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Αγαπητοί αναγνώστες,
αναμφίβολα οι εξελίξεις γύρω από το ειδεχθές και αποτρό-
παιο έγκλημα με τους φόνους των πέντε γυναικών και των
δύο παιδιών, αποτέλεσαν πλήγμα για την Αστυνομία Κύπρου
και συγκλόνισαν την κυπριακή κοινωνία. 

Από την πρώτη στιγμή, η ομάδα του ΤΑΕ Λευκωσίας, με τη
συμβολή και άλλων Τμημάτων, Υπηρεσιών και Μονάδων της
Αστυνομίας, καθώς και άλλων ουσιωδών Υπηρεσιών του
κρατικού και ιδιωτικού τομέα, εργάστηκαν μεθοδικά με
επαγγελματισμό και ζήλο για την πλήρη διαλεύκανση της
υπόθεσης και τον εντοπισμό, σύλληψη και προσαγωγή του
δράστη ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα μέλη μας εργάστηκαν
νυχθημερόν για να φέρουν εις πέρας τη δύσκολη αποστολή
τους. Ως εκ τούτου, ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης για τις
άοκνες προσπάθειες που κατέβαλαν, αφιερώνουμε το κύριο
θέμα του Περιοδικού στους αφανείς αυτούς ήρωες της
Αστυνομίας. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Αστυνομία Κύπρου κατά-
φερε να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να αποκαταστήσει
την εμπιστοσύνη του κοινού στο πρόσωπό της. Σε αυτό συ-
νέβαλε τα μέγιστα η νέα Ηγεσία της Αστυνομίας. Ο νέος Αρ-
χηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης από την πρώτη
στιγμή κατέβαλε το άπαξ των δυνάμεων του ώστε η Αστυ-
νομία Κύπρου να λάβει τη θέση που της αναλογεί στην κοι-
νωνία. Σε σχετικό κείμενο που επιμελήθηκε ο Λοχίας 3252
Βάκης Προδρόμου, παρουσιάζονται το όραμα, οι προτεραι-
ότητες και οι στρατηγικοί στόχοι του Αρχηγού Αστυνομίας. 

Με στόχο τα μέλη της Αστυνομίας να μπορούν να φέρουν
εις πέρας το δύσκολο και απαιτητικό έργο που επιτελούν στο
μέγιστο δυνατό βαθμό, οι εκπαιδεύσεις τους, τόσο στην
Κύπρο όσο και το εξωτερικό είναι συνεχείς. Σε Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για
την αξιοποίηση του δικτύου των μελλοντικών Ηγετών των
υπηρεσιών επιβολής του νόμου στα θέματα αστυνόμευσης
και την ενθάρρυνση της στενής και εποικοδομητικής συνερ-
γασίας εντός της Ε.Ε., έλαβε μέρος ο Αστυνομικός Διευθυν-
τής του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
Μιχάλης Κατσουνωτός. Σχετικό κείμενο φιλοξενείται στα
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ». 

Στο εν λόγω Τεύχος φιλοξενείται επίσης συνέντευξη του Εκ-
προσώπου Τύπου της Υ.ΚΑ.Ν. κ. Στέλιου Σεργίδη, στην οποία
σκιαγραφείται το φαινόμενο των ναρκωτικών στον τόπο
μας, καθώς επίσης και άρθρα υπηρεσιακού περιεχομένου,
εκδηλώσεις της Αστυνομίας στο πλαίσιο της κοινωνικής και
ανθρωπιστικής της προσφοράς και κείμενα γενικού ενδια-
φέροντος. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι η παρουσία της Αστυνομίας δίπλα
στον πολίτη ανεξαρτήτως των όποιων καταστάσεων, παρέ-
μεινε έντονη και τα μέλη μας παρέμειναν πιστά στις θεμε-

λιώδεις ανθρώπινες αξίες, ανταποκρινόμενα με επάρκεια και
αποτελεσματικότητα στα καθήκοντά τους. Ως εκ τούτου,
υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με αφοσίωση στην απο-
στολή μας με προτεραιότητα την αναβάθμιση του επιπέδου
προστασίας και εξυπηρέτησης του πολίτη και την οικοδό-
μηση μιας ασφαλέστερης κοινωνίας.

Ολοκληρώνοντας υποσχόμαστε ότι με προσήλωση στην
αποστολή μας και με ευθύνη απέναντι στους πολίτες και την
κοινωνία θα πράξουμε αδιαλείπτως ακόμα περισσότερα.

Τα «Αστυνομικά Χρονικά»

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ανώτερος Υπαστυνόμος
Χρίστος Ανδρέου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Λοχίας 3269 Ελένη Κωνσταντίνου
Αστυφύλακας 1518 Σωτηρούλα Δημητρίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αστυνομίας
Φωτογραφικό Τμήμα Υπηρεσίας Εγκληματολογικών
Ερευνών

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρχηγείο Αστυνομίας
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
1478 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ.: 22808575 / Τηλεομ.: 22808597
Εmail: pressoffice@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.police.gov.cy

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - EKΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 
Α/Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης,
Αστ. 1060 Χρήστος Χριστοφίδης 

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν
δικές τους απόψεις.

Αστυνομικά Χρονικά 1

ΜΗΝΥΜΑ ΕΚΔΟΤΗ



Αρχηγείο Αστυνομίας ....................................................................................................... 22 808080

Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας .................................................................. 22 802020

Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού ........................................................................ 25 805050

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας ..................................................................... 24 804040

Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου .............................................................................. 26 806060

Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου ............................................................ 23 803030

Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου ........................................................................ 22 802525

Πυροσβεστική Υπηρεσία .............................................................................................. 22 802424

Γραμμή του Πολίτη .............................................................................................................. 1460

Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας - Υ.ΚΑ.Ν. 22 607362 / 1498

Γραμμή για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
στην οικογένεια ....................................................................................................................... 1440

Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης
έκτακτης ανάγκης ................................................................................................................. 112 / 199

Ευρωπαϊκή γραμμή για εξαφανισμένα παιδιά ....................................... 116000

Τμήμα Τροχαίας ........................................................................................................................ 22 607550

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αστυνομικά Χρονικά2



Αφιέρωμα

4 – Οι αφανείς ήρωες της Αστυνομίας στην υπόθεση με τους

φόνους επτά γυναικών και οι 72 ημέρες αγωνίας

Αρχηγός Αστυνομίας

6 – Όραμα, προτεραιότητες και στρατηγικοί στόχοι του Αρχηγού

Αστυνομίας και της νέας Ηγεσίας 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

11 – Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας 

Συνέντευξη

14 – Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υ.ΚΑ.Ν. Στέλιος Σεργίδης, σκιαγραφεί

το φαινόμενο των ναρκωτικών στον τόπο μας

Άρθρο

16 – Οι Νόμοι της Θάλασσας σαν παραμύθι…

Υπηρεσιακά νέα

18 – Αλλαγή σκυτάλης στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της

Αστυνομίας

20 Άρθρο

– Πειρατεία πλοίου εκτός χωρικών υδάτων

Αστυνομικές επιτυχίες

22 – Με μεγάλη επιτυχία εξιχνιάσθηκαν διάφορες  σοβαρές υποθέσεις

Η έγκαιρη παρέμβαση μελών μας απέβη σωτήρια για τη ζωή

συνανθρώπων μας

Γνωρίστε μας

24 – Τμήμα Πληροφορικής Αρχηγείου Αστυνομίας

26 4ο Διεθνές Συνέδριο Αστυνομίας Κύπρου

27 Εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες

28 Εκδηλώσεις Αστυνομίας

30 Αθλητικά δρώμενα

32 Ευχαριστήριες επιστολές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αστυνομικά Χρονικά 3

6

14

30

11

18

4



Το χρονικό της φρίκης

Στις 14 Απριλίου, 2019 τα
μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας κλή-
θηκαν να φέρουν εις πέρας
μια ιδιαίτερα δύσκολη και
απαιτητική αποστολή. Συγκε-
κριμένα, εκείνη την Κυριακή,
γύρω στη μια το μεσημέρι,
πολίτες εντόπισαν στο φρεά-
τιο της Κοκκινόγειας στο Μι-
τσερό, κάτι που έμοιαζε με
ανθρώπινη σορό. Από εκείνη
τη στιγμή ξεκίνησε μία μαρα-
θώνια διερεύνηση, η οποία

έληξε στις 24 Ιουνίου, 2019 με την καταδίκη του 35χρονου
δράστη. 

Κατόπιν οδηγιών του Υπευθύνου του ΤΑΕ Λευκωσίας, Ανώ-
τερου Υπαστυνόμου Νεόφυτου Σιάηλου, τη διερεύνηση της
υπόθεσης ανέλαβε ο Υπαστυνόμος Ιωάννης Γιωρκάτζης, ο
οποίος ήταν ο υπεύθυνος των ανακρίσεων και όρισε ως ανα-
κριτική ομάδα τα 11 ακόλουθα μέλη με συγκεκριμένα καθή-
κοντα: Λοχία 851 Χ. Αβρααμίδη (ανακριτή), Λοχία 2859 Σπ.
Μεσαρίτη (ανακριτή-υπεύθυνο πληροφοριών), Λοχία 2478
Α. Μουστάκα (ανακριτή), Λοχία 55 Ν. Φουλίδη (ανακριτή),
Α/Αστ. 2178 Γ. Ιωάννου (ανακριτή-υπεύθυνο για τις νεκρο-
ψίες/τεκμήρια από νεκροψίες), Αστ. 753 Μ. Ταπακούδη (ανα-
κριτή-διερεύνηση πληροφοριών), Γ/Αστ. 3157 Ε. Γεωργίου
(ανακριτή-υπεύθυνη καταγραφής), Αστ. 856 Κ. Θεοδώρου
(ανακριτή-υπεύθυνο διαταγμάτων ιδιωτικής επικοινωνίας
και διαταγμάτων τηλεπικοινωνιών), Γ/Αστ. 3729 Ε. Χατζηπέ-
τρου (ανακριτή-υπεύθυνη καταγραφής), Γ/Αστ. 4916 Θ.Νεο-
φύτου (ανακριτή-υπεύθυνη καταγραφής), Αστ. 3150

Μ. Αδάμου (ανακριτή-υπεύθυνο τεκμηρίων). Στο πλαίσιο της
διερεύνησης, παρόντες στις σκηνές, στις έρευνες και στις νε-
κροψίες ήταν οι: Λοχ. 740, Ε. Σολέας, Λοχ. 1848 Στ. Ιωάννου,
Α/Αστ. 4858 Π. Μοδέστου, και Αστ. 924 Α. Δανιήλ του Κλιμα-
κίου Διερεύνησης Σκηνών Εγκλήματος ΤΑΕ Λευκωσίας.

Στις 15 Απριλίου, 2019, διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκρο-
τομή επί της πρώτης ανευρεθείσας σορού και μεταξύ άλλων,
λήφθηκαν φωτογραφίες των σκουλαρικιών και πρόσθετων
δοντιών του θύματος για σκοπούς αναγνώρισης. Την ίδια
μέρα, ενημερώθηκαν τα Επαρχιακά ΤΑΕ για τα μέχρι στιγμής
γνωστά στοιχεία του θύματος και αποστάλθηκε φωτογραφία
των σκουλαρικιών και στις 16 Απριλίου, αναγνωρίστηκε ως
η Marry Rose Tiburcio Infante, που μαζί με την ανήλικη κόρη
της Sierra Grace Seucaliuc, είχαν δηλωθεί ως ελλείποντα
πρόσωπα στις 5 Μαΐου, 2018. Από τα στοιχεία που προέκυ-
ψαν, οι δύο γυναίκες είχαν μεταβεί την προηγούμενη μέρα
της εξαφάνισής τους στη Λευκωσία μαζί με κάποιο πρόσωπο
που ονομαζόταν «Ορέστης», το οποίο η μητέρα γνώρισε
μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αυτός
διατηρούσε προφίλ με το όνομα «Ορέστης 35». Κατόπιν των
πιο πάνω, ο Υπεύθυνος των ανακρίσεων, Υπαστυνόμος
Ι. Γιωρκάτζης άρχισε τις εξετάσεις για τον εντοπισμό του προ-
σώπου με το προφίλ «Ορέστης 35». 

Στις 16 Απριλίου, η ανακριτική ομάδα ζήτησε από το ΓΚΗΕ-
ΔΕΗΔ όπως συνδράμει στον εντοπισμό του προσώπου με τα
πιο πάνω στοιχεία προφίλ. Μετά από δύο ημέρες, στις 18
Απριλίου τα μέλη του Γραφείου, εντόπισαν το ip. Address και
συνέδεσαν το προφίλ με τον κατηγορούμενο Νικόλα
Μεταξά. Την ίδια μέρα, χωρίς χάσιμο χρόνου, ο 35χρονος συ-
νελήφθη από τους ανακριτές και τέθηκε υπό κράτηση για δι-
ευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ κατασχέθηκε ως τεκμήριο
μια κάρτα sim, την οποία ο ύποπτος προσπάθησε να κατα
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πιεί και όπως φάνηκε ήταν η κάρτα την οποία χρησιμοποί-
ησε για να έρθει σε επικοινωνία με τα θύματά του. 

Ακολούθως, στις 19 Απριλίου, ο κατηγορούμενος προέβη
στην πρώτη του θεληματική κατάθεση και στις 20 Απριλίου,
εντοπίστηκε η 2η σορός στο φρεάτιο της Κοκκινόγειας στο
Μιτσερό, η οποία όπως διαπιστώθηκε αργότερα, ανήκε στην
Arian Palanas Lozano, την οποία γνώρισε το 2018 μέσω
πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. 

Από τις λεπτομέρειες που ήρθαν στην επιφάνεια δημιουρ-
γήθηκε η σοβαρή υποψία ότι επρόκειτο για ένα serial killer.
Ως εκ τούτου, η ανακριτική ομάδα μέσα από ανασκόπηση
σχετικής βιβλιογραφίας και σε συνάρτηση με μαρτυρίες από
το στενό περιβάλλον του 35χρονου, ετοίμασε το προφίλ του,
το οποίο βοήθησε τα μέγιστα στο χειρισμό και τη στρατη-
γική της ανάκρισής του. 

Η ανακριτική ομάδα εντατικοποίησε τις ανακρίσεις του υπό-
πτου με αποκορύφωμα τις 25 Απριλίου. Τη συγκεκριμένη
ημέρα, ο κατηγορούμενος «έσπασε» και παραδέχθηκε επτά
εκ προμελέτης φόνους. Στη συνέχεια οδήγησε τους ανακρι-
τές στη λίμνη Κοκκινοπέζουλα (Κόκκινη λίμνη) στο Μιτσερό
όπου υπέδειξε το σημείο της λίμνης όπου πέταξε τις σορούς
της Livia, της ανήλικης κόρης της Εlena-Natalia από την Ρου-
μανία και της Maricar από τις Φιλιππίνες, αφού προηγουμέ-
νως έβαλε τα πτώματά τους σε ταξιδιωτικές βαλίτσες.
Ακολούθως, υπέδειξε ξεροπήγαδο στο πεδίο βολής Ξυν-
τούς, όπου είχε πετάξει τη σορό μίας γυναίκας από το Νεπάλ
– Ashmita Khadka Bista.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά από δέκα ημέρες διερεύνη-
σης, η υπόθεση ήταν πλήρως εξιχνιασθείσα και για τους επτά
φόνους. Ακολούθως, καταχωρήθηκε ενώπιον Κακουργιοδι-
κείου στις 21 Ιουνίου, 2019 και ο ύποπτος παρουσιάστηκε
ενώπιον του Κακουργιοδικείου στις 24 Ιουνίου, 2019 όπου
καταδικάστηκε σε 7 φορές ισόβια με τις πέντε καταδίκες να
είναι διαδοχικές. 

Στην απόφασή του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, έγινε
ιδιαίτερη μνεία  στη  μαραθώνια διερεύνηση,  τη μεθοδικό-

τητα και την επαγγελματική επάρκεια της ανακριτικής ομά-
δας, καθώς και στις τρεις θεληματικές καταθέσεις του 35χρο-
νου και την τελική ανακριτική του κατάθεση στις 19 Ιουνίου,
2019.  

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσοι
συνέβαλαν στις έρευνες

Τα μέλη της ανακριτικής ομάδας εργάστηκαν αδιάκοπα και
άοκνα για 72 συνεχείς ημέρες μέχρι την πλήρη διαλεύκανση
της υπόθεσης με υψηλό επαγγελματισμό, ιδιαίτερο ψυχικό
σθένος και αυστηρή προσήλωση στο καθήκον. Ως αστυνο-
μικοί, αλλά και ως άνθρωποι και γονείς δηλώνουν συγκλονι-
σμένοι μπροστά στα όσα φρικιαστικά αντίκρισαν. Όπως μας
είπαν, η υπόθεση αυτή θα τους ακολουθεί μια ζωή και οι
εικόνες θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη τους.

Στη διαλεύκανση της υπόθεσης, αλλά και στις επίπονες έρευ-
νες δυο μηνών  για εντοπισμό των σορών, συνέβαλαν επίσης
και άλλα μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας, ιδιώτες επαγγελματίες δύτες και στελέχη άλλων
ειδικοτήτων, καθώς και λειτουργοί κρατικών και ιδιωτικών
υπηρεσιών, στους οποίους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. 

Ως εκ τούτου, προς τιμήν τους, ο Αρχηγός Αστυνομίας κ.
Κύπρος Μιχαηλίδης σε μια σεμνή τελετή που διοργάνωσε
στις 30 Ιουλίου, 2019 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής,
συνεχάρη τον καθένα προσωπικά, εκφράζοντας τις βαθιές
και εγκάρδιες ευχαριστίες του προς το πρόσωπό τους. 
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Ο κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ανέ-
λαβε την Αρχηγία της Αστυ-
νομίας Κύπρου στις 7 Μαϊου,
2019 σε μια δύσκολη ομολο-
γουμένως περίοδο και κάτω
από δύσκολες, υπό τις περι-
στάσεις συνθήκες. Αυτό όμως
δεν αποτέλεσε πρόσκομμα
στις προσπάθειες που κατέ-
βαλε, ώστε να αντιστραφεί η
όποια αρνητική εικόνα είχε
δημιουργηθεί για την Αστυ-
νομία, με στόχο αυτή να συ-

νεχίσει να αποτελεί έναν αξιόπιστο και αποτελεσματικό
αστυνομικό οργανισμό, ταγμένο στην υπηρεσία του πο-
λίτη.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ξε-
κίνησε ένα τιτάνιο αγώνα για να αποκατασταθεί η εμπιστο-
σύνη του πολίτη προς την Αστυνομία και να διασφα-
λιστούν συνθήκες ευνομίας και ασφάλειας στην κυπριακή
κοινωνία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου του τόπου,
προωθώντας παράλληλα την αμοιβαία συνεργασία και επι-
κοινωνία με το κοινό. 

Ο νέος Αρχηγός από την πρώτη στιγμή κατέβαλε το άπαξ
των δυνάμεων του ώστε να εξυψωθεί η Αστυνομία στα
μάτια του κόσμου, ανακτώντας το χαμένο της κύρος και
λαμβάνοντας τη θέση που της αναλογεί στην κοινωνία,
μετά τα όσα τραγικά έλαβαν χώρα κατά τις εξαφανίσεις ελ-
λιπόντων προσώπων και κατ’ επέκταση των φόνων που εν
τέλει εξιχνιάστηκαν πλήρως. 

