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ΜΕΡΟΣ Α΄ - Αστυνόμευση στην Κύπρο   

Γενικές Πληροφορίες 

Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (δημογραφικές στατιστικές 2019) ο πληθυσμός στις 
περιοχές που ελέγχει το Κράτος υπολογίζεται σε 888.000 στο τέλος του 2019, σε σύγκριση με 875.900 στο 
τέλος του 2018, σημειώνοντας αύξηση 1,4%.  

Αναφορικά με τις θρησκευτικές ομάδες που ανήκουν στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα, κατά το τέλος του 
2019 οι Αρμένιοι αποτελούσαν το 0,4% της κοινότητας, οι Μαρωνίτες το 0,8% και οι Λατίνοι το 0,1% της 
Ελληνοκυπριακής κοινότητας. Οι ξένοι υπήκοοι οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο κατά το τέλος του 
2019 υπολογίστηκαν σε 161.000 και αποτελούσαν ποσοστό 18,1% του συνολικού πληθυσμού στις  περιοχές 
που ελέγχει το κράτος. 

Η Κύπρος με έκταση 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα (3.753 τετραγωνικά μίλια), έχει μέγιστο μήκος 240 
χιλιόμετρα (149 μίλια) από το ανατολικότερο μέχρι το δυτικότερο της άκρο και μέγιστο πλάτος 100 
χιλιόμετρα (62 μίλια) από το βορειότερο μέχρι το νοτιότερο της άκρο. Βρίσκεται σε στρατηγική θέση στο 
βορειοανατολικό άκρο της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου (33° ανατολικά, 35° βόρεια), στο 
σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας και πολύ κοντά στις μεγάλες εμπορικές αρτηρίες που 
ενώνουν την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, την Κεντρική Ασία και την Άπω Ανατολή. 

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

Ιστορική Αναδρομή σχετικά με την ίδρυση της Αστυνομίας 

Η Κυπριακή Αστυνομία ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος και η σύγχρονη ιστορία της 
αρχίζει το 1960 με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, 
ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της Αστυνομίας πόλεων, που είχε την ευθύνη 
αστυνόμευσης των αστικών περιοχών, και το Σώμα της Χωροφυλακής, το οποίο ανέλαβε την αστυνόμευση 
των αγροτικών περιοχών. Αργότερα, η Χωροφυλακή ενσωματώθηκε στην Αστυνομία. Από το 1974 και μετά, 
η Αστυνομία είχε να αντιμετωπίσει μια νέα κατάσταση πραγμάτων με διαφοροποιημένες αλλά συνάμα και       
αυξημένες ευθύνες. 

Σημαντικός σταθμός για την ιστορία μας ήταν και η ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. από το 2004.  

Από τον Απρίλιο του 2003, με το άνοιγμα των οδοφραγμάτων, οι υποχρεώσεις της Αστυνομίας Κύπρου 
αυξήθηκαν σημαντικά. Πρόσωπα και εμπορεύματα διακινούνται στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή 
Δημοκρατία περιοχές μόνο από τα νόμιμα σημεία διέλευσης που φαίνονται πιο κάτω, όπως αυτά 
καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 866/2004 και στο άρθρο 4(3) του εν λόγω 
Κανονισμού:  
 

(α) Λήδρα Πάλλας (μόνο για πεζούς),  

(β) Άγιος Δομέτιος,  

(γ) Πέργαμος,  

(δ) Στροβίλια,  

(ε) οδός Λήδρας (μόνο για πεζούς), 
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(στ) Ζώδια,  

(ζ) Κάτω Πύργος- Καραβοστάσι,  

(η) Λεύκα-Απλίκι,  

(θ) Δερύνεια, 

(ι) Κόκκινα – Παχύαμμος, 

(κ) Κάτω Πύργος- Κόκκινα. 

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

Δεκέλειας. νο ιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Συντάγματος και  

Δομή Αστυνομίας Κύπρου  

Η Αστυνομία σήμερα παρέχει υπηρεσίες στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ολόκληρο το 24ώρο, 
επτά μέρες τη βδομάδα, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την έννομη λειτουργία της κοινωνίας. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του περί Αστυνομίας Νόμου, η διοίκηση της ασκείται από τον Αρχηγό και 
υποστηρίζεται από τον Υπαρχηγό και τους Βοηθούς Αρχηγούς Διοίκησης, Εκπαίδευσης, Υποστήριξης και 
Επιχειρήσεων ως ακολούθως: 

 

Το Αρχηγείο χωρίζεται σε Τμήματα, Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Μονάδες ως ακολούθως: 

Τμήματα  

  (α) Τμήμα Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού 
  (β) Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου 
  (γ) Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος 
  (δ) Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
  (ε) Τμήμα Πληροφορικής 
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Διευθύνσεις 

(α) Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Ε.Ε. – Δ.Α.Σ.). 
(β) Διεύθυνση Ασφάλειας Αεροδρομίων (Δ.ΑΣ.Α.). 
(γ) Διεύθυνση Οικονομικών. 
(δ) Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων, Επιθεωρήσεων & Ελέγχου (Δ.Ε.Π.Ε.&Ε). 

Υπηρεσίες 

(α) Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μεταναστεύσεως (Υ.Α.& Μ.).  
(β) Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.). 
(γ) Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠ.ΕΓ.Ε.). 
(δ)   Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου Αστυνομίας (Υ.Ε.Ε.Α) 

Μονάδες  

(α) Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου (Α.Α.Κ.). 
(β) Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης(Μ.Μ.Α.Δ.). 
(γ) Μονάδα Προεδρικής Φρουράς (Μ.Π.Φ.). 
(δ) Λιμενική & Ναυτική Αστυνομία (Λ.&Ν.Α.). 
(ε)   Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.). 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  ΕΠΑΡΧΙΩΝ 

(1) Για σκοπούς αποτελεσματικής αστυνόμευσης η Αστυνομία χωρίζεται στις ακόλουθες 
Αστυνομικές Διευθύνσεις οι οποίες διαθέτουν σε κάθε πόλη Επαρχιακό Αρχηγείο:- 

 
(α) Λευκωσίας 
(β) Λεμεσού 
(γ) Λάρνακας 
(δ) Αμμοχώστου 
(ε) Πάφου 
(στ) Κερύνειας 
(ζ) Μόρφου. 
 
Σημ.:     (α) Η Πυροσβεστική  Υπηρεσία   αποτελεί   ξεχωριστή Διεύθυνση με έδρα της 

την Λευκωσία και ευθύνη σε όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας. 
 

(β) Λόγω της Τουρκικής εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής, οι Αστυνομικές 
Διευθύνσεις Αμμοχώστου και Μόρφου στεγάζονται προσωρινά στο 
Παραλίμνι και Ευρύχου, αντίστοιχα. Η Αστυν. Διεύθυνση Κερύνειας έχει 
προσωρινά αναστείλει τη λειτουργία της. 

 

Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης  

Από την 1η Νοεμβρίου, 2020, το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας μετονομάστηκε σε Υποδιεύθυνση 

Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης. Η Υποδιεύθυνση είναι χωρισμένη σε δύο 

κλάδους, τον Κλάδο Επικοινωνίας και τον Κλάδο Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης και αποτελεί 

την κορωνίδα των εκσυγχρονιστικών και μεταρρυθμιστικών μέτρων που προωθεί ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. 
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Στέλιος Παπαθεοδώρου στο συγκεκριμένο τομέα. Κύρια αποστολή της Υποδιεύθυνσης είναι η 

αναβαθμισμένη παροχή πληροφοριών στην κοινωνία, η διατήρηση της καλλιέργειας του αισθήματος 

εμπιστοσύνης μεταξύ της Δύναμης και των πολιτών και η προβολή του έργου της Αστυνομίας. Τα μέλη της 

Αστυνομίας, τα οποία στελεχώνουν την Υποδιεύθυνση έχουν λάβει σαφείς εντολές για πλήρη διαφάνεια, 

έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του κοινού και άμεση εξυπηρέτηση των Μέσων Ενημέρωσης και των 

λειτουργών του Τύπου. Στην Υποδιεύθυνση εντάχθηκαν οι αστυνομικοί που στελέχωναν το Γραφείο Τύπου, 

μεταξύ των οποίων οι δύο γυναίκες λοχίες που ανέλαβαν καθήκοντα στο τμήμα και εργάζονται εναλλάξ, για 

καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τα ΜΜΕ. Η Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και 

Κοινωνικής Ευθύνης της Αστυνομίας Κύπρου διευθύνεται από τον Διευθυντή Υποδιεύθυνσης, το σημερινό 

Εκπρόσωπο Τύπου της Δύναμης. 

Αποστολή 

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. 

Όραμα 

Η δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Αστυνομίας, η οποία να εγγυάται μια ασφαλέστερη 
κοινωνία.  

Στρατηγικές Επιδιώξεις Υ.Δ.&Δ.Τ. 

• Ποιοτική αναβάθμιση προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

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

• Εκσυγχρονισμός, αποτελεσματικότητα και βελτίωση των δομών.  

• Διαφάνεια, πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Αρχές  

Η Κυπριακή Αστυνομία είναι δεσμευμένη να παρέχει δίκαιη και ίση μεταχείριση σε όλους τους πολίτες, 

ανεξαρτήτως κοινότητας, φυλής, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, πολιτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, ηλικίας και κοινωνικής τάξης.  

Αξίες 

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

❖ Δικαιοσύνη - Επίδειξη αμεροληψίας, απαλλαγή από προσωπικά συμφέροντα, προκατάληψη ή 

ευνοιοκρατία. 

❖ Ακεραιότητα - Διοίκηση δια του παραδείγματος, αδιάφθοροι και πράττοντας το σωστό ανεξάρτητα 

από τις πιέσεις ή τον προσωπικό κίνδυνο που αντιμετωπίζουμε. 

❖ Επαγγελματισμό - Θα ενεργούμε με βάση τον κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας , τα εθνικά 

πρότυπα επιβολής του νόμου και τις προσδοκίες της κοινωνίας.  
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❖ Αποτελεσματικότητα - Θα είμαστε υπεράνω κατάκρισης και θα επιδεικνύουμε ευσυνείδητη και 

επαγγελματική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση αυτών που υπηρετούμε.  

❖ Αξιοκρατία - Αμεροληψία σε όλες τις σχέσεις με τους συναδέλφους, συνεργάτες και μέλη του 

κοινού.  

❖ Διαφάνεια - 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 ζουν με αξιοπρέπεια και ως εκ τούτου θα δείξουμε  εκτίμηση προς όλους τους 

ανθρώπους ανάλογα με την κάθε περίπτωση.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Ο Προϋπολογισμός της Αστυνομίας, για το 2020, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €258,27 εκ. σε σύγκριση 
με  €237,14 εκ. το 2019. Παρουσιάζει, δηλαδή, συνολική αύξηση δαπανών €21,13εκ. ή 8,18%. 
 
Από το σύνολο των €258,27 εκ. που προϋπολογίζεται για το 2020, ποσό ύψους €212 εκ. ή 82,09% του 
συνόλου, περίπου, αφορά στις δαπάνες μισθοδοσίας και επιδομάτων του προσωπικού. Το υπόλοιπο ποσό 
των €46,27 εκ., αφορά στις υπόλοιπες τακτικές και αναπτυξιακές δαπάνες. 
 
Αναλυτικότερα, οι τακτικές δαπάνες, για την Αστυνομία, εκτός των δαπανών για μισθούς, ωρομίσθια και 
επιδόματα, ανέρχονται στο ποσό των €37,14 εκ. σε σύγκριση με €31,84 εκ. για το 2019. Παρουσιάζουν 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ  ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ 

(ROAD POLICING)

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ 

ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 
ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
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δηλαδή αύξηση €5,29 εκ. περίπου, ή 14,25%, η οποία οφείλεται, κυρίως στην αύξηση διαφόρων 
λειτουργικών δαπανών. 
 
Οι αναπτυξιακές δαπάνες για το 2020 ανέρχονται στο ποσό των €9,13 εκ. σε σύγκριση με €7,19 εκ. για το 
2019. Δηλαδή, παρουσιάζουν αύξηση €1,94 εκ. περίπου, ή 21,27%, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
της πρόνοιας για ανεγέρσεις, επεκτάσεις και βελτιώσεις κτηρίων κατά €1,97 εκ.. 
 
Το συνολικό  ποσοστό υλοποίησης του προϋπολογισμού στις 31/12/2020, ανήλθε στο 93.34%. 

 Πιο κάτω φαίνονται τα ποσοστά υλοποίησης του προϋπολογισμού για κάθε Διεύθυνση της Αστυνομίας: 

Διεύθυνση Ποσοστό Υλοποίησης 
για το 2020 

Αρχηγείο Αστυνομίας 93.96% 
Αστυν.Διεύθυνση Λευκωσίας 84.33% 
Αστυν.Διεύθυνση Αμμοχώστου 90.93% 
Αστυν.Διεύθυνση Λάρνακας 87,70% 
Αστυν.Διεύθυνση Λεμεσού 89,47% 
Αστυν.Διεύθυνση Πάφου 97,62% 
Αστυν.Διεύθυνση Μόρφου 92,53% 
Αστυν.Ακαδημία Κύπρου 44,44% 
Λιμενική Αστυνομία 93,79% 
Χωρ.Κράτ.Λαθρομετ.Μεννόγιας 79,36% 
Προγρ. Εναρμ. Κοινοτ. Κεκτημ 66,47% 
Εργ. Συγχρημ.Κοιν. Πόρους 60,73% 

 
Μέχρι το τέλος του 2020, στην Αστυνομία Κύπρου υπηρετούσαν 5500 μέλη, εκ των οποίων 3885 
Αστυνομικοί, 846 Ε/Αστυφύλακες, 41 Τ/Ε/Αστυφύλακες και 78 μέλη ως εξειδικευμένο προσωπικό. 
Επίσης  υπηρετούσαν 12 μέλη πολιτικό προσωπικό.  Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία υπηρετούσαν 650 μέλη. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του έτους 2020, παραμένουν ακρετές 
οργανικές θέσεις της Αστυνομίας κενές, εξαιτίας των πολλών πρόωρων αφυπηρετήσεων αλλά και της μη 
πρόσληψης νέου προσωπικού, λόγω της παγοποίησης των θέσεων που επηρεάζει ολόκληρη τη Δημόσια 
Υπηρεσία και αποτελούν σημαντικό παράγοντα όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας.  

Στην Αστυνομία όπως φαίνεται και στον πιο κάτω πίνακα, τέλος του 2020, υπηρετούσαν στην Αστυνομία 
4147 άντρες ή 75.71% σε όλες τις βαθμίδες και 1330 γυναίκες ή 24.28%. Μεταξύ 2014 μέχρι και σήμερα δεν 
υπάρχουν γυναίκες σε ψηλότερη βαθμίδα από αυτήν του Αστυνόμου Β’. Μέχρι σήμερα η ανώτερη βαθμίδα 
που είχε φτάσει γυναίκα ήταν στο βαθμό του Β/Αρχηγού, μόνο σε μια περίπτωση από την ίδρυση της 
Αστυνομίας. 

Τμήμα/Διεύθυνση Άντρες Γυναίκες Σύνολο Προαφ. 
Αδεια  

Γενικό 
Σύνολο 

ΗΓΕΣΙΑ 6 0 6  6 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

82 64 146  146 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 93 27 120 1 121 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 88 84 172 1 173 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 43 12 55  55 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 21 16 37  37 
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ΥΠ. ΕΓ. Ε. 28 12 40  40 

Δ.Ε.Π.&.Ε. 8 2 10  10 

ΔΕΕΔΑΣ 25 32 57  57 

Δ.ΑΣ.Α. 93 22 115  115 

Μ.Α.ΕΠ. 44 4 48  48 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10 26 36  36 

Υ. Α.&Μ. 188 91 279 2 281 

Μ.Π.Φ. 101 10 111  111 

ΜΜΑΔ 236 31 267 1 268 

Λ.&Ν.Α. 208 14 222  222 

ΥΚΑΝ 168 53 221  221 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ 66 46 112  112 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 144 46 190 1 191 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

2 0 2  2 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 733 255 988 6 994 

ΛΕΜΕΣΟΣ 428 155 583 5 588 

ΛΑΡΝΑΚΑ 267 101 368 1 369 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 148 46 194  194 

ΠΑΦΟΣ 245 55 300 4 304 

ΜΟΡΦΟΥ 109 40 149  149 

ΟΛΙΚΟ 3,584 1,244 4,828 22 4,850 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  563 86 649 1 650 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4,147 1,330 5,477 23 5,500 

Προκήρυξη Θέσεων/Προσλήψεις 

Κατά  τη διάρκεια του 2020, έχουν προσληφθεί στην Αστυνομία 4 δικανικοί αναλυτές, 75 Αστυφύλακες, 12  
Ε/Αστυφύλακες και 25 Πυροσβέστες . 

Αναδιοργάνωση   

Η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας εντάσσεται στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Οι συνεχείς και 
αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Αστυνομία και η ανάπτυξη νέων μορφών εγκλήματος, 
ένεκα των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, επιβάλλουν την αναδιοργάνωση της, ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο ρόλο της και στις απαιτήσεις της σύγχρονης 
κοινωνίας.  

Σε συνεργασία με την Αστυνομία, το Υπουργείο προχωρεί στο σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου 
αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, και στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή μια σύγχρονης 
διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού στην Αστυνομία. Προς υλοποίηση των πιο πάνω, έχει προωθηθεί στις 
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02/09/2020 η ανάθεση της σύμβασης για παρακολούθηση του έργου και του σχεδιασμού του σύγχρονου 
μοντέλου αστυνόμευσης μέσω της αγοράς υπηρεσιών από οίκους συμβούλων από τον ιδιωτικό τομέα. Για 
την τρίτη σύμβαση, που αφορά στη δημιουργία σύγχρονης διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού , 
αναμένεται να γίνει προκήρυξη πριν το τέλος του έτους 2021. Το έργο που αφορά στη δημιουργία 
σύγχρονης διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού, έχει περιληφθεί μέσω του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
και Προσωπικού ως έργο μεταρρύθμισης στα πλαίσια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας κάτω από την ενότητα 
« Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και βελτίωση των διαδικασιών και της λειτουργίας της δημόσιας 
διοίκησης για καλύτερη χάραξη και εφαρμογή πολιτικής».  

Για το σκοπό αυτό έχει γίνει και ο ανάλογος προγραμματισμός και η κατανομή των πόρων εντός της οροφής 
της Αστυνομίας, μεταξύ των ετών 2021-2023 . Το κόστος ανά σύμβαση έχει ως ακολούθως :  

 
Κόστος € 

Σύμβαση 1              524.961    

Σύμβαση 2              369.533    

Σύμβαση 3*              800.000    

Ολικό χωρίς ΦΠΑ           1.694.494    

Ολικό με ΦΠΑ           2.016.447,86  

*Για τη σύμβαση 3 το κόστος αφορά σε εκτιμώμενο κόστος. 

Πανδημία – Covid – 19 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το ξέσπασμα του κορονοϊού ως παγκόσμια 
πανδημία και κάλεσε τα κράτη να λάβουν έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπισή της. Τα ευρωπαϊκά κράτη, 
μεταξύ των οποίων και η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν υιοθετήσει μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας και των αυξανόμενων πιέσεων στα δημόσια συστήματα υγείας τους. Στη μέση αυτών των 
συγκρούσεων βρίσκεται πάντοτε η Αστυνομία, στην οποία έχει ανατεθεί η επιτήρηση της εφαρμογής των 
περιοριστικών μέτρων. Οι αστυνομικοί, λοιπόν, ευρισκόμενοι καθημερινά στην πρώτη γραμμή για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ της εφαρμογής των περιοριστικών 
μέτρων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Η παγκόσμια πανδημία έχει επηρεάσει κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής των πολιτών, καθώς επίσης και 
του έργου της Αστυνομίας. Μέλη της Αστυνομίας όπως και άλλοι κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς, έπρεπε να 
προσαρμοστούν και στην επιλογή εργασίας από το σπίτι. Επιπλέον, πολλά μέλη της πρώτης γραμμής ειδικά, 
βρέθηκαν εκτεθειμένα στον κορωνοίο με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περιοριστούν με επακόλουθο ο 
αριθμός του προσωπικού να μειώνεται στις καθημερινές απαιτήσεις των πολιτών. Αυτό φυσικά δεν μπορεί 
να αποτελέσει δικαιολογία για να διακόψει η Αστυνομία τις εργασίες της.  

Κατά τη διάρκεια του 2020 η Αστυνομία όπως παρουσιάζεται και στον πιο κάτω πίνακα, προέβη σε 
1.313.407 ελέγχους και προέβη σε 19.528 καταγγελίες σχετικά με παραβάσεις κατά του Περί 
Λοιμοκαθάρσεως Νόμου.  
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Κατά τη διάρκεια του 2020, δημιουργήθηκε το μνημόνιο Αμφιτρίτη, στο οποίο περιέχονται ενέργειες σε 

περίπτωση πανδημίας. Το σχέδιο επεξεργάζεται τις διαδικασίες αντιμετώπισης επιδημίας, δηλαδή την 

περίπτωση εξάπλωσης μιας ορισμένης ασθένειας σε μια ορισμένη περίοδο επί ενός ορισμένου πληθυσμού, 

εξάπλωση η οποία υπερβαίνει τα «αναμενόμενα» ή «προβλεπόμενα» όρια.  

Θέματα νομοθεσίας 

Κατά τη διάρκεια του 2020, η Αστυνομία συνέβαλε στην ετοιμασία Νομοσχεδίου για τη Δημοτική Αστυνομία 
ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε το Πρωτοκόλλο για τη Συνοδεία Κατάδικων/Κρατουμένων. 

Η Αστυνομία συνέβαλε στην επεξεργασία Νομοσχεδίου για Εφαρμογή και χρήση φορητών καμερών σε 
κράνη, στολές και οχήματα της Αστυνομίας. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του 2020 έγιναν οι ακόλουθες τροποποιήσεις/εισηγήσεις σχετικά με θέματα 
νομοθεσίας : 

• Αναθεώρηση της πολιτικής χειρισμού παράνομης κατοχής κροτίδων. 

• Χειρισμός επιπτώσεων της τροποποίησης του άρθρου 88 Κεφ.155  

• Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης Σεξουαλικής Κακοποίησης Νόμος 

• Ο Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών(κατεδαφίσεις) 

• Ο περί δικαιωμάτων Προσώπων Συλλαμβανομένων & που τελούν υπό κράτηση, Ο περί Νομικής 
Αρωγής Νόμος.  

• Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της Διαφθοράς 

• Ο περί Σκοπευτηρίων Νόμος,  

• ECRRIS(εφαρμογή Νομοθεσίας), 

• Τηλεπικοινωνιακά 

• Χειρισμός θεμάτων που προέκυψαν από την τροποποίηση του Κεφ.155 για τη παραγραφή 
αδικημάτων 

• Διασύνδεση με ΚΑΠ-θέμα προσωπικών δεδομένων,  

• Προβλήματα που προκύπτουν στην εφαρμογή του Νόμου για την υπό κάλυψη Αστυνομικών,  
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• Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου(προσθήκη άρθρου για δημοσίευση φωτογραφίας 
υπόπτου και ελλείπων προσώπου), 

• Νομοσχέδιο του Περί πρόληψης και καταπολέμησης σεξουαλικής εγκληματικότητας Ν2018, 

• Καταρτισμός μνημονίου συνεργασίας για πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
STEP4 GBV,  

• Εξοπλισμός UFED, 

• Νόμος που εγκαθιδρύει ένα σύστημα δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε 
σύγκρουση με το Νόμο και ρυθμίζει  θέματα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, 

• Αναθεώρηση της διαδικασίας χειρισμού υποθέσεων κατοχή εκρηκτικών υλών(κροτίδες),  

• Χειρισμός θέματος για τις επιπτώσεις του 5G στις Αρχές επιβολής του Νόμου,) 

• Περί Αστυνομίας Νόμος(καταβολή αποζημιώσεων σε μέλη της Αστυνομίας σε περίπτωση 
παραίτησης,  

• διαδικασία χρήσης αστυνομικών σκύλων,  

• Νόμος Περί Πυροβόλων Όπλων  

• Νόμος Περί Προστασίας και Ευμερίας των Ζωων,  

• Νόμος περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες εκπομπής Ηχου) 

• Τηλεπικοινωνικακά δεδομένα(εισηγήσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας-εφαρμογή Νόμου για 
τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων), 

• Εξειδικευμένοι μηχανικοί(μελέτη νομοθεσιών για τις ευθύνες τους, 

• Ετοιμασία πρότασης για πρόσληψη Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών.  Επεξεργασία 
τροποποίησης του Περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο,  

• Επεξεργασία τροποποίησης Νόμου περί Καπνίσματος,  

• Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος,  

• Εισήγηση τροποποίησης του Περί Αλλοδαπών,  

• Τροποποίηση Οπτικογραφημένης κατάθεσης,  

• Περί Αστυνομίας  Γενικών Κανονισμών για τα κριτήρια πρόσληψης 

ΜΕΡΟΣ Β΄- Ανασκόπηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του 2020  

Οι κύριοι Δείκτες Επίδοσης και Απόδοσης ανά Στόχο, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στο Στρατηγικό Σχέδιο 
της Αστυνομίας, παρουσιάζονται στο συνημμένο Παράρτημα Α.  

Κατά τη διάρκεια του 2020, μέσα από την επιχειρησιακή δραστηριότητα της Αστυνομίας, συντείνοντας 
σε αυτή και τα Τμήματα που παρέχουν υποστήριξη σε οριζόντιο επίπεδο, επιτεύχθηκαν οι ακόλουθοι 
στόχοι:  

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

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

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

Οι περισσότερες οδικές τροχαίες συγκρούσεις που έχουν ως αποτέλεσμα θανάτους ή τραυματισμούς 
οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα.  

Τέθηκε στόχος με βάση την Ευρωπαϊκή Χάρτα, όπως όλα τα κράτη μέλη μειώσουν τις θανατηφόρες οδικές 
συγκρούσεις στο 50% μέχρι το 2020 με βάση το 2010. O στόχος που είχε τεθεί για την Κυπριακή Δημοκρατία, 
ήταν όπως οι νεκροί στην Κύπρο να μην ξεπεράσουν τους 30 μέχρι το 2020. 

Υπήρξε διαχρονικά βελτίωση από το 2010, αλλά όχι αρκετή για να επιτύχουμε το στόχο της μείωσης του 
50% μέχρι το 2020.  

Στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζεται κατά έτος, ο αριθμός των νεκρών από οδικές τροχαίες συγκρούσεις 
κατά την τελευταία 20ετία, 2001-2020. 

Αριθμός νεκρών από τροχαίες συγκρούσεις για τα έτη 2001-2020 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 44 νεκροί που καταγράφηκαν από οδικές τροχαίες συγκρούσεις το 2013, 

εξακολουθεί να είναι ο χαμηλότερος αριθμός νεκρών που καταγράφηκε τόσο κατά την τελευταία 20ετία, 

όσο και από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Επίσης, σε σχέση με το 2001, το 2020 

καταγράφηκε μείωση 51% στον αριθμό των νεκρών, ενώ κατά την τελευταία 10ετία (2011-2020) 

καταγράφηκε μείωση 32,4%. 

 
Στις 17/5/2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως νέο στόχο τη μείωση των θανατηφόρων οδικών 
συγκρούσεων κατά 50% μέχρι το 2030, έχοντας ως βάση το έτος 2020.  

Όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα, κατά τη διάρκεια του 2020, είχαμε παγκύπρια , 48 θανατηφόρες 
οδικές συγκρούσεις με 48 νεκρούς. Τέσσερις από τις 48 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις προκλήθηκαν σε 
αυτοκινητόδρομο. Από τους 48 νεκρούς το 2020, οι 13 ήταν πεζοί, οι 16 οδηγοί, 4 επιβάτες, 13 οδηγοί 
μοτοσικλέτας, 1 οδηγός μοτοσικλέτας και 1 ποδηλάτης.  

Επαρχία 

1/1 – 31/12/2019 1/1 – 31/12/2020 

Θανατηφόρες 
Συγκρούσεις 

Νεκροί Θανατηφόρες 
Συγκρούσεις 
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Λάρνακα 6  6 9 9 

Πάφος 7 7 5 5 

Αμμόχωστος 4 4 3 3 

Μόρφου 6 6 2 2 

Σύνολο 52 52 48 48 

 

Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, τόσο οι θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις όσο και ο 
αριθμός των νεκρών, παρουσιάζουν μείωση  7.69% (από 52 – 48). 

Όλες οι θανατηφόρες τροχαίες συγκρούσεις που προκλήθηκαν το 2020, οφείλονται στον ανθρώπινο 
παράγοντα: 5 λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, 2 λόγω οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, 
9 λόγω απρόσεκτης/αμελούς οδήγησης, 3 λόγω μη τήρησης αριστερής πλευράς του δρόμου, 4 λόγω 
απρόσεκτης στροφής δεξιά, 9 λόγω υπερβολικής ταχύτητας, 6 λόγω απροσεξίας πεζού, 2 λόγω μη παροχής 
προτεραιότητας σε πεζό σε διάβαση πεζών, 2 λόγω αντικανονικού προσπεράσματος, 2 από άλλο λάθος του 
οδηγού, 1 λόγω μη παροχή προτεραιότητας σε όχημα,1 λόγω παρέκκλισης από το δρόμο και 2 λόγω 
παραβίασης σήματος τροχαίας.  

Από τους 48 νεκρούς, το 2020, ποσοστό 22.91% ήταν νέοι ηλικίας μέχρι 25 ετών και ποσοστό 45.83% ήταν 
άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.  

Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται οι θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις παγκύπρια, ανάλογα με την 

περιοχή (κατοικημένη/μη κατοικημένη) που προκλήθηκαν, για την τριετία 2018-2020.  Συγκεκριμένα, 

ποσοστό 59,7% των εν λόγω συγκρούσεων προκλήθηκαν σε κατοικημένη περιοχή, ενώ ποσοστό 40,3% 

προκλήθηκαν σε μη κατοικημένη περιοχή, εκ των οποίων ποσοστό 9% προκλήθηκαν στους 

αυτοκινητόδρομους.  

 

Επιπρόσθετα, στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται κατά έτος ο συνολικός αριθμός των οδικών 

τροχαίων συγκρούσεων της κάθε επαρχίας μεταξύ των ετών 2018-2020. Σε σχέση με το 2018, το 2020 

παρουσιάζεται μείωση των οδικών συγκρούσεων σε όλες τις επαρχίες. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 

το γεγονός της λήψης αυστηρών περιοριστικών μέτρων λόγω COVID-19, τα οποία άρχισαν να λαμβάνονται 

από το Μάρτιο του 2020. 

 

 

 

Κατοικημένη
59.7%

Μη κατοικημένη
40.3%

Περιλαμβάνει τους 

αυτοκινητόδρομους 

(9%)
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Οδικές συγκρούσεις κατά επαρχία και έτος 

 
Σημείωση: Στις επαρχίες περιλαμβάνονται και οι συγκρούσεις που προκλήθηκαν στους αυτοκινητόδρομους. 

 

Συγκεκριμένα, στην Α.Δ.Ε. Μόρφου παρουσιάζεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση (55%), καθώς το 2018 

καταγράφηκαν 20 οδικές συγκρούσεις, ενώ το 2020 καταγράφηκαν 9. Επίσης, στην Α.Δ.Ε. Αμμοχώστου, 

υπήρξε μείωση 47,2%, καθώς το 2018 καταγράφηκαν 72 οδικές συγκρούσεις, ενώ το 2020 καταγράφηκαν 

38. 

 

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες αιτίες των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων για την τριετία 

2018-2020. Η απρόσεκτη οδήγηση και η υπερβολική ταχύτητα, αποτελούν τις κύριες αιτίες πρόκλησης 

θανατηφόρων συγκρούσεων με ποσοστό 20,8% και 15,3% αντίστοιχα. 

 

 

 

Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος Μόρφου

2018 182 262 97 108 72 20

2019 166 261 119 105 56 20

2020 131 174 91 63 38 9
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Στο ακόλουθο Γράφημα παρουσιάζονται οι νεκροί από οδικές συγκρούσεις κατά εθνικότητα, για την τριετία 

2018-2020. Το 71,1% των νεκρών ήταν Κύπριοι και το 28,9% ήταν υπήκοοι άλλων χωρών. 

 

Γράφημα: Νεκροί κατά εθνικότητα, 2018-2020 

 
H παραβίαση της νομοθεσίας όσον αφορά στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αποτελεί την κύρια αιτία 
πρόκλησης των οδικών τροχαίων συγκρούσεων. Επίσης η απειρία των οδηγών, η οδήγηση από άτομα 
μεγάλης ηλικίας, και η έλλειψη σεβασμού μεταξύ των χρηστών του οδικού δικτύου, έχουν ως αποτέλεσμα 
την πρόκληση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.  

Όσον αφορά στη χρήση ζώνης ασφαλείας το 2020, 50% των νεκρών οδηγών/επιβατών δεν έφεραν ζώνη 
ασφαλείας σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 2019, όπου το ποσοστό αυτό ήταν 28.57%. Όσον 
αφορά στη χρήση προστατευτικού κράνους το 2020 ποσοστό 42.85% δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. 
Κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, 37.5% των νεκρών είτε οδηγών είτε επιβατών μοτοσικλετών 
δεν έφεραν προστατευτικό κράνος.  

Από τους 43.376 ελέγχους για αλκοόλη που έγιναν το 2020, εντοπίστηκε το 9.% να οδηγεί υπό την επήρεια 
αλκοόλης. Ποσοστό 11.71% των ελέγχων αλκοόλης πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου 
και από αυτό το ποσοστό, 12.2% εντοπίστηκαν υπό την επήρεια αλκοόλης. Σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2019, υπάρχει μείωση της τάξης του 46.2% στον αριθμό ελέγχων που έχουν γίνει και 
αυτό πολύ πιθανόν να συνδέεται με την πανδημία του covid-19. 

Κατά τη διάρκεια του 2020, πραγματοποιήθηκαν 1012 έλεγχοι παγκύπρια για νάρκοτεστ (26 αρνήθηκαν να 
δώσουν δείγμα). Από τους 986 οδηγούς που υποβλήθηκαν σε έλεγχο νάρκοτεστ και έδωσαν δείγμα, 718 ή 
ποσοστό 72.8%, εντοπίστηκαν θετικοί. Σε σύγκριση με το 2019, υπάρχει αύξηση στον αριθμό ελέγχων της 
τάξης του 31.8%. Οι έλεγχοι γίνονται συνήθως στοχευμένα και αυτό αποδεικνύεται και από το μεγάλο 
ποσοστό θετικών δειγμάτων. Ποσοστό 46.7% των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Τροχαίας 
Αρχηγείου.  

Ο μεγαλύτερος αριθμός ελέγχων νάρκοτεστ για το 2020, πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Τροχαίας 
Αρχηγείου (473), ακολουθεί η Επαρχία Αμμοχώστου (172), η επαρχία Λεμεσού (152), η επαρχία Πάφου (96), 
η επαρχία Λάρνακας (73), η επαρχία Λευκωσίας (33),  και η επαρχία Μόρφου (13). 
 
