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Πεξίιεςε 

Λέμεηο –θιεηδηά: αλάγθε, εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε.  

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αζηπλνκηθνχ, εμεηάδνληαο εηδηθφηεξα ηελ πεξίπησζε ηεο 

Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο. Σα επξήκαηα απφ ηελ έξεπλα 

θαηέδεημαλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ αλάγθε αιιά θαη ηελ  επηζπκία 

γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. Ζ αλάγθε απηή απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ 

αιιάμεη νη κνξθέο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, επηζπκνχλ λα 

αλαλεψζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο.  

Ζ έξεπλα εζηίαζε ζηε κειέηε ηεο ζηάζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

λννηξνπίαο ηνπ αζηπλνκηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπ, θαζψο θαη ηεο αλαλέσζεο δεμηνηήησλ κέζσ πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο. Παξάιιεια, έγηλε πξνζπάζεηα αλαγλψξηζεο πηζαλψλ πεξηνξηζκψλ θαη 

ηνκέσλ πνπ απαηηνχλ βειηίσζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ αζηπλνκηθψλ.  

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αζηπλνκηθνχο δεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ νη ίδηνη 

ηελ πιεξφηεηα ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ απνθηήζεη θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπο. Δπίζεο, ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα δηαπηζησζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ησλ αζηπλνκηθψλ. 

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο δηαθαίλεηαη ε δηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε 

είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ηνλ ζχγρξνλν αζηπλνκηθφ θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ε επηζπκία θαη ε αλάγθε ησλ αζηπλνκηθψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα 

ζπλερή αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πξνηείλνπλ ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζηε 

λνκνζεζία πεξί αιινδαπψλ, ηξνρνλνκηθά ζέκαηα θαη αληηκεηψπηζε νηλφθιπγσλ, 

άζθεζε ζηελ επηθίλδπλε νδήγεζε ,ηελ λνκνζεζία πεξί φπισλ θ.α. Δπίζεο, 

πξνηείλνπλ ηελ εθαξκνγή θαη ζπδήηεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζε εηθνληθέο 

ζπλζήθεο. 
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ABSTRACT 

«The need for education and training of police officers at the 

general police directorate of Thessaloniki» 

 
Key words: need, education, training. 

 

The aim of this study is to examine the need for police training, particularly in the 

case of Thessaloniki General Police Headquarters. Findings from the survey 

highlighted important conclusions about the need and the desire for continuing 

education. This need arises from the fact that crime has changed and, the police 

officers in order to be more effective in the performance of their tasks, they wish to 

renew and improve their skills. 

The survey focused on studying attitudes, behaviors and attitudes of the police 

officers in relation to the effectiveness of their education, as well as the renewal of 

skills through continuing education programs. At the same time, efforts were made to 

identify possible constraints and areas requiring improvement in the training of Greek 

police officers. 

The participating police officers were asked to evaluate their own completeness of 

knowledge and the quality of their education. It was also considered important to 

establish the necessity of continuing police training. 

Research findings show that lifelong learning and education is also necessary for the 

modern police officers and the desire and need to participate in training programs is 

demonstrated by the study. Participants, recognizing the need for continuous renewal 

of knowledge and skills, are proposing the implementation of continuing education 

programs on issues relating in particular to foreign law, taxonomy and handling of 

alcohol, dangerous driving practice, arms legislation etc. They also propose the 

implementation and discussion of facts in virtual conditions 
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«Η εθπαίδεπζε είλαη έλαο ηξόπνο δσήο θαη όρη πξνεηνηκαζία γηα έλα 

κειινληηθό ηξόπν δσήο».  

JOHNDEWEY, (1859-1952), ΑΜΔΡΗΚΑΝΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΟ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΟ 

 

1.ΔΙΑΓΩΓΗ 

   Ζ ζεκεξηλή επνρή, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ηαρχηεξεο, κεγαιχηεξεο θαη ζπρλά 

απξνζδφθεηεο αιιαγέο ζην ηερλνινγηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη 

αιιαγέο απηέο απαηηνχλ αληίζηνηρεο αιιαγέο ησλ ξφισλ θαη ζηφρσλ ησλ νξγαληζκψλ θαη 

ησλ αηφκσλ. Οη πξνζαξκνγέο ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηξψλ καο, είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, αλ δελ ππάξμεη ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ζηειερψλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ψζηε λα απνθηήζνπλ ην θαηάιιειν 

επίπεδν, ηηο γλψζεηο θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο. ε θάζε 

