
ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΒΙΟ 

9 Δεκεμβρίου, 2014, 6μ.μ., Πανεπιστημιούπολη 

 

Εξοχότατε Προεδρεύοντα της Κυπριακής Δημοκρατίας,  

Έντιμε κ. Γενικέ Εισαγγελέα,  

Έντιμε κ. Πρόεδρε της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 

Ελέγχου,  

Έντιμε κ. Γενικέ Ελεγκτή της Δημοκρατίας,  

Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,  

Κυρίες και κύριοι,  

 

Καλησπέρα σας.  

 

Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και όλους όσους έχουν εμπλακεί στη διοργάνωση 

της αποψινής εκδήλωσης, με θέμα Διαφθορά και Διαπλοκή 

στο Δημόσιο Βίο.  

 

Η διαφθορά αποτελεί διαχρονικό και παγκόσμιο 

φαινόμενο, το οποίο παρατηρείται και στην κυπριακή 

κοινωνία. Ενδεικτικός, είναι ο σημαντικός αριθμός 

πρόσφατων ποινικών υποθέσεων που έχουν διερευνηθεί ή 

βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση από την Αστυνομία. 

 

Ως Αστυνομία, θα πρέπει να σημειώσουμε τη δική μας 

ουσιαστική συμβολή, στην αντιμετώπιση των φαινομένων 

διαφθοράς και διαπλοκής στο δημόσιο βίο. Οι υποθέσεις 
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αυτές, που καταγγέλλονται στην Αστυνομία, διερευνώνται  

σε βάθος και με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, 

πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον Γενικό Εισαγγελέα και 

τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και με 

άλλους συναρμόδιους φορείς.  

  

Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, τις 

συστάσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, καθώς και της Αρχής 

Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της 

Αστυνομίας.  

 

Διαχρονικά, το θέμα διαφθοράς και διαπλοκής 

παρατηρείται σε όλες σχεδόν τις Αστυνομίες του κόσμου, 

γεγονός το οποίο, δεν θα μπορούσε να αφήσει 

ανεπηρέαστη και την Κυπριακή Αστυνομία.  Η Αστυνομία, 

ως ένας από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς της Κύπρου 

με τις 5500 περίπου μέλη της, τα οποία αποτελούν μέρος 

της ευρύτερης κυπριακής κοινωνίας, παρουσιάζει κατά 

καιρούς διάφορα κρούσματα διαφθοράς ή και διαπλοκής. 

Τέτοια κρούσματα εντός της Υπηρεσίας μας, θεωρούνται 

ιδιαίτερα σοβαρά, καθώς τα μέλη της Αστυνομίας, 

συμπεριλαμβάνονται στους κύριους θεματοφύλακες της 

νομιμότητας. Ως εκ τούτου, το θέμα αυτό πάντοτε 

απασχολούσε σοβαρά, την εκάστοτε Ηγεσία της 

Αστυνομίας.  Τονίζεται ότι, η καταπολέμηση της διαφθοράς 

στην Αστυνομία, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες και 

στρατηγικούς στόχους του νέου Αρχηγού Αστυνομίας, οι  
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οποίες έχουν τεθεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη, στις 7 

Ιουλίου, 2014. 

 

Μία από τις βασικές γενεσιουργές αιτίες της 

διαφθοράς στην Αστυνομία, είναι η επαφή των μελών, με 

άτομα και κύκλους που εμπλέκονται σε παράνομες 

δραστηριότητες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, 

γεγονός που εκθέτει τα μέλη σε αυξημένο κίνδυνο, 

εμπλοκής τους σε ενέργειες που συνιστούν διαφθορά ή/και 

διαπλοκή.  Δέον να σημειωθεί ότι, πιθανοί άλλοι 

παράγοντες που συμβάλουν στην αύξηση της εμπλοκής 

μελών της Αστυνομίας σε τέτοια φαινόμενα,  είναι η 

έλλειψη ελέγχου, η έλλειψη ευκαιριών ανέλιξης και 

κινήτρων, οι κοινωνικές και οικονομικές καταστάσεις που 

επικρατούν, καθώς επίσης ο χαρακτήρας και η 

προσωπικότητα του κάθε μέλους ξεχωριστά.   

 

Παράλληλα, θέλω να τονίσω κατηγορηματικά, ότι τα 

πιο πάνω, σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν δικαιολογία, 

για τέτοιες συμπεριφορές από μέλη, ειδικά της Αστυνομίας. 