Το σύνολο των εξωδίκων καταγγελιών σχετικά με τα τροχαία αδικήματα για το  2020, ανήλθε στις 143.948, 
ενώ οι υποθέσεις για Δικαστήριο στις 27.422. Σε σχέση με το 2019, υπήρξε μείωση ύψους 32.6% στο 
συνολικό αριθμό εξώδικων καταγγελιών λόγω της πανδημίας covid 19. Ο μεγαλύτερος αριθμός εξώδικων 
καταγγελιών αφορά σε αδικήματα οδήγησης με υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας και 

Κύπριοι
71.1%

Μη Κύπριοι
28.9%
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οδήγηση με τη χρήση κινητού. Οι υπόλοιπες καταγγελίες αφορούν κυρίως στην οδήγηση χωρίς ασφάλεια, 
άδεια κυκλοφορίας και πιστοποιητικού καταλληλότητας.  

 Όσον αφορά στη σύγχρονη οδική αστυνόμευση που έχει ως στόχο τον εντοπισμό και άλλων ποινικών 
αδικημάτων πέραν των τροχαίων αδικημάτων (road policing), κατά τη διάρκεια του 2020, εντοπίστηκαν 
2.913 περιπτώσεις. Ποσοστό 21.6% των περιπτώσεων αφορούσαν σε σοβαρά ποινικά αδικήματα 
(παράνομοι αλλοδαποί, ανεύρεση ναρκωτικών ουσιών/ελεγχόμενων φαρμάκων, παράνομη κατοχή 
οπλισμού/εκρηκτικών υλών κ.λ.π, κλοπιμαία περιουσία, κλοπιμαίο όχημα, καταζητούμενο πρόσωπο κ.λ.π., 
κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων) και τα υπόλοιπα αφορούσαν  σε εκκρεμή εντάλματα προστίμου.  Κατά το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, εντοπίστηκαν 2.134 παρόμοιες περιπτώσεις. Από αυτές, ποσοστό 
29% των περιπτώσεων αφορούσαν σε σοβαρά ποινικά αδικήματα και τα υπόλοιπα αφορούσαν σε εκκρεμή 
εντάλματα προστίμου.  

Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2020, πραγματοποιηθήκαν από τα επαρχιακά κλιμάκια Τροχαίας και το Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής 407 διαλέξεις για την οδική ασφάλεια, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 
24.751 άτομα. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, πραγματοποιήθηκαν 810 διαλέξεις παγκύπρια και 
τις παρακολούθησαν 75.265 άτομα. Η μείωση των διαλέξεων οφείλεται όπως φαίνεται και πάλι στις 
συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας.   

Στο πλαίσιο της έξυπνης αστυνόμευσης για εγκατάσταση και λειτουργία του νέου σταθερού συστήματος 
αναγνώρισης πινακίδων (ΑΝPR – Automatic Number Plate Recognition), έχει ολοκληρωθεί και η υλοποίηση 
της Β φάσης του έργου(εγκατάσταση σε όλα τα οδοφράγματα). Το σύστημα καταγράφει και αναγνωρίζει 
αυτόματα τις πινακίδες εγγραφής των οχημάτων οι οποίες είναι καταχωρημένες σε καταλόγους 
αναζητουμένων ή κλοπιμαίων οχημάτων. Βασικό πλεονέκτημα του ANPR είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα 
άμεσου εντοπισμού παραβατών για τροχαία αδικήματα (π.χ. οδήγηση χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, με 
ληγμένη άδεια οδηγού, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, άδεια κυκλοφορίας κλπ), καθώς επίσης και 
οχημάτων που πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών.  

Μέσω του χαρτογραφικού εργαλείου ArcGIS Enterprise η ενημέρωση της βάσης δεδομένων γίνεται 
καθημερινά και οι χάρτες είναι άμεσα διαθέσιμοι στα εξουσιοδοτημένα μέλη της Αστυνομίας μέσω της  
εφαρμογής Compstat για καλύτερη και πιο στοχευμένη αστυνόμευση μέσα από τη χαρτογράφηση των 
τροχαίων αδικημάτων.  

‘Εχει ολοκληρωθεί η αγορά 15 οχημάτων τύπου estate, υψηλών επιδόσεων με εγκατεστημένο σύστημα 
ελέγχου ταχύτητας (On-Board Radar) 

Κατά τη διάρκεια του 2020, ολοκληρώθηκε επίσης η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για το έργο 
της φωτοεπισήμανσης και ανατέθηκε σε ιδιωτική εταιρεία. Αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το πρώτο 
εξάμηνο του 2021 και θα λειτουργήσει σε πιλοτική φάση με την τοποθέτηση 4 κινητών και 4 σταθερών 
καμερών. Επιπρόσθετα θα λειτουργήσει και το κέντρο συλλογής και επεξεργασίας των παραβάσεων στα 
γραφεία του ανάδοχου, όπου θα στελεχωθεί με προσωπικό του ανάδοχου και με προσωπικό από την 
Αστυνομία. Οι κάμερες αναμένεται να είναι 90 σταθερές οι οποίες θα ελέγχουν το όριο ταχύτητας, την 
παραβίαση του κόκκινου φωτεινού σηματοδότη και της γραμμής στάσης στα φώτα τροχαίας.  Θα υπάρχουν 
επίσης 20 κινητές κάμερες φωτοεπισήμανσης για την ανίχνευση της ταχύτητας. Σε περίπτωση 
ενεργοποίησης του συστήματος όπου θα καταγράφει μία από τις προαναφερθείσες παραβάσεις τότε 
ταυτόχρονα θα καταγράφουν και τυχόν αυτόδηλες τροχαίες παραβάσεις (ζώνη, κινητό, και κράνος). Οι 
κάμερες θα τοποθετηθούν κυρίως σε σημεία που είναι επικίνδυνα όσον αφορά σε θέματα οδικής 
ασφάλειας και αυτό θα είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας. 

Προβλήθηκαν φιλμάκια από μέλη του Γρ.Τύπου μέσω των οποίων προωθήθηκε η προβολή του έργου της 
Τροχαίας και η ευαισθητοποίηση του κοινού. Επιπλέον, η ενημέρωση του κοινού με δελτία τύπου και 
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ανακοινώσεων, η παρουσίαση αποτελεσμάτων εκστρατειών στα Μ.Μ.Ε, οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης της Αστυνομίας και οι δημοσιεύσεις στις εφημερίδες, λειτουργούν θετικά στην πρόληψη.  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιοποιούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό για προώθηση πληροφοριών και 
μηνυμάτων σχετικά με την οδική ασφάλεια. Επίσης, διαφωτιστικό υλικό αποστέλλεται σε οργανισμούς και 
άλλα κοινωνικά σύνολα με τα οποία η Αστυνομία έχει αναπτύξει σχετικές συνεργασίες, όπως η Εθνική 
Φρουρά και οι Σχολικές Μονάδες. Ακόμη δημιουργήθηκαν αρκετά σποτάκια - τικ τοκ τα οποία αναρτήθηκαν 
με μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους του κοινού. 

Κατά τη διάρκεια του 2020 ετοιμάστηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τα 
τροποποιητικά νομοσχέδια για αύξηση των ποινών που αφορούν στα τροχαία αδικήματα, στη βάση των 
πορισμάτων επιστημονικής μελέτης και σεμιναρίου που διοργανώθηκε από την Αστυνομία. Στις 31/07/2020 
τα εν λόγω νομοσχέδια ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκαν σε εφαρμογή την 
01/10/2020.  Η τροποποίηση των ποινών, αποτελεί επιπλέον μέτρο πρόληψης για όλους τους οδηγούς, οι 
οποίοι αναγκάζονται να τηρούν το όριο ταχύτητας και να συμμορφώνονται με τους Νόμους και 
Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφεύγοντας έτσι την επιβολή προστίμων και άλλων 
χρονοβόρων διαδικασιών. Αυτό αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τροχαίων συγκρούσεων, 
και κυρίως των θανατηφόρων δυστυχημάτων.  

Προωθείται η λειτουργία σχολής επιμόρφωσης παραβατών οδικής ασφάλειας που θα προέρχεται από τον 
ιδιωτικό τομέα διαμέσου αγοράς υπηρεσιών και θα λειτουργεί υπό την εποπτεία της Αστυνομίας. Το θέμα 
χειρίζεται το Υ.Δ.&.Δ.Τ.  

2Ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

O στόχος της Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και της Ριζοσπαστικοποίησης, επιτυγχάνεται με τη Συλλογή 
και Ανάλυση των Πληροφοριών, με το Σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων Πρόληψης, με τη διαχείριση 
τρομοκρατικού κτυπήματος και με την προστασία προσωπικοτήτων και ευαίσθητων Στόχων.     

Την κυριότερη συμβολή στην επίτευξη του στόχου έχουν το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος (Γραφείο 
Καταπολέμησης Τρομοκρατίας) και η Υ.ΚΑ.Ν. - Υπηρεσία Διερεύνησης και Ανάλυσης Πληροφοριών), η ΔΕΕ-
ΔΑΣ (Interpol-Europol), ο Κλάδος Επιχειρήσεων, η ΜΠΦ και η Μ.Μ.Α.Δ. Επίσης η ΥΑΜ, η Λ.&.Ν.Α, οι ΑΔΕ και 
η ΔΑΣΑ.  

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 
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. 

Με βάση την αξιολόγηση που γίνεται από την ειδική επιτροπή υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή 
Υ.Δ.&.Δ.Τ., το επίπεδο ασφαλείας στην Κύπρο συγκαταλέγεται στο επίπεδο γενικής απειλής (μέτριο 
επίπεδο).  

Σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς η Αστυνομία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. 
Μεταξύ άλλων, έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους που διεξάγει με περιπολίες και φρούρηση των 
κυριότερων κρίσιμων υποδομών δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σημεία εισόδου στη Δημοκρατία και στα 
σημεία διέλευσης.  
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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».  

Το Δεκέμβριο του 2019, αποφασίστηκε η σύσταση Ομάδας Αξιολόγησης Ύποπτων Αλλοδαπών για θέματα 
Τρομοκρατίας, η οποία συνεδριάζει δυο φορές το μήνα. Την εν λόγω ομάδα απαρτίζουν μέλη του Γραφείου 
Καταπολέμησης Τρομοκρατίας, μέλη της ΥΑΜ, της ΚΥΠ και της ΥΔΑΠ, υπό την Προεδρία του Βοηθού 
Αρχηγού (Ε’). Σκοπός της ομάδας είναι η αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά με ύποπτους που φέρουν 
ενδείξεις για θέματα τρομοκρατίας και η λήψη αποφάσεων ως προς τον παραπέρα χειρισμό τους.  

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

Ένεκα της αυξημένης παγκόσμιας απειλής για την τρομοκρατία και της δράσης των Τζιχατιστών στις 
γειτνιάζουσες χώρες, τα τελευταία τρία χρόνια, παρατηρείται αύξηση στη ροή πληροφοριών και αιτημάτων 
τόσο από ξένες συνεργαζόμενες υπηρεσίες (Europol, Interpol, ομάδα P.W.G.T.), όσο και από Υπηρεσίες της 
Δημοκρατίας (ΚΥΠ, ΜΟΚΑΣ, ΥΔΑΠ, Κλάδο Επιχειρήσεων). Επίσης, η συνεχιζόμενη άφιξη παράτυπων 
μεταναστών και αιτητών πολιτικού ασύλου, έχουν αυξήσει κατακόρυφα την υποβολή αιτημάτων στην 
Αστυνομία, για έλεγχο εκεί όπου υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή με την τρομοκρατία.  

Θετικές εξελίξεις για επίτευξη του Στόχου: 

Στα πλαίσια υλοποίησης του στόχου για Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και της Ριζοσπαστικοποίησης, το 
έτος 2020, συλλέχθηκαν 85 πληροφορίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν / αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στο 
Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας για αξιοποίηση τους. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν διακριτικοί 
έλεγχοι σε 207 ύποπτα πρόσωπα για τρομοκρατία, όπως αυτά καταδείχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή 
για την τρομοκρατία, για τα αποτελέσματα των οποίων ενημερώθηκε με σχετικά σημειώματα το Γραφείο 
Καταπολέμησης Τρομοκρατίας.  

Έχει ξεκινήσει ο συντονισμός της Αστυνομίας σε σχέση με την υλοποίηση των προϋποθέσεων για ένταξη της 
στο Πρόγραμμα Απαλλαγής Θεωρήσεων ΗΠΑ, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αστυνομίας.  Με την 
υλοποίηση των προϋποθέσεων του Προγράμματος Απαλλαγής θεωρήσεων, θα διευκολυνθεί, μεταξύ άλλων 
και η ανταλλαγή πληροφοριών  με τις ΗΠΑ . 

Από την Κυπριακή Αστυνομία έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο αλλοδαποί οι οποίοι καταζητούνται από άλλες 
χώρες μέλη ή για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκή τους σε τρομοκρατικές οργανώσεις. 

Η Εθνική Μονάδα EUROPOL έχει παραχωρήσει προσβάσεις στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SIENA σε 
υπηρεσίες της Αστυνομίας που έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Η παραχώρηση των προσβάσεων αυτών 
παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής μηνυμάτων που λαμβάνονται από την Εθνική Μονάδα προς τις 
υπηρεσίες αυτές και των μηνυμάτων / απαντήσεων που αποστέλλονται από τις υπηρεσίες αυτές προς τη 
EUROPOL ή άλλα Κ.Μ.  Έχουν ανταλλαχθεί 722  μηνύματα μέσω του συστήματος SIENA σε σχέση με την 
τρομοκρατία για την περίοδο 01/01/2020 -31/12/2020.  Από αυτά τα 573 έχουν παραληφθεί από άλλες 
χώρες και τη EUROPOL και τα 149 έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και τη EUROPOL μέσω της Εθνικής 
Μονάδας. 
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Το εθνικό γραφείο της INTERPOL είναι ορισμένο ως σημείο επαφής για σκοπούς επικοινωνίας με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα τρομοκρατίας.  

Tο Εθνικό Κεντρικό Γραφείο της INTERPOL Λευκωσίας συνέχισε και το 2020 να εργάζεται επί 24ώρου βάσεως 
για τη διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν στο έγκλημα, είτε οι πληροφορίες λαμβάνονται από τις 
Κυπριακές Αρχές είτε από άλλες χώρες μέλη του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που 
αφορούν σε θέματα τρομοκρατίας. Επίσης συνεχίστηκε η διεξαγωγή ελέγχων στις βάσεις δεδομένων της 
INTERPOL σε άτομα και ταξιδιωτικά έγγραφα για σκοπούς εξασφάλισης πληροφοριών σχετικά με αιτήματα 
τόσο εντός της Αστυνομίας όσο και από άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες ( Κ.Υ.Π. ΜΟ.Κ.Α.Σ., Τελωνείο, Τμήμα 
Αρχαιοτήτων, ΤΑΠ&Μ κτλ). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τρομοκρατικού κτυπήματος μπορεί να ζητηθεί η 
συνδρομή της Γενικής Γραμματείας της INTERPOL για αποστολή ομάδας παροχής βοήθειας.  

Κατά τη διάρκεια του 2020, ετοιμάστηκε και διαβιβάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων το κείμενο για 
τροποποίηση του Περί Πυροβόλων Όπλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, (Ν. 113 (Ι)/2004), για 
εναρμόνιση της Κυπριακής Νομοθεσίας με τις τροποποιήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα πυροβόλα 
όπλα. Οι Κανονισμοί της προαναφερόμενης Νομοθεσίας έχουν ολοκληρωθεί σε συνεργασία με το Υ.Δ.&Δ.Τ. 
και μετά τη διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο παρόν στάδιο αποστάληκαν στη Νομική Υπηρεσία 
και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. 

Η Αστυνομία έχει οριστεί ως η κεντρική αρχή για το σύστημα  Ι.Μ.Ι (Internal Market Information), που αφορά 
στην ανταλλαγή πληροφοριών για την Οδηγία 91/477/ΕΚ, για τη μεταφορά πυροβόλων όπλων από ένα 
κράτος σε άλλο. Από 01/01/2020 - 31/12/2020 η Αστυνομία χειρίστηκε 145 περιπτώσεις μέσω του 
συστήματος.  

Το Μηχανογραφημένο Σύστημα Πυροβόλων Όπλων έχει ενημερωθεί για 620 άτομα τα οποία έχουν 
τοποθετηθεί ως απαγορευμένα πρόσωπα  να κατέχουν όπλα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τις 
Ψυχιατρικές Υπηρεσίες. Έχουν γίνει σχετικές επιστολές προς τις Επαρχίες για ανάκληση των αδειών για όσα 
πρόσωπα κατέχουν όπλα. Επίσης κατόπιν ενημέρωσης από το Αρχείο Προηγούμενων Καταδικών, για 44 
πρόσωπα που έχουν στερηθεί το δικαίωμα κατοχής όπλου (μετά από καταδίκη) τους, προωθήθηκε 
διαδικασία για ανάκληση των αδειών τους. Στα πλαίσια εξέτασης των αιτήσεων για άδεια κατοχής 
πυροβόλου όπλου, παραπέμφθηκαν από την Αστυνομία στο Ιατροσυμβούλιο τα στοιχεία 153 ατόμων τα 
οποία αιτήθηκαν άδεια κατοχής Πυροβόλου Όπλου, με σκοπό τη λήψη απόφασης κατά πόσον αυτά είναι 
ικανά να κατέχουν οπλισμό. Τα άτομα αυτά αφορούν σε περιπτώσεις που είτε δεν ολοκλήρωσαν τη 
στρατιωτική θητεία, είτε είχαν κάποια άλλα θέματα για τα οποία χρειαζόταν η γνωμάτευση από το 
ιατροσυμβούλιο. 

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου αναβαθμισμένου κρυπτογραφικού συστήματος ανταλλαγής 

πληροφοριών SINA, μέχρι και διαβάθμισης «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» από το Τμήμα Πληροφορικής. Το εν λόγω 

σύστημα, παρέχει τη δυνατότητα να ανταλλάζονται άμεσα και με ασφάλεια πληροφορίες για θέματα 

τρομοκρατίας με τα μέλη της ομάδας PWGT.  

Μέσω του Internet Referral Unit (ΙRU) που διαθέτει η Αστυνομία, ελέγχονται τα ύποπτα πρόσωπα και 
λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για προστασία των πολιτών. Επίσης, με τη  διαδεδομένη χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, προωθείται το έργο της Αστυνομίας σε μεγάλο βαθμό, για εντοπισμό και 
ταυτοποίηση κάποιων ύποπτων προσώπων.   

Εξασφαλίστηκε το δικανικό εργαλείο Web IQ και έχει ολοκληρωθεί η σχετική εκπαίδευση.  Εκπαιδευτήκαν 
μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και άλλων διάφορων υπηρεσιών. Το Web IQ 
έχει τη δυνατότητα στοχευμένων παρακολουθήσεων τόσο στο ανοικτό όσο και στο σκοτεινό διαδίκτυο. 

Με την απόκτηση του εργαλείου ανάλυσης πληροφοριών, TOVEK,  τον Ιούλιο 2019 εξυπηρετούνται 
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περισσότερες από μία Υπηρεσίες της Αστυνομίας, για τη διενέργεια διάφορων αναλύσεων/ 
σχεδιαγραφήσεων που σχετίζονται με το έγκλημα / άτομα/ αντικείμενα και πληροφορίες, για την 
πληρέστερη ανάλυση και παρουσίαση των ευρημάτων/αποτελεσμάτων των αναλύσεων.  
  
 Αναμένεται έγκριση από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ούτως ώστε να 
τεθεί σε πιλοτική φάση η χρήση της εφαρμογής adiTask στην περιοχή Στροβόλου, η οποία θα επιτρέπει την 
αμφίδρομη ενημέρωση του κοινού και της Αστυνομίας , σε πραγματικό χρόνο, μέσω μηνύματος, ήχου ή 
εικόνας για σοβαρά περιστατικά ή και περιστατικά έκτακτης ανάγκης.  

Στις 18/09/2020, η Αστυνομία δήλωσε τη συμμετοχή της στην πρόταση «Enhancing Protection of Tourist 
Sites in Europe – Project HECTOR» του Εσωτερικού Ταμείου Ασφάλειας της ΕΕ, για την οποία υπέβαλε 
αίτηση η ΕΛΑΣ. Συντονιστής του έργου HECTOR είναι η Ελληνική Αστυνομία, υποστηρικτής το Ηνωμένο 
Βασίλειο και συμμετέχουν και άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.  Το έργο θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων σε σχέση με την προστασία δημόσιων χώρων, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και 
της αξιολόγησης ευάλωτων τοποθεσιών, της κατάρτισης των Αστυνομικών, της ευαισθητοποίησης των 
πολιτών και των τουριστών, περιλαμβάνει μέτρα για την αναβάθμιση της φυσικής και τεχνολογικής 
προστασίας κλπ.  Στα πλαίσια του έργου αυτού (τομέας πρόληψης της τρομοκρατίας και της προστασίας 
των ευάλωτων στόχων) θα μπορεί να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση των Αστυνομικών της Γειτονιάς, των 
Αστυνομικών Ποδηλατιστών και μέσω του Παρατηρητή της Γειτονιάς θα γίνει ενημέρωση ομάδων του 
πληθυσμού. 

Το σύστημα εποπτείας κρίσιμων υποδομών εγκαταστάθηκε πιλοτικά στο Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
όπου έχει μεταφερθεί εικόνα από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, από το σύστημα AVL (εποπτεία 
στόλου αστυνομικών οχημάτων) , και από το λιμάνι Λεμεσού, το ΠΑΣΥΡ, το Βασιλικό και το λιμάνι Λάρνακας.  

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των Κύπριων πολιτών και ιδιαίτερα ατόμων που εργάζονται 
σε σημεία υψηλού κινδύνου, εκεί δηλαδή όπου συνήθως συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ατόμων και 
συνεπώς κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση τους σε βασικές αρχές ασφάλειας, για πρόληψη ή/και 
αντιμετώπιση τυχόν τρομοκρατικών επιθέσεων, διοργανώνονται ενημερωτικές διαλέξεις από τα 
εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας παγκύπρια και διανέμεται διαφωτιστικό υλικό από το Γραφείο 
Πρόληψης Εγκλήματος.  

Συνεχίστηκε και το 2020 η συνεργασία με κυβερνητικούς οργανισμούς & ΜΚΟ, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς 
Οργανισμούς για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση του Ρατσισμού, Ξενοφοβίας και Διακρίσεων.  

Στα πλαίσια του σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων πρόληψης η Αστυνομία λαμβάνει μέρος στα διάφορα 
προγράμματα EMPACT, με στόχο τόσο τη συμμετοχή στις συναντήσεις, που πραγματοποιούνται, αλλά και 
την ανάληψη πρωτοβουλιών στις διάφορες επιχειρήσεις που προγραμματίζονται.  

Το έργο «Advanced Passenger Information System (APIS)» βρίσκεται σε εξέλιξη.  Στα πλαίσια του έργου, 

μέχρι στιγμής υλοποιήθηκε διασύνδεση με τον πάροχο δεδομένων Amadeus με το πρωτόκολλο 

επικοινωνίας IBM MQ και έχουν ληφθεί με επιτυχία στο δοκιμαστικό περιβάλλον αρχεία από τις 

αεροπορικές εταιρείες Royal Jordanian και S7 Airline . Συνεχίζεται η διαδικασία σύνδεσης και με άλλους 

παρόχους. Μέχρι σήμερα επιτεύχθηκε η σύνδεση με την Amadeus και την Emirates και ξεκίνησε η 

διαδικάσια με την SkyUP και τη Sirena Travel.    

 

Το έργο «Passenger Name Record» βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές με την εταιρεία SABRE 

και ήδη 6 αεροπορικές εταιρείες στέλνουν δεδομένα σε επίπεδο παραγωγής. Συνεχίζονται δοκιμές με 

άλλους παρόχους, ωστόσο, την περίοδο αυτή λόγω του Covid-19 οι δοκιμές έχουν παγοποιηθεί. 
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Κατά τη διάρκεια του 2020,  δημιουργήθηκε η ειδική Ομάδα Χειρισμού μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών . 

Πραγματοποίηση Ασκήσεων Ετοιμότητας 

Τρομοκρατική Άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ» σε Πλατφόρμα Εξόρυξης Πετρελαίου 

Στις 14 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιηθηκε με επιτυχία η τρομοκρατική άσκηση ετοιμότητας «Νέμεσις» 

σε πλατφόρμα εξόρυξης πετρελαίου.  

 
Δημιουργία Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών 

Από τις  18/05/2020 συστάθηκε στην Υ.ΚΑ.Ν. η Υποδιεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών 
(Υ.Δ.Α.Π.). 

3ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

O στόχος της Αντιμετώπισης του Κοινού Εγκλήματος, επιτυγχάνεται (α) με την Ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για θέματα πρόληψης, (β) με τις δράσεις για πρόληψη και (γ) με την ορθή και αποτελεσματική 
διαχείριση των υποθέσεων που αφορούν στο κοινό έγκλημα. Την κυριότερη συμβολή στην επίτευξη του 
στόχου έχουν οι Α.Δ.Ε., το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος και η ΥΠ.ΕΓ.Ε. Επίσης στη δραστηριότητα 
αυτή συμβάλουν το Γρ.Τύπου & Δημ. Σχέσεων, και το Εθνικό Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών για το 
Χουλιγκανισμό.   

Κατά τη διάρκεια του 2020 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, διερευνήθηκαν 4.677 υποθέσεις με 
ποσοστό εξιχνίασης 88.8% και έγιναν 7.936 καταγγελίες. Κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 2019, 
διερευνήθηκαν 4.185 υποθέσεις,  με ποσοστό εξιχνίασης 90.73% και έγιναν 2.410 καταγγελίες.  

Λόγω της πανδημίας covid 19, κατά τη διάρκεια του έτους 2020 παρατηρείται μεγάλη διαφορά στον αριθμό 
καταγγελιών και αυτό οφείλεται στην εφαρμογή των διαταγμάτων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου (Κεφ. 
260).  
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‘ Υποθέσεις Μικροπαραβάσεων κατά Επαρχία  και Έτος 

          

Αστυνομική 
Διεύθυνση 

2018 2019 2020 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Λευκωσία 2,083 1,989 95.5% 2,197 2,071 94.3% 2,894 2,801 96.8% 

Λεμεσός 1,410 1,319 93.5% 1,311 1,232 94.0% 3,486 3,340 95.8% 

Λάρνακα 979 942 96.2% 1,143 1,097 96.0% 2,316 2,236 96.5% 

Υποθέσεις Μικροπαραβάσεων κατά Κατηγορία αδικημάτων και Έτος 

Αδικήματα 
2018 2019 2020 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Αδικήματα εναντίον 
της Κοινής Γαλήνης 

644 640 99.4% 653 645 98.8% 707 698 98.7% 

Αδικήματα εναντίον 
της Άσκησης Νόμιμης 
Εξουσίας 

236 236 100.0% 177 176 99.4% 236 233 98.7% 

Αδικήματα που 
Παραβλάπτουν το 
Κοινό Γενικά 

384 371 96.6% 666 656 98.5% 368 362 98.4% 

Αδικήματα Εναντίον 
Προσώπων 

1,129 1,089 96.5% 1,235 1,206 97.7% 1,445 1,426 98.7% 

Αδικήματα Εναντίον 
Της Περιουσίας 

667 458 68.7% 796 569 71.5% 1,006 654 65.0% 

Κακόβουλη Βλάβη σε 
Περιουσία 

200 144 72.0% 200 122 61.0% 245 141 57.6% 

Απόπειρες και 
Συνωμοσίες για τη 
Διάπραξη 
Εγκλημάτων 

19 19 100.0% 23 23 100.0% 45 43 95.6% 

Αδικήματα κατά 
Παράβαση 
Διαφόρων άλλων 
Νόμων 

2,967 2,931 98.8% 2,845 2,810 98.8% 8,561 8,531 99.6% 

ΟΛΙΚΟ 6,246 5,888 94.3% 6,595 6,207 94.1% 12,613 12,088 95.8% 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ) 

Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI) 

Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις 

%= Ποσοστό εξιχνίασης  
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Πάφος 685 618 90.2% 871 809 92.9% 1,956 1,859 95.0% 

Αμμόχωστος 949 892 94.0% 924 863 93.4% 1,666 1,581 94.9% 

Μόρφου 140 128 91.4% 149 135 90.6% 295 271 91.9% 

ΟΛΙΚΟ 6,246 5,888 94.3% 6,595 6,207 94.1% 12,613 12,088 95.8% 

 
Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)      
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)     
Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις         
%= Ποσοστό εξιχνίασης                    
Σημείωση: 
-- Στις Μικροπαραβάσεις περιλαμβάνονται και οι καταγγελίες όπως αυτές διαβιβάστηκαν στο ΓΣ&Χ απο τους 
Αστυνομικούς Σταθμούς. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που αφορούν στο "Νόμο για θανατικούς ανακριτές 
(αιφνίδιοι και αφύσικοι θάνατοι)" που συνήθως ταξινομούνται ως Ανύπαρκτες. 
-- Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν Αναβαθμιστεί σε Σοβαρές, που έχουν Καταχωρηθεί ως εκ 
λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες. 

Εντάλματα : 
Σύμφωνα με το μηχανογραφημένο σύστημα ενταλμάτων, στις 11/01/2021 εκκρεμούσαν 251.200 εντάλματα 
προστίμου για το συνολικό ποσό των €274,341,895. Τα μεγαλύτερα ποσά ενταλμάτων αφορούν σε 
κοινωνικές ασφαλίσεις (53.11% του συνολικού ποσού) και ακολουθούν τα διάφορα ποινικά αδικήματα, οι 
ιδιωτικές ποινικές, τα αστικά χρέη, και τροχαίες παραβάσεις. Τα ανεκτέλεστα εντάλματα αυξάνονται 
διαχρονικά, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται όγκος εργασίας στα επόμενα έτη. Στον αριθμό αυτό 
περιλαμβάνονται και 36.032 εντάλματα για τα οποία οι οφειλέτες έχουν πάρει αναστολή από το Γ.Ε. και 
πληρώνονται με δόσεις, για συνολικό ποσό €32.871.302. Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία μεταξύ 
Αστυνομίας, Νομικής Υπηρεσίας, Τμήματος Φορολογίας, Γραφείου Ευημερίας κ.λ.π. ώστε να λαμβάνεται 
συλλογικά η απόφαση βασισμένη στην πραγματική οικονομική κατάσταση του αιτητή.  

Τηλεφωνήματα προς την Αστυνομία : 

Όπως παρατηρείται στον πιο κάτω πίνακα μεταξύ 1/7/2020 – 31/12/2020, η Αστυνομία Κύπρου έλαβε στη 

γραμμή 112/199 συνολικά 380.872 τηλεφωνήματα, εκ των οποίων εξυπηρετήθηκαν 191.881 ή ποσοστό 

50.38%.  

Επαρχία ‘Ογκος τηλεφωνημάτων Πληθ. 2018 Δείκτης Τηλεφωνήματος 
ανά 100 άτομα 

Λευκωσία 137.033 335.9 χιλ. 40.8 

Λεμεσός 113.075 242 χιλ. 46.7 

Λάρνακα 64.548 146.5 χιλ. 44 

Πάφος 43.047 92.3 χιλ. 46.6 

Αμμόχωστος 23.169 47.5 χιλ. 48.8 

Όγκος Τηλεφωνημάτων ανά επαρχία το 2ο εξάμηνο του 2020 

Τα τηλεφωνήματα που εγκαταλείφθηκαν είναι είτε γιατί ο πολίτης μόλις ακούει το εισαγωγικό μήνυμα 
δυνατόν να διαπιστώνει ότι δεν είναι η ορθή υπηρεσία που κάλεσε, είτε αργότερα στο σημείο που 
περιμένει, λόγω του ότι δεν εξυπηρετείται αμέσως, εγκαταλείπει τη γραμμή.  
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Πιο κάτω φαίνεται και διαγραμματικά ο αριθμός των τηλεφωνημάτων που λήφθηκαν συνολικά ανά επαρχία 

το δεύτερο εξάμηνο του 2020, ο αριθμός τηλεφωνημάτων που ενώθηκαν αλλού και ο αριθμός 

τηλεφωνημάτων που εξυπηρετήθηκαν.  

 

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι κλήσεις που έχει δεχθεί η Αστυνομία στα διάφορα Κέντρα Ελέγχου 
Μηνυμάτων, χωρίς τις κλήσεις στη γραμμή του πολίτη 1460 που βρίσκεται μόνο στο Αρχηγείο. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός κλήσεων είναι στη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112/199. Δεν υπάρχει σημαντική 
διαφορά στον αριθμό κλήσεων μεταξύ 2019 και 2020. 
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Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος

Εγκαταλείφθηκαν

ενώθηκαν αλλού

Εξυπηρετήθηκαν

 03/19-12/19 01/20-11/20 

Αξκός Υπηρ. Αρχηγείου 2508 2994 

ΚΕΜ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 54290 72864 

ΚΕΜ ΜΟΡΦΟΥ 3651 3987 

ΚΕΜ ΛΣΙΑΣ 27746 23041 

ΑΞΚΟΣ ΥΠ. Λ/ΣΙΑΣ 4136 3727 

ΓΡΑΜΜΗ 112/199 ΛΣΙΑ 219275 230590 

ΑΞΚΟΣ ΥΠ. ΑΜΜ/ΣΤΟΥ 389 763 

ΚΕΜ ΑΜΜΣΤΟΥ 13116 13818 

ΓΡΑΜΜΗ 112/199 ΑΜΜΣΤΟΥ 46258 41366 

ΑΞΚΟΣ ΥΠ.Λ/ΚΑ 3239 3802 

Λ/ΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 30094 42147 

112/199 Λ/ΚΑΣ 110576 116170 

ΚΕΜ Λ/ΣΟΥ 68640 94849 

112/199 ΛΣΟΣ 238091 204706 

ΚΕΜ ΠΑΦΟΥ 47123 49499 

ΑΧ.ΥΠ.ΠΑΦΟΥ 1770 1350 

112/199 ΠΑΦΟΥ 82332 77478 

ΣΥΝΟΛΟ 953234 983151 
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Βελτιωτικά Έργα :  

Με σκοπό την αύξηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των μελών, γίνονται και 
προγραμματίζονται διάφορα βελτιωτικά έργα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και προγραμματισμός για 
ανέγερση νέων κτηριακών υποδομών ως ακολούθως : 

• Έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση των Αστυνομικών Διευθύνσεων Πάφου (Γ΄ Φάση) και Αμμοχώστου. 

Τα εν λόγω Κτήρια βρίσκονται στο στάδιο της 12ετούς συντήρησης. 

• Το κτήριο της ΑΔΕ Μόρφου έχει παραχωρηθεί στην Αστυνομία την 01.07.2020 και έχει τεθεί σε 

λειτουργία στις 20.07.2020.  

• Ανέγερση Αστυνομικού Σταθμού Κουκλιών 

• Ανέγερση Αστυνομικού Σταθμού Στρουμπιού 

• Ανέγερση Αστυνομικού Σταθμού Λατσιών 

• Επέκταση Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας 

• Μεταστέγαση Γ.Ε.Ε.Φ. από το Αρχηγείο Αστυνομίας 

• Ολοκλήρωση κτηρίου Αστυνομικού Σταθμού Παναγιάς 

• Επίλυση προβλήματος εισροής νερών της βροχής στα Κρατητήρια του κεντρικού Αστυνομικού 
Σταθμού Πάφου 

• Δημιουργία Ελικοδρομίου στην περιοχή της ΑΔΕ Μόρφου 

• Κατεδάφιση Αστυνομικών Κατοικιών Οικισμού Λοχιών και Αστυφυλάκων στο Αρχηγείο Αστυνομίας  

• Δημιουργία αυλής στα Κρατητήρια των Αστυνομικών Σταθμών Λακατάμειας και Αγίας Νάπας 

• Εγκατάσταση Ανελκυστήρα στην ΑΔΕ Λεμεσού  

• Ανακαίνιση Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας 

• Επέκταση/Τοποθέτηση Λυόμενου υποστατικού για τις ανάγκες του Γραφείου Χειρισμού υποθέσεων 
Βίας στην Οικογένεια 

• Βελτιωτικές Εργασίες στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Μ.Μ.Α.Δ. 