νξγαληζκφ ή επηρείξεζε, ε ζπλερήο εθπαίδεπζε απνηειεί αλαπφζπαζην ιεηηνπξγηθφ 

ζηνηρείν, δεδνκέλνπ φηη ε απνδνηηθφηεηα θαη ε παξαγσγηθφηεηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

θαίλεηαη λα εμαξηψληαη απφ ηηο δεμηφηεηεο αιιά θαη ηε γλψζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Μπαιαηδάξαο, 2005)  

 Ζ εμέιημε, ινηπφλ, ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη ε αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

επηβάιινπλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγέο θαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. ηηο κέξεο 

καο, ν ξφινο, ε απνζηνιή θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Αζηπλνκίαο, είλαη δηαθνξεηηθέο απ΄ 

φηη ζην παξειζφλ, θαζψο έρεη δηακνξθσζεί κηα εληειψο λέα πξαγκαηηθφηεηα κε δεδνκέλα 

πνπ ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηεο. Οη Αζηπλνκηθνί αλαιακβάλνπλ 

λένπο ξφινπο θαη πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο.  

ην πιαίζην απηφ, ε λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα,  επηβάιεη ηε ιήςε 

πξνσζεκέλσλ αζηπλνκηθψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο, ηνλ εθζπγρξνληζµφ θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο αζηπλνκίαο, αιιά θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ, µέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, αλάπηπμεο θαη επηκφξθσζεο.  

Δπνκέλσο, ν ξφινο ηεο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο –κεηεθπαίδεπζεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ αζηπλνκηθνχ, επάλσ ζηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο θαη εμειίμεηο απνθηά κεγαιχηεξε 

θξηζηκφηεηα θαη αμία. Γίλεηαη ζαθέο φηη, ν αζηπλνκηθφο απαηηείηαη λα εθπαηδεπζεί ζε 

ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο αθελφο κελ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφµνπ, θαη 

αθεηέξνπ γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, κε εππξέπεηα θαη θνηλσληθή επαηζζεζία. Μάιηζηα, 

κέζσ ηεο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο, κεηαβάιιεηαη ε λννηξνπία 

θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζηπλνκηθνχ θαη βειηηψλεηαη αιιά θαη ελζαξξχλεηαη ε 

επαγγειµαηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (Shernock, 1992). 

Με άιια ιφγηα, ε λέα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, απαηηεί ηφζν, ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο 
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αζηπλνκίαο. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη γηα λα επηηεπρζνχλ απηά, απαηηείηαη 

εθπαίδεπζε, αλάπηπμε, επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ. 

Δίλαη γεγνλφο φηη  ε εηθφλα ηνπ αζηπλνκηθνχ έρεη αιιάμεη απφ ην 1900, φηαλ έλα άηνκν 

ρακεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, εθάξκνδε ην λφκν ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

αλάγθεο. ηε ζχγρξνλε επνρή, ν αζηπλνκηθφο κε γλψκνλα ην ζεβαζκφ πξνο ην άηνκν  

πξέπεη λα εθπαηδεπζεί ζε ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λφκνπ.  

Πνιιέο Δπξσπατθέο Αζηπλνκίεο, αλαγθάζηεθαλ λα κεηαξξπζκίζνπλ ηα 

εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

απνζηνιή ηνπο κέζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ εζσηεξηθήο θαη 

δηεζλνχο αζθάιεηαο. 

ην παξειζφλ, ε εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ Αζηπλνκηθψλ είρε ζηξαηησηηθφ 

ραξαθηήξα θαη ιάµβαλε ρψξα ζε ζηξαηφπεδα. ήµεξα, έρεη θαηαδεηρζεί φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν εθπαίδεπζεο δελ είλαη θαηάιιειν λα αμηνπνηήζεη ηηο ηθαλφηεηεο 

ελφο ζχγρξνλνπ αζηπλνκηθνχ (LaGrange,1998).  

Φπζηθά, ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ 

ηνκέα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ Αζηπλνκηθψλ δηφηη ζπληζηά ην πξσηνγελέο θχηηαξν, 

κέζα απφ ην νπνίν θαζνξίδεηαη ε πνηφηεηα ησλ δξάζεσλ θαη δηακνξθψλεηαη ε 

επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε ησλ λέσλ ζηειερψλ ηνπ ψκαηνο. Έρνληαο σο  γλψκνλα, ην 

ζεβαζκφ πξνο  ην άηνκν,  ε Διιεληθή Αζηπλνκία, εθηφο απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, 

νθείιεη απαξαίηεηα λα δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο, 

απνζθνπψληαο ζηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο θαηάξηηζήο ηνπο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ ηαθηηθψλ ηνπο.  

