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Αποστολή
Η ΑΑΚ έχει ως αποστολή την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
όλων των μελών της Αστυνομίας Κύπρου, έτσι ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις
τους και ν΄ αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους, ώστε να
επιβεβαιώνεται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η επίτευξη των στρατηγικών
στόχων της Αστυνομίας.

Αξίες
•
•
•
•

Ήθος
Δικαιοσύνη
Σεβασμός στη διαφορετικότητα
Αφοσίωση στην Υπηρεσία
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΚΥΠΡΟΥ
Οι ραγδαίες κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές σε παγκόσμιο
επίπεδο δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις Αρχές Επιβολής του Νόμου και
κυρίως για την Αστυνομία.
Οι νέες μορφές επιθέσεων από τρομοκράτες, η μετακίνηση χιλιάδων
μεταναστών από εμπόλεμες ζώνες, καθώς και από την Ασία και Αφρική προς
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η μάστιγα των σκληρών ναρκωτικών
με νέα και πιο επικίνδυνα για τη ζωή είδη, αποτελούν τις κύριες προκλήσεις
που χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης από την Αστυνομία.
Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου ως το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα για την
εκπαίδευση και ανάπτυξη τόσο των Δοκίμων Αστυνομικών, όσο και των
υφιστάμενων μελών της σε όλους τους βαθμούς, έχει να διαδραματίσει έναν
πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων μέσω της
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης όλων των μελών της Αστυνομίας με
βάση την αποστολή της.
Η Αστυνομία Κύπρου με τη στήριξη του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως και του Προέδρου της Δημοκρατίας, αφουγκραζόμενη αυτές τις
ανάγκες της κοινωνίας της Κύπρου, έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για την
Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμό της, την πρώτη από την ίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960. Αφετηρία έναρξης του έργου ο Ιανουάριος
του 2020, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τεσσάρων χρόνων.
Ένα κομμάτι αυτού του Έργου αφορά στον Σχεδιασμό και Εφαρμογή
Σύγχρονου Πλαισίου Διαχείρισης Μάθησης & Ανάπτυξης, το οποίο θα
επικεντρωθεί στα πιο κάτω:
➢
Αναβάθμιση Πλαισίου Διαχείρισης Μάθησης και Ανάπτυξης.
➢
Εισαγωγή Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης.
➢
Διασύνδεση Ιεραρχικής Ανέλιξης και Μάθησης και Ανάπτυξης.
➢
Αναβάθμιση Περιεχομένου Βασικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης.
➢
Προώθηση εφαρμογής σύγχρονου Πλαισίου Διαχείρισης Μάθησης και
Ανάπτυξης.
Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο αναβάθμισης του Προγράμματος Εκπαίδευσης
Δοκίμων Αστυνομικών, στις 05 Ιουλίου 2018 υπογράφτηκε σχετικό Μνημόνιο
Συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου
και από τις 03 Σεπτεμβρίου 2018 οι πρώτοι 99 Δόκιμοι Αστυνομικοί ξεκίνησαν
τη φοίτηση τους σε αυτό, παρακολουθώντας πέντε (5) θεματικές ενότητες, η
οποία και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2018. Σημειώνεται ότι η φοίτηση
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είναι υποχρεωτική για όλους τους δόκιμους
αστυνομικούς που προσλαμβάνονται πλέον στην Αστυνομία Κύπρου. Η
φοίτηση αυτή θα βοηθήσει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην
κατάρτιση, στην επιστημοσύνη, καθώς και στην περαιτέρω εξέλιξη των μελών
μας.
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Περαιτέρω, μέσα στο πλαίσιο πιστοποίησης και αξιολόγησης της Αστυνομικής
Ακαδημίας Κύπρου, καθώς και του Προγράμματος Εκπαίδευσης Δοκίμων
Αστυνομικών, όπως άλλωστε προνοείται και από την σχετική νομοθεσία, η
Ακαδημία αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από τον Φορέα Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, τόσο ως ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και σε σχέση με το ανώτερο δίπλωμα τριετούς
φοίτησης.
Αναβάθμιση της επήλθε και με την ένταξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου,
δύο επιπρόσθετων Σχολών, τη Σχολή Οδηγών και τη Σχολή Δοκίμων
Πυροσβεστών επεκτείνοντας τους τομείς εκπαίδευσης που παρέχεται από
αυτή.
Πέραν των πιο πάνω και για ενδυνάμωση και αναβάθμιση της παρεχόμενων
υπηρεσιών στον τομέα της έρευνας, από τον Ιανουάριο του 2019 το Κέντρο
Επιστημονικών Ερευνών αναβαθμίστηκε και ενδυναμώθηκε και μετονομάστηκε
σε Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και Επαγγελματικής Ανάπτυξης.
Όραμα μας η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και η δια βίου μάθηση σε
όλα τα μέλη της Αστυνομίας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις
προκλήσεις του παγκοσμιοποιημένου και συνεχώς μεταβαλλόμενου
περιβάλλοντος.
Ο Οδηγός Σπουδών αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την σωστή ενημέρωση
όλων των σπουδαστών και μελών της Αστυνομίας που είτε φοιτούν ή
προτίθενται να φοιτήσουν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Θεμιστός Αρναούτης
Ανώτερος Αστυνόμος

4

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ιστορική αναδρομή
Η αστυνομική εκπαίδευση στην Κύπρο χρονολογείται από το έτος 1892, όταν
ιδρύθηκε η πρώτη Αστυνομική Σχολή (στην Πύλη Πάφου στη Λευκωσία) στα
πλαίσια της λειτουργίας της Στρατιωτικής Αστυνομίας, της τότε Βρετανικής
Αποικιακής Διοίκησης. Η εν λόγω Σχολή, παρείχε εκπαίδευση βασιζόμενη στα
στρατιωτικά-αποικιοκρατικά πρότυπα της τότε εποχής. Το 1913
πραγματοποιήθηκε η πρώτη αναδιοργάνωση της Σχολής, με την επιλογή
υψηλόβαθμων Βρετανών αξιωματικών της Αστυνομίας ως εκπαιδευτές, και με
τη διαμόρφωση. του εκπαιδευτικού προγράμματος, ώστε να περιλαμβάνει
επαγγελματική εκπαίδευση, εκγύμναση, εκπαίδευση στη χρήση πυροβόλων
όπλων και εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Ακολούθως, το 1945, ιδρύθηκε η
πρώτη Σχολή που απευθυνόταν ειδικά σε Αστυνομικούς, με έδρα το Κάστρο
της Κερύνειας (το 1951 μεταφέρθηκε στον Στρόβολο), ενώ η εκπαίδευση
περιλάμβανε θέματα νομοθεσίας, αστυνομικές διαδικασίες, διατάξεις και
πρωτόκολλα, σε συνδυασμό με πρακτική εξάσκηση και εφαρμογή, τα οποία
παραδίδονταν στην αγγλική γλώσσα. Παράλληλα με την Αστυνομική Σχολή
στον Στρόβολο, το 1957 δημιουργήθηκε Παράρτημα της Αστυνομικής Σχολής,
στον χώρο όπου σήμερα στεγάζεται η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, όπου
διεξάγονταν προχωρημένα και εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα. Στο
ίδιο χώρο, το 1975, μετά την τουρκική εισβολή, στεγάστηκαν όλες τις υπηρεσίες
της Αστυνομικής Σχολής.
Ορόσημο για την Αστυνομική Εκπαίδευση, αποτέλεσε το 1990, όταν η
Αστυνομική Σχολή αναβαθμίστηκε σε Αστυνομική Ακαδημία, με σκοπό την
υιοθέτηση των σύγχρονων τάσεων, οι οποίες απαιτούσαν από την Αστυνομία
να βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, να είναι προστάτης της ζωής και της περιουσίας
του και ταυτόχρονα, να διαφυλάσσει την ειρήνη και να διατηρεί τον νόμο και την
τάξη. Κατά συνέπεια, πέραν της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, το πρόγραμμα
Βασικής Εκπαίδευσης των νεοσυλλέκτων εμπλουτίστηκε με θέματα
ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, αγωγής του πολίτη, ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.
Το 1996, στα πλαίσια της αναγνώρισης τίτλων σπουδών ανώτερης και
ανώτατης εκπαίδευσης, η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, αποκτά νομική
οντότητα ως Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης, ενώ συνεχίζει να αναβαθμίζει σε συνεχή βάση τα ακαδημαϊκά της
προγράμματα.
Το έτος 2010, μετά από αξιολόγηση των προγραμμάτων και σε συνεργασία με
ακαδημαϊκούς, το πρόγραμμα δοκίμων αστυνομικών, καθώς και τα
εξειδικευμένα προγράμματα που παρέχονται στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου,
τροποποιήθηκαν και αναβαθμίστηκαν ώστε να συνάδουν με τα προγράμματα
παρόμοιων Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Κατά την εν
λόγω αναβάθμιση ήταν η πρώτη προσπάθεια διαμόρφωσης της Εκπαίδευσης
των Δοκίμων Αστυνομικών σε Θεματικές Ενότητες Πανεπιστημιακού τύπου και
με αντιστοιχία Πιστωτικών Μονάδων ECTS. Δεδομένης της χρήσης πλέον των
πιστωτικών μονάδων, έγινε κατορθωτό να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας
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με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ώστε οι απόφοιτοι της ΑΑΚ να μπορούν
με επιπρόσθετα δύο χρόνια σπουδές στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, να
αποκτούν Πτυχίο Αστυνομικών Σπουδών.
Στη συνέχεια, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών
αναβαθμίστηκε το 2017, ώστε μέρος της εκπαίδευσης τους (ένα εξάμηνο) να
πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια Μνημονίου
Συνεργασίας που υπογράφηκε. Ταυτόχρονα, συστάθηκαν νέες θεματικές
ενότητες, όπως η Προσωπική Ανάπτυξη και η Κοινωνική Προσφορά,
εφαρμόστηκε η Πρακτική Εφαρμογή με Πορτφόλιο, και επιμηκύνθηκε η
συνολική διάρκεια ώστε με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης να απονέμεται
Ανώτερο Δίπλωμα στην Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυνομικών (3 έτη/ 190ECTS).
Ως επιστέγασμα της αναβάθμισης της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και της
παρεχόμενης από αυτή εκπαίδευσης, ήταν η Πιστοποίηση της από τον Φορέα
Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση, τόσο ως Ίδρυμα
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και του Προγράμματος Εκπαίδευσης Δοκίμων
Αστυνομικών, τον Μάιο του 2019. Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και το
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών (3 έτη/190 ECTS, Ανώτερο
Δίπλωμα), αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από το Φορέα Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, κατά τη 42η Σύνοδο
του στις 13-14 Μαίου 2019, με ισχύ της πιστοποίησης το ακαδημαϊκό έτος 20192020 μέχρι ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Αίτηση για πιστοποίηση από τον
Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση υποβλήθηκε
μετέπειτα και για το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών.
Παράλληλα, στοχεύοντας πάντα στην περαιτέρω αναβάθμιση της ΑΑΚ, κρίθηκε
σκόπιμο όπως αρχικά η Σχολή Οδηγών της Αστυνομίας, και μετέπειτα η Σχολή
Δοκίμων Πυροσβεστών, υπαχθούν στην ΑΑΚ, πράγμα που καταδεικνύει την
ευρύτητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από την ΑΑΚ..
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Βασικοί Στόχοι
Οι βασικοί στόχοι της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου είναι η εκπαίδευση και
κατάρτιση των μελών της Αστυνομίας στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και
δεξιοτήτων, καθώς και στην ανάπτυξη ηθικών, πνευματικών και φυσικών
ικανοτήτων ψηλού επιπέδου, ώστε να εκτελούν αποτελεσματικότερα τα
αστυνομικά τους καθήκοντα.
Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου θέτει τους στόχους και τις δράσεις της, με
τρόπο ώστε να ικανοποιεί το Στρατηγικό Σχεδιασμό της Αστυνομίας Κύπρου,
αλλά, ταυτόχρονα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μελών της Αστυνομίας. Οι
δράσεις που πραγματοποιεί αναφέρονται στη διοργάνωση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, τα οποία αναπτύσσουν τις δεξιότητες και ικανότητες των μελών
της Αστυνομίας στο χειρισμό θεμάτων που αναφέρονται στο Στρατηγικό
Σχεδιασμό της Αστυνομίας και τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων μακράς διαρκείας που παρέχει είναι ευθυγραμμισμένα με τους
στρατηγικούς στόχους της.
Διοίκηση
Η ΑΑΚ διοικείται από Διευθυντή, ο οποίος είναι Ανώτερος Αξιωματικός που
ορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας. Ο Διευθυντής είναι υπόλογος στον Βοηθό
Αρχηγό Εκπαίδευσης, και εφαρμόζει την εκπαιδευτική πολιτική που καθορίζει
ο Αρχηγός Αστυνομίας. Στο έργο του βοηθείται από τους Υποδιευθυντές
Διοίκησης και Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι ανώτεροι αξιωματικοί που επίσης
ορίζονται από τον Αρχηγό Αστυνομίας και έχουν στην αρμοδιότητα την ομαλή
λειτουργία και εξέλιξη της ΑΑΚ . Πέραν των πιο πάνω, στο έργο του Διευθυντή
συνδράμει Προϊστάμενος Σπουδών, ο οποίος είναι ακαδημαϊκός και μεταξύ
άλλων είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής του
Αρχηγού Αστυνομίας και την παροχή συμβουλών σε σχέση με την εκπαίδευση.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
Οι διοικητικές υπηρεσίες της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου έχουν την
ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων της Ηγεσίας της Αστυνομίας και της
Διεύθυνσης της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, διασφαλίζοντας την αναγκαία
υποστήριξη στη μαθησιακή διαδικασία.
Γραφείο Προσλήψεων
Το Γραφείο Προσλήψεων, έχει ως κύριο έργο του, την πλήρωση κενών θέσεων
στην Αστυνομία. Επίσης, έχει συντονιστικό ρόλο μεταξύ της Αστυνομίας και
άλλων συναρμόδιων φορέων για διεξαγωγή των διαδικασιών πρόσληψης, των
γραπτών εξετάσεων προαγωγής, και ξένων γλωσσών (στην Αστυνομία).
Ετοιμάζει εκθέσεις γεγονότων για προσφυγές που καταχωρούνται στο Ανώτατο
Δικαστήριο, συμμετέχει σε εκθέσεις / εκδηλώσεις για προβολή του αστυνομικού
επαγγέλματος και ενημερώνει το κοινό σε θέματα προσλήψεων και
επαγγελματικής σταδιοδρομίας στην Αστυνομία. Κατέχει ενεργό ρόλο στη
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής εποχικών εργατών πυρόσβεσης που
στελεχώνουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων
Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων έχει την ευθύνη για
τον καταρτισμό και συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων /
σεμιναρίων, όπως αυτά προκύπτουν από τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες
της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με την Προϊστάμενη Σπουδών.
Επίσης, σε συνεργασία με τους Διοικητές των Σχολών της Αστυνομικής
Ακαδημίας, καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό με τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ως επίσης ετοιμάζει, παρακολουθεί
και ελέγχει τον ετήσιο προϋπολογισμό για τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ταυτόχρονα χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην αγορά υπηρεσιών για
καθηγητές Ξένων γλωσσών και Ηλεκτρονικών υπολογιστών, και χειρίζεται το
Μητρώο Λεκτόρων της ΑΑΚ.
Γραφείο Μελετών
Το Γραφείο Μελετών έχει την ευθύνη της εναρμόνισης και επικαιροποίησης της
εκπαιδευτικής ύλης που σχετίζεται με τα αστυνομικά θέματα, την τροποποίηση
των Αστυνομικών Διατάξεων, καθώς και την ευθύνη για την ετοιμασία ύλης που
αφορά στις εξετάσεις προαγωγής των μελών της Αστυνομίας. Ταυτόχρονα, έχει
την ευθύνη για την ενημέρωση του Μηχανογραφημένου Συστήματος της
Αστυνομικής Ακαδημίας.
Αρχείο
Το Αρχείο είναι υπεύθυνο για το χειρισμό και τη διεκπεραίωση της
αλληλογραφίας την ετοιμασία επιστολών και πρακτικών συσκέψεων, τη
φύλαξη, το χειρισμό και την ενημέρωση των προσωπικών φακέλων του
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προσωπικού της Αστυνομικής Ακαδημίας, των Δοκίμων Αστυνομικών, των
Ειδικών Αστυνομικών και των Δόκιμων Πυροσβεστών που είναι σπουδαστές
στην Ακαδημία. Ασχολείται επίσης, με την εκτέλεση άλλων γενικών καθηκόντων
ως επίσης με οποιαδήποτε άλλη εργασία ανατίθεται από τη Διεύθυνση της
Α.Α.Κ.
Βιβλιοθήκη
Η Βιβλιοθήκη της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου (Α.Α.Κ.) υποστηρίζει τους
σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό της ΑΑΚ, αλλά και μελετητές /
ερευνητές που ενδιαφέρονται να εντρυφήσουν σε θεματικές που αφορούν
κυρίως την Κυπριακή Αστυνομία. Η συλλογή της, εμπλουτίζεται σε τακτική βάση
με ποιοτικές εκδόσεις, έχοντας πάντοτε ως στόχο την ενίσχυση της
προσφερόμενης εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία.
Στο χώρο της, η Βιβλιοθήκη, η οποία στεγάζεται στο ισόγειο στο Κτίριο Γ’,
διαθέτει πέραν των 12.000 τίτλων βιβλίων, 48 τίτλους έντυπων περιοδικών, 27
τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων, και 227 τεκμήρια οπτικοακουστικού υλικού.
Επιπλέον, παρέχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε δύο επιστημονικά περιοδικά, στο
Directory of Open Access Journals, ενώ με τη σύναψη συνεργασίας μεταξύ της
Βιβλιοθήκης της Α.Α.Κ. και της Βιβλιοθήκης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου
Κύπρου (ΑΠΚΥ), το ΑΠΚΥ παρέχει στα μέλη της Βιβλιοθήκης ηλεκτρονική
πρόσβαση, σε πέραν των 89.000 Ηλεκτρονικών βιβλίων, σε 49.005
Ηλεκτρονικά περιοδικά και 1025 ηλεκτρονικά περιοδικά (η πρόσβαση στο πιο
πάνω ηλεκτρονικό υλικό αξιοποιείται μόνο από τους Η/Υ που είναι
εγκατεστημένοι στην Βιβλιοθήκη της Α.Α.Κ.
Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη της Α.Α.Κ. παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στο
συλλογικό κατάλογό της, μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση www.cln.com.cy.
Μέσω του ηλεκτρονικού αυτού καταλόγου, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει
αλλά και να ελέγξει την διαθεσιμότητα του υλικού της Βιβλιοθήκης της ΑΑΚ
καθώς και άλλων 52 Κυπριακών Βιβλιοθηκών.
Δικαίωμα δανεισμού υλικού από τη Βιβλιοθήκη έχουν οι σπουδαστές και το
προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, καθώς και όλα τα μέλη της
Αστυνομίας Κύπρου, περιλαμβανομένων των αφυπηρετησάντων μελών, καθώς
και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΑΠΚυ.
Περαιτέρω, πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν και
εξωτερικοί χρήστες (μη μέλη της Αστυνομίας Κύπρου) χωρίς ωστόσο δικαίωμα
δανεισμού, παρά μόνον κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης της Αστυνομικής
Ακαδημίας Κύπρου.
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά μεταξύ των ωρών 07:30 – 14:30.
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ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Στην Α.Α.Κ. ιδρύθηκε το 2015 το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Κ.Ε.Ε.), το
οποίο και αναβαθμίστηκε το 2019 και μετονομάστηκε σε Κέντρο Επιστημονικών
Ερευνών και Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Αποστολή του Κέντρου
Επιστημονικών Ερευνών είναι η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η
μελέτη θεμάτων που εμπίπτουν στον τομέα της εγκληματολογίας και της
αστυνόμευσης, με σκοπό την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό της υπηρεσιακής,
επιχειρησιακής και διοικητικής λειτουργίας όλης της Αστυνομίας. Τα μέλη της
συμμετέχουν ενεργά στη συνολική προσπάθεια παραγωγής γνώσης και
καινοτομίας στον τομέα της αστυνόμευσης, μέσω ερευνών και συνεργασιών
τους με άλλα ερευνητικά ιδρύματα.
Πέραν των πιο πάνω, μέλη της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου συμμετέχουν
σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και άλλα προγράμματα με στόχο την
ανάπτυξη γνώσης και καλών πρακτικών σε διάφορες πτυχές του αστυνομικού
επαγγέλματος. Η συμμετοχή των μελών της σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια και
συμπόσια αποδεικνύουν και την δέσμευση της Αστυνομίας Κύπρου στον τομέα
αυτό.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η διεθνής συνεργασία και γενικότερα οι διεθνείς σχέσεις, είναι σημαντική πηγή
έμπνευσης και γνώσης για το προσωπικό, τους σπουδαστές της Αστυνομικής
Ακαδημίας, καθώς επίσης και για τους συνεργάτες της, εντός των διαφόρων
οργανισμών αστυνόμευσης, ανά το παγκόσμιο. Στα πλαίσια των διεθνών
σχέσεων, και διμερών συμφωνιών με Αστυνομίες άλλων χωρών, οργανώνονται
συνέδρια, σεμινάρια, και προγράμματα εκπαίδευσης, που απευθύνονται και σε
μέλη αστυνομικών οργανισμών άλλων χωρών, ενώ παράλληλα, μέλη της
Αστυνομικής Ακαδημίας λαμβάνουν μέρος σε διεθνή συνέδρια, εκπαιδεύσεις και
ομάδες εργασίας, δίνοντας τους την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους
και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Επιπρόσθετα, η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
φιλοξενεί κατά διαστήματα, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ και
διμερών συμφωνιών, φοιτητές από το εξωτερικό, καθώς και μέλη άλλων
Αστυνομιών, για σκοπούς εκπαίδευσης.
Αρμοδιότητα για την αξιοποίηση των πιο πάνω έχει η Εθνική Μονάδα CEPOL,
το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Εκπαίδευσης Διασυνοριακού Ελέγχου
(FRONTEX), και το Γραφείο Διαχείρισης Εκπαιδεύσεων Εξωτερικού:
Εθνική Μονάδα CEPOL
Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση στον
τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL), διοργανώνει ένα μεγάλο αριθμό
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (σεμινάρια, συνέδρια, διαδικτυακά σεμινάρια,
Πρόγραμμα Ανταλλαγής), με ένα ευρύ φάσμα επίκαιρων θεμάτων, που
αφορούν τις Αρχές Επιβολής του Νόμου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
δραστηριότητες της CEPOL, προωθούνται από τις Εθνικές Μονάδες και σε
μεγάλο βαθμό, υλοποιούνται από τα κράτη μέλη και εντός των κρατών μελών.
Η συνεργασία μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου, και της CEPOL, υλοποιείται στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, με την Εθνική Μονάδα CEPOL, ενώ ο
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου εκπροσωπεί στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Οργανισμού, την Κυπριακή Αστυνομία (με δικαίωμα ψήφου).
Ιστοσελίδα: www.cepol.europa.eu
Γραφείο Χειρισμού
(FRONTEX)