Οραμα, προτεραιότητες και στρατηγικοί
στόχοι της νεας Ηγεσίας 

Το όραμα, οι προτεραιότητες και οι στρατηγικοί στόχοι της
νέας Ηγεσίας πηγάζουν μέσα από το Πρόγραμμα Διακυ-
βέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τη μελέτη πρα-
κτικών και προσεγγίσεων άλλων χωρών, τη σύγχρονη
βιβλιογραφία, τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού περιβάλ-
λοντος του Οργανισμού μας και την τρέχουσα οικονομική
κατάσταση της χώρας μας. 

Ο νέος Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης μέσα
από την ευρεία γνώση και εμπειρία που απέκτησε κατά τα
42 χρόνια υπηρεσίας του σε διάφορα νευραλικά και επιχει-
ρησιακά τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου, έθεσε βασικούς
στόχους και  προτεραιότητες, με πιο κύριες από αυτές, την
καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήμα-
τος, της διαφθοράς, της τρομοκρατίας, της εξάπλωσης των
ναρκωτικών και των ψυχοτρόπων ουσιών, και της παράτυ-
πης μετανάστευσης, τη μείωση των σοβαρών και θανατη-
φόρων τροχαίων συγκρούσεων, την αντιμετώπιση της βίας
στους αθλητικούς χώρους και αλλού, τον εκσυγχρονισμό
της Αστυνομίας Κύπρου και την εφαρμογή της αξιοκρατίας
και της χρηστής διοίκησης.

Ακολουθούν συνοπτικά οι βασικοί στόχοι της Ηγεσίας της
Αστυνομίας όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στη διάσκεψη
τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου, 2019 από
τον Αρχηγό Αστυνομίας.

1.  Ανάκτηση εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς
την Αστυνομία και αύξηση του αισθήματος
ασφάλειας

Το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένο με την εμπιστοσύνη τους προς την Αστυνομία. Σε
αυτό το επίπεδο έχουμε λάβει πρόσφατα, μια σειρά απο-
φάσεων και μέτρων, που σχετίζονται με την ενίσχυση των
μελών μας στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Τα μέτρα
αυτά, αποφασίστηκαν με εσωτερικές ανακατατάξεις που
έγιναν και θα συνεχιστούν.  Όλα αυτά, έχουν σχέση με:

– την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην πάταξη
του εγκλήματος, 

– την καλύτερη στελέχωση των Τμημάτων Ανίχνευσης
του Εγκλήματος, της Τροχαίας, των Αστυνομικών
Σταθμών και 

– την αναβάθμιση της φυσικής παρουσίας της Αστυ-
νομίας στους δρόμους και δίπλα στον πολίτη. 

Από τις 3 Ιουνίου, τα νέα μέλη μας που προσλήφθηκαν και
έτυχαν εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία, βρίσκον-
ται στο καθήκον και ενισχύουν το έργο μας. Πρόκειται για
95 δόκιμους Αστυνομικούς, οι οποίοι βρίσκονται στο 2ο
χρόνο εκπαίδευσής τους. 

Στόχος του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Κύπρου Μιχαηλίδη:
η Αστυνομία Κύπρου να ανακτήσει το χαμένο της κύρος
και να καταστεί ένας εύρωστος Αστυνομικός Οργανισμός

6 Αστυνομικά Χρονικά

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Του Λοχία 3252 Βάκη Προδρόμου
Γραφείο Αρχηγού Αστυνομίας



Σε όλα αυτά τα μέλη, ανατέθηκαν ανακριτικά καθήκοντα
και προς τούτο έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριμένες Υπη-
ρεσίες, Σταθμούς και Κλάδους, δίδοντας τη δυνατότητα
στους Αστυνομικούς Διευθυντές, να ενισχύσουν ταυτό-
χρονα με έμπειρα μέλη τα Επαρχιακά ΤΑΕ, ΟΠΕ, και άλλα
νευραλγικά Τμήματα. Αναμένεται να τοποθετηθούν και
άλλοι δόκιμοι Αστυνομικοί στις Αστυνομικές Διευθύνσεις,
Τμήματα και Μονάδες, ενισχύοντας έτσι σημαντικά τα νευ-
ραλγικά αυτά τμήματα. 

Προγραμματίζεται επίσης η πρόσληψη άλλων 200-250
Αστυφυλάκων, το έτος 2020.

Παρά την σημερινή υποστελέχωση, η Αστυνομία είναι εκ
των πραγμάτων αναγκασμένη να επιφορτίζεται με πρό-
σθετες ευθύνες, οι οποίες προκύπτουν για παράδειγμα
από την απειλή της τρομοκρατίας, τα μη αστυνομικής φύ-
σεως καθήκοντα και τη δημιουργία νέων Τμημάτων, με την
απαιτούμενη στελέχωσή τους. Όμως, αξιοποιούμε κατάλ-
ληλα το υπάρχον προσωπικό μας, καθορίζοντας κατά πε-
ρίπτωση τις προτεραιότητές μας.

2.  Περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τον
πολίτη

Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, αντικατοπτρίζεται
και από την ποιότητα των σχέσεων που οικοδομούμε ως
Αστυνομία με την κοινωνία, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.
Όπως γνωρίζετε, η φιλοσοφία που ακολουθούμε είναι
αυτή που έχει επίκεντρό της τον πολίτη, με μοντέλο αυτό
της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Δηλαδή η συνεργασία με
τους πολίτες και τις τοπικές αρχές και μέσω αυτών, προ-
ωθούμε τη δημιουργία μιας ομπρέλας ασφάλειας για πρό-
ληψη και έγκαιρη αντίδραση.

Έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες στον τομέα αυτό
και ιδιαίτερα στον θεσμό του Παρατηρητή της Γειτονιάς,
δημιουργώντας ένα σημαντικό και αξιοζήλευτο δίκτυο επι-
κοινωνίας. Θέλουμε οι πολίτες να αισθάνονται την Αστυ-

νομία δίπλα τους και μαζί τους. Ποτέ απέναντί τους.

Η συνεχής παρουσία της Αστυνομίας σε κοινωνικές, φιλαν-
θρωπικές και άλλες εκδηλώσεις, ενισχύεται και αναβαθμί-
ζεται σε όλα τα επίπεδα. 

3.  Ειδικά βελτιωτικά και διαδικαστικά μέτρα σε
σχέση με τα ελλείποντα πρόσωπα και άλλων
παρόμοιας φύσεως υποθέσεων

Μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα και τα πρωτοφανή
εγκλήματα, θέλω να γνωρίζετε ότι έχουν τεθεί σε εφαρ-
μογή μια σειρά από μέτρα, που σχετίζονται άμεσα ή έμ-
μεσα με τη συγκεκριμένη υπόθεση και τα ελλείποντα
πρόσωπα.

Επιδίωξή μας είναι, να απαντηθούν πειστικά και στην
πράξη οι οποιεσδήποτε διαφαινόμενες αδυναμίες,
λάθη και παραλείψεις. Οι ενέργειες που έγιναν σε
άμεσο χρόνο, επικεντρώθηκαν στα μέτρα, για την κα-
λύτερη διερεύνηση περιπτώσεων ελλειπόντων προσώ-
πων. 

• Η εποπτεία και ο έλεγχος των υποθέσεων ελλειπόν-
των προσώπων ανατέθηκαν σε ειδική ομάδα στο
Γραφείο Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια.

• Συγκροτήθηκαν ομάδες κατά επαρχία, που ήδη επι-
θεωρούν όλες τις υπάρχουσες υποθέσεις ελλειπόν-
των προσώπων και εξετάζουν κατά πόσο κάποιες
από αυτές έχουν ελλείψεις, έτσι ώστε να γίνονται
όλες οι αναγκαίες ενέργειες. 

• Εκπονήθηκε Αστυνομική Διάταξη με ενσωμάτωση
του πρωτοκόλλου ενεργειών, για τις περιπτώσεις κα-
ταγγελιών ελλειπόντων προσώπων, περιλαμβανομέ-
νων και παιδιών.

• Καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών,
που ασχολούνται με τη διερεύνηση τέτοιων υποθέ-
σεων.

• Έγινε αναβάθμιση της λογισμικής εφαρμογής και
των δημοσιεύσεων, σε σχέση με τα ελλείποντα πρό-
σωπα, στους Η.Υ της Αστυνομίας, για ευκολότερη
πρόσβαση.

• Υποβάλλονται εισηγήσεις, για εξασφάλιση πρόσθε-
των νομικών εργαλείων, αναφορικά με παρόμοιου
τύπου υποθέσεις.

• Επικαιροπόιηση του Πρωτοκόλλου του Οργανισμού
HOPE FOR CHILDREN

• Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις Κοινότητες και
ομάδες μεταναστών.
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• Αύξηση του προσωπικού (κατά 2 μέλη) της Ειδικής
Ομάδας, που αναφέρθηκε πιο πάνω.

• Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις, για ανατροφοδό-
τηση των ενεργειών που έγιναν κατά τη διερεύνηση
των υποθέσεων και λήψη μέτρων, με σκοπό τη μη
επανάληψη ενδεχομένων λαθών.

• Προγραμματίζονται πρόσθετες εκπαιδεύσεις και
μετεκπαιδεύσεις, μελών που ασχολούνται με τη
διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.

• Περιπτωσιολογική μελέτη (case study) των υπό διε-
ρεύνηση υποθέσεων, για αποφυγή μελλοντικών
λαθών.

• Μελέτη των επισημάνσεων και πιθανών παραλεί-
ψεων που θα προκύψουν, από την έρευνα που
διενεργείται.

• Επιδιώκεται περαιτέρω ενδυνάμωση των επαφών
και σχέσεων, με ομάδες πληθυσμού και κοινότητες,
με σκοπό την υποβοήθηση του ανακριτικού έργου,
σε περιπτώσεις ελλειπόντων προσώπων.

Η εμπειρία που αποκτάται μέσα από τις συγκεκριμένες
περιπτώσεις, επηρεάζει σφαιρικά την προσέγγιση των δια-
δικασιών μας και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν ευά-
λωτες ομάδες. Η απόφασή μας είναι σε ανάλογης φύσεως
υποθέσεις, να υπάρχει συγκεκριμένη σειρά ενεργειών και
πρωτοκόλλων. 

Έχω ήδη δώσει οδηγίες, ώστε να ελέγχονται προγραμμα-
τισμένα οι Αστυνομικές Διατάξεις, με σκοπό να ενσωμα-
τωθούν σε αυτές, πιθανές βελτιώσεις και πρωτόκολλα
ενεργειών, εκεί και όπου χρειάζεται οποιαδήποτε διευκρί-
νηση. 

Επιπρόσθετα, έχουμε λάβει μια σειρά από μέτρα, που σχε-
τίζονται με την καλύτερη αστυνόμευση στους χώρους
όπου συχνάζει η μεταναστευτική κοινότητα, με σεβασμό
πάντοτε στην ισότητα και διαφορετικότητα.

Είναι γνωστές επίσης οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί
πολύ πρόσφατα, σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες απο-
τελούν εστίες παράνομων δραστηριοτήτων, με αστυνομι-
κές επιχειρήσεις και άλλες παρεμβάσεις. Τα μέτρα που έχουν
ληφθεί, εξελίσσονται παράλληλα με την ανάπτυξη ενός
δικτύου επικοινωνίας με τις κοινότητες των μεταναστών.

Η Αστυνομία διά μέσου του έργου της, θέλει να δώσει το
μήνυμα, ότι αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες και κατοί-
κους του νησιού μας, χωρίς διακρίσεις, ρατσιστικά ή φυλε-

τικά σύνδρομα, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί σεβασμό στους
Νόμους και Κανονισμούς της χώρας. Η Αστυνομία επιδιώ-
κει να δώσει το πραγματικό μήνυμα, ότι ενεργεί με αμερο-
ληψία, σοβαρότητα, επαγγελματισμό και γνώμονα την
προστασία της ανθρώπινης ζωής, έχοντας αυξημένη ευαι-
σθησία απέναντι στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 

Με βάση αυτές τις κατευθύνσεις:

• Έχουν δοθεί οδηγίες στον αρμόδιο Β/Αρχηγό, για
προγραμματισμό σειράς επαφών, κατευθείαν με τις
οργανωμένες ομάδες των μεταναστών. Θέλουμε να
διαβουλευόμαστε μαζί τους και να ανταλλάζουμε
σκέψεις και απόψεις, για θέματα που τους αφορούν
και εμπίπτουν στην δική μας αρμοδιότητα.

• Παράλληλα, αναβαθμίζουμε τη συνεργασία μας με
τους Ανεξάρτητους Θεσμούς της Πολιτείας, τους Διε-
θνείς Οργανισμούς, την Κοινωνία των Πολιτών και τις
μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στηριζόμενοι σε μια
σειρά Μνημονίων που έχουμε υπογράψει μαζί τους. 

• Πραγματοποιείται σειρά επισκέψεων, επαφών και
συναντήσεων, με τους πιο πάνω Θεσμούς και Οργα-
νώσεις. 

Στις εκδηλώσεις με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Πρόσφυγα, κατά τη διάρκεια των οποίων οργανώνονται
πολυπολιτισμικές δραστηριότητες, η Αστυνομία είναι πα-
ρούσα σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο, όπως έπραξε σε
παρόμοιας φύσεως εκδηλώσεις Μη Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων και στη μεγάλη συγκέντρωση της Ιεράς Μητρό-
πολης Ταμασού.

Προγραμματίζουμε επίσης δικές μας εκδηλώσεις, σε
συνεργασία με άλλους φορείς, όπου θα δίδεται η ευκαιρία
καλύτερης επικοινωνίας και ανάπτυξης σχέσεων εμπιστο-
σύνης, με τις μεταναστευτικές ομάδες και κοινότητες.
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Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και με γνώμονα τον άμεσο κα-
θορισμό, αξιολογούνται μια σειρά από ευρωπαϊκά προ-
γράμματα για εκπαίδευση, αναβάθμιση δεξιοτήτων των
μελών μας, αλλά και πιο εξειδικευμένα ζητήματα αστυνό-
μευσης.

Το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας αναλαμβάνει τέλος την
οργάνωση μιας σειράς ενημερωτικών δράσεων, για τους
κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο, σε συνεργασία
με το αρμόδιο Τμήμα της Αστυνομίας, ετοιμάζοντας απλές
συμβουλές σε διάφορες βασικές γλώσσες των μετανα-
στών, πέραν της ελληνικής για τους αυτόχθονες κατοίκους.
Το υλικό ενημέρωσης ετοιμάζεται με την εμπειρογνωμο-
σύνη των υπηρεσιών καταπολέμησης διαδικτυακού εγκλή-
ματος. 

4.  Αποκατάσταση του κύρους της Αστυνομίας
και εξύψωση του ηθικού των μελών μας

Η Αστυνομία είναι θεσμός άρρηκτα συνδεδεμένος με την
ύπαρξη, την εξέλιξη και την καθημερινή λειτουργία του
κράτους μας. 

Το κύρος και η περηφάνια της Αστυνομίας μπορεί να έχουν
πληγεί, αλλά - το λέω και το τονίζω - ότι οι δυσκολίες που
δημιουργήθηκαν, μας έχουν πεισμώσει. Μας έχουν θέσει
σε συναγερμό, γιατί τα στελέχη μας όλων των βαθμίδων,
διαθέτουν δυνάμεις και έχουν ικανότητες. Είναι άνθρωποι,
με αξιοπρέπεια και ευαισθησίες.

Πολλοί είναι αυτοί που διακρίνονται καθημερινά, για την
αυταπάρνηση, την προσήλωση στο καθήκον και την απο-
στολή τους, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στην
κοινωνία και στους συμπολίτες μας.

Έχω απευθυνθεί ήδη στα μέλη μας, δίδοντας το σύνθημα
για μια νέα αρχή! Απέναντι στις δυσκολίες δίδει απάντηση,
η σκληρή και επίμονη εργασία, η εγρήγορση, ο περισσό-
τερος επαγγελματισμός, ο αυστηρότερος έλεγχος, η πει-
θαρχία και η ικανότητά μας, να μαθαίνουμε από τα λάθη
μας. Με λογισμό και με σύνεση γυρίζουμε σελίδα.

Πραγματοποιήθηκαν και πραγματοποιούνται επισκέψεις
μου σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις, Τμήματα και Μο-
νάδες για επαφή με τη βάση και συζήτηση, σε μια προσπά-
θεια να ακούσω από όλους αν είναι δυνατόν, τις σκέψεις,
επιφυλάξεις, πιθανά παράπονα, εισηγήσεις και να αφουγ-
κραστώ τις ανησυχίες του απλού μέλους μας. 

Μέσα από αυτές τις συναντήσεις, προκύπτουν και άλλες
συμπληρωματικές ενέργειες, με βάση τις ανάγκες και τις

προτεραιότητές μας, σε όλες τις επαρχίες, τις οποίες
λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη.

Είναι με μεγάλη ικανοποίηση, που βλέπω τον ενθουσια-
σμό, το ενδιαφέρον και την όρεξη για δουλειά από τα μέλη
μας, που με κάνει να νιώθω και περήφανος αλλά και αισιό-
δοξος ότι θα τα καταφέρουμε.

Η Αστυνομία έχει τεράστιες δυνατότητες. Η δική μου
ευθύνη μαζί με την υπόλοιπη Ηγεσία, είναι να μεγιστοποι-
ήσουμε την απόδοση των μελών μας και θα τα καταφέ-
ρουμε. Θα δουλέψουμε πιο μεθοδικά, ώστε να φέρουμε
απτά και ορατά αποτελέσματα. Καλώ δε τους συμπολίτες
μας, να μας δώσουν πίστωση χρόνου και δεν θα διαψευ-
σθούν.

Σε αυτή την προσπάθεια που έχει αρχίσει και θα συνεχιστεί
τους επόμενους μήνες, προσμετρούν η εμπειρία, η γνώση,
η αξιοπιστία, η θέληση και η εντιμότητα της νέας Ηγεσίας.

Έχω τονίσει πολύ πρόσφατα, ότι είμαι έτοιμος «να βάλω
πλάτη» και να στηρίξω τον κάθε συνεπή Αστυνομικό.

• Θα επιβραβεύσω τους ικανούς και θα συμπερι-
φερθώ δίκαια, αμερόληπτα και αξιοκρατικά σε
όλους.

• Θα δώσω ευκαιρίες για βελτίωση και συνεχή εκπαί-
δευση στο κάθε ευσυνείδητο μέλος μας. 

• Θα μεριμνήσω για την ευημερία των Αστυνομικών
και τις καλύτερες συνθήκες εργασίας τους. Οι νέες
κτιριακές εγκαταστάσεις σε δύο Αστυνομικές Διευ-
θύνσεις (Πάφου και Αμμοχώστου), προσφέρουν
αυτή την ευημερία και άνεση. Βρισκόμαστε περαι-
τέρω στο τελικό στάδιο, για αποπεράτωση και άλλων
εγκαταστάσεων, όπως η ΑΔΕ Μόρφου.