• Εργασίες Συντήρησης του Αστυνομικού Σταθμού Κάμπου 

• Μετατροπή Υφιστάμενου Δωματίου σε χώρο Φύλαξης Οπλισμού της ΑΔΕ Λευκωσίας 

• Ανακαίνιση Αστυνομικού Σταθμού Κακοπετριάς 

• Μετατροπή μέρους των κτηρίων των πρώην ΣΠΕ Κλήρου, Δερύνειας και Ξυλοφάγου σε 
Αστυνομικούς Σταθμούς. 

Η μέχρι σήμερα υλοποίηση των πιο πάνω Δράσεων έχει όπως πιο κάτω:- 

• Έχουν αρχίσει οι οικοδομικές εργασίες για την ανέγερση του Αστυνομικού Σταθμού Στρουμπιού και 

αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021.  

• Η ανέγερση του κτηρίου του Αστυνομικού Σταθμού Κουκλιών βρίσκεται στο στάδιο των 

προσφορών.   

• Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακαίνισης/επέκτασης του Αστυνομικού Σταθμού Περιστερώνας. 

και το κτήριο έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 02.11.2020. 

• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσφορών για ετοιμασία της μελέτης για την στατική και 

αντισεισμική επάρκεια του κτηρίου του Αρχηγείου Αστυνομίας. Η υπογραφή των συμβολαίων θα 

γίνει το 2021 μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού. 

• Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες για ολοκλήρωση του Αστυνομικού Σταθμού Παναγιάς. 

Μετά από αξιολόγηση τους έχουν γίνει τροποποιήσεις στις εργασίες που περιλήφθηκαν και 

αναμένεται αναθεωρημένη εκτίμηση για προγραμματισμό της υλοποίησης των εργασιών. 

• Ο διαγωνισμός για τη μόνωση της οροφής του Κεντρικού Αστυνομικού Σταθμού και Κρατητηρίων 

Πάφου έχει προκηρυχθεί και αναμένεται να κατακυρωθούν αρχές του 2021. 
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• Το θέμα της προώθησης δημιουργίας του ελικοδρομίου στην περιοχή της ΑΔΕ Μόρφου, 

περιλαμβάνεται στις Δράσεις που έχουν καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στα πλαίσια της 

Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Έχει οριστεί ειδική επιτροπή που 

βρίσκεται στο στάδιο της ετοιμασία των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

• Η κατεδάφιση των Αστυνομικών Κατοικιών έχει ολοκληρωθεί. 

• Έχουν παραχωρηθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για δημιουργία της εξωτερικής αυλής στα κρατητήρια 

του Αστυνομικού Σταθμού Αγίας Νάπας. Βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία νέων μελετών και οι 

προσφορές αναμένεται να προκηρυχθούν, αρχές του 2021.  

• Έχουν κατακυρωθεί οι προσφορές για τη δημιουργία του εξωτερικού χώρου στα κρατητήρια 

Λακατάμειας. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν αρχές του 2021.  

• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των προσφορών για εξασφάλιση του ανελκυστήρα της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Λεμεσού με τη νέα διαδικασία. Ο ανελκυστήρας έχει εξασφαλιστεί και βρίσκεται σε 

εξέλιξη η εκπόνηση των μελετών για τις οικοδομικές εργασίες. Οι εργασίες αναμένεται να 

ολοκληρωθούν εντός του 2021. 

• Έχουν παραχωρηθεί οι αναγκαίες πιστώσεις για ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης του 

Αστυνομικού Σταθμού Γερμασόγειας που βρίσκεται υπό εξέλιξη από το 2018. Το Τμήμα Δημοσίων 

Έργων μας έχει ενημερώσει ότι λόγω φόρτου εργασίας και έλλειψης προσωπικού δεν θα μπορέσει 

να τις ολοκληρώσει το 2020. Προγραμματίζεται η υλοποίηση αριθμού εργασιών που απαιτούνται 

αρχές του 2021 με διαδικασίες του Κλάδου Κτηριακών Υποδομών. 

• Έχει εξασφαλιστεί το  προκατασκευασμένο υποστατικό του Γραφείου Χειρισμού υποθέσεων Βίας 

στην Οικογένεια και έχει τεθεί σε λειτουργία.  

• Βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση των απαιτούμενων  βελτιωτικών εργασιών στις κτηριακές 

εγκαταστάσεις της Μ.Μ.Α.Δ.. Οι εργασίες υλοποιούνται από συνεργεία της Μ.Μ.Α.Δ. σε συνεργασία 

με τα Τμήματα Δημοσίων Έργων και Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στα οποία έχουν 

παραχωρηθεί σχετικές πιστώσεις. 

• Έχουν παραχωρηθεί οι πιστώσεις για υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών συντήρησης του 

Αστυνομικού Σταθμού Κάμπου. Η υλοποίηση τους περιλαμβάνεται στις Δράσεις που έχουν 

καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών 

Κοινοτήτων Τροόδους. Οι εργασίες συντήρησης του κτηρίου έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε 

εξέλιξη η κατασκευή της περίφραξης και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2021. 

• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής υφιστάμενου δωματίου σε χώρο Φύλαξης Οπλισμού 

της ΑΔΕ Λευκωσίας.  

• Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες ανακαίνισης του Αστυνομικού Σταθμού Κακοπετριάς που 

περιλαμβάνονται επίσης στις Δράσεις που έχουν καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στα 

πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Οι εργασίες δεν έχουν 

ολοκληρωθεί και θα συνεχίσουν το 2021. 

• Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης των πρώην ΣΠΕ Κλήρου και Δερύνειας και 

Ξυλοφάγου. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες μετατροπής των κτηρίων των πρώην ΣΠΕ Δερύνειας 

και Κλήρου σε Αστυνομικούς Σταθμούς. Οι εργασίες βρίσκονται στο τελικό στάδιο και αναμένεται 

να ολοκληρωθούν αρχές του 2021. 

• Όσον αφορά στη μετατροπή της πρώην ΣΠΕ Ξυλοφάγου σε Αστυνομικό Σταθμό, βρίσκεται σε εξέλιξη 

η ετοιμασία των εκτιμήσεων του κόστους των εργασιών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Οι εργασίες 

στο εν λόγω κτήριο προγραμματίζεται να υλοποιηθούν το 2021. 
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‘Άλλες Δράσεις  

Με τη δημιουργία ανακριτικών ομάδων στο γραφείο διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος και τη 
μετατροπή του ωραρίου των μελών σε σύστημα βάρδιας, έχει επιτευχθεί ο στόχος της ταχύτερης  
ολοκλήρωσης της διερεύνησης υποθέσεων. Επιπρόσθετα, προς αυτή τη κατεύθυνση έχει συμβάλει και η 
δημιουργία της ομάδας οικονομικών ερευνών αφού γίνεται παράλληλη ανάλυση οικονομικών δεδομένων 
με τη διερεύνηση γενεσιουργών αδικημάτων. 

‘Εχουν γίνει διάφορες αναρτήσεις σύντομων φιλμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εκδόθηκαν δελτία 
τύπου και ανακοινώσεις στα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση και λήψη μέτρων 
προστασίας του κοινού όσον αφορά σε διαρρήξεις, κλοπές κ.λ.π.  

Συνεχίζεται από το 2019 η επιχειρησιακή λειτουργία των δύο κινητών μονάδων διαφώτισης , οι οποίες 
αξιοποιούνται από τους Αστυνομικούς της γειτονιάς παγκύπρια, για ευαισθητοποίηση των πολιτών, για την 
πρόληψη του εγκλήματος.   

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στο Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής 
Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων (ΓΚΑΚΠΙΠΣ), τυγχάνουν διερεύνησης σε συνεργασία με τις 
εμπλεκόμενες Αστυνομικές  Διευθύνσεις.  Οι πλείστες από αυτές οδηγούν σε επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση 
σε ποινικές διώξεις.  Η ποινική δίωξη αποσκοπεί πέραν της τιμωρίας των παραβατών και στην πρόληψη του 
εγκλήματος. Συνεπώς κρίνεται ότι, στα μέτρα του δυνατού γίνεται και πρόληψη του παράνομου τζόγου. 
Κατά συνέπεια με τη μείωση των υποστατικών που παρέχουν παράνομο τζόγο γίνεται πρόληψη και του 
κοινού εγκλήματος καθότι είναι γνωστό ότι οι εθισμένοι στον τζόγο προκειμένου να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες τους διαπράττουν διάφορα άλλα εγκλήματα.  

Συνεχίστηκαν οι εκστρατείες σε σχέση με τις κλοπές από αυτοκίνητα, κλοπές αυτοκινήτων, κροτίδες και 
διαρρήξεις /κλοπές (δόθηκαν διαφωτιστικά φυλλάδια και αφίσες) και πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις για τις 
κροτίδες (διαλέξεις στα σχολεία από Αστυνομικούς της Γειτονιάς και διανομή διαφωτιστικής αφίσας). 

Πραγματοποιούνται διαλέξεις σχετικά με τους κινδύνους στο διαδίκτυο με σκοπό, τα παιδιά και το κοινό να 

ενημερωθούν για τους κινδύνους του διαδικτύου και επιχειρείται πρόληψη των αδικημάτων που 

διερευνούνται.  

Προχωρεί η εγκατάσταση του ψηφιακού συστήματος ασύρματων επικοινωνιών TETRA – θα έχει τριετή 
διάρκεια υλοποίησης και εξαετή διάρκεια πληρωμών με χρονιαίες δόσεις του 1 εκ. ευρώ. Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 27/3/2021. Το ασύρματο ψηφιακό σύστημα επικοινωνιών 2 ή περισσοτέρων σημείων , 
επιτρέπει τη μετάδοση φωνής και δεδομένων, έχει δυνατότητες παροχής πρόσβασης στο τηλεφωνικό 
δίκτυο , το διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και έχει ευρεία περιοχή ραδιοκάλυψης, 
αναβαθμίζοντας τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών.  

Με σύνθημα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο», γιορτάστηκε και φέτος, στις 11 Φεβρουαρίου 2020, η 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day - SID), καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε 

δράση, ώστε να διαμορφώσουν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για όλους 

γενικότερα, και για τα παιδιά και τους εφήβους ειδικότερα.  

 

Η Αστυνομία συμμετέχει στο έργο CyberEthics που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο 

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

Καταγγελιών και Γραμμή Βοήθειας. Το CyberEthics είναι ο Εκπρόσωπος της Κύπρου στο Πανευρωπαϊκό 

Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης - Insafe και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Καταγγελιών Παράνομου 

Περιεχομένου στο διαδίκτυο - INHOPE. Η Αστυνομία είναι επίσης μέλος στο Commonwealth Cybercrime 

http://www.inhope.org/gns/home.aspx
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Initiative το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Commonwealth Internet Governance Forum (CIGF). 

Συνεργάζεται με διάφορους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Κύπρο, καθώς και με φορείς 

από το εξωτερικό με κύριο στόχο την εξασφάλιση ενός καλύτερου διαδικτύου για όλους.  

H ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των καναλιών της INTERPOL συμβάλει ουσιαστικά στη διερεύνηση / 
εξιχνίαση υποθέσεων που βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Κυπριακή Αστυνομία.  

Η Αστυνομία, μέσω της ανάληψης δράσεων για βελτίωση συνθηκών κράτησης / εγκαταστάσεων και τις 
βελτιωτικές εργασίες, προβαίνει σε τακτική ενημέρωση / ευαισθητοποίηση μελών της Αστυνομίας (επί 
τόπου ενημέρωση, εγκύκλιοι, portal) καθώς και στη συμμόρφωση με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και 
συστάσεις (CPT, SPT, Επίτροπο Διοικήσεως). 

Μετά από έγκριση, το Εγκληματολογικό Εργαστήριο θα προβεί σε δειγματοληψία από όλα τα όπλα της 

Αστυνομίας με σκοπό τη δημιουργία Αρχείου. 

Κάθε Τετάρτη γίνεται ανάρτηση στοιχείων στο Portal για σκοπούς  Compstat τα οποία εξάγονται από το 
ημερολόγιο παραπόνων και συμβάντων (συγκριτικοί πίνακες με βάση τις παραγράφους ημερολογίου – 
reported crime) για έγκαιρη παρακολούθηση του σοβαρού εγκλήματος και τροχαίων δυστυχημάτων. 

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) 

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) στην επιτυχία του έργου και της αποστολής της 

Αστυνομίας είναι μεγάλος, αφού παρέχουν στην Αστυνομία μια ισχυρή ευκαιρία να επικοινωνήσει με τους 

πολίτες, να προβάλει το έργο της και τις επιτυχίες της.  

Τα παραδοσιακά Μ.Μ.Ε. όπως είναι η τηλεόραση, το ραδιόφωνο και οι εφημερίδες, σήμερα ενισχύονται με 

νέα Μέσα Επικοινωνίας που είναι οι ενημερωτικές ιστοσελίδες και τα συνδεδεμένα με αυτές Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.). Όλα μαζί αποτελούν τα βασικότερα εργαλεία ενημέρωσης και 

επικοινωνίας.   

Η Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Κοινωνικής Ευθύνης (Κλάδος Επικοινωνίας), μέσω 

της καθημερινής της δράσης και συμμετοχής της στα Μ.Κ.Δ. έχει δημιουργήσει ένα δίαυλο αμφίδρομης 

επικοινωνίας μεταξύ Αστυνομίας και Κοινού, ο οποίος έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Ο Κλάδος 

Επικοινωνίας χειρίζεται τις επίσημες σελίδες της Αστυνομίας στις κυριότερες και πιο δημοφιλείς 

πλατφόρμες των Μ.Κ.Δ., όπως είναι το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Google + και το YouTube. Έχει 

επίσης δημιουργήσει μία εφαρμογή (application) για ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα, η οποία έχει 

σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των πολιτών.  Μέσω των συγκεκριμένων πλατφόρμων οι πολίτες 

έχουν για παράδειγμα, άμεση πρόσβαση σε ειδήσεις, κατάσταση οδικού δικτύου και χρήσιμα τηλέφωνα, 

ενώ μέσω των ΜΚΔ της Αστυνομίας, οι πολίτες μπορούν να έχουν άμεση επικοινωνία μαζί μας.  

Ο λογαριασμός που διατηρεί η Αστυνομία στο Facebook αριθμεί 116,120 «likes», ενώ στο Twitter υπάρχουν 

10,800 «ακόλουθοι». Την εφαρμογή της Αστυνομίας έχουν «εγκαταστήσει» 28,800 άτομα. 

Στις συγκεκριμένες σελίδες γίνονται καθημερινά καταχωρήσεις για θέματα που αφορούν το ευρύ κοινό, 

όπως κατάσταση οδικού δικτύου, ποδοσφαιρικοί αγώνες, μέτρα προστασίας από διάφορες μορφές 

εγκλημάτων, αλλά και αναρτήσεις σε σχέση με τις εκδηλώσεις ή δράσεις που πραγματοποιούνται από τα 

Τμήματα / Διευθύνσεις / Μονάδες / Υπηρεσίες της Αστυνομίας. 
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Κατά τη διάρκεια του 2020 έγιναν στο Facebook περίπου 111,000 likes σε αναρτήσεις. Το Twitter διαθέτει 

9,000 Followers και στο Application της Αστυνομίας έγιναν 28,000 downloads. Επίσης το  

Instagram διαθέτει 3,000 Followers και το Youtube 1,020 subscribes. 

Τη χρονιά που πέρασε εκδόθηκαν από τον Κλάδο Επικοινωνίας  2,078  δελτία τύπου και 120 αστυνομικές 

ανακοινώσεις (μειώθηκαν γιατί αρκετές ειδήσεις μπαίνουν μόνο σε FB/Twitter λόγω αμεσότητας, αλλά και 

λόγω πανδημίας) σχετικά με σοβαρές υπό διερεύνηση υποθέσεις, εκστρατείες πρόληψης και επιχειρήσεις 

ελέγχου, που πραγματοποίησαν διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνομίας.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η ανταπόκριση του Διευθυντή και του προσωπικού της Υποδιεύθυνσης Ε. 

Δ.Σχ. & Κ. Ε. ήταν άμεση με δηλώσεις και συνεντεύξεις προς τα Μ.Μ.Ε., για τρέχοντα ζητήματα κοινού 

ενδιαφέροντος που άπτονται της λειτουργίας της Αστυνομίας.  

Πρόληψη Κοινού Εγκλήματος  

Σκοπός μας η βελτίωση της ασφάλειας και της ευημερίας του πολίτη. Με την εφαρμογή της κοινοτικής 

αστυνόμευσης η Αστυνομία προσπαθεί να είναι κοντά στον πολίτη και να εντοπίσει τα θέματα και τις 

ανησυχίες των πολιτών. Συνεργάζεται με όλες τις ομάδες των πολιτών και προσπαθεί να προσφέρει 

υπηρεσίες για κάλυψη των αναγκών και των προσδοκιών τους. Σε συνεργασία με τον πολίτη και άλλους 

τοπικούς φορείς, η Αστυνομία μεριμνά για την πρόληψη και μείωση των αδικημάτων κατά περιουσίας, βίας 

στα γήπεδα και όχι μόνο. 

Κοινοτική Αστυνόμευση 

Ο Θεσμός της Κοινοτικής Αστυνόμευσης είναι ένας πετυχημένος θεσμός πρόληψης εγκλήματος που 

εφαρμόζεται στην Κύπρο από το 2003.   

Σήμερα, η Κοινοτική Αστυνόμευση αποτελείται από τους πιο κάτω πυλώνες:  

1. Αστυνομικού της Γειτονιάς  

2. Αστυνομικού Ποδηλάτη και  

3. Παρατηρητή της Γειτονιάς / Παρατηρητής της Πράσινης Γραμμής 

Αστυνομικοί της Γειτονιάς 

Συνολικά, στην Κοινοτική Αστυνόμευση είναι τοποθετημένοι 75 Αστυνομικοί της Γειτονιάς και καλύπτουν 
178 Δήμους και Κοινότητες παγκύπρια . Οι εγκεκριμένες θέσεις είναι 80. 

Στα πλαίσια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των προσώπων που διαμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία 

και ιδιαίτερα ατόμων που εργάζονται σε σημεία υψηλού κινδύνου, εκεί δηλαδή όπου συνήθως 

συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ατόμων και συνεπώς κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση τους σε βασικές 

αρχές ασφάλειας, για πρόληψη ή/και αντιμετώπιση τυχόν τρομοκρατικών επιθέσεων, διοργανώνονται 

ενημερωτικές διαλέξεις από τα εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας Παγκύπρια και προμηθεύεται 

διαφωτιστικό υλικό από το Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος.   

Οι Αστυνομικοί της Γειτονιάς έχουν προσωρινά αποσπαστεί από τις 16/03/2020 – 25/05/2020 και από τις 

25/10/2020 μέχρι σήμερα, για ενίσχυση των ελέγχων για τη Λοιμοκάθαρση.   
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Ποδηλατική Αστυνόμευση 

Η ποδηλατική Αστυνόμευση αποτελεί το 2ο πυλώνα της Κοινοτικής Αστυνόμευσης  και λειτουργεί από τον 

Ιούλιο του 2017. Το πρόγραμμα της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης άρχισε τη λειτουργία του πιλοτικά, από την 

Επαρχία Αμμοχώστου με τέσσερα (4) μέλη και επεκτάθηκε στις παραλιακές πόλεις της Λάρνακας, της 

Λεμεσού και της Πάφου με είκοσι τέσσερα (24) μέλη. Το ωράριο εργασίας τους είναι καθημερινά από τις 

0700-1900. 

Δίδεται έμφαση στη συλλογή πληροφοριών με σκοπό, την πρόληψη του εγκλήματος σε τομείς όπως, η 

τρομοκρατία, η μετανάστευση παιδιών, η ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών, η ριζοσπαστικοποίηση, η 

εκμετάλλευση και εμπορία προσώπων, η παιδική πορνογραφία και άλλα θέματα που χρήζουν 

αστυνόμευσης.  

Η απόφαση για την έναρξη του προγράμματος της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης  στις παραλιακές πόλεις, 

εδράζεται στις προσπάθειες που καταβάλλονται για εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αστυνόμευσης, με 

μέσα ευέλικτα και εναρμονισμένα στις σημερινές κοινωνικές συνθήκες. Το ποδήλατο χρησιμοποιείται πλέον 

ευρέως ως μέσο διακίνησης και προσφέρει τη δυνατότητα ευέλικτης διακίνησης και ευκολία στη 

προσβασιμότητα. 

Έχουν  γίνει οι απαιτούμενες διαδικασίες προσφορών για αγορά πρόσθετων ποδηλάτων, εξοπλισμού 

ποδηλάτων και προσωπικού εξοπλισμού των μελών και ανάλογα με τις ανάγκες των ποδηλάτων και των 

μελών της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης σε εξοπλισμό, γίνονται οι αναγκαίες αγορές. 

Η Ποδηλατική Αστυνόμευση έτυχε θετικής ανταπόκρισης από το κοινό και έχει αγκαλιαστεί ευρέως από 

τους πολίτες και τους τουρίστες. 

Τα μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης έχουν προσωρινά αποσπαστεί από τις 16/03/2020, για ενίσχυση 

των ελέγχων για τη Λοιμοκάθαρση.  Από την 01/01/2020 μέχρι την 31/12/2020, τα 16 μέλη της Ποδηλατικής 

Αστυνόμευσης προέβηκαν στις ακόλουθες δραστηριότητες: 

1. 2307 εξώδικες καταγγελίες 

2. 1 γραπτή προειδοποίηση 

3. 204 βοήθεια στο κοινό 

4. 45 αστυνόμευση εκδηλώσεων 

5. 200 βοήθεια σε άλλα τμήματα της Αστυνομίας 

6. 13216 ανακοπές και έλεγχος υπόπτων 

7. 1712 ελέγχους για Λοιμοκάθαρση 

Παρατηρητής της Γειτονιάς 

Το πρόγραμμα του Παρατηρητή της Γειτονιάς έχει πλέον καταστεί θεσμός και τυγχάνει γενικής αποδοχής. 

Ο θεσμός επεκτείνεται συνεχώς με αποτέλεσμα να ενταχθούν μέχρι σήμερα 30 Δήμοι και 311 Κοινότητες. 

Το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει σε υψηλό επίπεδο και απαριθμεί σήμερα, περίπου 118.000 

παρατηρητές Παγκύπρια. 

Οι πληροφορίες που δίνουν οι παρατηρητές της γειτονιάς καταχωρούνται σε ημερολόγιο από 16/5/2017.  
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Έκδοση Καρτών του Παρατηρητή της Γειτονιάς 

Η Αστυνομία, ως ένδειξη αναγνώρισης της συμμετοχής του κοινού στο θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς 

έχει προχωρήσει σε έκδοση 13400 καρτών «Παρατηρητή της Γειτονιάς» για το 2018 και 8190 καρτών, για 

το 2019.  Για το έτος 2020 δεν έχουν εκδοθεί κάρτες «Παρατηρητή της Γειτονίας» αφού αναστάληκαν 

προσωρινά οι διαλέξεις λόγω της πανδημίας.  

Παρατηρητής της Πράσινης Γραμμής  

Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλει η Αστυνομία, για έλεγχο της μεταφοράς αγροτικών 

προϊόντων από τα κατεχόμενα, μέσω της πράσινης γραμμής και αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

δημιουργούνται συνεπεία παράνομων δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές, καθώς και της αναγκαιότητας 

λήψης πρόσθετων μέτρων ελέγχου και αστυνόμευσης της πράσινης γραμμής τέθηκε σε εφαρμογή από τον 

Ιούλιο του 2015 το πρόγραμμα του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής, που εντάσσεται στα πλαίσια του 

προγράμματος του Παρατηρητή της Γειτονιάς. 

Στο θεσμό του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής κλήθηκαν να συμμετάσχουν άτομα που καλλιεργούν, 

δραστηριοποιούνται ή διαμένουν πλησίον της πράσινης γραμμής, οι τοπικές αρχές των περιοχών αυτών και 

οι αγροτικές οργανώσεις. Ο θεσμός του Παρατηρητή της Πράσινης Γραμμής έχει ενσωματωθεί στο θεσμό 

του Παρατηρητή της Γειτονιάς και δεν τηρούνται για αυτόν ξεχωριστά στοιχεία. 

Πραγματοποίηση διαλέξεων, εκπαιδεύσεων και παραχώρηση συνεντεύξεων  

Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν 3 παρουσιάσεις τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 160 άτομα, 

5 εκπαιδεύσεις για τον θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 250 

άτομα και παραχωρήθηκαν 2 συνεντεύξεις με θέμα την Κοινοτική Αστυνόμευση και τα μέτρα πρόληψης και 

ασφάλειας του κοινού. Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊου μετά το 1ο τρίμηνο του 2020 δεν 

πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε άλλες διαλέξεις/εκπαιδεύσεις/παρουσιάσεις εκτός από 6 διαλέξεις για 

την πρόληψη του εγκλήματος τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 70 άτομα (δόκιμοι της ΑΑΚ). 

«Φυσική Ασφάλεια»  

Η Αστυνομία, κατά το 2020, έχει πραγματοποιήσει 133 επιθεωρήσεις κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων 

κυβερνητικών κτιρίων και κρίσιμων υποδομών και έχει προβεί στην εκπόνηση ανάλογου αριθμού 

μελετών/εκθέσεων αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων για την αναβάθμιση της φυσικής ασφάλειας τους.    

 

Κινητές Μονάδες Διαφώτισης  

Αγοράστηκαν δύο κινητές μονάδες Διαφώτισης με χρηματοδότηση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας  

οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία το 2019. Κατά το 2020 πραγματοποιήθηκαν μόνο 6 εκστρατείες Παγκύπρια 

και έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία τους, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και λόγω της 

προσωρινής απόσπαση των μελών της Κοινοτικής Αστυνόμευσης για ενίσχυση των ελέγχων για τη 

Λοιμοκάθαρση. Η μια Κινητή Μονάδα παραχωρήθηκε προσωρινά από την 29/10/2020 μέχρι και σήμερα, 

στο ΤΑΕ Λευκωσίας, για χρήση ως Κινητή Μονάδα λήψης καταθέσεων στις σκηνές εγκλημάτων.  
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 Βία στα γήπεδα 

Η Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου 2019 – 2020,   διασφάλισε την ομαλή διεξαγωγή 
ποδοσφαιρικών αγώνων όλων των κατηγοριών, καλαθοσφαιρικών αγώνων, αγώνων πετόσφαιρας και 
αγώνων ποδοσφαίρου σάλας. Οι αθλητικές περιόδοι μεταξύ 08/2019-06/2020 και 08/2020-06/2021, λόγω 
της πανδημίας covid-19 και των μέτρων που λήφθηκαν από το Υπουργείο Υγείας με τα σχετικά διατάγματα, 
όλοι οι αγώνες των πρωταθλημάτων διεξάγονταν χωρίς την παρουσία θεατών. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να 
μην έχουμε κανένα επεισόδιο στα γήπεδα, καμία σύλληψη οπαδού και κανένα αποκλεισμό από τα γήπεδα. 
Την πιο πάνω αναφερόμενη πρώτη περίοδο το πρωτάθλημα διακόπηκε 8 αγωνιστικές πριν το τέλος. Την 
δεύτερη αγωνιστική περίοδο άξιο αναφοράς είναι ότι 11 αγώνες αναβλήθηκαν λόγο κρουσμάτων 
κορωνοιού στις ομάδες. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αστυνόμευση των αγώνων ήταν 
σαφώς μειωμένη αφού, οι αγώνες διεξάγονταν χωρίς την παρουσία κόσμου. 

Ημερίδα για τη «χρήση τεχνολογιών αιχμής στις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης» 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής ημερίδα με θέμα τη ≪χρήση 

τεχνολογιών αιχμής στις υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης≫. Συνδιοργανωτές ήταν η Αστυνομία Κύπρου και 

το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ≪Κοίος≫. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από την ερευνητική 

συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη εξειδικευμένων τεχνολογιών 

άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων. Επίσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο άσκηση ετοιμότητας, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν 

τεχνολογίες αιχμής. 

Τόσο ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, όσο και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Διευθυντής 

του Κέντρου Αριστείας ≪Κοίος≫ εξέφρασαν τη βούλησή τους να συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η 

ερευνητική συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Κέντρου Αριστείας, καθώς τα αποτελέσματα 

μέχρι στιγμής βοηθούν την Αστυνομία να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της, να ολοκληρώσει 

επιτυχώς τις ολοένα και πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις της, αλλά και να συνδράμει στην επίτευξη των 

βασικών προτεραιοτήτων και υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

γενικότερα. 

4ος      Αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος 

O στόχος της Αντιμετώπισης του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος  επιτυγχάνεται με την 
Καταπολέμηση  της Διαφθοράς, την Αντιμετώπιση του Οικονομικού Εγκλήματος, τη Συστηματική δράση της 
Αστυνομίας κατά των ναρκωτικών, την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και την 
αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων.      

Την κυριότερη συμβολή στην επίτευξη του στόχου έχουν το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος, η ΥΚΑΝ., η 
ΥΠΕΓΕ, όλες οι ΑΔΕ,  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.   

Η Κύπρος γενικά αποτελεί μια από τις χώρες που αντιμετωπίζει μικρότερο σοβαρό έγκλημα από άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες παρόμοιου μεγέθους. 

Το σοβαρό έγκλημα (περιλαμβανομένων και των υποθέσεων ναρκωτικών) για το 2020, είχε ανέλθει στις 
3987 υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 70.65%.  Χωρίς τις υποθέσεις ναρκωτικών, είχαμε 3134 υποθέσεις 
με ποσοστό εξιχνίασης 63.75%. Ποσοστό 21.39% των υποθέσεων αφορούν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Το 
σοβαρό έγκλημα (περιλαμβανομένων και των υποθέσεων ναρκωτικών) για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
του 2019, είχε ανέλθει στα 4598 αδικήματα με ποσοστό εξιχνίασης 71.47%. Χωρίς τις υποθέσεις 
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ναρκωτικών, είχαμε 3545 υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 64.43%. Ποσοστό 22.9% των υποθέσεων 
αφορούσαν σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι υποθέσεις με το χαμηλότερο ποσοστό εξιχνίασης διαχρονικά, 
αφορούν σε εμπρησμούς, διαρρήξεις, κλοπές και καταστροφή περιουσίας με εκρηκτικές ύλες. 34% των 
υποθέσεων για το 2020 αφορούσαν σε διαρρήξεις και κλοπές ενώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019 
το ποσοστό αυτό ήταν 38.8%. Αν αφαιρέσουμε τις υποθέσεις των ναρκωτικών που συνήθως η εξιχνίαση 
είναι 100% τα ποσοστά των κλοπών και διαρρήξεων διαφοροποιούνται σε 43.2% και 50.35%.  

Η ΑΔΕ Λευκωσίας είχε 829 (698 ΤΑΕ) σοβαρές υποθέσεις (χωρίς τις υποθέσεις ναρκωτικών) με ποσοστό 
εξιχνίασης 68.03%, η ΑΔΕ Πάφου 609 (480 ΤΑΕ) σοβαρές υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 67.65%, η ΑΔΕ 
Λεμεσού 874 (759 ΤΑΕ) με 52.75% , η ΑΔΕ Λάρνακας 494 (364 ΤΑΕ) με 71.86%, η ΑΔΕ Μόρφου 103 με 36.89% 
και η ΑΔΕ Αμμ/στου 225 (208 ΤΑΕ) με 74.67%. Χαμηλό ποσοστό εξιχνίασης των σοβαρών υποθέσεων, κάτω 
του 40%, παρουσιάζεται στον Αστ. Σταθμό Λάνιας με 8 υποθέσεις 38% και στον Αστ. Σταθμό Αγρού με 6 
υποθέσεις 33.3%, της επαρχίας Λεμεσού.   

Καταπολέμηση Ναρκωτικών :  

Οι δράσεις και προτεραιότητες στο Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυνομίας που αφορούν στην καταπολέμηση 

των ναρκωτικών, παρουσιάζουν συνοχή με την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για τα ναρκωτικά 2013-2020 

και τα Σχέδια Δράσης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) 2017-2020.Οι δράσεις και 

ενέργειες χαρακτηρίζονται από συνάφεια, αφού η διάρθρωση των πέντε πυλώνων (Μείωση της 

Προσφοράς, Μείωση της Ζήτησης, Διεθνής Συνεργασία, συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση) 

ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες ανάγκες της πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Σε ότι αφορά τη Μείωση της Ζήτησης, σημειώνεται ότι οι προληπτικές δράσεις είναι πλέον στοχοθετημένες 
παρεμβάσεις, οι οποίες βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και βάση της βιβλιογραφίας, 
έχουν θετικότερα αποτελέσματα από τις γενικευμένες παρεμβάσεις.  
 
Λόγω των υγειονομικών μέτρων κατά το 2020 παρατηρείται μείωση τόσο  στον αριθμό των παρουσιάσεων/ 
διαλέξεων όσο και στον αριθμό των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των παρουσιάσεων/ 
διαλέξεων παρουσιάζεται κατά 35% μειωμένος σε σύγκριση με το 2019, ενώ ο αριθμός των παρουσιάσεων 
κατά 65% χαμηλότερος. Σε πραγματικούς αριθμούς, ο  συνολικός αριθμός των παρουσιάσεων το 2020 ήταν 
86 ενώ των συμμετεχόντων1460 άτομα περίπου. 

Πραγματοποιήθηκε διαφημιστική εκστρατεία στα ΜΜΕ (ραδιόφωνο), η οποία άρχισε το δεύτερο 15ημερο 
του Ιουνίου και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2020. 

Το πρόγραμμα καθολικής πρόληψης, με τίτλο τα «Έθιμα του 12ημέρου στην  Κύπρο», εφαρμόστηκε μόνο 
στο Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου Α΄, στη  Λευκωσία. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της 
Αστυνομίας  με την  Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το ΜΚΟ HELP2LIVE και το Γραφείο ΜΕΘΕΧΙΣ διακονία 
πολιτισμού και στηρίζεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

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

Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά παγκύπρια, 342 προσωπικές συναντήσεις, 217 με 
εξυπηρετούμενους (χρήστες/ ουσιοεξαρτημένους) και 125 με το υποστηρικτικό τους περιβάλλον.  
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Από τους 217 εξυπηρετούμενους, οι 208 παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά  κέντρα. Από τα 208 άτομα που 
παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά κέντρα εκ των οποίων 135 πληρούσαν τα κριτήρια του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας. 

Από το υποστηρικτικό περιβάλλον, παραπέμφθηκαν 96 άτομα. 

Για τη μηνιαία εσωτερική εποπτεία των Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
12 ομαδικές συνεδρίες. 

Για την εξωτερική εποπτεία των Λ.Κ.Π. πραγματοποιήθηκαν 40 ατομικές συνεδρίες. 

Από την 1/1-31/12/2020 απευθύνθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή "1498" για βοήθεια και συμβουλευτική 
177 περιπτώσεις.  

