμίσεων συντονισμού για την 
αντιμετώπιση κρίσεων, η αναθεώρηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, η ανάπτυξη της 
εκτίμησης επικινδυνότητας και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά στην παροχή 
βοήθειας στα θύματα της τρομοκρατίας.  
 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 3  
• Αύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων για αποτελεσματική αντιμετώπιση  

περιστατικών που απειλούν την ασφάλεια και έκτακτων περιστατικών 
• Οργανωμένη και ενιαία αντιμετώπιση του φαινόμενου με βάση τα επιχειρησιακά  

σχέδια δράσης  
• Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους εμπλεκομένους φορείς στην Κύπρο και στο  

Εξωτερικό 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Προστασία Προσωπικοτήτων και Ευαίσθητων Στόχων  
Ανάμεσα στις προτεραιότητες της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της Ε.Ε. είναι και η προστασία 
των πολιτών και των υποδομών και η μείωση της τρωτότητας σε επιθέσεις. Στις σχετικές δράσεις 
συγκαταλέγονται η προστασία των ευαίσθητων στόχων και η μείωση της τρωτότητας των κρίσιμων 
υποδομών. 
Το 2015 δημιουργήθηκε ο Ειδικός Ουλαμός Φρουράς, ο οποίος υπάγεται διοικητικά και 
επιχειρησιακά στον Αστυνομικό Διευθυντή Επαρχίας Λευκωσίας. Αποστολή του Ειδικού Ουλαμού 
Φρουράς είναι η φρούρηση και η περιπολιακή κάλυψη διαφόρων ευαίσθητων στόχων, όπως 
δημόσια κτήρια, διπλωματικές αποστολές, κοινωφελείς οργανισμοί, κ.ά., για πρόληψη, αποτροπή 
ή αντιμετώπιση οποιασδήποτε τρομοκρατικής ή άλλης μορφής εγκληματικής ενέργειας. 
 
Ο Ουλαμός στελεχώνεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και εφοδιάζεται με κατάλληλο 
εξοπλισμό, για να μπορεί να ανταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του. 
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 4 
• Εφαρμογή μέτρων προστασίας σε ημεδαπούς στόχους και στόχους ξένων συμφερόντων  
        υψηλού κίνδυνου για πρόληψη και αποτροπή παράνομων ενεργειών 
• Εφαρμογή μέτρων προστασίας για επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων 
• Αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας και έκτακτων περιστατικών 
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ΣΤΟΧΟΣ 3:  : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Η Κύπρος είναι γενικά ασφαλέστερη όσον αφορά στο έγκλημα σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες Συνήθως διαπράττονται αδικήματα κατά της περιουσίας και συχνά περιλαμβάνουν 
σωματική βία.  
 
Τέτοιου είδους εγκλήματα σύμφωνα με διεθνείς έρευνες αποτελούν το πρώτο βήμα για τους νέους 
να εμπλακούν σε πιο σοβαρές μορφές εγκληματικότητας. Επομένως, η επένδυση στην πρόληψη 
του κοινού εγκλήματος συμβάλλει ταυτόχρονα και στην καταστολή σοβαρότερης 
εγκληματικότητας.  
 
Το φαινόμενο του χουλιγκανισμού αποτελεί επίσης ένα σοβαρό πρόβλημα για την Αστυνομία. Η 
εμφάνιση του φαινομένου συνδέεται με την εμπορευματοποίηση του αθλήματος και την ενίσχυση 
του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ομάδες. Οι πιο σκληροπυρηνικοί φανατικοί οπαδοί, βλέπουν την 
Αστυνομία ως μια απειλή και πολλές φορές ζητούν αφορμή για σύγκρουση μαζί της.  
 
Όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα κατά τη διάρκεια του 2018 η Αστυνομία προέβη στη 
διερεύνηση 6246 υποθέσεων (μικροπαραβάσεων) με ποσοστό εξιχνίασης 94.3%. Σε σχέση με to 
2016 παρουσιάζεται μείωση των υποθέσεων, ενώ ο αριθμός των υποθέσεων κατά τη διάρκεια του 
2017 παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα. Το ποσοστό εξιχνίασης παραμένει και πάλι περίπου στα 
ίδια επίπεδα.  
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Για την αποτελεσματική διερεύνηση των διαφόρων σοβαρών υποθέσεων συμβάλει σημαντικά και 
η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας. Με την επιστημονική έρευνα και μέσω 
του σύγχρονου εξοπλισμού και μεθόδων που χρησιμοποιεί, συνέβαλε στην ανεύρεση και ανάλυση 
μαρτυρίας, για περαιτέρω εξιχνίαση των υποθέσεων.  

O στόχος της αντιμετώπισης του κοινού εγκλήματος επιτυγχάνεται με την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών για θέματα πρόληψης κοινού εγκλήματος, με τις δράσεις για πρόληψη και με τον ορθό και 

αποτελεσματικότερο τρόπο της διαχείρισης των υποθέσεων. 

Την κυριότερη συμβολή στην επίτευξη του στόχου έχουν οι Αστυνομικές Διευθύνσεις Επαρχιών, το 
Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος και η ΥΠ.ΕΓ.Ε. Επίσης στη δραστηριότητα αυτή συμβάλουν το 
Γρ.Τύπου & Δημ. Σχέσεων, το Γρ.Χουλιγκανισμού, το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Τμήμα 
Πληροφορικής.                        

Για την επιτυχία αυτού του στόχου θα πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω δραστηριότητες : 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για Θέματα Πρόληψης Κοινού Εγκλήματος  
Η αντιμετώπιση του εγκλήματος δεν πρέπει να γίνεται μόνο με καταστολή, αλλά και με πρόληψη. 
Σε αυτή την προσπάθεια η Αστυνομία επιζητά τη συνεργασία του κοινού.  Οποιαδήποτε μέτρα και 
να ληφθούν, δεν είναι δυνατό να αποδώσουν στον επιθυμητό βαθμό εάν οι πάντες δεν 
συνειδητοποιήσουν ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν είναι αποκλειστικό έργο και 
ευθύνη της Αστυνομίας, αλλά και της κοινωνίας, μέσα στην οποία το έγκλημα αυτογεννιέται και 
αναπτύσσεται. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να αφήνεται μόνη η Αστυνομία στον πόλεμο κατά του 
εγκλήματος. 

Η συμμετοχή των πολιτών στην πρόληψη του εγκλήματος πραγματώνεται είτε με τη λήψη από τον 
πολίτη ουσιαστικών πρωτοβουλιών και μέτρων, ώστε να αποφεύγει – σε ατομικό επίπεδο – τη 
θυματοποίησή του, είτε με τη συνεργασία του με άλλους πολίτες, με φορείς και με την Αστυνομία, 
με σκοπό την πρόληψη γενικά του εγκλήματος.     

Η ενδυνάμωση σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μεταξύ Αστυνομίας και κοινού, με απώτερο 
σκοπό την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, μέσα από τη συλλογική προσπάθεια για πρόληψη και 
εξιχνίαση του εγκλήματος, αποτελεί προτεραιότητά μας.  

Στα πλαίσια αυτά, συνεχίζεται η πραγματοποίηση συναντήσεων και η συζήτηση διαφόρων 
προβλημάτων/θεμάτων που ενδιαφέρουν και απασχολούν το κοινό με διάφορες τοπικές 
κοινωνικές ομάδες. Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη σχέσεων με διάφορες  
πολυπολιτισμικές ομάδες.  
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 1 

• Βελτίωση επικοινωνιακής πολιτικής της Αστυνομίας 
• Διοργάνωση διαλέξεων για θέματα πρόληψης εγκλήματος σε ευάλωτες ομάδες  
• πληθυσμού 
• Επαρκής ενημέρωση του κοινού για λήψη προληπτικών μέτρων   
• Ενίσχυση συνεργασίας με άλλους εμπλεκόμενους φορείς για βελτίωση της ασφάλειας του 

πολίτη 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 :  Πρόληψη Κοινού Εγκλήματος  

Η ασφάλεια του πολίτη είναι η κύρια αποστολή της Αστυνομίας, ωστόσο, η ασφάλεια αφορά σε 
ολόκληρη την πολιτεία, τόσο τις Τοπικές Αρχές όσο και τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά. 
Επενδύουμε λοιπόν στη συνεργασία του πολίτη με την Αστυνομία, θεωρώντας τη συνεργασία αυτή 
ως σημαντική στην επίτευξη ασφάλειας. Επενδύουμε σε ένα νέο μοντέλο κοινοτικής 
αστυνόμευσης, βάσει του οποίου σε συνεργασία με τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της 
Παραβατικότητας και τον Παρατηρητή της Γειτονιάς θα αναπτύξουμε μια πολυδιάστατη δράση 
έχοντας ως πρότυπο άλλες αναπτυγμένες χώρες. 

Συνολικά, στην Κοινοτική Αστυνόμευση είναι τοποθετημένοι 74 Αστυνομικοί της Γειτονιάς και 
καλύπτουν 164 Δήμους και Κοινότητες παγκύπρια . 

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 297 Κοινότητες, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής του αριθμός κοινοτήτων. Το 
ενδιαφέρον του κοινού παραμένει σε υψηλό επίπεδο και απαριθμεί σήμερα, 104.000 παρατηρητές 
παγκύπρια. Στατιστικά έχει διαφανεί ότι στις περιοχές όπου εφαρμόζεται ο θεσμός το ποσοστό 
εγκληματικότητας έχει μειωθεί κατά 25 – 30%. 
 
Από τον Ιούλιο του 2017 έχει εφαρμοστεί και η Ποδηλατική Αστυνόμευση. Εικοσιτέσσερα μέλη 
τοποθετήθηκαν στην Ποδηλατική Αστυνόμευση στις τέσσερις παράλιες πόλεις (οκτώ στη Λεμεσό, 
οκτώ στην Αμμόχωστο, τέσσερα στη Λάρνακα και τέσσερα στην Πάφο). Κύριος σκοπός της 
λειτουργίας της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης είναι η πρόληψη του εγκλήματος, η συλλογή 
πληροφοριών για ριζοσπαστικοποίηση, εμπορία προσώπων και άλλων μορφών εγκληματικότητας, 
η εξυπηρέτηση του κοινού παρέχοντας κατάλληλες οδηγίες και απαραίτητες πληροφορίες τόσο 
τουριστικού όσο και ευρύτερου ενδιαφέροντος, η συνεργασία και συνδρομή σε άλλες Υπηρεσίες 
της Αστυνομίας ή άλλους Φορείς, ώστε να διευθετούνται προβλήματα, καθώς και η ανάλογη 
επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αποτελεσματική ανταπόκριση στη διαχείριση ήπιων περιστατικών 
αστυνομικής φύσεως. Η Ποδηλατική Αστυνόμευση έτυχε θετικής ανταπόκρισης από το Κοινό και 
έχει αγκαλιαστεί ευρέως από ξένους τουρίστες και Κύπριους πολίτες. 

Επιπλέον, η Αστυνομία θα συνεχίσει τη διοργάνωση διαλέξεων για θέματα πρόληψης εγκλήματος 
σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η διεξαγωγή περιπολιών και 
συνδυασμένων επιχειρήσεων σε περιοχές και χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη 
εγκληματικότητα. Πέραν των πιο πάνω, στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης, θα συνεχίσουν να 
πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις σε δημόσια κτήρια, Τράπεζες, Ανεξάρτητες Υπηρεσίες του 
κράτους, Δικαστήρια, Ημικρατικούς Οργανισμούς, κτήρια κοινής ωφελείας, εκκλησίες και 
πρεσβείες για θέματα ασφάλειας.  

Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 2 
• Επέκταση και αναβάθμιση του θεσμού της κοινοτικής αστυνόμευσης 
• Αποτελεσματική παρακολούθηση, ανάλυση και χαρτογράφηση των δεδομένων που  

αφορούν στο κοινό έγκλημα για λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων 
• Ανάπτυξη νέων στοχευόμενων προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης και ενίσχυση  
              των υφισταμένων 
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• Εκσυγχρονισμός των δικτύων συνεργασίας με εμπλεκομένους φορείς 
• Αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας στους αθλητικούς χώρους και κατά τη    
             διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων 
• Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των μεθόδων έρευνας, συλλογής και αξιοποίησης  
 επιχειρησιακών πληροφοριών 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 :   Διαχείριση Υποθέσεων που αφορούν στο Κοινό Έγκλημα  
Η λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης υποθέσεων από τη στιγμή που 
λαμβάνεται η πληροφορία μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης για απονομή της δικαιοσύνης 
αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας προς τους πολίτες. Η Αστυνομία θα προσπαθήσει 
να αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών της μέσα από τη βελτίωση της οργάνωσης και 
λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης υποθέσεων. Αυτό θα συμβάλει στην αύξηση της 
διαφάνειας, της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας στον τομέα αυτό.  
 