• Άλλο σημαντικό επίτευγμα για την ευημερία των
μελών μας, είναι το γεγονός ότι έχει πρόσφατα συμ-
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φωνηθεί η εναρμόνιση του ωραρίου της Αστυνο-
μίας, με αυτό της υπόλοιπης Δημόσιας Υπηρεσίας,
ένα πρόβλημα που παρέμενε άλυτο για δεκαετίες.

Η στήριξη στα μέλη μας είναι δεδομένη και αποδεδειγ-
μένη. Θα είμαι όμως άτεγκτος, με όσους δεν θέλουν ή δεν
μπορούν να επιτελέσουν το λειτούργημα του Αστυνομι-
κού, τίμια, αντικειμενικά, ακριβοδίκαια, αμερόληπτα, με
σύνεση και επαγγελματισμό.

Η διαφθορά άρχισε να δέχεται καίρια πλήγματα, με τη λει-
τουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Η Αστυνομία
γίνεται καλύτερη, με την προσφορά και συμμετοχή του συ-
νόλου των μελών, σε όλες τις βαθμίδες. 

Η επιτυχία είναι η συνισταμένη μιας συλλογικής προσπά-
θειας και σε καμία περίπτωση θα επιτρέψω, η Υπηρεσία
μας να προχωρεί με τους ρυθμούς των λιγότερο ικανών και
των μετρίων. Η κρισιμότητα των ημερών, δεν στηρίζει κα-
θόλου αυτή την προσέγγιση.

Ο Οργανισμός μας γίνεται καλύτερος, μέσα από την προ-
γραμματισμένη συνολική αναδιοργάνωσή του, στη βάση
ενός σχεδιασμού, με πρότυπα και προδιαγραφές ανάλο-
γων Οργανισμών Επιβολής του Νόμου, σε προηγμένες
χώρες. Η προσπάθεια αυτή που είναι τροχιοδρομημένη,
προχωρεί γρήγορα και σταθερά. Στο βραχυπρόθεσμο μέλ-
λον, θα έχουμε μια Αστυνομία σύγχρονη, ανανεωμένη και
δυνατή. 

Επισημαίνω και πάλι ότι: 

• Η Αστυνομία βγάζει σήμερα στην πρώτη γραμμή,
εκεί και όπου χρειάζεται, τους πρώτους Αστυνομι-
κούς, οι προσλήψεις των οποίων έγιναν με αναβαθ-
μισμένα κριτήρια. Είναι μια σημαντική και χειρο-
πιαστή πρόοδος, που την αξιοποιούμε στην πιο
κατάλληλη περίοδο.

• Υιοθετούμε κριτήρια στις μεταθέσεις και εφαρμό-
ζουμε το θεσμό της εναλλαξιμότητας.

• Έχουμε ετοιμάσει και καταθέσαμε τις εισηγήσεις μας
για το νέο νομοσχέδιο, που αφορά στα κριτήρια ανέ-
λιξης και αναμένουμε την αποδοχή του. 

• Η Αστυνομική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, έχουν
αναβαθμιστεί με την εισαγωγή πανεπιστημιακού επι-
πέδου προγραμμάτων. Πρόσφατα δε, η Αστυνομική
Ακαδημία έχει εξασφαλίσει από τον Φορέα Διασφά-
λισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης
Εκπαίδευσης, Ιδρυματική Πιστοποίηση, καθώς και
πιστοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης των
δοκίμων Αστυνομικών.

• Εφαρμόζουμε το μοντέλο της Κοινοτικής Αστυνό-
μευσης, με πτυχές που σχετίζονται με την έξυπνη

αστυνόμευση, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία και
την πληροφορία.

• Αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες στήριξης, ευημερίας
και ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού μας.

• Η εναρμόνιση του ωραρίου έχει ήδη αναφερθεί.

• Γίνεται προσπάθεια για αναβάθμιση των κλιμάκων
εισδοχής και ανέλιξης των Αστυνομικών μας.

Η ουσία της προσπάθειάς μας είναι, να καταστήσουμε την
Αστυνομία έναν Οργανισμό που να ενισχύει την ασφάλεια
των πολιτών και να προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες στην
κοινωνία.

Είμαστε ένας Οργανισμός με τεράστια αποστολή, πολλα-
πλές και διαρκείς ευθύνες, αλλά και σημαντικές δυνατότη-
τες. Καθημερινά, πλήθος από ικανά και ευσυνείδητα
στελέχη, εργάζονται με επαγγελματισμό, για να φέρουν σε
πέρας την αποστολή αυτή. Ως είναι φυσικό, η κοινωνία μας
κρίνει και μας αξιολογεί.

Η ευθύνη μας ως Ηγεσία είναι, αυτές τις δυνατότητες να τις
αξιοποιούμε πλήρως, ώστε να δίδουμε την ευκαιρία στους
πιο ικανούς να ξεχωρίζουν και στους υπόλοιπους να βελ-
τιωθούν. Η αξιοκρατία και η χρηστή διοίκηση είναι για μας
φάρος και καθοδηγητής. Θέλω να επαναλάβω ότι στο επί-
κεντρο των ενεργειών μας είναι η λήψη μέτρων για:

• Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας.

• Ενδυνάμωση της φυσικής παρουσίας της, δίπλα
στους πολίτες. 

• Αναβάθμιση των μηχανισμών ουσιαστικής διαβού-
λευσης της Αστυνομίας με την κοινωνία, περιλαμβα-
νομένων των μεταναστών και των ευάλωτων ομά-
δων πληθυσμού.

• Στήριξη του σωστού, ευσυνείδητου και επαγγελμα-
τία Αστυνομικού.

Το μήνυμά μας προς την κοινωνία, είναι ότι θα ξανακερδί-
σουμε το στοίχημα! Συμπορευόμαστε με τους προβλημα-
τισμούς και τις ανησυχίες των συμπολιτών μας. Επιστρα-
τεύουμε κάθε ικμάδα δύναμης, γνώσης και εμπειρίας, για
να δώσουμε ξανά την ελπίδα. Το θέλουμε και το μπορούμε.
Δεν είμαστε αλάνθαστοι. Έχουμε όμως συναίσθηση της
σοβαρότητας της αποστολής μας και πιστεύουμε στο αν-
θρώπινο δυναμικό μας, που αποτελεί κομμάτι της κυπρια-
κής κοινωνίας και σάρκα από τη σάρκα της. ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ
ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ.

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Το 1983 ο John Adair είχε κα-
ταγράψει μέσα σε μια παρά-
γραφο ένα μικρό, αλλά άκρως
σημαντικό και καθοδηγητικό
μάθημα Ηγεσίας. The six most
important words… «I admit,
I made a mistake». The five
most important words… «I
am proud of you». The four
most important words…
«What is your opinion». The
three most important
words… «If you please». The
two most important words…
«Thank you». The one most

important word…«We» and the least most important
word…«I». 

Με βασική επιδίωξη την αξιοποίηση του δικτύου των μελ-
λοντικών Ηγετών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στα
θέματα αστυνόμευσης και την ενθάρρυνση της στενής και
εποικοδομητικής συνεργασίας εντός της Ε.Ε. πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 20-24/05/19, υπό τον
τίτλο «EU Law Enforcement Leadership Development - Fu-
ture Leaders», η πρώτη φάση του προγράμματος της Ευ-
ρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας στο Police University
College της πόλης Tampere της Φιλανδίας, με τη συμμε-
τοχή ανώτερων αξιωματικών των Υπηρεσιών Επιβολής του
Νόμου από κράτη μέλη της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, καθώς
και οργανισμών (Europol & Frontex). 

Κάποιοι από τους αντικειμενικούς στόχους του προγράμ-
ματος ήταν η αποτελεσματική εφαρμογή της καλλιέργειας
κινήτρων, εργαλείων και τεχνικών σε ένα πολυπολιτισμικό
περιβάλλον, η εποικοδομητική επικοινωνία της Ηγεσίας με
το εσωτερικό του οργανισμού (εργαζόμενους, υφιστάμε-
νους) και την κοινωνία, (συνεργάτες, κοινωνία, συμμάχους,
ακροατήριο), η ανάλυση των υπηρεσιακών στόχων, η συγ-
κέντρωση πληροφοριών και προτεινόμενες αλλαγές και
λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα. 

Το περιεχόμενο του προγράμματος περιελάμβανε μεταξύ
άλλων τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: διορατική

ηγεσία, στρατηγική σκέψη και προγραμματισμό, καθορι-
σμό οράματος και αποστολής, παρακίνηση και καθοδή-
γηση, ανάπτυξη συμμαχιών, προσαρμοσμένη διοίκηση
στα νέα δεδομένα και δημιουργία ισορροπίας μεταξύ
πόρων και απαιτήσεων, και εσωτερική και εξωτερική επι-
κοινωνία. Τα σημαντικότερα σημεία συζήτησης και χει-
ρισμού αφορούσαν μεταξύ άλλων: 

• στην πρόσκτηση εμπειριών, καθώς και την εξειδί-
κευση που αποτελούν το μέλλον των οργανισμών

• τις μελλοντικές προκλήσεις των οργανισμών επιβο-
λής του νόμου: επιχειρησιακές (έγκλημα, ψηφιοποί-
ηση, Cyber Crime, βία εναντίον της Αστυνομίας,
τρομοκρατία, κ.α.), υπηρεσιακές (οικονομική κρίση,
πόροι, αναδιοργάνωση, διακυβέρνηση, νέες νομο-
θεσίες), εργαζομένους (αφυπηρετήσεις, διάρθρωση
του οργανισμού, υγεία και ευημερία, απουσία ενδια-
φέροντος προσλήψεων), εξωτερικούς παράγοντες
με πρώτη την κοινωνία των πολιτών (παγκόσμια γε-
γονότα με τοπική επίδραση, κοινωνικές αλλαγές,
παγκοσμιοποίηση, παράνομη μετανάστευση και αυ-
στηρός έλεγχος των δράσεων και ενεργειών του ορ-
γανισμού)

• στην αλλαγή του τρόπου διοίκησης με εφαλτήριο το
σημείο εκκίνησης, του στόχου και του τρόπου υλο-
ποίησης 

• στην ανασφάλεια στο προσωπικό του οργανισμού

• στους Ηγέτες κάθε οργανισμού, οι οποίοι θα πρέπει
να έχουν υπόψη έξι βασικές αρμοδιότητες (ανά-
πτυξη οράματος, έλεγχο της αποδοτικότητας, επιχει-
ρηματικότητα, δικτύωση, καθοδήγηση του οργα-
νισμού, να εμπνέουν τους εργαζομένους) 

• στον Στρατηγικό Σχεδιασμό που επιβάλλεται να είναι
σαφής, μετρήσιμος, υλοποιήσιμος, αντικειμενικός,
ρεαλιστικός και προσαρμοσμένος στη δεδομένη
χρονική στιγμή

• στην αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης,
με διαφορετικά προφίλ για κάθε υπηρεσία, καθώς
και στη δημιουργία ελκυστικής ιστοσελίδας του ορ-
γανισμού

CEPOL Course 48/2019 “EU Law Enforcement Leadership
Development –Future Leaders” - Module 1 – Finland

Του Αστυνομικού Διευθυντή Τμήματος
Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

Μιχάλη Κατσουνωτού



• στο άνοιγμα του οργανισμού προς τους αλλοδαπούς
με μηχανισμούς επικοινωνίας που θα εμφορούνται
από σεβασμό στη διαφορετικότητα και στα δικαιώ-
ματά τους  

• στην υιοθέτηση ελκυστικών και αποτελεσματικών
εργαλείων παρακίνησης των εργαζομένων (δημι-
ουργία περιβάλλοντος θετικής συμπεριφοράς, ανοι-
κτή επικοινωνία, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον,
ευκαιρίες ανάπτυξης των ικανοτήτων, δημιουργία
δυναμικών ομάδων συνεργασίας, αποφυγή τιμωρίας
της αποκλίνουσας συμπεριφοράς, ξεκάθαροι και
ορατοί στόχοι, μη διενέργεια περιττών συναντή-
σεων) και εμπλοκής όλων των εργαζομένων στην
αποστολή και λειτουργία του οργανισμού με την πα-
ραχώρηση ευκαιριών, τη δημιουργία προκλήσεων
και γενικότερα να ασπαστούν τις αξίες και αρχές του
οργανισμού

• στην εμπνευσμένη Ηγεσία, η οποία να έχει καθημε-
ρινή επαφή με τη βάση του οργανισμού και να χα-
ρακτηρίζεται από χρηστή διοίκηση, ισονομία και
διαφάνεια

• στις αρχές της καθοδήγησης και της προετοιμασίας
(coaching and mentoring) που είναι βασικές αρχές
καθοδήγησης των μελών της ομάδας από Ηγέτες
που αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτοί μέσω
της υποδειγματικής επαγγελματικής συμπεριφοράς
(ο ηγέτης, ηγείται δια του παραδείγματός του. Ένας
ηγέτης εμφορείται από αυτοπεποίθηση όταν θέτει
ερωτήματα και όχι όταν υποδύεται την αυθεντία). 

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι οι Αρχές
επιβολής του Νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν υποχρέωση να αξιοποιούν όλα τα νομικά
εργαλεία (Ιδρυτικές Συνθήκες της Ε.Ε., συνεργασία
σε διεθνές, πολυμερές και διμερές επίπεδο, κοινές
ομάδες έρευνας, ευρωπαϊκή εντολή ανάκρισης,
Συνθήκη Prum κ.α.) και υπηρεσίες (Europol – Euro-
just – Frontex ) που βρίσκονται στη διάθεσή τους,
σε μια προσπάθεια να καταστήσουν την Ευρώπη
πιο ασφαλή.

Από πλευράς τους οι διοργανωτές υπογράμμισαν ότι,
τέτοιου είδους συναντήσεις είναι πολύ χρήσιμες και
σημαντικές αφού οι συμμετέχοντες, προερχόμενοι από
Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου από διάφορες χώρες, μπο-

ρούν να βοηθήσουν σημαντικά με τις γνώσεις και τις
εμπειρίες τους σε θέματα χάραξης στρατηγικής και μον-
τέρνας διεύθυνσης και διοίκησης.

Η αλλαγή στον τρόπο διοίκησης και ηγεσίας ξεκινά έχον-
τας ως εφαλτήριο το σημείο εκκίνησης, του στόχου και του
τρόπου υλοποίησης. Η πορεία προς την αλλαγή απαιτεί
μικρά και σταθερά βήματα και όχι άλματα. Ζούμε σ’ ένα
ευμετάβλητο περιβάλλον και οφείλουμε να προσαρμο-

στούμε. Τα δύο κρίσιμα ερωτήματα είναι (τι πρέπει να
αλλάξουμε, πως σχεδιάζουμε και πως εφαρμόζουμε τις
αλλαγές;). Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται το
λεγόμενο μοντέλο GROW. Goal: Τι θέλουμε να πετύ-

χουμε. Reality: Που βρισκόμαστε τώρα. Options: Πως
κινείσαι προς τους στόχους σου.  Way Forward: Τι ενέρ-
γειες πρέπει να γίνουν.

Η ανασφάλεια στο προσωπικό του οργανισμού αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η αποτελεσματική
επικοινωνία, η προετοιμασία για την αλλαγή, η επεξήγηση
και κατανόηση των στόχων, καθώς και που οδεύει ο οργα-
νισμός, έχουν ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη συμμετοχή
και αφοσίωση των εργαζομένων. Η ανασφάλεια των
εργαζομένων περιορίζεται και εξαλείφεται με την
συνεχή ενημέρωση, επικοινωνία και επεξήγηση των
υπηρεσιακών δεδομένων. Χαρακτηριστική είναι η
φράση του Κομφούκιου (450π.χ.) «Το ακούω και το
ξεχνώ. Το βλέπω και μπορεί να το θυμάμαι. Το κάνω και
το καταλαβαίνω». 

Η περιορισμένη αφοσίωση και προσήλωση έχει ως συνέ-
πεια την μηδαμινή συμμετοχή, κατανόηση και δέσμευση
με επακόλουθο την χαμηλή αποδοτικότητα, παραγωγικό-
τητα και αποτελεσματικότητα. Η παραγωγικότητα και απο-
τελεσματικότητα ενός οργανισμού «απογειώνεται» όταν ο
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εργαζόμενος νιώθει ευτυχής στο χώρο εργασίας. Το κοινό
αναμένει από τον οργανισμό επιβολής του νόμου, υπευθυ-
νότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, προσαρμοστικό-
τητα και παραγωγικότητα.

Ο οργανισμός επιβάλλεται να είναι ευέλικτος, 
ευπροσάρμοστος και ελκυστικός. Για την υλοποί-
ηση των πιο πάνω θα πρέπει να απαλλαγεί από την
γραφειοκρατία, την αποκέντρωση και εκχώρηση
των εξουσιών σε επίπεδο Διευθυντών και Διοικη-
τών, να εφαρμοστεί η εναλλαξιμότητα, να ενεργεί
προληπτικά, να δίνει ευκαιρίες, αξιοποίηση της τε-
χνολογίας, υιοθέτηση ευέλικτης και ελκυστικής
στολής, συνεχής εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο κεφά-
λαιο κάθε οργανισμού είναι το προσωπικό και θα
πρέπει να διαφυλάγεται ως «κόρη οφθαλμού».

