
5 .  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Α Μ Υ Ν Α  

 
5.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ  

  
Η Πολιτική Άμυνα λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση φυσικών ή ανθρωπογενών συμφορών, 
το μέγεθος των οποίων μπορεί να προκαλέσει κινδύνους για τη ζωή και την ευημερία των 
πολιτών ή εκτεταμένες καταστροφές στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους της 
Δημοκρατίας.  Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν σειρά ενεργειών για πρόληψη, προπαρασκευή, 
ανταπόκριση, σχεδίαση, εκπαίδευση ή και περιορισμό των επιπτώσεων των συμφορών.  
Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συμφορών και γίνεται συνεχής προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και 
εναρμόνισή τους με τα τεκταινόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

   
5.1.1 Εθελοντές 
  
Οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των δεκαέξι (16) ετών έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταταγεί 
εθελοντικά στην Πολιτική Άμυνα και να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως μέλος της.  Η Πολιτική 
Άμυνα αναγνωρίζει και ενισχύει την εθελοντική προσφορά μέσα από τις τάξεις της, καθώς πολλά 
από αυτά που έχει επιτύχει οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην ελεύθερη, αυθόρμητη και 
ανιδιοτελή συμμετοχή των εθελοντών της.  Οι εθελοντές εγγράφονται, κατατάσσονται και 
υπηρετούν στα διάφορα Τμήματα της Πολιτικής Άμυνας.  
  
5.1.2 Αμυνίτες / Αμυνίτριες 
  
Το 2014 κλήθηκαν για κατάταξη οι γυναίκες οι οποίες για διάφορους λόγους είχαν πάρει 
αναστολή η οποία έληξε 31/12/2013 και 31/12/2014,  και οι άντρες αμυνίτες που γεννήθηκαν το 
1959-1960.  Συνέχισαν να εκπληρώνουν τη διετή υπηρεσία τους οι γυναίκες αμυνίτριες, που 
κλήθηκαν για εγγραφή κατά το 2013 και οι άντρες αμυνίτες που γεννήθηκαν το 1957-1958.   
 
5.1.3 Τμήματα Πολιτικής Άμυνας 
   
• Τμήμα Γραφέων/Διαβιβαστών  
• Τμήμα Διάσωσης/Πυρόσβεσης 
• Τμήμα Πρώτων Βοηθειών 
• Τμήμα Μέριμνας 
• Τμήμα Συνοικιοφυλακής 
  
5.2 ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2014 
  
Βασικοί στόχοι για το 2014 ήταν η ενίσχυση του θεσμού του εθελοντισμού, η αναθεώρηση, 
βελτίωση και εκσυγχρονισμός των Σχεδίων Πολιτικής Άμυνας, ο εμπλουτισμός των υφιστάμενων 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και η απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού και μέσων.  Εξίσου 
σημαντικός στόχος για το 2014 ήταν η περαιτέρω ενημέρωση και επιμόρφωση του κοινού σε 
θέματα Πολιτικής Άμυνας, ώστε σε περίπτωση φυσικής ή ανθρωπογενούς συμφοράς, να μπορεί 
να λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του και να συμβάλει αποτελεσματικά στη 
λήψη μέτρων ανακούφισης, με τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας και των άλλων Ουσιωδών 
Υπηρεσιών.  Οι στόχοι αυτοί έχουν υλοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ γίνεται συνεχής 



 

 

αναθεώρηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση τόσο των Σχεδίων Πολιτικής Άμυνας όσο και των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης  Έχουν επίσης ξεκινήσει προσπάθειες αναδιοργάνωσης του όλου 
συστήματος πολιτικής άμυνας ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί αποδοτικά και 
αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η Πολιτική 
Άμυνα έχει δώσει δυναμικά το παρόν της σε επιχειρήσεις διάσωσης, ανεύρεσης ελλειπόντων 
προσώπων, κατάσβεσης πυρκαγιών, άντλησης νερού από πλημμύρες κ.α.  
 
  
5.3 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.Ε.) 
  
Το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων (Κ.Ε.Ε) της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας λειτουργεί, με 
μόνιμο προσωπικό, πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση.  Έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις ανά πάσα στιγμή, να παρέχει άμεση, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση και να 
συντονίζει όλα τα κλιμάκια της Πολιτικής Άμυνας, σε περιόδους επιχειρήσεων. Από το Κ.Ε.Ε. 
ελέγχεται και παρακολουθείται ασύρματα το παγκύπριο δίκτυο ηλεκτρονικών σειρήνων, που έχει 
εγκατασταθεί στις κατοικημένες περιοχές των πόλεων και σε σημαντικό αριθμό κοινοτήτων. Το 
σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου και ενεργοποίησης όλων, μερικών ή ακόμη και μιας 
σειρήνας, καθώς και τη μετάδοση του σήματος του συναγερμού, προηχογραφημένων φωνητικών 
μηνυμάτων και ζωντανού μηνύματος.  Επιπλέον, το Κ.Ε.Ε είναι συνδεδεμένο με το Κέντρο 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Emergency Response 
Coordination Centre), που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και 
ενεργοποίηση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, τεχνολογικών ατυχημάτων ή τρομοκρατικής 
ενέργειας.  
 