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

Από την 1/1-31/12/2020 εξελίχθηκαν 853 υποθέσεις ναρκωτικών, στις οποίες εμπλέκονται 982 άτομα. Από 
τις 853 υποθέσεις, 99 (11,6%) υποθέσεις  συγκαταλέγονται στις σημαντικές. Τονίζεται ότι, παρόλη τη μείωση 
σε σύγκριση με το 2019 (21,4%), το 2020 συνελήφθησαν άτομα τα οποία αποτελούσαν  στόχους της ΥΚΑΝ 
λόγω της ανάμειξής τους στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα.  

Σε σύγκριση με το 2019, λόγω των υγειονομικών μέτρων προς αντιμετώπιση της πανδημίας, υπήρξε στον 
αριθμό των υποθέσεων 19% μείωση και στα ενεχόμενα πρόσωπα 16,5%. 

Αποτέλεσμα όλων των υποθέσεων ήταν η κατάσχεση μεταξύ άλλων 208  κιλών και 215γρ. κάνναβης, η οποία 
όπως και τα προηγούμενα χρόνια παραμένει η πρώτη ουσία στις κατασχέσεις αλλά και της 
χρήσης/κατάχρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Σημειώνεται επίσης, η κατάσχεση 4 κιλών και 942γρ. γραμμαρίων κοκαινης.  

Πραγματοποιήθηκαν επίσης μια σειρά συναντήσεων με άλλες υπηρεσίες του κράτους, όπως το Τμήμα 
Τελωνείου, τη Νομική Υπηρεσία, τη Αρχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου, για θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση του φαινομένου των Ναρκωτικών, όπως  νομικά 
θέματα και θέματα ελέγχου στα νόμιμα σημεία της Κυπριακής  Δημοκρατίας.   

Στον πυλώνα Διεθνούς Συνεργασίας η Αστυνομία, λόγω των περιοριστικών  μέτρων, δεν πραγματοποίησε 
συναντήσεις με Αξιωματικούς Συνδέσμους ξένων  χωρών, αλλά υπήρξαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις και εκεί 
όπου κρίνετο σκόπιμο  ψηφιακές συναντήσεις.  

Σημειώνεται ότι, ο Υποδιοικητής Δ΄ της ΥΚΑΝ, Αστυν. Β΄ Στέλιος Σεργίδης  εκπροσώπησε την Κύπρο μετά 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΕΚ στην 63η Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών 
των Ηνωμένων  Εθνών (CND), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 2-6 Μαρτίου 2020.   

Όσον αφορά στην αποδοτικότητα και στους τρεις τομείς του Στρατηγικού  Σχεδιασμού της Υ.ΚΑ.Ν.-Υ.Δ.Α.Π., 
είναι δύσκολο να εκτιμηθεί δεδομένης της  φύσης του φαινομένου των ναρκωτικών, αλλά και της δυσκολίας  
συσχέτισης κόστους (οικονομικές δαπάνες) και οφέλους (ποσοτικών δεδομένων). 

Όσον αφορά στις δράσεις της ΥΔΑΠ, το 2020 έγιναν τα πιο κάτω :  

• Συλλέχθηκαν 208 πληροφορίες, οι οποίες αφού αξιολογήθηκαν / αναλύθηκαν, ετοιμάστηκαν σχετικά 
σημειώματα και διαβιβάστηκαν  στα αρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες για περαιτέρω χειρισμό.  
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• Χαρτογράφηση των φατριών του οργανωμένου / σοβαρού εγκλήματος η οποία διαβιβάστηκε στην 
Ηγεσία για αξιοποίηση.  

• Καθημερινή σε ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, 
καθώς και των εγκληματικών ομάδων και  επικαιροποίηση της χαρτογράφησης τους.  

Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος 

Όσον αφορά στο οικονομικό έγκλημα, η Αστυνομία διερευνά σωρεία υποθέσεων. Υπάρχει στενή 
συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς όπως η ΜΟΚΑΣ, το Υπουργείο Οικονομικών, ο Γενικός 
Ελεγκτής κ.λ.π.  

Στα πλαίσια αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος, υποβλήθηκαν 29 αιτήματα από τη ΜΟΚΑΣ, τα 
οποία διερευνήθηκαν / αναλύθηκαν και απαντήθηκαν. Παράλληλα, αναλύθηκαν / αξιολογήθηκαν 3 
πληροφορίες που αφορούν σε αδικήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 46 που αφορούν στην καταπολέμηση 
του λαθρεμπορίου και 17 σχετικά με την καταπολέμηση παράνομων στοιχημάτων και παράνομων τυχερών 
παιγνιδιών και  διαβιβάστηκαν σχετικά σημειώματα προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις / Τμήματα /Γραφεία για 
αξιοποίηση.  

Οι υποθέσεις για την «κατάρρευση» της Οικονομίας, που διερευνώνται από την ειδική ανακριτική ομάδα, 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να 
παρουσιαστούν.  

Ηλεκτρονικό ‘Εγκλημα 

Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό έγκλημα, για το 2020, καταγγέλθηκαν 190 υποθέσεις σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και κακοποίησης μέσω διαδικτύου και εκκρεμούν 99 . Διεξήχθηκαν 87 έρευνες σε οικίες και 

υποστατικά για υποθέσεις παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου. Συνελήφθησαν 49 

πρόσωπα, για αδικήματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου. Αναγνωρίστηκαν 94 

ανήλικα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σύμφωνα με τα περιστατικά κάθε υπόθεσης και έτυχαν 

ανάλογου χειρισμού. 

 

Διερευνήθηκαν επιπλέον 76 υποθέσεις  παράνομης πρόσβασης/ επέμβασης παρέμβασης και εκκρεμούν 

41, καθώς επίσης και  37 υποθέσεις πλαστογραφίας και  εκκρεμούν 15. 

 

Η Αστυνομία διαχειρίστηκε επίσης 1112 παράπονα πολιτών/εταιρειών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

καταγγελιών της Αστυνομίας (παιδική πορνογραφία, απάτη μέσω διαδικτύου, ξενοφοβία/ρατσισμός, 

παράνομη πρόσβαση/επέμβαση σε δεδομένα ηλ. Υπολογιστή).  

 

Επίσης έτυχαν διαχείρισης περίπου 620 ηλεκτρονικά μηνύματα (email) από πολίτες που αφορούσαν σε 

παράπονα ή αιτήματα από άλλες χώρες που χρειάζονταν ενέργειες για κατακράτηση δεδομένων ή παροχή 

στοιχείων ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Παραλήφθηκαν επίσης 55 αιτήματα δικαστικής συνδρομής από 

άλλες χώρες για κτέλεση τους και πραγματοποιήθηκαν 94 επιχειρήσεις παγκύπρια κατά τις οποίες 

κατασχέθηκαν 302 τεκμήρια.  

 

Το 2020, παραλήφθηκαν 1811 τεκμήρια για 460 υποθέσεις σχετικές με ηλεκτρονικό έγκλημα. Εξετάστηκαν 

1578 τεκμήρια. (Εκκρεμούν ακόμη 741 τεκμήρια (κάποια από το 2019) για 64 υποθέσεις για τα οποία θα 

ετοιμαστούν εκθέσεις και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν επιστημονικές μαρτυρίες στο Δικαστήριο ).  
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Επιθεωρήθηκαν επίσης 82 ιστοσελίδες για παιδική πορνογραφία και άλλα αδικήματα και έγιναν οι 

απαραίτητες ενέργειες για φύλαξη και αποκλεισμό πρόσβασης (blocking). Λήφθηκαν επίσης 1647 

πληροφορίες (tipline) για παιδική πορνογραφία. 

Μέσω του προγράμματος ΙCACCOPS/CPS εντοπίστηκαν 8 άτομα που διέδιδαν αρχεία παιδικού 
πορνογραφικού υλικού.  

Βία στην οικογένεια 

Σύμφωνα με το γραφείο βίας στην οικογένεια, το 2020, είχαμε 1643 περιστατικά βίας στην οικογένεια. 
Ποσοστό 38.4% αφορούν στην επαρχία Λευκωσίας και ποσοστό 26.17% στην επαρχία Λεμεσού. Ο 
μικρότερος αριθμός περιστατικών αφορούν στην επαρχία Μόρφου και στην επαρχία Πάφου. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών αφορά σε πρόκληση πραγματικής σωματικής βίας.  

Αποκλίνουσα/Παραβατική Συμπεριφορά 

 Έχουν διερευνηθεί ή βρίσκονται υπό διερεύνηση από τη ΔΕΠ.&Ε 67 υποθέσεις/πληροφορίες που 
αφορούσαν σε αποκλίνουσα/παραβατική συμπεριφορά των μελών της Αστυνομίας ή δεύτερο επάγγελμα. 
Από αυτές αρχειοθετήθηκαν 15, προσωρινά αρχειοθετήθηκαν 2, εκδικάστηκαν συνοπτικά ή βρίσκονται υπό 
εκδίκαση 2 υποθέσεις. Ορίστηκε Ερευνών Αξιωματικός για διερεύνηση πειθαρχικής σε 9 υποθέσεις, σε 8 
υποθέσεις έχουν γίνει συστάσεις / παρατηρήσεις στους κατηγορούμενους, και εκκρεμούν υπό διερεύνηση 
27. Για 4 υποθέσεις έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση και αναμένονται οδηγίες ως προς τον παρά πέρα 
χειρισμό τους.    

Πυροβόλα και μη πυροβόλα όπλα 

Κατά τη διάρκεια του 2020,  κατασχέθηκαν όπλα διαφόρων κατηγοριών ως ακολούθως : 

16 παράνομα όπλα που δεν σχετίζονταν με σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, 1 εγγεγραμμένο όπλο που 
χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάπραξη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, 58 εγγεγραμμένα που σχετίζονται 
με μικροπαραβάσεις και 90 εγγεγραμμένα όπλα που αφορούν σε υποθέσεις του Ταμείου Θήρας. 

Βελτιωτικά έργα σε κρίσιμες υποδομές 

Στον υπό αναφορά στόχο περιλαμβάνεται και η Ανέγερση του Ειδικού Κέντρου Ασφαλείας στο Ενεργειακό 
Κέντρο Βασιλικού και η Δημιουργία Εξωτερικού Χώρου Άσκησης των ατόμων που εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων. Η ανέγερση του Ειδικού Κέντρου Ασφαλείας στο Ενεργειακό Κέντρο 
Βασιλικού βρίσκεται στο στάδιο της ετοιμασίας των απαιτούμενων προδιαγραφών ώστε να καταστεί 
δυνατή η συνομολόγηση των όρων του διαγωνισμού για ανέγερση του με τη μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή 
– Συντήρηση. 

Έχει εξασφαλιστεί η εκτίμηση κόστους για τη δημιουργία του εξωτερικού χώρου άσκησης των ατόμων που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου και η 
εργασία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το 2021. Με την ολοκλήρωση της εξωτερικής αυλής του χώρου 
περιορισμού των ατόμων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων, θα βελτιωθούν οι 
συνθήκες κράτησης των πιο πάνω ατόμων και θα διασφαλίζονται τα ανθρώπινα τους  δικαιώματα. 
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Ευρωπαϊκή και Διεθνής Συνεργασία 

Η Αστυνομία ανταλλάζει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με άλλες Υπηρεσίες επιβολής του Νόμου της 
Ε.Ε., τρίτων χωρών και άλλους σχετικούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Europol, Interpol, 
Cepol, Frontex, UNODC, WHO κ.λπ. Επιπλέον η Αστυνομία έχει τοποθετήσει liaison officers στη Γενική 
Γραμματεία της Interpol στη Λυών, στο Αρχηγείο της Europol στη Χάγη, και στο Frontex  στην  Ελλάδα. 

Πανευρωπαικές επιχειρήσεις στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ανάλυσης και των Προγραμμάτων ΕΜPACT / 
EUROPOL. Η Εθνική Μονάδα EUROPOL αναλαμβάνει την προετοιμασία / συντονισμό των Εθνικών Σημείων 
Επαφής για τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Ο συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από την Εθνική 
Μονάδα στο Διοικητικό Επίπεδο ενώ στο Επιχειρησιακό γίνεται από τον οργανισμό  NEC. Για το 2020 η 
Europol έλαβε 34 προσκλήσεις για συμμετοχή Επιχειρήσεις και η Κύπρος έχει δηλώσει συμμετοχή σε 20 από 
αυτές, μετά από σχετικές εγκρίσεις. Λόγω της κατάστασης με την πανδημία COVID-19 ακυρώθηκαν / 
αναβλήθηκαν συνολικά 6 επιχειρήσεις. Το Εθνικό Γραφείο της INTERPOL Λευκωσίας λαμβάνει μέρος στις 
πιο κάτω επιχειρήσεις, σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο:     

Η Κύπρος εξακολουθεί και το 2020 να είναι Co-Leader στη δράση Financial Investigation and Asset Recovery 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου EMPACT – ΤΗΒ, η οποία αφορά στην οικονομική διερεύνηση των υποθέσεων 
εμπορίας προσώπων. 

Σε σχέση με το σοβαρό έγκλημα έχουν ανταλλαχθεί 8468 μηνύματα μέσω του συστήματος SIENA και του 
Γραφείου Αξιωματικών Συνδέσμων για το 2020. Από τα μηνύματα αυτά έχουν ληφθεί 6862 και έχουν σταλεί 
1606. Συνολικά έχουν σχηματιστεί 459 υποθέσεις (372 μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από άλλες 
χώρες και τη EUROPOL και 87  μετά από πληροφορίες που στάλθηκαν στη EUROPOL και άλλες χώρες μέσω 
της Εθνικής Μονάδας). 

H EUROPOL συνεργάζεται κυρίως με την ΜΟΚΑΣ, Τελωνείο, ΦΠΑ, Έφορο Εταιρειών (απευθείας πρόσβαση 
στη βάση δεδομένων τους). Επιπρόσθετα η ΜΟΚΑΣ και το Γραφείο Καταπολέμησης Οικονομικού 
Εγκλήματος έχουν απευθείας πρόσβαση στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων της EUROPOL SIENA για 
απευθείας αποστολή και παραλαβή αιτημάτων από και προς άλλα Κ.Μ. Έχουν ανταλλαχθεί 2211 μηνύματα 
μέσω του συστήματος SIENA σε σχέση με το οικονομικό έγκλημα το 2020. Από αυτά τα 1577 έχουν 
παραληφθεί από άλλες χώρες και τη EUROPOL και τα 634 έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και στη EUROPOL 
μέσω της Εθνικής Μονάδας. Έχουν σχηματιστεί 421 υποθέσεις (incoming) σε σχέση με το οικονομικό 
έγκλημα μετά από πληροφορίες  που λήφθηκαν μέσω του συστήματος SIENA από άλλες χώρες και τη 
EUROPOL και έχουν σχηματιστεί 11 υποθέσεις (outgoing) σε σχέση με πληροφορίες που αποστάλθηκαν σε 
άλλες χώρες και τη EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας.  

Η EUROPOL σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλει στην ανταλλαγή μηνυμάτων σε σχέση με τις ελεγχόμενες 
παραδόσεις και στην αποστολή προκαταρκτικού αιτήματος δικαστικής συνδρομής στις περιπτώσεις που 
χρειάζεται μέχρι την αποστολή του αιτήματος μέσω της επισήμου οδού.  Έχουν ανταλλαχθεί 820 μηνύματα 
μέσω του συστήματος SIENA σε σχέση με τα ναρκωτικά το 2020. Από αυτά τα 698 έχουν παραληφθεί από 
άλλες χώρες και τη EUROPOL και τα 122 έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και στη EUROPOL μέσω της Εθνικής 
Μονάδας. Έχουν σχηματιστεί 98 υποθέσεις (incoming) σε σχέση με τα ναρκωτικά μετά από πληροφορίες  
που λήφθηκαν μέσω του συστήματος SIENA από άλλες χώρες και τη EUROPOL και έχει σχηματιστεί 1 
υπόθεση(outgoing). Αναμένεται η συνέχιση και η αύξηση στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των 
καναλιών  της INTERPOL με τις άλλες χώρες μέλη του Οργανισμού INTERPOL και της Γενικής Γραμματείας 
της INTERPOL σε θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Επιπρόσθετα η Κύπρος 
συμμετέχει στον αναλυτικό φάκελο της INTERPOL σχετικά με ναρκωτικές ουσίες. Επίσης η Κύπρος 
συμμετέχει στο πρόγραμμα της INTERPOL RELIEF, που σκοπό έχει την ταύτιση σημείων πίεσης σε πλάκες 
ναρκωτικών για την ταυτοποίηση του μηχανήματος συμπίεσης (πρέσα).  
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Η Εθνική Μονάδα EUROPOL σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα 
διακίνησης παιδικού πορνογραφικού υλικού. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται διαβιβάζονται στο 
Γ.Κ.Η.Ε. μέσω του συστήματος SIENA. Έχουν ανταλλαχθεί 955 μηνύματα μέσω του συστήματος SIENA σε 
σχέση με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο το 2020. Από αυτά τα 746 έχουν παραληφθεί από άλλες χώρες 
και τη EUROPOL και τα 209 έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και στη EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας. 
Έχουν σχηματιστεί 122 υποθέσεις (incoming) σε σχέση με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο μετά από 
πληροφορίες  που λήφθηκαν μέσω του συστήματος SIENA από άλλες χώρες και τη EUROPOL και έχουν 
σχηματιστεί 42 υποθέσεις (outgoing) σε σχέση με πληροφορίες που αποστάλθηκαν σε άλλες χώρες και τη 
EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας.  

Η Εθνική Μονάδα EUROPOL σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα 
εμπορίας προσώπων. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται διαβιβάζονται στο Γ.K.E.Π. Έχουν ανταλλαχθεί 
714 μηνύματα μέσω του συστήματος SIENA σε σχέση με την εμπορία προσώπων το 2020. Από αυτά τα 585 
έχουν παραληφθεί από άλλες χώρες και τη EUROPOL και τα 129 έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και στη 
EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας. Έχουν σχηματιστεί 41 υποθέσεις (incoming) σε σχέση με την εμπορία 
προσώπων μετά από πληροφορίες  που λήφθηκαν μέσω του συστήματος SIENA από άλλες χώρες και τη 
EUROPOL και έχουν σχηματιστεί 10 υποθέσεις (outgoing) σε σχέση με πληροφορίες που αποστάλθηκαν σε 
άλλες χώρες και τη EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας. 

Η συμμετοχή της Κύπρου στον αναλυτικό φάκελο που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία της INTERPOL για 
θέματα ναρκωτικών θα συμβάλει θετικά στην εξασφάλιση πληροφοριών στον συγκεκριμένο τομέα. 

Επιπρόσθετα στα  πλαίσια συμμετοχής της Αστυνομίας στο Δίκτυο ENFAST το οποίο ασχολείται με τον 
εντοπισμό και σύλληψη φυγόδικων στην Ε.Ε., θα συνεχιστεί η παραλαβή και αποστολή πληροφοριών   προς 
τα αντίστοιχα σημεία επαφής του ENFAST (Europe's Most Wanted)  με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που 
καταζητούνται βάσει Ε.Ε.Σ. 

Η Αστυνομία βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης της δράσης λειτουργίας SPOC στη ΔΕΕ&ΔΑΣ. Το CMS 
παραδόθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία στην Αστυνομία και έχει εγκατασταθεί στους Η.Υ. της 
Υποδιεύθυνσης της Αστυνομικής Συνεργασίας το Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2019. Τα μέλη της Υποδιεύθυνσης 
ΔΑΣ χρησιμοποιούν το εν λόγω σύστημα. Τέλος μέλος της Διοίκησης λαμβάνει μέρος στην Ομάδα των 
Υπευθύνων SPOC - ATHENA PROJECT. Επιπρόσθετα γίνεται μελέτη για εσωτερική διαμόρφωση των χώρων 
της Διεύθυνσης με σκοπό να λειτουργήσει Επιχειρησιακό Κέντρο - SPOC. Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες για προμήθεια του εξοπλισμού (Μηχανογραφικού, Τεχνικού και Γραφειακού) για τη 
Λειτουργία του SPOC. Ετοιμάζεται κατάλογος με τις παρατηρήσεις που αφορούν στη λειτουργία του CMS 
το οποίο θα αποσταλεί στο Τμήμα Πληροφορικής για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. 

Συνεχίστηκε η εφαρμογή του εργαλείου COMPSTAT (Compare Statistics) (εφαρμόστηκε τον 4ο του 2018), 
μιας διαδικασίας που συνδέει τη χρήση της τεχνολογίας με την ανάλυση και τη γραφική απεικόνιση των 
στατιστικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων με σκοπό την καλύτερη αστυνόμευση και 
αποτελεσματικότητα και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των αποφάσεων που λαμβάνονται.  

Η συνεργασία του Γ.Χ.Θ.Ι.Υ.Α με όλα τα αρμόδια Τμήματα (ΤΑΕ, ΟΠΕ, ΚΥΠ, ΥΚΑΝ, Αστυνομικούς Σταθμούς, 
Τροχαία κ.α) συμβάλλει καταλυτικά στην απομάκρυνση εγκληματικών στοιχείων από το να 
δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ιδιωτικής ασφάλειας ή στην χρησιμοποίηση από αυτούς, 
αδειούχων φυλάκων και ιδιωτών φυλάκων για να πραγματοποιούν τις παράνομες δραστηριότητες τους.  

Υπάρχει καλή συνεργασία με τα τμήματα της Αστυνομίας, στα οποία το ΤΑΕ(Ε) εμπλέκεται με την παροχή 
βοήθειας κατά τις επιχειρήσεις, που σχεδιάζονται από τα τμήματα αυτά, και αναπτύχθηκε καλή συνεργασία 
με άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα, όπως το Τμήμα Τελωνείων, Τμήμα Φορολογίας, Έφορο 
Εταιρειών, ΜΟΚΑΣ, Νομική Υπηρεσία. Ελεγκτική Υπηρεσία. 
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Το Γραφείο εκτέλεσης Ε.Ε.Ε. & Α.Δ.Σ. ασχολείται με την εκτέλεση όλων των Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας 
και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής που αποστέλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από Ευρωπαϊκές 
ή/και τρίτες χώρες. Το Γραφείο προσωρινά είναι επιφορτισμένο με την καταχώρηση, μελέτη και διαβίβαση 
των Δελτίων Ύποπτων Συναλλαγών (STR), τα οποία αποστέλλει η ΜΟΚΑΣ προς την Αστυνομία.  

Η εκτέλεση των ΕΕΕ & ΑΔΣ είναι ταχύτερη και πιο ποιοτική λόγω της εξειδίκευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό οι καταγγελίες στην Eurojust. Έναρξη ποινικών διώξεων στην Κύπρο στη 
βάση Ε.Ε.Ε ή και ΑΔΣ, ως οι συστάσεις της επιτροπής MONEYVAL. 

Εμπορία Προσώπων 

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

Με τη διερεύνηση των υποθέσεων από το ΓΚΕΠ, επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων 
εμπορίας προσώπων, με αποτέλεσμα την καταδίκη των υπόπτων. 

Η Κύπρος εξακολουθεί και το 2020 να είναι Co-Leader στη δράση Financial Investigation and Asset Recovery 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου EMPACT – ΤΗΒ, η οποία αφορά στην οικονομική διερεύνηση των υποθέσεων 
εμπορίας προσώπων. 

Ανήλικοι, Βία στην οικογένεια, σεξουαλικά αδικήματα 

Η σύσταση της ομάδας διερεύνησης σεξουαλικών αδικημάτων εναντίον ανηλίκων παρέχει πιο 
επαγγελματική προσέγγιση στο κοινό και πιο αποτελεσματική διερεύνηση λόγο της ειδικότητας και 
εμπειρογνωμοσύνης των μελών της ομάδας. 

Με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανακριτών και των πρώτων ανταποκριτών στον τρόπο χειρισμού 

και διερεύνηση αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης και βιασμού, η Αστυνομία Κύπρου σε συνεργασία 

με την Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία, πραγματοποίησε δύο προγράμματα εκπαίδευσης των μελών της, με 

θέμα «Rape and Sexual Assault Training», στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Η πρώτη εκπαίδευση, η οποία 

ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου, 2020 και διήρκησε τέσσερις ημέρες, απευθυνόταν σε ανακριτές της 

Αστυνομίας, ενώ το δεύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 

26-27 Οκτωβρίου, 2020, απευθυνόταν στους πρώτους ανταποκριτές περιστατικών σεξουαλικής 

κακοποίησης και βιασμού. Οι δύο εκπαιδεύσεις έγιναν από μέλη του Κέντρου Χειρισμού Κρίσεων σε θέματα 

βιασμών της Γλασκώβης (Glasgow & Clyde Rape Crisis Center) και καθένα από τα προγράμματα 

παρακολούθησαν 25 μέλη της Αστυνομίας, προερχόμενα από τα Επαρχιακά ΤΑΕ, Αστυνομικούς Σταθμούς, 

το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων και το Γραφείο 

Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων. Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολούθησαν επίσης ένα 

μέλος της Αστυνομικής Ακαδημίας ούτως ώστε να εκπαιδεύσει στο μέλλον και άλλα μέλη της Αστυνομίας, 

καθώς επίσης και ένα μέλος των Βρετανικών Βάσεων. 

Η Αστυνομία συμμετείχε ενεργά στην υπό εξέλιξη διαδικασία της δημιουργίας του «Σπιτιού της Γυναίκας», 
αφού η Αστυνομία αποτελεί μία από τις συνιστώσες της νέας αυτής δομής, μαζί με τις ΥΚΕ, τις ΥΨΥ και τον 
ΣΠΑΒΟ. 
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Η Λειτουργία του Σπιτιού της Γυναίκας έγινε στις 25/11/20 σε συνεργασία με το ΣΠΑΒΟ που αποτελεί το 
βασικό διαχειριστή του.       

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου  της δημιουργίας Επαρχιακών Κλιμακίων που να ασχολούνται 
αποκλειστικά με θέματα βίας στην οικογένεια και βίας κατά γυναικών,  την 1η Σεπτεμβρίου, 2020  άρχισε 
σε πιλοτική βάση,  η λειτουργία του επαρχιακού κλιμάκιου Λεμεσού.  Παράλληλα συνεχίστηκαν οι 
διεργασίες και έχουν συσταθεί και τα υπόλοιπα κλιμάκια.   

Τον Απρίλιο, 2020, άρχισαν,  με πρωτοβουλία της Αστυνομίας,  διεργασίες για την υιοθέτηση/εγκατάσταση 
μίας  διαδικτυακής εφαρμογής, με  την οποία να δίδεται η δυνατότητα στα θύματα βίας στην οικογένεια 
που βρίσκονται σε κίνδυνο, να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία.  Οι διεργασίες για υλοποίησή της εν 
λόγω δράσης, ονόματι ELPIS,  βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με εταιρεία τηλεπικοινωνιών.  

Κατά τη διάρκεια του 2020, είχαμε τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

• Καταγραφή 1540  εντύπων για ΒΣΟ 

• Καταγραφή 31 νέων ατόμων στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον 
παιδιών 

• Καταχώρηση 90 περιστατικών ελλειπόντων προσώπων. 
 
Δημοσιεύτηκαν νέες εγκύκλιοι του Αρχηγού Αστυνομίας στις οποίες γίνεται επίστηση της προσοχής για την 
τήρηση των διαδικασιών που αφορούν σε περιστατικά/υποθέσεις ΒΣΟ με αποτέλεσμα να δίδεται ιδιαίτερη 
σημασία στα περιστατικά και στα θύματα.  

Αρχαιοκαπηλεία 

Δημιουργία συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό για επιστημονική εξέλιξη στο 
τομέα παρακολούθησης και πρόληψης της Αρχαιοκαπηλίας. 

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το Ινστιτούτο Κύπρου και  η Αστυνομία Κύπρου υπόγραψαν MOU για 
συνεργασία ως προς την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογίας της Κύπρου. 
Συγκεκριμένα για την (α) Δημιουργία συστημάτων, μεθοδολογιών και απαραίτητων βάσεων δεδομένων για 
την παρακολούθηση και χαρτογράφηση της σύλησης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, (β) Ενίσχυση και 
διερεύνηση των δυνατοτήτων αποτελεσματικής χρήσης προηγμένων τεχνολογιών και επιστημονικών 
εφαρμογών σε δράσεις και μέτρα που μπορούν να καταπολεμήσουν τη σύληση και την παράνομη διακίνηση 
και εμπορία της πλούσιας αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, (γ) Συνεργασία σε 
προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων για εξωτερική χρηματοδότηση (κυπριακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς 
πηγές), (δ) Συνεργασία σε σχετικές επιστημονικές διασκέψεις / δημοσιεύσεις, (ε) Συνεργασία σε θερινά 
σχολεία / εργαστήρια κατάρτισης σε θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο θέμα του Μνημονίου 
Συνεργασίας και (στ) Συνεργασία με σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, θεσμούς και 
ιδρύματα για την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνικών εμπειριών και ορθών πρακτικών. 

Ιδιώτες φύλακες 

Από τους ελέγχους ΟΠΕ και ΤΚΕ,  προέκυψαν εισηγήσεις και ανακλήθηκαν άδειες φυλάκων/ιδιωτών 
φυλάκων που εντοπίστηκαν να εργάζονται για λογαριασμό γνωστών εγκληματικών στοιχείων ή να 
προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες. Συνοπτικά κατά τη διάρκεια του 2020 :                                                                                                                         

• Έκδοση/Ανανέωση  (156) αδειών ιδιωτικών γραφείων ασφάλειας 

• Απόρριψη (1) αιτήματος ιδιωτικού γραφείου Ανάκληση/Μη Ανανέωση (0) άδειας ιδιωτικού 
γραφείου 
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• Έκδοση/Ανανέωση   (263) αδειών ιδιωτών φυλάκων 

• Έκδοση/Ανανέωση   (760)  αδειών φυλάκων 

• Απόρριψη (21) αιτημάτων για έκδοση άδειας φύλακα/ιδιώτη φύλακα 

• Ανάκληση/Μη Ανανέωση  (5)  αδειών ιδιωτών φυλάκων/φυλάκων  
 

Οι πιο πάνω απορρίψεις αιτημάτων και ανακλήσεις/μη ανανεώσεις αδειών φυλάκων/ιδιωτών 
φυλάκων/ιδιωτικών γραφείων οφείλονται σε ποσοστό πέρα του 85% σε λόγους που αφορούν στη δημόσια 
τάξη και ασφάλεια του κράτους. 

Αλλαγές/Τροποποιήσεις στη Νομοθεσία 

Ολοκληρώθηκε το Πρωτοκόλλο για τη Συνοδεία Κατάδικων/Κρατουμένων. 

Η Αστυνομία συνέβαλε στην επεξεργασία Νομοσχεδίου για Εφαρμογή και χρήση φορητών καμερών σε 
κράνη, στολές και οχήματα της Αστυνομίας. 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του 2020 έγιναν οι ακόλουθες τροποποιήσεις/εισηγήσεις σχετικά με θέματα 
νομοθεσίας : 

• Αναθεώρηση της πολιτικής χειρισμού παράνομης κατοχής κροτίδων. 

• Χειρισμός επιπτώσεων της τροποποίησης του άρθρου 88 Κεφ.155  

• Περί Πρόληψης και Καταπολέμησης Σεξουαλικής Κακοποίησης Νόμος 

• Ο Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών(κατεδαφίσεις) 

• Ο περί δικαιωμάτων Προσώπων Συλλαμβανομένων & που τελούν υπό κράτηση, Ο περί Νομικής 
Αρωγής Νόμος.  

• Οριζόντιο Σχέδιο Δράσης κατά της διαφθοράς Ο περί Σκοπευτηρίων Νόμος,  

• ECRRIS(εφαρμογή Νομοθεσίας), 

• Τηλεπικοινωνιακά 

• Χειρισμός θεμάτων που προέκυψαν από την τροποποίηση του Κεφ.155 για τη παραγραφή 
αδικημάτων 

• Διασύνδεση με ΚΑΠ-θέμα προσωπικών δεδομένων,  

• Προβλήματα που προκύπτουν στην εφαρμογή του Νόμου για την υπό κάλυψη Αστυνομικών,  

• Τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου(προσθήκη άρθρου για δημοσίευση φωτογραφίας 
υπόπτου και ελλείπων προσώπου), 

• Νομοσχέδιο του Περί πρόληψης και καταπολέμησης σεξουαλικής εγκληματικότητας Ν2018, 

• Καταρτισμός μνημονίου συνεργασίας για πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
STEP4 GBV,  

• Εξοπλισμός UFED, 

• Νόμος που εγκαθιδρύει ένα σύστημα δικαιοσύνης φιλικής προς τα παιδιά που βρίσκονται σε 
σύγκρουση με το Νόμο και ρυθμίζει  θέματα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας των παιδιών στο πλαίσιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης, 

• Αναθεώρηση της διαδικασίας χειρισμού υποθέσεων κατοχή εκρηκτικών υλών(κροτίδες),  

• Χειρισμός θέματος για τις επιπτώσεις του 5G στις Αρχές επιβολής του Νόμου,) 

• Περί Αστυνομίας Νόμος(καταβολή αποζημιώσεων σε μέλη της Αστυνομίας σε περίπτωση 
παραίτησης,  

• διαδικασία χρήσης αστυνομικών σκύλων,  

• Νόμος Περί Πυροβόλων Όπλων  

• Νόμος Περί Προστασίας και Ευμερίας των Ζωων,  

• Νόμος περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες εκπομπής Ηχου) 
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• Τηλεπικοινωνικακά δεδομένα(εισηγήσεις για τροποποίηση της νομοθεσίας-εφαρμογή Νόμου για 
τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων), 

• Εξειδικευμένοι μηχανικοί(μελέτη νομοθεσιών για τις ευθύνες τους, 

• Ετοιμασία πρότασης για πρόσληψη Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών.  Επεξεργασία 
τροποποίησης του Περί Βίας στην Οικογένεια Νόμο,  

• Επεξεργασία τροποποίησης Νόμου περί Καπνίσματος,  

• Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος,  

• Εισήγηση τροποποίησης του Περί Αλλοδαπών,  

• Τροποποίηση Οπτικογραφημένης κατάθεσης,  

• Περί Αστυνομίας  Γενικών Κανονισμών για τα κριτήρια πρόσληψης 
 

Δίνεται σημασία σε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι εμπλέκονται στη διακίνηση/εμπορία ναρκωτικών 

και συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Δίνεται έμφαση πλέον στην ανάλυση/επεξεργασία 

πληροφοριών και σύνδεση εγκληματικών ομάδων. 

 

Διεξάγονται στοχευμένες επιχειρήσεις με στόχο την σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εισαγωγή, 

διακίνηση, καλλιέργεια ναρκωτικών. 

‘Εχει επιτευχθεί ενδυνάμωση των σχέσεων με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες/Υπουργεία για βελτίωση του 

συντονισμού. Συγκεκριμένα με την Α.Α.Ε.Κ., Τμήμα Τελωνείων, Ιδιωτικές Εταιρείες Ταχυμεταφορών, Γενικό 

Χημείο του Κράτους, Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.  