Λόγω έλλειψης χώρου και χρόνου δεν θα επεκταθώ περισ-
σότερο κλείνοντας με την επισήμανση ότι, ένα από τα δυ-
σκολότερα εγχειρήματα είναι ο άνθρωπος να διαχειριστεί
τον άνθρωπο. Ως σώμα ασφαλείας, η στολή αποτελεί το
χαρακτηριστικό και διακριτικό γνώρισμά μας. Ωστόσο
πίσω από κάθε στολή υπάρχει ο μοναδικός άνθρωπος με
τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, προτερήματα, αδυνα-
μίες, ικανότητες, δυνατότητες και πολλά άλλα, τα οποία ο
κάθε Ηγέτης επιβάλλεται να αναγνωρίσει και να διαχειρι-
στεί με έντεχνο, εποικοδομητικό, παραγωγικό και αποτε-
λεσματικό τρόπο. Ένας επιτυχημένος διευθυντής εργοστα-
σίου παραγωγής σοκολάτας, μπορεί εξίσου να είναι ένας

επιτυχημένος διευθυντής υπηρεσίας ή οργανισμού επιβο-
λής του νόμου, αφού οι αρχές διοίκησης είναι  οι ίδιες. Σε
κάθε προγραμματισμό και στρατηγικό σχεδιασμό θα πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι (βραχυπρόθεσμοι,
μεσοπρόθεσμοί και μακροπρόθεσμοι) και να τίθενται ως
προτεραιότητα. Η σύγχρονη Αστυνομία επιβάλλεται να
εξελιχθεί σε Αστυνομία «Κοινωνικού Ταλέντου», όπου
με διαφάνεια, ισονομία, αμεροληψία αντικειμενικό-
τητα και στοχοπροσήλωση καλείται επιτακτικά να φέρ-
νει εις πέρας την κοινωνική αποστολή της (επιβολή του
νόμου και τάξης καθώς και καλλιέργεια και διατήρηση
των συνθηκών ευνομίας). Η συνταγματική μονοπωλιακή
άσκηση βίας στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της
αντιμετωπίζεται με δυσπιστία γι’ αυτό και όταν ασκείται γί-
νεται με φειδώ και απολύτως δικαιολογημένα. Οι πολίτες
απαιτούν ισότιμη αντιμετώπιση προσδοκώντας την περι-
φρούρηση των δικαιωμάτων τους. Η δουλειά μας αποτελεί
λειτούργημα και για αυτό θα πρέπει να είμαστε ένας «ανοι-
κτός οργανισμός» με μελετημένες προσεγγίσεις στα καθη-
μερινά προβλήματα της κοινωνίας ώστε να είμαστε
πρωτίστως ωφέλιμοι, αλλά και αποδεκτοί. Οι σύγχρονες
προκλήσεις επιβάλλουν σύγχρονη διοίκηση χωρίς γραφει-
οκρατικές διαδικασίες, συγκεντρωτισμό, αγκυλώσεις,
στρεβλώσεις και «ασφαλή» ρουτίνα, η οποία οδηγεί σε
εφησυχασμό. Οι αλλαγές και τα κίνητρα αποτελούν κινη-
τήριο μοχλό για περαιτέρω ώθηση και παρακίνηση των ερ-
γαζομένων, εκχωρώντας τους εξουσίες, αλλά ταυτόχρονα
καθιστώντας τους υπεύθυνους των πράξεων τους και όχι
ευθυνόφοβους, οι οποίοι δεν λογοδοτούν ποτέ και σε κα-
νέναν για την απραξία τους.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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Το φαινόμενο των ναρκωτι-
κών και γενικότερα της χρή-
σης εξαρτησιογόνων ουσιών
στην Κύπρο, αλλά και τις δρά-
σεις που αναπτύσσονται για
αντιμετώπισή του, σκιαγρα-
φεί, σε συνέντευξη που παρα-
χώρησε στις 26/06/2019 στη
cypruspolicenews.com, ο Εκ-
πρόσωπος Τύπου της ΥΚΑΝ,
Αστυνόμος Β΄ Στέλιος Σεργί-
δης με αφορμή την Παγκό-
σμια Μέρα κατά της Κατά-
χρησης και Παράνομης Διακί-
νησης των Ναρκωτικών. 

Ο κ. Σεργίδης μιλά για τις προκλήσεις και τις δυσκολίες για
ολιστική καταπολέμηση του φαινομένου και περιγράφει
τα θετικά βήματα και δράσεις που αναπτύσσονται από την
Αστυνομία Κύπρου για αντιμετώπισή του φαινομένου των
ναρκωτικών.

Κύριε Σεργίδη πώς σκιαγραφείται το φαινόμενο των
ναρκωτικών  στην Κύπρο σήμερα; 

Το φαινόμενο των ναρκωτικών γενικά χαρακτηρίζεται από
μια δυναμική, έτσι και στην Κύπρο είναι ένα φαινόμενο που
αλλάζει και εξελίσσεται συνεχώς. Νέες προκλήσεις εμφα-
νίζονται συνεχώς και αυξάνονται. Βάση της Ευρωπαϊκής
Έκθεσης για τα ναρκωτικά 2019 του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, οι κυριό-
τερες τάσεις είναι ανησυχητικές, ως εξής:

– Ρεκόρ κατασχέσεων κοκαΐνης

– Νέες μέθοδοι διανομής και τα συνδεόμενα προβλή-
ματα υγείας

– Ενδείξεις αλλαγών στην αγορά ηρωίνης

– Αυξημένη παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών στην
Ευρώπη

– Καινοτομίες στο πεδίο της ανάπτυξης προϊόντων
κάνναβης 

Η κάνναβη στην Κύπρο παραμένει η κύρια ουσία κατάχρη-
σης. Τα περισσότερα άτομα που αιτούνται θεραπείας,
ανέφεραν την κάνναβη ως κύρια ουσία κατάχρησης. Τα οπι-

ούχα αποτελούν τη δεύτερη ουσία κατάχρησης βάση του
δείκτη θεραπείας. Η κοκαΐνη αποτελεί την πιο δημοφιλή
διεγερτική ουσία στο γενικό πληθυσμό βάση των ερευνών,
ενώ παράλληλα παρατηρείται αύξηση της χρήσης μεθαμ-
φεταμίνης, η οποία όμως κινείται σε χαμηλά επίπεδα.

Σε ποιά επίπεδα βρίσκεται η Κύπρος σε σύγκριση με
τον Ευρωπαϊκό χώρο όσον αφορά στη χρήση ναρκω-
τικών;

Σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είμαστε σε χαμηλά επίπεδα, εάν λάβουμε υπόψη και τις
υπάρχουσες έρευνες, αλλά και τους δείκτες του Ευρωπαϊ-
κού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά. Όπως όμως έχει
προαναφερθεί, υπάρχει μια αυξητική τάση του φαινομέ-
νου των ναρκωτικών σε ορισμένες ουσίες και η νέα πρό-
κληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, εκτός από την
μεταμφεταμίνη και τα συνθετικά οποιοειδή, είναι οι νέες
ψυχοτρόπες ουσίες. Η παραγωγή σύνθετων ναρκωτικών
ουσιών στην Ευρώπη μοιάζει να αυξάνεται, να διαφορο-
ποιείται και να εφαρμόζει πιο καινοτόμες μεθόδους. Νέες
χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των
χημικών ενώσεων για την παραγωγή συνθετικών ναρκω-
τικών. Αυτό δυσκολεύει τις Αρχές Επιβολής του Νόμου
στον εντοπισμό τους.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών 
Στέλιος Σεργίδης, σκιαγραφεί το φαινόμενο των ναρκωτικών στον
τόπο μας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

Εκπρόσωπος Τύπου της ΥΚΑΝ, Στέλιος Σεργίδης
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Η  πρόληψη  περιλαμβάνει  κάθε  προσπάθεια  για 
μείωση ή καθυστέρηση της ζήτησης χρήσης
ουσιών. Είναι σημαντικό να λειτουργεί σε πολλά
επίπεδα και να ξεκινά από μικρές ηλικίες

Πέραν από τον επιχειρησιακό τομέα, η Υ.ΚΑ.Ν επικεν-
τρώνει τις προσπάθειές της στον τομέα της πρόληψης.
Σε ποιες ενέργειες προβαίνει; Τι είναι η πρόληψη της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και πότε ξεκινάει;

Η πρόληψη περιλαμβάνει κάθε προσπάθεια για μείωση ή
καθυστέρηση της ζήτησης χρήσης ουσιών. Είναι σημαν-
τικό να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα και να ξεκινά από μι-
κρές ηλικίες με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια μίας
στάσης ζωής χωρίς εξαρτήσεις, που να σέβεται τον
άνθρωπο και τις ανάγκες του.  Όταν λέμε πρόληψη εννο-
ούμε αγωγή υγείας και παιδείας με την ευρύτερη έννοια
του όρου, στην οποία εμπλέκονται όλοι,. Άρα, στον κατα-
σταλτικό τομέα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τη μία
τους εμπόρους και διακινητές με τα εργαλεία που μας πα-
ρέχει ο Νόμος και από την άλλη τους χρήστες, που πλέον
δεν ορίζονται ως εγκληματίες, αλλά ως άτομα που χρήζουν
βοήθειας, αφού η πολιτεία βλέπει το θέμα, ως θέμα δημό-
σιας υγείας. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί μια βασική
λειτουργία της Υ.ΚΑ.Ν. που είναι η πρώιμη παρέμ-
βαση, με σκοπό να ανακόψουμε τους νεαρούς στην
πορεία τους προς τηνχρήση.

Όσον αφορά στην πρόληψη από μικρές ηλικίες, ποιά
προληπτική πολιτική κατά των εξαρτησιογόνων ου-
σιών ακολουθεί η Υπηρεσία;

Τα τελευταία χρόνια, έχει αναπτυχθεί μια βασική λειτουρ-
γία της Υ.ΚΑ.Ν. που είναι η πρώιμη παρέμβαση, με σκοπό
να ανακόψουμε τους νεαρούς στην πορεία τους προς την
χρήση. Πρόκειται για διαφορετική μεταχείριση νεαρών
συλληφθέντων για ναρκωτικά στους οποίους, κάτω από
ορισμένα κριτήρια, παρέχεται η εναλλακτική της θερα-
πείας σε θεραπευτικά κέντρα, από του να προσαχθούν
ενώπιον Δικαστηρίου και να στιγματιστούν. Η πολιτική της
παραπομπής των νεαρών χρηστών για θεραπεία, ξεκίνησε
σε πιλοτική βάση τον Ιανουάριο του 2007, με τη δημιουρ-
γία της Υπηρεσίας των Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβα-
σης στο Γραφείο Πρόληψης της Υ.ΚΑ.Ν.. Τον Δεκέμβριο του
2008 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009, υιοθετήθηκε η πιλο-
τική εφαρμογή του γερμανικού προληπτικού προγράμμα-
τος με την επωνυμία «Fred goes Net», μαζί με άλλες 17
ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα από το 2010-2011 δια-
νύει την μεταβατική του περίοδο και υπογράφεται τροπο-
ποιημένο, το 2011 με την ονομασία «Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας». Στις 16 Φεβρουαρίου, 2016 υπογράφεται το ανα-

θεωρημένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, το οποίο σε συνεν-
νόηση με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου,
προνοεί τη λειτουργία θεραπευτικών κέντρων (μη κρατι-
κών) σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, όπου κρίνεται
αναγκαίο, για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των εξυπηρε-
τουμένων. 

Σε τι ποσοστό ανέρχεται σήμερα ο αριθμός των νεα-
ρών χρηστών που  παραπέμπεται στα θεραπευτικά
κέντρα από την Υ.ΚΑ.Ν.; Πόσο σημαντική αποδεικνύε-
ται αυτή η δράση;

Ενδεικτικά, να αναφέρω ότι κατά το 2018 παραπέμφθηκαν
από τους Λειτουργούς Κοινωνικής Παρέμβασης της
Υ.ΚΑ.Ν. συνολικά 450 άτομα, από τα οποία οι 318 ήταν χρή-
στες ναρκωτικών, καθώς και 132 άτομα που προέρχονταν
από το υποστηρικτικό τους περιβάλλον, (γονείς,  αδέλφια,
κ.α.). Να σημειωθεί εδώ ότι σύμφωνα με δημοσίευση του
Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά στην Κύπρο
αυτή την στιγμή, η Αστυνομία Κύπρου - Υ.ΚΑ.Ν. είναι η
πρώτη πηγή παραπομπής αιτούντων για θεραπεία, βάσει
της διαδικασίας που υλοποιείται μέσω του πρωτόκολλου
συνεργασίας. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό,
είναι ότι αυτός ο πληθυσμός χωρίς την παρέμβασή μας,
δεν θα είχε πρόσβαση ποτέ σε θεραπευτικά κέντρα. Νεαρά
άτομα που πειραματίζονται με τη χρήση, χωρίς έγκαιρη
παρέμβαση  είναι πιθανόν, ένα ποσοστό από αυτά, να προ-
χωρήσει στη χρήση ή και στην εξάρτηση. 

Επιπρόσθετα ως Αστυνομία, μέσω της παροχής βοήθειας
σε νεαρή ηλικία, προβλέπουμε και στη μείωση της εγκλη-
ματικότητας μακροχρόνια, διότι η εμπλοκή στις εξαρτησιο-
γόνες ουσίες, οδηγεί και σε άλλες μορφές παραβατικότητας.

Τέλος, θα θέλαμε να στείλετε ένα μήνυμα προς τους νέους 

Το μήνυμα που στέλνουμε
ως Υπηρεσία Καταπολέμη-
σης Ναρκωτικών προς τους
νέους, είναι ότι είμαστε
δίπλα τους και πιστεύουμε
στις ικανότητές τους. Eίναι
πάρα πολύ δημιουργικοί και
μπορούν να ανταπεξέλθουν
στις δύσκολες κοινωνικές
συνθήκες που επικρατούν
σε πολλές κοινωνίες, συμπε-
ριλαμβανομένης και της
δικής μας, χωρίς να χρει-

άζονται τεχνητά μέσα.  Όσοι
αισθάνονται ότι χρειάζονται βοήθεια, η παράκλησή μας
είναι να το ζητήσουν, προτού ο πειραματισμός με τις πα-
ράνομες ουσίες γίνει εξάρτηση. Στην Υπηρεσία, λειτουργεί
όλο το 24ωρο, η Ανοικτή Γραμμή Βοήθειας 1498, στην
οποία μπορούν να αποτείνονται και αφού τους δοθούν οι
ανάλογες συμβουλές, γίνεται ο ανάλογος χειρισμός, της
κάθε περίπτωσης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



Δ’ μέρος

4.8  Διάκριση πειρατείας και τρομοκρατικής ενέργειας

Στην τρομοκρατική ενεργεία
επί πλοίου ή αεροσκάφους
σε αντίθεση με την πειρατεία
που αποκλειστικός σκοπός
είναι η οικονομική πλευρά,
στόχος είναι και η ικανοποί-
ηση ιδεολογικών ή εκδικητι-
κών  αιτημάτων. Η μη
ύπαρξη άλλου πλοίου αναι-
ρεί ένα από τους όρους του
ορισμού, καθότι σε τέτοιες
περιπτώσεις οι δράστες συ-
νήθως επιβιβάζονται με το
καθεστώς του επιβάτη. Στο
περιστατικό του κρουαζιερό-
πλοιου Achille Lauro  της
εταιρείας Koninklijke Rotter-
damsche Lloyd  το οποίο κα-

ταλείφθηκε στις 7/10/1985  από την ομάδα Palestine
Liberation Front η οποία σκότωσε 69 ισραηλινούς και τους
πέταξε στη θάλασσα, το περιστατικό πυροδότησε την
κρίση της Sigonella (λόγω της ομώνυμης Στρατιωτικής
Βάσης) στην οποία αεροσκάφος της Egyptair 737 που με-
τέφερε τους αεροπειρατές αναγκάστηκε σε αλλαγή σχε-
δίου πτήσης, παρά  τις  πιέσεις των ΗΠΑ για να θεωρηθεί
το περιστατικό ως πειρατεία (η Ιταλία αντιμετώπισε την εν
λόγω περίπτωση ως τρομοκρατική ενέργεια). Η Ιταλία
προχώρησε στο συνέδριο της Ρώμης όπου διαμορφώθηκε
η σύμβαση SUA (Suppression of Unlawful Acts).

4.9  Καταδίωξη -Hot Pursuit, άρθρο 111 UNCLOS

Τυχόν καταδίωξη στόχου μπορεί να συνεχιστεί πέραν των
χωρικών υδάτων σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράχ-
θηκε εντός των χωρικών υδάτων του παράκτιου κράτους
και μπορεί να φθάσει έως και τα χωρικά ύδατα άλλου πα-
ρακτίου κράτους χωρίς να τα παραβιάσει, εάν η καταδίωξη
είναι συνεχής χωρίς να χαθεί η επαφή με τον στόχο. 

Εξαίρεση αποτελεί η άδεια-συμφωνία  από τον ΟΗΕ για κα-
ταδίωξη ακόμα και σε χωρικά ύδατα άλλης χώρας, όπως
στο παράδειγμα της Σομαλίας για πολεμικά - κυβερνητικά
πλοία που επιχειρούν κάτω από τα πλαίσια των επιχειρή-
σεων ΑΤΑΛΑΝΤΑ (Ε.Ε.) και ΝΑΤΟ.

5.  Τι συμβαίνει με τις Πλατφόρμες ανόρυξης
πετρελαίου

Η περίπτωση των Πλατφόρμων ανόρυξης πετρελαίου είναι
ιδιάζουσα καθότι ενώ όταν ταξιδεύουν θεωρούνται ως
πλοίο, όταν εγκατασταθούν έχουν ειδικό καθεστώς «Κρά-
τους» που η σύνδεση του με το παράκτιο Κράτος  ορίζεται
από το 'Protocol For The Suppression Of Unlawful Acts
Against The Safety Of Fixed Platforms Located On The
Continental Shelf'1 μόνο όσον αφορά αδικήματα και πα-
ράνομες ενέργειες πάνω στις πλατφόρμες, καθώς και τα δι-
καιώματα επέμβασης των Civil Services του παράκτιου
κράτους. Τυχόν επέμβαση Military Services δύναται να
θεωρηθεί εισβολή σε ξένο έδαφος. 

Σε γενικές γραμμές όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη
Διεθνής Σύμβαση που να επιλαμβάνεται συγκεκριμένα τα
των πλατφόρμων ανόρυξης πετρελαίου.

Η Σύμβαση για το Continental Shelf2 (Geneva, 1958)  κα-
θορίζει ζώνες ασφαλείας γύρω από τις εγκαταστάσεις, για
τις οποίες  το παράκτιο κράτος, υποχρεούται να αναλάβει
όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των έμβιων
πόρων της θάλασσας από επιβλαβείς παράγοντες. 

5.1  Άλλες συμβάσεις 

Σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δί-
καιο της θάλασσας (UNCLOS, 1982)3 τα κράτη έχουν το
κυριαρχικό δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τους φυσικούς
τους πόρους, να προστατεύουν και να διατηρούν το θα-
λάσσιο περιβάλλον, αλλά και την ευθύνη της πρόνοιας για
πρόληψη ατυχημάτων και αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης  (άρθρα 50, 56, 76,  77, 78, 80, 81, 193,
194.3.γ, 235).

Οι νόμοι της θάλασσας, σαν παραμύθι…

Του Αστυνόμου Β'  Χριστόδουλου Παναγή
(LLM Commercial Law -

UWE Univercity UK. 
Απόφοιτος ΑΕΝ Πλοιάρχων  -

Πλοίαρχος Β τάξεως)
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Επιπλέον το παράκτιο κράτος οφείλει να  εξασφαλίσει ότι
υπάρχει επαρκής δυνατότητα προσφυγής στo νομικό  του
σύστημα.

Θέματα θαλάσσιας ρύπανσης ρυθμίζονται και από την
Σύμβαση MARPOL 73/784 (Marine Pollution). Η MARPOL
έχει έναν ευρύ ορισμό για το τι είναι πλοίο περιλαμβάνον-
τας πλατφόρμες. Για αυτό το λόγο περιλαμβάνει ρύπανση
που μπορεί να προκληθεί από την πλατφόρμα ως πλοίο και
όχι ως όργανο ανόρυξης.

Η σύμβαση για τον έλεγχο των επιβλαβών συστημάτων
κατά της ρύπανσης στα πλοία (2009) Convention on the
Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships
(2009)5 αφορά τα χρώματα που χρησιμοποιούνται στα
ύφαλα των πλοίων και περιλαμβάνει κατ΄ επέκταση τις
πλατφόρμες.

Η σύμβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από
την απόρριψη αποβλήτων και άλλα θέματα (LC), 1972 (και
το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1996) (Convention on
the Prevention of Marine Pollution by Dumping of
Waste and Other Matters (LC), 1972 (and the 1996 Lon-
don Protocol))6 περιέχει κανόνες που ισχύουν για πλατ-
φόρμες και άλλες κατασκευές.