 

H αντιμετώπιση και καταπολέμηση της διαφθοράς και 

διαπλοκής, αποτελεί πάγια προτεραιότητα μας.   

 

 Για το σκοπό αυτό, το 2009 έχει συσταθεί στην 

Αστυνομία, η Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων, η 

οποία έχει την ευθύνη διερεύνησης πληροφοριών για 
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παραβατική ή αποκλίνουσα συμπεριφορά από τα μέλη της 

Αστυνομίας. Λειτουργεί επίσης, η Υπηρεσία Επιθεωρήσεως 

και Ελέγχου, με αρμοδιότητα τη διεξαγωγή εσωτερικού 

υπηρεσιακού ελέγχου και επιθεωρήσεων, με στόχο: 

 

 τη διακρίβωση των μεθόδων και διαδικασιών 

στην εκτέλεση των αστυνομικών καθηκόντων 

 

 τη συμμόρφωση των μελών προς τις ευθύνες και 

καθήκοντά τους και  

 

 την αποτελεσματικότητα του γενικού 

συστήματος διοίκησης και αστυνόμευσης.  

         

 Πέραν των πιο πάνω, σε περιπτώσεις που 

εντοπίζονται μέλη μας, να εμπλέκονται σε υποθέσεις 

διαφθοράς και διαπλοκής, η Ηγεσία της Αστυνομίας, 

επιδεικνύει μηδενική ανοχή, προχωρώντας άμεσα στη 

διερεύνηση τους. Εάν από τη διερεύνηση διαπιστωθούν 

οποιαδήποτε πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα, προχωρούμε 

στη δίωξη τους, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.  

 

 Επιπλέον, με στόχο πάντοτε την περαιτέρω αύξηση 

της αποτελεσματικότητας μας, στον τομέα πάταξης της 

διαφθοράς και διαπλοκής,  εκτιμούμε ότι θα πρέπει να 

εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω βελτίωσης και 

εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου,  ούτως ώστε 
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να καταστεί πιο ισχυρό και επαρκές. Να σημειωθεί ότι, στο 

παρόν στάδιο, διεξάγεται στην Αστυνομία, σχετική μελέτη 

από Επιτροπή που ο Αρχηγός Αστυνομίας, έχει ορίσει 

ειδικά, με σκοπό: 

 

 να μελετήσει τον τρόπο λειτουργίας αντίστοιχων 

Αστυνομικών  Υπηρεσιών των Κρατών Μελών της ΕΕ,  

αλλά και της νομοθεσίας που πλαισιώνει τους 

μηχανισμούς αυτούς και 

  

 να υποβάλει προτάσεις, για ενίσχυση ή 

διαφοροποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών και της 

Νομοθεσίας.  

 

Κλείνοντας την τοποθέτησή μου και για σκοπούς 

προβληματισμού, θα ήθελα να συνδέσω το θέμα της 

διαφθοράς στην Αστυνομία με τις παρούσες κοινωνικο-

οικονομικές συνθήκες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης, τα επίπεδα και ο βαθμός 

διαφθοράς αυξάνονται.  Τα Σώματα Ασφαλείας, τα οποία 

επιτελούν ούτως ή άλλως,  ένα δύσκολο και πολυεπίπεδο 

έργο που εμπερικλείει αρκετούς κινδύνους, καλούνται να 

λειτουργήσουν σε ένα ακόμη πιο αντίξοο περιβάλλον, με 

οξυμένα κοινωνικo - οικονομικά προβλήματα. 

     

  Ως Κυπριακή Αστυνομία, πληρώνουμε ένα αρκετά 

βαρύ τίμημα, αφού αποδειγμένα υπάρχουν αυξημένα 
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καθήκοντα και υποχρεώσεις, συνεπεία της οικονομικής 

κρίσης, τα οποία  πρέπει να φέρει εις πέρας ένας 

μειωμένος, αριθμός αστυνομικών, κατά 550 άτομα, 

περίπου.  

 

 Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, η 

προσπάθεια μας θα είναι συνεχής, συστηματική και 

οργανωμένη, έτσι ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα 

διαφθοράς και διαπλοκής στους κόλπους της Κυπριακής 

Αστυνομίας.    

 

Σας ευχαριστώ.   

 