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 3 
 

• Έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε περιστατικά κοινού εγκλήματος 

• Έγκαιρη και αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων 

• Ποιοτική και άμεση παροχή υπηρεσιών κατά την έκδοση διαφόρων βεβαιώσεων, 
πιστοποιητικών κ.λ.π. 

• Μείωση των εκκρεμούντων ενταλμάτων σύλληψης/προστίμων 
 

ΣΤΟΧΟΣ 4: : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  

 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Στις μέρες μας παρατηρείται αύξηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο επηρεάζει 
αρνητικά την ειρήνη, την ανάπτυξη, τη δημοκρατία, τη χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Οι διασυνδέσεις του οργανωμένου εγκλήματος με τη διαφθορά και την τρομοκρατία 
αποτελούν σημαντική απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, ενώ οι οργανωμένες εγκληματικές 
ομάδες έχουν προσαρμοστεί στα νέα διεθνή δεδομένα της παγκοσμιοποίησης, της νέας 
τεχνολογίας, του διαδικτύου και των διεθνών τραπεζικών πρακτικών και συχνά “κρύβονται” κάτω 
από νόμιμες δραστηριότητες. 
 
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 παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, το διεθνές οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά αποτελούν 
μείζονα παγκόσμια προβλήματα, τα οποία επιδεινώνονται από τον πλημμελή έλεγχο των συνόρων, 
τις νέες τεχνολογίες και την αυξημένη κινητικότητα ανθρώπων, κεφαλαίων και επιχειρήσεων. Τα 
τελευταία χρόνια το οργανωμένο έγκλημα έχει αυξηθεί δραματικά και προσαρμόζεται γρήγορα 
στις νέες συνθήκες, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα νέα μέτρα εναντίον του. 
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Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος είναι 
απαραίτητη η αποτελεσματική υιοθέτηση του διεθνούς νομοθετικού πλαισίου καθώς επίσης και η 
θέσπιση και τροποποίηση νομοθεσιών.Το νομοθετικό σύστημα της Κύπρου, που πηγάζει από το 
Σύνταγμα, χαρακτηρίζεται από κάποιες δυσκαμψίες και απαρχαιωμένες πολιτικές, με αποτέλεσμα 
να ασκούνται περιορισμοί που εμποδίζουν την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων σύμφωνα με τα 
σύγχρονα δεδομένα. Έτσι, πολλές φορές οι ανάγκες αναδιοργάνωσης που εμφανίζονται κατά 
καιρούς, δύναται να προσκρούουν σε νομοθετικά εμπόδια και να μην εκτελούνται. Θετικό 
αποτελεί το γεγονός ότι έχει ληφθεί η απόφαση και προχωρά η διαδικασία για την αναδιοργάνωση 
και τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων.  
 
Για επίτευξη των πιο πάνω θα γίνει προσπάθεια για αύξηση των ευκαιριών εκπαίδευσης σε θέματα 
αντιμετώπισης της σύγχρονης μορφής εγκλήματος, αναβάθμιση της τεχνολογίας και λογισμικών 
προγραμμάτων, εφαρμογή στρατηγικών πολιτικών του τομέα δημόσιας τάξης για την πρόληψη του 
εγκλήματος, συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό,  
προγραμματισμός για αποφασιστική και αποτελεσματική επιχειρησιακή δράση κατά του 
εγκλήματος, κ.λ.π.. 
 
Επίσης θα γίνει προσπάθεια για πρόληψη και καταστολή της αστυνομικής διαφθοράς μέσα από 
αποτελεσματικούς ελέγχους και προστασία των μελών, αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση 
πράξεων διαφθοράς, διαπλοκής και κατάχρησης εξουσίας, αύξηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για τη γνώση, αναγνώριση, πρόληψη και καταστολή της διαφθοράς για όλες τις 
βαθμίδες, εκπαίδευση για ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων για αποτελεσματική διαχείριση 
του φαινομένου της διαφθοράς και των ηθικών διλημμάτων. 
 
Τα αδικήματα σοβαρής μορφής που διερευνήθηκαν το 2018 ανήλθαν σε 4982 παρουσιάζοντας 
μικρή μείωση σε σύγκριση με το 2016 και το 2017, όπου τα αδικήματα αυτά ανήλθαν σε 5094 και 
5253, αντίστοιχα.Το ποσοστό εξιχνίασης των υποθέσεων κατά τη διάρκεια του 2018, ανήλθε στο 
69,4%, παρουσιάζοντας  αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, αφού το 2016 ήταν 61.4% ενώ 
το 2017 64.1%.  
 
Ενδεικτικά παρουσιάζονται τα πιο κάτω σοβαρά αδικήματα που απασχόλησαν την Αστυνομία κατά 
τη διάρκεια της τριετίας 2016 - 2018 μαζί με το αντίστοιχο ποσοστό εξιχνίασης. Όπως 
παρουσιάζεται και στον πιο κάτω πίνακα, διαχρονικά η καταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές 
ύλες, οι εμπρησμοί, οι διαρρήξεις και οι κλοπές παρουσιάζουν τα χαμηλότερα ποσοστά εξιχνίασης.  



19 

 

 
 
Διαχρονικά, οι επαρχίες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά στο σοβαρό 
έγκλημα είναι οι δύο μεγαλύτερες σε εδαφική έκταση και πληθυσμό, η Λευκωσία και η Λεμεσός. 
Ακολουθούν η Πάφος, η Λάρνακα, η Αμμόχωστος και τελευταία η Μόρφου.  
 
Στα πλαίσια καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, κατά τη διάρκεια του 2018, 
πραγματοποιήθηκαν και πάλι διάφορες επιχειρήσεις στα πλαίσια  των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
της Europol EMPACT (European Multidisciplinary platform against criminal threats) στις οποίες η 
Κύπρος, έλαβε μέρος σχετικά με τις (α) Κλοπές Μετάλλων, (β) Συνθετικά Ναρκωτικά, (γ) Κοκαΐνη, 
(δ) Εμπορία Προσώπων  και (ε) Cyber Crime (sexual exploitation), με πολύ θετικά αποτελέσματα. 
Θα καταβληθεί προσπάθεια για ενίσχυση και ενδυνάμωση της αστυνομικής συνεργασίας με 
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς. 
 
Την κυριότερη συμβολή στην επίτευξη του στόχου έχουν το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος το 
οποίο καθορίζει και την πολιτική για τα θέματα αυτά, η ΥΚΑΝ., όλες οι ΑΔΕ, το Τμήμα 
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Πληροφορικής, το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η ΔΕΠΕ & Ε και η Υ.Ε.Ε.Α. Επίσης συμβάλουν η 
Μ.Μ.Α.Δ., η ΜΑΕΠ, η Λ.&.Ν.Α. και η ΔΑΣΑ.   
 
Για την αποτελεσματική διερεύνηση των διαφόρων σοβαρών υποθέσεων συμβάλει σημαντικά και 
η Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομίας. Με την επιστημονική έρευνα και μέσω 
του σύγχρονου εξοπλισμού και μεθόδων που χρησιμοποιεί, συνέβαλε στην ανεύρεση και ανάλυση 
μαρτυρίας, για περαιτέρω εξιχνίαση των υποθέσεων.  

O στόχος της καταπολέμησης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, επιτυγχάνεται με τις 

δράσεις που θα αναληφθούν για καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, 

την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, των ναρκωτικών, του ηλεκτρονικού εγκλήματος και 

της εμπορίας προσώπων.   

Για την επιτυχία αυτού του στόχου θα πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω δραστηριότητες : 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 
 
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 και οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. 
 
Κατά τη διάρκεια του 2018 σύμφωνα με το Νόμο 3(Ι)/2018, συστήνεται για πρώτη φορά Υπηρεσία 
Εσωτερικού Ελέγχου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η αποστολή της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 
είναι : 
 
(α) H συλλογή, η καταγραφή, η επεξεργασία, η αξιολόγηση, η αξιοποίηση και η διερεύνηση 
πληροφοριών και στοιχείων για θέματα διαφθοράς στην Αστυνομία, καθώς και η διεξαγωγή 
ερευνών, ανακρίσεων και εξετάσεων για τη βεβαίωσή τους, 
(β) η διερεύνηση, η εξιχνίαση και η δίωξη αδικημάτων διαφθοράς που διαπράττουν ή/και στα 
οποία συμμετέχουν ή/και τα οποία ενέχονται ή/και συγκαλύπτουν μέλη της Αστυνομίας, 
(γ) η εκπόνηση μελετών, η έκδοση εγκυκλίων και η επεξεργασία εγχειριδίων για σκοπούς 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μελών της Αστυνομίας, 
(δ) η αξιολόγηση των κινδύνων από φαινόμενα διαφθοράς και η υποβολή εισηγήσεων και 
προτάσεων για την καταστολή και τον περιορισμό τους. 
 
Νοείται ότι, οι πιο πάνω διατάξεις της νομοθεσίας, δεν επηρεάζουν την αποστολή και τις 
αρμοδιότητες οποιωνδήποτε Υπουργείων, Αρχών, Τμημάτων και Υπηρεσιών της Δημοκρατίας. 
 
Επιπλέον, υπάρχει το  γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης το οποίο  μεταξύ άλλων εκδίδει ετήσιες 
εκθέσεις οι οποίες σε γενικές γραμμές επικεντρώνονται σε αθέμιτες πράξεις συμπεριφοράς στην 
Αστυνομία, στους αιτούντες αιτητές ασύλου, στους αλλοδαπούς εργαζόμενους κ.λ.π. καθώς και η  
Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και παραπόνων κατά της Αστυνομίας η οποία διερευνά 
ισχυρισμούς και παράπονα σχετικά με πράξεις διαφθοράς, δωροδοκίας , αθέμιτου πλουτισμού ή 
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διαπλοκής, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πράξεις οι οποίες συνιστούν ευνοιοκρατική 
μεταχείριση ή συμπεριφορά κλπ. 
 
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
 
 Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 1 

• Αποτελεσματική παρακολούθηση, ανάλυση και χαρτογράφηση των δεδομένων που 
αφορούν στο Οργανωμένο Έγκλημα και πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων 

• Ενίσχυση στόχευσης προς δίκτυα οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος 

• Αναβάθμιση της επιστημονικής διερεύνησης διαφόρων μορφών εγκλήματος 

• Έγκαιρη και αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων 

• Βελτίωση τρόπου διερεύνησης πληροφοριών που αφορούν σε αποκλίνουσα ή παραβατική 
συμπεριφορά μελών της Αστυνομίας 

• Ενίσχυση της ικανότητας για διαχείριση του ρίσκου που συνδέεται με τους δράστες 
σεξουαλικών αδικημάτων 

• Αποτελεσματική δράση στα περιστατικά οικογενειακής βίας και εγκλημάτων σεξουαλικής 
φύσης 

• Ενίσχυση συνεργασίας με άλλους εμπλεκόμενους φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος 
 
Το οικονομικό έγκλημα, παρόλο που συνήθως δεν έχει ανθρώπινα θύματα, στρέφεται εναντίον 
ολόκληρης της κοινωνίας. Κυριότερες κατηγορίες του οικονομικού εγκλήματος είναι η διαφθορά, η  
κλοπή, η απάτη, η χειραγώγηση, η κατάχρηση, η υπεξαίρεση, η πλαστογραφία, η λαθρεμπορία και 
οι μεγάλες φορολογικές παραβάσεις και απάτες.  
 
Η Αστυνομία συμβάλει στον τομέα αυτό μέσα από τη διερεύνηση σοβαρών και πολύπλοκων 
υποθέσεων οικονομικής φύσεως, την εκτέλεση αιτημάτων άλλων χωρών για παροχή δικαστικής 
συνδρομής, την παροχή πληροφοριών που ζητούνται μέσω της Δ.Ε.Ε.-Δ.Α.Σ. από την Interpol, 
Europol και άλλες υπηρεσίες για το  οικονομικό έγκλημα, τη στενή συνεργασία με τη Μονάδα 
Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ.) για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, τη στενή συνεργασία με 
τα Επαρχιακά Τ.Α.Ε. για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος και τη συνεργασία με 
άλλους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. 
 