Επιπρόσθετα, το Κ.Ε.Ε της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας είναι συνδεδεμένο με το Κοινό 
Σύστημα Επικοινωνίας και Πληροφοριών Έκτακτης Ανάγκης (Common Emergency 
Communication Information System – CECIS) της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας.  Επιπλέον 
το Κ.Ε.Ε λειτουργεί ως Κέντρο Επαφής για το Δίκτυο Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (European Maritime Safety Agency – EMSA), που ασχολείται 
με θέματα θαλάσσιας ρύπανσης (Marine Pollution), καθώς επίσης και για το Δίκτυο 
Πληροφόρησης ECURIE (European Commission Urgent Radiological Information Exchange 
system), που ασχολείται με θέματα ιονίζουσας ακτινοβολίας.  Παράλληλα, στο ΚΕΕ υπάρχει 
εγκατεστημένο το σύστημα ενημέρωσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για 
θέματα που αφορούν τη ραδιενέργεια. 
   
5.4 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
  
Η Κυπριακή Δημοκρατία, στις 28 Νοεμβρίου 2002, υπέγραψε στις Βρυξέλλες, Μνημόνιο 
Συναντίληψης (Memorandum of Understanding), με σκοπό τη συνεργασία και αλληλοβοήθεια 
μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπό ένταξη Κρατών, σε περίπτωση 
συμφοράς, τρομοκρατικής ενέργειας ή τεχνολογικού ατυχήματος.  Από πλευράς Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τη Συμφωνία υπέγραψε η Επίτροπος για το Περιβάλλον και από πλευράς Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ο Διοικητής Πολιτικής Άμυνας.  

  
Μέσα στο 2014 η Πολιτική Άμυνα συμμετείχε με Λειτουργούς της στις πιο κάτω εκπαιδεύσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 



 

 

 
• Community Mechanism Induction Course (CMI) 
• Operational Management Course (OPMR) 
• Operational Management Refresher Course (OPMR) 
• Information Management Course (IMC) 
 
5.5 ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
  
Η Πολιτική Άμυνα διατηρεί στενές σχέσεις με το Γερμανικό Οργανισμό των Ιωαννιτών και έχει 
προχωρήσει στη σύσταση Μονάδας Ανταπόκρισης (Technical Assistance Support Team - 
TAST), η οποία έχει εγγραφεί στη βάση δεδομένων του προγράμματος CESIS της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και στην οποία συμμετέχουν οκτώ (8) μέλη της Πολιτικής Άμυνας.  Η Πολιτική Άμυνα 
έχει υπογράψει Μνημονίου Συνεργασίας με τους Ιωαννίτες της Γερμανίας.   

 
5.6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ SEVESO II  
  
Συνεχίστηκαν οι επαφές, συνεδριάσεις και συσκέψεις με εκπροσώπους των εγκαταστάσεων 
SEVESO με θέμα τα εξωτερικά Σχέδια, στα οποία καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται στον εξωτερικό χώρο που περιβάλλει τις μονάδες στις οποίες αποθηκεύονται ή 
διατηρούνται επικίνδυνες ουσίες και έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταστάσεις SEVESO.  
Επιπρόσθετα, έγιναν επαφές με διαχειριστές εγκαταστάσεων που ανεγέρθηκαν μετά την 
εκπόνηση των σχεδίων, με σκοπό να ενημερωθούν για τα σχέδια. Ταυτόχρονα, έγιναν επαφές με 
διάφορες σχολικές εφορείες για εξασφάλιση της συνεργασίας τους σε περίπτωση που απαιτείται 
εκκένωση πολιτών ένεκα ατυχήματος μεγάλης κλίμακας σε εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν ή 
διατηρούν επικίνδυνες ουσίες.  
 