Θεμάτων

Εκπαίδευσης

Διασυνοριακού

Ελέγχου

Ο FRONTEX είναι Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την Κυπριακή Αστυνομία εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Διοικητής
της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.).
Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Εκπαίδευσης Διασυνοριακού Ελέγχου στην
Α.Α.Κ. έχει ευθύνη για την οργάνωση, το συντονισμό και την παρακολούθηση
της εκπαίδευσης των μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στα σημεία
εισόδου της Δημοκρατίας, δηλαδή των μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης (Υ.Α.&Μ.), της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας (Λ.&Ν.Α.) και
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της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Μ.Α.ΕΠ.).
Απώτερος σκοπός είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης σε σημείο που να
συνάδει πλήρως με τη Διαδικασία της Μπολόνια και τη Διαδικασία της
Κοπεγχάγης. Για τον λόγο αυτό, από το 2004, το Γραφείο συμμετέχει σε μόνιμες
αλλά και προσωρινές ομάδες εργασίας του Τμήματος Εκπαίδευσης του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Frontex. Ιστοσελίδα: www.frontex.europa.eu
Γραφείο Διαχείρισης Εκπαιδεύσεων Εξωτερικού (Γ.Δ.Ε.Ε.)
Το Γ.Δ.Ε.Ε. έχει την ευθύνη για την υλοποίηση αντικειμενικών διαδικασιών
αξιολόγησης για σεμινάρια ή εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, το
Γραφείο χειρίζεται τη διαδικασία που αφορά στην παραλαβή των προσκλήσεων
για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια και συνέδρια, από
διοργανωτές εκτός Αστυνομίας (εντός και εκτός Κύπρου), τη δημοσίευση της
προκήρυξης για συμμετοχή των ενδιαφερομένων μελών και την υποστήριξη των
Επιτροπών Αξιολόγησης των αιτήσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του
Αρχηγού Αστυνομίας.
Παράλληλα, στα πλαίσια μετάδοσης γνώσης,
συνεργάζεται με τους Διοικητές Σχολών και τον Συντονιστή Εκπαίδευσης και
Προγραμμάτων της Α.Α.Κ. για την αξιοποίηση των μελών που έχουν
συμμετάσχει σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ
Γραφείο Πρακτικής Εξάσκησης (Mentoring)
Το εν λόγω γραφείο έχει την ευθύνη της επίβλεψης και καθοδήγησης των
δοκίμων αστυνομικών ενόσω αυτοί βρίσκονται τοποθετημένοι για πρακτική
εξάσκηση στους Αστυνομικούς Σταθμούς κλπ. Παράλληλα, ο Υπεύθυνος του
εν λόγω γραφείου αναλαμβάνει την υποστήριξη των δοκίμων σε τοπικό
επίπεδο, μέσω των Μεντόρων τους, ώστε να διασφαλίζεται, τόσο η ποιότητα
της πρακτικής εξάσκησης, όσο και η ευημερία των σπουδαστών.
Οι Μέντορες, οι οποίοι είναι επαγγελματικά καταρτισμένα και έμπειρα μέλη της
Αστυνομίας, πρότυπα ήθους, καθοδηγούν, συμβουλεύουν, και ενθαρρύνουν
τους δόκιμους Αστυνομικούς στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους
σταδιοδρομίας σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον πολύμορφο, απαιτητικό αλλά
και επικίνδυνο.
Γραφείο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Σ.Α.Δ.)
Το Γραφείο Στήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Σ.Α.Δ.) της Αστυνομίας
Κύπρου, το οποίο στεγάζεται στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, προάγει τη
ψυχική υγεία των μελών της Αστυνομίας, μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και προγραμμάτων πρόληψης, όπως επίσης και με τη
διευθέτηση εμπιστευτικών προσωπικών συναντήσεων, με μέλη της Αστυνομίας
που το επιθυμούν, με σκοπό την εκτίμηση της ψυχικής τους υγείας και τη
συναισθηματική τους αποφόρτιση.
Τo περιεχόμενο των συναντήσεων αυτών, διέπεται από το επαγγελματικό
απόρρητο και μπορεί να αποκαλυφθεί μόνο όταν (α) υπάρχει πραγματικός
κίνδυνος για το μέλος, (β) υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τρίτα πρόσωπα
ή/και (γ) υπάρχει εύλογη υποψία για κακοποίηση ανηλίκων, ηλικιωμένων,
αναπήρων ή άλλων ευάλωτων ομάδων πληθυσμού.
Στα πλαίσια της συνεργασίας του Γ.Σ.Α.Δ. με εξωτερικές δομές, εντάσσεται και
η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του
Κέντρου Ερευνών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Σ.Υ.) του
Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Κυπριακού Ινστιτούτου Ψυχοθεραπείας
(Κ.Ι.Ψ.), για την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών στα μέλη της Αστυνομίας, σε
ατομικό, οικογενειακό ή/και ομαδικό επίπεδο.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η ομαλή λειτουργία της Αστυνομικής Ακαδημίας και η ευημερία των
σπουδαστών διασφαλίζεται, μέσω της λειτουργίας διαφόρων γραφείων που
προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτούς, καθώς και σε χώρους ψυχαγωγίας.
Γραφείο Βιβλιοδέτησης
Το εν λόγω Γραφείο έχει ως κύρια ευθύνη την έκδοση των εκπαιδευτικών
μαθημάτων για όλα τα προγράμματα που διοργανώνονται στην Αστυνομική
Ακαδημία και επιπρόσθετα αναλαμβάνει την εκτύπωση του έντυπου υλικού,
που χρησιμοποιείται στις διάφορες εκδηλώσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Αποθήκη
Το προσωπικό της Αποθήκης της Αστυνομικής Ακαδημίας είναι υπεύθυνο για
τη χορήγηση ιματισμού στο προσωπικό και τους σπουδαστές, καθώς επίσης
για την κάλυψη των αναγκών της Αστυνομικής Ακαδημίας σε αναλώσιμα υλικά
και εξοπλισμό.
Υπηρεσίες Πληροφορικής
Η ΑΑΚ διαθέτει δύο εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών τα οποία συνολικά
διαθέτουν 40 υπολογιστές και είναι διαθέσιμοι στους σπουδαστές κατά τις ώρες
που δεν χρησιμοποιούνται για μάθημα.
Παράλληλα, υπάρχει διαθέσιμο WiFi με δωρεάν πρόσβαση σε όλο το κτιριακό
συγκρότημα της ΑΑΚ.
Κάθε μέλος της ΑΑΚ έχει ατομικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η-διεύθυνση,
καθώς και πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της Αστυνομίας Κύπρου
για καλύτερη ενημέρωση.
Ψυχαγωγία / Δραστηριότητες
Οι χώροι που διατίθενται για ψυχαγωγία του εκπαιδευτικού προσωπικού και
των σπουδαστών είναι το κυλικείο, οι υπαίθριοι χώροι φιλοξενίας, καθώς και η
αίθουσα αναψυχής «Στέλιος Κουλέντης».
Οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν μέλη σε οργανωμένα σύνολα
της Αστυνομίας, όπως το Διεθνή Αστυνομικό Σύνδεσμο, την Αθλητική Ένωση
Αστυνομικών Κύπρου, το Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου, το Ταμείο Ευημερίας,
και το Cyprus Police Torch Run.
Χώροι Πρακτικής Εξάσκησης
Στο πλαίσιο της υιοθέτησης και εφαρμογής της μεθοδολογίας του «μαθαίνω
πράττοντας» (learning by doing), έχουν δημιουργηθεί στην Αστυνομική
Ακαδημία χώροι πρακτικής εξάσκησης, όπου οι Δόκιμοι Αστυνομικοί
εφαρμόζουν στην πράξη όσα διδάσκονται στη θεωρία. Συγκεκριμένα, έχουν
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δημιουργηθεί και λειτουργούν χώροι Δικαστηρίου, Αστυνομικού Σταθμού,
Κρατητηρίου και Κατοικίας, στα οποία πραγματοποιείται υπόδυση ρόλων από
τους Δόκιμους Αστυνομικούς, στο πλαίσιο της πρακτικής τους εξάσκησης.
Παροχές
Κατά τη διάρκεια της τριετούς δοκιμαστικής περιόδου, παρέχεται δωρεάν
εκπαίδευση στους δόκιμους αστυνομικούς και πυροσβέστες. Επιπρόσθετα,
χορηγούνται (δωρεάν) είδη ιματισμού, υπόδησης και εξοπλισμού.
Ωράριο
Το σύνηθες ωράριο εκπαίδευσης για τους δόκιμους αστυνομικούς και δόκιμους
πυροσβέστες, είναι Δευτέρα – Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 0700-1500. Το
ωράριο αυτό πιθανό να διαφοροποιείται ανάλογα με τις ανάγκες της
εκπαίδευσης τους ή και άλλο καθήκον που πιθανό να τους ανατεθεί με βάση της
υπηρεσιακές ανάγκες της Αστυνομίας Κύπρου. Πέραν τούτου, το σύνολο του
χρόνου των μελών της Αστυνομίας τελεί στη διάθεση της Δημοκρατίας.
Πρόσβαση στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου:
Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου βρίσκεται στην περιοχή Αγλαντζιάς (είσοδος
Λευκωσίας), ανατολικά του Αρχηγείου Αστυνομίας το οποίο βρίσκεται στη
Λεωφόρο Λεμεσού (Φώτα ΡΙΚ), ενώ η είσοδος της παραπλεύρως του Τμήματος
Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Αρχηγείου Αστυνομίας.
Η τοποθεσία της επιτρέπει εύκολη πρόσβαση και από περιοχές εκτός
Λευκωσίας, ενώ διακίνηση από άλλες πόλεις μπορεί να γίνει και με υπεραστικά
ταξί ή και με λεωφορεία με χαμηλό κόστος. Στάσεις υπεραστικών λεωφορείων
βρίσκονται επί της Λεωφόρου Λεμεσού, σε κοντινή απόσταση από το Αρχηγείο
Αστυνομίας.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διαλέξεις / Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Από το 2015 και μετά η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου έχει αναλάβει τη
διοργάνωση ετήσιων επιστημονικών διεθνών συνεδρίων, τα οποία
πραγματοποιούνται στην Κύπρο. Τα συνέδρια αυτά είναι αποκλειστικής
διοργάνωσης της Αστυνομίας Κύπρου και στόχο έχουν στην εμβάθυνση και
ανάλυση καίριων εγκληματικών τάσεων και απειλών που ταλανίζουν όλο τον
κόσμο.
Τα θέματα που επιλέγονται κάθε χρόνο σχετίζονται με την
αντεγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ε.Ε., λαμβάνοντας πάντα
υπόψη τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους της ίδιας της
Αστυνομίας Κύπρου. Στα συνέδρια αυτά συμμετέχουν ως ομιλητές έγκριτοι και
διακεκριμένοι επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και
επιχειρησιακοί
παράγοντες κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι οι Διεθνείς Οργανισμοί
που πραγματεύονται θέματα που σχετίζονται με την απονομή δικαιοσύνης
συμμετέχουν και συνδράμουν στο έργο αυτοί. Τέτοιοι είναι η CEPOL,
EUROPOL, INTERPOL, Council of Europe, Commission, Federal Bureau of
Investigations, και άλλοι. Συμμετέχοντες είναι λειτουργοί από το δημόσιο και
ιδιωτικοί τομέα, πανεπιστημιακοί, τόσο από την Κύπρο, όσο και από το
εξωτερικό.
Πέραν των πιο πάνω η ΑΑΚ, κατά τακτά διαστήματα, εκπαιδεύει και
μετεκπαιδεύει λειτουργούς άλλων δημόσιων και ανεξάρτητων υπηρεσιών του
κράτους, όπως ποινικούς ανακριτές της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και
Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, τροχονόμους από διάφορες Δημοτικές
Αρχές, ανακριτές της Εθνικής Φρουράς, λειτουργούς του Υπουργείου
Οικονομικών, και άλλους.
Μέρες Κοινωνικής Προσφοράς
Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, γνωρίζοντας τη σημασία της διασύνδεσης με
την κοινωνία την οποία και εξυπηρετεί, καλλιεργεί το πνεύμα της Κοινωνικής
Προσφοράς ανάμεσα στους δόκιμους αστυνομικούς, διοργανώνοντας Μέρες
Κοινωνικής Προσφοράς. Κατά τις μέρες αυτές, οι δόκιμοι αστυνομικοί
ασχολούνται με κάποιο κοινωφελή σκοπό τον οποίο έχουν οι ίδιοι επιλέξει από
προηγουμένως, όπως την επίσκεψη σε κοινωφελή ιδρύματα, τον εξωραϊσμό
δημόσιων χώρων στην περιοχή, κλπ.
Πρόσβαση στη βιβλιοθήκη
Πρόσβαση στο υλικό της Βιβλιοθήκης της ΑΑΚ μπορούν να έχουν και εξωτερικοί
χρήστες (μη μέλη της Αστυνομίας Κύπρου) χωρίς ωστόσο δικαίωμα δανεισμού,
παρά μόνον κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης της Αστυνομικής Ακαδημίας
Κύπρου. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά μεταξύ των ωρών 07:30 – 14:30.
Ενημέρωση του κοινού
Στο διαδίκτυο υπάρχει η επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου
(www.police.gov.cy), την οποία μπορεί να επισκεφθεί ο κάθε πολίτης και να
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αντλήσει πληροφόρηση για τα διάφορα Τμήματα / Διευθύνσεις / Υπηρεσίες της
Αστυνομίας Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης και της Α.Α.Κ. Στον ιστοχώρο που
είναι αφιερωμένος στην Α.Α.Κ. ο πολίτης μπορεί να εντοπίσει υλικό που αφορά
στη λειτουργία της Α.Α.Κ., στις προσλήψεις, καθώς και σε άλλες σχετικές
πληροφορίες.
Επίσης, η Αστυνομία Κύπρου χρησιμοποιεί και αξιοποιεί όλα τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, όπως Twitter και Facebook.
Στα μέσα αυτά
αναρτιούνται νέα και πληροφόρηση που σχετίζεται τόσο με την καθημερινότητα
της αστυνόμευσης στην Κύπρο, όσο και για θέματα που απασχολούν ή
θεωρούνται επίκαιρα για τους πολίτες, μεταξύ των οποίων και θέματα που
σχετίζονται με την αστυνομική εκπαίδευση.
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ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η Αστυνομική Ακαδημία αποτελείται από τέσσερα ανεξάρτητα κτήρια και
καταλαμβάνει έναν χώρο σε σχήμα «Π». Στα κτίρια αυτά περιλαμβάνονται όλες
οι υπηρεσίες και οι αίθουσες διδασκαλίας της ΑΑΚ.
Στο κέντρο των τεσσάρων κτιρίων βρίσκεται ο χώρος παράταξης ο οποίος
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς εκγύμνασης, και Δυτικά αυτού,
βρίσκονται οι χώροι στάθμευσης.
Οι εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας περιλαμβάνουν, επίσης, γήπεδο
και γυμναστήριο, τα οποία βρίσκονται μεταξύ του Αρχηγείου Αστυνομίας και της
Αστυνομικής Ακαδημίας.
Για σκοπούς εκπαίδευσης, η Αστυνομική Ακαδημία χρησιμοποιεί και
επιπρόσθετους χώρους εκπαίδευσης ανάλογα με τις εξειδικευμένες
εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως οι χώροι εκπαίδευσης της ΜΜΑΔ και της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Εισαγωγή:
Για κάλυψη των αναγκών της σε ανθρώπινο δυναμικό, η Αστυνομία Κύπρου
κατά διαστήματα, προκηρύσσει κενές θέσεις με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι θέσεις αυτές αφορούν, κυρίως, θέσεις
Αστυνομικών ή Ειδικών Αστυνομικών, ή / και Πυροσβεστών, οι οποίες
καλύπτονται βάσει συγκεκριμένων προσόντων και καθορισμένων διαδικασιών.
Στόχος πάντοτε, είναι η πρόσληψη στην Αστυνομία Κύπρου των
καταλληλότερων υποψηφίων.
Σημειώνεται ότι, τοποθέτηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία γίνεται κατορθωτή
μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσληφθούν στην Αστυνομία, και μετέπειτα
πετύχουν σε επιπρόσθετες δοκιμασίες ειδικά για την Πυροσβεστική.
Καθήκοντα και Ευθύνες
Τα καθήκοντα και ευθύνες αναφέρονται στον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν.
73(Ι)/2004), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και τους περί Αστυνομίας
(Γενικούς) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.
Όροι Υπηρεσίας
Η εγγραφή στην Αστυνομία θα ισχύει από την ημερομηνία που δίδεται η
νενομισμένη διαβεβαίωση από τον υποψήφιο Αστυνομικό.
Η εγγραφή θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας
ο Αστυνομικός θα τελεί υπό δοκιμασία. Οι επιλεγόμενοι για εγγραφή /
πρόσληψη στην Αστυνομία εισάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία για γενική
επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση, διάρκειας τριών
ακαδημαϊκών ετών.
Ο Αρχηγός μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να απολύσει
οποιοδήποτε αστυνομικό εάν κρίνει μετά από εκθέσεις του Διευθυντή της
Αστυνομικής Ακαδημίας ή του Υπευθύνου της Σχολής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, και των Αστυνομικών Διευθυντών, υπό
τις διαταγές των οποίων αυτός υπηρέτησε, ότι αυτός δεν είναι ικανός
Αστυνομικός.
Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνεται μέχρι ένα χρόνο από τον
Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού.
Στην περίπτωση της υποβολής παραίτησης, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής
περιόδου, ο Αρχηγός μπορεί να απαιτήσει όπως καταβληθούν λογικές
αποζημιώσεις για έξοδα που επωμίστηκε το Κράτος κατά τη διάρκεια της
περιόδου της εκπαίδευσης, ή και οποιαδήποτε άλλα έξοδα έχει επωμισθεί η
Αστυνομία λόγω της πρόσληψής του.
Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο Αστυνομικός εκτελεί τα
καθήκοντά του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχηγού είναι από κάθε
άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις
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εκάστοτε διατάξεις που θα εκδίδει ο Αρχηγός της Αστυνομίας προς το σκοπό
αυτό, θα μονιμοποιείται ως Αστυφύλακας.
Η εγγραφή / πρόσληψη στην Αστυνομία εξυπακούει υπηρεσία σε οποιοδήποτε
μέρος της Δημοκρατίας.
Προσόντα για Πρόσληψη Στην Αστυνομία
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εκάστοτε υποψήφιος για εγγραφή ή
διορισμό στην Αστυνομία ως Αστυνομικός ή Ειδικός Αστυνομικός ή
εξειδικευμένο προσωπικό, πρέπει να πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται πιο
κάτω:
Αστυνομικοί
(α) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
(β) Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με τον χαρακτήρα του
και, εάν έχει προϋπηρεσία στο στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά,
στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε κυβερνητική θέση ή θέση σε
οργανισμό δημοσίου δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει
ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν
καλής διαγωγής.
(γ) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει
συμπληρώσει το 35ο έτος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης. Τακτικοί
Ειδικοί Αστυνομικοί και Ειδικοί Αστυνομικοί, που υπηρετούν στην Αστυνομία,
δύνανται, σύμφωνα με τον Περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(1)/2004), καθώς και
τους Περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, (Κ.Δ.Π. 51/89), να είναι
υποψήφιοι για εγγραφή ή για διορισμό στην Αστυνομία ανεξαρτήτως ηλικίας.
(δ) Να πιστοποιείται, ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό,
η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η
σωματική και πνευματική του καταλληλότητα, για να εκτελεί τα καθήκοντα στα
οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του. Μεταξύ άλλων, πρέπει να
διαπιστωθεί:
(i)
η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων και η καλή ακοή του
χωρίς τη χρήση ακουστικών,
(ii)
ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε
σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλους αυτού, και
(iii)
γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του.
(ε) Να είναι ύψους όχι μικρότερου από 1,65 μ. οι άνδρες και του 1,60 μ. οι
γυναίκες.
(στ) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης
Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου Τριτοβάθμιας, τουλάχιστον,
Σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.
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(ζ) Να έχει καλή γνώση της ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μίας ξένης
γλώσσας.
Σημείωση: Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική
Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει
να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε
μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(η) Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις
των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, και να έχει συγκεντρώσει συνολική
γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα
θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της
βαθμολογίας.
(θ) Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, που
διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό. Τα
αγωνίσματα και το απαιτούμενο επίπεδο αναφέρονται στη συνέχεια.
(ι) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
(ια) Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο
παρελθόν από τη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό
δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.
(ιβ) Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το
παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που
αφορά στον διορισμό του στην Αστυνομία και εάν οποιοσδήποτε υποψήφιος
στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό προβαίνει σε
οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία,
διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης απολύεται από την
Αστυνομία.
(ιγ) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30). Νοείται ότι, ο
Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του
υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος
: ύψος²).
(ιδ) Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή
η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και η οποία
αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1)
εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή
ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο,
νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.
(ιε) Κανένας δεν διορίζεται στην Αστυνομία εκτός αν υποβληθεί σε έλεγχο
νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο
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του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου:
Νοείται ότι κάθε υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων
υποβάλλεται στον πιο πάνω έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν να του
προσφερθεί διορισμός, και σε περίπτωση άρνησής του να παράσχει για έλεγχο
το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή του για διορισμό
απορρίπτεται και το όνομα του υποψηφίου διαγράφεται από τον Πίνακα
Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Αστυνομίας Νόμο και τους
παρόντες Κανονισμούς.
Ειδικοί Αστυνομικοί
(α) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.
(β) Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με τον χαρακτήρα και
τη διαγωγή του.
(γ) Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
(δ) Να πιστοποιείται, ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό,
η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλασή του και η
σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα
οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του.
Μεταξύ άλλων πρέπει να διαπιστωθεί:
η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών και η καλή
ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών,
(i)

ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε
σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού˙
(ii)

(iii)

γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του

(ε) Να είναι
Εκπαίδευσης.

κάτοχος

απολυτηρίου

αναγνωρισμένης

Σχολής

Μέσης

(στ) Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασίες Διορισμού και όροι
Υπηρεσίας) Κανονισμών, και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία
50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που
περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.
(ζ) Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το
παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που
αφορά στον διορισμό του στην Αστυνομία. Νοείται ότι εάν οποιοσδήποτε
υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό,
προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην
Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του
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απολύεται από την Αστυνομία.
(η) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα
απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.
(θ) Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη
Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για
ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.
(ι) Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη
τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.
(ια) Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, που
διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Τα αγωνίσματα
και το απαιτούμενο επίπεδο επιτυχίας, αναφέρονται στη συνέχεια.
(ιβ) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30). Νοείται ότι, ο
Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του
υποψήφιου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος
: ύψος²).
(ιγ) Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή
η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και η οποία
αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1)
εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή
ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο,
νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος.
Εξειδικευμένο προσωπικό
Η Αστυνομία ενισχύεται κατά περιόδους και ανάλογα με τις ανάγκες της με
εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται για την εκτέλεση ειδικών
καθηκόντων. Ο Αρχηγός Αστυνομίας δύναται, ύστερα από έγκριση του
Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, να διορίζει ως εξειδικευμένο
μέλος της Αστυνομίας στη συνδυασμένη θέση Αστυφύλακα (κλίμακα Α5, 2 η
βαθμίδα), Λοχία (κλίμακα Α8), Υπαστυνόμου (κλίμακα Α9), Ανώτερου
Υπαστυνόμου (κλίμακα Α10) και Αστυνόμου Β΄ (κλίμακα Α12), όπως αυτή
προβλέπεται στον εκάστοτε εν ισχύ κρατικό προϋπολογισμό, πρόσωπο το
οποίο κατέχει αναγνωρισμένο, με βάση την κείμενη νομοθεσία πανεπιστημιακό
δίπλωμα ή τίτλο ή άλλο ισοδύναμο προσόν, συναφές προς τα καθήκοντα της
συνδυασμένης θέσης, όπως αυτά θα καθορίζονται κατά την προκήρυξή της.
Στις περιπτώσεις των ειδικοτήτων χειριστών πτητικών μέσων, μηχανικών
πτητικών μέσων, ηλεκτρονικών μηχανικών πτητικών μέσων, κυβερνητών
αστυνομικών ακάτων, ηλεκτρολόγων αστυνομικών ακάτων, ηλεκτρονικών
αστυνομικών ακάτων, μηχανολόγων μηχανικών αστυνομικών ακάτων, οι
υποψήφιοι για διορισμό πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το τεσσαρακοστό
(40ο) έτος της ηλικίας τους.
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Οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα απαιτούμενα στην προκήρυξη προσόντα
καλούνται σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση που διεξάγεται σύμφωνα με τον
περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο.
Διαδικασία πρόσληψης
Προκήρυξη των θέσεων αστυνομικών, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας Κύπρου, στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις, www.police.gov.cy, και www.policenews,gov.cy καθώς και στον
εγχώριο τύπο.
Εφόσον γίνει προκήρυξη θέσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
αίτηση μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ»,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy, ενώ για ολοκλήρωση
υποβολής της αίτησης, θα πρέπει ο αιτητής να καταβάλει το ποσό των €45 μέσω
του συστήματος αποδοχής της JCC, το οποίο συνιστά και το τελευταίο στάδιο
επιτυχούς υποβολής της αίτησης.
Σημειώνεται ότι για να μπορέσει ο υποψήφιος να διεκπεραιώσει την αίτησή του,
θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσει σχετικό προφίλ και ακολούθως
να το πιστοποιήσει σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠΟ) ή στα Κεντρικά
Ταχυδρομεία κάθε Επαρχίας, προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητας του,
καθώς και την Ταυτότητα Προφίλ (Profile ID), που θα του αποσταλεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μετά την επιτυχή εγγραφή και δημιουργία του
προφίλ του.
Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται τα πιο κάτω
πιστοποιητικά όπως αναφέρονται και στην αίτηση:
1)

Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή Δίπλωμα ή
Πτυχίο Τριτοβάθμιας τουλάχιστο Σχολής Μεταλυκειακού Επιπέδου.

2)

Διπλώματα / Πτυχία Ανώτερων / Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

3)

Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν πρόσθετα
προσόντα (π.χ. κυβερνητικές εξετάσεις, G.C.E., L.C.C. κτλ.)

4)

Πιστοποιητικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών.

