
Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στα μέλη της Αστυνομίας ώστε
να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να αναπτύσσουν τις ικανότητες και δεξιότητές
τους, τόσο σε αστυνομικής όσο και σε διοικητικής φύσεως καθήκοντα.

Να εξελιχθεί σε ένα Αστυνομικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Αριστείας, ικανό να προσφέρει
εκπαίδευση και επιμόρφωση ανωτάτου επιπέδου, καθώς και να διεξάγει έρευνα
στους τομείς της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και αστυνόμευσης.

• Ήθος 

• Δικαιοσύνη 

• Σεβασμός στη Διαφορετικότητα 

• Αφοσίωση στην Υπηρεσία 

• Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυνομικών (τριετής φοίτηση) που περιλαμβάνει
εκπαίδευση στην Αστυνομική Ακαδημία και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις,
Τμήματα, Μονάδες και Υπηρεσίες της Αστυνομίας.

• Εκπαίδευση Δοκίμων Ειδικών Αστυνομικών.
• Προγράμματα Διεύθυνσης/Διοίκησης ανώτατου, ανώτερου, μέσου και

κατώτερου επιπέδου, Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών,  Εκπαιδευτών Ασκήσεων
Ακριβείας, Τήρησης Αρχείου, Εξιχνίασης Εγκλήματος ανώτερου και βασικού
επιπέδου, και Τροχαίας.

• Σεμινάρια για διάφορα θέματα όπως: Χειρισμός Ανήλικων Παραβατών σε
Ποινικές Υποθέσεις και σε Υποθέσεις Τροχαίας, Βία στην Οικογένεια,
Επαγγελματική Συμπεριφορά, Τροχαία, Ασφάλεια Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, Πολιτικές Ισότητας και Ίσης Μεταχείρισης των δύο Φύλων σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, Τρόποι χειρισμού
αλλοδαπών, Έκδοση Φυγόδικων κ.ά. Τα διάφορα Σεμινάρια και Εργαστήρια
διοργανώνονται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού.  

• Εντατικά προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών όπως: αγγλικής, ρωσικής,
αραβικής, γερμανικής, ιταλικής, γαλλικής και ισπανικής. Το κάθε Πρόγραμμα
οργανώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Αστυνομίας. Επιπρόσθετα,
διοργανώνονται προγράμματα εκμάθησης τουρκικής γλώσσας σύμφωνα με τις
τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας.

• Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
• Συμμετοχή σε διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα στην Κύπρο και το

εξωτερικό για την καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος (Cross Border
Crime).

Η Α.Α.Κ. συνεργάζεται στενά με Αστυνομικές Ακαδημίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών
και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL).
Επίσης, είναι μέλος του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Αστυνομικών Κολεγίων (AEPC –
Association of European Police Colleges).

1892 Ίδρυση της πρώτης Αστυνομικής Σχολής με έδρα το Αρχηγείο Αστυνομίας,
στην Πύλη Πάφου. Η εκπαίδευση στηρίζεται σε στρατιωτικά πρότυπα.

1913 Αναδιοργάνωση της Αστυνομικής Σχολής και στελέχωσή της με επίλεκτους
εκπαιδευτές. Διδασκαλία θεμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, αγγλικής
γλώσσας και εκπαίδευση στη χρήση όπλων. 

1945 Ίδρυση της πρώτης Σχολής, ειδικά για Αστυφύλακες, με έδρα το Κάστρο της
Κερύνειας. Τα μαθήματα διδάσκονταν στην αγγλική γλώσσα και περιε -
λάμβαναν θέματα νομοθεσίας, βαλλιστική, σκοποβολή, ασκήσεις ακριβείας,
αντι-οχλαγωγικές ασκήσεις και Πρώτες Βοήθειες.

1951 Η Αστυνομική Σχολή μεταφέρεται στον Στρόβολο.

1956 Αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ως Διευθυντής Εκπαίδευσης
διορίζεται Βρετανός Ανώτερος Αξιωματικός, ο οποίος επέβλεπε τη λειτουργία
της Σχολής. Διοργανώνεται το πρώτο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
από το οποίο επιλέγηκαν οι καλύτεροι για να διδάσκουν στη Σχολή. 

1957 Δημιουργείται Παράρτημα της Αστυνομικής Σχολής στον χώρο όπου
στεγάζεται σήμερα η Αστυνομική Ακαδημία. Εκεί, διδάσκονταν μόνο
προχωρημένα και εξειδικευμένα προγράμματα. 

1975 Λόγω της τουρκικής εισβολής και της παραχώρησης των εγκαταστάσεων της
Αστυνομικής Σχολής στον Στρόβολο για στέγαση της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Λευκωσίας, η Σχολή μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στον χώρο όπου
στεγάζεται σήμερα η Αστυνομική Ακαδημία. 