5.7 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Η Πολιτική Άμυνα κατά το 2014 συμμετείχε ως εταίρος στα πιο κάτω προγράμματα τα οποία 

χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση: 

 

(α) “Nereids” 

(β) "E Self Help Project" 
(γ) “Prometheus” 
(δ) Assessment Mission Course (AMC) 

 

5.8 ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
  
Μέσα στο 2014 η Πολιτική Άμυνα οργάνωσε και συμμετείχε σε διάφορες ασκήσεις, που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη επιχειρησιακής ετοιμότητας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
μεγάλων συμφορών, τόσο φυσικών όσο και ανθρωπογενών. Αναφέρονται ενδεικτικά, η 
Παγκύπρια άσκηση επι χάρτου «Εγκέλαδος 2014» με τη συμμετοχή ουσιωδών υπηρεσιών, η 
Παγκύπρια άσκηση «Εστία» για την αντιμετώπιση της μαζικής άφιξης ξένων υπηκόων από τη 
Μέση Ανατολή και την ολιγόωρη φιλοξενία τους, οι ασκήσεις έρευνας και διάσωσης και οι 
ασκήσεις τηλεπικοινωνιών.  Επιπρόσθετα, κατά το 2014 πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο 



 

 

τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα με την επωνυμία Assessment Mission Course (AMC), τα 
οποία εκτελεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοπραξία που αποτελείται από την 
Πολιτική Άμυνα της Κύπρου και τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Γερμανίας και Βουλγαρίας.    
 
Τον Ιούνιο διεξήγχθηκε στην Ελλάδα η άσκηση «Προμηθέας 2014» η οποία 
συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούσε κορύφωση της συνεργασίας 
Ελλάδας – Κύπρου  - Ιταλίας και Κροατίας. Η Πολιτική Άμυνα Κύπρου ήταν παρούσα με 
πολυμελή αποστολή εθελοντών από τις ομάδες διάσωσης όλων των Επαρχιών και με μικρό 
αριθμό μόνιμου προσωπικού. Το σενάριο περιλάμβανε κατάσβεση πυρκαγιάς, κατάρρευση 
κτιρίων και τεχνολογικό ατύχημα και σε αυτήν χρησιμοποιήθηκαν τόσο επίγεια όσο και εναέρια 
μέσα.   
 
Τον Σεπτέμβριο, στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος NEREIDs στο οποίο 
συμμετείχαν εταίροι τόσο από Κύπρο όσο και από Ελλάδα, Αγγλία και Γερμανία, 
πραγματοποιήθηκε άσκηση επι χάρτου στο Παραλίμνι κατά τη διάρκεια της οποία εξετάστηκε η 
συνεργασία μεταξύ αρχών πολιτικής προστασίας και των αρχών που έχουν την ευθύνη για τη 
θαλάσσια ρύπανση για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών 
καταστροφών οι οποίες απαιτούν ειδικές τεχνικές δεξιότητες και τεχνογνωσία.  
 
5.9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
 
Κατά το 2014 πραγματοποιήθηκε σε όλες τις Επαρχίες η βασική και ειδική εκπαίδευση των 
υπόχρεων αμυνιτών/τριών, εκπαιδεύσεις εθελοντών σε θέματα έρευνας και διάσωσης, 
εκπαιδεύσεις της ομάδας εθελοντών ιατρικού τομέα και διάφορα άλλα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που είχαν ως στόχο την κατάρτιση των εθελοντών αλλά και του μόνιμου 
προσωπικού σε θέματα που αφορούν την Πολιτική Άμυνα και γενικότερα την εύρυθμη και σωστή 
λειτουργία των Τμημάτων της Δύναμης. 
 
Αξίζει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς το μόνιμο προσωπικό και τα μέλη των Ομάδων 
Διάσωσης πέρασαν από σειρά εκπαίδευσης αναφορικά με την κατάσβεση πυρκαγιών από την 
Ακαδημία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 
5.10 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Τα μέλη της Δύναμης κατά το 2014 συμμετείχαν σε διάφορες κινητοποιήσεις για με πυρκαγιές, 
πλημμύρες, ανεύρεση ελλειπόντων προσώπων, μεταφορά τροφίμων σε αποκλεισμένες περιοχές 
λόγω χιονόπτωσης. 
 
Στις 25/9/2014 διασώθηκαν από πλοιάριο που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στα ανοικτά της 
Πάφου 337 πρόσφυγες από τη Συρία. Αφού έγιναν οι κατάλληλες διαδικασίες υποδοχής και οι 
ανάλογες ιατρικές εξετάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι πρόσφυγες φιλοξενήθηκαν σε χώρο 
προσωρινής φιλοξενίας στην  Κοκκινοτριμιθιά ο οποίος διαμορφώθηκε κατάλληλα για το σκοπό 
αυτό, από την Πολιτική Άμυνα με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του Κράτους.  
 
Ο εν λόγω χώρος λειτούργησε για περίπου 4 μήνες. 
 