5)
Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α» ΠΛΗΡΕΣ
(Έντυπο Ε.Φ. 136) το οποίο εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία κάθε
Επαρχίας, που να έχει εκδοθεί κατά την περίοδο των 6 μηνών πριν από την
ημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές
μεταβολές που αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη
νόμιμη απαλλαγή. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν γίνονται αποδεκτά και η
αίτηση απορρίπτεται. Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Οι αιτήσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται ορθά συμπληρωμένες, σύμφωνα με τις
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οδηγίες και εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη. Αιτήσεις οι
οποίες είναι ελλιπείς ή υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα
από το σύστημα.
Εξετάσεις πρόσληψης
Ο υποψήφιος για πρόσληψη ή διορισμό στην Αστυνομία, πρέπει να επιτύχει σε
γραπτή εξέταση και να συγκεντρώσει το ποσοστό βαθμολογίας που αναφέρεται
στα προσόντα για εγγραφή. Η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, ανατίθεται στην
Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η εν λόγω
Υπηρεσία αναθέτει σε τριμελή επιτροπή την ευθύνη της όλης διαδικασίας
διεξαγωγής της εξέτασης, η οποία, τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται
στον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο
του 1998, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, έχει την ευθύνη για την
ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της εξέτασης, την επιτήρηση των
εξετάσεων, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και την ετοιμασία
σχετικού καταλόγου όλων των υποψηφίων.
Η γραπτή εξέταση για πρόσληψη Αστυνομικών και Ειδικών Αστυνομικών
περιλαμβάνει Μαθηματικά, Ελληνικά, Αγγλικά και Γενικές Γνώσεις. Στην
εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Μαθηματικά
Α. (α) Μέτρα και σταθμά, μονάδες μέτρησης (β) Στοιχεία αριθμητικής
Διαιρετότητα. Δυνάμεις ακεραίων, κλασματικών και δεκαδικών αριθμών.
Μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Κλασματικοί αριθμοί,
ιδιότητες και πράξεις. Μετατροπή κλασμάτων σε δεκαδικούς και αντιστρόφως.
Προβλήματα επί των ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών. Λόγοι και
αναλογίες. Ποσά ευθέως ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα. Σχέδιο υπό
κλίμακα και σχετικά προβλήματα. Απλή και σύνθετη μέθοδος των τριών.
Προβλήματα κινήσεως.
Σημείωση: Τα προβλήματα λύονται είτε με πρακτική αριθμητική είτε με άλγεβρα
(εξισώσεις ή συστήματα).
Β. Στοιχεία Γεωμετρίας
Πυθαγόρειο θεώρημα. Περίμετρος και εμβαδόν των ευθύγραμμων σχημάτων
(τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραμμο, ορθογώνιο). Εμβαδόν και περίμετρος
κύκλου. Εμβαδά και όγκοι του κύβου, του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου και
του κυλίνδρου.
(Δεν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστικής μηχανής)
Γ. Στοιχεία τριγωνομετρίας
Τριγωνομετρικοί αριθμοί οξείας γωνίας ορθογώνιου τριγώνου. Χρήση
τριγωνομετρικών αριθμών για επίλυση προβλημάτων.
(Οι τιμές των τριγωνομετρικών αριθμών θα δίνονται).
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Δ. Στοιχεία Συνδυαστικής
Ορισμός του ν! Εφαρμογή της Αρχής της Απαρίθμησης στη λύση
προβλημάτων. Υπολογισμός και εφαρμογή σε προβλήματα του αριθμού: των
διατάξεων ν διαφορετικών αντικειμένων ανά κ και των συνδυασμών ν
διαφορετικών αντικειμένων ανά κ.
Ε. Στοιχεία Πιθανοτήτων
Πείραμα τύχης, δυνατά αποτελέσματα πειράματος, ενδεχόμενο, πράξεις με
ενδεχόμενα, βέβαιο ενδεχόμενο, αδύνατο ενδεχόμενο, συμπληρωματικά
ενδεχόμενα, ασυμβίβαστα ενδεχόμενα. Υπολογισμός της πιθανότητας
ενδεχομένου. Χρήση των ιδιοτήτων 0≤P(A)≤1, P(Ω)=1, P(O)=0, P(A’)=1-P(A),
P(A∪B)=P(A)+P(B)- P(A∩B), και P(A-B)=P(A) - P(A∩B).
ΣΤ. Στοιχεία Στατιστικής
Στοιχεία Στατιστικής: (α) Βασικές έννοιες: πληθυσμός, άτομο, δείγμα, στατιστικά
δεδομένα, ποσοτική και ποιοτική μεταβλητή, (β) Παρουσίαση στατιστικών
δεδομένων, πίνακας κατανομής συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων, (γ)
Ομαδοποίηση παρατηρήσεων, (δ) Ερμηνεία γραφικών παραστάσεων
συχνοτήτων: ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, διάγραμμα συχνοτήτων,
πολύγωνο συχνοτήτων και ιστόγραμμα, (ε) Χαρακτηριστικές τιμές μιας
κατανομής: αριθμητικός μέσος, διάμεσος, επικρατούσα τιμή, τυπική απόκλιση.
Ελληνικά
(α) Έκθεση ιδεών: ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος
(β) Κείμενο για κατανόηση
(γ) Γλώσσα: προτάσεις, συνώνυμα, αντίθετα, ετυμολογία,
ουσιαστικά, παράγωγα επίθετα, κτλ.
Αγγλικά

παράγωγα

(α) Έκθεση ιδεών: ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος
(β) Κείμενο για κατανόηση
(γ) Γλώσσα: μετασχηματισμός προτάσεων (transformation), συμπλήρωση
κειμένου με κενά, συμπλήρωση κενών σε προτάσεις/ κείμενο, παραγωγή
λέξεων.
Γενικές Γνώσεις
(α) Επικαιρότητα
(β) Ιστορία της Κύπρου
(γ) Ιστορία της Ελλάδας (από το 1453 μ.Χ. μέχρι σήμερα)
(δ) Γεωγραφία της Κύπρου
(ε) Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμοί
(στ) Διάρθρωση του Κράτους (Υπουργεία /Τμήματα /Ανεξάρτητες Υπηρεσίες /
Αξιωματούχοι του Κράτους / Πολιτειακοί Θεσμοί).
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Κατάλογος επιτυχόντων Γραπτής Εξέτασης
Μετά τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών εξετάσεων, καταρτίζεται
κατάλογος επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας, ο οποίος δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στον εγχώριο τύπο.
Ιατρικές εξετάσεις
Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση καλούνται για τις προβλεπόμενες ιατρικές
εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται δωρεάν από κυβερνητικούς ιατρικούς
λειτουργούς.
Αθλητικά γυμναστικά αγωνίσματα
Οι επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης και όσοι υποψήφιοι κρίθηκαν ικανοί μετά
τις ιατρικές εξετάσεις, υποβάλλονται σε σειρά αθλητικών / γυμναστικών
αγωνισμάτων.
Πρώτο στάδιο της διαδικασίας αυτής είναι η μέτρηση ύψους (δεν ισχύει για
Ειδικούς Αστυνομικούς) καθώς και του Δείκτη Μάζας Σώματος, προκειμένου
να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια που καθορίζονται
από τη νομοθεσία.
Στη συνέχεια ακολουθούν οι αθλητικές δοκιμασίες, όπου ο κάθε υποψήφιος
πρέπει να επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το
απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται από τη νομοθεσία ως εξής:
1. ΔΥΝΑΜΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ
Σκοπός του ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση μέγιστης δύναμης των μυών του πήχεως για
δυνατό κράτημα και έλξη αντικειμένου (δυο προσπάθειες).
Ελάχιστο όριο επιτυχίας:
Για άντρες:
90 kg
Για γυναίκες: 65 kg
2. ΔΙΠΛΩΣΗ ΑΠΟ ΕΔΡΑΙΑ ΘΕΣΗ
Σκοπός του ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της ελαστικότητας των ραχιαίων μυών, της
κινητικότητας της λεκάνης
και των οπίσθιων μηριαίων μυών (δυο
προσπάθειες).
Ελάχιστο όριο επιτυχίας:
Για άντρες:
0 cm
Για γυναίκες: 5 cm
3. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ
Σκοπός του ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση της μέγιστης μυϊκής ισχύος και ταχυδύναμης
των ποδιών και της αλτικότητας των κάτω άκρων (δυο προσπάθειες).
Ελάχιστο όριο επιτυχίας:
Για άντρες:
40 cm
Για γυναίκες: 30 cm
4. ΔΡΟΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 30 ΜΕΤΡΩΝ
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Σκοπός του ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση ικανότητας για άμεση και γρήγορη μετακίνηση
του σώματος (δυο προσπάθειες).
Ελάχιστο όριο επιτυχίας:
Για άντρες:
4,5 sec
Για γυναίκες: 5,0 sec
5. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ 12 ΛΕΠΤΩΝ
Σκοπός του ΤΕΣΤ: Αξιολόγηση καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας σε κόπωση
και της ικανότητας του Οργανισμού για παραγωγή μυϊκού έργου παρατεταμένης
διάρκειας (μια προσπάθεια).
Ελάχιστο όριο επιτυχίας:
Για άντρες:
2.400 m
Για γυναίκες: 2.000 m
Ψυχομετρικές Εξετάσεις
Οι επιτυχόντες των αθλητικών γυμναστικών δοκιμασιών υποβάλλονται σε
ψυχομετρικές εξετάσεις.
Νάρκοτεστ
Οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον Πίνακα Διοριστέων υποβάλλονται σε
Νάρκωτεστ το οποίο είναι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης για
πρόσληψη.
Πίνακας διοριστέων
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης καταρτίζεται Πίνακας
Διοριστέων, στον οποίο αναγράφονται οι υποψήφιοι που πέτυχαν στις
διαδικασίες αξιολόγησης και οι συνολικές μονάδες του καθενός στη γραπτή
εξέταση, καθώς και στα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα, κατά σειρά επιτυχίας
(Μέγιστη πιθανή βαθμολογία 100). Η βαρύτητα που προσδίδεται στο καθένα
από τα κριτήρια αυτά, αποτιμάται σε μονάδες ως εξής:
(α) αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης - σύνολο μονάδων με ανώτατο όριο
μέχρι τις 93 μονάδες για τους Αστυνομικούς και 94 μονάδες για τους Ειδικούς
Αστυνομικούς
(β) αξιολόγηση των ακαδημαϊκών και των άλλων προσόντων των υποψηφίων:
σύνολο μονάδων με ανώτατο όριο μέχρι εφτά (7) μονάδες για τους
Αστυνομικούς και μέχρι έξι (6) μονάδες για τους Ειδικούς Αστυνομικούς, ως
εξής:
(αα) Πανεπιστημιακός τίτλος (πτυχίο), δύο μονάδες.
(ββ)Μεταπτυχιακός τίτλος, μία μονάδα επιπρόσθετα των μονάδων της
υποπαραγράφου (αα)˙
(γγ)Διδακτορικός τίτλος, μία μονάδα, επιπρόσθετα των μονάδων των
υποπαραγράφων (αα) και (ββ)˙
(δδ)Πλήρης στρατιωτική θητεία στην Εθνική Φρουρά, μία μονάδα˙
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(εε) Προϋπηρεσία ως Ειδικός Αστυνομικός, τουλάχιστον τριών (3) ετών, μία
μονάδα. (Δεν εφαρμόζεται για τους Ειδικούς Αστυνομικούς)
Νοείται περαιτέρω ότι, η κατοχή πέραν του ενός πανεπιστημιακού ή
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου βαθμολογείται με μία μονάδα,
επιπρόσθετα των μονάδων των υποπαραγράφων (αα), (ββ) ή (γγ).
Ο πίνακας διοριστέων ισχύει για έναν χρόνο από την ημερομηνία καταρτισμού
του.
Ειδικές Επαγγελματικές Δοκιμασίες (Πυροσβεστική Υπηρεσία)
Μετά την πρόσληψη στην Αστυνομία, για να γίνει δεκτός ένα ενδιαφερόμενος
και να ενταχθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιβάλλεται όπως αξιολογηθεί
περαιτέρω, με ειδικές επαγγελματικές δοκιμασίες:
Δοκιμασίες
(1)

Ανάβαση σε κλίμακα:

Κατά τη δοκιμασία, ζητείται από τους υποψήφιους, ενώ φέρουν Προσωπικό
Προστατευτικό Εξοπλισμό (Π.Π.Ε.) (κράνος, στολή πυρόσβεσης, γάντια,
ποδίνες), να ανέβουν σε μεταλλική πτυσσόμενη κλίμακα των 10.5m η οποία
είναι τοποθετημένη στον πύργο ασκήσεων του Σταθμού και η κορυφή της
επεκτείνεται τρείς βαθμίδες πάνω από το ύψος της βάσης του παραθύρου του
δεύτερου ορόφου.
Τα μέλη της Πυροσβεστικής θα πρέπει να μπορούν να εργαστούν σε ύψος και
δεν πρέπει να πάσχουν από υψοφοβία.
Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε αυτή τη δοκιμασία δεν δικαιούται να
συνεχίσει την υπόλοιπη εξέταση.
(2)

Κίνηση σε κλειστό και περιορισμένο χώρο:

Κατά τη δοκιμασία, ζητείται από τους υποψήφιους, ενώ φέρουν Προσωπικό
Προστατευτικό Εξοπλισμό (Π.Π.Ε.) (κράνος, στολή πυρόσβεσης, γάντια,
ποδίνες), και προσωπίδα της Αναπνευστικής Συσκευής, να περάσουν δια
μέσου στενού περάσματος μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια (3 λεπτά).
Στόχος της δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση της αυτοπεποίθησης, ευκινησίας και
των δεξιοτήτων προσανατολισμού του υποψηφίου σε κλειστούς και
περιορισμένους χώρους ή σε χώρους όπου οι συνθήκες είναι δύσκολες και
επικίνδυνες για την υγεία, φέροντας αναπνευστική συσκευή ή και ειδική στολή
η οποία κλείνει αεροστεγώς. Είναι συνεπώς απαραίτητο τα μέλη της
Πυροσβεστικής να μην πάσχουν από κλειστοφοβία...
Υποψήφιος που αποτυγχάνει σε αυτή τη δοκιμασία δεν δικαιούται να συνεχίσει
την υπόλοιπη εξέταση.
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(3)

