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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 

 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου 

Δημόσιων Δαπανών συνήλθε σήμερα, Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022, παρουσία του Βοηθού 

Αρχηγού Αστυνομίας, του Γενικού Ελεγκτή, εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και των Αστυνομικών Διευθύνσεων των 

επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου και Μόρφου, για την 

εξέταση της Ετήσιας Έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2020 [Αξιολόγηση της 

επάρκειας και αποτελεσματικότητας των ελέγχων που διενήργησε η Αστυνομία για 

διαπίστωση της τήρησης των μέτρων τα οποία επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας του κορωνοϊού, με σκοπό τη μείωση των κρουσμάτων (Ειδική Έκθεση 16.6.2022 

- ΑΣΤ/01/2022) (Αρ. Φακ. 23.04.039.002-2022, 05.14.007.001), στο πλαίσιο της οποίας 

κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Ο Γενικός Ελεγκτής ενημέρωσε την επιτροπή για τα κυριότερα ευρήματα του ελέγχου 

της διαδικασίας του σχεδιασμού/προγραμματισμού που ετοιμάστηκε και εφαρμόστηκε από 

την Αστυνομία κατά την περίοδο Μαρτίου 2020 - Σεπτεμβρίου 2021 για τη διασφάλιση της 

τήρησης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας με σκοπό τη μείωση των 

κρουσμάτων.  Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη διαπίστωση συγκεκριμένων αδυναμιών σε σχέση 

με την οργάνωση των επιχειρήσεων, την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, την είσπραξη 

των εξωδίκων που επιβλήθηκαν και τη διερεύνηση παραπόνων και καταγγελιών.   



 Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες υπό 

τις οποίες η Αστυνομία διενεργούσε τους ελέγχους και προέβαινε σε λήψη αποφάσεων για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας, ανάλογα με την εξέλιξή της, η υπηρεσία του θεωρεί ότι η 

Αστυνομία έχει προβεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό στις απαιτούμενες ενέργειες για τη 

διασφάλιση των εν λόγω μέτρων.  Περαιτέρω, η θετική επίδραση των ελέγχων της 

Αστυνομίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας διαφαίνεται και από το γεγονός ότι η σχέση 

μεταξύ του αριθμού των κρουσμάτων ανά επαρχία ήταν αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού 

των ελέγχων που διενεργήθηκαν. 

 Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας και οι εκπρόσωποι των Επαρχιακών Αστυνομικών 

Διευθύνσεων ενημέρωσαν την επιτροπή για τη συνεργασία του αστυνομικού σώματος με τις 

υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την πλήρη και αποτελεσματική ερμηνεία και 

εφαρμογή των διαταγμάτων που εκδίδονταν από το Υπουργείο Υγείας, για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του ευέλικτου σχεδιασμού ο οποίος εκπονήθηκε, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης για τη διασφάλιση της τήρησης των 

μέτρων που επιβλήθηκαν για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της πανδημίας, καθώς και 

για το γεγονός ότι τα ευρήματα της υπό εξέταση έκθεσης αξιολογούνται, έτσι ώστε να 

αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων.  

 Στο πλαίσιο της συζήτησης τέθηκαν διάφορες άλλες παράμετροι που αφορούν στην 

υποστελέχωση της δύναμης και στις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα μέλη 

στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.  

 Η επιτροπή εξήρε το έργο που επιτελέστηκε από την Αστυνομία για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών της πανδημίας στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της και επισήμανε την 

ανάγκη αξιοποίησης των εισηγήσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε 

περιπτώσεις μελλοντικών επειγουσών αναγκών.   
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