Η διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν στην οικονομία αποτελεί μια από τις κύριες και 
βασικές προτεραιότητες μας με στόχο την όσο το δυνατόν πιο ενδελεχή και σε βάθος έρευνα για να 
εξακριβωθούν τα αίτια και να οδηγηθούν οι ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης. 
 
Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αδικήματα οικονομικού εγκλήματος μεταξύ των ετών 
2016-2018 μαζί με τα ποσοστά εξιχνίασης. Τα αδικήματα που αφορούν σε ψευδείς παραστάσεις, 
απάτη κ.λ.π., αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των αδικημάτων. 
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Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 2 
 

• Αποτελεσματική και γρήγορη διερεύνηση των υποθέσεων  

• Ενίσχυση συνεργασίας με άλλους εμπλεκομένους φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό 
(Νομική Υπηρεσία, Υπουργείο Οικονομικών κ.λπ.) για θέματα ανταλλαγής πληροφοριών για 
οικονομικές άπατες, φοροδιαφυγή κ.λπ.  

• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας στον τομέα του οικονομικού εγκλήματος 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3:  Συστηματική Δράση της Αστυνομίας κατά των Ναρκωτικών 
Το φαινόμενο των ναρκωτικών αποτελεί μια σημαντική απειλή για την κοινωνία μας ευρύτερα. Το 
φαινόμενο χαρακτηρίζεται πολυδιάστατο, σύνθετο και δυναμικό, αφού αλλάζει συνεχώς 
χαρακτήρα. Η αγορά ναρκωτικών είναι από τις πιο δυναμικές αγορές εγκλήματος. Το ανθρώπινο 
και κοινωνικό κόστος για τη δημόσια υγεία και  ασφάλεια, είναι τεράστιο. Για το λόγο αυτό η 
αντιμετώπιση του απαιτεί συντονισμένη συλλογική και συνολική προσέγγιση βασισμένη στους 
άξονες της πρόληψης, της καταστολής, της θεραπείας και της κοινωνικής επανένταξης των 
ουσιοεξαρτημένων.   

Η Αστυνομία Κύπρου εφαρμόζει την πολιτική της πολιτείας που πηγάζει μέσα από την Εθνική 
Στρατηγική για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες (2013-2020), η οποία 
στηρίζεται στις Διεθνείς Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά, στην Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική και σε κατευθυντήριες γραμμές άλλων διεθνών οργανισμών. Συνιστά δε το βασικό 
κείμενο πολιτικής για τις εξαρτήσεις και κατευθύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  

Η Εθνική Στρατηγική αποτελείται από 5 βασικούς τομείς παρέμβασης: Πρόληψη, Θεραπεία και 
κοινωνική επανένταξη, μείωση της βλάβης, ρύθμιση και έλεγχος της προσφοράς και Διεθνής 
Συνεργασία και ενσωματώνει 4 εγκάρσια εργαλεία: τεκμηρίωση, αξιολόγηση, έρευνα και 
παρακολούθηση.   

Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής, προϋποθέτει στενή συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες 
Υπηρεσίες, κρατικές και μη, αλλά και τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.  

Ο Πυλώνας Μείωση της Προσφοράς που είναι κατ΄ εξοχήν αρμοδιότητα της Αστυνομίας Κύπρου 
έχει ως προτεραιότητα τη μείωση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση 
παράνομων ουσιών εξάρτησης και οι στόχοι επικεντρώνονται στη:  

• Μείωση της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης 

• Αποτροπή της εισαγωγής παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσω των νομίμων εισόδων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ή από άλλα μη νόμιμα σημεία 

• Πρόληψη της διαθεσιμότητας και της διακίνησης πρόδρομων/προ-πρόδρομων ουσιών και 
Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών 

• Πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται 
με τις παράνομες εξαρτήσεις. 

Σφαιρικός στόχος της δράσης 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 της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου. Οι υποθέσεις μεταξύ των ετών 2016-2018, μαζί με τον αριθμό ενεχομένων προσώπων 
παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα. Τόσο οι υποθέσεις ναρκωτικών, όσο και ο αριθμός των 
ενεχομένων προσώπων παρουσιάζουν αύξηση. 

 2016 2017 2018 

Αριθμός Υποθέσεων 895 950 1168 

Ενεχόμενα Πρόσωπα 1030 1078 1313 



24 

 

Σημειώνεται ότι, λόγω της φύσεως των υποθέσεων των ναρκωτικών το ποσοστό εξιχνίασης τους 
είναι ψηλό.  

Από τα διαθέσιμα στοιχεία, η κάνναβη παραμένει η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία χρήσης 
ιδιαίτερα σε νεαρούς και νεαρούς ενήλικες χρήστες. Νέα πρόκληση για την Αστυνομία αποτελεί και 
η Νομοθετική Ρύθμιση για τη Φαρμακευτική κάνναβη. Ο διοικητικός φόρτος της Αστυνομίας θα 
αυξηθεί αφού θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα ελέγχου και ασφάλειας με στόχο την αποφυγή 
του ενδεχόμενου εκτροπής της φαρμακευτικής κάνναβης στην παράνομη αγορά ή σε παράνομη 
χρήση. 

Ως δεύτερη ουσία προτίμησης εμφανίζεται η κοκαΐνη που φαίνεται να κερδίζει έδαφος μεταξύ των 
χρηστών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σε χαμηλά επίπεδα η επικράτηση της μεθαμφεταμίνης που 
φαίνεται όμως να εμφανίζεται ως αναδυόμενο πρόβλημα. Η εμφάνιση των Νέων Ψυχότροπων 
Ουσιών παραμένει ακόμα μια απειλή που παρακολουθείται συνεχώς από την Αστυνομία.  

Η επιχειρησιακή δράση της Αστυνομίας εστιάζεται στις πιο κάτω προτεραιότητες: 
 

• Κατάσχεση ποσοτήτων των παράνομων ουσιών  

• Αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία 

• Αποτροπή της διακίνησης νέων ψυχοτρόπων ναρκωτικών 

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. 

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 επανένταξή 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. 

Για την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, η Αστυνομία πραγματοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:  
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Προληπτικές Παρεμβάσεις  

Διοργανώνονται διαλέξεις, εργαστήρια και συζητήσεις, τα οποία παρακολουθούν άτομα διαφόρων 
ηλικιών. Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου 
διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις και εκδίδεται ενημερωτικό υλικό με αντιναρκωτικά 
μηνύματα.  

Κοινωνική Παρέμβαση/Παροχή βοήθειας στο κοινό  

Οι κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών, όσο και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα 
ναρκωτικά, προτρέπουν τα κράτη να αναπτύξουν, στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης τους, τέτοιες πολιτικές και μέτρα, κοινωνικά αλλά και θεραπευτικά, που να στηρίζουν 
τα ουσιοεξαρτώμενα άτομα στην πορεία της απεξάρτησης και της κοινωνικής επανένταξης. 

Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται στην Αστυνομία, από τις αρχές του 2011, το πρωτόκολλο 
συνεργασίας για παραπομπή νεαρών συλληφθέντων και ατόμων που ζητούν βοήθεια από την 
Αστυνομία με τα κρατικά θεραπευτικά κέντρα. Περιλαμβάνει όλα τα κρατικά θεραπευτικά κέντρα 
στα οποία μπορούν να παραπεμφθούν οι συλληφθέντες, καθώς επίσης καθορίζονται με σαφήνεια 
τα κριτήρια ένταξης των νεαρών συλληφθέντων σε θεραπευτικά κέντρα και ο ρόλος και τα πλαίσια 
λειτουργίας των εμπλεκομένων φορέων (Υ.ΚΑ.Ν, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ( Υ.Ψ.Υ.)). 

Μέσα στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου, οι Λειτουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης της Αστυνομίας,  το 
2018 παρείχαν συμβουλευτική στήριξη και καθοδήγηση σε αριθμό ατόμων, από τα οποία 346 ήταν 
«εξυπηρετούμενοι», (χρήστες ναρκωτικών) και 169 άτομα του οικογενειακού υποστηρικτικού τους 
περιβάλλοντος. Από τους 346, οι 244 εξυπηρετούμενοι πληρούσαν τα κριτήρια του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας.   

Με στόχο στη βελτίωση των προνοιών, ως και επέκτασής του και σε μη κρατικά θεραπευτικά 
κέντρα, ξεκίνησε σχετική προσπάθεια, σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες.   
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 

Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 3 

• Εντοπισμός νεαρών παραβατών μέχρι την ηλικία των 18 ετών με στόχο την έγκαιρη 
παρέμβαση 

• Προώθηση προληπτικών δράσεων αγωγής και υγείας για την αποφυγή χρήσης παράνομων 
εξαρτησιογονων ουσιών σε συγκεκριμένες ομάδες υψηλού κινδύνου 

• Αποτελεσματικός εντοπισμός των εμπόρων μέσα από την αξιοποίηση των πληροφοριών 

• Μείωση διακίνησης των παράνομων ουσιών εξάρτυσης  

• Αποτροπή της εισαγωγής παράνομων ουσιών εξάρτυσης στην Κ.Δ. 

• Συνεργασία με οργανισμούς της Ε.Ε., Διεθνείς Οργανισμούς & τρίτες χώρες στον τομέα των 
ουσιών εξάρτησης 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4:  Καταπολέμηση του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο (cybercrime)  
Ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη και συμβάλει σε σταθερή και 
παραγωγική κοινωνία. Η τεχνολογία της πληροφορικής αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητας και έχει καταστήσει δυνατή ενός ευρέως φάσματος εγκληματικών πράξεων 
με τη χρήση του διαδικτύου και των άλλων ηλεκτρονικών μέσων οι οποίες απαιτούν εξειδικευμένη 
και αυξημένη κατάρτιση.  
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Για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών του περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του 
Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμου (Νόμος 22(ΙΙΙ)/2004), ιδρύθηκε και λειτουργεί το Γραφείο 
Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (CYBER CRIME). Η αποστολή του Γραφείου είναι η 
διερεύνηση εγκλημάτων που γίνονται μέσω  διαδικτύου και ηλεκτρονικών υπολογιστών και ο 
έλεγχος του διαδικτύου αναφορικά με διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, κατά παράβαση των 
προνοιών του Νόμου 22(ΙΙΙ)/2004. 

Στα πλαίσια της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας η Αστυνομία συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

(ΓΕΡΗΕΤ), τη Νομική Υπηρεσία, το Cyber-ethics, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και με άλλους 

σχετικούς οργανισμούς. 

  

Λειτουργεί επίσης η 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 το λογαριασμό σου, πώς να αναφέρεις ένα προφίλ που σε παρενοχλεί, πώς να 

επανακτήσεις έναν λογαριασμό σου που ξέχασες τον κωδικό κ.λ.π.) 

Η Αστυνομία  για το 2018 εξέτασε συνολικά 294 υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας, hacking, 
προθέσεις για αυτοκτονία, πλαστογραφία μέσω διαδικτύου κ.λ.π. Επίσης χειρίστηκε 1291 
παράπονα πολιτών/εταιρειών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών της Αστυνομίας και 
εξετάστηκαν 2380 τεκμήρια για 413 υποθέσεις. 
 
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 4 
 

• Ενημέρωση του κοινού για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου  

• Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών μέσω διαδικτύου, αναγνώριση 
θυμάτων και σύλληψη δραστών 

• Καταπολέμηση του ρατσισμού/ξενοφοβίας και διαδικτυακού εκφοβισμού (cyber bullying)  

• Καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης πρόσβασης/επέμβασης/παρέμβασης 
(Hacking) / πλαστογραφίας 

• Ενίσχυση συνεργασίας με άλλους εμπλεκόμενους φορείς τόσο στην Κύπρο όσο και στο 
εξωτερικό και διεξαγωγή στοχευμένων επιχειρήσεων 

• Έγκαιρη και αποτελεσματική διερεύνηση των υποθέσεων 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αντιμετώπιση της Εμπορίας Προσώπων  
 
Το απεχθές αυτό έγκλημα που δεν γνωρίζει σύνορα, έχει χαρακτηριστεί ως μια σύγχρονη μορφή 
δουλείας και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποτελεί μια 
ευμετάβλητη και δύσκολα ελεγχόμενη μορφή εγκλήματος και εμφανίζεται με διάφορες μορφές και 
εκφάνσεις, καθιστώντας την αντιμετώπιση του δύσκολη για τις διωκτικές αρχές. 
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Τα κράτη, οι αρχές επιβολής του νόμου και οι κοινωνίες ευρύτερα έχουν αναγνωρίσει τη 
σοβαρότητα του διασυνοριακού αυτού εγκλήματος και αναλαμβάνουν ποικίλες και πολυεπίπεδες 
δράσεις με στόχο την καταπολέμησή του. Η συνεργασία μεταξύ των κρατών είναι υψίστης 
σημασίας, ιδιαίτερα όταν αφορά στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και 
εγκλημάτων διεθνικής φύσεως όπως είναι η εμπορία προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό η Κυπριακή 
Αστυνομία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με ξένες υπηρεσίες επιβολής του Νόμου, με την Interpol 
και τη Europol ως κανάλια επικοινωνίας με τις ευρωπαϊκές ή τρίτες χώρες για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, κ.ά. 
 