Δοκιμασία ανύψωσης κλίμακας 10.5m

Η ανύψωση της κλίμακας των 10.5m κατακόρυφα γίνεται για σκοπούς εισόδου
σε ένα ψηλό κτίριο και γίνεται συνήθως από τρία ή τέσσερα άτομα λόγω του
μεγάλου βάρους που έχει η κλίμακα.
Αυτή η δοκιμασία πιστοποιεί τις ατομικές σωματικές απαιτήσεις που
χρειάζονται για την ανύψωση της κεφαλής της κλίμακας 10.5m πάνω στο κτίριο
και αξιολογεί τη μυϊκή δύναμη των άνω και κάτω άκρων του υποψήφιου.
Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η δοκιμασία, ο εξεταζόμενος πρέπει να
ανυψώσει βάρος 15 κιλών σε ύψος 1.9m σε προσομοιωτή κλίμακας.
Αριθμός νεοεισερχόμενων Αστυνομικών
Οι προσλήψεις στην Αστυνομία διενεργούνται από τον Πίνακα Διοριστέων και
οι νεοπροσληφθέντες γίνονται δεκτοί για φοίτηση στην Αστυνομική Ακαδημία.
Ο αριθμός των νεοεισερχομένων δεν είναι σταθερός, αλλά ποικίλει κάθε
ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με τις ανάγκες της Αστυνομίας και τις οργανικές
θέσεις που κενώνονται.
Επίσης οι προσλήψεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία γίνονται παράλληλα με τη
διαδικασία προσλήψεων στην Αστυνομία Κύπρου με ανάλογο αριθμό θέσεων
που υπάρχουν και με πλήρη επιτυχία των υποψηφίων στις ειδικές
επαγγελματικές δοκιμασίες. Ο υποψήφιος που αποτυγχάνει σε αυτές παραμένει
ως Δόκιμος στην Αστυνομία.
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ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου προσφέρει εκπαίδευση στα μέλη της
Αστυνομίας, είτε αυτά είναι νεοπροσληφθέντα μέλη (δόκιμοι αστυνομικοί), είτε
υφιστάμενα μέλη της, στα πλαίσια της επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και στα
πλαίσια της διά βίου μάθησης.
Οι εκπαιδεύσεις προγραμματίζονται μετά από διαβούλευση με τα υπόλοιπα
Τμήματα / Μονάδες / Υπηρεσίες / Διευθύνσεις τα οποία καταγράφουν τις
εκπαιδευτικές τους ανάγκες.
Παράλληλα, ανάλογα με την περίπτωση,
εξειδικευμένα τμήματα συμμετέχουν στο σχεδιασμό εξειδικευμένων
προγραμμάτων.
Στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου λειτουργούν πέντε Σχολές ως ακολούθως:
Σχολή Αξιωματικών
Σχολή Λοχιών και Αστυνομικών
Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών
Σχολή Οδηγών
Σχολή Ξένων Γλωσσών
Οι πιο πάνω Σχολές υπάγονται διοικητικά στον Υποδιευθυντή Εκπαίδευσης
της Α.Α.Κ. και διοικούνται από έμπειρα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου.
ΣΧΟΛΗ ΛΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Η Σχολή Λοχιών και Αστυνομικών έχει ως αποστολή της την παροχή ποιοτικής
εκπαίδευσης στους δόκιμους αστυνομικούς, καθώς και επιμόρφωση σε
διάφορα θέματα σε Αστυνομικούς και Λοχίες.
Στο πλαίσιο των εργασιών της πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις όπως το
Πρόγραμμα Δοκίμων Αστυνομικών, το Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης
Ειδικών Αστυνομικών, το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Λοχιών, η Βασική
Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ), και σειρά διαφόρων
εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων, όπως
το Πρόγραμμα
εκπαίδευσης μελών κοινοτικής αστυνόμευσης, η Εκπαίδευση στη διερεύνηση
υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, η εξειδικευμένη εκπαίδευση
σε θέματα μετανάστευσης, κλπ.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών (3 έτη/190 ECTS,
Ανώτερο Δίπλωμα), αξιολογήθηκε και πιστοποιήθηκε από το Φορέα
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης,
κατά τη 42η Σύνοδο του στις 13-14 Μαίου 2019, με ισχύ της πιστοποίησης το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μέχρι ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Με την εγγραφή τους στην Αστυνομία, οι Δόκιμοι Αστυνομικοί τοποθετούνται
στην Αστυνομική Ακαδημία για βασική εκπαίδευση διάρκειας τριών
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ακαδημαϊκών ετών στα πλαίσια ενός συστήματος εναλλασσόμενης
εκπαίδευσης.
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για σκοπούς δοκιμασίας και
μονιμοποίησης, καθώς και η φυσική παρουσία κατά τη συνολική διάρκεια του
προγράμματος. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης αποτελείται από πέντε εξάμηνα. Το πρώτο και
δεύτερο εξάμηνο, τα οποία είναι συνεχόμενα, πραγματοποιούνται στην
Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και είναι διάρκειας 15 εβδομάδων έκαστο. Μετά
τη συμπλήρωση της εκπαίδευσης των δύο πρώτων εξαμήνων, οι Δόκιμοι
Αστυνομικοί τοποθετούνται στη Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης
(Μ.Μ.Α.Δ.) για να παρακολουθήσουν το Γ΄ εξάμηνο της εκπαίδευσής τους,
διάρκειας δέκα εβδομάδων.
Μετά το τέλος του Γ΄ εξαμήνου, γίνονται διευθετήσεις για τοποθέτηση των
Δοκίμων στις Αστυνομικές Διευθύνσεις / Τμήματα / Μονάδες / Υπηρεσίες για
σκοπούς Πρακτικής Εξάσκησης, συνολικής χρονικής διάρκειας 54 εβδομάδων,
όπου τους δίδεται η ευκαιρία μεταφοράς της θεωρητικής γνώσης στο πρακτικό
πεδίο. Κατά την περίοδο της πρακτικής εξάσκησης καλούνται να
συμπληρώσουν το Ατομικό Δελτίο Πρακτικής Εξάσκησης (Portfolio), το οποίο
περιλαμβάνει τα καθήκοντα που οι Δόκιμοι πρέπει να εκτελέσουν κατά την
περίοδο που θα βρίσκονται τοποθετημένοι στα Τμήματα / Σταθμούς των
Επαρχιακών Αστυνομικών Διευθύνσεων, ενώ ελέγχονται και καθοδηγούνται
από Μέντορες, οι οποίοι είναι μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στα οικεία
Τμήματα/ Σταθμούς.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής τους περιόδου, οι δόκιμοι τοποθετούνται στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου για παρακολούθηση του Δ΄ εξαμήνου διάρκειας 16
εβδομάδων όπου παρακολουθούν πέντε ανεξάρτητες θεματικές. Στο τέλος της
περιόδου δοκιμασίας τους, οι δόκιμοι τοποθετούνται στην Αστυνομική Ακαδημία
για παρακολούθηση του Ε’ εξαμήνου εκπαίδευσης (διάρκειας δέκα
εβδομάδων), όπου παραδίδουν και το Ατομικό Δελτίο Πρακτικής Εξάσκησης για
σκοπούς τελικού ελέγχου και αξιολόγησης.
Περιγραφή μαθημάτων Προγράμματος Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών
Στη συνέχεια, παρατίθενται αναλυτικά οι περιγραφές των θεματικών ενοτήτων,
κατά εξάμηνο.
Α΄ Εξάμηνο
B.A.A. 101 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ Ι
Η θεματική αυτή ενότητα επικεντρώνεται στο να εισάγει τους Δόκιμους
Αστυνομικούς στο θεσμό της Αστυνομίας, και στη λειτουργία της, μέσα από τους
ισχύοντες Νόμους, Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, και τις ισχύουσες
Αστυνομικές Διατάξεις.
Β.Ν.Δ. 102 ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σκοπός της εν λόγω θεματικής ενότητας είναι να εκπαιδευτούν οι Δόκιμοι
Αστυνομικοί στη νόμιμη εκτέλεση των καθηκόντων τους που αφορούν
διαδικασία σύλληψης και έρευνας, σε συνάρτηση με τα δικαιώματα
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κρατουμένων, την δικαστική διαδικασία κλπ.
Ν.Τ. 103 ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Στο πλαίσιο των μαθημάτων της ενότητας αυτής, οι Δόκιμοι Αστυνομικοί
εκπαιδεύονται στην εφαρμογή των περί Τροχαίας Νόμων και Κανονισμών,
καθώς και άλλων συναφών νόμων και κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ξ.Γ. 104 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
Το μάθημα των Αγγλικών αποσκοπεί στην ενθάρρυνση επικοινωνιακής
προσέγγισης στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο
και στον γραπτό λόγο. Οι σπουδαστές αναμένεται να αποκτήσουν την ικανότητα
να εντοπίζουν την κεντρική ιδέα ενός κειμένου (π.χ. τεχνικές συζητήσεις του
επαγγέλματός τους), να συναναστρέφονται και να αλληλεπιδρούν με ευχέρεια
λόγου, και με αυθορμητισμό, να συντάσσουν σαφή και λεπτομερή κείμενα σε
διάφορα θέματα και να αναπτύσσουν τις απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα
επίκαιρων θεμάτων αστυνομικής φύσεως, π.χ. κατηγορίες εγκλημάτων,
δικαστικές διαδικασίες, ελλείποντα/καταζητούμενα πρόσωπα, δεοντολογία,
καθήκοντα και ευθύνες, κτλ.
Φ.Α. 106 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι
Φ.Α. 106.1 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ι
Σκοπός της ενότητας είναι η εξασφάλιση της υγείας μέσω της σταδιακής
αύξησης της αερόβιας, αναερόβιας ικανότητας και της αρμονικής ανάπτυξης
των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων, γιατί ένας Αστυνομικός θα πρέπει να
έχει την ικανότητα να αντεπεξέρχεται στον καθημερινό φόρτο εργασίας και να
διατηρεί αποθέματα φυσικής και ψυχικής αντοχής για αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών βίας, επιθέσεων, κτλ. Οι συμμετέχοντες επίσης θα αποκτήσουν
βασικές γνώσεις σε σχέση με τη διατροφή, για να προβαίνουν σε ορθές
διατροφικές επιλογές σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.
Φ.Α. 106.2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ι
Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τη σπουδαιότητα της παροχής
Πρώτων Βοηθειών και να είναι σε θέση να τις παρέχουν τόσο κατά την άσκηση
των αστυνομικών τους καθηκόντων όσο και στην καθημερινότητα τους.
Φ.Α. 106.3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ι
Σκοπός των μαθημάτων της ενότητας Ασκήσεις Ακριβείας Ι είναι η καλλιέργεια
του αισθήματος της ενστικτώδους υπακοής και της πλήρους συμμόρφωσης των
Δοκίμων σε διαταγές και παραγγέλματα.
Φ.Α. 106.4 ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ Ι
Το μάθημα της θεματικής ενότητας Αυτοάμυνα Ι αποσκοπεί στο να δώσει στους
Δοκίμους Αστυνομικούς τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, την ικανότητα,
τις τεχνικές και τις αυτοματοποιημένες δεξιότητες αυτοάμυνας που απαιτούνται
για την αντιμετώπιση ανεπιθύμητων καταστάσεων, όπως επιθέσεις κατά
προσώπων, άσκηση άοπλης ή ένοπλης βίας, εξουδετέρωση αντίστασης, κτλ.,
επιδεικνύοντας ανάλογη αυτοσυγκράτηση και αυτοέλεγχο.
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Π.Λ. 107 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Π.Λ. 107.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι
Ο σκοπός της θεματικής αυτής ενότητας είναι η θεωρητική και πρακτική
κατανόηση των βασικών εννοιών πληροφορικής, καθώς και η επαφή με τα
διάφορα μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η
εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές λειτουργίες ενός προσωπικού
υπολογιστή, καθώς και του λειτουργικού του συστήματος. Με την ολοκλήρωση
των μαθημάτων της ενότητας, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν πλήρως το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου Microsoft Word.
Π.Λ.107.2 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Με το πέρας των μαθημάτων, ο Δόκιμος Αστυνομικός αναμένεται να χειρίζεται
τις βασικές λειτουργίες των μηχανογραφημένων συστημάτων, να εντοπίζει
πρόσωπα, οχήματα και εταιρείες, να καταχωρεί/επεξεργάζεται εντάλματα, να
εκδίδει εξώδικες κλήσεις και να χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά Ημερολόγια
Σταθμών.
Θ.Δ. 108 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ Ι
Σκοπός της θεματικής αυτής ενότητας είναι να αποκτήσουν οι δόκιμοι
αστυνομικοί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να εφαρμόζουν τις
αρχές των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών που πηγάζουν από το
Κυπριακό Δίκαιο, και που αφορούν σε διάφορες ομάδες πληθυσμού.
Π.Α. 109 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ι
Η Προσωπική Ανάπτυξη είναι μια διαδικασία αυτογνωσίας και επίγνωσης των
προσωπικών στοιχείων του εαυτού μας. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα
σκοπεύει να εισαγάγει τους σπουδαστές σε βασικά θέματα ψυχολογίας που
σχετίζονται με το άτομο, τα συναισθήματα, την αναγνώριση και διαχείρισή τους.
Μέσα από το μάθημα της Προσωπικής Ανάπτυξης, αναμένεται ότι, οι
σπουδαστές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με την ανάπτυξη
αποτελεσματικών επικοινωνιακών
δεξιοτήτων,
την ενίσχυση
των
διαπροσωπικών τους σχέσεων, την διαχείριση του στρες που ενδεχομένως να
βιώνουν, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις ταχέως
μεταβαλλόμενες συνθήκες στο χώρο εργασίας.
Κ.Π. 110 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ι
Η θεματική ενότητα έχει στόχο τη γνωριμία των δοκίμων και την προσφορά τους
με διάφορους τρόπους, σε ομάδες πληθυσμού που τη χρειάζονται, καθώς και
τη μαρτυρία της Αστυνομίας ως προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Β΄ Εξάμηνο
B.A.A. 201 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Β.Α.Α. 101)
Να αποκτήσουν οι δόκιμοι αστυνομικοί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες
για να μπορούν να χειρίζονται διάφορα συμβάντα που δυνατό να
αντιμετωπίσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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Π.Κ. 202 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Ι
Στα μαθήματα της θεματικής αυτής ενότητας εκπαιδεύονται οι δόκιμοι
αστυνομικοί στη νόμιμη εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με πρόνοιες
του Ποινικού Κώδικα για την ποινική ευθύνη, και διάφορα αδικήματα που
απορρέουν από αυτόν.
Δ.Ν. 203 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Ι
Η θεματολογία της ενότητας αυτής περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα Νόμων, που
ρυθμίζουν διάφορες πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας. Με
την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι δόκιμοι αστυνομικοί θα έχουν
εκπαιδευτεί στη νόμιμη εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με διάφορες
νομοθεσίες και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες.
Ξ.Γ. 204 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
(Προαπαιτούμενη ενότητα Ξ.Γ. 104)
Το μάθημα των Αγγλικών αποσκοπεί στην ενθάρρυνση μιας επικοινωνιακής
προσέγγισης στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο
και στον γραπτό λόγο. Αναμένεται ότι οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την
ικανότητα να κατανοούν διάφορα κείμενα, να αναγνωρίζουν το έμμεσο ή το
βαθύτερο νόημά τους, να εκφράζονται άνετα και αυθόρμητα (χωρίς εμφανή
προσπάθεια ανεύρεσης κατάλληλων εκφράσεων) και να παράγουν σαφή,
λεπτομερή και σωστά δομημένα κείμενα σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
Φ.Α. 206 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙ
Φ.Α. 206.1 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 106.1)
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η διασφάλιση της υγείας, η σταθεροποίηση της
αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας, καθώς και η κατανόηση των ευεργετικών
αποτελεσμάτων της γυμναστικής, δηλαδή η βελτίωση της ατομικής υγείας και η
αύξηση της αποδοτικότητας τόσο στην εργασία όσο και στην προσωπική ζωή.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να κατανοήσουν τη σημασία της σχέσης της
διατροφής με την υγεία και να μπορούν να κάνουν σωστές επιλογές στη
διατροφή τους, με τελικό στόχο τη διατήρηση της υγείας τους.
Φ.Α. 206.2 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 106.2)
Τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα αποτελούν αντικείμενο αυτής της
ενότητας, έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις
Πρώτων Βοηθειών ώστε να αποκτήσουν οι δόκιμοι το Πιστοποιητικό Πρώτων
Βοηθειών.
Φ.Α. 206.3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 106.3)
Σκοπός των μαθημάτων της ενότητας είναι η περαιτέρω εμπέδωση του
αισθήματος ενστικτώδους
υπακοής, πειθαρχίας
και
πληρέστερης
συμμόρφωσης των Δοκίμων σε διαταγές και παραγγέλματα τόσο στις
παρατάξεις, παρελάσεις όσο και σε άλλες τελετές.
Φ.Α. 206.4 ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α, 106.4)
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Η δεύτερη σειρά μαθημάτων Αυτοάμυνας διευρύνει, εμπλουτίζει και
αναβαθμίζει, με πρόσθετες πρακτικές εφαρμογές και εξάσκηση, τις
αυτοματοποιημένες δεξιότητες αυτοάμυνας των δοκίμων, όπως σύνθετες
τεχνικές αποφυγής επίθεσης, λαβές και κτυπήματα ακινητοποίησης, κτλ.
ΠΛ. 207 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα ΠΛ. 107)
Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς
να εφαρμόζουν τις βασικές γνώσεις στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η κατάρτιση των σπουδαστών στη δημιουργία και
διαχείριση αρχείων παρουσιάσεων. Αναμένεται, επίσης, ότι οι σπουδαστές θα
είναι σε θέση να γνωρίζουν και να χειρίζονται το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε εφαρμογή φυλλομετρητή.
Θ.Δ. 208 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Θ.Δ. 108)
Η εν λόγω θεματική ενότητα αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι δόκιμοι
αστυνομικοί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να εφαρμόζουν τις
αρχές των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών που πηγάζουν από το
Κυπριακό Δίκαιο, και που αφορούν σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, προστασία θυμάτων, κλπ.
Π.Α. 209 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Π.Α. 109)
Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα σκοπεύει να εισαγάγει τους σπουδαστές σε
βασικά θέματα ψυχολογίας που σχετίζονται με την εκτέλεση εργασιών εντός
της ομάδας και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή/και φορείς, στα πλαίσια των
καθηκόντων του επαγγέλματος του αστυνομικού.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συστημική προσέγγιση και στην αλληλεπίδραση
συστημάτων, καθώς και σε θέματα κοινωνικής ψυχολογίας.
Μέσα από το μάθημα της Προσωπικής Ανάπτυξης ΙΙ, αναμένεται ότι, οι
σπουδαστές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε σχέση με την ανάπτυξη
προσωπικών χαρακτηριστικών και αποτελεσματικών τεχνικών επίλυσης
συγκρούσεων έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται σε δύσκολες και
απαιτητικές καταστάσεις και στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες στο χώρο
εργασίας.
Κ.Π. 210 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Κ.Π. 110)
Η θεματική ενότητα έχει στόχο τη γνωριμία των δοκίμων και την προσφορά τους
με διάφορους τρόπους, σε ομάδες πληθυσμού που τη χρειάζονται, καθώς και
τη μαρτυρία της Αστυνομίας ως προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Γ΄ Εξάμηνο
Κατά το Γ΄ Εξάμηνο, οι Δόκιμοι Αστυνομικοί παρακολουθούν εκπαίδευση στη
Μηχανοκίνητη Μονάδα Άμεσης Δράσης (Μ.Μ.Α.Δ.), κατά τη διάρκεια της οποίας
ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με την εκμάθηση χρήσης του υπηρεσιακού
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οπλισμού, καθώς και με αστυνομικές τακτικές και εφαρμογές σε διάφορες
επιχειρήσεις. Πιο αναλυτικά, στην εκπαίδευσή τους περιλαμβάνονται οι πιο
κάτω θεματικές ενότητες:
Τ.Ε. 301 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η θεματική ενότητα στόχο έχει να καταστήσει τους δόκιμους αστυνομικούς
ικανούς να χρησιμοποιούν υπηρεσιακό οπλισμό με ασφάλεια και ακρίβεια.
Σ.Ι. 302 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Η θεματική ενότητα έχει στόχο την ανάπτυξη σωματικών ικανοτήτων ανάμεσα
στους δόκιμους ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε σωματικά
απαιτητικές συνθήκες.
Π.Δ. 303 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Η θεματική ενότητα έχει στόχο την ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων σε ένα
ευρύ φάσμα ώστε να μπορούν να εργάζονται σε αντίξοες συνθήκες.
Π.Α. 304 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Η θεματική ενότητα στόχο έχει την εφαρμογή όλων των δεξιοτήτων και γνώσεων
που έχουν αποκομίσει κατά την εκπαίδευση τους οι δόκιμοι ώστε να επιληφθούν
πολύπλοκα επεισόδια.
Δ΄ Εξάμηνο (Το εξάμηνο αυτό πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου):
ΑΣΤ 001 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Η θεματική ενότητα εστιάζει σε ζητήματα που άπτονται της αστυνομίας και
αστυνόμευσης και, μέσω της ενδοσκόπησης του αστυνομικού επαγγέλματος,
εξερευνώνται θέματα όπως είναι η άσκηση διακριτικής εξουσίας, η αστυνομική
κουλτούρα, η χρήση βίας, η λογοδοσία, η διαφάνεια, καθώς και οι σύγχρονες
πρακτικές και μοντέλα αστυνόμευσης. Εξέχοντας ρόλος της θεματικής είναι ο
θεωρητικός προσδιορισμός του αστυνομικού επαγγέλματος και συνάμα, η
πραγματική απήχηση των θεωρήσεων αυτών. Πρόσθετα, η θεματική
προσφέρει μια συνοπτική ανασκόπηση της ακολουθούμενης μεθοδολογίας
ερευνών που σχετίζονται με την εμπειρική ανάλυση διάφορων αστυνομικών
δράσεων.
ΑΣΤ 002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Η θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην εισαγωγική θεώρηση του ρόλου, της
δομής, και της συστημικής λειτουργίας των θεσμών που αποτελούν το ποινικό
σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, στην ανάλυση της
αναγκαιότητας και συνέργειας της επιβολής του νόμου (αστυνομία) στην
απονομή της δικαιοσύνης (δικαστήρια) και στην αποκατάσταση αδικοπραγιών
(σωφρονιστικά ιδρύματα / πολιτικές). Παράλληλα επεξηγείται το δικαιικό
σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και πώς αυτό αντιπαραβάλλεται με άλλα
συστήματα του εξωτερικού.
ΑΣΤ 003 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η θεματική ενότητα εστιάζει στην αιτιολόγηση της εγκληματικής συμπεριφοράς
και θυματοποίησης, στην επεξήγηση εγκληματικών τάσεων καθώς και στη
σκιαγράφηση συγκεκριμένων εγκληματικών δράσεων / δραστών. Οι
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εγκληματολογικές θεωρίες, τα στατιστικά δεδομένα και οι σύγχρονες εμπειρικές
έρευνας αποτελούν τα κύρια εργαλεία επιστημονικής τεκμηρίωσης των πιο
πάνω. Παράλληλα αναλύονται ουσιαστικές αντιεγκληματικές πρακτικές που
υιοθετούνται σήμερα από τις αρχές επιβολής του νόμου.
ΑΣΤ 004 ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Η θεματική ενότητα έχει ως πεδίο εστίασης την ανάλυση και επεξήγηση των
