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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 
Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2016 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
Έξυπνες εφαρμογές θα συνδράμουν στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση  

αλλά και στην πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών 
 

 
Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη τη 
Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016 μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, και της 
Αστυνομίας Κύπρου, μέσω του 
Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογίας 
Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων 
«Κοίος». Στόχος των δύο φορέων είναι 
η τεχνολογική και επιστημονική 
σύμπραξη για τη λύση και 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προκλήσεων με την ανάπτυξη 
εξειδικευμένων τεχνολογιών. 
 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους 

του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους της 
Αστυνομίας Κύπρου ο Αρχηγός της κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου. Η συνεργασία θα  εστιάζεται κυρίως σε 
θέματα που εμπίπτουν κάτω από το σχεδιασμό και υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών και υπηρεσιών 
έρευνας και ανάπτυξης για την πρόληψη, ετοιμότητα, ανταπόκριση, διαχείριση, έλεγχο και περιορισμό 
των συνεπειών επειγουσών καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών της καθώς 
επίσης και τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων της Δημοκρατίας. 
 
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης, Η συνεργασία μας για την ανάληψη καινοτόμων τεχνολογιών 
στη βάση εγνωσμένων αναγκών, θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά την Αστυνομία Κύπρου σε θέματα 
που ενισχύουν τις ικανότητές της στην εκτέλεση της πολυσύνθετης αποστολής της και  να βοηθήσουν 
περαιτέρω στην υλοποίηση βασικών προτεραιοτήτων και υποχρεώσεων της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Το  «Κοίος» πρόσθεσε διαθέτει την κρίσιμη μάζα άριστα καταρτισμένων ερευνητών με τις 
αναγκαίες τεχνολογικές υποδομές για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας για τις ανάγκες της 
Αστυνομίας Κύπρου.  Στη σύγχρονη εποχή η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία είναι εξαιρετικά 
σημαντική και μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στη μακροχρόνια βιωσιμότητα και ανάπτυξη κάθε 
οργανισμού κατέληξε.  
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Ο Αρχηγός της Αστυνομίας χαιρέτισε τη νέα συνεργασία χαρακτηρίζοντας την ως καθόλα επιβεβλημένη, 
δεδομένων των  διαρκώς αυξανόμενων προκλήσεων στην αστυνόμευση, ως αποτέλεσμα των συνεχών και 
ραγδαίων τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων.  Αδιαμφισβήτητα, ανέφερε τεχνολογία και 
αστυνόμευση είναι στις μέρες μας  έννοιες συνυφασμένες και τα  διάφορα αναδυόμενα τεχνολογικά μέσα 
επιβάλλεται πλέον να χρησιμοποιούνται τόσο στον επιχειρησιακό, όσο  και στον προληπτικό τομέα της 
αστυνόμευσης. Για την Αστυνομία Κύπρου, η πλήρης αξιοποίηση του τομέα της έρευνας και καινοτομίας, 
συγκαταλέγεται στις κορυφαίες της προτεραιότητες και βασικό συστατικό στοιχείο των σχεδιασμών και 
στρατηγικών μας για εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση του οργανισμού μας.   

 
Ερωτηθείς ο Διευθυντής του «Κοίος» Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου για το πώς ακριβώς μπορεί η 
Αστυνομία να αξιοποιήσει τις καινοτόμες εφαρμογές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σε περιπτώσεις κρίσης 
π.χ. σεισμού όπου τα δίκτυα επικοινωνιών μπορεί να μην λειτουργούν η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και 
οι φορείς άμεσης δράσης εν γένει θα είναι σε θέση να επικοινωνούν μέσω έξυπνων συσκευών και να 
αντιμετωπίζουν την κρίση πιο αποτελεσματικά. Έξυπνες εφαρμογές μπορούν να  είναι, επίσης, στη 
διάθεση της Αστυνομίας ώστε μέσω συστημάτων GPS να εντοπίζει με ακρίβεια τα οχήματα του στόλου 
της και να αντλεί διάφορες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Οι παρευρισκόμενοι 
συμφώνησαν σε αυτό το σημείο ότι η χρήση έξυπνων τεχνολογικών εφαρμογών είναι απόλυτα αναγκαίες 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο της προσπάθειας των Αρχών παγκοσμίως να πατάξουν την τρομοκρατία.  
 
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων έχει αναπτυχθεί μια καλή  συνεργασία 
μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, η 
οποία θα ενισχυθεί περαιτέρω με το εν λόγω μνημόνιο.  
 
 

 
Τέλος ανακοίνωσης 