Τα θύματα εμπορίας και παράνομης διακίνησης εμπίπτουν σε τρεις βασικές κατηγορίες: στην 
σεξουαλική εκμετάλλευση, στην εργασιακή εκμετάλλευση και στην εκμετάλλευση για τη διάπραξη 
εγκληματικών ενεργειών. 
 
Η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί ως επί τω πλείστω χώρα προορισμού των 
θυμάτων εμπορίας προσώπων. Το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τα αδικήματα της εμπορίας 
προσώπων έχει αντικατασταθεί από το 2014, με το Νόμο 60(Ι)/ 2014, «ο Περί της Πρόληψης και της 
Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων». 
Βασικότερες αρχές της νομοθεσίας αυτής, με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η 
Οδηγία 2011/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η πρόληψη, η καταπολέμηση της εμπορίας και της 
εκμετάλλευσης και η προστασία των θυμάτων.  
 
Η Αστυνομία Κύπρου όντας ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στον τομέα αυτό, έχει αναβαθμίσει το 
Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων ενισχύοντας το σε ανθρώπινο δυναμικό και 
προσδίδοντας του επιχειρησιακό χαρακτήρα, πέραν από τον συντονιστικό ρόλο που είχε αρχικά. 
 
‘Ως αποτέλεσμα της βαρύτητας που έχει δοθεί , υπήρξε σημαντική αύξηση στις ποινικές καταδίκες 
διακινητών προσώπων και σε συνεργασία με το έργο που καταβάλλεται από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς του κράτους, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναβαθμιστεί σε κατηγορία , με 
βάση την έκθεση που ετοιμάζεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. 
 
Συντονισμένες δράσεις για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού εγκλήματος είναι η πρόληψη και 
η καταπολέμηση της εμπορίας και η αναγνώριση και προστασία των θυμάτων. Για την επίτευξη των 
στόχων αυτών οι δράσεις επικεντρώνονται στη διεξαγωγή επιχειρήσεων, ορθή και ολοκληρωμένη 
διερεύνηση των υποθέσεων, αξιολόγηση πληροφοριών για την καταπολέμηση όλων των μορφών 
εμπορίας προσώπων με σκοπό τη διάσωση των θυμάτων, αλλά και ποινική δίωξη και καταδίκη 
των υπόπτων, κ.ά. 
 
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 5 
 

• Πρόληψη της εμπορίας προσώπων 

• Αναγνώριση θυμάτων εμπορίας προσώπων 

• Έγκαιρη και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση των υποθέσεων εμπορίας 
προσώπων 

• Ενδυνάμωση της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο 
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ΣΤΟΧΟΣ 5:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Η άσκηση αστυνόμευσης των συνόρων περιλαμβάνει κυρίως έλεγχο για την αντιμετώπιση της 
παράνομης μετανάστευσης, της παράνομης διακίνησης προσώπων, εμπορευμάτων κ.λ.π., όσο και 
στην πρόληψη για τυχόν παραβίαση του εναέριου χώρου, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία 
όλων των αρμόδιων υπηρεσιών της Ε.Ε. , τρίτων χωρών και διεθνών οργανισμών. 
 
‘Ενας από τους θεμελιώδεις στόχους της Ε.Ε. είναι η δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, όπου οι πολίτες θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και με ασφάλεια. Προς το σκοπό 
αυτό δημιουργήθηκε και ο χώρος Schengen. Η συνεργασία Schengen  συνεπάγεται κοινά κριτήρια 
για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, κοινούς κανόνες για την είσοδο στο χώρο αυτό, και 
αυξημένη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Για την καλύτερη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω των συστημάτων 
Schengen και VIS (Visa Information System). Η Κύπρος ακόμη να ενταχθεί στο χώρο αυτό. 
 
Για να γίνει δυνατή η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας για ένταξη στο χώρο Schengen θα πρέπει 
να υποβληθεί αίτηση αξιολόγησης από την Κυπριακή Δημοκρατία προς την Ε.Ε. ώστε να 
αξιολογηθεί το κράτος σε 6 τομείς. Η Αστυνομία έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
ώστε όταν παρθεί η πολιτική απόφαση για υποβολή αίτησης να μπορεί να προχωρήσει και η 
διασύνδεση με το Σύστημα Πληροφοριών Schengen, το οποίο θα επιτρέπει στην Αστυνομία και σε 
άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες του κράτους να εισάγουν και να συμβουλεύονται καταχωρίσεις για 
εξαφανισθέντα πρόσωπα, για πρόσωπα ή αντικείμενα που συνδέονται με ποινικά αδικήματα και 
για υπηκόους τρίτων χωρών που δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να παραμείνουν στο χώρο 
Schengen. 
 
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου,  καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία 
ακτοφυλακής, ενός αυτόνομου σώματος που θα αναλάβει την επιτήρηση και της ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, πέραν του έργου που επιτελεί η Λιμενική και η Ναυτική Αστυνομία. Για το 
σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο το οποίο προωθείται από το Υ.Δ.&.Δ.Τ.  
 
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 
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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.  
 
Στα πλαίσια αποτελεσματικής αστυνόμευσης των συνόρων περιλαμβάνεται και η συμμετοχή της 
Κύπρου με αποστολή αστυνομικής ακάτου με ανάλογο πλήρωμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της 
Ε.Ε. στα πλαίσια κοινών επιχειρήσεων του ευρωπαϊκού οργανισμού FRONTEX. 
 
Το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020 (Τομέας Αστυνομικής 
Συνεργασίας και Τομέας Συνόρων) έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου, 
2015. Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο χρηματοδότησης του Προγράμματος, έχει ήδη γίνει 
προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους πιο πάνω Τομείς, με χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης που καλύπτει τα έτη 2014-2020. 
 
Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτελεί και το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου 
και της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων. Η συνεργασία αυτή 
αποσκοπεί στην καλύτερη ρύθμιση των απαιτούμενων ενεργειών που πρέπει να ληφθούν από τα 
εμπλεκόμενα μέρη στην περίπτωση διερεύνησης αεροπορικού ατυχήματος ή σοβαρού συμβάντος .    
 
O στόχος για την αποτελεσματική αστυνόμευση των συνόρων και της ρύθμισης των θεμάτων 
λαθρομετανάστευσης, επιτυγχάνεται με δράσεις για πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης 
μετανάστευσης, με την αποτελεσματική αστυνόμευση των αεροδρομίων, των λιμανιών, των 
νόμιμων σημείων διέλευσης αλλά και με την αποτελεσματική αστυνόμευση των χωρικών υδάτων, 
των ακτογραμμών και του εναέριου χώρου. 
 
Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 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, το Τμήμα Πληροφορικής, 
το Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η Υ.ΚΑ.Ν. και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Επαρχιών.   
 
Για την επιτυχία αυτού του στόχου θα πραγματοποιηθούν οι πιο κάτω δραστηριότητες : 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  : 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 : Πρόληψη και αντιμετώπιση παράνομης μετανάστευσης 
Στις βασικές επιδιώξεις της Αστυνομίας Κύπρου εντάσσεται  και η πάταξη της  παράνομης 
μετανάστευσης. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Αστυνομία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, 
αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό, αλλά και κάθε τεχνολογικό μέσο που διαθέτει 
και επιδιώκοντας την αύξηση της συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες της Κ.Δ., και με Κ.Μ της Ε.Ε. και 
τρίτες χώρες.  

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 επίσης στην καταπολέμηση αυτών που νόμιμα εισήλθαν στο 
έδαφος της Κ.Δ., αλλά παραμένουν παραβιάζοντας τους όρους παραμονής τους.  
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Παρακάτω εμφανίζονται οι διάφορες δραστηριότητες της Αστυνομίας μεταξύ των ετών 2016 – 
2018. ‘Οπως διαπιστώνεται, έχουν αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά στον τομέα της 
μετανάστευσης, με τους αιτητές ασύλου να αυξάνονται.  

 
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
 
 Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 1 

• Καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης παράτυπων μεταναστών 

• Εφαρμογή νομοθεσίας όσον αφορά στην παράνομη απασχόληση μεταναστών 

• Ενδυνάμωση του μηχανισμού επαναπατρισμού παράνομων αλλοδαπών 

• Αποτελεσματικός και συστηματικός έλεγχος εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας για 
εντοπισμό παράνομων αλλοδαπών 

• Αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων και των σημείων εισόδου στη Δημοκρατία 

• Ορθή διαχείριση του συστήματος ασύλου 

• Αποτελεσματικός έλεγχος φοιτητών από τρίτες χώρες 

• Ενίσχυση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο και τρίτες χώρες  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Αποτελεσματική αστυνόμευση αεροδρομίων  
Τα αεροδρόμια αποτελούν πολύπλοκο περιβάλλον όπου ο ρόλος της Αστυνόμευσης και οι ευθύνες 
έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. ‘Ως κρίσιμες υποδομές για τη συνεχή ευημερία της 
οικονομίας, αποτελούν ευάλωτους στόχους για σοβαρό έγκλημα και τρομοκρατία. Γι’ αυτό η 
αστυνόμευση των αεροδρομίων και η ασφάλειά τους αποτελεί έναν εξειδικευμένο τομέα για τον 
οποίο απαιτείται αφοσιωμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, κατάλληλη τεχνολογία και 
αποτελεσματικές συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων φορέων του κυβερνητικού και 
δημόσιου τομέα.  
 
Τα νόμιμα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι τα δύο διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου.  
 
Η Αστυνόμευση και η περιπολία εντός ή εκτός του περιφραγμένου χώρου και των κτιρίων των 
αεροδρομίων επιτυγχάνεται με πεζές και μηχανοκίνητες περιπολίες, για την πρόληψη και 
καταστολή οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή ενέργειας η οποία δύναται να αποτελεί 
παραβίαση των μέτρων ασφάλειας των αεροδρομίων ή να αποτελεί παράβαση ή αδίκημα 
σύμφωνα με την υφιστάμενη Εθνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.  
 
Τα μέλη της Αστυνομίας που είναι ορισμένα για το σκοπό αυτό,  προβαίνουν στην ανάληψη 
προκαταρκτικών ενεργειών για όλα τα συμβάντα που διαπράττονται στην εδαφική της δικαιοδοσία 
μέχρις ότου η εξέταση τους αναληφθεί από την οικεία Αστυνομική Διεύθυνση. Μεριμνούν με την  
άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τρομοκρατικά επεισόδια, 
ασύμμετρες απειλές ή καταστάσεις κρίσεων σε συνεργασία με τις οικείες Αστυνομικές 
Διευθύνσεις, Τμήματα /Υπηρεσίες/Μονάδες της Αστυνομίας, κυβερνητικές υπηρεσίες, το 
διαχειριστή των αεροδρομίων και τυχών εμπλεκόμενους ιδιωτικούς φορείς.  
 
Στελεχώνουν τα σημεία ελέγχου των αεροδρομίων και πραγματοποιούν ελέγχους και έρευνες 
οποιουδήποτε προσώπου οχήματος, αποσκευής ή άλλου αντικειμένου σύμφωνα με τις πρόνοιες 
της νομοθεσίας και τις κατά καιρούς εκδιδόμενες οδηγίες του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.  
Παράλληλα παρέχουν πληροφορίες και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια προς το κοινό, η οποία 
σχετίζεται τα καθήκοντα και την αποστολή της Αστυνομίας, μεριμνούν για την  παραλαβή και 
φύλαξη οποιασδήποτε ευρεθείσας περιουσίας καθώς επίσης και η καταγραφή καταγγελιών για 
απώλεια περιουσίας, επιλαμβάνονται την ασφάλεια και τη συνοδεία ή/και μεταφορά επισήμων 
εντός του περιφραγμένου και ελεγχόμενου χώρου του αεροδρομίου, και παρέχουν ένοπλη 
ασφάλεια σε αεροσκάφη και ζωτικούς χώρους των αεροδρομίων όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.  
 