Η Σύμβαση Διάσωσης του 1989 η οποία καθορίζει τα της
διάσωσης πλωτών κατασκευών, (Salvage Convention
1989)7 δεν ισχύει για σταθεροποιημένες πλατφόρμες,

αλλά για πλατφόρμες οι οποίες βρίσκονται εν κινήσει
(όπου έχουν καθεστώς πλοίου) (άρθρο 3).

Η διεθνής σύμβαση του Χονγκ Κονγκ για την ασφάλεια και
την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με την ανακύ-
κλωση πλοίων 2009 (Hong Kong International Conven-
tion for the Safe and Environmentally Sound Recycling
of Ships, 2009)8 σχύει και για πλατφόρμες, επιλαμβανο-
μένη θέματα τα οποία περιγράφονται στο όνομα της. 

Το Ε’ και τελευταίο μέρος του άρθρου θα δημοσιευθεί
στο επόμενος Τεύχος του περιοδικού «Αστυνομικά
Χρονικά».. 

1.  'Protocol For The Suppression Of Unlawful Acts Against The
Safety Of Fixed Platforms Located On The Continental Shelf'
(Un.org, 1988) <http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/conven-
tions/Conv9.pdf> accessed 24 February 2018.

2.  'CONVENTION ON THE CONTINENTAL SHELF (1958)'
(Sedac.ciesin.columbia.edu, 1958) <http://sedac.ciesin.colum-
bia.edu/entri/texts/continental.shelf.1958.html> accessed 30
May 2018.

3.  'United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 De-
cember 1982 AS AMENDED' (Un.org, 1982)
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts
/unclos/unclos_e.pdf> accessed 30 May 2018.

4.  'MARPOL - International Convention For The Prevention Of
Pollution From Ships' (Mar.ist.utl.pt, 1973)
<http://www.mar.ist.utl.pt/mventura/Projecto-Navios-I/IMO-
Conventions%20%28copies%29/MARPOL.pdf> accessed 30
May 2018.

5.  'International Convention On The Control Of Harmful Anti-
Fouling Systems On Ships, 2001'

(Assets.publishing.service.gov.uk, 2001) <https://assets.publish-

ing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/at-

tachment_data/file/238489/7781.pdf> accessed 30 May 2018.

6.  1996 PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE PREVENTION

OF MARINE POLLUTION BY DUMPING OF WASTES AND OTHER

MATTER, 1972' (imo.org, 1972)  <http://www.imo.org/en/Our-

Work/Environment/LCLP/Documents/PROTOCOLA-

mended2006.pdf> accessed 30 May 2018.

7.  'IMO, International Convention On Salvage, 1989' (Jus.uio.no,

1989) <http://www.jus.uio.no/lm/imo.salvage.conven-

tion.1989/doc.html> accessed 30 May 2018.

8.  'HONG KONG INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFE

AND ENVIRONMENTALLY SOUND RECYCLING OF SHIPS, 2009'

(Basel.int, 2009)

<http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/s

hips/HongKongConvention.pdf> accessed 30 May 2018.
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Ο Ανώτερος Υπαστυ-
νόμος Χρίστος Αν-
δρέου διαδέχθηκε τον
Αστυνόμο Β’ Ανδρέα
Αγγελίδη, μετά από
επτά χρόνια, στο πη-
δάλιο του Γραφείου
Τύπου και Δημοσίων
Σχέσεων του Αρχη-
γείου Αστυνομίας. 

Η επίσημη ανάληψη
των καθηκόντων του
ανακοινώθηκε στις 5
Ιουλίου, 2019 σε δη-
μοσιογραφική διά-
σκεψη, παρουσία του
Αρχηγού Αστυνομίας
κ. Κύπρου Μιχαηλίδη. 

Ο κ. Μιχαηλίδης αφού
συνεχάρη τον απελθόντα Εκπρόσωπο Τύπου Α. Αγγελίδη
για το έργο του, τόνισε ότι «Ανταποκρίθηκε σε πολύπλοκα
καθήκοντα, συντονίζοντας μια ομάδα ικανών συνεργατών
στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, θέτοντας τη
δική του σφραγίδα στη δημόσια επικοινωνία της Αστυνο-
μίας». Ακολούθως, αναφερόμενος στο νέο Εκπρόσωπο
Τύπου του Σώματος Χρ. Ανδρέου, ο κ. Μιχαηλίδης ευχή-
θηκε κάθε επιτυχία στο νέο του έργο και εξέφρασε την βε-
βαιότητα ότι «η Αστυνομία θα συνεχίσει την πορεία ανα-
βάθμισης της υπεύθυνης επικοινωνίας και της πολύ καλής
συνεργασίας με τα MME και τους δημοσιογράφους». Δρατ-
τόμενος της ευκαιρίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας μίλησε και
για την επικοινωνιακή πολιτική της Αστυνομίας και την ιδι-
αίτερη σημασία που αποδίδεται σε αυτή, διευκρινίζοντας
πως για την Αστυνομία, σημασία έχει η αντικειμενική πλη-
ροφόρηση και όχι το περιτύλιγμά της. 

Ο απελθών Εκπρόσωπος Τύπου, αφού έκανε μια σύντομη
αναδρομή στην επτάχρονη θητεία του στο Γραφείο Τύπου
& Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας, καταγράφοντας το
έργο που υλοποιήθηκε, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις,
που αντιμετώπισε, αλλά και τις εμπειρίες που αποκόμισε,
ανέφερε «Αισθάνομαι ότι καταφέραμε να καταστήσουμε
την Αστυνομία πιο ανοιχτή στην κοινωνία, μέσα από την
υπεύθυνη και αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών.
Πετύχαμε να αναδείξουμε πολλές πτυχές του καθημερινού

έργου της Αστυνομίας και να προβάλουμε το ρόλο της και
τα μέλη μας, ιδιαίτερα τους αστυνομικούς που βρίσκονται
στην πρώτη γραμμή και εργάζονται με επαγγελματισμό
και αφοσίωση». Καταλήγοντας, ο Ανδρέας Αγγελίδης ευ-
χαρίστησε τους πρώην αλλά και το νυν Αρχηγό Αστυνο-
μίας, καθώς και την υπόλοιπη ηγεσία του σώματος, για την
άψογη συνεργασία, όπως ανέφερε, αλλά και ολόκληρη τη
δημοσιογραφική οικογένεια για την πολύ καλή και ειλι-
κρινή συνεργασία που είχαν.

Από πλευράς του, ο νέος Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνο-
μίας, χαρακτήρισε τιμή για τον ίδιο, το γεγονός ότι ο Αρχη-
γός Αστυνομίας του εμπιστεύτηκε τη θέση του Εκπρο-
σώπου Τύπου του Σώματος. «Θα εργαστούμε με προσή-
λωση» τόνισε ο κ. Ανδρέου, «ώστε μέσα από την προβολή
του έργου της Αστυνομίας, να συμβάλουμε στην αποκατά-
σταση του κύρους και της εμπιστοσύνης της, από τους πο-
λίτες. Ευελπιστώ» σημείωσε, «σε μια ουσιαστική, ειλικρινή,
αγαστή και εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους λει-
τουργούς των ΜΜΕ, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο
που επιτελούν προς την κοινωνία. Στόχος και προσδοκία
μου είναι, πρωτίστως, η έγκυρη και αντικειμενική ενημέ-
ρωση του κοινού, στη βάση της διαφάνειας, της ειλικρίνειας
και της δεοντολογίας. Αποτελεί καθήκον της Αστυνομίας
και ταυτόχρονα σταθερή υποχρέωση για μένα ως εκπρο-
σώπου της» συνέχισε «ο σεβασμός στην αλήθεια και στο
δικαίωμα του πολίτη για ολοκληρωμένη πληροφόρηση».

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα κ. Χρίστου
Ανδρέου

Ο Ανώτερος Υπαστυνόμος Χρίστος Ανδρέου γεννήθηκε
στη Λευκωσία το 1972. Αφού υπηρέτησε τη στρατιωτική
του θητεία, εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας στις 18
Μαΐου, 1992. Αφού ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση
Δοκίμων Αστυφυλάκων, υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα,
Κλάδους και Υπηρεσίες της Αστυνομίας, μεταξύ των
οποίων στον Ειδικό Αντιτρομοκρατικό Ουλαμό (ΕΑΟ) και
τον Ουλαμό Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ) Αμμοχώστου.
Επίσης, για 17 χρόνια υπηρέτησε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως
Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λάρνακας και για κάποιο χρονικό διά-
στημα ως Υπεύθυνος. 

Το 1995 ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο
Thames Valley University UK και έλαβε δίπλωμα Introduc-
tory Certificate in Management και το 2010 έλαβε δίπλωμα
Criminal Justice Education. Επίσης, είναι κάτοχος πτυχίου

Αλλαγή σκυτάλης στο Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
της Αστυνομίας 
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BSc (Hons) in Crime and Criminology (2006-2010) και
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc in Criminology and
Criminal Psychology (2011-2013) από το Portsmouth Uni-
versity Αγγλίας. Το 2010 αποφοίτησε από τη Σχολή FBI
National Academy Quantico USA - Criminal Justice (Gen-
eral Course of Instruction).  Επιπρόσθετα, παρακολούθησε
σωρεία σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό.  Είναι νυμφευμένος με την Φωτεινή
Σπυρίδωνος και έχουν τέσσερα παιδιά. 

Αφυπηρετήσεις μελών της Αστυνομίας 

Σε μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιου-
λίου, 2019 στο Αρχηγείο Αστυνομίας, η Ηγεσία, οι Αξιωμα-
τικοί και τα μέλη του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρώπινου
Δυναμικού του Αρχηγείου, αποχαιρέτισαν με συγκίνηση τον
Διευθυντή του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυνα-
μικού, Αστυνόμο Α’ κ. Γιώργο Γεωργίου, ο οποίος από την 1η
Αυγούστου, 2019, αποχώρησε από τις τάξεις της Αστυνο-
μίας με την ευκαιρία της αφυπηρέτησής του.

Σε έντονα συγκινησιακό φορτισμένο κλίμα, ο Αρχηγός
Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, απευθυνόμενος προς
τον κ. Γεωργίου, αναφέρθηκε στο έργο, στην μακρόχρονη
και ευδόκιμη υπηρεσιακή του προσφορά, στον αξιοζή-
λευτο επαγγελματισμό του, αλλά και στις δύσκολες στιγμές
που έζησε στην καριέρα του. Υπογράμμισε επίσης το ακέ-
ραιο του χαρακτήρα του και την αφοσίωση του προς την
αστυνομική εργασία όλα τα χρόνια της υπηρεσίας του,
παρ’ όλες τις δυσκολίες που έζησε και υπογράμμισε ότι η
Υπηρεσία, οι συνάδελφοι του και το κοινωνικό σύνολο κέρ-
δισαν πολλά από την προσφορά του. Ακολούθως, αφού
τον ευχαρίστησε προσωπικά για την άψογη συνεργασία
που είχαν, του ευχήθηκε υγεία και κάθε καλό στην προσω-
πική και οικογενειακή του ζωή. Παράλληλα, ως ένδειξη
ελάχιστης τιμής, του προσέφερε αναμνηστική πλακέτα. 

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργίου, φανερά συγκινημένος,
αφού ευχαρίστησε τον Αρχηγό και το προσωπικό της
Αστυνομίας για την άψογη συνεργασία που είχαν και την

τιμητική τελετή που του διοργάνωσαν, έκανε σύντομη ανα-
φορά στα 41 χρόνια της υπηρεσίας του στην Αστυνομία,
στην κοινή πορεία που είχε με τον Αρχηγό Αστυνομίας,
αλλά και στη συναισθηματική σύνδεση του με το προσω-
πικό του Τμήματός του. Υπογράμμισε ωστόσο, ότι και μετά
την αφυπηρέτηση του θα παραμείνει ενεργός πολίτης και
στενός συνεργάτης της Αστυνομίας. 

Στις 12 Ιουλίου, 2019 ο Αρχηγός Αστυνομίας, τίμησε τον κ.
Γεωργίου για την μακρόχρονη και ευδόκιμη υπηρεσιακή
του προσφορά με τιμητικό δίπλωμα.

Ο κ. Γεωργίου, ο οποίος προσελήφθη στην Αστυνομία
Κύπρου την 1η Μαρτίου, 1979 υπηρέτησε σε διάφορους
Σταθμούς, Τμήματα και Υπηρεσίες και από τις 23 Ιουνίου,
2014 μέχρι τις 31 Ιουλίου, 2019 στο Τμήμα Διοίκησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Αστυνομίας, ως
Αστυνομικός Διευθυντής. 

Θεόδωρος Ικκής: Ένα αγαπητό μέλος της Αστυνομίας
αποχαιρέτησε την αστυνομική οικογένεια μετά από 29
χρόνια υπηρεσίας

Την 1η Σεπτεμβρίου,
2019 ο αγαπητός σε
όλους Θεόδωρος Ικκής
έντονα συγκινημένος
αποχαιρέτησε την δεύ-
τερη οικογένεια του,
την Αστυνομία Κύ-
πρου, λόγω της αφυ-
πηρέτησής του από το
Σώμα.

Ο Θεόδωρος Ικκής
γεννήθηκε στις 23 Αυ-
γούστου 1957 στην πε-
ριοχή Αγίου Λουκά
(Τσιακλαγιά). Στις τά-
ξεις της Αστυνομίας
εντάχθηκε την 1η Νο-
εμβρίου 1990 ως Ειδι-
κός Τακτικός Αστυφύ-
λακας και πήρε τον αριθμό 5991. Εργάστηκε κυρίως σε
Γραφεία του Αρχηγείου Αστυνομίας και ήταν πάντοτε
ευγενικός και πρόθυμος να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει,
ενώ έμεινε γνωστός ως ο Άγιος Βασίλης της Αστυνομίας,
αφού με την αστυνομική του μοτοσικλέτα και ντυμένος Αϊ
Βασίλης μετέφερε και χάριζε δώρα στα παιδιά σε χριστου-
γεννιάτικες εκδηλώσεις, εντός και εκτός Αστυνομίας. Τιμή-
θηκε με το Μετάλλιο Ευδόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας
Γ, αλλά και με το Μετάλλιο υπέρ Ελευθερίας και Δημοκρα-
τίας, ως μαχητής της αντίστασης.
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Γενικά η πειρατεία είναι ένα
φαινόμενο το οποίο, αν και
δεν είναι συνηθισμένο, μπορεί
να παρουσιαστεί σε όλες τις
θαλάσσιες περιοχές, ενώ έχει
κάνει την εμφάνιση της ακόμα
και στις κυπριακές θάλασσες.
Για να μπορέσουμε να κατα-
νοήσουμε τον όρο πειρατεία
εκτός χωρικών υδάτων, θα
πρέπει να κατανοήσουμε τις
διάφορες θαλάσσιες ζώνες1

γύρω από την Κυπριακή Δημο-
κρατία. Υπάρχουν λοιπόν χω-
ρικά ύδατα (12ν.μ.) εντός των
οποίων η Κ.Δ. έχει τον απόλυτο
έλεγχο και η συνορεύουσα
ζώνη (από τα 12ν.μ. έως τα

24ν.μ.), εντός της οποίας η Κ.Δ. έχει δικαιώματα επιφάνειας
της θάλασσας, αλιείας, υδάτινης στήλης και βυθού. Τα δικαιώ-
ματα επέμβασης μειώνονται στα τελωνιακά αδικήματα, αδι-
κήματα εμπορίας προσώπων και διεθνή αδικήματα όπως
αυτά ορίζονται από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, ενώ μο-
ναδική εξαίρεση που ισχύει σε όλες τις ζώνες είναι το
δικαίωμα Hot Pursuit (art 111 UNCLOS2 συνεχούς καταδίωξης
έως και τα χωρικά ύδατα άλλου κράτους) για περιπτώσεις
όπου το αδίκημα ξεκίνησε εντός χωρικών υδάτων ασχέτως
αν το αδίκημα δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη λίστα.

Μετά τη συνορεύουσα, ακολουθεί η αποκλειστική οικονομική
ζώνη (άλλως διεθνή ύδατα), που έχει διεκδικηθεί από το
παράκτιο κράτος κατόπιν συμφωνιών ως ζώνη δικαιώματος
εκμετάλλευσης θαλάσσιας αλιείας και πόρων βυθού και
υπεδά- φους. Επειδή όμως το δικαίωμα επιφάνειας θαλάσσης
δεν ισχύει, έχουν ονομαστεί διεθνή ύδατα.

Στην Κύπρο δεν υπάρχει ανοικτή θάλασσα άλλως Open sea ή
High seas. Δηλαδή θαλάσσια ύδατα πέραν της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης που να γειτνιάζουν με την Κυπριακή
Δημοκρατία και να μην έχουν διεκδικηθεί ή να τελούν υπό
διεκδίκηση από παράκτιο κράτος.

Εδώ θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε την εξαίρεση σκαφών
τα οποία έχουν ασυλία (U.N.C.L.O.S. art.95-96).

2.  Ορισμός Πειρατείας 
Με βάση την κυπριακή νομοθεσία ο ορισμός της πειρατείας,
φανερά επηρεασμένος από τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης
88/92 (Convention for the Suppression of Unlawful Acts
Against the Safety of Maritime Navigation καθώς και το  Pro-
tocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety
of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf του

2005)3 δίνεται από τον περί Ποινικού Κώδικα Νόμο (ΚΕΦ.154). 
«69. Όποιος προβαίνει σε πράξεις που συνιστούν πειρατεία
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται στην ποινή της φυλά-
κισης διά βίου. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πει-
ρατεία  συνιστούν οι ακόλουθες πράξεις:
(α) Κάθε παράνομη πράξη βίας ή κράτησης ή κάθε πράξη
διαρπαγής που διαπράττεται για ιδιωτικούς σκοπούς από το
πλήρωμα ή από τους επιβάτες ιδιωτικού πλοίου ή αεροσκά-
φους και που κατευθύνεται-
(i) στα διεθνή ύδατα εναντίον άλλου πλοίου ή στο διεθνή ενα-

έριο χώρο εναντίον άλλου αεροσκάφους ή εναντίον προ-
σώπων ή περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται πάνω
στο πλοίο ή στο αεροσκάφος αυτό

(ii) εναντίον πλοίου, αεροσκάφους, προσώπων ή περιουσια-
κών στοιχείων σε τόπο εντός ή εκτός της δικαιοδοσίας της
Δημοκρατίας.

(β) Κάθε πράξη εκούσιας συμμετοχής στη λειτουργία πλοίου
ή αεροσκάφους εν γνώσει των γεγονότων που καθιστούν
το πλοίο ή το αεροσκάφος αυτό πειρατικό.

(γ) Κάθε πράξη υποκίνησης ή σκόπιμης διευκόλυνσης μιας
από τις πράξεις που αναφέρονται στις παραγράφους
(α) και (β) πιο πάνω.»

Ο ίδιος ορισμός ισχύει στον Περί Προστασίας Κυπριακών
Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις
Νόμος του 2012 (77(I)/2012) ο όποιος όμως αναφέρεται μονό
στο θέμα των διεθνών υδάτων.