1990 Η Αστυνομική Σχολή αναβαθμίζεται σε Αστυνομική Ακαδημία και τα
εκπαιδευτικά Προγράμματα εμπλουτίζονται. Ιδρύθηκαν τρεις Σχολές:
Αξιωματικών, Λοχιών & Αστυνομικών και Ξένων Γλωσσών. Ταυτόχρονα,
δημιουργήθηκε θέση Προϊστάμενου Σπουδών στην οποία διορίστηκε
πρόσωπο υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων ώστε να βοηθήσει στο έργο της
αναβάθμισης. Κλήθηκαν Λέκτορες από το εξωτερικό και την Κύπρο, με
υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επαγγελματικά προσόντα, με απώτερο
στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

1995 Τα θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού ανατίθενται στον Βοηθό Αρχηγό
Εκπαίδευσης. Δημιουργείται, επίσης, Βιβλιοθήκη, η οποία σήμερα φιλοξενεί
αξιόλογες συλλογές 12 000 βιβλίων και είναι συνδεδεμένη με ηλεκτρονικές
βιβλιοθήκες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της.                                                                                                                               

1996 Η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου αναγνωρίζεται ως Δημόσιο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Νόμο
68(Ι)/1996.                                                                                                                                   

2003 Δημιουργείται το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ευρωπαϊκής Αστυνομικής
Ακαδημίας (CEPOL), το οποίο ενεργεί ως Σημείο Επαφής με τον εν λόγω
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της CEPOL είναι η
ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας, μέσω της εκπαίδευσης των
ανώτερων αξιωματικών της Αστυνομίας των κρατών-μελών, με σκοπό την
καταπολέμηση του εγκλήματος και τη διατήρηση της έννομης τάξης και της
δημόσιας ασφάλειας. Ο Διευθυντής της Α.Α.Κ., εκπροσωπεί την Αστυνομία
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Κύπρου στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, όπου
λαμβάνονται αποφάσεις σε ό,τι αφορά στην πολιτική που θα ακολουθηθεί
στην Αστυνομική Εκπαίδευση.

2008 Δημιουργείται το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Εκπαίδευσης Διασυνοριακού
Έλεγχου (FRONTEX), με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης σε μέλη της
Αστυνομίας που υπηρετούν στα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας. 

2009 Αναβαθμίζεται το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης των Ειδικών Αστυνομικών και η
διάρκεια της εκπαίδευσης επεκτείνεται από εννέα σε δεκαεπτά εβδομάδες.

2010 Τίθεται σε εφαρμογή η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Α.Α.Κ.. Αρχή γίνεται
με την αναβάθμιση του Προγράμματος Εκπαίδευσης των Δοκίμων
Αστυνομικών σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο υιοθετεί
μερικώς τις πρόνοιες της Διαδικασίας της Μπολόνια. Ταυτόχρονα,
Πανεπιστήμια τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα της Κύπρου
και του εξωτερικού, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αξιολόγηση του
αναβαθμισμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης των Δοκίμων Αστυνομικών.
Στόχος των εν λόγω Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων είναι η αναγνώριση των
σπουδών της Α.Α.Κ., με την παραχώρηση πιστωτικών μονάδων ECTS, για
σκοπούς συνέχισης των σπουδών των μελών της Αστυνομίας στα δικά τους
προγράμματα.

2011 Διαφοροποιείται το έμβλημα της Α.Α.Κ., ούτως ώστε να συνάδει με τις
σύγχρονες κοινωνιολογικές αντιλήψεις περί αστυνόμευσης και να
αντικατοπτρίζει τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της αποστολής της.
Υιοθετείται ταυτόχρονα και το τρίπτυχο “Νόμος - Γνώση -΄Ηθος“, ώστε να
εκφράζονται οι θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης, της επίγνωσης των
κοινωνικών – υπαρξιακών πραγματικοτήτων και των ηθικών επιταγών, τις
οποίες καθηκόντως υπηρετούν τα μέλη της Αστυνομίας.

2012 - Μέσα στα πλαίσια της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2012, ο Διευθυντής της Α.Α.Κ. προεδρεύει του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL).

- Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχοντας ως βάση και προαπαιτούμενο
το αναβαθμισμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών και
κατόπιν συνεργασίας με την Α.Α.Κ., προχωρεί στην προσφορά πτυχίου στις
Αστυνομικές Σπουδές. Απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουν τα μέλη της
Αστυνομίας νέες γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές, οι οποίες συμπληρώ-
νουν και επεκτείνουν τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της
φοίτησής τους στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου. Το πτυχίο προσφέρε-
ται στην ελληνική γλώσσα, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

2013 Τίθεται σε εφαρμογή το πτυχίο στις Αστυνομικές Σπουδές για τα μέλη της
Αστυνομίας Κύπρου, από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
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