εννοιών της δημοκρατικής και συναινετικής αστυνόμευσης, καθώς και της
αστυνομικής ηθικής. Παράλληλα επεξηγείται το διεθνές, ευρωπαϊκό και διεθνές
νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και πως η Αστυνομία, ως η προμετωπίδα του συστήματος
ποινικής δικαιοσύνης, συμβάλλει στο έργο αυτό.
ΑΣΤ 005 ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στη θεματική ενότητα πραγματοποιείται μια εις βάθος επισκόπηση των
ψυχοκοινωνικών προεκτάσεων που εκπηγάζουν από το αστυνομικό έργο.
Συγκεκριμένα, μέσω εννοιών και θεωριών της ψυχολογίας και κοινωνιολογίας,
προσεγγίζονται θέματα όπως είναι ο σχηματισμός κοινωνικών στερεοτύπων, η
πολυπολιτισμική αστυνόμευση, και η αναπαραγωγή του αστυνομικού προφίλ
από τα ΜΜΕ. Παράλληλα αναλύονται καίρια θέματα όπως είναι ο έλεγχος
πληθυσμιακών υπερσυγκεντρώσεων, οι διαπροσωπικές δεξιότητες, ο
συγκρουσιακός ρόλος της Αστυνομίας, η επαγγελματική εξουθένωση και το
εργασιακό άγχος.
Ε΄ Εξάμηνο
B.A.A. 501 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΙΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Β.Α.Α. 201)
Βασική επιδίωξη της θεματικής αυτής ενότητας αποτελεί η εκπαίδευση των
Δόκιμων Αστυνομικών σε προκεχωρημένα θέματα που αφορούν στη
διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, όπως θέματα δικανικής.
Π.Κ. 502 ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Π.Κ. 202)
Η σειρά αυτή των μαθημάτων περιλαμβάνει ευρύ φάσμα σοβαρών αδικημάτων
του Ποινικού Κώδικα. Επικεντρώνεται στο να εκπαιδευτούν περαιτέρω οι
δόκιμοι αστυνομικοί στη νόμιμη εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με
πρόνοιες του Ποινικού Κώδικα για διάφορα αδικήματα που απορρέουν από
αυτόν.
Δ.Ν. 503 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Δ.Ν. 203)
Η ενότητα επικεντρώνεται στο να εκπαιδευτούν περαιτέρω οι δόκιμοι
αστυνομικοί στη νόμιμη εκτέλεση των καθηκόντων τους σε σχέση με διάφορες
νομοθεσίες και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες.
Ξ.Γ. 504 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΙΙΙ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
(Προαπαιτούμενη ενότητα Ξ.Γ. 204)
Η θεματική αποσκοπεί στην ενθάρρυνση μιας επικοινωνιακής προσέγγισης
στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον
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γραπτό λόγο. Οι πρωταρχικοί στόχοι συμπεριλαμβάνουν την απόκτηση
ακρίβειας και ευφράδειας στη γλώσσα σε επίπεδο σύνταξης, γραμματικής και
λεξιλογίου, με απώτερο σκοπό την επαρκή προφορική και γραπτή κατανόηση
και έκφραση και κατ’ επέκταση τη διευκόλυνση των μελών της Αστυνομίας στην
αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων τους.
Φ.Α. 506 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΙΙΙ
Φ.Α. 506.1 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 206.1)
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να βοηθήσει τους Δόκιμους να
συνειδητοποιήσουν / εμπεδώσουν τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης /
εκγύμνασης, να βελτιώσουν την ατομική τους υγεία και να αυξήσουν την
αποδοτικότητά τους, για να μπορούν να αντεπεξέρχονται στον καθημερινό
φόρτο και τις απαιτήσεις της εργασίας τους. Οι συμμετέχοντες καλούνται να
κατανοήσουν τη σχέση της διατροφής με την παχυσαρκία και τη λιποσαρκία, τις
επιπτώσεις τους και τη σημασία της απόκτησης και διατήρησης υγιούς βάρους.
Φ.Α. 506.3 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΙΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 206.3)
Με τη συμπλήρωση του μαθήματος της τρίτης ενότητας Ασκήσεις ακριβείας,
ολοκληρώνεται η εκπαίδευση των Δοκίμων στις Ασκήσεις Ακριβείας. Βασική
επιδίωξη είναι η βιωματική / δυναμική σχέση των Δοκίμων και η εμπειρική /
πρακτική τους κατάρτιση σε θέματα ενστικτώδους υπακοής, πειθαρχίας,
συμμόρφωσης σε διαταγές, παραγγέλματα και προστάγματα.
Φ.Α. 506.4 ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΙΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α.206.4)
Με τα μαθήματα της τρίτης ενότητας ολοκληρώνεται η πρακτική εξάσκηση και η
εμπειρική/ βιωματική κατάρτιση των Δοκίμων Αστυνομικών στις απαιτούμενες
δεξιότητες αυτοάμυνας, ακινητοποίησης, σύλληψης υπόπτων ή/και
αντιμετώπισης περιστατικών ένοπλης, άοπλης ή άλλης μορφής βίαιης/
επιθετικής συμπεριφοράς. Με το τέλος του τρίτου κύκλου μαθημάτων, οι Δόκιμοι
θα έχουν εμπεδώσει τις αυτοματοποιημένες δεξιότητες αυτοάμυνας και θα
έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη αυτοελέγχου και αυτοσυγκράτησης κατά
την αντιμετώπιση ανάλογων περιστάσεων.
Θ.Δ. 508 ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΙΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Θ.Δ. 208)
Απώτερος σκοπός της θεματικής αυτής ενότητας είναι να αναπτύξουν οι δόκιμοι
αστυνομικοί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να εφαρμόζουν τις
αρχές των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών που αφορούν Δικαιώματα
Κρατουμένων, φυλετικές διακρίσεις, καθώς και λήψη γενετικού υλικού.
Π.Α.509 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Π.Α. 209)
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Στο τρίτο μέρος της θεματικής ενότητας οι Δόκιμοι Αστυνομικοί αναμένεται να
εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν τη λήψη αποφάσεων καθώς και τη
διαχείριση της εξουσίας που έχουν ως όργανα επιβολής του Νόμου. Αναμένεται
επίσης ότι ο Δόκιμοι Αστυνομικοί θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις ανάπτυξης
στρατηγικών διαχείρισης της εξουσίας, χωρίς να μεροληπτούν ή/και να
επηρεάζονται από προσωπικές τους στάσεις και πεποιθήσεις. Επιπρόσθετα,
θα μπορούν να αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σαν μέρος μιας ευρύτερης
πολυπολιτισμικής κοινωνίας με συνεχείς ροές και εκροές πληθυσμού διάφορων
κουλτούρων κι εθνικοτήτων.
Αξιολόγηση
Οι δόκιμοι αστυνομικοί αξιολογούνται βάση γραπτών εξετάσεων, εργασιών, και
την ολοκλήρωση του πορτφολίου.
Πρόγραμμα εκπαίδευσης Δοκίμων Ειδικών Αστυνομικών
Οι Δόκιμοι Ειδικοί Αστυνομικοί που προσλαμβάνονται στην Αστυνομία
χωρίζονται σε Σειρές Εκπαίδευσης και τοποθετούνται στην Αστυνομική
Ακαδημία για εκπαίδευση διάρκειας 17 εβδομάδων. Κατά την περίοδο αυτή, οι
Δόκιμοι Ειδικοί Αστυνομικοί εκπαιδεύονται στην A.A.K. για 10 εβδομάδες, οι
οποίες χωρίζονται σε δύο φάσεις των 5 και 5 εβδομάδων, και στη Μ.Μ.Α.Δ. για
άλλες 10 εβδομάδες.
Συγκεκριμένα, με την πρόσληψή τους στην Αστυνομία, οι Δόκιμοι Ειδικοί
Αστυνομικοί τοποθετούνται στην Α.Α.Κ. για να παρακολουθήσουν την Α΄ φάση
της εκπαίδευσής τους, διάρκειας 5 εβδομάδων.
Μετά την ολοκλήρωση της Α΄ φάσης της εκπαίδευσης στην Α.Α.Κ., οι Δόκιμοι
Ειδικοί Αστυνομικοί τοποθετούνται στη Μ.Μ.Α.Δ. για να παρακολουθήσουν τη
Β΄ φάση εκπαίδευσης, διάρκειας 10 εβδομάδων.
Στη συνέχεια, οι Δόκιμοι Ειδικοί Αστυνομικοί επανατοποθετούνται στην Α.Α.Κ.
για να παρακολουθήσουν την Γ΄ φάση της εκπαίδευσής τους, διάρκειας 5
εβδομάδων.
Οι διδασκόμενες θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:
Αστυνομικά θέματα
(α) Αστυνομικά καθήκοντα (β) Νομικά και εξουσίες (γ) Νομοθεσίες Τροχαίας
(δ) Διάφορες νομοθεσίες, (ε) Αστυνομική πρακτική εφαρμογή
Πρώτες Βοήθειες
Βασικές γνώσεις για άμεση παροχή Πρώτων Βοηθειών σε συνηθισμένα
περιστατικά.
Πληροφορική
(α) Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (β) Δακτυλογράφηση
κειμένων, (γ) Μηχανογραφημένα συστήματα Αστυνομίας
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Κοινωνική Αγωγή
(α) Εγκληματολογία / Κοινωνιολογία, (β) Αστυνομική Ψυχολογία
(γ) Θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
(δ) Γενική εκπαίδευση
Φυσική Αγωγή και άλλη εκγύμναση
(α) Ασκήσεις ακριβείας,(β) Σήματα τροχαίας (γ) Γυμναστική
Πειθαρχία/Εμφάνιση/Συμπεριφορά
Εκπαίδευση στη Μ.Μ.Α.Δ.
(α) Εκπαίδευση για εξασφάλιση Πιστοποιητικού ικανότητας κατοχής
υπηρεσιακού οπλισμού,
(β) Οπλομηχανήματα, οπλοχρησία και βολές
(γ) Αντιοχλαγωγικές ασκήσεις,
(δ) Χρήση ροπάλων – χειροπέδων
(ε) Πρακτική έρευνας – σύλληψης
(στ) Συνοδεία προσωπικοτήτων
(ζ) Πορείες, διαβίωση, καταβάσεις, αναρριχήσεις, κτλ.
Εξειδικευμένα προγράμματα:
Η Σχολή Λοχιών και Αστυνομικών διοργανώνει αριθμό εξειδικευμένων
προγραμμάτων, τα οποία σκοπό έχουν να παρέχουν στους Αστυνομικούς και
στους Λειτουργούς άλλων κρατικών Υπηρεσιών, εξειδικευμένες γνώσεις και
δεξιότητες, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις διαρκώς εξελισσόμενες μορφές
εγκλήματος. Κάποια από τα θεσμοθετημένα Προγράμματα είναι και τα
ακόλουθα, αλλά πέραν αυτών διοργανώνονται και άλλα πιο εξειδικευμένα τα
οποία εστιάζουν σε τρέχουσες ανάγκες της αστυνόμευσης και της αστυνομίας
γενικότερα. Τα βασικά δύο προγράμματα που οργανώνονται ανελλιπώς είναι
τα πιο κάτω:
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Λοχιών:
Στο πρόγραμμα Λοχιών, συμμετέχουν όλα τα μέλη της Αστυνομίας, μετά την
προαγωγή τους στον βαθμό του Λοχία. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι
συμμετέχοντες παρακολουθούν μαθήματα εποπτικής διεύθυνσης και
επιχειρησιακών ικανοτήτων, που σκοπό έχουν να βελτιώσουν τις εποπτικές και
επιχειρησιακές τους γνώσεις και ικανότητες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να
εκτελούν τα νέα τους καθήκοντα με αποτελεσματικότητα.
Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται, ουσιαστικά, στο υψηλό επίπεδο των
ακαδημαϊκών συνεργατών της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο άρτια
καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό της Αστυνομίας. Οι ακαδημαϊκοί
συνεργάτες παραδίδουν, μεταξύ άλλων, θέματα Εποπτικής Διεύθυνσης,
Εγκληματολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Κοινωνιολογίας, Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το διδακτικό προσωπικό παρουσιάζει θέματα αστυνομικής φύσεως
και αστυνομικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα διαρκεί οχτώ (8) εβδομάδες.
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Βασική Εκπαίδευση Ανίχνευσης Εγκλημάτων (ΤΑΕ):
Το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανίχνευσης Εγκλημάτων αποτελεί
εργαλείο για την ορθή ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των Αστυνομικών
που ασχολούνται με τη διερεύνηση του σοβαρού εγκλήματος. Σε αυτό
συμμετέχουν Αστυνομικοί μέχρι και τον βαθμό του Λοχία, οι οποίοι έχουν
συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας και ταυτόχρονα πληρούν τα
απαιτούμενα κριτήρια.
Το πρόγραμμα, το οποίο είναι διάρκειας πέντε (5) εβδομάδων, στοχεύει
ουσιαστικά, μέσω διαλέξεων και πρακτικών εφαρμογών, στον άρτιο καταρτισμό
του Αστυνομικού Ανακριτή σε θέματα ανακρίσεων, τρόπων ανάλυσης και
αξιοποίησης μαρτυριών, εξέτασης σκηνών εγκλήματος, δικαστικών και άλλων
νομικών διαδικασιών.
Επιπρόσθετα,
πραγματοποιούνται,
μεταξύ
άλλων,
εξειδικευμένα
προγράμματα / σεμινάρια όπως Πρόγραμμα εκπαίδευσης μελών κοινοτικής
αστυνόμευσης, Σεμινάριο χειρισμού ανήλικων παραβατών που ενέχονται σε
ποινικές υποθέσεις, Εκπαίδευση στη διερεύνηση υποθέσεων σεξουαλικής
κακοποίησης ανηλίκων, Εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα μετανάστευσης,
κλπ.
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Η Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών έχει ως αποστολή, την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των δοκίμων, με την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων της
πυροσβεστικής επιστήμης και την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση τους,
που σκοπό έχει να δώσει μέσα από πραγματικές, ρεαλιστικές συνθήκες την
ευκαιρία στους δόκιμους, να έρθουν σε επαφή τόσο με τον πυροσβεστικό
εξοπλισμό που διαθέτει η Υπηρεσία, όσο και με την εξοικείωση τους στην
αντιμετώπιση δύσκολων συνθηκών που θα έχουν να αντιμετωπίσουν σε
περιπτώσεις σοβαρών επεισοδίων.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών
Με την εγγραφή τους στην Αστυνομία, οι Δόκιμοι τοποθετούνται στην
Αστυνομική Ακαδημία για βασική εκπαίδευση διάρκειας τριών ακαδημαϊκών
ετών (τουλάχιστον 120 εβδομάδων) στα πλαίσια ενός συστήματος
εναλλασσόμενης εκπαίδευσης για την απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος στην
Εκπαίδευση Δοκίμων Πυροσβεστών (192 ECTS):
Το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, τα οποία είναι συνεχόμενα, πραγματοποιούνται
στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου και στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
και είναι διάρκειας 15 εβδομάδων έκαστο. Μετά τη συμπλήρωση της
εκπαίδευσης των δύο πρώτων εξαμήνων, οι Δόκιμοι Πυροσβέστες θα
παρακολουθήσουν το Γ΄ εξάμηνο της εκπαίδευσής τους, διάρκειας και πάλι
δεκαπέντε εβδομάδων το οποίο περιλαμβάνει τη βασική εκπαίδευση
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Αναπνευστικών Συσκευών και εκπαιδεύσεις από διάφορες ειδικότητες σε
Πυροσβεστικούς Σταθμούς (Ε.Μ.Α.Κ., Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αεροδρομίου
και Τμήμα Πυροπροστασίας).
Μετά το πέρας του Γ΄ εξαμήνου, γίνονται διευθετήσεις για τοποθέτηση των
Δοκίμων σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης,
συνολικής χρονικής διάρκειας 49 εβδομάδων, όπου τους δίδεται η ευκαιρία
μεταφοράς της θεωρητικής γνώσης στο πρακτικό πεδίο. Κατά την περίοδο της
πρακτικής εξάσκησης καλούνται να συμπληρώσουν το Ατομικό Δελτίο
Πρακτικής Εξάσκησης (Portfolio), το οποίο περιλαμβάνει τα καθήκοντα που οι
Δόκιμοι πρέπει να εκτελέσουν κατά την περίοδο που θα βρίσκονται
τοποθετημένοι στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς, ενώ ελέγχονται και
καθοδηγούνται από Μέντορες, οι οποίοι είναι μέλη της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας που υπηρετούν στους Σταθμούς.
Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής τους περιόδου, οι δόκιμοι τοποθετούνται στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου για παρακολούθηση του Δ΄ εξαμήνου διάρκειας 16
εβδομάδων όπου παρακολουθούν πέντε θεματικές σε σχέση με πυροσβεστικά
θέματα. Στο τέλος της περιόδου δοκιμασίας τους, οι δόκιμοι τοποθετούνται στην
Αστυνομική Ακαδημία για παρακολούθηση του Ε’ εξαμήνου εκπαίδευσης
(διάρκειας δέκα εβδομάδων), όπου παραδίδουν και το Ατομικό Δελτίο
Πρακτικής Εξάσκησης για σκοπούς τελικού ελέγχου και αξιολόγησης.
Περιγραφές των θεματικών ενοτήτων ανά εξάμηνο:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Π.Ν. 101 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι
Η θεματική αυτή ενότητα επικεντρώνεται στο να εισάγει τους Δόκιμους
Πυροσβέστες στο Θεσμό και Λειτουργία της Πυροσβεστικής, μέσα από τους
ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και από τις
ισχύουσες Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Διατάξεις.
Π. & Δ.Μ. 102 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ & ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εκπαιδευτούν οι Δόκιμοι Πυροσβέστες
στην Εφαρμογή της Πυροσβεστικής Τέχνης.
Δ.Π. 103 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Ι
Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εκτέλεση ομαδικών
ασκήσεων των Δοκίμων Πυροσβεστών, με την χρήση υδροσωλήνων, αντλιών,
υδροστομίων και κλιμάκων.
Β.Ν.Δ. 104 ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σκοπός της εν λόγω θεματικής ενότητας είναι να εκπαιδευτούν οι Δόκιμοι
Πυροσβέστες σχετικά με τη νόμιμη εκτέλεση των καθηκόντων τους, που
αφορούν Διαδικασία Σύλληψης και Έρευνας, Χειρισμό Κρατουμένων,
Δικαστική Διαδικασία κλπ.
Α.Γ. 105 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Το μάθημα των Αγγλικών αποσκοπεί στην ανάπτυξη επικοινωνιακής
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δεξιότητας στα τέσσερα πεδία (ανάγνωση, γραφή, ομιλία και ακρόαση) στην
Αγγλική γλώσσα, ιδιαίτερα σε θέματα Πυροσβεστικής Φύσεως. Οι Δόκιμοι
Πυροσβέστες αναμένεται να αποκτήσουν την ικανότητα να εντοπίζουν την
κεντρική ιδέα ενός κειμένου, να επικοινωνούν με ευχέρεια λόγου και
αυθορμητισμό, να συντάσσουν σαφή και λεπτομερή κείμενα σε διάφορα
θέματα και να αναπτύσσουν απόψεις σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων
Πυροσβεστικής Φύσεως.
Φ.Α. 106.1 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Ι
Σκοπός της Ενότητας είναι η εξασφάλιση της Υγείας μέσω της σταδιακής
αύξησης της Αερόβιας, Αναερόβιας Ικανότητας και της αρμονικής ανάπτυξης
των Σωματικών και Ψυχικών Δυνάμεων, γιατί ένας Πυροσβέστης θα πρέπει να
αντεπεξέρχεται σε επεισόδια πάσης φύσεως για παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας και να διατηρεί αποθέματα φυσικής και ψυχικής αντοχής για
αντιμετώπιση τους. Οι συμμετέχοντες επίσης θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις
σε σχέση με τη διατροφή για να προβαίνουν σε ορθές διατροφικές επιλογές σε
προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο.
Φ.Α. 106.2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Ι
Σκοπός των μαθημάτων της ενότητας αυτής είναι η καλλιέργεια του αισθήματος
της Ενστικτώδους Υπακοής και της Πλήρους Συμμόρφωσης σε Διαταγές και
Παραγγέλματα.
Φ.Α. 106.3 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Ι
Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι Δόκιμοι Πυροσβέστες την σπουδαιότητα της
παροχής Πρώτων Βοηθειών και να είναι σε θέση να τις παρέχουν τόσο κατά
την άσκηση των πυροσβεστικών τους καθηκόντων όσο και στην
καθημερινότητα τους.
ΠΛ. 107 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η Θεωρητική και Πρακτική Κατανόηση
των Βασικών Εννοιών Πληροφορικής, καθώς και η επαφή με τα διάφορα μέρη
ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες να εξοικειωθούν με
τον χειρισμό βασικών λειτουργιών ενός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, καθώς και
του λειτουργικού του συστήματος. Με το πέρας των μαθημάτων της ενότητας,
οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν προγράμματα επεξεργασίας
κειμένου, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις (Word – Excel – Power Point).
Ψ.Δ.S. 108 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ STRESS Ι
Η θεματική ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή των Δόκιμων Πυροσβεστών, σε
βασικά θέματα Ψυχολογίας που σχετίζονται με το Άτομο, τα Συναισθήματα, την
Αναγνώριση και τη Διαχείρισή τους. Επιπρόσθετα οι σπουδαστές να καταστούν
ικανοί στην αποτελεσματική επικοινωνία και επαγγελματικό προφίλ, συστατικά
μιας επιτυχούς μετέπειτα καριέρας τους.
K.Π.109 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ι
Η γνωριμία των Δοκίμων και η προσφορά τους με διάφορους τρόπους , σε
ομάδες πληθυσμού, οι οποίες τη χρειάζονται.
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Π.Ν. 201 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ II
(Προαπαιτούμενη ενότητα Π.Ν. 101)
Να αποκτήσουν οι Δόκιμοι Πυροσβέστες τις Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες
και Ικανότητες, ώστε να χειρίζονται Διάφορα Συμβάντα, κατά την διάρκεια
εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Π. & Δ.Μ. 202 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ & ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΙI
(Προαπαιτούμενη ενότητα Π. & Δ.Μ. 102)
Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι οι Δόκιμοι Πυροσβέστες να αποκτήσουν
επαγγελματική ικανότητα σε Μεθόδους και Τεχνικές Πυρόσβεσης/Διάσωσης
που πηγάζουν μέσα από τις Σημειώσεις Πυροσβεστολογίας .
Δ.Π. 203 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΙI
(Προαπαιτούμενη ενότητα Δ.Π. 103)
Η θεματική ενότητα αποσκοπεί στην εξοικείωση των Δοκίμων Πυροσβεστών
στην Εκτέλεση Ομαδικών Ασκήσεων με την χρήση Υδροσωλήνων, Αντλιών,
Υδροστομίων και Κλιμάκων.
Κ.Κ.Π.&Δ.Κ.Π.Ε.Θ. 204 ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Οι Πυροσβέστες θα γνωρίσουν τους Διεθνείς Κώδικες Πυρκαγιάς ως μέρος της
ανάπτυξης σφαιρικής κατανόησης στη διαχείριση της πυρασφάλειας σε
δομημένο περιβάλλον. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι παραδοσιακοί
σχεδιαστικοί κώδικες πυροπροστασίας έναντι των κωδικών απόδοσης.
Επιπρόσθετα, θα γίνει γνωριμία και αντίληψη της δομής και της ιεραρχίας της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κύπρου καθώς και την αναγνώριση της
σημασίας των βασικών ευρωπαϊκών θεσμών και μηχανισμών (π.χ.
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, RescEU κλπ.).
Α.Ε.Π.Δ. 205 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ
Η θεματολογία της ενότητας αυτής περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα Βασικών
Πυροσβεστικών Γνώσεων. Με το τέλος της θεματικής ενότητας οι Δόκιμοι
Πυροσβέστες θα εκπαιδευτούν στην Αντιμετώπιση Επεισοδίων που αφορούν
Πυρόσβεση και Διάσωση.
Φ.Α. 206.1 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙI
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 106.1)
Σκοπός της ενότητας είναι η διασφάλιση της Υγείας μέσω της Σταδιακής
Αύξησης της Αερόβιας, Αναερόβιας Ικανότητας και της Αρμονικής Ανάπτυξης
των σωματικών και ψυχικών τους δυνάμεων, καθώς επίσης να βελτιώνουν την
ατομική τους υγεία και να αυξάνουν την αποδοτικότητα τους. Οι σπουδαστές
οφείλουν να κατανοήσουν τη σημασία μεταξύ της Διατροφής με την Υγεία και
να μπορούν να κάνουν σωστές διατροφικές επιλογές με απώτερο σκοπό την
διατήρηση της υγείας τους.
Φ.Α. 206.2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 106.2)
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Σκοπός της ενότητας είναι η περαιτέρω καλλιέργεια της Πειθαρχίας και της
Υπακοής, παράλληλα με την πλήρη συμμόρφωση σε Διαταγές και
Παραγγέλματα τόσο σε παρατάξεις, παρελάσεις και σε άλλες τελετές.
Φ.Α. 206.3 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΙI
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 106.3)
Το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας αυτής περιλαμβάνει μαθήματα
θεωρίας και πρακτικής, τα οποία θα εμπλουτίσουν τους
Δόκιμους
Πυροσβέστες με περαιτέρω γνώσεις στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και θα
τους καταστήσουν ικανούς ώστε να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Πρώτου
Βοηθού.
Ε.Π. 207 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΟΛΟΓΙΑ
Η εν λόγω θεματική ενότητα διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο στους Δόκιμους
Πυροσβέστες με την εφαρμογή ορθών Επιχειρησιακών Διαδικασιών κατά την
Διάρκεια Αντιμετώπισης Εξειδικευμένων Επεισοδίων Πυρόσβεσης και
Διάσωσης. Με το τέλος της θεματικής ενότητας οι σπουδαστές θα είναι
καταρτισμένοι στην χρήση εξειδικευμένου πυροσβεστικού και διασωστικού
εξοπλισμού, εφαρμόζοντας ενδεδειγμένες Μεθόδους και Τεχνικές στην
Αντιμετώπιση Δύσκολων Επεισοδίων. Παράλληλα θα είναι ικανοί να τηρούν τα
Μέτρα Ασφάλειας κατά την διάρκεια Ασκήσεων Πυρόσβεσης και Διάσωσης.
Ψ.Δ.S. 208 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ STRESS IΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα α Ψ.Δ.S. 108 )
Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες θα αναπτύξουν χαρακτηριστικά εκτέλεσης εργασιών
εντός της Ομάδας και σε συνεργασία με άλλους Φορείς ή/και άτομα, στα
πλαίσια των καθηκόντων τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Συστημική
Προσέγγιση και στην αλληλεπίδραση συστημάτων καθώς και σε θέματα
Κοινωνικής Ψυχολογίας. Επιπλέον, αναμένεται ότι οι Δόκιμοι Αστυνομικοί θα
αποκτήσουν τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων καθώς και θα αναπτύξουν
προσωπικά χαρακτηριστικά που θα τους βοηθήσουν να αντεπεξέρχονται σε
απαιτητικές/δύσκολες καταστάσεις και σε αλλαγές στον εργασιακό τους χώρο.
K.Π.209 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ IΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα α Κ.Π. 109 )
Ο σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η προσφορά κοινωνικού έργου από
τους σπουδαστές με διάφορες μεθόδους, καθώς και η γνωριμία τους με το
κοινό.
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Ε.Δ. (Α.Σ.) 301
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ I (ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ) Η θεματική ενότητα έχει στόχο να καταστήσει ικανούς τους
Δόκιμους Πυροσβέστες στη χρήση Αναπνευστικών Συσκευών με ασφάλεια,
τόσο για σκοπούς εκπαίδευσης, όσο και για την αντιμετώπιση επεισοδίων,
διαμέσου Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
Σ.Π. 302 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Η κατανόηση της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς, και των μηχανισμών
εξάπλωσης σε κλειστούς χώρους. Να κατανοήσουν τα στοιχεία του τριγώνου
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και τετράεδρου φωτιάς και πώς αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τη συμπεριφορά
της φωτιάς. Μελέτη των σταδίων ανάπτυξης της πυρκαγιάς σε κλειστούς
χώρους από άποψη θερμοκρασιών και ανοιγμάτων των χώρων. Επίσης μελέτη
των παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο.
Κατανόηση των κατηγοριών φωτιάς και κινδύνους που μπορούν να προκαλούν
φωτιά (fire hazards).
Ε.Δ.(Τ.Ε.) 303 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΙ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ)
Σκοπός της θεματικής ενότητας του Τακτικού Εξαερισμού είναι η εφαρμογή
ορθών Επιχειρησιακών Διαδικασιών σε επεισόδια αντιμετώπισης πυρκαγιών,
χρησιμοποιώντας τις ενδεδειγμένες Μεθόδους και Τεχνικές, καθώς και τις
Συσκευές Εξαερισμού βάση Πρότυπων.
Ε.Π. 304 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι
Η θεματική αυτή ενότητα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με την
πυροπροστασία και πυρασφάλεια καινούργιων και υφισταμένων οικοδομών. Οι
δόκιμοι πυροσβέστες θα μάθουν να διαβάζουν και αναθεωρούν αρχιτεκτονικά
σχέδια και να εφαρμόζουν τους Κώδικες Πυρασφάλειας. Επιπλέον, θα
εξοικειωθούν με Μελέτες Πυρασφάλειας και σχετικά σχέδια που έχουν
ετοιμαστεί από μηχανικούς Πυρασφάλειας ή άλλους σύμβουλους μηχανικούς.
Α.Σ. 305 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
Η θεματική ενότητα στόχο έχει την αντιμετώπιση Διαφόρων Αεροπορικών
Συμβάντων με την εφαρμογή ορθών Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Οι δόκιμοι
πυροσβέστες, με το πέρας της ενότητας, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τους
Διεθνείς Κανονισμούς Πολιτικής Αεροπορίας, θα ανταποκρίνονται σε
περιστατικά όπου εμπλέκονται αεροσκάφη σύμφωνα με τα Σχέδια Δράσης, θα
μάθουν να αναγνωρίζουν τους οποιουσδήποτε πιθανούς κινδύνους και
εφαρμόζοντας τις κατάλληλες Τακτικές Πυρόσβεσης και Διάσωσης.
Ε.Μ.Α.Κ. 306 ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Η εκπαίδευση των Δοκίμων Πυροσβεστών στη χρήση εξειδικευμένης
Διασωστικής Εξάρτυσης της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών,
αποσκοπεί στο να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε απαιτητικές και αντίξοες
συνθήκες εργασίας, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν εξειδικευμένα
επεισόδια.
Ε.Π. 307 + 308 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ II
Σκοπός της θεματικής αυτής ενότητας είναι να αποκτήσουν οι δόκιμοι
πυροσβέστες γνώση σχετικά με την πυροπροστασία και πυρασφάλεια
καινούργιων και υφισταμένων οικοδομών. Οι δόκιμοι πυροσβέστες θα μάθουν
να διαβάζουν και αναθεωρούν αρχιτεκτονικά σχέδια και να εφαρμόζουν τους
Κώδικες Πυρασφάλειας. Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με Μελέτες Πυρασφάλειας
και σχετικά σχέδια που έχουν ετοιμαστεί από μηχανικούς Πυρασφάλειας ή
άλλους σύμβουλους μηχανικούς.
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Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Το Εξάμηνο αυτό πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
ΠΥΡ.001 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Η θεματική ενότητα εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν την πυροσβεστική για
την σωστή πληροφόρηση γύρω από τους κινδύνους που εγκυμονεί το
επάγγελμά του πυροσβέστη αλλά και τρόποι διαχείρισης τους. Στο
συγκεκριμένο μάθημα οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για τα προληπτικά
μέτρα που μπορούν να πάρουν αλλά και για καλές πρακτικές. Τέλος, θα
μάθουν βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν το επάγγελμά τους
αλλά και να αναγνωρίζουν όλα τα σήματα ασφάλειας.
ΠΥΡ.002 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
Ο στόχος του μαθήματος της Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πυρκαγιάς είναι να
εξοπλίσει τους μαθητές με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές
πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους πυρκαγιάς. Να προετοιμάσει τους
φοιτητές να αντιληφθούν την Αξιολόγηση κινδύνου πυρκαγιάς ως μέσου
πρόληψης της πυρκαγιάς στο δομημένο περιβάλλον, καθώς και ως πρακτικό
εργαλείο για την ανάπτυξη και διαχείριση πυροσβεστικών ομάδων.
ΠΥΡ.003 ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην απόκτηση βασικών γνώσεων για τον
καθορισμό, λειτουργία και σχεδιασμό των ενεργητικών και παθητικών
συστημάτων πυροπροστασίας και αξιολόγηση της λειτουργικότητάς τους σε
υφιστάμενες οικοδομές. Επίσης επεξηγείται το πόσο σημαντική είναι η
συνεισφορά αυτών των συστημάτων στην πυρασφάλεια των κτηρίων.
ΠΥΡ.004 ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Η θεματική ενότητα εστιάζει στην επιμόρφωση των δοκίμων πυροσβεστών για
τον καθορισμό της απαιτούμενης περιόδου πυροπροστασίας στα δομικά
στοιχεία οικοδομών με βάση τις πρόνοιες του κώδικα πυροπροστασίας.
Επίσης, επιμόρφωση μέσω της συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων και
υλικών όταν εκτεθούν σε φωτιά, συμπεριλαμβανομένων των υλικών στο
εσωτερικό και πρόσοψη των οικοδομών. Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις
πιο πάνω γνώσεις σε επιθεωρήσεις υφιστάμενων οικοδομών και έγκριση
καινούργιων οικοδομών.
ΠΥΡ.005 ΨΗΛΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η θεματική αυτή ενότητα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων για
τους πυροσβέστες στην αντιμετώπιση και διαχείριση των πυρκαγιών σε ψηλά
κτήρια βάση διαδικασιών που εφαρμόζονται διεθνώς σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Παράλληλα, αναφέρονται οι προκλήσεις που ελλοχεύουν στα ψηλά κτήρια
κατά την διάρκεια εκκένωσης και αντιμετώπισης της πυρκαγιάς από την
πυροσβεστική υπηρεσία, επεξηγούνται οι διαδικασίες εκκένωσης και
πυρόσβεσης στα ψηλά κτήρια, οι οποίες εφαρμόζονται διεθνώς, καθώς επίσης
τον διαθέσιμο εξειδικευμένο εξοπλισμό και τα συστήματα πυρόσβεσης βάση
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του σχεδιασμού των κτηρίων.
Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ε.Π.Κ. 501 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Ε.Δ.Α.Σ. 301, Σ.Π. 302, Ε.Δ.Τ.Ε. 303 )
Στη θεματική αυτή ενότητα στόχος είναι οι σπουδαστές να εφαρμόσουν ασφαλή
διοίκηση επεισοδίων με τη χρήση Αναπνευστικών Συσκευών σε Πυρκαγιές σε
κλειστούς χώρους, αναγνωρίζοντας τα Επικίνδυνα Φαινόμενα πυρκαγιάς και
εφαρμόζοντας ορθές τακτικές αντιμετώπισης τους, σύμφωνα με τα πρότυπα
Επιχειρησιακών Διαδικασιών. Παράλληλα καλούνται να εφαρμόζουν Μεθόδους
και Τεχνικές Εξαερισμού σε κτήρια καθώς και τις διάφορες τεχνικές κατάσβεσης
πυρκαγιάς.
Τ.Δ. 502 ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Ε.Π.-Π.Ε.207)
Η θεματική αυτή ενότητα αποσκοπεί στην εξοικείωση των Δόκιμων
Πυροσβεστών σε προκεχωρημένα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή
ορθών Τεχνικών Αποπαγίδευσης και Χειρισμό Τραυματιών σύμφωνα με τα
πρότυπα Επιχειρησιακών Διαδικασιών για Τροχαία Δυστυχήματα. Με το τέλος
της εκπαίδευσης, θα καταστούν ικανοί να εφαρμόζουν ορθές Διαδικασίες
Αντιμετώπισης Τροχαίων Δυστυχημάτων και θα χρησιμοποιούν Τεχνικές
Αποπαγίδευσης αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που πηγάζουν από την
Τεχνολογία Οχημάτων.
Δ.Π. 503 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΙII
(Προαπαιτούμενη ενότητα Π.&Δ.Μ.202 & Δ.Π. 203)
Σκοπός της ενότητας είναι η περαιτέρω εκπαίδευση των Δοκίμων
Πυροσβεστών στην εκτέλεση ομαδικών ασκήσεων με την χρήση
Υδροσωλήνων, Αντλιών, Υδροστομίων, Κλιμάκων και Αφρού.
Δ.Π.Ε. 504 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Ε.Π.-Π.Ε. 207)
Η Ενότητα αυτή έχει ως στόχο την εφαρμογή Ορθών Επιχειρησιακών
Διαδικασιών κατά την διάρκεια Αντιμετώπισης, Πυρόσβεσης και Διάσωσης,
σοβαρών Επεισοδίων σε Πετροχημικές και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις.
Αναμένεται ότι με το πέρας της ενότητας οι Δόκιμοι Πυροσβέστες θα μάθουν τα
χαρακτηριστικά των Ορυκτέλαιων και τους τύπους των Πετρελαιοδεξαμενών,
θα διακρίνουν τα επικίνδυνα φαινόμενα και θα εφαρμόζουν τις ενδεδειγμένες
μεθόδους και τεχνικές αντιμετώπισης τους, καθώς επίσης και τα Συστήματα
Πυρόσβεσης σε Πετροχημικές και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις.
Ε.Χ.Υ.& Π.Π. 505.1 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΙ
(Προαπαιτούμενη ενότητα Ε.Π.-Π.Ε. 207)
Η θεματική ενότητα έχει στόχο να εκπαιδεύσει περαιτέρω τους Δόκιμους
Πυροσβέστες σε επεισόδια που εμπλέκονται Χημικά Υλικά, λαμβάνοντας
υπόψη ότι θα είναι σε θέση να συλλέγουν πληροφορίες και να αναγνωρίζουν
την κατηγορία επικινδυνότητας του κάθε υλικού, καθώς και την εφαρμογή
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μεθόδων προσέγγισης και τεχνικών αντιμετώπισης επικίνδυνων ουσιών
σύμφωνα με τις ορθές Επιχειρησιακές Διαδικασίες.
Φ.Π.Κ. 505.2 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
Η θεματική ενότητα θα εστιάσει στην επισκόπηση φυσικών και
περιβαλλοντικών καταστροφών που συμβαίνουν στον κόσμο καθημερινά,
καθώς και τα μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη τέτοιων
καταστροφών. Κατ’ επέκταση, θα επεξηγήσει αναλυτικά τόσο τις επιπτώσεις
όσο και τους επακόλουθους κινδύνους στην Κύπρο αλλά και στον κόσμο
γενικότερα. Επιπρόσθετα, θα γίνει επικέντρωση στον προγραμματισμό
αντιμετώπισης τέτοιων συμβάντων από την πυροσβεστική υπηρεσία,
περιλαμβάνοντας την ετοιμότητα αλλά και τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών,
την ανασυγκρότηση κατά τη διάρκεια τους, και την μετέπειτα αποκατάσταση.
Φ.Α. 506.1 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ & ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΙII
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 206.1 )
Σκοπός της ενότητας είναι να βοηθήσει τους Δόκιμους να συνειδητοποιήσουν
τα ευεργετικά αποτελέσματα της άσκησης και εκγύμνασης, να βελτιώσουν την
ατομική τους υγεία και να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους, όπου θα τους
βοηθήσει στα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της εργασίας τους. Οι σπουδαστές
καλούνται να κατανοήσουν τη σχέση της διατροφής με την παχυσαρκία και τη
λιποσαρκία, τις επιπτώσεις τους και τη σημασία της απόκτησης και διατήρησης
υγιούς βάρους.
Φ.Α. 506.2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΙΙI
(Προαπαιτούμενη ενότητα Φ.Α. 206.2)
Η θεματική αυτή ενότητα έχει ως βασική επιδίωξη την βιωματική και δυναμική
σχέση των Δοκίμων και η εμπειρική πρακτική τους κατάρτιση σε θέματα
ενστικτώδους
υπακοής,
πειθαρχίας,
συμμόρφωσης
σε
διαταγές,
παραγγέλματα και προστάγματα.
Π.Ε.Α.Σ.Π. 507 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥΣ (SILO)
Σκοπός της θεματικής αυτής ενότητας είναι η επαφή με το γνωστικό
αντικείμενο, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης σιτηρών, από τους Δόκιμους
Πυροσβέστες και να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση πυρκαγιών ή και
διασώσεων εφαρμόζοντας τις ορθές επιχειρησιακές διαδικασίες, τηρώντας
πάντα τα μέτρα ασφαλείας.
Π.Π. 508 ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΕ ΠΛΟΙΑ
Η θεματική ενότητα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση των Δοκίμων
Πυροσβεστών στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε Πλοία, εφαρμόζοντας Βασικές
Αρχές και Τακτικές, Πυρόσβεσης και Διάσωσης, λαμβάνοντας
μέτρα
ασφαλείας από οποιουσδήποτε κινδύνους που πιθανόν να ελλοχεύουν.
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ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Η Σχολή Αξιωματικών είναι επιφορτισμένη με την εκπαίδευση των Αξιωματικών
της Αστυνομίας, σε σχέση με διευθυντικά / διοικητικά κυρίως θέματα.
Διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια και εργαστήρια για όλους τους βαθμούς,
ανάλογα με τις ανάγκες της Αστυνομίας και αναλαμβάνει τη διοργάνωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είτε απευθύνονται σε Αστυνομικούς άλλων
κρατών είτε προσφέρονται από ξένες υπηρεσίες / διπλωματικές αποστολές σε
Αξιωματικούς της Κυπριακής Αστυνομίας.
Κάποια από τα προγράμματα που διοργανώνονται είναι τα ακόλουθα:
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγετικών Ικανοτήτων
Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε Ανώτερους Αξιωματικούς της
Αστυνομίας και στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε θέματα
διεύθυνσης / διοίκησης αξιολόγησης προσωπικού και σχέσεων Αστυνομίας και
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μια
εβδομάδα.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ανώτερων Υπαστυνόμων
Σκοπός του υπό αναφορά εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή
απαραίτητων διοικητικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η ανάπτυξη της κριτικής
σκέψης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τέσσερις (4) εβδομάδες.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υπαστυνόμων
Το πρόγραμμα στοχεύει στον εμπλουτισμό των επαγγελματικών γνώσεων,
στην ανάπτυξη των διοικητικών δεξιοτήτων και στη βελτίωση των
επιχειρησιακών ικανοτήτων των μελών της Αστυνομίας, που έχουν προαχθεί
στο βαθμό του Υπαστυνόμου. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας έξι (6) εβδομάδων
και θα εφαρμόζεται μέχρι την εκπαίδευση όλων των Υπαστυνόμων που
προάχθηκαν μέχρι το 2018. Με τις προαγωγές σε Υπαστυνόμο από το 2019
θα εφαρμοστεί νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Υπαστυνόμων σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Κύπρου διάρκειας ενός εξαμήνου.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ανίχνευσης Εγκλημάτων Προχωρημένου
Επιπέδου (ΤΑΕ)
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής και επαρκούς
μετεκπαίδευσης των μελών της Κυπριακής Αστυνομίας που διερευνούν
σοβαρές υποθέσεις. Απευθύνεται σε μέλη που έχουν τον βαθμό του
Υπαστυνόμου, του Λοχία και του Αστυνομικού και υπηρετούν στα Επαρχιακά
ΤΑΕ, στο ΤΑΕ Αρχηγείου, στην ΥΚΑΝ και σε Αστυνομικούς Σταθμούς. Το
πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων και περιλαμβάνει
επιχειρησιακά θέματα, καθώς και άλλα γνωστικά αντικείμενα που είναι
απαραίτητα για τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων.
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αποτελεσματική κατάρτιση και επιμόρφωση
εκπαιδευτών, οι οποίοι πρόκειται να υπηρετήσουν είτε στην Αστυνομική
Ακαδημία είτε στις Αστυνομικές Διευθύνσεις/ Τμήματα και Μονάδες. Η διάρκεια
του προγράμματος είναι πέντε (5) εβδομάδες.
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Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διερεύνησης Τροχαίων Οδικών Δυστυχημάτων
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η
ανάπτυξη ικανοτήτων για την αποτελεσματική εξέταση θανατηφόρων, σοβαρών
ή/και πολύπλοκων τροχαίων δυστυχημάτων. Η διάρκεια του προγράμματος
είναι έξι (6) εβδομάδες.
Επιπρόσθετα διοργανώνονται σεμινάρια / εκπαιδεύσεις ανάλογα με τις
εκπαιδευτικές ανάγκες της Αστυνομίας.
ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ
Αποστολή της Σχολής Οδηγών είναι η εκπαίδευση μελών της Αστυνομίας τα
οποία προορίζονται να οδηγούν Αστυνομικά Οχήματα. Παράλληλα παρέχει
εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου οδήγησης (δεξιοτήτων /
ικανοτήτων) των μελών της Αστυνομίας, ώστε να καθίστανται καλύτεροι και πιο
προσεκτικοί οδηγοί. Επιπρόσθετα, στη Σχολή Οδηγών εκπαιδεύονται μέλη της
Αστυνομίας τα όποια κρίνεται αναγκαίο, για Υπηρεσιακούς λόγους, να
αποκτήσουν νέες κατηγορίες οχημάτων στην άδεια οδήγησης τους.
Για επίτευξη της αποστολής της, η Σχολή Οδηγών στελεχώνεται από
εκπαιδευμένους και έμπειρους εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν διοριστεί από τον
Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων ως εγκεκριμένοι εξεταστές οδηγών, κατόπιν
συναίνεσης από το Υπουργικό Συμβούλιο.
ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Η Σχολή Ξένων Γλωσσών λειτούργησε για πρώτη φορά το 1993 και έκτοτε
διοργανώνει προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, ανάλογα με τις
ανάγκες της Αστυνομίας Κύπρου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Σχολή Ξένων
Γλωσσών έχει πραγματοποιήσει προγράμματα εκμάθησης τουρκικής,
αραβικής, γαλλικής, ιταλικής, γερμανικής, ρωσικής και ισπανικής γλώσσας.
Τα προγράμματα, συνήθως, διαρκούν δύο ακαδημαϊκά έτη και μπορούν να τα
παρακολουθήσουν μέλη της Αστυνομίας τα οποία πληρούν τα απαιτούμενα
κριτήρια. Οι συμμετέχοντες ενδέχεται, σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την
ολοκλήρωση των προγραμμάτων να κληθούν στην Αστυνομική Ακαδημία
Κύπρου για παρακολούθηση επαναληπτικών μαθημάτων.
Περαιτέρω, η Σχολή Ξένων Γλωσσών έχει την ευθύνη συντονισμού της
συμμετοχής μελών της Αστυνομίας στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για
παρακολούθηση μαθημάτων Ξένων Γλωσσών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Αστυνομικής Ακαδημίας αποτελείται από το
μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, και από τους εξωτερικούς / επισκέπτες
λέκτορες.
Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που προέρχεται από την Αστυνομία,
αναλαμβάνει την κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε κυρίως αστυνομικά θέματα.
Τα μέλη της Αστυνομίας που αποτελούν το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό,
επιλέγονται μετά από ειδική για το σκοπό αυτό διαδικασία, εφόσον πληρούν τα
κριτήρια που έχουν τεθεί (περιλαμβανομένης τόσο της θεωρητικής και
πρακτικής κατάρτισης, όσο και της εμπειρίας σε αστυνομικά καθήκοντα),
συναφή ακαδημαϊκά προσόντα, και εφόσον παρακολουθήσουν με επιτυχία το
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση
Εκπαιδευτών» διάρκειας πέντε
εβδομάδων.
Το μόνιμο προσωπικό που δεν προέρχεται από την Αστυνομία αποτελείται από
ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο διδάσκει τις θεματικές ενότητες Ξένων
γλωσσών και Ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Οι εξωτερικοί επισκέπτες / λέκτορες περιλαμβάνουν καθηγητές Πανεπιστημίων
τόσο της Κύπρου, όσο και του εξωτερικού, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο
Μητρώο Λεκτόρων της Αστυνομικής Ακαδημίας, και διδάσκουν συγκεκριμένες
θεματικές για τις οποίες παρουσιάζονται κατά καιρούς εκπαιδευτικές ανάγκες
στην Αστυνομική Ακαδημία.
Στην κατηγορία Εξωτερικοί / επισκέπτες
λέκτορες περιλαμβάνεται και
επιστημονικό προσωπικό που εργοδοτείται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,
καθώς και μέλη της Αστυνομίας που παρουσιάζουν εξειδικευμένα θέματα της
ειδικότητας τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Οργανόγραμμα
Χρήσιμα Τηλέφωνα και Τηλεομοιότυπα
Χάρτες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αρχείο