3.  Διεθνή ένδικα μέσα -ICJ- International
Tribunal for the Law of the Sea

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει προσυπογράψει και επικυρώσει
τη συμμετοχή της στο International Tribunal for the Law of
the Sea του International Court of Justice στις 27 Ιουλίου του
1994, καθώς και το Agreement on the Privileges and Immu-
nities of the International Tribunal for the Law of the Sea στις
12 Ιουνίου 2003, στη βάση των οποίων έχει δεσμευθεί για την
επίλυση θεμάτων δικαίου της θάλασσας.

4.  Δικαίωμα επεμβάσεως 
Το άρθρο 100 της σύμβασης U.N.C.L.O.S.4 περί πειρατείας στο
κεφάλαιο high seas  της διεθνούς συμβάσεως για το δίκαιο
της θάλασσας αναφέρει «All States shall cooperate to the
fullest possible extent in the repression of piracy on the high
seas or in any other place outside the jurisdiction of any
State».

Άρα όλα τα κυβερνητικά πλοία των συμβαλλομένων κρατών
στη Σύμβαση δικαιούνται επεμβάσεως οπουδήποτε και αν ευ-
ρίσκεται πλοίο το οποίο δεν προστατεύεται από τα  άρθρα 95
και 965 με ασυλία, κάτι που γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο στο
άρθρο 1106 όπου αναφέρονται οι περιπτώσεις δικαιώματος

Πειρατεία πλοίου εκτός χωρικών υδάτων

Του Αστυνόμου Β'  Χριστόδουλου Παναγή
(LLM Commercial Law - UWE Univercity UK.

Απόφοιτος ΑΕΝ Πλοιάρχων  -
Πλοίαρχος Β τάξεως)
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επίσκεψης (-right of visit- ως αναφέρεται στην σύμβαση7) από
πολεμικά (άρθρο 110.1) ή κυβερνητικά σκάφη (άρθρο 110.5)
στη ζώνη High seas - Open seas  (εν καιρώ ειρήνης) και αφο-
ρούν τις ίδιες περιπτώσεις. 

Ο όρος νηοψία αφορά δικαίωμα επίσκεψης που γίνεται σε μη
ουδέτερο πλοίο από πολεμικό πλοίο εν καιρώ πολέμου.

Η περίπτωση της πειρατείας καλύπτεται τόσο από τη Σύμ-
βαση U.N.C.L.O.S. όσο και από την S.U.A.8 (Σύμβαση της
Ρώμης που συντάχθηκε μετά το περιστατικό του Ακίλε Λά-
ουρο  (πρόκειται για το επιβατηγό πλοίο Achille Lauro9 ση-
μαίας Ιταλίας)10 με σκοπό την κάλυψη κενών όσον αφορά την
πειρατεία.

5.  Απαιτούμενες ενέργειες 
Σε περίπτωση πειρατείας πλοίου υπό κυπριακή σημαία το δι-
καίωμα επεμβάσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι κεκτη-
μένο καθότι θεωρείται ως προέκταση του εδάφους της
Δημοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να εκχωρήσει
το δικαίωμα στο πλαίσιο της συνεργασίας που περιγράφεται
στο άρθρο 10011, κατόπιν αιτήσεως άλλου κράτους, ή κατόπιν
υπογραφής μνημονίου συνεργασίας (π.χ. μνημόνιο συνεργα-
σίας Κύπρου-ΗΠΑ). 

Σε περίπτωση πλοίου υπό ξένη σημαία ισχύει η αντίστοιχη
διαδικασία από μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Απαραίτητη θεωρείται και η επικοινωνία με την πλοιοκτήτρια
εταιρεία ώστε να αποκτηθούν αντίγραφα σχεδίων του πλοίου
σε σχέση με την εσωτερική διαρρύθμιση, τη θέση του δωμα-
τίου ασφαλείας του πληρώματος (αν υπάρχει), το φορτίο του
πλοίου και το είδος της επικινδυνότητας του, καθώς και τυχόν
οπλισμού ή εξοπλισμού. Μπορεί επίσης να ζητηθεί τυχόν

συνομιλία που υπήρξε για το θέμα αυτό με την εταιρεία, αν
υπάρχει κάποιο μέσο  επικοινωνίας με κάποιο από τα μέλη του
πληρώματος και τυχόν συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η πει-
ρατεία.

Επιθυμητή είναι επίσης και η λίστα του πληρώματος για
έλεγχο της, καθώς και λίστα στην οποία να καταγράφονται
όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο.

Θα πρέπει επίσης να υπάρξει ενημέρωση κατά πόσο το πλοίο
χρησιμοποιούσε PSC (Private Security Company) και τι είδους
οπλισμό διέθεταν.

Τέλος, πρέπει να γίνει και η ενημέρωση του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Γραφείου, Οργανισμού του ΙΜΟ, ο οποίος ενημερώνει
τα συμβαλλόμενα μέρη και τηρεί αρχείο και καταγραφή των
συμβάντων.

6.  Προβλήματα - Προβληματισμοί 
Βασικό εργαλείο στην καταστολή της πειρατείας είναι η
εθνική νομοθεσία, στην Κύπρο όμως υπάρχει το άρθρο 58 του
Συντάγματος, το οποίο διαχωρίζει πλήρως κάθε Υπουργείο,
αφήνοντας τα θέματα επιβολής του νόμου και της τάξης στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Πέραν τούτου, προβληματισμό έχει προκαλέσει η χρήση πο-
λεμικών πλοίων (political question doctrine) στη διεθνή κοι-
νότητα λόγω υποθέσεων όπως: 

1.  Wu Tien Li-Shou v. United States 777 F.3d 175 (4th
Cir. 2015)

2.  Enrica Lexie case 

Χαρακτηριστικά ο δικαστής J. Harvie Wilkinson (U. S. Court of
Appeals) δήλωσε αναρμόδιος να δικάσει υπόθεση πειρατείας
την οποία χειρίστηκε το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ (U.S.S.
Groves- Wu Tien Lu-Shou v. United States) λόγω κανονισμών και
RoE (Rules of Engagement) που διέπουν το πολεμικό ναυτικό,
οι οποίοι ξεφεύγουν από την αρμοδιότητα πολιτικού δικαστη-
ρίου.

Ιδιαίτερου σχολιασμού έχει τύχει επίσης η δυσανάλογη χρήση
βίας από πολεμικά πλοία, αλλά και η μη ανάλογη εκπαίδευση
στο χειρισμό νομικών πτυχών των ζητημάτων που προκύ-
πτουν από θέματα πειρατείας, ιδιαίτερα σε πλοίο υπό ξένη
σημαία.12

1.  UN Convention, (Un.org, 1982) <http://www.un.org/depts/los/convention_agree-
ments/texts/unclos/unclos_e.pdf> accessed 10 September 2018.

2.  UN Convention, '60' (Un.org, 1982)
<http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf>
accessed 10 September 2018.
3.  nventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes © Center

for Nonproliferation Studies 1988/2005, 'CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF
UNLAWFUL ACTS OF VIOLENCE AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION'
(Oceansbeyondpiracy.org, 1988)
<http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/SUA_Convention_and_Proto-
col.pdf> accessed 10 September, 2018.

4.  UN Convention,  (Un.org, 1982) <http://www.un.org/depts/los/convention_agree-
ments/texts/unclos/unclos_e.pdf> accessed 10 September 2018.

5.  See note 5
6.  See note 5
7.  See note 5
8.  See note 4
9.  Malvina Halberstam, Terrorism on the High Seas: The Achille Lauro, Piracy and the

IMO Convention on Maritime Safety, 82 AM. J. INT'L. L. 269 (1988).
10.  History Channel, 'Achille Lauro Hijacking Ends - Oct 10, 1985 - HISTORY.Com' (HIS-
TORY.com, 1985) <https://www.history.com/this-day-in-history/achille-lauro-hijack-
ing-ends> accessed 10 September 2018.
11.  See note 5
12. Eugene Kontorovich, 'Piracy and The Political Question Doctrine In Non-Conflict

Uses Of Force' (Lawfare, 2015) <https://www.lawfareblog.com/piracy-and-polit-
ical-question-doctrine-non-conflict-uses-force> accessed 10 September, 2018.
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Κατάσχεση 3,5 κιλών
κάνναβης

Ποσότητα κάνναβης, βάρους
3,5 κιλών περίπου, εντόπισαν
και κατάσχεσαν στις 24 Απρι-
λίου, 2019 μέλη της ΥΚΑΝ και
προχώρησαν στη σύλληψη
δύο προσώπων, ηλικίας 23
και 34 ετών.

Συγκεκριμένα, μετά από
αξιολόγηση πληροφοριών,
τα μέλη της ΥΚΑΝ διενήργη-
σαν έρευνα σε εξοχική κα-

τοικία, ιδιοκτησία 34χρονης, στην επαρχία Λευκωσίας.
Εντός της οικίας εντοπίστηκε 23χρονος κάτοικος Λευκω-
σίας, ενώ από την έρευνα που έγινε, εντοπίστηκε ταξιδιω-
τική βαλίτσα, η οποία περιείχε επτά συσκευασίες, με
ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 3,5 κιλών περίπου.

Εντοπισμός κάνναβης βάρους 2,5 κιλών

Ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 2,5 κιλών εντόπι-
σαν στις 10 Απριλίου, 2019 μέλη της Αστυνομίας, μετά από
επιχείρηση της ΥΚΑΝ, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο
πρόσωπα ηλικίας 25 χρόνων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο
στοχευμένων επιχειρήσεων και μετά από πληροφορία, τα
μέλη της ΥΚΑΝ έθεσαν υπό παρακολούθηση οικία στην
επαρχία Λευκωσίας. Όταν εξήλθε από την οικία 25χρονος
και προσπάθησε να επιβιβαστεί σε μοτοσικλέτα, ανακό-
πηκε. Ο 25χρονος θεάθηκε να ρίχνει μία τσάντα στο έδα-
φος, ενώ ταυτόχρονα, δεύτερος 25χρονος έκλεισε την
πόρτα της οικίας για να εμποδίσει τα μέλη της Αστυνομίας
από του να εισέλθουν. Τα μέλη της ΥΚΑΝ εισήλθαν εντός
της οικίας και αφού ερευνήθηκε η τσάντα, εντοπίστηκε σε
αυτήν ποσότητα κάνναβης βάρους 1091 γραμμαρίων.
Ακολούθησε έρευνα στη μοτοσικλέτα, όπου εντοπίστηκαν
ακόμη 1376 γραμμάρια κάνναβης. Εντός της οικίας εντο-
πίστηκαν ακόμη 11 γραμμάρια κάνναβης, μία ζυγαριά
ακριβείας, δύο φωτοβολίδες, δύο αυτοσχέδιες κυλινδρικές

συσκευασίες με φυτίλι και άλλα τεκμήρια, ενώ στην κατοχή
του δεύτερου 25χρονου εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης,
ένας σπαστήρας με ίχνη κάνναβης και ένας εκτοξευτήρας
επιβλαβών αερίων. Έρευνα διεξήχθη επίσης στην οικία του
δεύτερου 25χρονου, όπου εντοπίστηκε ακόμη ένας σπα-
στήρας με ίχνη κάνναβης. Οι δύο 25χρονοι συνελήφθησαν
από τα μέλη της Αστυνομίας για αυτόφωρα αδικήματα και
τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Συνελήφθη 37χρονος για 70 υποθέσεις
διαρρήξεων και κλοπών στην επαρχία
Αμμοχώστου

Ο 37χρονος συνελήφθη στις 20 Απριλίου, 2019, δυνάμει
δικαστικού εντάλματος, μετά από επιχείρηση του ΤΑΕ Αμ-
μοχώστου. Της σύλληψής του ακολούθησε έρευνα στο αυ-
τοκίνητο και στην οικία του, κατά την οποία εντοπίστηκαν
και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια αριθμός διαρρηκτικών ερ-
γαλείων, διάφορα τιμαλφή και ηλεκτρονικές συσκευές,
καθώς και χρηματικό ποσό. Από την οικία του 37χρονου,
παραλήφθηκαν επίσης ως τεκμήρια, αριθμός ηλεκτρονι-
κών συσκευών και ρολογιών, κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών,
χρυσαφικά, τσάντες, γυαλιά ηλίου και άλλα αντικείμενα, τα
οποία φαίνεται να συνδέονται με 70 υποθέσεις διαρρή-
ξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν στην επαρχία Αμμο-
χώστου.

Η Αστυνομία εξιχνίασε σοβαρές υποθέσεις και συνέλαβε δράστες
σοβαρών αδικημάτων. Η άμεση ανταπόκριση των μελών μας σε
διάφορα περιστατικά απέβη σωτήρια για τη ζωή αυτών που
κινδύνευσαν

Της Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
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Ανεύρεση κλοπιμαίας μοτοσικλέτας από μέλη
της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης

Μέλη της Ποδηλατικής Αστυνόμευσης Λεμεσού, ενώ βρί-
σκονταν σε περιπολία στις 17 Ιουλίου, 2019, εντόπισαν σε
περιοχή της Λεμεσού, μια μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε
πινακίδες εγγραφής και στην οποία επέβαιναν δύο πρό-
σωπα (χωρίς προστατευτικά κράνη). Τα μέλη της Ποδηλα-
τικής Αστυνόμευσης, ακολούθησαν τα πιο πάνω πρόσωπα
και εντόπισαν τη μοτοσικλέτα σταθμευμένη σε χώρο στάθ-
μευσης. Από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε, ότι η μο-
τοσικλέτα ήταν κλοπιμαία, ενώ τα πρόσωπα που επέβαιναν
σε αυτή, εντοπίστηκαν και οδηγήθηκαν σε Αστυνομικό
Σταθμό. 

Σωτήρια απέβη η έγκαιρη ανταπόκριση Λοχία
της Αστυνομίας για 7χρονο κοριτσάκι

Το περιστατικό συνέβη στις 14 Ιουλίου, 2019, όταν οικογέ-
νεια με δύο ανήλικα παιδιά βρισκόταν σε εστιατόριο στο
Όμοδος για φαγητό. Σε κάποια στιγμή το 7χρονο κοριτσάκι
της οικογένειας, άρχισε να μην αναπνέει, λόγω κατάπωσης
φαγητού και απόφραξης τραχεία. Αμέσως ο Λοχίας της
Αστυνομίας, ο οποίος ήταν εκτός καθήκοντος στο ίδιο
εστιατόριο με την οικογένεια του, άκουσε τις φωνές των
γονιών και προσέτρεξε για βοήθεια και άμεσα προέβη σε

όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες πρώτων βοηθειών για
διάνοιξη της αεροφόρου οδού. Με την πάροδο ενός λε-
πτού περίπου και τις ενδεδειγμένες ενέργειες του λοχία, το
παιδάκι, το οποίο όπως φαίνεται είχε υποστεί πνιγμονή
(απόφραξη τραχείας) από την κατάποση φαγητού, επανέ-
φερε τις αισθήσεις του. 

Διάσωση προσώπων από μέλη της Μονάδας
Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας

Στη διάσωση
τριών προσώπων
προέβη στις 11
Μαΐου, 2019, η
Μονάδα Αεροπο-
ρικών Επιχειρή-
σεων (Μ.Α.ΕΠ.)
της Αστυνομίας. 

Αρχικά, το πρωί,
ελικόπτερο της
ΜΑΕΠ συμμετείχε
μαζί με μέλη της
Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Πάφου,
του κλάδου Κυνών
της Μ.Μ.Α.Δ., της Πολιτικής Άμυνας, του Ταμείου Θήρας,
καθώς και εθελοντές πολίτες, στην επιχείρηση εντοπισμού
81χρονης που είχε δηλωθεί ως ελλείπουσα στην Πάφο. Η
81χρονη αφού εντοπίστηκε από το πλήρωμα του ελικο-
πτέρου σε δύσβατη περιοχή του δήμου Πέγειας, μεταφέρ-
θηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
Όπως διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα πηχιοκαρπικής
και κρατήθηκε για περαιτέρω νοσηλεία.  Στη συνέχεια, λίγο
πριν το μεσημέρι λήφθηκε πληροφορία ότι όχημα κατέ-
πεσε σε γκρεμό βάθους 50 μέτρων κοντά στο δρόμο Λε-
μύθου – Πεδουλά. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ελικόπτερο
της Αστυνομίας, το οποίο παρέλαβε τον 44χρονο οδηγό
του οχήματος και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα στέρ-
νου. 

Επίσης, το απόγευμα της ίδιας μέρας λήφθηκε πληροφορία
ότι σε περιοχή του Ακάμα, τραυματίστηκε στο πόδι
60χρονη τουρίστρια. Λόγω του δύσβατου της περιοχής,
επιστρατεύθηκε για ακόμα μία φορά ελικόπτερο της Αστυ-
νομίας, το οποίο μετέφερε την 60χρονη στο Γενικό Νοσο-
κομείο Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη σπασμένη
ποδοκνημική και κρατήθηκε για νοσηλεία.
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Το Τμήμα Πληροφορικής της
Αστυνομίας Κύπρου στεγάζε-
ται στο Αρχηγείο Αστυνομίας
και σε αυτό υπηρετούν σή-
μερα 34 μέλη. Τα τελευταία
χρόνια το Τμήμα έχει σημει-
ώσει ραγδαία εξέλιξη. Συγκρί-
νοντας το μηχανογραφημένο
σύστημα της Αστυνομίας του
χθες με το σήμερα, είναι πα-
σιφανές ότι έχουν γίνει θεα-
ματικά άλματα βελτίωσης και
ανάπτυξής του, ώστε να συμ-
βαδίζει με την τεχνολογική
ανάπτυξη της σύγχρονης
εποχής.

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των προγραμ-
μάτων της Αστυνομίας, τη διερεύνηση αιτημάτων, την εκ-
πόνηση μελετών και την  τεχνική υποστήριξη, επίλυση
τεχνικών προβλημάτων σε συνεργασία με το Γραφείο Υπο-
στήριξης. Παράλληλα ασχολείται με τις αλλαγές/βελτιώ-
σεις στο  Σύστημα Διαχείρισης Αποθεμάτων και στο Κεν-
τρικό Σύστημα της Αστυνομίας, την ετοιμασία τεχνικών
προδιαγραφών και τη δημιουργία νέων εφαρμογών μέσω
προγραμματισμού, αλλά και τη βελτίωση των υφιστάμε-
νων εφαρμογών μέσω προγραμματιστικών αλλαγών στο
Κεντρικό Σύστημα της Αστυνομίας. Ασχολείται επίσης με
τη μεταφορά δεδομένων από παλιά συστήματα της Αστυ-
νομίας σε καινούργιες εφαρμογές, καθώς και με την παρα-
κολούθηση υλοποίησης έργων (συντονισμός εργασιών,
έλεγχος προόδου έργου, συντονισμός συναντήσεων κλπ.).