Δπεηδή ν αζηπλνκηθφο, ζηελ επνρή καο απνθηά λένπο ξφινπο θαη έρεη επηπξφζζεηεο 

ππνρξεψζεηο, ζεσξείηαη φηη ε βαζηθή εθπαίδεπζή ηνπ, δελ είλαη επαξθήο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, πιένλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, ηα ζηειέρε ηεο αζηπλνκίαο απαηηείηαη λα 

επηκνξθψλνληαη δηαξθψο κέζα απφ ηηο ρνιέο Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο ηεο 

Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο. Απφ ηελ ίδξπζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρνιψλ, ε επηκφξθσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηαθφξσλ ζεκηλαξίσλ ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

θαη αθνξνχλ ζε κηα πιεζψξα αληηθεηκέλσλ. Χζηφζν, είλαη  ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη έλα 

κηθξφ πνζνζηφ αζηπλνκηθψλ επηηξέπεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηα ζεκηλάξηα απηά θαη 

δπζηπρψο, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία έρεη παξαηεξεζεί θαη κείσζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

δηεμαγσγήο αξθεηψλ ζεκηλαξίσλ.  

 Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζεσξείηαη φηη ε επηκφξθσζε ησλ αζηπλνκηθψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο «επαγγεικαηηθήο δσήο» ηνπο, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε θαη ζα πξέπεη λα είλαη 

κηα ζπλερήο ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία (δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη βησκαηηθνχ ραξαθηήξα). 
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Απηφ ην γεγνλφο απνηέιεζε έλαπζκα  γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Άιισζηε ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν δελ έρνπλ εληνπηζηεί πνιιέο έξεπλεο δεκνζηεπκέλεο γηα 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Αζηπλνκηθψλ. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ινηπφλ, είλαη λα εμεηαζηεί ηφζν ε επάξθεηα ησλ 

γλψζεσλ φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ 

γεληθψλ θαζεθφλησλ, ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο, ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε βειηίσζε θαη ε αλάπηπμε  ζην κέγηζην βαζµφ θαη αθεηέξνπ ηελ αλάδεημε 

ηεο αλάγθεο γηα επηπιένλ εθπαίδεπζε θαη αλαλέσζε δεμηνηήησλ µέζσ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο.  

Γηα ην ζθνπφ απηφ, δηαλεκήζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα ζε κάρηκνπο αζηπλνκηθνχο, 

δηαθφξσλ βαζκίδσλ ηεξαξρίαο, πνπ ππεξεηνχλ ζε ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο 

Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο  

Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε είλαη πξσηνγελήο πνζνηηθή έξεπλα. Βαζηθφ εξγαιείν 

έξεπλαο ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο απνηειεί ην εξσηεκαηνιφγην (Αζαλαζίνπ, 2000, 

Creswell, 2011). 

Γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεθηξνληθφ 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ήηαλ αλψλπκν θαη ζπκπιεξψζεθε ειεθηξνληθά απφ  εθαηφ 

(100) αζηπλνκηθνχο (γεληθψλ θαζεθφλησλ) ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο 

Θεζζαινλίθεο. Ο ιφγνο πνπ επηιέρηεθε ε κέζνδνο απηή ήηαλ ε αλάγθε γηα ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ζε ζρεηηθά ζχληνλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Javeau, 1996). 

Κάπνηα άιια πιενλεθηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε εχθνιε θαηαζθεπή 

θαη ρξήζε ηνπ, είλαη ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθφο  ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηνπ, ηδηαίηεξα φηαλ 

επηδεηνχκε ηελ  ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ απφ πνιιά ππνθείκελα ηαπηφρξνλα, είλαη 

ίδην ην φξγαλν γηα φια ηα ππνθείκελα, είλαη γξαπηφ θείκελν, είλαη εχθνιε ε επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ, κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ δεδνκέλα απφ καθξηλέο απνζηάζεηο θαη 

είλαη ζρεηηθά εχθνιν γηα ην ππνθείκελν λα απαληήζεη.(Γεκεηξφπνπινο, 1994). Απφ ηελ 

άιιε κεξηά,  ην εξσηεκαηνιφγην είλαη ην θχξην κέζν κε ην νπνίν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη  ζηνλ εξσηψκελν .Δίλαη ην εξγαιείν κε ην 

νπνίν κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ην δηπιφ ζθνπφ ηεο έξεπλαο: 1)λα δεκηνπξγήζνπκε ην 

θίλεηξν ζηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη θαη 2) λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα (Φίιηαο, 1996). 