Για το οργανωμένο έγκλημα,  η Αστυνομία εντατικοποίησε τις δράσεις της. Ανατέθηκε αρχικά σε έκαστο 

Βοηθό Αρχηγό η εποπτεία των δράσεων μας ανά Επαρχία. Ενισχύθηκαν με προσωπικό οι Ο.Π.Ε. και η 

Υ.ΚΑ.Ν., χαρτογραφήθηκαν οι εγκληματικές ομάδες, έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται στοχευόμενες και 

συστηματικές περιπολίες, αναπτύχθηκε περαιτέρω ο θεσμός του Road Policing,  εφαρμόστηκε η 

μεθοδολογία COMPSTAT, καθώς επίσης έγιναν και πολλές άλλες ενέργειες. 

 

Στόχος μας το 2021  να εντατικοποιήσουμε περαιτέρω τις δράσεις μας κατά του οργανωμένου εγκλήματος 

και κατά των εμπόρων ναρκωτικών. Δόθηκαν οδηγίες όπως οι Αστυνομικοί Διευθυντές επιδείξουν 

προσωπικό ενδιαφέρον, με στόχο να πληγούν οι πηγές εσόδων των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, 

όπως είναι η εμπορία ναρκωτικών, η πώληση προστασίας, η εμπορία προσώπων, οι απειλές - εκβιασμοί, η 

τοκογλυφία, ο ηλεκτρονικός τζόγος.  

Ωστόσο, για να κτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα, χρειάζεται καθολική προσέγγιση μηδενικής ανοχής. 
Χρειάζεται η συνδρομή και άλλων αρχών επιβολής του Νόμου, οι οποίες θα πρέπει να εξαντλούν όλες τις 
δυνατότητες που τους παρέχει ο Νόμος.  

Αναθεώρηση και αναπροσαρμογή σχεδίων ενεργείας και δράσεων 

Δημιουργήθηκαν επαρχιακά κλιμάκια διερεύνησης υποθέσεων/καταγγελιών βίας στην οικογένεια στις 
Αστυνομικές Δνσεις Επαρχιών, τα οποία υπάγονται στα επαρχιακά Τ.,Α.Ε. και διερευνούν/διαχειρίζονται 
όλες τις υποθέσεις/αναφορές βίας στην οικογένεια, βίας κατά των γυναικών, κακοποίησης παιδιών (πλην 
της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων). 
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Υποθέσεις Σοβαρού Εγκλήματος κατά Κατηγορία αδικήματος και Έτος 

Αδικήματα 
2018 2019 2020 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Αδικήματα Κατά Της Κοινής 
Γαλήνης 

18 16 88.89% 6 6 100.00% 20 17 85.00% 

Αδικήματα Κατά Της 
‘Ασκησης Νομικής Εξουσίας 

75 68 90.67% 63 61 96.83% 82 80 97.56% 

Αδικήματα Που 
Παραβλάπτουν Γενικά το 
Κοινό 

45 40 88.9% 38 38 100.0% 50 44 88.0% 

Αδικήματα Κατά 
Προσώπου 

192 168 87.50% 251 224 89.24% 228 199 87.28% 

Αδικήματα Κατά της 
Περιουσίας 

2234 1094 48.97% 2053 1107 53.92% 1643 905 55.08% 

Κακόβουλη Βλάβη Σε 
Περιουσία 

286 81 28.32% 243 74 30.45% 262 56 21.37% 

Πλαστογραφία, 
νομισματοκοπια, 
παραχάραξη, παρομοια 
ποινικά αδικήματα και 
πλαστοπροσωπια 

307 274 89.25% 338 316 93.49% 276 247 89.49% 

Απόπειρες και Συνωμοσίες 
Για Τη Διάπραξη 
Αδικημάτων 

45 39 86.67% 45 37 82.22% 66 55 83.33% 

Αδικήματα Κατά Παράβαση 
Άλλων Νόμων 

620 548 88.39% 508 421 82.87% 331 288 87.01% 

Αδικήματα σχετικά με τα 
ναρκωτικά και άλλες 
ψυχότροπες ουσίες 

1160 1128 97.24% 1053 1002 95.16% 852 820 96.24% 

Αδικήματα μέσω 
διαδυκτίου και της 
τεχνολογίας της 
πληροφορικής 

Δεν είναι διαθέσιμα 174 101 58.05% 

ΟΛΙΚΟ 4982 3456 69.37% 4598 3286 71.47% 3984 2812 70.58% 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης 
(ΓΣ&Χ)       
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)      
Ε =  Εξιχνιασμένες 
Υποθέσεις          
% = Ποσοστό εξιχνίασης                     
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Σημείωση: 
--  Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που 
έχουν Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες. 
--  Η κατηγορία "Αδικήματα μέσω διαδυκτίου και της τεχνολογίας της πληροφορικής" έχει δημιουργηθεί και 
τεθεί σε εφαρμογή για στατιστικούς σκοπούς το έτος 2020. Ως εκ τούτου, στοιχεία των προηγούμενων ετών 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων παρατηρήθηκε στην επαρχία Λεμεσού. Ακολουθούν οι Α.Δ.Ε. 

Λευκωσίας, Πάφου, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Μόρφου. Χωρίς τις υποθέσεις ναρκωτικών των οποίων το 

ποσοστό εξιχνίασης είναι 96,24%, είχαμε 3132 υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 63,6%. Οι υποθέσεις με το 

χαμηλότερο ποσοστό εξιχνίασης διαχρονικά, αφορούν σε κακόβουλη βλάβη σε περιουσία και αδικήματα 

κατά περιουσίας.  

Υποθέσεις Σοβαρού Εκλήματος κατά Επαρχία και Έτος 

Αστυνομική 
Διεύθυνση 

2018 2019 2020 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Λευκωσία 1,134 801 70.6% 1,103 805 73.0% 1,050 780 74.3% 

Λεμεσός 1,269 808 63.7% 1,138 750 65.9% 1,084 663 61.2% 

Λάρνακα 816 547 67.0% 768 568 74.0% 625 477 76.3% 

Πάφος 1,097 841 76.7% 1,010 739 73.2% 786 576 73.3% 

Αμμόχωστος 536 383 71.5% 467 372 79.7% 320 262 81.9% 

Μόρφου 130 76 58.5% 112 52 46.4% 119 54 45.4% 

ΟΛΙΚΟ 4,982 3,456 69.4% 4,598 3,286 71.5% 3,984 2,812 70.6% 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)     
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος (RCI)     
Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις        
% = Ποσοστό εξιχνίασης          
          
Σημείωση: 
Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που 
έχουν Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως  Ανύπαρκτες. 
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Η ΑΔΕ Λευκωσίας είχε 829 (698 ΤΑΕ) σοβαρές υποθέσεις (χωρίς τις υποθέσεις ναρκωτικών) με ποσοστό 
εξιχνίασης 68.03%, η ΑΔΕ Πάφου 609 (480 ΤΑΕ) σοβαρές υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 67.65%, η ΑΔΕ 
Λεμεσού 874 (759 ΤΑΕ) με 52.75% , η ΑΔΕ Λάρνακας 494 (364 ΤΑΕ) με 71.86%, η ΑΔΕ Μόρφου 103 με 36.89% 
και η ΑΔΕ Αμμ/στου 225 (208 ΤΑΕ) με 74.67%. Χαμηλό ποσοστό εξιχνίασης των σοβαρών υποθέσεων, κάτω 
του 40%, παρουσιάζεται στον Αστ. Σταθμό Λάνιας με 8 υποθέσεις 38% και στον Αστ. Σταθμό Αγρού με 6 
υποθέσεις 33.3%, της επαρχίας Λεμεσού.   
Οι δράσεις και προτεραιότητες στο Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυνομίας που αφορούν στην καταπολέμηση 
των ναρκωτικών, παρουσιάζουν συνοχή με την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για τα ναρκωτικά 2013-2020 
και τα Σχέδια Δράσης της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) 2017-2020.Οι δράσεις και 
ενέργειες χαρακτηρίζονται από συνάφεια, αφού η διάρθρωση των πέντε πυλώνων (Μείωση της 
Προσφοράς, Μείωση της Ζήτησης, Διεθνής Συνεργασία, συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση) 
ανταποκρίνεται στις υφιστάμενες ανάγκες της πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Η Κύπρος γενικά αποτελεί μια από τις χώρες που αντιμετωπίζει μικρότερο σοβαρό έγκλημα από άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες παρόμοιου μεγέθους. 
Τα αδικήματα σοβαρής μορφής που καταγγέλθηκαν (περιλαμβανομένων και των υποθέσεων ναρκωτικών) 
για το 2020, είχε ανέλθει στις 3984 υποθέσεις με ποσοστό εξιχνίασης 70,6%. Στο Γράφημα  παρουσιάζονται  
οι υποθέσεις Σοβαρού Εγκλήματος κατά αδίκημα και έτος για τα τελευταία τρία έτη.  

Υποθέσεις Σοβαρού Εκλήματος κατά Αδίκημα και Έτος 

Αδικήματα 
2018 2019 2020 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Φόνοι 14 12 85.7% 13 12 92.3% 15 14 93.3% 

Απόπειρες 
Φόνων 

8 8 100.0% 15 13 86.7% 16 13 81.3% 

Βιασμοί 28 23 82.1% 16 16 100.0% 27 21 77.8% 

Απόπειρες 
Βιασμών 

1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 

Εμπρησμοί / 
Απόπειρες 

172 39 22.7% 144 34 23.6% 172 26 15.1% 

Ληστείες και 
Εκβιασμοί 

91 54 59.3% 73 48 65.8% 97 62 63.9% 

Ναρκωτικά 1,160 1,128 97.2% 1,053 1,002 95.2% 852 820 96.2% 

Kαταστροφή 
περιουσίας με 
εκρηκτικές 
ύλες 

25 6 24.0% 15 0 0.0% 33 5 15.2% 

Διαρρήξεις 1,217 498 40.9% 1,152 571 49.6% 842 438 52.0% 

Κλοπές 707 348 49.2% 633 314 49.6% 513 228 44.4% 

Αλλα σοβαρά 
εγκλήματα 

1,559 1,339 85.9% 1,483 1,275 86.0% 1,415 1,183 83.6% 

ΟΛΙΚΟ 4,982 3,456 69.4% 4,598 3,286 71.5% 3,984 2,812 70.6% 

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

Μείωση της Ζήτησης 

Σε ότι αφορά τη Μείωση της Ζήτησης, σημειώνεται ότι οι προληπτικές δράσεις είναι πλέον στοχοθετημένες 
παρεμβάσεις, οι οποίες βασίζονται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και βάση της 
βιβλιογραφίας,έχουν θετικότερα αποτελέσματα από τις γενικευμένες παρεμβάσεις.  

Λόγω των υγειονομικών μέτρων κατά το 2020 παρατηρείται μείωση τόσο στον αριθμό των παρουσιάσεων/ 
διαλέξεων όσο και στον αριθμό των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των παρουσιάσεων/ 
διαλέξεων παρουσιάζεται κατά 35% μειωμένος σε σύγκριση με το 2019, ενώ ο αριθμός των παρουσιάσεων 
κατά 65% χαμηλότερος. Σε πραγματικούς αριθμούς, ο συνολικός αριθμός των παρουσιάσεων το 2020 ήταν 
86 ενώ των συμμετεχόντων 1460 άτομα περίπου.  

Πραγματοποιήθηκε διαφημιστική εκστρατεία στα ΜΜΕ (ραδιόφωνο), η οποία άρχισε το δεύτερο 15ημερο 
του Ιουνίου και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2020. 

Το πρόγραμμα καθολικής πρόληψης, με τίτλο τα «Έθιμα του 12ημέρου στην Κύπρο», εφαρμόστηκε μόνο στο 
Δημοτικό Σχολείο Πέρα Χωρίου Νήσου Α΄, στη Λευκωσία. Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία της 
Αστυνομίας  με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, το ΜΚΟ HELP2LIVE και το Γραφείο ΜΕΘΕΧΙΣ διακονία 
πολιτισμού και στηρίζεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

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

Κατά το έτος 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά παγκύπρια, 342 προσωπικές συναντήσεις, 217 με 
εξυπηρετούμενους (χρήστες/ ουσιοεξαρτημένους) και 125 με το υποστηρικτικό τους περιβάλλον.  

Από τους 217 εξυπηρετούμενους, οι 208 παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά κέντρα. Από τα 208 άτομα που 
παραπέμφθηκαν σε θεραπευτικά κέντρα εκ των οποίων 135 πληρούσαν τα κριτήρια του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας. 

Από το υποστηρικτικό περιβάλλον, παραπέμφθηκαν 96 άτομα. 

Για τη μηνιαία εσωτερική εποπτεία των Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
12 ομαδικές συνεδρίες. 

Για την εξωτερική εποπτεία των Λ.Κ.Π. πραγματοποιήθηκαν 40 ατομικές συνεδρίες. 

Από την 1/1-31/12/2020 απευθύνθηκαν στην τηλεφωνική γραμμή "1498" για βοήθεια και συμβουλευτική 
177 περιπτώσεις.  

Μείωση της Προσφοράς 

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

Από την 1/1-31/12/2020 εξελίχθηκαν 853 υποθέσεις ναρκωτικών, στις οποίες εμπλέκονται 982 άτομα. Από 
τις 853 υποθέσεις, 99 (11,6%) υποθέσεις συγκαταλέγονται στις σημαντικές. Τονίζεται ότι, παρόλη τη μείωση 
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σε σύγκριση με το 2019 (21,4%), το 2020 συνελήφθησαν άτομα τα οποία αποτελούσαν στόχους της ΥΚΑΝ 
λόγω της ανάμειξής τους στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα. Σε σύγκριση με το 2019, λόγω των 
υγειονομικών μέτρων προς αντιμετώπιση της πανδημίας, υπήρξε στον αριθμό των υποθέσεων 19% μείωση 
και στα ενεχόμενα πρόσωπα 16,5%. 

Αποτέλεσμα όλων των υποθέσεων ήταν η κατάσχεση μεταξύ άλλων 208 κιλών και 215γρ. κάνναβης, η οποία 
όπως και τα προηγούμενα χρόνια παραμένει η πρώτη ουσία στις κατασχέσεις αλλά και της 
χρήσης/κατάχρησης στην Κυπριακή Δημοκρατία.  

Σημειώνεται επίσης, η κατάσχεση 4 κιλών και 942 γραμμαρίων κοκαΐνης. 

Πραγματοποιήθηκαν παράλληλα μια σειρά συναντήσεων με άλλες υπηρεσίες του κράτους, όπως το Τμήμα 
Τελωνείου, τη Νομική Υπηρεσία, τη Αρχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 
Κύπρου, για θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση του φαινομένου των Ναρκωτικών, όπως νομικά 
θέματα και θέματα ελέγχου στα νόμιμα σημεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στον πυλώνα Διεθνούς Συνεργασίας η Αστυνομία, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν πραγματοποίησε 
συναντήσεις με Αξιωματικούς Συνδέσμους ξένων χωρών, αλλά υπήρξαν κατ’ ιδίαν συναντήσεις και εκεί όπου 
κρίνετο σκόπιμο ψηφιακές συναντήσεις.  

Σημειώνεται ότι, ο Υποδιοικητής Δ΄ της ΥΚΑΝ, Αστυν. Β΄ Στέλιος Σεργίδης εκπροσώπησε την Κύπρο μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΕΚ στην 63η Σύνοδο της Επιτροπής Ναρκωτικών Ουσιών των 
Ηνωμένων Εθνών (CND), η οποία πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 2-6 Μαρτίου 2020.   

Όσον αφορά στην αποδοτικότητα και στους τρεις τομείς του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Υ.ΚΑ.Ν.-Υ.Δ.Α.Π., 
είναι δύσκολο να εκτιμηθεί δεδομένης της φύσης του φαινομένου των ναρκωτικών, αλλά και της δυσκολίας 
συσχέτισης κόστους (οικονομικές δαπάνες) και οφέλους (ποσοτικών δεδομένων). 

Η συσχέτιση όμως των δημόσιων οικονομικών πόρων και ενεργειών βοηθάει πλέον στην ορθή διαχείριση 
τους με σκοπό αυτοί να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και με διαφάνεια.  

Όσον αφορά στις δράσειςτης ΥΔΑΠ, το 2020 έγιναν τα πιο κάτω :  

• Συλλέχθηκαν 208 πληροφορίες, οι οποίες αφού αξιολογήθηκαν /αναλύθηκαν, ετοιμάστηκαν σχετικά 
σημειώματα και διαβιβάστηκαν στα αρμόδια Τμήματα / Υπηρεσίες για περαιτέρω χειρισμό.  

• Χαρτογράφηση των φατριών του οργανωμένου / σοβαρού εγκλήματος η οποία διαβιβάστηκε στην 
Ηγεσία για αξιοποίηση.  

• Καθημερινή σε ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, 
καθώς και των εγκληματικών ομάδων και επικαιροποίηση της χαρτογράφηση τους.  

 
Δίνεται σημασία σε συγκεκριμένους στόχους, οι οποίοι εμπλέκονται στη διακίνηση/εμπορία ναρκωτικών και 

συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Δίνεται έμφαση πλέον στην ανάλυση/επεξεργασία πληροφοριών 

και σύνδεση εγκληματικών ομάδων. 

 

Διεξάγονται στοχευμένες επιχειρήσεις με στόχο την σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εισαγωγή, 

διακίνηση, καλλιέργεια ναρκωτικών. 

‘Εχει επιτευχθεί ενδυνάμωση των σχέσεων με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες/Υπουργεία για βελτίωση του 

συντονισμού. Συγκεκριμένα με την Α.Α.Ε.Κ., Τμήμα Τελωνείων, Ιδιωτικές Εταιρείες Ταχυμεταφορών, Γενικό 

Χημείο του Κράτους, Υπουργείο Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.  



Αστυνομία Κύπρου - Ετήσια Έκθεση 2020 

 

 

 49 

Οικονομικό Έγκλημα 

Στα πλαίσια αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος, υποβλήθηκαν 29 αιτήματα από τη ΜΟΚΑΣ, τα 
οποία διερευνήθηκαν / αναλύθηκαν και απαντήθηκαν. Παράλληλα, αναλύθηκαν / αξιολογήθηκαν 3 
πληροφορίες που  αφορούν σε αδικήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 46 που αφορούν στην 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και 17 σχετικά με την καταπολέμηση παράνομων στοιχημάτων και 
παράνομων τυχερών παιγνιδιών και  διαβιβάστηκαν σχετικά σημειώματα προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
/ Τμήματα / Γραφεία για αξιοποίηση.  

Όσον αφορά στο οικονομικό έγκλημα, η Αστυνομία διερευνά σωρεία υποθέσεων. Υπάρχει στενή συνεργασία 
με άλλους εμπλεκόμενους φορείς όπως η ΜΟΚΑΣ, το Υπουργείο Οικονομικών, ο Γενικός Ελεγκτής κ.λ.π.  

Οι υποθέσεις για την «κατάρρευση» της Οικονομίας, που διερευνώνται από την ειδική ανακριτική ομάδα, 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης παρά τα οποιαδήποτε προβλήματα που μπορεί να 
παρουσιαστούν. 

 Τα αδικήματα που σχετίζονται με το Οικονιμικό Έγκλημα για το 2020, είχε ανέλθει στις 555 υποθέσεις με 
ποσοστό εξιχνίασης 86,1%. Στο Γράφημα  παρουσιάζονται  οι υποθέσεις Οικονομικού Εγκλήματος κατά 
αδίκημα και έτος για τα τελευταία τρία έτη.  

Υποθέσεις που σχετίζονται με το Οικονομικό έγκλημα  
κατά αδίκημα και έτος 

          

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 
2018 2019 2020 

Κ Ε % Κ Ε % Κ Ε % 

Δεκασμός λειτουργού και 
κατάχρηση εξουσίας 

15 10 66.7% 14 12 85.7% 11 11 100.0% 

Ψευδείς παραστάσεις, απάτη κλπ 121 104 86.0% 106 90 84.9% 127 117 92.1% 

Εξασφάλιση εκτέλεσης αξιόγραφου 
με ψευδείς παραστάσεις 

2 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

Εξασφάλιση πίστωσης με ψευδείς 
παραστάσεις 

24 23 95.8% 22 21 95.5% 23 21 91.3% 

Συνωμοσία για καταδολίευση 3 3 100.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 

Απάτη κατά την πώληση ή 
υποθήκευση περιουσίας 

7 5 71.4% 3 3 100.0% 4 4 100.0% 

Δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη 
περιουσία που ανήκει σε άλλον. 

5 4 80.0% 3 3 100.0% 4 4 100.0% 

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

1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 

Τοκογλυφία και Αισχροκέρδεια 4 4 100.0% 9 8 88.9% 1 1 100.0% 

Κλοπή από δημόσιους λειτουργούς 
Δεν είναι διαθέσιμα1 

5 5 100.0% 

Κλοπή από γραμματείς και 
υπηρέτες 

59 57 96.6% 
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Κλοπή από Διευθυντές ή 
αξιωματούχους Εταιρειών 

5 3 60.0% 

Κλοπή από αντιπροσώπους κλπ 22 22 100.0% 

Πλαστογραφία 232 199 85.8% 236 214 90.7% 206 185 89.8% 

Αδικήματα σχετικά με το νόμισμα 9 9 100.0% 21 21 100.0% 25 19 76.0% 

Περί Παρεμπόδισης και 
Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων και 
Παράνομες Δραστηριότητες 

3 3 100.0% 9 8 88.9% 8 8 100.0% 

Πλαστογραφία σχετιζόμενη με 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Δεν είναι διαθέσιμα1 
12 4 33.3% 

Απάτη σχετιζόμενη με Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή 

42 16 38.1% 

ΣΥΝΟΛΟ 426 365 85.7% 425 382 89.9% 555 478 86.1% 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης (ΓΣ&Χ)       
Κ = Καταχωρημένες Υποθέσεις στο μητρώο εγκλήματος 
(RCI)       
Ε =  Εξιχνιασμένες Υποθέσεις          
% = Ποσοστό εξιχνίασης           
          
Σημείωση: 
--  Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις που έχουν υποβιβασθεί σε Μικροπαραβάσεις, που 
έχουν Καταχωρηθεί ως εκ λάθους και που έχουν ταξινομηθεί ως Ανύπαρκτες. 
--  Δεν είναι διαθέσιμα1: Στοιχεία για τα εν λόγω αδικήματα είναι διαθέσιμα απο το 2020, έτος στο 
οποίο έχει αναθεωρηθεί η λίστα των αδικημάτων που τυγχάνουν συλλογής για στατιστικούς σκοπούς.  

Συστάθηκαν δύο ανακριτικές ομάδες, οι οποίες εργάζονται με το σύστημα βάρδιας. Έχουν προσληφθεί 
τέσσερις δικανικοί αναλυτές οι οποίοι με απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας υπάγονται στην Ομαδα 
Οικονομικών Ερευνών. Η Ομάδα υπάγεται στο ΓΔΟΕ και  αποτελείται από 5 δικανικούς αναλυτές και 2 
ανακριτές. 

Ηλεκτρονικό Έγκλημα 

Όσον αφορά στο ηλεκτρονικό έγκλημα, για το 2020, καταγγέλθηκαν 190 υποθέσεις σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και κακοποίησης μέσω διαδικτύου και εκκρεμούν 99 . Διεξήχθηκαν 87 έρευνες σε οικίες και 

υποστατικά για υποθέσεις παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου. Συνελήφθησαν 49 

πρόσωπα, για αδικήματα παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου. Αναγνωρίστηκαν 94 ανήλικα 

θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σύμφωνα με τα περιστατικά κάθε υπόθεσης και έτυχαν ανάλογου 

χειρισμού. 

Διερευνήθηκαν επιπλέον 76 υποθέσεις  παράνομης πρόσβασης/ επέμβασης παρέμβασης και εκκρεμούν 41, 

καθώς επίσης και  37 υποθέσεις πλαστογραφίας και  εκκρεμούν 15. 

 

Η Αστυνομία διαχειρίστηκε επίσης 1112 παράπονα πολιτών/εταιρειών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

καταγγελιών της Αστυνομίας (παιδική πορνογραφία, απάτη μέσω διαδικτύου, ξενοφοβία/ρατσισμός, 

παράνομη πρόσβαση/επέμβαση σε δεδομένα ηλ. Υπολογιστή).  

 

Επίσης έτυχαν διαχείρισης περίπου 620 ηλεκτρονικά μηνύματα (email) από πολίτες που αφορούσαν σε 

παράπονα ή αιτήματα από άλλες χώρες που χρειάζονταν ενέργειες για κατακράτηση δεδομένων ή παροχή 

στοιχείων ή άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Παραλήφθηκαν επίσης 55 αιτήματα δικαστικής συνδρομής από 
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άλλες χώρες για εκτέλεση τους και πραγματοποιήθηκαν 94 επιχειρήσεις παγκύπρια κατά τις οποίες 

κατασχέθηκαν 302 τεκμήρια.  

Το 2020, παραλήφθηκαν 1811 τεκμήρια για 460 υποθέσεις σχετικές με ηλεκτρονικό έγκλημα. Εξετάστηκαν 

1578 τεκμήρια. (Εκκρεμούν ακόμη 741 τεκμήρια (κάποια από το 2019) για 64 υποθέσεις για τα οποία θα 

ετοιμαστούν εκθέσεις και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν επιστημονικές μαρτυρίες στο Δικαστήριο ).  

 

Επιθεωρήθηκαν επίσης 82 ιστοσελίδες για παιδική πορνογραφία και άλλα αδικήματα και έγιναν οι 

απαραίτητες ενέργειες για φύλαξη και αποκλεισμό πρόσβασης (blocking). Λήφθηκαν επίσης 1647 

πληροφορίες (tipline) για παιδική πορνογραφία. 

Μέσω του προγράμματος ΙCACCOPS/CPS εντοπίστηκαν 8 άτομα που διέδιδαν αρχεία παιδικού 
πορνογραφικού υλικού.  

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των πληροφοριών έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη ενός ευρέως 

φάσματος ποινικών αδικημάτων με τη χρήση του διαδικτύου και των συστημάτων πληροφοριών καθώς και 

των άλλων ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένη διερεύνηση εκ μέρους των Αρχών 

Επιβολής του Νόμου. Οι πολυδιάστατες αυτές προκλήσεις αφορούν την καταπολέμηση της παιδικής 

πορνογραφίας, της παράνομης πρόσβασης σε δεδομένα και συστήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, των 

ρατσιστικών σχολίων μέσω διαδικτύου, της οικονομικής απάτης μέσω συστημάτων πληροφοριών και του 

διαδικτύου, των εκβιασμών μέσω διαδικτύου, αλλά και άλλων αδικημάτων όπως αυτά ποινικοποιούνται 

από την εθνική μας νομοθεσία. 

Για το σκοπό αυτό από το 2007 έχει συσταθεί στο Αρχηγείο Αστυνομίας το Γραφείο Καταπολέμησης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων τα οποία τον Δεκέμβριο 

του 2020 μετεξελίχθηκαν σε Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Υ.Η.Ε). Στην Υ.Η.Ε ενσωματώθηκαν ο 

Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (Κ.Δ.Η.Ε), το Δικανικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων 

(Δ.Ε.Η.Δ) και ο Κλάδος Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων 

Στοιχημάτων (Κ.Κ.Α.Κ.Π.Ι.Π.Σ).  

Οι σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος στο διαδίκτυο κατά το 2020, 

ήταν οι εξής:  

• Η συνέχιση της συνεργασίας με το CEF Cyber-safety, που είναι ο εκπρόσωπος της Κύπρου στο 

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης - Insafe και στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Καταγγελιών Παράνομου Περιεχομένου στο διαδίκτυο - INHOPE και με άλλους φορείς, στην 

ανάπτυξη νέων στοχευμένων προγραμμάτων πρόληψης και ενίσχυσης των υφιστάμενων.  

• Συνέχιση της συνεργασίας της Υ.Η.Ε με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΓΕΡΗΕΤ, ΑΨΑ, Νομική Υπηρεσία, 

ΤΥΠ και με άλλους σχετικούς οργανισμούς στα πλαίσια της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας. 

Υπογραφή μνημονίου μεταξύ της Αστυνομίας και της Α.Ψ.Α σχετικά με την διαχείριση περιστατικών 

κυβερνοασφάλειας και την πρόληψη.  

• Όσον αφορά στην αποτελεσματική καταπολέμηση της βίας σε αθλητικούς χώρους, της εφαρμογής 

του περί λοιμοκαθάρσεως νόμου, της καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και του Σοβαρού 

Εγκλήματος η Υ.Η.Ε συλλέγει, αναλύει και διαβιβάζει τις ανάλογες πληροφορίες.  Επιπρόσθετα, 

παρέχει πληροφορίες και διαδικτυακές εξετάσεις σε άλλα Τμήματα για το κοινό έγκλημα. 

Συνεχίζεται η συνεργασία με τη γραμμή Help Line + Hotline 1480, για συμβουλές και υποστήριξη σε 

θέματα σχετικά με την ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του διαδικτύου. (π.χ. συμβουλές πώς να 

http://www.inhope.org/gns/home.aspx
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απενεργοποιήσεις τον λογαριασμό σου, πώς να αναφέρεις ένα προφίλ που σε παρενοχλεί, πώς να 

επανακτήσεις έναν λογαριασμό σου που ξέχασες τον κωδικό κλπ.).   

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

17/9/2018 και αναμένεται η λειτουργία ειδικού χώρου εκπαίδευσης γονιών και παιδιών στο οποίο 

το οποίο θα είναι στην Επιτροπή διαχείρισης.  

• Συνεργασία με τους ΜΚΟ Hope for Children και σπίτι του παιδιού, αναφορικά με την στήριξη των 

θυμάτων παιδικής πορνογραφίας.          

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

bullying, σε όλες τις αίθουσες κινηματογράφων του Κ-CINEPLEX.  

• Μεγάλος υπήρξε ο αριθμός υποθέσεων στην Κύπρο τα τελευταία έτη, που διερευνήθηκαν από την 

Αστυνομία και είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό υπόπτων και την καταδίκη τους σε 

φυλάκιση.  Κυρίως οι παραβάσεις αφορούν σε αποπλάνηση ανηλίκων με τη χρήση των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, κατοχή και διάδοση υλικού παιδικής πορνογραφίας, αγορά, χρήση και 

διάθεση κακόβουλου λογισμικού, παράνομη πρόσβαση, επέμβαση, παρέμβαση σε προφίλ γνωστών 

προσώπων, ηλεκτρονικές επιθέσεις σε συστήματα πληροφορικής και αδικήματα οργανωμένου 

εγκλήματος. Για την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων υπάρχει συνεχής συνεργασία με αντίστοιχες 

αρχές άλλων χωρών και διεθνείς οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια του 2020, όπως φαίνεται και στον 

πιο κάτω πίνακα, είχαμε συνολικά 394 υποθέσεις και υπάρχει αισθητή αύξηση σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα έτη.   

Υ.Η.Ε    

Κατηγορίες Αδικημάτων 2018 2019 2020 

Παιδική Πορνογραφία εξωτερικό 14 27 39 

Πρόσκληση σε Παιδική Πορνογραφια 34 16 27 

Παιδική Πορνογραφία  85 118 124 

Παράνομη επέμβαση  45 49 76 

Πλαστογραφία 30 29 37 

Άλλα Περιστατικά  18 21 28 

Ρατσισμός Ξενοφοβία Ν 26(ιιι)/2004  1 6 2 

Rogatory/αιτήματα 57 56 55 

Αυτοκτονίες /πρόθεση 10 9 6 

Συνολα 294 331 394 

 

• Η Αστυνομία παρέχει διαλέξεις σε σχολεία και οργανωμένα σύνολα για θέματα προστασίας στο 

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

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

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

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

https://cyberalert.cy/, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της τηλεφωνικής γραμμής 22808200.  

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

Ημερίδες κ.λ.π.  

https://cyberalert.cy/
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• Στα πλαίσια της εθνικής Στρατηγικής για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική 

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

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

• Μέλη του Δ.Ε.Η.Δ συμμετείχαν σε 94 επιχειρήσεις παγκύπρια, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν 302 

τεκμήρια.  Μέλη του ΚΔΗΕ έλαβαν μέρος σε 87 έρευνες σε οικίες και υποστατικά για υποθέσεις 

παιδικής πορνογραφίας και 37 έρευνες σε υποθέσεις hacking κ.λ.π. Συνελήφθησαν 49 πρόσωπα, για 

αδικήματα που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Έγκλημα.   

• Αναγνωρίστηκαν 94 ανήλικα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα περιστατικά κάθε 

υπόθεσης και έτυχαν ανάλογου χειρισμού. Μέλη του ΓΚΗΕ απέτρεψαν 6 περιστατικά εκδήλωσης 

πρόθεσης αυτοκτονίας μέσω διαδικτύου.   

• Επίσης υπήρξε συμμετοχή της Αστυνομίας σε 2 διεθνείς επιχειρήσεις.   

• Λήφθηκαν 1647 πληροφορίες (tipline) για παιδική πορνογραφία, οι οποίες αφού αξιολογήθηκαν 

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

Κρατών Μελών για παιδική πορνογραφία. 

• Η Αστυνομία χειρίστηκε 1112 παράπονα πολιτών/εταιρειών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

καταγγελιών της Αστυνομίας (παιδική πορνογραφία, απάτη μέσω διαδικτύου, 

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

• Παραλήφθηκαν 55 αιτήματα δικαστικής συνδρομής.  Εξετάστηκαν 1811 τεκμήρια για 460 υποθέσεις. 

Το ΔΕΗΔ παρέλαβε 1544 τεκμήρια για 431 υποθέσεις, το 2020.  Έτυχαν διαχείρισης 510 μηνύματα 

SIENA, τα οποία αξιολογήθηκαν και απαντήθηκαν. Απαντήθηκαν 29 ερωτηματολόγια. Επιθεωρήθηκε 

το περιεχόμενο 82 ιστοσελίδων που αφορούσε σε  παιδική πορνογραφία και έγιναν οι απαραίτητες 

ενέργειες για φύλαξη  και αποκλεισμό πρόσβασης από τους παροχείς.  

• Ολοκληρώθηκε η διερεύνηση 235 φακέλων και αποστάληκαν στην Εισαγγελία Αρχηγείου. 

Στάλθηκαν  ενδεικτικά 370 αιτήματα για διαγραφή λογαριασμών/αναρτήσεων κ.λ.π. στο 

Cybersafety.  

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

παρακολούθηση  ύποπτων χρηστών που ασχολούνται με διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. 

• Η Υ.Η.Ε είναι συνδεδεμένη με την  International Child Sexual Exploitation Database όπου συνεχίζεται 

να ανεβάζεται υλικό για αναγνώριση των θυμάτων παιδικής πορνογραφίας. 

Παρατηρήσεις/συστάσεις σε ανήλικους, θύματα ή και θύτες, σε υποθέσεις όμως που δεν θα 

οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.   

• Μέλη του ΓΚΗΕ&ΔΕΗΔ συμμετείχαν σε  20 εκπαιδεύσεις / συναντήσεις / συνέδρια, εντός και εκτός 

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

γραφείου. 

• Από τις αρχές του 2020 ο Κ.Δ.Η.Ε εκ μέρους της Αστυνομίας Κύπρου συμμετέχει στο 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα HORIZON 2020 GRACE που έχει ως στόχο την κατασκευή 

εργαλείου για διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν την παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση 

μέσω διαδικτύου.   