 

 

5.11 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Εκδήλωση για τα 50χρονα της Πολιτικής Άμυνας: Στις 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στη 
Μητρόπολη Ταμασσού εκδήλωση για τα 50χρονα της Πολιτικής Άμυνας. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία και θεία λειτουργία προς τιμήν της Παναγίας της 
Διασώστριας, η εικόνα της οποίας μεταφέρθηκε στην Κύπρο για τον σκοπό αυτό.  
 
Τελετή τίμησης των εθελοντών που έκλεισαν το 75ο έτος της ηλικίας τους: Κατά τη διάρκεια 
του έτους διοργανώθηκαν δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις προς τιμήν όσων εθελοντών έκλεισαν το 
75ο έτος της ηλικίας τους ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς τους προς τη 
Δύναμη Πολιτικής Άμυνας αλλά και προς την πολιτεία γενικότερα. 
 
Ενημερωτική ημερίδα για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης: Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο κ. Hans Das 
αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος παρουσίασε τις ευκαιρίες χρηματοδότησης 
που παρέχονται μέσα από τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη 
συνέχεια, ο Ανώτερος Λειτουργός Πολιτικής Άμυνας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργίου, παρουσίασε 
διάφορα έργα/ασκήσεις/δράσεις που συγχρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Δημόσια Διαβούλευση για το θέμα των καταφυγίων: Τον Νοέμβριο 2014 πραγματοποιήθηκε 
ανοικτός διάλογος με τη συμμετοχή εκατοντάδων πολιτών μας με κύριο θέμα συζήτησης, τα 
καταφύγια. Σε εναρκτήριο χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε τόσο στη 
σημαντικότητα του υπό συζήτηση θέματος όσο και στη σημαντικότητα του θεσμού της δημόσιας 
διαβούλευσης. Στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στους παρευρισκόμενους και απαντήθηκαν 
ερωτήσεις στο μέτρο του διαθέσιμου χρόνου.  
 
       
Η Πολιτική Άμυνα συμμετείχε στις ακόλουθες δραστηριότητες/Εκδηλώσεις παρέχοντας την 
ανάλογη βοήθεια: 

 Παρελάσεις 25ης Μαρτίου, 1ης και 28ης Οκτωβρίου 2011 

 Πορεία Χριστοδούλας 

 Διεθνείς Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας 

 Αγώνες Legion Run 

 Παγκύπρια εκστρατεία καθαριότητας φυσικών περιοχών από σκουπίδια σε μια μέρα 

 Ποδηλασία «Ποδηλατώ για υγεία και οικονομία» 

 Φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου Αμερικάνικης Ακαδημίας Λευκωσίας 

 Διεθνές Τουρνουά Beach Volley 

 Φιλανθρωπική εκδήλωση κέντρου ατόμων με ειδικές ανάγκες «Άγιος Λάζαρος» 

 Αγώνας τριάθλου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 

 Κατακλυσμός 2014 

 Αιμοδοσία 

 Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού 

 Καρναβάλι Λεμεσού 

 Πορεία «Ένα όνειρο μια ευχή» 

 Γύρος Πολεμιδιών 



 

 

 Αγώνας δρόμου Τραχωνίου 

 Γιορτή του Κρασιού 

 Ποδηλατικός Γύρος Μέσα Γειτονιάς 

 Παγκύπριο Φεστιβάλ φράουλας 

 Ημέρα Καθαριότητας  - Let’s do it Cyprus 

 Εκδήλωση «Άνοιξη και Αθλητισμός» 

 Παιδικό Φεστιβάλ Συνδέσμου Γονέων Γ’ Δημόσιο Νηπιαγωγείου Παραλιμνίου 

 Παγκύπριοι αγώνες Ju-Jitsu 

 Ημερίδα Αεροπροσκόπων  

 Αντικατοχική εκδήλωση Αμμοχώστου 

 Φεστιβάλ Ροδιού Ορμήδειας 

 Φεστιβάλ Αγίας Νάπας 

 Πανευρωπαϊκοί Αγώνες Καράτε 

 Πανηγύρι αγάπης εκκλησίας Αγίου Δημητρίου 

 SBA Police “Open Day” 

 Αγώνες Τριάθλου 

 Καρναβαλίστικη παρέλαση Δήμου Αγλαντζιάς 

 Εκδήλωση μνήμης αγνοούμενων στον Κόρνο 

 Εκδήλωση Ιδρύματος Χρίστου Στέλιου Ιωάννου 

 Ράλλη Κύπρος 

 Χριστουγεννιάτικη αγορά και συλλογή τροφίμων για στήριξη άπορων οικογενειών 
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