Για ενίσχυση του ρόλου της Αστυνομίας από το Δεκέμβριο του 2015 έχουν τοποθετηθεί προσωρινά 
στην Αστυνομία και περί τα 120 μέλη της Ε.Φ.  
 
Το Δεκέμβριο του 2016 τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα FIND της INTERPOL σε όλα τα σημεία 
εισόδου/εξόδου της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και στα οδοφράγματα. Με το σύστημα FIND, κατά 
το διαβατηριακό έλεγχο, πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι επιπρόσθετα με το Εθνικό STOP-
LIST και στις βάσεις δεδομένων της INTERPOL. 
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Από το καλοκαίρι του 2017, κάποιες από τις υπηρεσίες ελέγχου των αεροδρομίων έχουν ανατεθεί 
σε ιδιωτική εταιρεία. Τα θέματα εθνικής ασφάλειας, καθώς και ελέγχου εισόδου/εξόδου στην Κ.Δ. 
παραμένουν στην αρμοδιότητα του Κράτους. 
 
Από τον Ιούλιο του 2018, έχουν αναβαθμιστεί περαιτέρω οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους 
επιβάτες των αερολιμένων με την εγκατάσταση και λειτουργία διαδραστικών περιπτέρων 
διαβατηριακού ελέγχου «Border Xpress» . Η λειτουργία τους και στους δυο αερολιμένες συμβάλει 
στη βελτίωση της εξυπηρέτησης στους αερολιμένες και επιταχύνει τη ροή των επιβατών στα 
τερματικά. Την ίδια ώρα,  στηρίζουν και μειώνουν το φόρτο εργασίας των αρμόδιων λειτουργών 
του Κέντρου Ελέγχου Διαβατηρίων. Έχοντας υπόψη ότι και οι δυο αερολιμένες είναι σε θέση να 
εξυπηρετήσουν πέραν των 10 εκατομμυρίων επιβατών τον χρόνο, αυτή η υπηρεσία συνεισφέρει 
σημαντικά στη διαχείριση της επιβατικής κίνησης. 
 
Συνολικά, έχουν τεθεί σε λειτουργία 74 διαδραστικά περίπτερα διαβατηριακού ελέγχου και στα 
δύο διεθνή αεροδρόμια της Κύπρου. Στο Αεροδρόμιο Λάρνακας έχουν εγκατασταθεί 44 
συστήματα, εκ των οποίων τα 18 βρίσκονται στις αναχωρήσεις και τα υπόλοιπα 26 στις αφίξεις. Στο 
Αεροδρόμιο Πάφου, έχουν εγκατασταθεί 30 συστήματα, εκ των οποίων τα 14 βρίσκονται στις 
αναχωρήσεις και τα υπόλοιπα 16 στις αφίξεις. 
 
Με απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας, ιδρύθηκε στις 24/04/2018 και λειτουργεί εντός της 
Αστυνομίας, η Μονάδα Στοιχείων Επιβατών. Σε αυτή έχουν τοποθετηθεί, σε αρχικό στάδιο, ένας 
(1) Υπαστυνόμος και έξι (6) Αστυφύλακες.‘Εχουν πραγματοποιηθεί και οι σχετικές εκπαιδεύσεις 
των μελών της Μονάδας Passenger Information Unit.  
 
To σχετικό νομοσχέδιο είχε ψηφιστεί στις 14/12/2018 με το Ν.141 (Ι)/2018 (για σκοπούς 
εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/681/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου) – Νόμος που ρυθμίζει τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις 
ονομάτων επιβατών (PNR), για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και 
σοβαρών εγκλημάτων, και έχει εγκατασταθεί και το αναθεωρημένο σύστημα TRIP.  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. Για να τεθεί σε εφαρμογή εκκρεμεί η διασύνδεση του συστήματος με τις αεροπορικές 
εταιρείες.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου η Μονάδα αυτή είναι επιχειρησιακά ανεξάρτητη και 
στελεχώνεται από μέλη της Αστυνομίας και των άλλων αρμόδιων αρχών (ΜΟΚΑΣ, Κ.Υ.Π., 
Τελωνείο). 
  
Αεροδρόμιο Λάρνακας 
 
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. 
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Αεροδρόμιο Πάφου 
 
Κατά τη διάρκεια του 2018 εξυπηρετήθηκαν στον Αερολιμένα Πάφου 1.426.483 επιβάτες οι οποίοι 
αφίχθηκαν στη Δημοκρατία ενώ 1.433.936 επιβάτες αναχώρησαν από τη Δημοκρατία και 2.130  
ήταν εν διαμετακόμιση επιβάτες. 
 
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
 
 Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 2 
 

• Ανάπτυξη αμφίδρομης σχέσης με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στους αερολιμένες  

• Αποτελεσματική ανταπόκριση σε συμβάντα σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχέδια 

• Προώθηση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., 
Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τρίτες χώρες και λήψη ανάλογων ενεργειών 

• Ανάληψη ενεργειών για θέματα ασφάλειας και ελέγχου ειδικότερα για πρόληψη και 
αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσεως, τρομοκρατικών απειλών, και διαχείριση ασύμμετρων 
απειλών 

• Παροχή βοήθειας στο κοινό που χρησιμοποιεί τους χώρους των αεροδρομίων   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Αποτελεσματική Αστυνόμευση Λιμανιών  

 Στα πλαίσια των προσπαθειών για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας του κράτους, η Αστυνομία 
διαθέτει τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία, με  βασική αποστολή την επιτήρηση, με τη χρήση 
πλωτών, χερσαίων και ηλεκτρονικών μέσων, των ακτών και χωρικών υδάτων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τη συνδρομή για την πρόληψη, καταστολή και εξιχνίαση του εγκλήματος ιδιαίτερα 
της διακίνησης ναρκωτικών, λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου, τρομοκρατίας και 
οποιασδήποτε άλλης παράνομης ενέργειας. Επίσης την παροχή βοήθειας προς το κοινό και τη 
συμμετοχή σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης.  

 
 Η εδαφική της δικαιοδοσία περιλαμβάνει την ακτογραμμή, τα χωρικά ύδατα, όλα τα λιμάνια, 

μαρίνες και άλλες εγκαταστάσεις ελλιμενισμού πλωτών μέσων στη Δημοκρατία και τη 
συνορεύουσα ζώνη για τους σκοπούς που καθορίζονται στο Νόμο 63(Ι)/2004. Επεκτείνεται δε στη 
θαλάσσια περιοχή πληροφοριών πτήσεων ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Nicosia F.I.R.) για σκοπούς έρευνας και 
διάσωσης. 

 
 Το συνολικό μήκος της ακτογραμμής της Κύπρου είναι 796.2 χλμ. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, 

38.6% της ακτογραμμής βρίσκονται στις περιοχές που ελέγχονται αποτελεσματικά από την 
Κυβέρνηση της Κ.Δ., 9.6% στις περιοχές που ελέγχονται από τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, 
51.4% στις περιοχές οι οποίες δεν ελέγχονται αποτελεσματικά από την Κυπριακή Αστυνομία και 
0.4% στην περιοχή της ζώνη, μεταξύ των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, που επιτηρείται από τη 
δύναμη των Ηνωμένων Εθνών.  

Τα νόμιμα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι τα λιμάνια Λεμεσού (παλαιό και νέο), 
Λάρνακας, Πάφου και Ζυγίου. Υπάρχουν επίσης και οι μαρίνες Αγ.Ραφαήλ (Λεμεσός) και Λάρνακας. 
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Η αστυνόμευση της θαλάσσιας περιοχής της Κύπρου, η φύλαξη των ακτών, η εύρυθμη λειτουργία, 
ο έλεγχος των πλοίων και σκαφών επιτυγχάνεται μέσω των προγραμματισμένων και έκτακτων 
μέτρων που λαμβάνονται. 

Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 

 Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 3 

• Αστυνόμευση και περιπολία των  χωρικών υδάτων της Δημοκρατίας και έλεγχος των 
λιμανιών, ορμίσκων και αγκυροβολίων σε συνεργασία μ’ άλλες  αρμόδιες υπηρεσίες, για 
την πρόληψη, καταστολή και εξιχνίαση του εγκλήματος, ιδιαίτερα τη διακίνηση 
ναρκωτικών, λαθρομετανάστευσης,  λαθρεμπόριο και τρομοκρατία. 

• Αποτελεσματική συνεργασία με τους διαφόρους φορείς που δραστηριοποιούνται στα 
λιμάνια  

• Αποτελεσματική ανταπόκριση σε συμβάντα σύμφωνα με τα υφιστάμενα σχεδία 

• Παροχή βοήθειας προς το κοινό και η συμμετοχή σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης. 

• Προώθηση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., 
Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τρίτες χώρες  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Αποτελεσματική αστυνόμευση νόμιμων σημείων διέλευσης στη γραμμή 
κατάπαυσης του πυρός 

Πρόσωπα και εμπορεύματα επιτρέπεται να διακινούνται στις ελεγχόμενες περιοχές της Κ.Δ. μόνο 
από τα νόμιμα σημεία διέλευσης όπως αυτά έχουν καθοριστεί στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού ΕΚ 
αρ.866/2004 και στο άρθρο (4) των εν λόγω κανονισμών. Τα νόμιμα σημεία διέλευσης είναι το 
Λήδρα Πάλας, ο ‘Αγιος Δομέτιος,  η οδός Λήδρας, ο Αστρομερίτης -Ζώδια,  ο Κ.Πύργος – 
Καραβοστάσι και τα οδοφράγματα Δερύνειας και Λεύκας. Επίσης , άλλα δύο σημεία διέλευσης 
λειτουργούν στην περιοχή που ελέγχονται από τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, ένα στην 
περιοχή Περγάμου και ένα στην περιοχή Στροβιλιών.  

Ο αποτελεσματικός έλεγχος στα πιο πάνω σημεία διέλευσης είναι πολύ σημαντικός , αφού 
αποτελεί δικλείδα για αναχαίτιση φαινομένων λαθρομετανάστευσης και άλλων εγκληματικών 
δραστηριοτήτων από τις περιοχές που δεν ελέγχονται αποτελεσματικά από την Κυπριακή 
Δημοκρατία.  

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στην Αστυνομία, κατά τη διάρκεια του 2018, 
συνολικά 1.014.340 Ελληνοκύπριοι πέρασαν προς τις κατεχόμενες περιοχές, παρουσιάζοντας 
αύξηση 36.2% σε σχέση με το 2017, καθώς επίσης και 486.040 ελληνοκυπριακά οχήματα με 
αύξηση 44.9%. Αντίστοιχα, από τα κατεχόμενα προσήλθαν στις ελεύθερες περιοχές 1.076.667 
Τουρκοκύπριοι με μείωση 5.6% σε σχέση με το 2017 και 417.629 τουρκοκυπριακά οχήματα με 
μείωση 4.18%. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι στα 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. 

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 
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γραμμής τέθηκε σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2015 το πρόγραμμα του Παρατηρητή της 
Πράσινης Γραμμής, που εντάσσεται στο πρόγραμμα του Παρατηρητή της Γειτονιάς. 

Στον θεσμό του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής κλήθηκαν να συμμετάσχουν άτομα που 
καλλιεργούν ή διαμένουν πλησίον της πράσινης γραμμής, οι τοπικές αρχές των περιοχών αυτών και 
οι αγροτικές οργανώσεις.  
 
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
 
 Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 4 

• Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς 

• Αποτελεσματικός έλεγχος των προσώπων που εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές από τα 
νόμιμα σημεία διέλευσης της Κ.Δ. 