Μέσω του Γραφείου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης διορ-
γανώνονται εκπαιδεύσεις για όλους τους χρήστες των
εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας
και καταγράφονται και επιλύονται τα διάφορα προβλή-
ματα που προκύπτουν κατά τη χρήση των εφαρμογών του
Κεντρικού Συστήματος από τα μέλη της Αστυνομίας. Επί-
σης, δίνονται προσβάσεις - ρόλοι των χρηστών της Αστυ-
νομίας στο Κεντρικό Σύστημα και δημιουργούνται ηλεκ-
τρονικές διευθύνσεις για χρήστες. Τέλος, τα μέλη του Γρα-
φείου αναλαμβάνουν την ετοιμασία μελέτης για τις νέες τε-
χνολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν, ενώ συμμετέχουν
σε διάφορες επιτροπές για την υλοποίηση νέων εφαρμο-
γών και ανανέωση των υφιστάμενων.

Για την ασφάλεια του ηλεκτρονικού δικτύου και των δια-
φόρων ιστοσελίδων της Αστυνομίας μεριμνά το αντίστοιχο
Γραφείο που έχει και την ευθύνη για την ορθή λειτουργία
των server και όλων των μηχανημάτων που χρησιμοποι-
ούνται στη κεντρική αίθουσα του Τμήματος, καθώς και των
εφαρμογών στα προγράμματα της Αστυνομίας ή σε σχέση
με αυτά, όπως είναι το σύστημα πληρωμής εξωδίκων. Συμ-
μετέχει σε διάφορα συνέδρια στο εξωτερικό και λαμβάνει
μέρος σε επιτροπές τεχνικών προδιαγραφών. 

Συνεχίζοντας, το Τμήμα Πληροφορικής, μέσω του Γρα-
φείου Τεχνικών ασχολείται με την εγκατάσταση του μηχα-
νογραφικού εξοπλισμού στους Αστυνομικούς Σταθμούς,
Τμήματα και Διευθύνσεις της Αστυνομίας. Αναλυτικότερα,
τα μέλη του Γραφείου ασχολούνται με την επιδιόρθωση
όλου του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Αστυνομίας,
δηλαδή με Η/Υ, εκτυπωτές, μηχανάκια και εκτυπωτές εξω-
δίκων. Επιπρόσθετα, παρέχουν τηλεφωνική τεχνική υπο-
στήριξη για τον μηχανογραφικό εξοπλισμό που διαθέτει η

Τμήμα Πληροφορικής Αρχηγείου Αστυνομίας

Του Αστυφύλακα 3587
Αλέξη Αλεξάνδρου

Τμήμα Πληροφορικής-
Γραφείο Επιτηρητών
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Αστυνομία και προβαίνουν σε επί τόπου επισκέψεις για την
επίλυση τεχνικών προβλημάτων όταν είναι εφικτό και απα-
ραίτητο. Ακόμη, ασχολούνται με μετακινήσεις μηχανογρα-
φικού εξοπλισμού κατά τις μετακομίσεις Σταθμών/ Τμη-
μάτων. Παράλληλα, συμμετέχουν σε συσκέψεις για θέματα
που αφορούν το Γραφείο, ενώ για πιο άμεση ανταπόκριση
στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου βρίσκεται ένα μέλος
αποσπασμένο στο κλιμάκιο Λεμεσού. 

Οι Επιτηρητές βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επίλυσης
διαφόρων προβλημάτων που προκύπτουν τόσο στα διά-
φορα προγράμματα, όσο και στις εφαρμογές τους. Τα συ-
νήθη καθήκοντα τους είναι να καταχωρούν άτομα/
εταιρείες στα προγράμματα της Αστυνομίας, να ταυτοποι-
ούν εξώδικα κ.α. Ακόμη, ασχολούνται με το συστηματικό
έλεγχο όλων των συστημάτων, υποσυστημάτων και
servers μέσα στο Τμήμα για την ασφαλή φύλαξη του κτι-
ρίου και του εξοπλισμού του καθ’ όλο το 24ώρο.

Δύο άλλα σημαντικά Γραφεία είναι των Διαχειριστών Βά-
σεων Δεδομένων και των Προγραμματιστών, τα οποία
ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την απόδοση, την αρτιό-
τητα και την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων του Κεν-
τρικού Συστήματος της Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων,
ασχολούνται με την εγκατάσταση και παραμετροποίηση
του Συστήματος Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, την από-
δοση ρόλων στους χρήστες, τον καθορισμό μεθόδων προ-
σπέλασης των βάσεων δεδομένων και τις εργασίες συντή-
ρησης και αναβάθμισης αυτών των βάσεων δεδομένων.
Χειρίζονται επίσης αιτήματα που αποστέλλονται από διά-
φορα Τμήματα και Υπηρεσίες όπως Interpol, Europol, SIS
κ.ά. Επιπρόσθετα, τα μέλη των Γραφείων ασχολούνται με
αλλαγές/διορθώσεις βάσεων δεδομένων, εργαλεία επο-
πτείας και ασφάλειας βάσεων δεδομένων - audit vault,
καθώς και έλεγχο των αρχείων που  αποστέλλονται από το
Τμήμα Οδικών Μεταφορών (άδειες οδηγού και στερήσεις
αδειών οδηγού, βαθμούς ποινής, κλοπιμαία/αναζητού-
μενα οχήματα, εντάλματα προστίμου, κ.ά).

Στο Τμήμα ενσωματώθηκε πρόσφατα το Γραφείο Στατιστι-
κής και Χαρτογράφησης, το οποίο απασχολείται κυρίως με
τη χαρτογράφηση του εγκλήματος σε όλη την ελεύθερη
Κύπρο και την αυτοματοποιημένη υποβολή στατιστικών
και άλλων δεδομένων. Απώτερος σκοπός της λειτουργίας
του είναι η καταγραφή και η ποιοτική και άμεση διαβίβαση
των δεδομένων που αφορούν τα σοβαρά αδικήματα, τα
τροχαία αδικήματα και τα μικροαδικήματα αφού αντλεί,
επεξεργάζεται και αναλύει δεδομένα που τηρούνται στις
διάφορες βάσεις δεδομένων της Αστυνομίας µε σκοπό τη
χαρτογραφική απεικόνισή τους. Δημοσιεύει τα στατιστικά
ευρήματα στην εσωτερική ενημερωτική ιστοσελίδα της

Αστυνομίας, καθώς και στην επίσημη Ιστοσελίδα της Αστυ-
νομίας στο διαδίκτυο. Γενικότερα, παρέχει άμεση υποστή-
ριξη και ενημέρωση σε θέµατα στατιστικών και χαρτογρά-
φησης στην Ηγεσία, στους Αστυνομικούς ∆ιευθυντές/∆ιοι-
κητές, καθώς και στα διάφορα µέλη των Τµηµάτων/ Μονά-
δων/Υπηρεσιών.

Η Διοίκηση του Τμήματος μέσα από την τεχνογνωσία, την
κατάρτιση και την πολύχρονη εμπειρία της φέρει εις πέρας
το έργο και την αποστολή της με επιτυχία. Με την καθοδή-
γησή της και μέσω των εκπαιδευμένων και καταρτισμένων
μελών του Τμήματος διεκπεραιώνονται στο έπακρο όλες
οι εργασίες και καλύπτονται οι ανάγκες ολόκληρης της
Αστυνομίας σε θέματα τεχνικού εξοπλισμού, τεχνικής κά-
λυψης και υποστήριξης αλλά και άλλων Τμημάτων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 

Σχεδόν όλα τα μέλη του Τμήματος συμμετέχουν σε επιτρο-
πές κατάρτισης τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγησης και
παραλαβής προσφορών για νέα έργα ή αναβαθμίσεις υφι-
στάμενων έργων, ενώ συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όλα τα  γραφεία του τμή-
ματος ανταποκρίνονται  πάντα σε όλα τα ειδικά καθήκοντα
που τους ανατίθενται ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρε-
σίας.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι το Τμήμα Πληροφορικής
είναι ένα σύγχρονο και αναβαθμισμένο Τμήμα το οποίο
εξελίσσεται συνεχώς και προσαρμόζεται στις τάσεις της
νέας εποχής και τα μέλη του είναι πλήρως καταρτισμένα
και εκπαιδευμένα. Το δίκτυο, ο εξοπλισμός και οι εφαρμο-
γές που διαθέτει το Τμήμα είναι από τα μεγαλύτερα και πιο
σύγχρονα στην Κύπρο.
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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διήμερες εργασίες του 4ου
διεθνούς συνεδρίου της Αστυνομίας Κύπρου, με θέμα
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις στην καταπολέ-
μηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: εστίαση στις
συντονισμένες διϋπηρεσιακές παρεμβάσεις», που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 13-14 Ιουνίου, 2019, στο Συνεδριακό Κέν-
τρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν ομιλητές εγνωσμένου κύρους,
ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι εθνικών
και διεθνών οργανισμών, όπως της Επιτροπής του Συμβου-
λίου της Ευρώπης, του Federal Bureau of Investigation (FBI),
της Europol, εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών οργανώ-
σεων, καθώς και εμπειρογνώμονες της Αστυνομίας Κύπρου.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυναν ο
Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ο Γενικός
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Κώστας Κληρίδης και ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργος
Σαββίδης, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ο κ. Μιχαηλίδης, στο χαιρετισμό που απηύθυνε κηρύσσον-
τας την έναρξη του Συνεδρίου, αναφέρθηκε στη σύγχρονη,
παιδοκεντρική προσέγγιση της Αστυνομίας Κύπρου στη
διερεύνηση υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παι-
διών. Υπογράμμισε ειδικότερα τη σύσταση και λειτουργία
από τον Ιανουάριο  του 2017, της Ειδικής Ανακριτικής Ομά-
δας της Αστυνομίας για τη Διερεύνηση Υποθέσεων
Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων, που αποτελείται από
ανακριτές, άνδρες και γυναίκες, με εμπειρία στη διερεύ-
νηση σοβαρών υποθέσεων αυτής της φύσης, η διαχείριση
των οποίων, όπως τόνισε, απαιτεί ειδικούς και εξαιρετικά
λεπτούς χειρισμούς.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, σε συνάρτηση με την
εφαρμογή νέων διαδικασιών, είναι θετικά και ενθαρρυν-
τικά, τόνισε ο κ. Μιχαηλίδης, σημειώνοντας ότι πρόσφατα

η Ανακριτική Ομάδα ενισχύθηκε με επιπρόσθετα στελέχη
και προγραμματίζεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Ο Αρχηγός
Αστυνομίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι έχουν γίνει σημαν-
τικά  βήματα προόδου στο συντονισμό των συναρμοδίων
φορέων, ωστόσο, σημείωσε, υπάρχει ακόμα περιθώριο
βελτίωσης και το διεθνές συνέδριο της Αστυνομίας σε αυτό
αποσκοπεί.

Από την πλευρά του ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρθηκε
στη φύση του εγκλήματος της σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών, επισημαίνοντας τον ιδιάζον και ιδιόμορφο χαρα-
κτήρα του, τόσο στη διαδικασία διάπραξης του εγκλήμα-
τος, όσο και στη διαδικασία αποκάλυψης και εξιχνίασής
του. Ο κ. Κληρίδης τόνισε ότι η διάπραξη του καταλογίζεται
σε διαστροφή στην ανθρώπινη φύση και εκεί θα πρέπει
πρώτα να αντιμετωπιστεί.

Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στον
δικό του χαιρετισμό, τόνισε ότι η Κύπρος δεν θα μπορούσε
να παρακολουθεί άπρακτη την αυξητική πορεία του φαι-
νομένου αυτού και προχώρησε στη λήψη μέτρων με σκοπό
την ολιστική αντιμετώπισή του, με την εκπόνηση και υλο-
ποίηση μιας Εθνικής Στρατηγικής. Ο κ. Σαββίδης σημείωσε
ότι η Εθνική Στρατηγική  προωθείται, αξιολογείται και ελέγ-
χεται για την εφαρμογή της με τη συγκρότηση του Συμβου-
λίου «Φωνή» με στόχο τα παιδιά να έχουν φωνή για να
καταγγείλουν το οποιοδήποτε σε βάρος τους έγκλημα. 

Κλείνοντας τις εργασίες του συνεδρίου, ο Αρχηγός Αστυ-
νομίας το χαρακτήρισε πολύ παραγωγικό και ωφέλιμο γιατί
έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες «να ενημερω-
θούν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους από τους έγκρι-
τους ομιλητές του συνεδρίου, για βέλτιστες πρακτικές και
τρόπους συνεργασίας που ακολουθούνται και εφαρμόζον-
ται, σε επίπεδο οργανισμών και κρατών, στο θέμα της σε-
ξουαλικής κακοποίησης παιδιών».

«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις στην καταπολέμηση της
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών: εστίαση στις συντονισμένες
διϋπηρεσιακές παρεμβάσεις»
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Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και το Κέντρο Μελετών Ασφά-
λειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της
Ελληνικής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τα Ανοικτά Πανεπι-
στήμια Κύπρου και Ελλάδος, την Ελληνική Αστυνομική Ακαδη-
μία και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), πραγμα-
τοποίησαν μεταξύ των ημερομηνιών 9-12 Ιουλίου 2019, στη
Λευκωσία το πρώτο μέρος  του εκπαιδευτικού προγράμματος
της CEPOL με θέμα “Train the Trainers – Step 1” (Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών, Φάση 1η). 

Τις διαλέξεις παρουσίασαν εκπαιδευτές και καθηγητές από το
ΚΕΜΕΑ, την Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία, το Ανοικτό Πανε-
πιστήμιο Ελλάδος και την CEPOL. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
παρακολούθησαν 28 μέλη προερχόμενα από 22 διαφορετικές
χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Αρμενίας.
Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρακολούθησε και εκπρόσωπος
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU Lisa. Η θεματολογία του σεμι-
ναρίου, εστίασε στην εκπαίδευση εκπαιδευτών, οι οποίοι κα-
λούνται να εργαστούν σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό περιβάλλον,
το οποίο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα απαιτητικό λόγω κυρίως
της πολυπολιτισμικότητας του ακροατηρίου.  Ιδιαίτερη έμφαση

δόθηκε στα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ηλεκτρονική μά-
θηση και η αξιοποίηση διαφόρων εργαλείων, προκειμένου η εκ-
παίδευση ενηλίκων να καταστεί πιο διακρατική. 

Την έναρξη των εργασιών, προσφώνησαν ο Διευθυντής της
Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, Θεμιστός Αρναούτης και ο κα-
θηγητής Δρ. Πέτρος Πασιαρδής, εκ μέρους του Πρύτανη του
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί-
ται κατά 95% από την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία –
CEPOL.

Σεμινάριο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας

Eκπαίδευση μελών της Αστυνομίας Κύπρου σε θέματα που πηγάζουν
από το «European Law Enforcement Training Scheme – LETS»

Στο πλαίσιο αξιοποίησης του «Πολυετούς Χρηματοδοτικού
Πλαισίου 2014-2020» του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας –
Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε κατά
τις ημερομηνίες 24, 26 και 27/06/2019 στην Αστυνομική Ακα-
δημία Κύπρου,  εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Ορθή Εφαρ-
μογή του Συστήματος Πληροφοριών Schengen ∆εύτερης
Γενεάς (SISII) – Ανταλλαγή Συμπληρωματικών Πληροφοριών
(SIRENE)».

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την Αστυνομική Ακαδημία
Κύπρου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και την Διεύθυνση Οι-
κονομικών και το παρακολούθησαν δεκαεννέα μέλη από όλες

τις Αστυνομικές Διευθύνσεις και Τμήματα/Υπηρεσίες της
Αστυνομίας, που προβλέπεται να εμπλακούν στη χρήση του
συστήματος SIS II και ένα μέλος του Τμήματος Τελωνείων.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ημερίδα Κοινοτικής Αστυνόμευσης

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για συνεχή

βελτίωση και αναβάθμιση της προσφοράς της Κοινοτικής Αστυ-

νόμευσης προς τους πολίτες, πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιου-

νίου, 2019 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, ημερίδα, με θέμα

«Καλές Πρακτικές Μελών της Κοινοτικής Αστυνόμευσης». 

Στην ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το Γραφείο Πρόληψης
Εγκλήματος Αρχηγείου Αστυνομίας, απηύθυνε χαιρετισμό ο Αρ-
χηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ενώ συμμετείχαν όλα
τα μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης. Μεταξύ άλλων, Αστυνο-
μικοί της Γειτονιάς ανέπτυξαν βέλτιστες πρακτικές που ακολου-
θούν προς επίλυση θεμάτων που καλούνται να χειριστούν.



Πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου, 2019 στην κλειστή Αίθουσα του Δη-
μαρχείου Αγίας Νάπας, παρουσίαση/εκπαίδευση και αξιολόγηση του θε-
σμού του Παρατηρητή της Γειτονιάς στον Δήμο Αγίας Νάπας
(2017-2018).

Στην εκδήλωση, που έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών της ανάπτυξης
και αναβάθμισης του θεσμού, απηύθυναν χαιρετισμό ο Αναπληρωτής
Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου κ. Γεώργιος Οικονόμου και ο
Δήμαρχος Αγίας Νάπας κ. Γιάννης Καρούσος. Κύριος Ομιλητής της εκδή-
λωσης ήταν ο Υπεύθυνος του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος κ. Πέτρος
Παττούρας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε διάλεξη από τον αρχισυντονιστή
των Παρατηρητών της Γειτονιάς του Δήμου Ιδαλίου κ. Σταύρο Νεοφύτου,
όπου παρουσίασε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται από τους πα-
ρατηρητές της Γειτονιάς.

Η Αστυνομία Κύπρου τίμησε τους πολίτες που βοήθησαν στο έργο της 

H καθιερωμένη τελετή βράβευσης πολιτών, πραγματοπoι-
ήθηκε στις 3 Ιουλίου, 2019 στη Δημοσιογραφική Εστία, στη
Λευκωσία.

Κατά την τελετή βραβεύθηκαν από την Αστυνομία
Κύπρου 55 πολίτες, οι οποίοι προσέφεραν εξαίρετες υπη-
ρεσίες στην κοινωνία, συνέδραμαν καθοριστικά σε περι-
πτώσεις σύλληψης δραστών εγκλημάτων, παρείχαν
ανθρωπιστική βοήθεια, βοήθησαν στην κατάσβεση πυρ-
καγιών και την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και συν-
έβαλαν στη διάσωση προσώπων. Βραβεύτηκαν επίσης,
οργανισμοί, που προσέφεραν προς το Αστυνομικό Σώμα
με διάφορους τρόπους. 

Στην τελετή παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο

Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης και ο Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γεώργιος Σαββίδης.

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου, 2019, στο Λιοπέτρι, ο
καθιερωμένος ποδηλατικός γύρος με θέμα «Ποδηλατώ με
Ασφάλεια» και αιμοδοσία, εις μνήμη του Πρωτομάρτυρα
του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα ’55 - ’59, Μόδεστου
Παντελή, ο οποίος καταγόταν από το Λιοπέτρι. Οι εκδηλώ-
σεις συνδιοργανώθηκαν από το Κοινοτικό Συμβούλιο Λιο-
πετρίου, τους Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων των δύο
Δημοτικών Σχολείων της κοινότητας Λιοπετρίου και την
Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου-Τμήμα Κοινοτικής
Αστυνόμευσης Λιοπετρίου. Στην ποδηλασία συμμετείχαν
γύρω στους 200 μαθητές καθώς και ενήλικες.