Cyber-safety 

Το ευρωπαϊκό έργο CYberSafety φέρνει κοντά τους κύριους εθνικούς εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη 

δημιουργία μιας κουλτούρας ασφαλούς διαδικτύου, ενδυναμώνοντας δημιουργικούς, καινοτόμους και 

κριτικά σκεπτόμενους πολίτες στη ψηφιακή κοινωνία. Το έργο CYberSafety στοχεύει στη δημιουργία μιας 

πλατφόρμας ευαισθητοποίησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρουν πληροφορίες, πηγές και να 
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χρησιμοποιήσουν εργαλεία, αλλά και να μοιραστούν εμπειρίες, εμπειρογνωμοσύνη και καλές πρακτικές. Την 

ίδια στιγμή, στόχος της πλατφόρμας αυτής είναι να συνεισφέρει σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση παρέχοντας 

ποιοτική και ποσοτική ανατροφοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τα θέματα ασφαλούς 

διαδικτύου για τα παιδιά στην Κύπρο. Αυτό θα επιτευχθεί επιπλέον μέσω της λειτουργίας της γραμμής 

βοήθειας-Helpline, όπου οι χρήστες μπορούν να παίρνουν συμβουλές και να έχουν υποστήριξη από 

εξειδικευμένους και εκπαιδευμένους υποστηρικτές, βοηθούς και επιστήμονες σε πραγματικό χρόνο σε 

θέματα αναφορικά με τη χρήση των διαδικτυακών τεχνολογιών.  Από την άλλη πλευρά, η γραμμή 

καταγγελιών-Hotline θα εξασφαλίσει ότι οι χρήστες θα μπορούν να καταγγείλουν παράνομο περιεχόμενο 

και ενέργειες που σχετίζονται με παράνομη παιδική πορνογραφία, ρατσισμό και ξενοφοβία. Τα συμβάντα 

θα προωθούνται αμέσως στην κατάλληλη αρχή για περαιτέρω διερεύνηση και δράση. Το έργο CYberSafety 

δημιουργήθηκε για να συμβάλει περαιτέρω στην υπάρχουσα δουλειά που έγινε στην Κύπρο στον τομέα 

αυτό, εστιάζοντας στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Η ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών στο να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με δημιουργικό, υπεύθυνο και 

ασφαλή τρόπο, είναι εμφανής. Σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία και κοινωνία, όπως αυτή της Ευρώπης, οι 

ψηφιακές τεχνολογίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Η έκθεση των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία στις ψηφιακές 

τεχνολογίες και ψηφιακά περιβάλλοντα προσφέρει ευκαιρίες και προοπτικές μάθησης και εκπαίδευσης, από 

την άλλη όμως πλευρά εμπεριέχει προκλήσεις. Τέτοιες προκλήσεις περιλαμβάνουν την έκθεση σε αρκετούς 

κινδύνους και απειλές, που μπορεί να κυμαίνονται από τον διαδικτυακό εκφοβισμό, τις ψεύτικες ειδήσεις 

και την παραπληροφόρηση, μέχρι σε παράνομη σεξουαλική κακοποίηση, ρατσισμό και ξενοφοβία. Είναι 

λοιπόν ζωτικής σημασίας να ενθαρρύνονται όλα τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να επωφελούνται 

από τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών με ασφαλή, υπεύθυνο και ηθικό τρόπο. 

Το έργο CyberSafety II, συνεχίζει το επιτυχημένο έργο του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, με τη 

συμμετοχή ακόμη περισσότερων ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να προωθηθεί μια ασφαλής 

διαδικτυακή κουλτούρα και να ενισχυθούν οι δημιουργικοί, καινοτόμοι και κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες της 

ψηφιακής κοινωνίας στην οποία ζούμε. 

Το έργο υποστηρίζεται από: 

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

εργαλεία, να ανταλλάξουν εμπειρίες, τεχνογνωσία και καλές πρακτικές, 

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

συμμετοχή των παιδιών και νέων, δασκάλων και γονέων, 

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

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

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

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

αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο ή ενέργειες που σχετίζονται με παράνομο περιεχόμενο 

σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 

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

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

παραπληροφόρησης. 
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Παράλληλα, το έργο CYberSafety II προσβλέπει στη δική του συνεισφορά στην προσπάθεια που γίνεται σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας τη δική του ποιοτική και ποσοτική ανατροφοδότηση. 

Βία στην Οικογένεια 

Σύμφωνα με το γραφείο βίας στην οικογένεια, το 2020, είχαμε 1643 περιστατικά βίας στην οικογένεια. 
Ποσοστό 38.4% αφορούν στην επαρχία Λευκωσίας και ποσοστό 26.17% στην επαρχία Λεμεσού. Ο 
μικρότερος αριθμός περιστατικών αφορούν στην επαρχία Μόρφου και στην επαρχία Πάφου. Ο μεγαλύτερος 
αριθμός περιστατικών αφορά σε πρόκληση πραγματικής σωματικής βίας.  

Αναφερόμενα Περιστατικά Βίας στην Οικογένεια κατά Είδος 

        

Είδος Βίας 2016 2017 2018 2019 2020 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ 

Σεξουαλική 41 27 16 26 30 140 2.52% 

Σωματική 513 506 630 779 1045 3473 62.45% 

Ψυχολογική 281 253 301 356 757 1948 35.03% 

ΣΥΝΟΛΟ 835 786 947 1161 1832 5561 100.00% 
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Η Αστυνομία συμμετείχε ενεργά στην υπό εξέλιξη διαδικασία της δημιουργίας του «Σπιτιού της Γυναίκας», 
αφού η Αστυνομία αποτελεί μία από τις συνιστώσες της νέας αυτής δομής, μαζί με τις ΥΚΕ, τις ΥΨΥ και τον 
ΣΠΑΒΟ. 

Η Λειτουργία του Σπιτιού της Γυναίκας έγινε στις 25/11/20 σε συνεργασία με το ΣΠΑΒΟ που αποτελεί το 
βασικό διαχειριστή του.       

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στόχου  της δημιουργίας Επαρχιακών Κλιμακίων που να ασχολούνται 
αποκλειστικά με θέματα βίας στην οικογένεια και βίας κατά γυναικών,  την 1η Σεπτεμβρίου, 2020  άρχισε σε 
πιλοτική βάση,  η λειτουργία του επαρχιακού κλιμάκιου Λεμεσού.  Παράλληλα συνεχίστηκαν οι διεργασίες 
και έχουν συσταθεί και τα υπόλοιπα κλιμάκια.   

Τον Απρίλιο, 2020, άρχισαν,  με πρωτοβουλία της Αστυνομίας,  διεργασίες για την υιοθέτηση/εγκατάσταση 
μίας  διαδικτυακής εφαρμογής, με  την οποία να δίδεται η δυνατότητα στα θύματα βίας στην οικογένεια που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία.  Οι διεργασίες για υλοποίησή της εν λόγω 
δράσης, ονόματι ELPIS,  βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με εταιρεία τηλεπικοινωνιών.  

Κατά τη διάρκεια του 2020, είχαμε τις ακόλουθες περιπτώσεις : 

• Καταγραφή 1540  εντύπων για ΒΣΟ 

• Καταγραφή 31 νέων ατόμων στο Αρχείο Καταδικασθέντων για Σεξουαλικά Αδικήματα εναντίον 
παιδιών 

• Καταχώρηση 90 περιστατικών ελλειπόντων προσώπων. 

Αποκλίνουσα/παραβατική συμπεριφορά των μελών της Αστυνομίας 

Έχουν διερευνηθεί ή βρίσκονται υπό διερεύνηση από τη ΔΕΠ.&Ε 67 υποθέσεις/πληροφορίες που 
αφορούσαν σε αποκλίνουσα/παραβατική συμπεριφορά των μελών της Αστυνομίας ή δεύτερο επάγγελμα. 
Από αυτές αρχειοθετήθηκαν 15, προσωρινά αρχειοθετήθηκαν 2, εκδικάστηκαν συνοπτικά ή βρίσκονται υπό 
εκδίκαση 2 υποθέσεις. Ορίστηκε Ερευνών Αξιωματικός για διερεύνηση πειθαρχικής σε 9 υποθέσεις, σε 8 
υποθέσεις έχουν γίνει συστάσεις / παρατηρήσεις στους κατηγορούμενους, και εκκρεμούν υπό διερεύνηση 
27. Για 4 υποθέσεις έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση και αναμένονται οδηγίες ως προς τον παρά πέρα 
χειρισμό τους.  

Κατάσχεση  όπλων  

Κατά τη διάρκεια του 2020,  κατασχέθηκαν όπλα διαφόρων κατηγοριών ως ακολούθως : 16 παράνομα όπλα 
που δεν σχετίζονταν με σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, 1 εγγεγραμμένο όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά 
τη διάπραξη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, 58 εγγεγραμμένα που σχετίζονται με μικροπαραβάσεις και 
90 εγγεγραμμένα όπλα που αφορούν σε υποθέσεις του Ταμείου Θήρας. 

Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων 

Στον υπό αναφορά στόχο περιλαμβάνεται και η Ανέγερση του Ειδικού Κέντρου Ασφαλείας στο Ενεργειακό 
Κέντρο Βασιλικού και η Δημιουργία Εξωτερικού Χώρου Άσκησης των ατόμων που εντάσσονται στο 
Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων. Η ανέγερση του Ειδικού Κέντρου Ασφαλείας στο Ενεργειακό Κέντρο 
Βασιλικού βρίσκεται στο στάδιο της ετοιμασίας των απαιτούμενων προδιαγραφών ώστε να καταστεί δυνατή 
η συνομολόγηση των όρων του διαγωνισμού για ανέγερση του με τη μέθοδο Μελέτη – Κατασκευή – 
Συντήρηση. Με την ολοκλήρωση του κτηρίου του Ειδικού Κέντρου Ασφαλείας στο Ενεργειακό Κέντρο 
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Βασιλικού θα μπορεί να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών από μέρους της 
Αστυνομίας για προστασία του Ενεργειακού Κέντρου Βασιλικού από ανθρωπογενείς καταστροφές. 

Έχει εξασφαλιστεί η εκτίμηση κόστους για τη δημιουργία του εξωτερικού χώρου άσκησης των ατόμων που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου Νήσου και η 
εργασία προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το 2021. Με την ολοκλήρωση της εξωτερικής αυλής του χώρου 
περιορισμού των ατόμων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Προστασίας Μαρτύρων, θα βελτιωθούν οι 
συνθήκες κράτησης των πιο πάνω ατόμων και θα διασφαλίζονται τα ανθρώπινα τους  δικαιώματα. 

Διεθνής Συνεργασία  

Η Αστυνομία ανταλλάζει πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές με άλλες Υπηρεσίες επιβολής του Νόμου της 
Ε.Ε., τρίτων χωρών και άλλους σχετικούς Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς όπως η Europol, Interpol, 
Cepol, Frontex, UNODC, WHO κ.λπ. Επιπλέον η Αστυνομία έχει τοποθετήσει liaison officers στη Γενική 
Γραμματεία της Interpol στη Λυών, στο Αρχηγείο της Europol στη Χάγη, και στο Frontex  στην  Ελλάδα. 

Πανευρωπαικές επιχειρήσεις στα πλαίσια των Προγραμμάτων Ανάλυσης και των Προγραμμάτων ΕΜPACT / 
EUROPOL. Η Εθνική Μονάδα EUROPOL αναλαμβάνει την προετοιμασία / συντονισμό των Εθνικών Σημείων 
Επαφής για τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Ο συντονισμός των επιχειρήσεων γίνεται από την Εθνική 
Μονάδα στο Διοικητικό Επίπεδο ενώ στο Επιχειρησιακό γίνεται από τον οργανισμό  NEC. Για το 2020 η 
Europol έλαβε 34 προσκλήσεις για συμμετοχή Επιχειρήσεις και η Κύπρος έχει δηλώσει συμμετοχή σε 20 από 
αυτές, μετά από σχετικές εγκρίσεις. Λόγω της κατάστασης με την πανδημία COVID-19 ακυρώθηκαν / 
αναβλήθηκαν συνολικά 6 επιχειρήσεις. Το Εθνικό Γραφείο της INTERPOL Λευκωσίας λαμβάνει μέρος στις πιο 
κάτω επιχειρήσεις, σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο:                                                                                                                                          

- Παγκόσμια Επιχείρηση PANGEA - Εντοπισμός ψευδεπίγραφων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού 

-Πανευρωπαϊκή Επιχείρηση σχετικά με  Κλοπιμαία Οχήματα,                                                                                                                                        
- Επιχειρήσεις για εντοπισμό κλοπιμαίων έργων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς.                                                                                      

Η Κύπρος εξακολουθεί και το 2020 να είναι Co-Leader στη δράση Financial Investigation and Asset Recovery 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου EMPACT – ΤΗΒ, η οποία αφορά στην οικονομική διερεύνηση των υποθέσεων 
εμπορίας προσώπων. 

Σε σχέση με το σοβαρό έγκλημα έχουν ανταλλαχθεί 8468 μηνύματα μέσω του συστήματος SIENA και του 
Γραφείου Αξιωματικών Συνδέσμων για το 2020. Από τα μηνύματα αυτά έχουν ληφθεί 6862 και έχουν σταλεί 
1606. Συνολικά έχουν σχηματιστεί 459 υποθέσεις (372 μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από άλλες 
χώρες και τη EUROPOL και 87  μετά από πληροφορίες που στάλθηκαν στη EUROPOL και άλλες χώρες μέσω 
της Εθνικής Μονάδας). 

H EUROPOL συνεργάζεται κυρίως με την ΜΟΚΑΣ, Τελωνείο, ΦΠΑ, Έφορο Εταιρειών (απευθείας πρόσβαση 
στη βάση δεδομένων τους). Επιπρόσθετα η ΜΟΚΑΣ και το Γραφείο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος 
έχουν απευθείας πρόσβαση στο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων της EUROPOL SIENA για απευθείας 
αποστολή και παραλαβή αιτημάτων από και προς άλλα Κ.Μ. Έχουν ανταλλαχθεί 2211 μηνύματα μέσω του 
συστήματος SIENA σε σχέση με το οικονομικό έγκλημα το 2020. Από αυτά τα 1577 έχουν παραληφθεί από 
άλλες χώρες και τη EUROPOL και τα 634 έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και στη EUROPOL μέσω της Εθνικής 
Μονάδας. Έχουν σχηματιστεί 421 υποθέσεις (incoming) σε σχέση με το οικονομικό έγκλημα μετά από 
πληροφορίες  που λήφθηκαν μέσω του συστήματος SIENA από άλλες χώρες και τη EUROPOL και έχουν 
σχηματιστεί 11 υποθέσεις (outgoing) σε σχέση με πληροφορίες που αποστάλθηκαν σε άλλες χώρες και τη 
EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας.  
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Η EUROPOL σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλει στην ανταλλαγή μηνυμάτων σε σχέση με τις ελεγχόμενες 
παραδόσεις και στην αποστολή προκαταρκτικού αιτήματος δικαστικής συνδρομής στις περιπτώσεις που 
χρειάζεται μέχρι την αποστολή του αιτήματος μέσω της επισήμου οδού.  Έχουν ανταλλαχθεί 820 μηνύματα 
μέσω του συστήματος SIENA σε σχέση με τα ναρκωτικά το 2020. Από αυτά τα 698 έχουν παραληφθεί από 
άλλες χώρες και τη EUROPOL και τα 122 έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και στη EUROPOL μέσω της Εθνικής 
Μονάδας. Έχουν σχηματιστεί 98 υποθέσεις (incoming) σε σχέση με τα ναρκωτικά μετά από πληροφορίες  
που λήφθηκαν μέσω του συστήματος SIENA από άλλες χώρες και τη EUROPOL και έχει σχηματιστεί 1 
υπόθεση(outgoing). Αναμένεται η συνέχιση και η αύξηση στην ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των καναλιών  
της INTERPOL με τις άλλες χώρες μέλη του Οργανισμού INTERPOL και της Γενικής Γραμματείας της INTERPOL 
σε θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Επιπρόσθετα η Κύπρος συμμετέχει στον 
αναλυτικό φάκελο της INTERPOL σχετικά με ναρκωτικές ουσίες. Επίσης η Κύπρος συμμετέχει στο πρόγραμμα 
της INTERPOL RELIEF, που σκοπό έχει την ταύτιση σημείων πίεσης σε πλάκες ναρκωτικών για την 
ταυτοποίηση του μηχανήματος συμπίεσης (πρέσα).  

Η συμμετοχή της Κύπρου στον αναλυτικό φάκελο που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία της INTERPOL για 
θέματα ναρκωτικών θα συμβάλει θετικά στην εξασφάλιση πληροφοριών στον συγκεκριμένο τομέα. 

Η Εθνική Μονάδα EUROPOL σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα 
διακίνησης παιδικού πορνογραφικού υλικού. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται διαβιβάζονται στο 
Γ.Κ.Η.Ε. μέσω του συστήματος SIENA. Έχουν ανταλλαχθεί 955 μηνύματα μέσω του συστήματος SIENA σε 
σχέση με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο το 2020. Από αυτά τα 746 έχουν παραληφθεί από άλλες χώρες 
και τη EUROPOL και τα 209 έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και στη EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας. 
Έχουν σχηματιστεί 122 υποθέσεις (incoming) σε σχέση με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο μετά από 
πληροφορίες  που λήφθηκαν μέσω του συστήματος SIENA από άλλες χώρες και τη EUROPOL και έχουν 
σχηματιστεί 42 υποθέσεις (outgoing) σε σχέση με πληροφορίες που αποστάλθηκαν σε άλλες χώρες και τη 
EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας.  

Η Εθνική Μονάδα EUROPOL σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα 
εμπορίας προσώπων. Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνονται διαβιβάζονται στο Γ.K.E.Π. Έχουν ανταλλαχθεί 
714 μηνύματα μέσω του συστήματος SIENA σε σχέση με την εμπορία προσώπων το 2020. Από αυτά τα 585 
έχουν παραληφθεί από άλλες χώρες και τη EUROPOL και τα 129 έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και στη 
EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας. Έχουν σχηματιστεί 41 υποθέσεις (incoming) σε σχέση με την εμπορία 
προσώπων μετά από πληροφορίες  που λήφθηκαν μέσω του συστήματος SIENA από άλλες χώρες και τη 
EUROPOL και έχουν σχηματιστεί 10 υποθέσεις (outgoing) σε σχέση με πληροφορίες που αποστάλθηκαν σε 
άλλες χώρες και τη EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας. 

Επιπρόσθετα στα  πλαίσια συμμετοχής της Αστυνομίας στο Δίκτυο ENFAST το οποίο ασχολείται με τον 
εντοπισμό και σύλληψη φυγόδικων στην Ε.Ε., θα συνεχιστεί η παραλαβή και αποστολή πληροφοριών   προς 
τα αντίστοιχα σημεία επαφής του ENFAST (Europe's Most Wanted)  με σκοπό τον εντοπισμό ατόμων που 
καταζητούνται βάσει Ε.Ε.Σ. 

Η Αστυνομία βρίσκεται στο τελικό στάδιο υλοποίησης της δράσης λειτουργίας SPOC στη ΔΕΕ&ΔΑΣ. Το CMS 
παραδόθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία στην Αστυνομία και έχει εγκατασταθεί στους Η.Υ. της 
Υποδιεύθυνσης της Αστυνομικής Συνεργασίας το Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2019. Τα μέλη της Υποδιεύθυνσης 
ΔΑΣ χρησιμοποιούν το εν λόγω σύστημα. Τέλος μέλος της Διοίκησης λαμβάνει μέρος στην Ομάδα των 
Υπευθύνων SPOC - ATHENA PROJECT. Επιπρόσθετα γίνεται μελέτη για εσωτερική διαμόρφωση των χώρων 
της Διεύθυνσης με σκοπό να λειτουργήσει Επιχειρησιακό Κέντρο - SPOC. Η Δ.Ε.Ε. & Δ.Α.Σ. προβαίνει στις 
απαραίτητες ενέργειες για προμήθεια του εξοπλισμού (Μηχανογραφικού, Τεχνικού και Γραφειακού) για τη 
Λειτουργία του SPOC. Ετοιμάζεται κατάλογος με τις παρατηρήσεις που αφορούν στη λειτουργία του CMS το 
οποίο θα αποσταλεί στο Τμήμα Πληροφορικής για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. 
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Συνεχίστηκε η εφαρμογή του εργαλείου COMPSTAT (Compare Statistics) (εφαρμόστηκε τον 4ο του 2018), 
μιας διαδικασίας που συνδέει τη χρήση της τεχνολογίας με την ανάλυση και τη γραφική απεικόνιση των 
στατιστικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων με σκοπό την καλύτερη αστυνόμευση και 
αποτελεσματικότητα και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των αποφάσεων που λαμβάνονται.  

Χειρισμός θεμάτων Ιδιωτικής Ασφάλειας  

Η συνεργασία του Γραφείου Χ.Θ.Ι.Υ.Α με όλα τα αρμόδια Τμήματα (ΤΑΕ, ΟΠΕ, ΚΥΠ, ΥΚΑΝ, Αστυνομικούς 

Σταθμούς, Τροχαία κ.α) συμβάλλει καταλυτικά στην απομάκρυνση εγκληματικών στοιχείων από το να 

δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ιδιωτικής ασφάλειας ή στην χρησιμοποίηση από αυτούς, 

αδειούχων φυλάκων και ιδιωτών φυλάκων για να πραγματοποιούν τις παράνομες δραστηριότητες τους.  

Υπάρχει καλή συνεργασία με τα τμήματα της Αστυνομίας, στα οποία το ΤΑΕ(Ε) εμπλέκεται με την παροχή 
βοήθειας κατά τις επιχειρήσεις, που σχεδιάζονται από τα τμήματα αυτά, και αναπτύχθηκε καλή συνεργασία 
με άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες/Τμήματα, όπως το Τμήμα Τελωνείων, Τμήμα Φορολογίας, Έφορο 
Εταιρειών, ΜΟΚΑΣ, Νομική Υπηρεσία. Ελεγκτική Υπηρεσία. 

Από τους ελέγχους ΟΠΕ και ΤΚΕ,  προέκυψαν εισηγήσεις και ανακλήθηκαν άδειες φυλάκων/ιδιωτών 
φυλάκων που εντοπίστηκαν να εργάζονται για λογαριασμό γνωστών εγκληματικών στοιχείων ή να 
προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες. Συνοπτικά κατά τη διάρκεια του 2020 :                                                                                                                         

• Έκδοση/Ανανέωση  (156) αδειών ιδιωτικών γραφείων ασφάλειας 

• Απόρριψη (1) αιτήματος ιδιωτικού γραφείου 

• Ανάκληση/Μη Ανανέωση (0) άδειας ιδιωτικού γραφείου 

• Έκδοση/Ανανέωση   (263) αδειών ιδιωτών φυλάκων 

• Έκδοση/Ανανέωση   (760)  αδειών φυλάκων 

• Απόρριψη (21) αιτημάτων για έκδοση άδειας φύλακα/ιδιώτη φύλακα 

• Ανάκληση/Μη Ανανέωση  (5)  αδειών ιδιωτών φυλάκων/φυλάκων  
 

Οι πιο πάνω απορρίψεις αιτημάτων και ανακλήσεις/μη ανανεώσεις αδειών φυλάκων/ιδιωτών 
φυλάκων/ιδιωτικών γραφείων οφείλονται σε ποσοστό πέρα του 85% σε λόγους που αφορούν στη δημόσια 
τάξη και ασφάλεια του κράτους. 

Εκτέλεση Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων 

 Το Γραφείο εκτέλεσης Ε.Ε.Ε. & Α.Δ.Σ. ασχολείται με την εκτέλεση όλων των Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας 
και Αιτημάτων Δικαστικής Συνδρομής που αποστέλλονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από Ευρωπαϊκές ή/και 
τρίτες χώρες. Το Γραφείο προσωρινά είναι επιφορτισμένο με την καταχώρηση, μελέτη και διαβίβαση των 
Δελτίων Ύποπτων Συναλλαγών (STR), τα οποία αποστέλλει η ΜΟΚΑΣ προς την Αστυνομία.  

Η εκτέλεση των ΕΕΕ & ΑΔΣ είναι ταχύτερη και πιο ποιοτική λόγω της εξειδίκευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να μειωθούν σε σημαντικό βαθμό οι καταγγελίες στην Eurojust. Έναρξη ποινικών διώξεων στην Κύπρο στη 
βάση Ε.Ε.Ε ή και ΑΔΣ, ως οι συστάσεις της επιτροπής MONEYVAL. 

Εμπορία προσώπων 

Σχετικά με την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων, αξιολογήθηκαν / αναλύθηκαν 28 πληροφορίες, για 
τις οποίες έγιναν σχετικά σημειώματα προς το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος για αξιοποίηση. Το 2020 
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διερευνήθηκαν 12 υποθέσεις εμπορίας προσώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση. Κατά την ίδια χρονική 
περίοδο, έχουν αναγνωριστεί 25 άτομα ως θύματα εμπορίας προσώπων.  

Σχετικά με την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων, αξιολογήθηκαν / αναλύθηκαν 28 πληροφορίες, για 
τις οποίες έγιναν σχετικά σημειώματα προς το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος για αξιοποίηση.  

Το 2020 διερευνήθηκαν 12 υποθέσεις εμπορίας προσώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση. Κατά την ίδια 

χρονική περίοδο, έχουν αναγνωριστεί 25 άτομα ως θύματα εμπορίας προσώπων.  

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

Με τη διερεύνηση των υποθέσεων από το ΓΚΕΠ, επιτυγχάνεται ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων 
εμπορίας προσώπων, με αποτέλεσμα την καταδίκη των υπόπτων 

Η σύσταση της ομάδας διερεύνησης σεξουαλικών αδικημάτων εναντίον ανηλίκων παρέχει πιο 
επαγγελματική προσέγγιση στο κοινό και πιο αποτελεσματική διερεύνηση λόγο της ειδικότητας και 
εμπειρογνωμοσύνης των μελών της ομάδας. Παράλληλα δημοσιεύτηκαν νέες εγκύκλιοι του Αρχηγού 
Αστυνομίας στις οποίες γίνεται επίστηση της προσοχής για την τήρηση των διαδικασιών που αφορούν σε 
περιστατικά/υποθέσεις ΒΣΟ με αποτέλεσμα να δίδεται ιδιαίτερη σημασία στα περιστατικά και στα θύματα.  

Η Κύπρος εξακολουθεί και το 2020 να είναι Co-Leader στη δράση Financial Investigation and Asset Recovery 
του Επιχειρησιακού Σχεδίου EMPACT – ΤΗΒ, η οποία αφορά στην οικονομική διερεύνηση των υποθέσεων 
εμπορίας προσώπων. 

Πολιτιστική Κληρονομιά - Πρόληψης της Αρχαιοκαπηλίας 

Δημιουργία συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό για επιστημονική εξέλιξη στο 
τομέα παρακολούθησης και πρόληψης της Αρχαιοκαπηλίας. 

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, το Ινστιτούτο Κύπρου και  η Αστυνομία Κύπρου υπόγραψαν MOU για 
συνεργασία ως προς την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογίας της Κύπρου. 
Συγκεκριμένα για την (α) Δημιουργία συστημάτων, μεθοδολογιών και απαραίτητων βάσεων δεδομένων για 
την παρακολούθηση και χαρτογράφηση της σύλησης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, (β) Ενίσχυση και 
διερεύνηση των δυνατοτήτων αποτελεσματικής χρήσης προηγμένων τεχνολογιών και επιστημονικών 
εφαρμογών σε δράσεις και μέτρα που μπορούν να καταπολεμήσουν τη σύληση και την παράνομη διακίνηση 
και εμπορία της πλούσιας αρχαιολογίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου, (γ) Συνεργασία σε 
προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων για εξωτερική χρηματοδότηση (κυπριακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς 
πηγές), (δ) Συνεργασία σε σχετικές επιστημονικές διασκέψεις / δημοσιεύσεις, (ε) Συνεργασία σε θερινά 
σχολεία / εργαστήρια κατάρτισης σε θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο θέμα του Μνημονίου Συνεργασίας 
και (στ) Συνεργασία με σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, θεσμούς και ιδρύματα για την 
ανταλλαγή γνώσεων, τεχνικών εμπειριών και ορθών πρακτικών. 

 

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

O στόχος της αποτελεσματικής αστυνόμευσης συνόρων και η ρύθμιση των θεμάτων μετανάστευσης, 
επιτυγχάνεται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, την αποτελεσματική 
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αστυνόμευση των αεροδρομίων, των λιμανιών, των νόμιμων σημείων διέλευσης της Κ.Δ. από και προς τις 
κατεχόμενες περιοχές και των χωρικών υδάτων και ακτογραμμών.  Στη δραστηριότητα αυτή συμβάλουν 
ουσιαστικά η Υ.Α.&.Μ., η ΜΑΕΠ, η Λ.&.Ν.Α, η Δ.ΑΣ.Α., το ΚΕΜ και οι ΑΔΕ στις οποίες υπάρχουν νόμιμα 
σημεία διέλευσης στην Κ.Δ. καθώς και ο Κλάδος Επιχειρήσεων. Η Αστυνομία έχει την ευθύνη ελέγχου των 
λιμανιών και μαρίνων που αποτελούν σημεία εισόδου στην Δημοκρατία, καθώς και των σκαφών, των 
πληρωμάτων τους και των  επιβατών που διακινούνται σε αυτά. Επίσης  έχει την ευθύνη της επάνδρωσης, 
συντήρησης και ασφάλειας των πλωτών μέσων της Αστυνομίας, καθώς και της εκτέλεσης των ναυτικών 
αστυνομικών καθηκόντων και της διεξαγωγής θαλάσσιων περιπολιών και επιχειρήσεων.  

Μέσω του συστήματος ραδιοεπισήμανσης παρέχεται η 24ωρη επιτήρηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην 
περιοχή της Κύπρου.  

Η Αστυνομία λαμβάνει αρκετά μέτρα για αποτελεσματική αστυνόμευση των αεροδρομίων μεταξύ των 
οποίων οι πεζές και μηχανοκίνητες περιπολίες εντός ή εκτός του περιφραγμένου χώρου και των κτιρίων των 
αεροδρομίων. Επιπλέον φροντίζει για 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. 

Από τα οδοφράγματα, το 2020 μετέβησαν στα κατεχόμενα 397.717 Ελληνοκύπριοι ενώ 382.370 
Τουρκοκύπριοι πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές. Επίσης, πέρασαν από τις ελεύθερες περιοχές προς τα 
κατεχόμενα 225.735 ΕΚ οχήματα και προς τις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα, 176.769 οχήματα 
Τουρκοκυπρίων. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, μετέβησαν στα κατεχόμενα 2.399.269 
Ελληνοκύπριοι ενώ 1.295.689 Τουρκοκύπριοι πέρασαν στις ελεύθερες περιοχές. Επίσης, πέρασαν από τις 
ελεύθερες περιοχές προς τα κατεχόμενα 1.266.457 ΕΚ οχήματα και προς τις ελεύθερες περιοχές από τα 
κατεχόμενα, 503.520 οχήματα Τουρκοκυπρίων. Παρατηρείται σημαντική μείωση και αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι λόγω της πανδημίας του Covid- 19, η διακίνηση από τα οδοφράγματα επιτρέπεται μόνο για 
κάποιες κατηγορίες προσώπων. 

Αφιξοαναχωρήσεις αεροδρομίων  

Κατά τη διάρκεια του 2020, είχαμε 954.027 αφίξεις και 949.331 αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Λάρνακας 
και 359.594 αφίξεις και 368.075 αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο Πάφου. Επίσης είχαμε 63.149 εν 
διαμετακομίσει αφίξεις στο αεροδρόμιο Λάρνακας και 8.483 στο αεροδρόμιο Πάφου. Την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο του 2019, είχαμε 4.219.879 αφίξεις και 4.197.394 αναχωρήσεις από το Αεροδρόμιο 
Λάρνακας και 1.506.107 αφίξεις και 1.505.614 αναχωρήσεις από το Αεροδρόμιο Πάφου. Λόγω της 
πανδημίας παρατηρήθηκε κατακόρυφη μείωση στις αφιξοαναχωρήσεις.  

Έρευνες σε ύποπτα πλοία για παράνομες δραστηριότητες/λαθρομετανάστευση 

Κατά τη διάρκεια του 2020, έγιναν 6 έρευνες σε ύποπτα πλοία για παράνομες 
δραστηριότητες/λαθρομετανάστευση. Εντοπίστηκαν 381 πλοία να εισέρχονται σε κλειστά λιμάνια της 
Κύπρου και αναγνωρίστηκαν και ελέγχθηκαν 26 ύποπτοι στόχοι. Σε 5 υποθέσεις καταδικάστηκαν καπετάνιοι 
για είσοδο σε κλειστά λιμάνια της Κύπρου.  

Κατά το 2020, η Αστυνομία παρατήρησε μείωση των μεταναστευτικών ροών σε σχέση με το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα του 2019. Συγκεκριμένα, η άφιξη παράτυπων μεταναστών, από τις κατεχόμενες περιοχές 
στις περιοχές οι οποίες ελέγχονται από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρουσίασε μείωση της 
τάξεως του 33.6% σε σχέση με το 2019 (πιθανόν να οφείλεται στο Covid 19).   
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Κατά τη διάρκεια του 2020, είχαμε 6.323 παράνομους αλλοδαπούς εκ των οποίων ποσοστό 69.84% 
αφορούν σε αιτητές πολιτικού ασύλου. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, είχαμε 8.954 
παράνομους αλλοδαπούς, με ποσοστό 85.4% να αφορούν σε αιτητές πολιτικού ασύλου.  

Το 2020, είχαμε 247 απελάσεις αλλοδαπών, 74 αναχωρήσαντες καθ’υπόδειξη, 563 περιπτώσεις στις οποίες 
αρνήθηκε η είσοδος , 196 υποθέσεις για παράνομη εργοδότηση με 185 ενεχόμενους εργοδότες και 303 
αλλοδαπούς εργαζόμενους. Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, είχαμε 299 απελάσεις αλλοδαπών, 
117 αναχωρήσαντες καθ’υπόδειξη, 962 περιπτώσεις στις οποίες αρνήθηκε η είσοδος , 312 υποθέσεις για 
παράνομη εργοδότηση με 297 ενεχόμενους εργοδότες και 493 αλλοδαπούς εργαζόμενους. ‘Οπως 
παρατηρείται οι παράνομοι για εργοδότηση έχουν μειωθεί, ενώ λόγω των πολιτικών καταστάσεων και 
συνθηκών που επικρατούν στη γύρω περιοχή αυξάνονται οι αιτητές ασύλου.  

Σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα έτη 2018, 2019  και 2020, φαίνεται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  2018 2019 2020 

% 
ποσοστιαία 

διαφορά  
(2019 - 2020) 

1. Απελάσεις Αλλοδαπών 528 299 247 -17% 

2. Αναχωρήσαντες καθ΄υπόδειξη 167 118 74 -37% 

3. Άρνηση εισόδου σε αλλοδαπούς 2,161 962 563 -41% 

4. Παράνομοι Αλλοδαποί 6,108 8,954 6,323 -29% 

4.1 Συλληφθέντες Λαθρομετανάστες 88 82 234 185% 

4.2 
Παράνομη Παραμονή 
(overstayed) 

1,313 1,133 983 -13% 

4.3 Αιτητές Ασύλου  4,574 7,647 4,416 -42% 

4.4 
Αναχωρούντες Λαθρομετανάστες 
(οικιοθελώς) 

133 92 690 650% 

5. Παράνομη Παραμονή (overstayed) 1,313 1,133 983 -13% 

5.1 
Παράνομη Παραμονή - 
Συλληφθέντες 

611 429 357 -17% 

5.2 
Παράνομη παραμονή - 
Αναχωρούντες οικιοθελώς 

702 704 626 -11% 

6. Παράνομη εργοδότηση         

6.1 Υποθέσεις 211 312 196 -37% 
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6.2 Ενεχόμενοι εργοδότες 213 297 185 -38% 

6.3 
Συλληφθέντες αλλοδαποί 
εργαζόμενοι 

320 493 303 -39% 

Πηγή: Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης 
(ΓΣ&Χ) 

        

 

Άλλες ενέργειες 

Στα πλαίσια του Σχεδίου Αναβάθμισης των Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους, έχει αποφασιστεί η δημιουργία 
ελικοδρομίου στη περιοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της 
Αστυνομίας της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών. Αυτό θα εξυπηρετεί τα ελικόπτερα που θα 
ασχολούνται με την πυρόσβεση στην ευρύτερη περιοχή Τροόδους αλλά και επιχειρήσεις διάσωσης 
μειώνοντας το χρόνο αεροκομιδής διασωθέντων ατόμων. Έχει εξευρεθεί κατάλληλο τεμάχιο γης στην 
περιοχή Λινούς και αναμένεται η εξασφάλιση της παραχώρησης του από τον Επίτροπο ώστε να μπορέσουν 
να ξεκινήσουν οι αναγκαίες μελέτες. 

Στο στόχο αυτό περιλαμβάνεται και η ανέγερση υποστατικών για τις ανάγκες του Ναυτικού Σταθμού Κάτω 
Πύργου, η ανέγερση του κτηρίου Διοίκησης της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, και η συντήρηση του 
κτηρίου της ΜΑΕΠ στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Η συντήρηση του κτηρίου της Μονάδας Αεροπορικών 
Επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο ανέγερσης του κτηρίου που ανεγέρθηκε με τη μέθοδο της 
Μελέτης Κατασκευής και Δεκαετούς Συντήρησης, η οποία τελειώνει το 2021. 

Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανάλυσης ΑΡ Migrant Smuggling και στο πρόγραμμα EMPACT Illegal 
Immigration, για ανταλλαγή πληροφοριών και αποστολή συνεισφορών σε σχέση με τους απαγορευμένους 
μετανάστες. Έχουν ανταλλαχθεί 1232 μηνύματα μέσω του συστήματος SIENA σε σχέση με θέματα 
μετανάστευσης το 2020. Από αυτά τα 1005 έχουν παραληφθεί από άλλες χώρες και τη EUROPOL και τα 227 
έχουν σταλεί στις άλλες χώρες και στη EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας. Έχουν σχηματιστεί 57 
υποθέσεις (incoming) σε σχέση με θέματα μετανάστευσης  μετά από πληροφορίες  που λήφθηκαν μέσω 
του συστήματος SIENA από άλλες χώρες και τη EUROPOL και έχουν σχηματιστεί 98 υποθέσεις (outgoing) σε 
σχέση με πληροφορίες που αποστάλθηκαν σε άλλες χώρες και τη EUROPOL μέσω της Εθνικής Μονάδας. 
Αναμένεται η συνέχιση και αύξηση στην ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με λαθρομετανάστευση, με την 
αποστολή αιτημάτων/πληροφοριών που λαμβάνονται από άλλες χώρες μέλη, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες 
της Δημοκρατίας και αντίστροφα.  

Συνεχίστηκαν οι  έλεγχοι  ταξιδιωτικών εγγράφων στις βάσεις δεδομένων της  INTERPOL (SLTD) στις 
περιπτώσεις υποθέσεων που εξετάζονται από τις Υπηρεσίες της Δημοκρατίας για να διαπιστωθεί εάν τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα έχουν δηλωθεί ως κλοπιμαία /απολεσθέντα.  

Γίνονται ενέργειες από πλευράς της INTERPOL Λευκωσίας σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής για 
εφαρμογή του συστήματος WISDM το οποίο επιτρέπει την αυτόματη καταχώρηση των δεδομένων των 
Κυπριακών διαβατηρίων που καταγγέλλονται ως κλοπιμαία /απολεσθέντα άμεσα στη βάση δεδομένων 
SLTD, αλλά και των κλοπιμαίων οχημάτων στη αντίστοιχη βάση δεδομένων της INTERPOL SMV.  

Όλες οι πληροφορίες που λαμβάνει το Ε.Κ.Γ. INTERPOL διαβιβάζονται στα αρμόδια Τμήματα, καθώς και στις 
χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου για λήψη των κατάλληλων μέτρων.   

Εθνικό Γραφείο SIRENE Κύπρου - Το Εθνικό Γραφείο SIRENE (Supplementary Information Request at the 
National Entries) είναι υπεύθυνο για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. που 
ανήκουν στον χώρο του Schengen. Στην Κύπρο, ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2005. Η Κυπριακή Δημοκρατία 
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αποφάσισε να συμμετάσχει στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 2ας Γενεάς- SIS II, που λειτούργησε τον 
Ιανουάριο του 2013 στο Στρασβούργο. Ως εκ τούτου το Εθνικό Γραφείο SIRENE έχει υποχρέωση να τεθεί σε 
επιχειρησιακή λειτουργία, αμέσως μετά την αξιολόγηση της χώρας μας σε τρεις τομείς, 
συμπεριλαμβανομένου του τομέα SIS/SIRENE. Θα στελεχώνεται από μέλη της Αστυνομίας και θα έχει άμεση 
και επί 24ωρης βάσης συνεργασία / επικοινωνία με την Νομική Υπηρεσία, ΜΟΚΑΣ, Τ.Ο.Μ. και Τελωνειακές 
Αρχές, για θέματα της αρμοδιότητας τους. 
 Ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η οργάνωση για την  εφαρμογή των δοκιμών ενσωμάτωσης στο SIS II και VIS, 
αλλά και ο προγραμματισμός  των απαραίτητων εκπαιδεύσεων και για τα δύο συστήματα.  Ειδικότερα, η 
Αστυνομία ασχολείται με θέματα τεχνικής φύσης, για την ενσωμάτωση της Κύπρου στο SIS II, για τη 
διεξαγωγή δοκιμών SIS II, καθορίζοντας  - χρονοδιαγράμματα. Ολοκληρώθηκαν όλες οι δοκιμές ελέγχου του 
συστήματος SIS II στο περιβάλλον PLL. Αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα SIRENE tests από το Εθνικό 
Γραφείο SIRENE. 
 
Κατόπιν απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής, ημερ. 25/4/2019, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε στις 
7/6/2019 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δήλωση Ετοιμότητας για αξιολόγηση Σένγκεν σε όλους τους τομείς. Επί 
του προκειμένου, δηλώθηκε ετοιμότητα για αξιολόγηση του τομέα της προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα εντός του 2019 και σε ότι αφορά τους υπόλοιπους τομείς (Αστυνομική Συνεργασία, SIS/SIRENE, 
Εξωτερικά Σύνορα, Θεωρήσεις/Προξενεία, Επιστροφές), δηλώθηκε ετοιμότητα αξιολόγησης περί τα τέλη 
του 2020.   

 Κατόπιν τούτου, η Ευρ. Επιτροπή προέβηκε στην τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Αξιολογήσεων 
για το 2019 και σε υιοθέτηση του Προγράμματος Αξιολόγησης του 2020 ως ακολούθως:  

(α) Ετήσιο Πρόγραμμα Αξιολογήσεων για το 2019: για συμπερίληψη της αξιολόγησης στον τομέα της 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο 
στις 24-27/11/2019. 

(β) Πολυετές Πρόγραμμα Αξιολογήσεων 2020 – 2024: για συμπερίληψη της αξιολόγησης Σένγκεν της 
Κύπρου (στους υπόλοιπους τομείς) το έτος 2020. Συνεπεία της πανδημίας, το εγκεκριμένο Πρόγραμμα 
Αξιολογήσεων Σένγκεν για το έτος 2020, τροποποιήθηκε και διαλαμβάνει την αξιολόγηση στον τομέα των 
Επιστροφών, τον Δεκέμβριο του 2020, ενώ οι αξιολογήσεις στους τομείς της Αστυνομικής Συνεργασίας, 
SIS/SIRENE (νοουμένου ότι θα ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Ε.Ε. για την προσωρινή λειτουργία 
του SIS στην Κυπριακή Δημοκρατία) και Εξωτερικά Σύνορα, θα πραγματοποιηθούν τον Ιανουάριο του 2021. 

Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων «Πουρνάρα» 

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας χρηματοδοτεί τη στελέχωση του Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων 

«Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά σε σχέση με τα υπερωριακά επιδόματα των μελών της Αστυνομίας που 

εργάζονται εκεί καθώς επίσης και με τον τεχνικό εξοπλισμό. 

Πρόγραμμα Ανάλυσης ΑΡ Checkpoint της Europol 

Η Κύπρος συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ανάλυσης ΑΡ Checkpoint της Europol, για ανταλλαγή πληροφοριών 

και αποστολή συνεισφορών σε σχέση με τους απαγορευμένους μετανάστες. Επιπρόσθετα γίνεται 

καθημερινός έλεγχος από τα μέλη της Εθνικής Μονάδας των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τα ΚΕΜ 

και σε περίπτωση εντοπισμού υπόθεσης που αφορά σε διακίνηση μεταναστών ενημερώνεται η EUROPOL.     

Η συνεργασία με ΜΚΟ, μέσω του Γραφείου Ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά κρίνεται ως πολύ θετική, 

ειδικότερα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας της Αστυνομίας με ΜΚΟ για θέματα προστασίας 
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και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσω της εν λόγω συνεργασίας, των βελτιωτικών εργασιών 

που πραγματοποιούνται στους χώρους κράτησης, έχουν ενισχυθεί: 

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

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

- η προστασία και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

- η ανάπτυξη κοινών δράσεων  

- η αλληλοϋποστήριξη για αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων/ υποθέσεων, κλπ. 

 

Πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια για το κεκτημένο της Ε.Ε. 

(εκπαίδευση συνοριοφυλάκων, επισκέψεις στο εξωτερικό για επιχ/σεις sis sirene, πρόγραμμα κινητικότητας 

θαλάσσιων συνόρων). 

Δημιουργήθηκε μικρός προσωρινός σταθμός στον Πύργο Τυλληρίας με παρουσία φουσκωτού σκάφους και 

προσωπικού επί εικοσιτετράωρου βάσεως, λόγω αυξημένης καθόδου παράτυπων μεταναστών στην 

περιοχή. Γίνονται διαδικασίες για την ανέγερση Ναυτικού Σταθμού στον Πύργο Τυλληρίας. Αναμένουμε να 

εγκριθεί η τοποθεσία που έχει υποδειχθεί για ανέγερση από το Τμήμα Αλιείας.  

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

περιμετρικά αεροδρομίου (σημεία MANPADS, σταθμοί παραγωγής Ηλεκτρισμού). 

Καταρτίστηκε κατάλογος για ύποπτα πλοία που εμπλέκονται σε τρομοκρατία –διακίνηση όπλων και 

ελέγχονται όταν ελλιμενίζονται σε λιμάνια. 

Από τον Ιούλιο του 2018 που τέθηκαν σε λειτουργία τα 74 διαδραστικά περίπτερα στα δύο αεροδρόμια της 

Κ.Δ.,  έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του χρόνου που απαιτείται για το διαβατηριακό έλεγχο.  

Yποδοχή των παράνομων μεταναστών και εντοπισμός διακινητών 

Υπάρχει έγκαιρος συντονισμός υποδοχής των παράνομων μεταναστών και εντοπισμός διακινητών.  Κατά το 

2020 εντοπίστηκαν σε 26 περιπτώσεις, από τις αστυνομικές ακάτους, 532 παράτυποι μετανάστες οι οποίοι 

μεταφέρθηκαν ή συνοδεύτηκαν με ασφάλεια στο έδαφος της Κ.Δ. και περίπου 275 παράτυποι μετανάστες 

αποτράπηκαν να εισέλθουν στο έδαφος της Κ.Δ. Στο Ναυτικό Σταθμό Κ.Πύργου έχει δοθεί σκάφος του 

Τμήματος Αλιείας για ενίσχυση της πάταξης παράνομων μεταναστών.  

ΜΕΡΟΣ Γ΄- Σημαντικές επιτυχίες και κοινωνική ανθρωπιστική προσφορά Αστυνομίας 

 

Σημαντικές επιτυχίες  

Συνεχίζονται οι επιτυχίες της Αστυνομίας με την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων. Μέλη της Αστυνομίας 

παρείχαν βοήθεια σε πολίτες αψηφώντας τους κινδύνους. 
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Μεγάλες επιτυχίες σημειώθηκαν ξανά από τα μέλη της Αστυνομίας στους τομείς της πρόληψης και 

καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της εγκληματικότητας 

Η δράση των μελών της Αστυνομίας Κύπρου ήταν ιδιαίτερα αξιόλογη σε όλους τους τομείς 

δραστηριοποίησής τους. Μεγάλες επιτυχίες σημείωσε ξανά η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών 

(Υ.ΚΑ.Ν) στον τομέα της πρόληψης, καταστολής και καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. 

Αξιοσημείωτες είναι επίσης, οι επιτυχίες των μελών άλλων υπηρεσιών της Αστυνομίας στην πρόληψη και 

καταπολέμηση εγκληματικών ενεργειών εις βάρος ανυποψίαστων πολιτών και η εξάρθρωση 

εγκληματικών σπειρών.  

Κατασχέθηκαν 645 κιλά MDMA από τις Αυστραλιανές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου 

(Υ.ΚΑ.Ν) και το Ηνωμένο Βασίλειο  

Στην κατάσχεση 645 κιλών χαπιών μεταμφεταμίνης (MDMA), συνολικής αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων 

Αυστραλίας, τα οποία βρίσκονταν καμουφλαρισμένα σε φουκούδες, προχώρησαν στα μέσα του 

περασμένου Δεκεμβρίου, οι Αυστραλιανές Αρχές στο Σίδνεϋ, σε συνεργασία με την Υ.ΚΑ.Ν και τις αρχές του 

Ηνωμένου Βασιλείου, μετά από σχετική πληροφορία που κατείχε η Υ.ΚΑ.Ν, η οποία αφορούσε στη 

μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο από την Κύπρο προς την 

Αυστραλία. Η σχετική πληροφόρηση διαβιβάστηκε στις Αυστραλιανές Αρχές, στις αρχές Ιουλίου, 2019, στο 

πλαίσιο της Διεθνούς Συνεργασίας και των προσπαθειών της Κυπριακής Αστυνομίας (Υ.ΚΑ.Ν) για 

καταπολέμηση του φαινομένου των ναρκωτικών. Για την υπόθεση συνελήφθη αριθμός προσώπων στην 

Αυστραλία, στην Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο και ταυτόχρονα διενεργήθηκε επιχείρηση και 

συγκεκριμένες έρευνες σε οικίες και υποστατικά στις τρεις χώρες. Η κατάσχεση των ναρκωτικών και των 

συλλήψεων, ήταν αποτέλεσμα της άψογης συνεργασίας των τριών χωρών και των επίμονων ενεργειών των 

εμπλεκομένων χωρών με το συντονισμό των Αυστραλιανών Αρχών, που διήρκησαν έξι μήνες και 

προκάλεσαν μεγάλο πλήγμα κατά των εμπόρων και διακινητών ναρκωτικών, οι οποίοι εμπλέκονται 

στοοργανωμένο έγκλημα. Ταυτόχρονα καταδεικνύει και την αποφασιστικότητα των Κυπριακών αλλά και 

των ξένων Μονάδων Επιβολής του Νόμου για την προστασία και την ασφάλεια του πολίτη.  

Εντοπισμός 11 κιλών κάνναβης  

Στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων που είχαν στην κατοχή τους μέλη της Υ.ΚΑ.Ν ανέκοψαν στις 21 του 

περασμένου Νοεμβρίου για έλεγχο, αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος από την επαρχία Λεμεσού. Κατά 

τη διάρκεια της έρευνας που έγινε, εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό ποσότητα κάνναβης, βάρους 11 κιλών, 

καθώς και χρηματικό ποσό ύψους €630. Ο 27χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ σε έρευνα 

που ακολούθησε στην οικία του, εντοπίστηκαν άλλες 8 συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάνναβη 

συνολικού βάρους 232 γραμμαρίων. Να σημειωθεί ότι, ο 27χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς άδεια 

κυκλοφορίας για τα τελευταία τρία χρόνια και χωρίς να καλύπτεται από πιστοποιητικό ασφαλείας.  

Εντοπίστηκαν και άλλες ποσότητες ναρκωτικών. Συνελήφθησαν συνολικά επτά πρόσωπα  

Τρία κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στις 10 Νοεμβρίου, 2019, όταν μέλη της Υ.ΚΑ.Ν, έκαναν 

σήμα σε αυτοκίνητο, που κινείτο σε δρόμο της επαρχίας Αμμοχώστου, να σταματήσει για έρευνα. Όπως 

διαπιστώθηκε, οδηγός του οχήματος ήταν 22χρονος, έχοντας ως συνοδηγό 37χρονο. Κατά τη διάρκεια της 

έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των €1,740, μια ζυγαριά ακριβείας, ένα 
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πλαστικό δοχείο με ίχνη κάνναβης και μία κάψουλα με κοκαΐνη. Ακολούθησε έρευνα σε περιφραγμένο 

χώρο, σε κτηνοτροφική περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου, ιδιοκτησία 44χρονου, όπου είχαν εντοπιστεί 

προηγουμένως να κινούνται ύποπτα ο 22χρονος και ο 37χρονος. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε και 

κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους τριών κιλών περίπου. Και οι τρεις συνελήφθησαν και τέθηκαν 

υπό κράτηση.  

Επίσης, στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων προχώρησαν στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου τα μέλη της 

Αστυνομίας, μετά τον εντοπισμό ποσότητας κάνναβης βάρους πέραν των τριών κιλών και μεγάλου 

χρηματικού ποσού στην κατοχή των δύο από τους υπόπτους. Συγκεκριμένα, μέλη της Υ.ΚΑ.Ν μετέβηκαν σε 

αγροτικό δρόμο στην περιοχή Ριζοελιάς – Καλού Χωριού, στην Λάρνακα, όπου εντόπισαν 29χρονο και 

20χρονο να παραλαμβάνουν νάιλον τσάντα από το έδαφος και να την τοποθετούν σε μοτοσικλέτα που 

βρισκόταν σταθμευμένη στο σημείο. Σταθμευμένα στο σημείο βρίσκονταν επίσης και δύο αυτοκίνητα, στο 

ένα από τα οποία επέβαιναν 36χρονος και 41χρονος. Άμεσα τα μέλη της Υπηρεσίας επενέβησαν και τους 

ανέκοψαν για έλεγχο. Σε έρευνες που ακολούθησαν, παραλήφθηκε από τη μοτοσικλέτα του 20χρονου η 

νάιλον τσάντα, η οποία όπως διαπιστώθηκε περιείχε ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 3 κιλών και 

393 γραμμαρίων, ενώ στην κατοχή του 29χρονου εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των 27 χιλιάδων ευρώ, 

που επίσης παραλήφθηκε ως τεκμήριο. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του 20χρονου εντοπίστηκαν και 

παραλήφθηκαν το χρηματικό ποσό των 955 ευρώ και μικροποσότητα κοκαΐνης και κάνναβης.  

Συλλήψεις από μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης  

Μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, ενώ βρίσκονταν σε περιπολία στα τέλη του περασμένου 

Ιανουαρίου, ανέκοψαν για έλεγχο ύποπτο αυτοκίνητο. Ο 30χρονος οδηγός του οχήματος, αρνήθηκε να 

υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα, ενώ σε σωματική 

έρευνα που έγινε στον 35χρονο συνοδηγό του οχήματος, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους 16 

περίπου γραμμαρίων, καθώς επίσης και ένα χειροποίητο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα κάνναβης και 

συνελήφθη. Κατά την έρευνα εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε ένα μισοκαπνισμένο χειροποίητο τσιγάρο, 

ανάμεικτο με βιομηχανοποιημένο καπνό και ποσότητα κάνναβης.  

Άλλες συλλήψεις  

Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε στις 23 Νοεμβρίου, 2019 η Αστυνομία, σχετικά με υπόθεση 

διάρρηξης κατοικίας και κλοπής στην επαρχία Πάφου, κατά την οποία κλάπηκαν μεταξύ άλλων, αριθμός 

χρυσαφικών, ασημένια ποτήρια, αριθμός ρολογιών, ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και χρηματικό 

ποσό. Μετά από εξετάσεις που έγιναν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 34χρονου, 30χρονου και 24χρονου, οι 

οποίοι συνελήφθησαν με δικαστικά εντάλματα. 

 Επίσης, στη σύλληψη 24χρονου προχώρησε στις 23 Νοεμβρίου, 2019 η Αστυνομία, μετά από καταγγελία, 

ότι διαπράχθηκαν διαρρήξεις σε διαμερίσματα πολυκατοικίας στη Λευκωσία. Ο 24χρονος συνελήφθη μετά 

από πληροφορία ότι, πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία βρίσκονταν καταχωρημένα στον κατάλογο στοπ λιστ, 

σχετικά με υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, μετέβη στο αεροδρόμιο Λάρνακας για αναχώρηση. Μέλη 

του ΤΑΕ Λάρνακας μετέβηκαν άμεσα στο αεροδρόμιο, όπου διαπιστώθηκε ότι ο 24χρονος είχε στην κατοχή 

του αντικείμενα, τα οποία φαίνεται να αποτελούσαν προϊόντα κλοπής, ενώ διέμενε παράνομα στο έδαφος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
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Το ΤΑΕ Λεμεσού εντόπισε ξύλινο κουτί που κλάπηκε από αυτοκίνητο τουριστών και περιείχε τέφρα 

νεκρού 

 Η πιο πάνω υπόθεση εξιχνιάστηκε με επιτυχία με τη συμβολή του ΤΑΕ Λεμεσού, μετά την καταγγελία 

ζεύγους επισκεπτών στην Κύπρο ότι, στις 27 του περασμένου Δεκεμβρίου, άγνωστοι αφού έσπασαν το τζάμι 

του οχήματός τους που ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης εστιατορίου στην Ακτή του Κυβερνήτη, 

έκλεψαν από αυτό, τρεις υφασμάτινες τσάντες, που περιείχαν είδη ρουχισμού, μικρό χρηματικό ποσό και 

ένα ξύλινο κουτί που περιείχε την τέφρα του νεκρού παιδιού τους. Αφού η Αστυνομία προέβη άμεσα σε 

όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες, έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία του αναφερόμενου ξύλινου 

κουτιού, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς το κοινό για παροχή πληροφοριών που μπορούσαν να 

βοηθήσουν στον εντοπισμό του, ενώ ακολούθως δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ύποπτου 

αυτοκινήτου και ύποπτου προσώπου. Η τεφροδόχος εντοπίστηκε μετά από πληροφορία πολίτη, ότι είχε δει 

το ύποπτο όχημα να κινείται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, κοντά στο ύψος της Μονής. 

Ακολούθως, μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού έσπευσαν στην περιοχή και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και 

μετά από εξονυχιστική έρευνα, εντόπισαν το κουτί σε ανοικτό χώρο. Η Αστυνομία, κατά τη διερεύνηση της 

υπόθεσης, αφού εντόπισε το ύποπτο αυτοκίνητο έφθασε στα ίχνη των δραστών και συνέλαβε 33χρονο, 

44χρονο και 35χρονη. 

Κατάσχεση 72 κιλών κάνναβης  

Γροθιά κατά της διακίνησης ναρκωτικών δόθηκε για ακόμη μια φορά από την Υπηρεσία Καταπολέμησης 

Ναρκωτικών (Υ.Κα.Ν), μέλη της οποίας απέτρεψαν τη διάθεση στην κυπριακή αγορά 72 κιλών κάνναβης.  

Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση σχετικής πληροφορίας για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών 

στην κυπριακή αγορά, μέλη της Υ.Κα.Ν εντόπισαν στις 27 του περασμένου Μαΐου, εντός αποθήκης (μέσα 

σε κιβώτια) στη Λεμεσό και κατέσχεσαν 72 περίπου κιλά κάνναβης. Με τη λήψη της πληροφορίας τα μέλη 

της Υπηρεσίας μετέβηκαν άμεσα στην αποθήκη, όπου αντιλήφθηκαν δύο πρόσωπα, να παραλαμβάνουν τα 

εν λόγω κιβώτια και να τα φορτώνουν σε όχημα. Ακολούθως, αφού αναχώρησαν από την αποθήκη, το 

όχημα ανακόπηκε για έλεγχο παρά τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας και μετά από σχετική έρευνα, 

εντοπίστηκε στον χώρο των αποσκευών η πιο πάνω ποσότητα ναρκωτικών. Και οι δύο συνελήφθησαν για 

αυτόφωρο αδίκημα. Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον άλλων 

τριών προσώπων, τα οποία επίσης εντοπίστηκαν και συνελήφθηκαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων.  

Συνελήφθηκαν συνολικά 19 πρόσωπα σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις κατοχής πέντε περίπου 

κιλών κοκαΐνης.  

Ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους δύο κιλών και 300 γραμμαρίων εντόπισαν στις 3 Απριλίου, 2020 μέλη 

της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, σε αποθήκη ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών στη Λεμεσό και 

προχώρησαν στη σύλληψη πέντε προσώπων. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε χάρτινο κιβώτιο, το οποίο είχε 

σταλεί στην Κύπρο από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Εξάλλου, στη σύλληψη άλλων επτά προσώπων προχώρησαν 

τον περασμένο Μάϊο και Ιούνιο, μέλη της Αστυνομίας, σχετικά με υπόθεση που αφορούσε στον εντοπισμό 

ποσότητας κοκαΐνης, βάρους πέραν των 800 γραμμαρίων. Τα ναρκωτικά εντόπισαν μέλη της Υ.Κα.Ν, μετά 

από συντονισμένη επιχείρηση στις 16 του περασμένου Μαΐου, στη Λεμεσό. Εντοπίστηκε επίσης το 

χρηματικό ποσό των 10,330 ευρώ, που κατακρατήθηκε για εξετάσεις όσον αφορούσε στην προέλευση του. 
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Επίσης, πέραν του μισού κιλού κοκαΐνης εντόπισαν και κατάσχεσαν στις 9 Απριλίου, 2020 μέλη της 

Υπηρεσίας σε συγκεκριμένη περιοχή στη Λεμεσό, ενώ συνελήφθησαν δύο πρόσωπα. Στη σκηνή βρέθηκαν 

και κατασχέθηκαν επίσης, ένα σακούλι και ένα μαχαίρι με ίχνη κοκαΐνης και μια ζυγαριά ακριβείας. Στην 

κατοχή 27χρονου, εντοπίστηκε το χρηματικό ποσό των €435, ενώμετά από έρευνα στο αυτοκίνητο 

42χρονου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των €2,375. Επιπρόσθετα, στον εντοπισμό ενός 

κιλού και 202 γραμμαρίων κάνναβης και στη σύλληψη πέντε νεαρών προσώπων, προχώρησε στις 28 του 

περασμένου Μαρτίου, η Αστυνομία, όταν μέλη της Υ.Κα.Ν, εντόπισαν να κινείται ύποπτα σε περιοχή της 

Λευκωσίας, αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 25χρονος με συνοδηγό 22χρονη. Σε κάποια στιγμή, ο οδηγός 

του πιο πάνω οχήματος, προσέγγισε δεύτερο όχημα το οποίο οδηγούσε 23χρονος, στον οποίο έδωσε μια 

σακούλα. Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν επίσης ακόμη δύο νεαρά πρόσωπα. Τα οχήματα ανακόπηκαν μετά 

από καταδίωξη και μετά από έρευνα, εντοπίστηκε η πιο πάνω ποσότητα ναρκωτικών. 

Εντοπίστηκαν 212 κιλά καπνού, 736 κούτες τσιγάρων και άλλα 

 Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία διενήργησαν έρευνα στις 9 Μάϊου, 2020 σε αποθήκη στη Λεμεσό, 

εντόπισαν μεγάλο αριθμό καπνικών προϊόντων, για τα οποία ηγέρθησαν υπόνοιες ότι είναι αδασμολόγητα. 

Ειδοποιήθηκε άμεσα τοΤμήμα Τελωνείων, μέλη του οποίου μετέβησαν στην αποθήκη για καταμέτρηση και 

ανάληψη της περαιτέρω διαδικασίας. Κατά την καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 736 κούτες 

τσιγάρων διαφόρων μαρκών, 225 κούτες με ράβδους καπνού για ηλεκτρονικά τσιγάρα, 137 κιλά καπνού 

τσιγάρων, 75,5 κιλά καπνού ναργιλέ, καθώς και 49 πακέτα ιατρικών σκευασμάτων. Για την υπόθεση 

συνελήφθη ο 56χρονος διαχειριστή της αποθήκης.  

Συνελήφθησαν επτά πρόσωπα σχετικά με 27 υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Εντοπίστηκε κλοπιμαία 

περιουσία  

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων για 14 συνολικά διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, 

προχώρησε η Αστυνομία, μετά και τον εντοπισμό από μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, περιουσίας που είχε κλαπεί 

τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο από κατοικίες και καταστήματα, στη Λευκωσία. Στην κατοχή ενός από 

τους συλληφθέντες, εντοπίστηκε αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα και 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου tablet για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευσή τους. 

Παράλληλα, σε έρευνα που έγινε σε κατοικία, ανευρέθηκαν μαζί με άλλη κλοπιμαία περιουσία, είδη 

ένδυσης και υπόδησης που είχαν κλαπεί, καθώς και διάφορα άλλα τεκμήρια. Εξάλλου, στα μέσα του 

περασμένου Ιουλίου, το ΤΑΕ Λεμεσού εξάρθρωσε σπείρα διαρρηκτών που ξάφριζε πολυτελή διαμερίσματα 

στην τουριστική Λεμεσό. Μετά την επισταμένη διερεύνηση πληροφορίας που έδωσε στην Αστυνομία 

πολίτης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, τα οποία φαίνεται να συνδέθηκαν με 14 

υποθέσεις, από τις οποίες οι 13 είναι διαρρήξεις και η μία εμπρησμός οχήματος, με λεία που φαίνεται να 

ξεπερνά τις 300 χιλιάδες ευρώ. 

Μεγάλος αριθμός κλοπιμαίων εντοπίστηκε στην Πάφο 

 Μεγάλη ποσότητα ρολογιών, κοσμημάτων, ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων αντικειμένων, που 

πιστεύεται ότι είναι κλοπιμαία, εντοπίστηκαν στις 28 Απριλίου, 2020, κατά τη διάρκεια αστυνομικής 

επιχείρησης, στην Πάφο. Για διευκόλυνση των ανακρίσεων, κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο 

πρόσωπα.  
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Ενεργώντας καίρια και αποφασιστικά έξι μέλη της Μ.Μ.Α.Δ συνέλαβαν τους δράστες ληστείας 

 Ενεργώντας με πλήρη επαγγελματισμό και αφοσίωση στο καθήκον, έξι μέλη της Μηχανοκίνητης Μονάδας 

Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.) συνέλαβαν τους δύο δράστες ληστείας, που διαπράχθηκε στις 18 Μαΐου, 2020 

στη Λευκωσία, σε βάρος χρηματαποστολής, εντοπίζοντας ολόκληρο το χρηματικό ποσό που είχε κλαπεί. Ως 

εκ τούτου, τα εν λόγω μέλη δέχθηκαν τα συγχαρητήρια της Ηγεσίας της Αστυνομίας, στο Αρχηγείο 

Αστυνομίας όπου κλήθηκαν στις 20 Μαΐου, 2020. Ο τέως Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, 

εκφράζοντας και προσωπικά τα συγχαρητήρια του επεσήμανε τον τρόπο που ενήργησαν οι Αστυνομικοί 

καθώς «Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποδείχτηκε ότι, η συνεργασία, η παρατηρητικότητα, η ομαδικότητα 

και ο επαγγελματισμός, λειτούργησαν για να φέρουν το άμεσο και θετικό αποτέλεσμα». Απευθυνόμενος 

στα μέλη της Μ.Μ.Α.Δ. τόνισε «Μας κάνετε να νιώθουμε υπερήφανοι. Τέτοιες ενέργειες, επενεργούν θετικά 

στο ηθικό των μελών μας γενικότερα» 

35 κιλά κάνναβης και 300 κιλά βεγγαλικά κατασχέθηκαν από την ΥΚΑΝ 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ξανά η Υ.ΚΑ.Ν με τον εντοπισμό 35 κιλών κάνναβης και πέραν των 300 κιλών 

βεγγαλικών και εκρηκτικών υλών, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στις 18 του περασμένου Δεκεμβρίου. 

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε πρόσωπα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Η ποσότητα των 

ναρκωτικών και μέρος των βεγγαλικών, εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο, το οποίο ανακόπηκε στη Λεμεσό, μετά 

από αξιολόγηση πληροφοριών που έφθασαν στην Αστυνομία. Συγκεκριμένα εντός του οχήματος 

εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 35 κιλά κάνναβης και ποσότητα βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, 

συνολικού βάρους 200 κιλών περίπου. Ακολούθησε έρευνα σε αποθήκη στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκε και 

κατασχέθηκε ποσότητα βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, βάρους 100 κιλών περίπου. Επίσης σε έρευνα που 

έγινε σε άλλη αποθήκη που ανήκει σε ένα εκ των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν τέσσερα κλοπιμαία 

οχήματα. 

Συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα για παράνομη κατοχή 6,5 κιλών κάνναβης 

Ποσότητα 6,5 κιλών κάνναβης κατάσχεσε στις 21 Οκτωβρίου η Αστυνομία στην Πάφο, για την οποία 

συνελήφθησαν τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 30,31,26 και 37 ετών. Το ένα κιλό κάνναβης εντοπίστηκε στο 

αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τα τρία πρόσωπα, ενώ από περαιτέρω εξετάσεις που διενεργήθηκαν 

προέκυψε μαρτυρία εναντίον 37χρονου, κάτοικου Πάφου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος 

ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ και ακολούθησε έρευνα στην οικία του. Στη συνέχεια διενεργήθηκε έρευνα 

σε αποθήκη, της οποίας υπεύθυνος ήταν ο 37χρονος, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, μεταξύ άλλων, 

ποσότητα κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 5,5 κιλών περίπου. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης 

εντοπίστηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 6,165 ευρώ. 

Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ, στην επαρχία Αμμοχώστου  

Σειρά ερευνών σε οικίες και άλλα υποστατικά στην επαρχία Αμμοχώστου, διενήργησαν στις 13 του 

περασμένου Οκτωβρίου μέλη της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης. Κατά τις έρευνες 

εντοπίστηκε ποσότητα ναρκωτικών, σύνεργα καλλιέργειας ναρκωτικών και χρηματικά ποσά, ενώ 

συνελήφθησαν δύο πρόσωπα. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 

€5,500, αριθμός επιταγών συνολικής αξίας €33,000, μια ζυγαριά ακριβείας, τέσσερις κροτίδες και ποσότητα 

κάνναβης, βάρους 270 γραμμαρίων περίπου. Ακολούθησε έρευνα σε αποθήκη, σε χωριό της επαρχίας 
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Αμμοχώστου, όπου εντοπίστηκαν σύνεργα που χρησιμοποιούνται για αποξήρανση κάνναβης, καθώς και 

ποσότητα κάνναβης βάρους 30 γραμμαρίων περίπου. 

Κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους 6 κιλών 

την κατάσχεση έξι κιλών κάνναβης και στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 34 και 35 ετών, προχώρησε 

στις 2 του περασμένου Οκτωβρίου η Αστυνομία, μετά από πληροφορία και συντονισμένη επιχείρηση της 

ΥΚΑΝ. Τους 34χρονο και 35χρονο εντόπισαν τα μέλη της Υπηρεσίας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – 

Λάρνακας, όπου κινούνταν με δύο μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, χωρίς πινακίδες εγγραφής. Όταν 

ανακόπηκαν εντοπίστηκε στην κατοχή τους, πράσινη ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 

έξι κιλών. Στις 20 του περασμένου Νοεμβρίου, το Κακουργιοδικείο Αμμοχώστου καταδίκασε σε ποινές 

φυλάκισης 5,5 ετών, τα πιο πάνω πρόσωπα, αφού τα βρήκε ένοχα στις κατηγορίες της παράνομης κατοχής 

ναρκωτικών και παράνομης κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. 

Πιστόλια, ναρκωτικά και χρήματα κατάσχεσε μετά από συντονισμένη επιχείρηση η Αστυνομία  

Πιστόλια, ναρκωτικά και μεγάλο χρηματικό ποσό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2020 

στη Λευκωσία, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης κατά την οποία συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό 

κράτηση δύο πρόσωπα, ηλικίας 42 και 43 ετών. Συγκεκριμένα, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη 

της Αστυνομίας διενήργησαν έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και 

αριθμός φυσιγγίων, ποσότητα κοκαΐνης βάρους τριών γραμμαρίων, ποσότητα κάνναβης βάρους 60 

γραμμαρίων και χρηματικό ποσό, ύψους €45,808. Στην όλη επιχείρηση συμμετείχαν μέλη της ΥΚΑΝ, του ΤΑΕ 

Λευκωσίας, του Ειδικού Αντιτρομοκρατικού Ουλαμού, του ΟΠΕ Λευκωσίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Λευκωσίας. 

Εξιχνιάστηκε μεγάλος αριθμός υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών  

Στη σύλληψη δύο προσώπων προχώρησαν μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας τον περασμένο Αύγουστο, σχετικά με 

διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών και παράνομης κατοχής περιουσίας. Στην κατοχή τους, 

εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός κλοπιμαίων αντικειμένων. Συγκεκριμένα, μετά από συλλογή και αξιολόγηση 

σχετικών πληροφοριών, μέλη του Κλιμακίου Διαρρήξεων του ΤΑΕ, σε συνεργασία με μέλη του Αστυνομικού 

Σταθμού Πέρα Χωρίου Νήσου, πραγματοποίησαν στις 13 Αυγούστου 2020, συντονισμένη επιχείρηση, κατά 

την οποία διεξήχθησαν τέσσερις έρευνες σε οικίες και υποστατικά, που βρίσκονται σε τρία χωριά της 

επαρχίας Λευκωσίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός 

οικοδομικών και άλλων ηλεκτρικών εργαλείων, τηλεοράσεις, κλιματιστικά και μια μοτοσικλέτα, τα οποία 

φαίνεται να ήταν κλοπιμαία. 

Εξιχνιάσθηκε μεγάλος αριθμός διαρρήξεων και κλοπών στη Λευκωσία 

Η Αστυνομία εξιχνίασε μεγάλο αριθμό υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών στη Λευκωσία μετά από τη 

σύλληψη τεσσάρων προσώπων που φαίνονται να σχετίζονται με τις εν λόγω διαρρήξεις. Συγκεκριμένα στο 

πλαίσιο διερεύνησης 18 υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών, που διαπράχθηκαν μεταξύ 3 και 18 Νοεμβρίου 

2020, στη Λευκωσία, μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, διεξήγαγαν συντονισμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό και 

τη σύλληψη των δραστών. Μετά από αξιολόγηση μαρτυρικού υλικού, εντοπίστηκαν και συνελήφθηκαν 7 

πρόσωπα για διευκόλυνση των ανακρίσεων. 
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Κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων  

Μεγάλες ποσότητες αδασμολόγητων καπνικών προϊόντων και χρηματικά ποσά, εντοπίστηκαν στις 5 

Οκτωβρίου 2020 στην κατοχή 61χρονου, ο οποίος συνελήφθη στη Λεμεσό. Σε έρευνα που έγινε στο όχημα 

του 61χρονου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα βιομηχανοποιημένου καπνού βάρους 12 κιλών 

περίπου, τέσσερις κούτες τσιγάρα, τα χρηματικά ποσά των €9,260 και 4,975 τουρκικών λιρών και εφτά 

τραπεζικές επιταγές για το συνολικό ποσό των €59,250. 

Προς εξιχνίαση επτά υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών στην επαρχία Λεμεσού - Συνελήφθη 36χρονος  

Κοντά στην πλήρη εξιχνίαση τουλάχιστον εφτά υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν 

μεταξύ Δεκεμβρίου του 2019 και Ιουνίου του 2020, στην επαρχία Λεμεσού, βρέθηκε η Αστυνομία, μετά τη 

σύλληψη 36χρονου στο τέλος του περασμένου Ιουλίου. Ο 36χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε 

δικαστικό ένταλμα σύλληψης, εντοπίστηκε και συνελήφθη από περί-πολο του ΟΠΕ Λεμεσού, σε δρόμο στη 

Λεμεσό. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν διαρρήξεις κατοικιών και άλλων υποστατικών κατά τις οποίες 

κλάπηκε περιουσία συνολικής αξίας πέραν των €80,000, δύο αυτοκίνητα και ένα μοτοποδήλατο.  

Κοινωνική και Ανθρωπιστική Προσφορά - Ευχαριστήριες επιστολές 

«Frontex Agency» - Πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα αστυνομικών συνοδειών κατά τη διαδικασία 

επιστροφών  

Αναφέρομαι στους δύο πενθήμερους κύκλους σεμιναρίων που είχε διοργανώσει η Αστυνομική Ακαδημία, 

σε συνεργασία με την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex και 

επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την ευγενή πρόσκληση που μας είχατε απευθύνει και την 

ευκαιρία που είχε δοθεί σε έξι μέλη του προσωπικού του Γραφείου μου να συμμετάσχουν σε αυτούς. Καλή 

οργάνωση, σοβαρός επαγγελματισμός και ευρεία κάλυψη όλων σχεδόν των θεμάτων που είτε αφορούν, 

είτε σχετίζονται άμεσα με τις αναγκαστικές επιστροφές ήταν τα βασικότερα χαρακτηριστικά του 

προγράμματος. Τα μέλη του Γραφείου μου, ως μέλη ταυτόχρονα του Εθνικού Μηχανισμού 

Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών, ο οποίος λειτουργεί κάτω από την ομπρέλα του 

Επιτρόπου, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αλλά και να εκτιμήσουν τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Αστυνομίας κατά την εκτέλεση των επιχειρήσεων επιστροφής. Συγχρόνως, 

δόθηκε η ευκαιρία για ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων και προβληματισμών μεταξύ των παρευρισκομένων 

στη διάρκεια διάφορων εικονικών σεναρίων, ενώ οι εκπαιδευτές της Frontex, με την εμπειρία τους, έδωσαν 

στους συμμετέχοντες Αστυνομικούς πρακτικές χωρίς να παραβιάζουν, σε καμία περίπτωση, τα θεμελιώδη 

δικαιώματα των υπό επιστροφή ατόμων. Παρακαλώ όπως διαβιβάσετε επίσης τις ευχαριστίες μου στον 

Διοικητή και τα μέλη της Αστυνομικής Ακαδημίας και της ΥΑΜ και προσβλέπω πάντοτε στη συνέχιση της 

μεταξύ μας συνεργασίας.  

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη  

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

 Letter from the Ambassador of Ireland 

 Dear Chief of Police,  
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On behalf of the President of Ireland, Michael D. Higgins, and Sabian Higgins, i would like to extend my sincere 

gratitude to you and to your team for facilitating the recent State Visit from Ireland. Please pass on my thanks 

in particular to team “Z”from Department of Traffic for the traffic services provided to the delegation in the 

motorcade. In addition, thank you for the protection services provided by the members of the Cyprus Police. 

Your assistance was very much appreciated. With renewed thanks and best wishes,  

Yours Sincerely, 

 Deirdre Ni Fhalluin Ambassador of Ireland 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ελληνική Δημοκρατία  

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη  

Υπουργός 

Θέλω να σας εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου για τη συνδρομή σας στην προσπάθεια της Ελλάδας 

να αντιμετωπίσει την ισχυρή μεταναστευτική πίεση που δέχθηκε στην περιοχή του Έβρου, στα εξωτερικά 

σύνορα της Ε.Ε. Η ενίσχυση των αστυνομικών μας δυνάμεων με εικοσιένα αστυνομικούς από την Κύπρο 

ολοκληρώθηκε με επιτυχία, συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στην κοινή αυτή προσπάθεια. Η άμεση 

ανταπόκριση της Κύπρου απέδειξε ότι οι δεσμοί μεταξύ μας παραμένουν ακατάλυτοι και ισχυροί, ενώ 

αποτέλεσε και ισχυρό δείγμα έμπρακτης αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνιστώντας παράδειγμα 

προς μίμηση. Πέραν όμως αυτού, η Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε ότι έχει βαθιά επίγνωση της ανάγκης 

να προστατευθούν με κάθε τρόπο τα κοινά μας ευρωπαϊκά σύνορα από κάθε επιβουλή. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, από την προσπάθεια που ενορχηστρώθηκε και καθοδηγήθηκε από τη γειτονική Τουρκία εις 

βάρος απελπισμένων ανθρώπων και κατά παρέκκλιση κάθε αρχής δικαίου και ηθικής. Είμαι πεπεισμένος 

ότι η συνεργασία μας θα αντικατοπτρίζει πάντοτε τους αρραγείς δεσμούς που συνδέουν τις χώρες μας αλλά 

και την ανάγκη να προστατευθεί το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και δύναμη στο 

έργο σας.  

Φιλικά,  

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης  

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,  

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την άμεση κινητοποίηση και τον επαγγελματισμό που τα μέλη 

της Αστυνομίας έδειξαν αμέσως μετά που έλαβαν ενημέρωση για τη ληστεία σε όχημα χρηματοποστολής 

στις 18/05/2020. Οι άμεσες και συντονισμένες ενέργειες από μέρους της Αστυνομίας οδήγησαν στη 

σύλληψη των δραστών και την ανεύρεση των κλοπιμαίων. Η σύλληψη των δραστών και η προβολή αυτής 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και καταλυτικά σε 

επίδοξους ληστές. Σας ευχαριστούμε θερμά.  

Με εκτίμηση  
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G4S SECURE SOLUTIONS (CYPRUS) LTD  

Γιάννος Αργυρού Διευθύνων Σύμβουλος  

Αγαπητέ κύριε Αρχηγέ,  

Είμαι μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου Λακατάμιας και ήθελα να σας στείλω αυτή την επιστολή για να σας 

ευχαριστήσω προσωπικά, για όλα όσα μας έχετε προσφέρει αυτές τις δύσκολες ημέρες και για τον τρόπο 

που αντιμετωπίζετε όλη αυτή την κατάσταση. Αυτή η πανδημία που ονομάζεται COVID-19 μας έχει 

αναστατώσει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει τα πάντα στην ζωή μας. Όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει μια 

πρωτόγνωρη κατάσταση και περνά δύσκολες στιγμές. Όλοι περνάμε πολύ δύσκολα!!! Φοβάμαι πως ο 

πλανήτης μας έχει αλλάξει. Χάνονται καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι μόνοι τους. Δεν θέλω να το ζήσει 

κανένας άλλος άνθρωπος αυτό. Είναι πολύ θλιβερό. Ευτυχώς στη χώρα μας λαμβάνουμε πολύ αυστηρά 

μέτρα και το κάνουμε από νωρίς. Ο εγκλεισμός στα σπίτια μας, βοήθησε πάρα πολύ για να μην μεταδοθεί 

σε όλους ο ιός. Πέρα από τα παράπονα ότι είμαστε όλη μέρα σπίτι, υπάρχει και η θετική πλευρά της 

κατάστασης. Τώρα έχουμε άφθονο χρόνο να περάσουμε με την οικογένειά μας, τη μητέρα και τον πατέρα 

μας. Στην πανδημία αυτή, αν και πρέπει να κρατούμε αποστάσεις και να μένουμε μακριά από συγγενείς και 

φίλου, από γείτονες, συμμαθητές και δασκάλους, μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι τη ζωή πρέπει να 

τη βλέπουμε και με άλλο μάτι. Μας έφερε όλους πιο κοντά πνευματικά και καταλάβαμε τι είναι σημαντικό 

και τι λιγότερο σημαντικό στη ζωή μας. Τα μικρά πράγματα έχουν δώσει μεγαλύτερη αξία στη ζωή μας. Ένα 

χαμόγελο του παππού και της γιαγιάς από το διαδίκτυο σίγουρα δεν είναι το ίδιο με το πραγματικό, αλλά 

μας δίνει την ίδια χαρά και από μακριά. Το γεγονός ότι όλοι είναι καλά και ζωντανοί είναι το πιο σημαντικό 

για εμένα! Έτσι θέλω να είναι και για όλο τον κόσμο. Εσείς οι Αστυνομικοί θυσιάζετε τον χρόνο που θα 

έπρεπε να περνάτε με την οικογένειά σας, για να βρίσκετε λύσεις και τρόπους για να μας προστατέψετε. 

Ρισκάρετε την υγεία σας και δουλεύετε σκληρά για όλους εμάς, με σκοπό να επιστρέψουμε σύντομα στην 

καθημερινότητά μας ασφαλείς. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Είμαι σίγουρη, ότι όλοι μαζί 

ενωμένοι θα τα καταφέρουμε να νικήσουμε τον ιό με την «κορώνα». Ανυπομονώ να γυρίσουμε όλοι πίσω 

στην κανονική μας ζωή και να έχουμε όλοι την υγεία μας. Πρέπει όλοι στο τέλος, όταν μετρηθούμε να 

είμαστε όλοι Παρόντες. 

 Με εκτίμηση, 

 Η δεκάχρονη θαυμάστριά σας 

Ευχαριστήριες επιστολές 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

«Να Με Προσέχεις!» Εκδήλωση αφιερωμένη στην προστασία και ασφάλεια των παιδιών  

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 9 Φεβρουαρίου, 2020 η εκδήλωση ενημέρωσης για θέματα που 

αφορούν στην προστασία και ασφάλεια των παιδιών, με τίτλο «Να Με Προσέχεις!», την οποία διοργάνωσε 

η Αστυνομία στη Λευκωσία. Την εκδήλωση αγκάλιασε το κοινό που παρευρέθηκε και είχε την ευκαιρία να 

τύχει ενημέρωσης και να συνομιλήσει με μέλη της Αστυνομίας για διάφορα ζητήματα σχετικά με την 

ασφάλεια των παιδιών, όπως οι κίνδυνοι και η ασφαλής χρήση του διαδικτύου, τα ναρκωτικά, η 

ενδοοικογενειακή βία, καθώς και η οδική ασφάλεια και η καλλιέργεια οδικής συνείδησης. Στο κοινό 
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διανεμήθηκε έντυπο διαφωτιστικό υλικό, ενώ για την ψυχαγωγία των παιδιών που με τις οικογένειες τους 

επισκέφθηκαν το περίπτερο της Αστυνομίας, διοργανώθηκαν διάφορες δραστηριότητες, όπως χειροτεχνίες 

και ζωγραφική προσώπου.  

Πράξεις προσφοράς και αγάπης από τα μέλη της Αστυνομίας 

Είδη ένδυσης και υπόδησης, που συλλέχθηκαν από μέλη της Αστυνομίας, παραδόθηκαν στις 17 

Φεβρουαρίου, 2020 στην Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων, για να δοθούν σε οικογένειες, που τα έχουν 

ανάγκη. Η συλλογή του ρουχισμού, πραγματοποιήθηκε εντός Αστυνομίας, με τα μέλη της δύναμης να 

συνεισφέρουν, επιδεικνύοντας αισθήματα φιλανθρωπίας. Η όλη προσπάθεια εντάσσεται στο πλαίσιο της 

κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομίας. Ο πρόεδρος της Οργάνωσης κ. Ντίνος Ολύμπιος, ευχαρίστησε την 

Αστυνομία για τη διαχρονική στήριξη και βοήθεια που παρέχουν τα μέλη της, προς τις πολύτεκνες 

οικογένειες, κάτι που όπως σημείωσε «καταδεικνύει τα αισθήματα ανθρωπισμού που διακατέχουν τα μέλη 

της Αστυνομίας». 

Συνάντηση Αστυνομίας με λειτουργούς των ΜΜΕ 

 Σε ένα ευχάριστο και χαλαρό κλίμα πραγματοποιήθηκε το βράδυ στις 5 Μαρτίου, 2020 σε αίθουσα 

εκδηλώσεων στη Λευκωσία, συνάντηση της Ηγεσίας της Αστυνομίας και του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων της Αστυνομίας, με τους λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Σκοπός της συνάντησης 

ήταν, η γνωριμία των λειτουργών των ΜΜΕ με την Ηγεσία, Αξιωματικούς της Αστυνομίας, Επαρχιακούς 

Εκπροσώπους Τύπου, καθώς επίσης και με τη Διεύθυνση και τα μέλη του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων 

Σχέσεων και η περαιτέρω ενδυνάμωση των ήδη αγαστών σχέσεων μεταξύ τους. Ο Εκπρόσωπος Τύπου του 

Αρχηγείου Αστυνομίας κ. Χρήστος Αντρέου, καλωσόρισε τους λειτουργούς των ΜΜΕ και τους ευχαρίστησε 

για την παρουσία τους στη συνάντηση. Αναφέρθηκε επίσης, στη μακρά και εποικοδομητική συνεργασία που 

έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας 

και των λειτουργών των ΜΜΕ, με απώτερο σκοπό πάντοτε την ορθή, έγκαιρη και αντικειμενική ενημέρωση 

του κοινού.Ο Εκπρόσωπος και το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, τα τελευταία χρόνια, έχουν προβεί 

σε σημαντικά βήματα στην επικοινωνία, αναβαθμίζοντας τα επίπεδα και τη συχνότητα της καθημερινής 

ενημέρωσης των ΜΜΕ, αλλά και του χώρου της διαδικτυακής ενημέρωσης με πληροφορίες, τρέχοντα 

γεγονότα και αναρτήσεις. Να σημειωθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου διαθέτει νέα Ενημερωτική Σελίδα, 

Εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (Application) και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media). 
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Στόχος (Σ) Δείκτης Επίδοσης (Σ) 
/Απόδοσης (Δ) 

ΤΜΗΜΑ / ΕΠΑΡΧΙΑ Αποτέλεσμα Δείκτη 2019 Αποτέλεσμα Δείκτη 2020 

 /Δραστηριότητα (Δ) 

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

ΔΕ01:   Αριθμός σοβαρών 
σωματικών κακώσεων από 
οδικές τροχαίες 
συγκρούσεις 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΓΑΣ 

286 σοβαρές  συγκρούσεις με 340 σοβαρά 
τραυματίες  

185 σοβαρές  συγκρούσεις με 211 σοβαρά 
τραυματίες  

ΔΕ02: Αριθμός νεκρών σε 
θανατηφόρες οδικές 
τροχαίες συγκρούσεις 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΓΑΣ 

52 48 

Δ01: Ανάπτυξη οδικής 
συνείδησης 

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

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΓΑΣ 

6 (28.57%) ζώνη και  

6(37,5%) κράνος 

10(50,00%) ζώνη και 

 6 (42.85%) κράνος 

Δ02: Πρόληψη 
τροχαίων παραβάσεων 
και άσκηση οδικής 
αστυνόμευσης 

ΔΑ02: Αριθμός Τροχαίων 
καταγγελιών  

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΓΑΣ 

246.403 171.370 

Δ03: Διαχείριση οδικών 
τροχαίων συγκρούσεων 

ΔΑ03: Ποσοστό Τροχαίων 
υποθέσεων που 
διεκπεραιώθηκαν εντός 30 
ημερών 

ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΔΤΣ  13.63% (ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΟΡΦΟΥ)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
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Σ2: Καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και της 
ριζοσπαστικοποίησης 

ΔΕ1:   Επίπεδο Απειλής στην 
Κύπρο μετά από την 
Αξιολόγηση Κινδύνου 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΓΡ. 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Μέτριο (3) Μέτριο (3) 

Δ01: Συλλογή και 
ανάλυση πληροφοριών  

ΔΑ01: Ποσοστό  
πληροφοριών που 
κατέληξαν σε θετικό 
αποτέλεσμα 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΔΤΣ 20% επιτυχίες 

Δ02:Σχεδιασμός και 
υλοποίηση μέτρων 
πρόληψης  

ΔΑ02: Αριθμός παράνομων 
όπλων που κατασχέθηκαν 
και αριθμός εγγεγραμμένων 
όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν σε 
εγκληματικές ενέργειες και 
αριθμός 
κλοπιμαίων/απολεσθέντων 
όπλων που ανευρέθηκαν 

ΥΠΕΓΕ 

1(α) Αριθμός παράνομων όπλων που 
κατασχέθηκαν από 1/1/2019 μέχρι 
31/12/2019 και τα οποία σχετίζονται με 
εγκληματικές ενέργειες: 01(β) Αριθμός 
παράνομων όπλων που κατασχέθηκαν από 
1/1/2019 μέχρι 31/12/2019 και τα οποία 
ΔΕΝ σχετίζονται με εγκληματικές ενέργειες: 
322(α) Αριθμός εγγεγραμμένων όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν από 1/1/2019 μέχρι 
31/12/2019 κατά την διάπραξη σοβαρών 
εγκλημάτων: 242(β) Αριθμός 
εγγεγραμμένων όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν από 1/1/2019 μέχρι 
31/12/2019 κατά την διάπραξη 
μικροπαραβάσεων: 172(γ) Αριθμός 
εγγεγραμμένων όπλων που 
χρησιμοποιήθηκαν από 1/1/2019 μέχρι 
31/12/2019 κατά την διάπραξη υποθέσεων 
που αφορούν την Θήρα: 14 

 1(α) Αριθμός παράνομων όπλων που 
κατασχέθηκαν από 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020 
και τα οποία σχετίζονται με εγκληματικές 
ενέργειες: 6 1(β) Αριθμός παράνομων  όπλων 
που κατασχέθηκαν από 1/1/2020 μέχρι 
31/12/2020 και τα οποία ΔΕΝ σχετίζονται με 
εγκληματικές ενέργειες: 142(α) Αριθμός 
εγγεγραμμένων όπλων που χρησιμοποιήθηκαν 
από 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020 κατά την 
διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων: 82(β) Αριθμός 
εγγεγραμμένων όπλων που χρησιμοποιήθηκαν 
από 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020 κατά την 
διάπραξη μικροπαραβάσεων:28 2(γ) Αριθμός 
εγγεγραμμένων όπλων που χρησιμοποιήθηκαν 
από 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020 κατά την 
διάπραξη υποθέσεων που αφορούν την Θήρα: 
25 

Δ03: Διαχείριση 
τρομοκρατικού 
κτυπήματος 

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

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΚΛ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

0 0 
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Δ04: Προστασία 
Προσωπικοτήτων & 
Ευαίσθητων στόχων 

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

Α. ΕΠΑΡΧΙΕΣ     

β. Τ.Τ.Α 

ΔΤΣ 

Στη βάση δεδομένων του Κεντροποιημένου 
Συστήματος Συναγερμών, για το 2ο εξάμηνο  
2020  έχουν καταγραφεί 1330 Παγκύπριες 
ενεργοποιήσεις συστημάτων συναγερμού όπου 
κλήθηκε περίπολο για ανταπόκριση συμβάντος.  
Στο σύστημα υπάρχουν 327  ολοκληρωμένες 
αναφορές που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως  
Λανθασμένη Κλήση.  
Από τις υπόλοιπες κλήσεις υπάρχουν 238 
περιπτώσεις που οι αναφορές δεν έχουν 
ολοκληρωθεί από τους χειριστές των 
επαρχιακών Κ.Ε.Μ. ως εκ τούτου δεν έχουν 
ακόμη κατηγοριοποιηθεί. 
Από τα πιο πάνω δεδομένα, που αφορά 
ολοκληρωμένες καταχωρήσεις, το ποσοστό των   
Λανθασμένων Κλήσεων ανέρχεται στο  22,41% 

Σ3: Αντιμετώπιση του 
κοινού εγκλήματος 

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

ΕΠΑΡΧΙΕΣ   ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΓΑΣ 

  Διερευνήθηκαν: 6599 
Καταγγέλθηκαν 18400  υποθέσεις και 
διερευνήθηκαν 12613, ή ποσοστό 68,5% 

Δ01: Ευαισθητοποίηση 
των πολιτών για θέματα 
πρόληψης κοινού 
εγκλήματος  

ΔΑ01: Αριθμός εκστρατ.που 
έγιναν για ενημέρωση του 
κοινού. 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΓΡ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ  ΕΠΑΡΧΙΕΣ 

Πραγματοποιήθηκαν 66 διαλέξεις που 
παρακολούθησαν 6230 περίπου άτομα 

Με οδηγίες της Ηγεσίας αναστάληκαν όλες οι 
προγραμματισμένες διαλέξεις και εκστρατείες 
λόγω κορωνοϊού. 

Δ02: Πρόληψη κοινού 
εγκλήματος 

ΔΑ02: Αριθμός αδικημάτων 
που αφορούν στις κύριες 
μορφές κοινού εγκλήματος  

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΓΑΣ 
Αδικήματα κατά περιουσίας: 796 
Κακόβουλη βλάβη σε περιουσία: 200  

Αδικήματα κατά περιουσίας.: 1445 
Κακόβουλη βλάβη σε περιουσία.: 245  

Δ03: Διαχείριση 
υποθέσεων που 
αφορούν στο κοινό 
έγκλημα 

ΔΑ03: Αριθμός υποθέσεων 
που ολοκληρώθηκαν εντός 
30 ημερών 

ΕΠΑΡΧΙΕΣ 

18,7 μέρες           4561 Μέρες/243 
υποθ.(ΛΚΑ & ΑΜΜΣΤΟΣ )                                                                             

(Λ/σια 60 μέρες, Λ/σος 26 μέρες, 
Πάφος 50 μέρες, Μόρφου 53)  
ΛΑΡΝΑΚΑ 2862 / 161 ΥΠΟΘ, 
ΑΜΜ/ΣΤΟΣ 1699/ 82 ΥΠΟΘ 

31% (ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΟΡΦΟΥ) 
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Σ4: Αντιμετώπιση του 
σοβαρού εγκλήματος 

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

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΓΑΣ 

64.43%                                                           
Διερευνήθηκαν 3545 και 

εξιχνιάστηκαν 2284 

63.75%                                                        
Διερευνήθηκαν 3134 και 

εξιχνιάστηκαν 1998 

Δ01:Καταπολέμηση 
οργανωμένου 
εγκλήματος/διαφθοράς  

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

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΓΑΣ       
ΥΕΕΑ 

    

Δ02: Αντιμετώπιση 
οικονομικού 
εγκλήματος  

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

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΓΣΧ    
ΓΔΟΕ   ΕΠΑΡΧΙΕΣ  

ΓΔΟΕ 
Μέχρι τις 31/12/2019 

παραλήφθηκαν: 
23  Π.Υ. 

37  Υποθέσεις ολοκληρώθηκε η 
διερεύνηση εκ των οποίων 9 

διαβιβάστηκαν για Π.Δ.. 

ΓΔΟΕ 
Μέχρι τις 31/12/2020 παραλήφθηκαν: 

30  Π.Υ. 
29  υποθέσεις ολοκληρώθηκε η 
διερεύνησή εκ των οποίων οι 10 

διαβιβάστηκαν για Π.Δ. 

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  

ΥΚΑΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΓΣΧ 

Για την περίοδο 01/01-31/12/2019 
διερευνήθηκαν συνολικά 1053 
υποθέσεις από τις οποίες 126 

αφορούν το αδίκημα της κατοχής με 
σκοπό την προμήθεια, ποσοστό 

11,96% 

Για την περίοδο 01/01-31/12/2019 
διερευνήθηκαν συνολικά 1053 υποθέσεις 
από τις οποίες 126 αφορούν το αδίκημα 

της κατοχής με σκοπό την προμήθεια, 
ποσοστό 11,96% 
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Δ04: Καταπολέμηση του 
εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο 
(cybercrime) 

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

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – Cybercrime 

Διερευνήθηκαν συνολικά 331 υποθέσεις 
για ποινική διερεύνηση, ενώ εκκρεμούν 
σύνολο 154 υποθέσεις εκ των οποίων  -

Παιδική πορνογραφία 161παράνομη 
επέμβαση παρέμβαση 49πλαστογραφία 
29ρατσισμός/ξενοφοβία 6άλλες 21Μέλη 
του ΓΚΗΕ έλαβαν μέρος σε 54 έρευνες σε 

οικίες και υποστατικά για υποθέσεις 
παιδικής πορνογραφίας, hacking 

κ.λ.π.Συνελήφθηκαν 32 
πρόσωπα.Αναγνωρίστηκαν 85 ανήλικα 
θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 

σύμφωνα με τα περιστατικά κάθε 
υπόθεσης και έτυχαν ανάλογου 

χειρισμού.NCMEC Λήφθηκαν 2006 
πληροφορίες (tipline) για παιδική 
πορνογραφία Μέλη του Γραφείου 

διαχειρίστηκαν 1093 παράπονα 
πολιτών/εταιρειών στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα καταγγελιών της 
Αστυνομίας.Απετράπησαν 9 περιστατικά 

πρόθεσης αυτοκτονίας μέσω 
διαδικτύου.Παραλήφθηκαν 56 αιτήματα 
δικαστικής συνδρομής από άλλες χώρες 

για εκτέλεση τους. Εξετάστηκαν 1397 
τεκμήρια για 319 υποθέσεις. (Εκκρεμούν 
ακόμη 278 τεκμήρια για 33 υποθέσεις) 

Μέσω του προγράμματος icacops 
εντοπίστηκαν 9 άτομα που διέδιδαν 

αρχεία παιδικού πορνογραφικού υλικού 
και συνελήφθηκαν.   

   Κατά το 2020 διερευνήθηκαν 
συνολικά 128 υποθέσεις για ποινική 
διερεύνηση, ενώ εκκρεμούν σύνολο 
160 υποθέσεις.       Διαβιβάστηκαν 
235 φάκελοι στην Εισαγγελία του 

Αρχηγείου.                                 
Καταγγέλθηκαν 190 υποθέσεις 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
κακοποίησης μέσω διαδικτύου και 

εκκρεμούν 99 Συνελήφθησαν 49 
πρόσωπα, για αδικήματα παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης μέσω 
διαδικτύου. Μέλη του ΓΚΗΕ έλαβαν 
μέρος σε 87 έρευνες σε οικίες και 

υποστατικά για υποθέσεις παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης μέσω 
διαδικτύου  Επιθεωρήθηκαν 82 

ιστοσελίδες για παιδική πορνογραφία  
και άλλα αδικήματα και έγιναν οι 

απαραίτητες ενέργειες για φύλαξη  
και αποκλεισμό πρόσβασης 
(blocking). Λήφθηκαν 1647 

πληροφορίες (tipline) για παιδική 
πορνογραφία. Αναγνωρίστηκαν 94 

ανήλικα θύματα σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης.  Μέσω του 

προγράμματος ICACCOPS/CPS 
εντοπίστηκαν 8 άτομα που διέδιδαν 

αρχεία παιδικού πορνογραφικού 
υλικού 
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Δ05: Αντιμετώπιση της 
εμπορίας προσώπων 

ΔΑ05: Αριθμός υποθέσεων 
που διερευνήθηκαν  

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

36 άτομα αναγνωριστήκαν ως 
θύματα εμπορίας προσώπων 
12– Σεξουαλική εκμετάλλευση 
3 - εκμετάλλευση στην εργασία  
11 – εμπορία για σεξουαλική και 
εργασιακή εκμετάλλευση 
9 – Εκμετάλλευση εγκληματικών 
δραστηριοτήτων 
1 – ανήλικο για παράνομη 
υιοθεσία  

Διερευνήθηκαν 12 υποθέσεις 
εμπορίας προσώπων. 
Αναγνωρίστηκαν 25 θύματα.   

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 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΟΡΦΟΥ 
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 

ΔΤΣ 

1/10-31/12                                                                    
Συνολικά Οχήματα που πέρασαν στα 

κατεχόμενα: 63676 
Συνολικά Κλοπιμαία Οχήματα: 0 

Συνολικά Αναζητούμενα Πρόσωπα: 0 

Δ01: Πρόληψη και 
αντιμετώπιση της 
παράνομης 
μετανάστευσης 

ΔΑ01:  Αριθμός παράνομων 
αλλοδαπών 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΓΑΣ 8954 6323 

Δ02: Αποτελεσματική 
αστυνόμευση 
αεροδρομίων  

ΔΑ02: Αριθμός 
περιστατικών στα σημεία 
ασφάλειας 

ΔΑΣΑ 

Τον έλεγχο προσώπων και 
οχημάτων έχει αναλάβει η 
Ιδιωτική Εταιρεία Ασφάλειας ICTS.     

 Τον έλεγχο προσώπων και οχημάτων 
έχει αναλάβει η Ιδιωτική Εταιρεία 
Ασφάλειας ICTS.     

Δ03: Αποτελεσματική 
αστυνόμευση λιμανιών 

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

Λ&Ν.Α. 

Έχουν γίνει 46 έρευνες σε πλοία  
κατόπιν πληροφοριών. Δεν 
ανευρέθηκε οτιδήποτε το 

επιλήψιμο. 

Έχουν γίνει 6 έρευνες σε πλοία  
κατόπιν πληροφοριών. Δεν 
ανευρέθηκε οτιδήποτε το επιλήψιμο. 
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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 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΚΛ. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Γίνεται έλεγχος για όλα τα μέσω 
του anpr (εντάλματα, τροχαία, 
καταζητούμενα πρόσωπα κ.α). 
Γίνονται όμως δειγματοληπτικές 
έρευνες.                             

ΕΚ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 2399269                             
ΤΚ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
1295689                                                  
ΟΧΗΜΑΤΑ Ε.Κ 1266457                                                                       
ΟΧΗΜΑΤΑ Τ.Κ 503520 

Γίνεται έλεγχος για όλα τα μέσω του 
anpr (εντάλματα, τροχαία, 
καταζητούμενα πρόσωπα κ.α). 
Γίνονται όμως δειγματοληπτικές 
έρευνες. 

Ε.Κ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 397717                                         
Τ.Κ ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
382370                                                  
ΟΧΗΜΑΤΑ Ε.Κ 225735                                                                       
ΟΧΗΜΑΤΑ Τ.Κ 176769 

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 

Λ&Ν.Α.  ΜΑΕΠ 

Εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν 36 
ύποπτοι στόχοι από το ΠΑΣΥΡ. Σε 6 
υποθέσεις καταδικάστηκαν οι 
καπετάνιοι πλοίων που εισήλθαν σε 
κλειστά λιμάνια  Κ.Δ 

Εντοπίστηκαν και ελέγχθηκαν 26 ύποπτοι 
στόχοι από το ΠΑΣΥΡ. Σε 5 υποθέσεις 
καταδικάστηκαν οι καπετάνιοι πλοίων που 
εισήλθαν σε κλειστά λιμάνια  Κ.Δ 
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