• Αποτελεσματικός έλεγχος των οχημάτων που εισέρχονται/εξέρχονται στις ελεύθερες 
περιοχές από τα νόμιμα σημεία διέλευσης της Κ.Δ. 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5: Αποτελεσματική αστυνόμευση χωρικών υδάτων, ακτογραμμών και εναέριου 
χώρου 
 
Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Κύπρου (κοντά στην Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και 
Αραβικό Κόλπο), παρουσιάζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με στρατιωτικά θέματα (ξένα 
συμφέροντα όπως η ύπαρξη Βρετανικών Βάσεων) που δημιουργούν το ενδεχόμενο πιθανών 
τρομοκρατικών κτυπημάτων και που θέτουν την Αστυνομία σε συνεχή επαγρύπνηση. Παρόλο που 
στην Κύπρο επικρατεί σταθερότητα, η Κύπρος γεωγραφικά είναι πολύ κοντά στην Αίγυπτο, Ισραήλ, 
Συρία και Λίβανο όπου υπάρχει αστάθεια θέτοντας και την Κύπρο σε κίνδυνο.  
Λόγω της ύπαρξης ενεργειακού πλούτου στις υποθαλάσσιες περιοχές του νησιού, η Κύπρος αποκτά 
τεράστια πρόσθετη αξία από μόνη της.  
Οι πολιτικές ανησυχίες που αφορούν στη λύση του εθνικού προβλήματος, η καθημερινή έλευση 
των Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές και οι συχνές επισκέψεις διαμεσολαβητών για τη 
λύση, προκαλούν αύξηση στη ζήτηση υπηρεσιών ασφαλείας. Η έλευση προσώπων από τα μη 
νόμιμα εισόδου/εξόδου, έχει ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός μη ελεγμένων ατόμων να 
εισέρχονται στη Δημοκρατία. Το έργο της Αστυνομίας καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο καθώς 
παρεμβάλλεται από διάφορους παράγοντες όπως πολιτικές παρεμβάσεις, συγκρουόμενες 
προτεραιότητες και πολλούς ελέγχους.  
Στα πλαίσια αυτά θα εφαρμοστούν οι πιο κάτω δράσεις : 
 Δράσεις για υλοποίηση της δραστηριότητας 5 

• Eπιτήρηση, με τη χρήση πλωτών, χερσαίων, εναέριων και ηλεκτρονικών μέσων, των ακτών 
και χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και του εναέριου χώρου εντός του 
FIR 

• Υποτύπωση και έλεγχος της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα χωρικά ύδατα και στη 
συνορεύουσα ζώνη 

• Ανάπτυξη συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς σε θέματα έρευνας και 
διάσωσης 

• Βελτίωση επιχειρησιακής ικανότητας 

• Προώθηση υλοποίησης του σχεδίου δημιουργίας ακτοφυλακής 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  

 

Στόχος (Σ) 

 /Δραστηριότητα 
(Δ) 

Δείκτης Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

Αποτέλεσμα 
Δείκτη για 

το έτος 2016 

Αποτέλεσμα 
Δείκτη για 

το έτος 2017 

Αποτέλεσμα 
Δείκτη για 

το έτος 2018 

Περιγραφή & Τρόπος 
Υπολογισμού 

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

 
ΔΕ01:    

Αριθμός σοβαρών 
σωματικών 
κακώσεων από 
οδικές τροχαίες 
συγκρούσεις 

 
 
 
 
 

355 

 
 
 
 
 

349 
 

 
 
 
 
 
 

292 

Όταν προκαλείται σε πρόσωπο 
κάταγμα, διάσειση εγκεφάλου, 
εσωτερικές κακώσεις, σοβαρή 
καταπληξία που έχει ανάγκη 
ιατρικής περίθαλψης ή και 
άλλες κακώσεις που καθιστούν 
αναγκαία την κράτηση του 
τραυματία σε νοσηλευτικό 
ίδρυμα. Σε περιπτώσεις όπου 
άτομο κρατείται σε 
νοσηλευτικό ίδρυμα για 
προληπτικούς λόγους, δεν θα 
θεωρείται ότι υπέστη σοβαρές 
σωματικές κακώσεις. 

ΔΕ02: Αριθμός 
νεκρών σε 
θανατηφόρες οδικές 
τροχαίες 
συγκρούσεις 

 

 

46 

 

 

53 
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Θανατηφόρα τροχαία 
σύγκρουση θεωρείται με βάση 
και τις οδηγίες της Ε.Ε. 
(European Transport Safety 
Council) αυτή όπου οποιο-
δήποτε πρόσωπο πεθαίνει 
αμέσως ή σε χρονικό διάστημα 
εντός 30 ημερών ως 
αποτέλεσμα μιας οδικής 
τροχαίας σύγκρουσης  

Δ01: 
Ανάπτυξη οδικής 
συνείδησης 

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

 
 
 

63.16% 
(ζώνη) και 

46.15% 
(κράνος) 

 
 
 

61.1% 
(ζώνη) και 

37.5% 
(κράνος) 

 
 
 

75% (ζώνη)  
και 56% 
(κράνος) 

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

Δ02: 
Πρόληψη 
τροχαίων 
παραβάσεων και 
άσκηση οδικής 
αστυνόμευσης 
 

ΔΑ02:  
Αριθμός Τροχαίων 
καταγγελιών  

 
 
 
 

189021 

 
 
 
 

193258 

 
 
 
 

214320 

Γίνονται ελέγχοι για : 
Ταχύτητα, Χρήση ζώνης 
ασφαλείας, Χρήση κινητού 
τηλεφώνου, Νάρκοτεστ 
Μη χρήση προστατευτικού 
κράνους,Οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλης,Μηχανικοί 
ελέγχοι, ‘Άλλες παραβάσεις. 
Περιλαμβάνονται και οι 
εξώδικες καταγγελίες και τα RCI 
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Δ03:  
Διαχείριση οδικών 
τροχαίων 
συγκρούσεων 
 

ΔΑ03:  
Ποσοστό Τροχαίων 
υποθέσεων που 
διεκπεραιώθηκαν 
εντός 30 ημερών 

 
 
- 

  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. 

Σ2: Καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας 
και της 
ριζοσπαστικοποίη
σης 

ΔΕ1:   
 Επίπεδο Απειλής 
στην Κύπρο μετά 
από την Αξιολόγηση 
Κινδύνου 

 
Μέτριο (3) 

 
Μέτριο(3) 

 
Μέτριο(3) 

 
Βαθμολόγηση από 1-5 με 1 το 
μικρότερο και 5 το μεγαλύτερο 

Δ01: 

Συλλογή και 
ανάλυση 
πληροφοριών  

ΔΑ01:  

Ποσοστό  
πληροφοριών που 
κατέληξαν σε θετικό 
αποτέλεσμα 

   
Τα κλιμάκια Συλλογής 
πληροφοριών συμπληρώνουν 
το έντυπο καταγραφής 
πληροφοριών (Αστ. 320 ή 4Χ4 ) 
για αξιολόγηση της πηγής και 
της πληροφορίας. Από το 
σύνολο αυτών των εντύπων 
κάποια καταλήγουν σε θετικό 
αποτέλεσμα. Ο δείκτης 
υπολογίζεται με τη διαίρεση 
του αριθμού των εντύπων 
πληροφοριών που κατέληξαν 
σε θετικό αποτέλεσμα με το 
συνολικό αριθμό εντύπων 
πληροφοριών που λήφθηκαν 

Δ02: 

Σχεδιασμός και 
υλοποίηση μέτρων 
πρόληψης  

ΔΑ02:  

Αριθμός παράνομων 
όπλων που 
κατασχέθηκαν και 
αριθμός 
εγγεγραμμένων 
όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν 
σε εγκληματικές 
ενέργειες και 
αριθμός 
κλοπιμαίων/απωλεσ
θέντων όπλων που 
ανευρέθηκαν 

 

 
1(α)παράνο
μα όπλα 
που κατασχ. 
και τα οποία 
σχετίζονται 
με εγκλημ. 
ενέργειες: 2 
1(β) παράν. 
όπλα που 
κατασχ. και 
τα οποία 
ΔΕΝ 
σχετίζονται 
με εγκλημ. 
ενέργειες:16 
2(α) Αριθμός 
εγγ.όπλων 
που χρησ. 
κατά τη 
διάπραξη 
σοβαρών 
εγκλημ.:1 
2(β) Αριθμός 
εγγ. όπλων 

1(α)παράνο
μα όπλα 
που κατασχ. 
και τα οποία 
σχετίζονται 
με εγκλ. 
ενέργειες: 2 
1(β) παράν. 
όπλα που 
κατασχ. και 
τα οποία 
ΔΕΝ 
σχετίζονται 
με  εγκλ. 
ενέργειες:40 
2(α) Αριθμός 
εγγ. όπλων 
που χρης. 
κατά τη 
διάπραξη 
σοβαρών 
εγκλημ.:8 
2(β) Αριθμός 
εγγ. όπλων 

Εδώ γίνεται αναφορά για τη 
χρήση των παράνομων όπλων 
που κατασχέθηκαν και είτε 
χρησιμοποιήθηκαν σε 
εγκληματικές ενέργειες είτε όχι 
και στον αριθμό 
εγγεγραμμένων όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη 
διάπραξη σοβαρών 
αδικημάτων και αδικημάτων 
που αφορούν στη θήρα 
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που χρησ. 
κατά τη 
διάπραξη 
μικροπ.: 58 
2(γ) Αριθμός 
εγγ. όπλων 
που χρησ. 
κατά τη 
διάπραξη 
υποθέσεων 
που 
αφορούν 
στη Θήρα:90 

που χρησ. 
κατά τη 
διάπραξη 
μικροπ.: 50 
2(γ) Αριθμός 
εγγ. όπλων 
που χρης. 
κατά τη 
διάπραξη 
υποθέσεων  
που 
αφορούν 
στη Θήρα:36 

 

 

 

 

 

Δ03: 
Διαχείριση 
τρομοκρατικού 
κτυπήματος 

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

 
0 

Συμμετοχή 
στην άσκηση 
«ΔΕΙΜΟΣ», 
στο Mall of 
Cyprus. 

Συμμετοχή 
στην άσκηση 
ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 

Εδώ περιλαμβάνονται οι 
ασκήσεις ευρείας κλίμακας με 
όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς 

Δ04: 
Προστασία 
Προσωπικοτήτων 
& Ευαίσθητων 
στόχων 

ΔΑ04:  
Αριθμός 
περιστατικών ανά 
κατηγορία (π.χ. 
πρεσβείες, 
κυβερνητικά κτήρια 
κ.λ.π.) και ποσοστό 
λανθασμένων 
κλήσεων των 
συνδεδεμένων 
συστημάτων 
συναγερμού 

 
 
 

 
 

Ο δείκτης σχετίζεται με τον αριθμό 
περιστατικών είτε ενάντια στα 
άτομα που έχουν οριστεί ως VIP 
είτε ενάντια των εγκαταστάσεων 
που φρουρούνται από την 
Αστυνομία. Στον αριθμό αυτό δεν 
περιλαμβάνονται οι VIP που 
έρχονται για επίσκεψη. 

 

Σ3: Αντιμετώπιση 
του κοινού 
εγκλήματος 

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

 
 
 
 

Διερευνήθη
καν 2786 

 

Καταγγέλθη
καν 11646 
υποθέσεις 

και 
διερευνήθηκ

αν 4161, ή 
ποσοστό 
35.72% 

Καταγγέλθη
καν 15810 
υποθέσεις 

και 
διερευνήθηκ

αν 6246, ή 
ποσοστό 

39.5% 

 

Εδώ περιλαμβάνονται οι 
υποθέσεις που αφορούν σε 
μικροπαραβάσεις αλλά δεν 
περιλαμβάνονται οι καταγγ.  
Υποθέσεις που καταγγέλθηκαν 
είναι οι υποθέσεις που 
καταχωρήθηκαν και οι υποθέσεις 
που αναφέρθηκαν στην Αστυνομία 
αλλά δεν καταχωρήθηκαν στο 
ποινικό μητρώο (είτε γιατί δεν 
διαπράχτηκε αδίκημα, είτε δεν 
αφορούσε αρμοδιότητα τις 
Αστυνομίας κ.λ.π.). 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 
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δικαστήριο/αναστολή ποινικής 
δίωξης/ παραπέμφθηκε. στις 
στρατιωτικές αρχές / 
αναβαθμίστηκε ή υποβαθμίστηκε. 
/εξιχνιασθείσα-συμβιβασθείσα. 
Ουσιαστικά υποθέσεις που 
διερευνήθηκαν (recorded) 
εννοούμε τις υποθέσεις που 
καταχωρήθηκαν στο Μητρώο 
Εγκλημάτων. 