Ποδηλατικός Γύρος

Της Αστ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
ΑΔΕ Αμμοχώστου

Ο Θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς στο Δήμο Αγίας Νάπας
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Με στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων των υπηκόων τρίτων χωρών,
που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο, με την Αστυνομία και την
κυπριακή κοινωνία γενικότερα, πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιου-
νίου, 2019 στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία, εις μνήμη των
επτά γυναικών που δολοφονήθηκαν, πολυπολιτισμική εκδήλωση,
με πρωτοβουλία της Αστυνομίας Κύπρου και της Κοινοτικής
Αστυνόμευσης Λευκωσίας.  

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Αρχη-
γός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ
άλλων, «η Αστυνομία δίνει σήμερα το μήνυμα προς τους μετανά-
στες ότι ενεργεί με αμεροληψία, σοβαρότητα, επαγγελματισμό
και γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβα-
σμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έχοντας ιδιαίτερη ευαισθησία
απέναντι στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τις γυναίκες και

τα παιδιά. Δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι ντόπιος ή αλλοδα-
πός, Ευρωπαίος ή από Τρίτη Χώρα. Όλοι ενώπιον του νόμου εί-
μαστε ίσοι και έχουμε δικαίωμα για την ίση μεταχείριση». 

Του Α/Λοχία 3644 Κώστα Περιστιάνη 
Υπ/νου Τμ. Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας. 

Πολυπολιτισμική Εκδήλωση

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Μαΐου, 2019 από την Αστυ-
νομική Διεύθυνση Λευκωσίας, την Κοινοτική Αστυνόμευση Λευ-
κωσίας, και την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Κύπρου, τουρ-
νουά ποδοσφαίρου Futsal στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου
Στροβόλου που βρίσκονται στο πάρκο Αγίου Δημητρίου στο
Στρόβολο. Τα έσοδα από την εκδήλωση διατέθηκαν στο
TELETHON, το οποίο στηρίζει τα ερευνητικά προγράμματα που
διεξάγονται στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας. Η εκδή-
λωση τελούσε υπό την αιγίδα του Αρχηγού Αστυνομίας κ. Κύ-
πρου Μιχαηλίδη και διεξαγόταν είς μνήμη του πρώην Βοηθού
Αστυνομικού Διευθυντή Λευκωσίας, Αστυνόμου Α΄ Θωμά Ευθυ-
μίου. Την Εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αρχηγός
Αστυνομίας.

Τουρνουά Futsal

Υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας πραγματοποι-
ήθηκε στο Σκαλί Αγλαντζιάς στις 9 Ιουλίου, 2019, Κυπριακή Βρα-
διά, όπου ο μουσικοσυνθέτης Μιχάλης Χατζημιχαήλ και οι
ερμηνεύτριες Άντρη Καραντώνη και Δήμητρα Χατζημιχαήλ ταξί-
δεψαν το κοινό, μέσω της μουσικής και των τραγουδιών τους,
στην κυπριακή μας παράδοση. Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση
έδωσαν η Δημοτική και η Παιδική Χορωδία του Δήμου Αγλαν-
τζιάς και ο λαογραφικός όμιλος «Ακρίτες Γερίου». Την εκδήλωση
τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Κύπρος
Μιχαηλίδης, ο Δήμαρχος Αγλαντζιάς, κ. Χαράλαμπος Πετρίδης,
εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, της Εθνικής Φρουράς
και πλήθος κόσμου.

Κυπριακή βραδιά 
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Το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Λευκωσίας ξεκίνησε το 1988 με
τη συμμετοχή διαφόρων οργανισμών και εταιρειών με σκοπό
την άθληση των μελών, τη διέξοδο τους από το άγχος, την
πίεση και το στρες της δουλειάς, τη γνωριμία μεταξύ των συμ-
μετεχόντων και τη δημιουργία υγιών σχέσεων μεταξύ των ορ-
γανωμένων συνόλων που συμμετέχουν.

Το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα αρχίζει κυρίως τους μήνες Απρί-
λιο-Ιούνιο όπου συνήθως τελειώνουν και τα πλείστα πρωτα-
θλήματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και
οι αγώνες διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή σε απογευματινές και βραδινές ώρες, σε
καλαθοσφαιρικά γήπεδα της Λευκωσίας. Δικαίωμα συμμετο-
χής έχουν εταιρείες, οργανισμοί, σύνδεσμοι, οργανωμένα σύ-
νολα κ.λπ. με καλαθοσφαιριστές ηλικίας από 25 ετών και άνω.

Η Αστυνομία συμμετείχε κατά τη δεκαετία του 90 και αρχές
της δεκαετίας του 2000 με διάφορες ομάδες, κυρίως της
ΜΜΑΔ. Το 2008 μέχρι και σήμερα η Αστυνομία εκπροσωπεί-
ται στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα μέσω της καλαθοσφαιρι-
κής ομάδας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κύπρου
(ΑΕΑΚ) με προπονητή και υπεύθυνο εδώ και 10 έτη τον Λοχία
466 Ευριπίδη Ανδρέου. 

Στη διάρκεια αυτή η ομάδα έχει καταλάβει δύο πρωταθλή-
ματα δεύτερης κατηγορίας (2010 και 2016) και εδραίωσε την
παρουσία της στην πρώτη κατηγορία τα έτη 2011, 2012, 2019
και 2020 (νέα χρονιά) όπου, στην εν λόγω κατηγορία, συμμε-
τέχουν αρκετοί παλαίμαχοι διεθνείς καλαθοσφαιριστές.

Οι φετινές επιδόσεις της ομάδας

Η φετινή χρονιά βρήκε την ομάδα της ΑΕΑΚ, μετά από μια επι-
τυχημένη περσινή χρονιά όπου τερμάτισε δεύτερη,  να συμ-
μετέχει στην Α΄ κατηγορία. Η χρονιά ξεκίνησε επίσημα με
αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, αφού ο πρώτος προ-
πονητής Ευριπίδης Ανδρέου ανέλαβε τη θέση του τεχνικού
διευθυντή της ομάδας και τη θέση του ως πρώτου προπονητή
ανέλαβε ο Νεκτάριος Γεωργίου ο οποίος κατείχε τη θέση του
βοηθού προπονητή (η διαδοχή είχε ξεκινήσει πιλοτικά από το
έτος 2018). 

Με πρωτεργάτη τον «γερόλυκο» και αρχηγό της ομάδας
Κυριάκο Χριστοφόρου η ομάδα έχει επιτύχει τον στόχο της
και παρέμεινε στην Α΄ κατηγορία τερματίζοντας στην 6η θέση
ρίχνοντας στην Β κατηγορία την ομάδα των Δικηγόρων (περ-
σινή πρωταθλήτρια) και την ομάδα των Λογιστών (PWC,
διαχρονική ομάδα Α΄ κατηγορίας).

Στο πλαίσιο της συνεργα-
σίας και προώθησης του
αθλητικού πνεύματος ανά-
μεσα στα Σώματα Ασφα-
λείας Κύπρου - Ελλάδας θα
πραγματοποιηθεί μεταξύ
των ημερομηνιών 11-14
Νοεμβρίου, 2019, επί-
σκεψη μελών του Δ.Σ. και

της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αθλητικής Ένωσης Αστυ-
νομικών Κρήτης στην Κύπρο. 

Κατά την επίσκεψη στην Κύπρο, η οποία πραγματοποιείται
μετά από πρόσκληση της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών
Κύπρου, θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για ενδυνάμωση της
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των δύο Ενώσεων
και παράλληλα θα διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας
μεταξύ τους.

Της Λοχία 116 Στέλλας Χαραλαμπίδου 
Γραφείο Υπαρχηγού

Επίσκεψη στην Κύπρο μελών του Δ.Σ. και της ποδοσφαιρικής ομάδας της
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Κρήτης

Του Αστυνόμου Β' Νεκτάριου Γεωργίου
Τμήμα Πληροφορικής 

Η ομάδα καλαθοσφαίρισης της ΑΕΑΚ στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα
Λευκωσίας
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Μεταξύ των ημερομηνιών 3-6 Απριλίου, 2019 πραγματο-
ποιήθηκε στην Καρδίτσα, τουρνουά ποδοσφαίρου εις
μνήμη του πυροσβέστη και αθλητή Γεώργιου Τσιαμούρα,
ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 43 του χρόνια δί-
νοντας άνιση μάχη με την επάρατη νόσο. Στο τουρνουά
έλαβαν μέρος 12 ομάδες Πυροσβεστών/ Αστυνομικών
από διάφορους Νομούς της Ελλάδας, περιλαμβανομένης
και της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αθλητικής Ένωσης
Αστυνομικών Κύπρου (ΑΕΑΚ).

Η αποστολή της Κύπρου αποτελείτο από τον Αν/Πρόεδρο
της ΑΕΑΚ Υπ/μο Μαρίνο Χριστοδούλου, τον Β΄ Γραμματέα
της ΑΕΑΚ Υπ/μο Λοΐζο Ιωνά, τον προπονητή Φίλιππο Φι-
λίππου (Α/Πυρ.1133) και 19 ποδοσφαιριστές μέλη της
ΑΕΑΚ (αστυνομικούς και πυροσβέστες).

Η ομάδα της Αστυνομίας Κύπρου μετά από πολύ καλές
εμφανίσεις κατέκτησε την πρώτη θέση του τουρνουά.

Κατά τις απονομές των βραβείων, απονεμήθηκε κύπελλο
στον αρχηγό της ομάδας Αργύρη Γιαγκουδάκη, ενώ τιμή-
θηκε και η σύζυγος του αδικοχαμένου Γεώργιου Τσιαμούρα
από διάφορους φορείς, καθώς και από τον Αν/Πρόεδρο
της ΑΕΑΚ κ. Μαρίνο Χριστοδούλου, ο οποίος της παρέ-
δωσε αναμνηστικό δώρο. Επίσης τιμητική πλακέτα παρα-
δόθηκε στον εκπρόσωπο των διοργανωτών από τον Β΄
Γραμματέα της ΑΕΑΚ κ. Λοΐζο Ιωνά.

3ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου Πυροσβεστικών Υπηρεσιών «Firegoal 2019»
εις μνήμη του πυροσβέστη και αθλητή Γεώργιου Τσιαμούρα στην Καρδίτσα

Ο Α/Αστ. 683 Φώτης Φωτίου πρωταθλητής στο ομαδικό τοξοβολίας
και 2ος στους Παγκόσμιους Αγώνες ICAS

Στις 2/6/2019 έπεσε η αυλαία
του 28ου Παγκυπρίου Πρωτα-
θλήματος Τοξοβολίας 2018-
2019, όπου στον τελευταίο
αγώνα έλαβαν μερος πέραν
των 100 αθλητών απο όλες τις
επαρχίες της Κύπρου. Ο
Α/Αστ. 683 Φώτης Φωτίου του
Σωματείου Τοξοβολίας Λευ-
κωσίας, μαζί με τους συναθλη-

τές του Κωνσταντίνο Παναγή, Μικαέλλα  Κουρουνά και
Νάζο Μοστιτσιάν κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλητή

στο Ομαδικό Ολυμπιακού Τόξου για το 2019.

Επίσης, στην Κύπρο μεταξύ 1-3/5/2019, διεξήχθησαν οι
Παγκόσμιοι Αγώνες ICAS (ICAS CYPRUS WORLD AMATEUR
SPORTS GAMES 2019), οι οποίοι περιελάμβαναν 15 αθλή-
ματα, μεταξύ των οποίων και η τοξοβολία. Ο Α/Αστ 683
Φώτης Φωτίου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο (2η θέση)
ανδρών ολυμπιακού τόξου με 621 πόντους.  Οι αγώνες
ICAS είναι από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις
παγκοσμίως που καλύπτουν πέραν των 30 αθλημάτων, με
συμμετοχές και αθλητές υψηλού επιπέδου, από τη Νότια
Αφρική, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σουη-
δία, την Ελλάδα, την Κύπρο και πολλές άλλες χώρες.

25ος Πανευρωπαικός Αγώνας Σκοποβολής Compak/Sporting

Ο Αστ. 3549 Κωνσταντί-
νος Κωνσταντίνου της
Κοινοτικής Αστυνόμευ-
σης έλαβε μέρος στον
25ο Πανευρωπαϊκό Αγώ-
να Σκοποβολής Com-
pak/Sporting που διε-
ξήχθη στα Ψαχνά Εύβοιας

στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας μαζί με άλλους δύο σκο-
πευτές  την Εθνική Κύπρου, η οποία και κατέλαβε τη 2η
θέση και το αργυρό μετάλλιο για δεύτερη συνεχή χρόνια.
Στην ατομική κατάταξη το μέλος μας κατέλαβε την 26η
θέση πανευρωπαϊκά.
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Αξιότιμο 
Κ. Μιχάλη Γαβριηλίδη, Υπαστυνόμο

Επαναπατρισμός αγιογραφιών στην Κύπρο

Ύστερα από επαναπατρισμό των τεσσάρων αγιογραφιών
στην Κύπρο, μετά την βίαιη απόσπαση και κλοπή τους από
ναούς της κατεχόμενης πατρίδας μας, αισθανόμαστε την
ανάγκη να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές μας ευχαριστίες
για την πολύτιμη συμβολή σας στην επιτυχή κατάληξη και
αυτής της υπόθεσης σύλησης της πνευματικής και πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς. 

Ο επαγγελματισμός και η επιστημονική σας επάρκεια, αλλά
και η αφοσίωση με την οποία τόσο εσείς, όσο και η Αστυ-
νομία Κύπρου χειρίζεσθε τις υποθέσεις αυτές, είναι η συν-
ταγή της επιτυχίας που θα οδηγήσει και στην επίλυση και
άλλων παρόμοιων περιπτώσεων, οι οποίες αποτελούν ένα
μεγάλο κομμάτι των επιπτώσεων  της τουρκικής εισβολής
και κατοχής στη νήσο μας. 

Εκφράζοντάς σας και πάλι τις θερμότατες ευχαριστίες μας,
ευχόμαστε όπως ο Χριστός σας ευλογεί και σας ενισχύει
στη ζωή και στα έργα σας. 

Με τις πατρικές μας ευχές
ο Κύπρου Χρυσόστομος 
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Ευχαριστήρια επιστολή για τον Λοχία 2146 Ηρόδοτο
Παναγίδη

Έντιμε κύριε Αρχηγέ, 

με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας αναφέρω ότι
στις 14/7/2019 είχα μεταβεί το μεσημέρι για φαγητό με την
γυναίκα και τα δύο ανήλικα παιδιά μου στο χωριό Όμοδος
σε εστιατόριο όπου σε κάποια στιγμή κόλλησε κομμάτι φα-
γητού στο λαιμό της θυγατέρας μου Νεκταρίας 7 χρονών,
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναπνεύσει και να αρχί-
σει να χάνει τις αισθήσεις της. Εγώ και η σύζυγός μου προ-
σπαθήσαμε να επαναφέρουμε την Νεκταρία, αλλά δεν τα
καταφέρναμε με αποτέλεσμα να ζητούμε βοήθεια δυνατά.
Αμέσως έτρεξε κοντά μας ένας άνδρας, ο οποίος μας κα-
θησύχασε και αμέσως πήρε το παιδί στα χέρια του, το
οποίο ήταν μισολιπόθυμο και κατάφερε με κάποιες κινή-
σεις να αναγκάσει το παιδί να αφαιρέσει το φαγητό από
τον λαιμό του και να ανακτήσει τις αισθήσεις του. Ο άνδρας
αυτός επανέφερε την κόρη μου, η οποία συνήλθε, την κρά-
τησε για λίγο πάνω του και αφού διαπίστωσε ότι ήταν καλά
μας την παρέδωσε και μας συμβούλευσε. Αξιοσημείωτο
είναι  ότι ο άνδρας αυτός τον οποίο δεν γνώριζα, δεν μας
ανέφερε ποιος ήταν. Αργότερα πήγα στο τραπέζι που κα-
θόταν για να τον γνωρίσω και να τον ξαναευχαριστήσω και
τότε μου ανέφερε ότι ήταν αστυνομικός και το όνομα του

είναι Ηρόδοτος Παναγίδης, με βαθμό Λοχία, ο οποίος έτυχε
να βρίσκεται εκεί για φαγητό με την οικογένειά του. Αισθα-
νόμενος την ανάγκη θέλω να τον ευχαριστήσω για τον
επαγγελματισμό του και τις ενέργειες του, αφού θεωρώ ότι
έσωσε την κόρη μου από πολύ χειρότερες καταστάσεις.
Έτσι αστυνομικοί είναι παράδειγμα προς μίμηση και κά-
νουν περήφανους εμάς τους πολίτες. 

Ευχαριστίες εκφράζω τόσο σε εσάς, όσο και στο μέλος σας. 

Με εκτίμηση,
Πάτερ Ανδρέας Τουλούμης

Κλοπή από αυτοκίνητο

Αξιότιμε Αρχηγέ, 

Δια της παρούσης μου επιστολής θα ήθελα να εκφράσω
τις θερμές μου ευχαριστίες τόσο σε εσάς όσο και σε όλο το
Αστυνομικό Σώμα και ιδιαίτερα στα μέλη του ΤΑΕ Λευκω-
σίας αλλά πολύ περισσότερο στον Υπαστυνόμο Δώρο Ευ-
στρατίου για την άμεση ανταπόκριση του και τον ιδιαίτερο
ζήλο που επέδειξε στην εξιχνίαση της κλοπής χρηματικού
ποσού που έγινε από το αυτοκίνητο μου το βράδυ στις
26/5/19 στην Αγλαντζιά. 

Λούκας Χριστοφόρου

Ευρωεκλογές 2019

Αρχηγό Αστυνομίας,

Δια της παρούσης μου επιθυμώ να εκφράσω τις θερμότα-
τες μου ευχαριστίες για την εξαιρετική συνεργασία που
είχαμε κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της όλης εκλογι-
κής διαδικασίας για την εκλογή των έξι εκπροσώπων της
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο
επαγγελματισμός των στελεχών της Δύναμης και η άψογη
συνεργασία τους με τους λειτουργούς του ΓΤΠ, ιδιαίτερα
σε σχέση με τον χειρισμό των ΜΜΕ, συνέτειναν στη διεξα-
γωγή μιας καθ’ όλα ομαλής, διάφανης και δημοκρατικής
εκλογικής διαδικασίας. 

Παρακαλώ όπως διαβιβάσετε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες και
τα συγχαρητήρια μου προς τον Αρχιαστυφύλακα Άλκη
Κακουλλή και τον Αστυφύλακα 2108 Στέλιο Κασουλίδη. Το
επίπεδο εργασίας, συνεργασίας, αποτελεσματικότητας,
ομαδικότητας και προθυμίας που παρουσίασαν πρέπει να
αποτελέσει παράδειγμα. 

Με εκτίμηση,
Σόφη Μιχαηλίδου 
Διευθύντρια Γραφείο Τύπου 
και Πληροφοριών

32 Αστυνομικά Χρονικά

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ





 

www App

www.police.gov.cy  l  www.cypruspolicenews.com

Φ        
    

         
         

  

        
      

         

      
       

        
     