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γραφείο Διαχείρισης
Εκπαιδεύσεων Εξωτερικού

Σχολή Λοχιών & Αστυνομικών

Γραφείο Προσλήψεων (επιχειρησιακά
υπάγεται στον Β/Αρχ. Εκπ.)

Γραφείο Εκπαιδευτών Ασκήσεων
Ακριβείας/Γυμναστών

Γραφείο Υποστήριξης

Σχολή Εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών

Αποθήκη

Σχολή Αξιωματικών

Γραφείο Στήριξης Ανθρώπινου
Δυναμικού

Σχολή Ξένων Γλωσσών

Βιβλιοθήκη

Σχολή Οδηγών
Γραφείο Μελετών & Ερευνών
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης & Προγραμμάτων
Εθνική Μονάδα CEPOL
Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Εκπαίδευσης
Διασυνοριακού Ελέγχου FRONTEX

Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και
Επαγγελματικής Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Σχολή
Διοικητής Σχολής Αξιωματικών
Διοικητής Σχολής Λοχιών και Αστυνομικών
Διοικητής Σχολής Εκπαίδευσης Δοκίμων
Πυροσβεστών
Διοικητής Σχολής Ξένων Γλωσσών
Υπεύθυνος Σχολής Οδηγών
Υπεύθυνος Γραφείου Εκπαιδευτών Ασκήσεων
Ακριβείας / Γυμναστών
Διοικητικές και άλλες Υπηρεσίες
Συντονιστής Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων
Υπεύθυνος Γραφείου Μελετών
Γραφείο Στήριξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τηλέφωνο
22808244
22808252
22808251

Τηλεομοιότυπο
22808671
22808476

22808434
22606833
22808266

22808673

22808206
22808234
22808220 /
22808215 /
96500826
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης με Μέντορα
22607286
Βιβλιοθήκη
22808224
Υπεύθυνος Υποστήριξης
22808617
Υπεύθυνος Αποθήκης
22808246
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών και Επαγγελματικής 22808986
Ανάπτυξης
Γραφείο Διαχείρισης Εκπαιδεύσεων Εξωτερικού
22607497
Εθνική Μονάδα CEPOL
22808641
Γραφείο FRONTEX
22607257
Υπεύθυνος Γραφείου Προσλήψεων
22808434
Αρχείο
22808485

Ηλεκτρονική διεύθυνση

22808636

22808294
22808473
22808671

personnelsupport@police.gov.cy

22808771
22808340
sci.researchcentre@police.gov.cy
22606848
22808771
22808294
22808673
22808671

academy.gdee@police.gov.cy
academy.cepol@police.gov.cy
academy.bgeu@police.gov.cy
academy.recruitment@police.gov.cy
aak.registry@police.gov.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, Λεωφ. ΡΙΚ, 1685 Λευκωσία. Τ.Θ. 23636
Website: www.police.gov.cy
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