Δ01: 
Ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για 
θέματα πρόληψης 
κοινού εγκλήματος  

ΔΑ01:  
Αριθμός 
εκστρατ.που έγιναν 
για ενημέρωση του 
κοινού  

   Οργανωμένες εκστρατείες για 
ενημέρωση του κοινού όσον 
αφορά στα θέματα πρόληψης 
εγκλήματος (ευάλωτες ομάδες 
και μη)  

Δ02: 
Πρόληψη κοινού 
εγκλήματος 

ΔΑ02:  
Αριθμός 
αδικημάτων που 
αφορούν στις κύριες 
μορφές κοινού 
εγκλήματος  

Αδικήματα 
κατά περιουσ: 
559 
Κακόβουλη 
βλάβη σε 
περιους.: 129 
Βία στα 
γήπεδα : 13 

Αδικήματα 
κατά περιουσ. 
: 459 
Κακόβουλη 
βλάβη σε 
περιους.: 147 
Βία στα 
γήπεδα : 19 

Αδικήματα 
κατά 
περιουσ.: 668 
Κακόβουλη 
βλάβη σε 
περιους.: 199 
Βία στα 
γήπεδα : 22 

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 

Δ03: 
Διαχείριση 
υποθέσεων που 
αφορούν στο 
κοινό έγκλημα 

ΔΑ03:  
Αριθμός υποθέσεων 
που 
ολοκληρώθηκαν 
εντός 30 ημερών 

 
 

  Σύμφωνα με το ‘Αρθρο 29 του 
Συντάγματος, έκαστος έχει το δικαίωµα 
ατοµικώς ή οµού µετ’ άλλων να 
υποβάλλη εγγράφους αιτήσεις ή 
παράπονα προς οιανδήποτε αρµοδίαν 
δηµοσίαν αρχήν δικαιούµενος ν’ 
απαιτήση, όπως αύτη επιληφθή αυτών 
και αποφασίση ταχέως. Η απόφασις 
της αρχής ταύτης, δεόντως 
ητιολογηµένη, γνωστοποιείται 
εγγράφως αµέσως εις τον υποβαλόντα 
την αίτησιν ή τα παράπονα εν πάση 
περιπτώσει εντός προθεσµίας µη 
υπερβαινούσης τας τριάκοντα ηµέρας. 
Στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο 
Κεφ. 155 ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόμο 
δεν υπάρχει διάταξη που να 
υποχρεώνει τις διωκτικές αρχές 
(Αστυνομία) να κατηγορούν τους 
κατηγορούμενους πριν από την 
καταχώρηση κατηγορητηρίου στο 
Δικαστήριο. ‘Ως εκ τούτου, όταν ο 
κατηγορούμενος δεν ανευρίσκεται 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για 
να κατηγορηθεί από την Αστυνομία 
μετά τη συμπλήρωση του αστυνομικού 
φακέλου, θα πρέπει να καταχωρείται 
κατηγορητήριο στο δικαστήριο χωρίς 
καθυστέρηση και χωρίς να 
κατηγορηθεί προηγουμένως από την 
Αστυνομία.  
Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση 
όπου ο κατηγορούμενος δεν 
εντοπίζεται για να κατηγορηθεί 
γραπτώς ή να κλητευθεί, να γίνονται 

ενέργειες για εντοπισμό του σε 
συνεργασία με άλλα αρμόδια 
τμήματα, όπως η Υ.ΚΑ.Ν., το Τ.Α.Ε., ο 
Ο.Π.Ε, η Υ.Σ.&Ε.Α.Π. κ.λ.π. με σκοπό την 



40 

 

αποφυγή καθυστερήσεων. 
Στην περίπτωση που αναμένεται 
έκθεση από οποιονδήποτε ως 
αναφέρεται στην παράγραφο (β) πιο 
πάνω και πάλι θα πρέπει να 
καταχωρείται έγκαιρα και χωρίς 
καθυστέρηση το κατηγορητήριο, 
αντίγραφο δε της έκθεσης να 
αποστέλλεται στον κατηγορούμενο ή 
στο δικηγόρο του όταν αυτή 
αποσταλεί στην Αστυνομία. ‘Αν 
υπάρχει κάποια διαφορά στις 
λεπτομέρειες των κατηγοριών όπως 
αυτές διατυπώθηκαν στο 
κατηγορητήριο που κατατέθηκε είτε 
στο Επαρχιακό δικαστήριο είτε στο 
Κακουργιοδικείο (π.χ. η ποσότητα των 
ναρκωτικών ή τα τεκμήρια που 
εντοπίσθηκε γενετικό υλικό κ.λ.π.), 
μπορεί να γίνει τροποποίηση του 
κατηγορητηρίου πριν κατηγορηθεί ο 
κατηγορούμενος ενώπιον του 
Δικαστηρίου ή και μεταγενέστερα.  
Μόνο στις περιπτώσεις που η έκθεση 
του κρατικού χημείου ή του 
Ινστιτούτου Γενετικής ή γραφολογική 
εξέταση είναι απόλυτα απαραίτητη, 
ελλείψη άλλης μαρτυρίας για την 
παραπομπή του κατηγορούμενου σε 
απευθείας δίκη ενώπιον 
Κακουργιοδικείου, χωρίς να υπάρχει 
αναγκαιότητα διεξαγωγής 
προανάκρισης, θα πρέπει να 
αναμένεται η εξασφάλιση της έκθεσης 
και μετά να καταχωρείται 
κατηγορητήριο. Σ’ αυτές ειδικά τις 
περιπτώσεις θα πρέπει να ζητείται η 
επίσπευση της αποστολής των 
αποτελεσμάτων των επιστημονικών 
εξετάσεων.  

Σ4: Αντιμετώπιση 
του σοβαρού 
εγκλήματος 

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

 

53.96% 

Διερευνήθη
καν 4201 και 
εξιχνιάσθηκ

αν 2267 

 

56.67% 

Διερευνήθη
καν 4304 και 
εξιχνιάστηκ

αν 2439 

 

60.91% 

Διερευνήθη
καν 3822 και 
εξιχνιάστηκ

αν 2328 

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/ αναβαθμί-στηκε 
ή υποβαθμίστηκε /εξιχνιασθείσα–
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. 
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Δ01: 
Καταπολέμηση 
οργανωμένου 
εγκλήματος/διαφθ
οράς  

ΔΑ01:  
Αριθμός υποθέσεων 
που αφορούν στο 
οργανωμένο 
έγκλημα και 
αριθμός σοβαρών 
υποθέσεων 
διαφθοράς που 
εμπλέκονται μέλη 
της Αστυνομίας 

 

 

  
Σύμφωνα με την Ε.Ε. και την 
Α.Δ. 3/46, για  να  ταξινομηθεί  
ένα  αδίκημα  ως  οργανωμένο  
έγκλημα  ή  να θεωρηθεί μια 
εγκληματική ομάδα ότι 
συμμετέχει σε δραστηριότητες 
του οργανωμένου εγκλήματος, 
πρέπει απαραίτητα να 
πληρούνται τα τέσσερα 
υποχρεωτικά κριτήρια και 
τουλάχιστο δύο από τα επτά 
δευτερεύοντα κριτήρια που 
θέτει το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 Στην κατηγορία αυτή πέραν 
του πιο πάνω ορισμού 
περιλαμβάνονται και τα 
αδικήματα που αφορούν σε 
οργανωμένο έγκλημα σύμφωνα 
με τον ορισμό της INTERPOL 
1998, όπου το οργανωμένο 
έγκλημα είναι κάθε επιχείρηση 
ή ομάδα ατόμων που 
εμπλέκεται σε διαρκή 
παράνομη δραστηριότητα η 
οποία έχει ως πρωταρχικό 
σκοπό την απόκτηση κερδών 
ανεξάρτητα από τα εθνικά 
σύνορα.   

Δ02: 
Αντιμετώπιση 
οικονομικού 
εγκλήματος  

ΔΑ02: 
Ποσοστό Υποθέσεων 
που διερευνήθηκαν 
σε σχέση με τον 
αριθμό τον 
υποθέσεων που 
καταγγέλθηκαν 

   
Το οικονομικό έγκλημα είναι 
ευρύς όρος. Από κάποιους 
ορίζεται ως εκείνη η μορφή 
εγκλήματος που αναφέρεται 
στην ιδιοκτησία και εμπεριέχει 
την παράνομη μεταβίβαση της 
ιδιοκτησίας της περιουσίας που 
ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο 
σε ένα άλλο, για προσωπική 
χρήση και ίδιον όφελος.  Τα 
οικονομικά εγκλήματα έχουν 
να κάνουν με απάτη, κλοπή, 
φοροδιαφυγή, δωροδοκία, 
δωροληψία, υπεξαίρεση, 
κατάχρηση, ξέπλυμα χρήματος, 
λαθρεμπορία (π.χ. καπνικών 
προϊόντων),πλαστογραφία, 
παραποίηση,παραχάραξη κ.λ.π. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναφέρει ότι με τον όρο 
«οργανωμένο οικονομικό 
έγκλημα» νοούνται όλες οι 
δραστηριότητες οργανωμένων 
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εγκληματικών ομάδων οι 
οποίες κάνουν κατάχρηση 
χρηματοοικον.συστημάτων ή 
συστημάτων πληρωμών με 
σκοπό την αποκόμιση οικονομ. 
οφέλους. Εδώ περιλαμβά- 
νονται όλες οι υποθέσεις που 
εμπίπτουν στις πιο πάνω 
κατηγορίες και υποθέσεις ηλε-
κτρονικής απάτης κ.λ.π τόσο 
του Τ.Κ.Ε. όσο και των ΑΔΕ. 

Δ03: 
Συστηματική 
δράση της 
Αστυνομίας κατά 
των ναρκωτικών 

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

893υποθέσε
ις από τις 
οποίες 66 

αφορούν το 
αδίκημα της 
κατοχής με 
σκοπό την 

προμήθεια, 
ποσοστό 

7,4% 

949 
υποθέσεις 

από τις 
οποίες 91 

αφορούν το 
αδίκημα της 
κατοχής με 
σκοπό την 

προμήθεια, 
ποσοστό 

9,58% 

 911 
υποθέσεις 

από τις 
οποίες 78 

αφορούν το 
αδίκημα της 
κατοχής με 
σκοπό την 

προμήθεια, 
ποσοστό 

6,68% 

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

Δ04: 
Καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο 
(cybercrime) 

ΔΑ04: 
Αριθμός υποθέσεων 
που καταγράφηκαν 
και αριθμός 
προσώπων που 
αναγνωρίστηκαν ως 
θύματα παιδικής 
πορνογραφίας 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Δ05: 
Αντιμετώπιση της 
εμπορίας 
προσώπων 

ΔΑ05: 
Αριθμός υποθέσεων 
που διερευνήθηκαν 

   Στόχος η επίτευξη διερεύνησης 
όσο το δυνατόν πιο μεγάλου 
αριθμού τέτοιων υποθέσεων 

Σ5: 
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση 
συνόρων και 
ρύθμιση θεμάτων 
μετανάστευσης 

ΔΕ01:  % hits που 
είχαμε από τους 
ελέγχους στα σταθερά 
συστήματα ΑΝΡR 
σχετικά με κλοπιμαία 
οχήματα, 
αναζητούμενα άτομα 
εγγεγραμμένοι 
ιδιοκτήτες οχημάτων 
και εκκρεμούντα 
εξώδικα 
φωτοεπισήμανσης 

   
Εδώ περιλαμβάνονται τα 
οχήματα που είναι δηλωμένα ως 
κλοπιμαία, τα αναζητούμενα 
άτομα ως εγγεγραμμένοι 
ιδιοκτήτες και οι εγγεγραμμένοι 
ιδιοκτήτες σχετικά με 
εκκρεμούντα εξώδικα 
φωτοεπισήμανσης. Στο εγγύς 
μέλλον με την αναβάθμιση του 
συστήματος θα περιλαμβάνονται 
περισσό-τερες κατηγορίες 

αδικημάτων. Ο δείκτης 
υπολογίζεται με τη διαίρεση του 
αριθμού των hits που έλαβε η 
Αστυνομία και στον αριθμό 
ελέγχων που προέβηκε με βάση 
αυτά, σε σχέση με το συνολικό 
αριθμό οχημάτων που πέρασαν 
εκφρασμένο σε %. 
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Δ01: 
Πρόληψη και 
αντιμετώπιση της 
παράνομης 
μετανάστευσης 

ΔΑ01:  Αριθμός 
παράνομων 
αλλοδαπών 

 
3497 

 
4118 

 
6108 

 

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

Δ02: 
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση 
αεροδρομίων  

ΔΑ02:  
Αριθμός 
περιστατικών στα 
σημεία ασφάλειας 

    ‘Ελεγχος προσώπων/οχημάτων 
σε ζωτικά ελεγχόμενες 
περιοχές. 
 

Δ03: 
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση 
λιμανιών 

ΔΑ03:  
%οχημάτων/contain
er & φορτίων (cargo) 
που ελέχθησαν 
κατόπιν 
πληροφοριών 
σχετικά με 
παράνομη κατοχή 
ναρκωτικών, όπλων, 
κλοπιμαίας 
περιουσίας, εμπορία 
προσώπων, πλαστά 
προϊόντα κ.λ.π. 

