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Δελτίο Τύπου 

Λευκωσία, 04 Σεπτεμβρίου 2020 

Υπογραφή των δύο πρώτων συμβολαίων που αφορούν την 

υλοποίηση της θεσμικής αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας Κύπρου 

από την Κοινοπραξία ΕΥ Κύπρου και Droman Ltd 

Η Κοινοπραξία ΕΥ Κύπρου και Droman Ltd, προχώρησε στην υπογραφή των δύο πρώτων 

συμβολαίων με την Αστυνομία Κύπρου για την υλοποίηση των δύο (2) πρώτων συμβάσεων 

που αφορούν τη θεσμική αναδιοργάνωση του Οργανισμού. Τα δύο έργα που αναλαμβάνει η 

Κοινοπραξία αφορούν το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και 

επιχειρησιακής λειτουργίας και την τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του συνολικού έργου 

για την Αναδιοργάνωση και τον Εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου. 

Είναι η πρώτη φορά, από την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αποφασίστηκε η 

θεσμική αναδιάρθρωση της Αστυνομίας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

Δημοσίας Τάξεως, σκοπός της αναδιοργάνωσης είναι ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση των 

δυνατοτήτων του Σώματος, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υφιστάμενες, αλλά και 

σε μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις των πολιτών και της κοινωνίας. 

Σε συνάντηση του Αρχηγού της Αστυνομίας, κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου, και των 

αντιπροσώπων της Κοινοπραξίας, Χαράλαμπου Κωνσταντίνου, Συνέταιρου και Επικεφαλή 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, Σάκη Μωυσέως, Συνέταιρου και Επικεφαλή 

Έργων για Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα, Γιάννη Παναγιώτου, Ανώτερου Διευθυντή, και 

Παναγιώτη Θεοδωρίδη, Διευθυντή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, καθορίστηκαν τα επόμενα 

βήματα για την υλοποίηση των δύο πρώτων συμβολαίων της σχετικής μελέτης 

εμπειρογνωμοσύνης. Το συνολικό έργο της Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού της 

Αστυνομίας Κύπρου θα περιλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό και εφαρμογή ενός σύγχρονου 

πλαισίου μαθησιακής ανάπτυξης για τα μέλη της Αστυνομίας, καθώς και το σχεδιασμό και 

εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. 
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Tα δύο συμβόλαια συνυπέγραψαν, εκ μέρους της Κοινοπραξίας ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, 

και ο Αστυνομικός Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικών, Αστυνόμος Α΄ Κώστας Αυγουστή. 

Σχολιάζοντας την υπογραφή των δύο συμβολαίων, ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέταιρος 

και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Προσβλέπουμε με 

ιδιαίτερη ευχαρίστηση σε μια γόνιμη συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου. Η υπογραφή αυτών 

των συμβολαίων συνάδει με το όραμά μας να συνεισφέρουμε στην κοινωνία δημιουργώντας ένα 

καλύτερο εργασιακό κόσμο. Με τη διεκπεραίωση της μελέτης θα καθορίσουμε δράσεις για τον 

εκσυγχρονισμό της Κυπριακής Αστυνομίας, βελτιώνοντας την επιχειρησιακή της ικανότητα και 

συνεισφέροντας θετικά στο κοινωνικό σύνολο.» 

Ο Σάκης Μωυσέως, Συνέταιρος και Επικεφαλής Έργων για Οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα 

της EY Κύπρου, σχολίασε: «Η ομάδα μας είναι στην ευχάριστη θέση να συνεργαστεί με την 

Droman Ltd για την υλοποίηση των δύο πρώτων συμβάσεων που αφορούν το συνολικό έργο 

της Αναδιοργάνωσης και Εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου. Είμαστε ενθουσιασμένοι 

για τη συνεργασία μας με την Droman Ltd, μέσω της οποίας θα συμβάλουμε αποτελεσματικά 

στην αναδιοργάνωση της Κυπριακής Αστυνομίας.» 

- τέλος - 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Ειρήνη Χαρίτου  
EY Brand, Marketing & Communications  
+357 2220 9999  
Irene.Charitou@cy.ey.com  
Website: www.ey.com/cy 
Twitter: @EY_Cyprus │ Facebook: @EYCyprus │ Instagram: eycyprus 

 

https://www.ey.com/cy/en/home
https://twitter.com/EY_Cyprus
https://www.facebook.com/EYCyprus/
https://www.instagram.com/eycyprus/
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Σχετικά με την ΕΥ 

ΕΥ | Ελεγκτικές | Φορολογικές | Χρηματοοικονομικές | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
 
Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλουν στην 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά 
στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό 
συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και 
για τις κοινωνίες μας.  
 
Το λογότυπο EY αφορά μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη της Ernst & Young Global Limited, καθεμία από τις 
οποίες αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Η Ernst & Young Global Limited είναι μια βρετανική εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης, δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία 
συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα καθώς και την περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν τα άτομα 
βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, είναι διαθέσιμα μέσω του ey.com/privacy. Για περισσότερες 
πληροφορίες για τον οργανισμό μας, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com.  

 
 

-τέλος- 