   Είναι σημαντικός ο έλεγχος 
υπόπτων ατόμων και φορτίων 
από χώρες υψηλού κινδύνου. Ο 
δείκτης υπολογίζεται με τη 
διαίρεση του αριθμού τέτοιων 
φορτίων κ.λ.π κατόπιν 
πληροφοριών με τον αριθμό 
του συνολικού αριθμού τους. 

Δ04: 
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση στα 
νόμιμα σημεία 
διέλευσης της Κ.Δ. 
(γραμμή 
κατάπαυσης του 
πυρός) 

ΔΑ04:  
% ατόμων και % 
οχημάτων που 
ελέχθησαν  με βάση 
πληροφορίες για 
διάπραξη 
αδικήματος 

   Αριθμός ελέγχων προσώπων 
που εισέρχονται στην Κ.Δ. από 
τα νόμιμα σημεία διέλευσης 
Αριθμός ελέγχων οχημάτων δια 
συνολικό αριθμό οχημάτων 
που πέρασαν και αριθμός 
ατόμων που ελέχθησαν σε 
σχέση με το συνολικό αριθμό 
ατόμων που πέρασαν   

Δ05: 
Αποτελεσματική 
αστυνόμευση 
χωρικών υδάτων, 
ακτογραμμών και 
εναέριου χώρου 

ΔΑ05:  
Αριθμός 
περιπτώσεων που 
είχαμε για έλεγχο 
ύποπτων στόχων με 
βάση τις ενδείξεις 
του ΠΑΣΥΡ και 
αριθμός 
περιπτώσεων που 
καταδικάστηκαν 

 
Εντοπίστηκαν 
και ελέγχθ. 35 
ύποπτοι 
στόχοι από το 
ΠΑΣΥΡ. Σε 7 
υποθέσεις 
καταδικάστ. 
οι καπετάνιοι 
πλοίων που 
εισήλθαν σε 
κλειστά 
λιμάνια  Κ.Δ 
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ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2020 – ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
(Σύνολο προσωπικού 2020 - 4801) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

                                      

 

 

Δ00: Υπερκεφαλικές Δαπάνες 

Δ01 – Σ1: Ανάπτυξη Οδικής Συνείδησης 

Δ02 – Σ1: Πρόληψη Τροχαίων Παραβάσεων και 'Ασκηση Οδικης Αστυνόμευσης 

Δ03 -  Σ1: Διαχείριση Οδικών Τροχαίων Συγκρούσεων 

Δ04 – Σ2: Συλλογή και Ανάλυση Πληροφοριών 

Δ05 – Σ2: Σχεδιασμός και Υλοποίηση μέτρων πρόληψης 

Δ06 – Σ2: Διαχείριση Τρομοκρατικού Κτυπήματος 

Δ07 – Σ2: Προστασία Προσωπικοτήτων και Ευαίσθητων Στόχων 

Δ08 – Σ3: Ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα Πρόληψης Κοινού Εγκλήματος 

Δ09 – Σ3: Πρόληψη Κοινού Εγκλήματος 

Δ10 – Σ3: Διαχείριση Υποθέσεων που αφορούν στο Κοινό 'Εγκλημα 

Δ11 – Σ4: Καταπολέμηση Οργανωμένου Εγκλήματος/Διαφθοράς 

Δ12 – Σ4: Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος 

Δ13 – Σ4: Συστηματική Δραση της Αστυνομίας κατά των Ναρκωτικών 

Δ14 – Σ4: Καταπολέμηση του Εγκλήματος στον Κυβερνοχώρο (cybercrime) 

Δ15- Σ4: Αντιμετώπιση της Εμπορίας Προσώπων 

Δ16 – Σ5: Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παράνομης Μετανάστευσης 

Δ17 – Σ5: Αποτελεσματική Αστυνόμευση Αεροδρομίων 

Δ18 – Σ5: Αποτελεσματική Αστυνόμευση Λιμανιών 

Δ19 – Σ5: Αποτελεσματική Αστυνόμευση Νόμιμων Σημείων Διέλευσης 

Δ20 – Σ5: Αποτελεσματική Αστυνόμευση Χωρικών Υδάτων, Ακτογρ. και Εναέριου Χώρου  
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

  

    

 

     

         

         

         

         

         
Δ: Δραστηριότητες 

1 Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων 

 κ Φιλοδωρημάτων 

Σ: Στόχοι 
2 Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

ΥΔ: Υπερκεφαλικές Δαπάνες (Overheads) 
3 Κοινωνικές Δαπάνες 

 
4 Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

5 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  – ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ  

 

Συμφιλίωση Παραδοσιακού Προϋπολογισμού και Προϋπολογισμού στη Βάση 

Δραστηριοτήτων 

  2020 € 2021 € 2022 € 

    

Δαπάνες Προσωπικού  212.001.165 222.814.285 227.990.736 

Λειτουργικές Δαπάνες  30.525.377 32.126.354 36.620.605 

Μεταβιβάσεις  55.250 55.250 55.250 

Άλλα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα και Σχέδια  2.805.010 2.855.010 2.955.010 

Άλλα Έσοδα/Έξοδα [ΜΟΝΟ ΔΑΠΑΝΕΣ] - - - 

Πάγια  7.278.320 5.323.220 6.693.220 

Έργα υπό Κατασκευή 4.613323 3.303.323 1.903.323 

Έκδοση Δανείων -   

Σύνολο Παραδοσιακού Προϋπολογισμού  257.278.445 266.477.442 276.218.144 

     

Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό από 

Άλλα Τμήματα 

41.049 42.516 43.616 

Εναλλάξιμο Προσωπικό και Προσωπικό σε Άλλα 

Τμήματα 

8.207.169 8.625.491 8.827.677 

Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα  - - - 

Δαπάνες από άλλα Τμήματα  - - - 

Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων που 

αφορούν άλλα Τμήματα 

- - - 

 Σύνολο Προϋπολογισμού Δραστηριοτήτων  249.112.325 257.894.467 267.434.083 
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  – ΚΑΤΑ ΣΤΟΧΟ 

 

Στόχος 

Προϋπολογι

σμός € 

Προϋπολογι

σμός € 

Προϋπολογι 

σμός € 

2020 2021 2022 

Σύνολο - Total       

 Σύνολο  

        

249.112.324  

        

257.894.467  

        

267.434.083  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

        

203.835.045  

        

214.231.310  

        

219.206.675  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

               

41.049  

               

42.516  

               

43.616  

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

         

32.871.027  

         

34.522.004  

         

39.100.355  

Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

         

29.273.700  

         

30.824.252  

         

35.252.603  

Κοινωνικές Δαπάνες 

             

728.567  

             

778.992  

             

828.992  

Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

           

2.868.760  

           

2.918.760  

           

3.018.760  

Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

         

12.406.253  

           

9.141.153  

           

9.127.053  

Έκδοση Δανείων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

        

Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται:       

Δαπάνες προσωπικού που παρέχεται σε 

άλλα Τμήματα 

          

8.207.169  

          

8.625.491  

          

8.827.677  

Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα 

                    

-    

                    

-                        -    

Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες 

                      

0  

-                     

0  

                      

0  

Αποπληρωμές Εγγυημένων Δανείων άλλων 

Τμημάτων 

                    

-    

                    

-                        -    
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Υπερκεφαλικές Δαπάνες       

 Σύνολο  

           

3.751.356  

           

3.485.307  

           

3.809.622  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

             

298.866  

             

313.474  

             

320.925  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

               

41.049  

               

42.516  

               

43.616  

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

1.747.221  

           

1.635.763  

           

1.698.611  

Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

1.652.629  

           

1.599.305  

           

1.642.080  

Κοινωνικές Δαπάνες 

                 

1.062  

                 

1.136  

                 

1.209  

Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

               

93.530  

               

35.322  

               

55.322  

Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

           

1.705.269  

           

1.536.070  

           

1.790.086  

Έκδοση Δανείων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Επενδύσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ (ROAD POLICING)  

  

 Σύνολο  

         

43.573.677  

         

49.210.214  

         

54.227.929  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

34.839.643  

         

36.616.548  

         

37.467.802  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

7.844.917  

         

11.602.295  

         

15.740.370  

Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

7.713.251  

         

11.462.875  

         

15.592.415  

Κοινωνικές Δαπάνες 

             

124.362  

             

132.969  

             

141.504  

Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                 

7.304  

                 

6.451  

                 

6.451  

Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

             

889.117  

             

991.370  

           

1.019.758  

Έκδοση Δανείων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Επενδύσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

  

  

 Σύνολο  

         

47.283.279  

         

48.525.980  

         

49.662.650  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

41.253.640  

         

43.358.014  

         

44.363.850  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

3.937.201  

           

3.579.863  

           

3.876.880  

Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

2.954.607  

           

3.113.263  

           

3.167.147  

Κοινωνικές Δαπάνες 

             

147.657  

             

157.877  

             

168.010  

Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

834.936  

             

308.723  

             

541.723  

Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

           

2.092.439  

           

1.588.104  

           

1.421.920  

Έκδοση Δανείων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Επενδύσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ  

  

 Σύνολο  

         

62.047.654  

         

63.820.633  

         

64.314.631  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

53.510.512  

         

56.239.596  

         

57.547.550  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

5.368.732  

           

5.939.622  

           

5.699.571  

Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

5.170.282  

           

5.545.268  

           

5.476.115  

Κοινωνικές Δαπάνες 

             

190.913  

             

204.126  

             

217.228  

Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                 

7.538  

             

190.227  

                 

6.227  

Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

           

3.168.409  

           

1.641.416  

           

1.067.509  

Έκδοση Δανείων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Επενδύσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

  

  

 Σύνολο  

         

39.014.994  

         

40.720.440  

         

42.043.120  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

33.195.028  

         

34.888.198  

         

35.698.366  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

           

3.902.994  

           

4.270.593  

           

4.456.051  

Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

2.804.935  

           

2.802.536  

           

2.958.850  

Κοινωνικές Δαπάνες 

             

118.660  

             

126.873  

             

135.016  

Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

979.399  

           

1.341.184  

           

1.362.184  

Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

           

1.916.972  

           

1.561.649  

           

1.888.703  

Έκδοση Δανείων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Επενδύσεις 

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ  

  

 Σύνολο  

         

53.441.365  

         

52.131.893  

         

53.376.131  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και 

Συντάξεων κ Φιλοδωρημάτων 

         

40.737.355  

         

42.815.481  

         

43.808.182  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο 

Προσωπικό και Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  

         

10.069.962  

           

7.493.868  

           

7.628.872  

Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

           

8.977.997  

           

6.301.005  

           

6.415.995  

Κοινωνικές Δαπάνες 

             

145.912  

             

156.011  

             

166.025  

Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

             

946.054  

           

1.036.852  

           

1.046.852  

Δαπάνες Τόκων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

           

2.634.047  

           

1.822.544  

           

1.939.078  

Έκδοση Δανείων 

                     

-    

                     

-    

                     

-    

Επενδύσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                     

-    

                     

-    

                     

-    
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Δαπάνες που αφορούν άλλα Τμήματα       

 Σύνολο  
           
8.207.169  

           
8.625.491  

           
8.827.677  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ 
Φιλοδωρημάτων 

           
8.207.169  

           
8.625.491  

           
8.827.677  

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και 
Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     
-                         -                         -    

εκ των οποίων: Συντάξεις και 

Φιλοδωρήματα 

                     

-                         -                         -    

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  
                     
-                         -                         -    

Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 

                     

-                         -                         -    

Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-                         -                         -    

Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 

                     

-                         -                         -    

Δαπάνες Τόκων 

                     

-                         -                         -    

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
                     
-                         -                         -    

Έκδοση Δανείων 

                     

-                         -                         -    

Επενδύσεις 
                     
-                         -                         -    

Μη κατανεμηθείσες Δαπάνες       

 Σύνολο  

                      

0  

-                     

0                        0  

Σύνολο Δαπανών Προσωπικού και Συντάξεων κ 
Φιλοδωρημάτων 

                     
-                         -                         -    

εκ των οποίων: Εναλλάξιμο Προσωπικό και 
Προσωπικό από Άλλα Τμήματα 

                     
-                         -                         -    

εκ των οποίων: Συντάξεις και 
Φιλοδωρήματα 

                     
-                         -                         -    

Σύνολο  Τρεχουσών Δαπανών  
-                     
0  

-                     
0                       -    

Αγορές Αγαθών και Υπηρεσιών 
-                     
0  

-                     
0                       -    

Κοινωνικές Δαπάνες 

                     

-                         -                         -    

Χορηγίες και Μεταβιβάσεις 
                     
-                         -                         -    

Δαπάνες Τόκων 
                     
-                         -                         -    

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 

                      

0  

                      

0                        0  

Έκδοση Δανείων 
                     
-                         -                         -    

Επενδύσεις -                      -                       -  
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