Ζ δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε:  

ην πξψην θεθάιαην θαη ζπγθεθξηκέλα ζην πξψην ππνθεθάιαην 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ ελλνηψλ «εθπαίδεπζε» θαη 

«θαηάξηηζε», παξνπζηάδνληαη νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο, νη κέζνδνη εθπαίδεπζεο 

εξγαδνκέλσλ θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. ην δεχηεξν 
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ππνθεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε εθπαίδεπζε ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. Αξρηθά, 

πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ Αζηπλνκηθνχ Θεζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη νη αζηπλνκηθέο ρνιέο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία. 

Δπηπιένλ,  παξνπζηάδεηαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ Αζηπλνκηθψλ. Σέινο, ζην 

ηξίην ππνθεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ πεγψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο δηεζλείο-επξσπατθέο έξεπλεο θαη αλαθνξέο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο  Αζηπλνκηθψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, παξαηίζεληαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο αιιά θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο θαη πξαγκαηνπνηείηαη ε κεζνδνινγία αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη θαζνξηζκφο ηεο κνλάδαο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ 

εξεπλψκελνπ πιεζπζκνχ, πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαη αλαθέξεηαη ε 

κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε θαη ζρνιηαζκφο. 

Σέινο, ζην ηέηαξην θεθάιαην εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, αλαθέξνληαη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 
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ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

1.1.ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΚΑΣΑΡΣΙΗ 

1.1.1Αλάιπζε ηνπ όξνπ «εθπαίδεπζε» 

Με ηνλ φξν «εθπαίδεπζε» ελλννχκε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζθνπφ 

ηελ επίδξαζε κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηε ζθέςε, ζην ραξαθηήξα θαη ζηε ζσκαηηθή 

αγσγή ηνπ αηφκνπ. Με ηε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο απνθηψληαη ζπγθεθξηκέλεο 

γλψζεηο, αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο θαη δηακνξθψλνληαη αμίεο (εζηθή, 

εηιηθξίλεηα, αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ, αθνζίσζε, επαγγεικαηηζκφο, 

ππεπζπλφηεηα, θηι). Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο (ζεσξεηηθή 

δηδαζθαιία, επίδεημε, αλάζεζε εξγαζηψλ, πξαθηηθή εμάζθεζε, θηι), ζε έλα εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν πξφγξακκα, κε ζπγθεθξηκέλνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο θαη είλαη 

νξηνζεηεκέλε ρξνληθά. Ζ ιέμε «Δθπαίδεπζε» πξνέξρεηαη απφ ην αξραίν ειιεληθφ ξήκα 

εθπαηδεχσ πνπ ζεκαίλεη αλαηξέθσ απφ παηδηθή ειηθία, κνξθψλσ, δηαπαηδαγσγψ. 

[Δθπαίδεπζε – Βηθηπαίδεηα] 

Με ηε ζηελή ηεο ζεκαζία, εθπαίδεπζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή θαη ε νξγαλσκέλε 

δηαδηθαζία ηεο αγσγήο θαη ηεο κάζεζεο, πνπ αθελφο πξνγξακκαηίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία 

ή απφ νπνηνλδήπνηε άιιν θνξέα, δεκφζην ή ηδησηηθφ (Ξσρέιιεο,1986), αθεηέξνπ 

πινπνηείηαη απφ ηνπο θνξείο απηνχο.  

 

1.1.2.θνπνί ηεο εθπαίδεπζεο. 

Αλακθηζβήηεηα νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο είλαη δηαθνξεηηθνί γηα θάζε ρψξα αιιά θαη 

γηα θάζε επνρή. ηηο κέξεο καο, ε εθπαίδεπζε παξφηη δελ έρεη μεθαζαξηζκέλνπο ζθνπνχο 

ιφγσ ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο, ζα ιέγακε φηη είλαη γεληθά απνδεθηνί νη παξαθάησ 

ζθνπνί: 

 Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ ραξαθηήξα, πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο λένπο ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο επθπΐαο. 

 Ζ κεηάδνζε θαη ίζσο ε βειηίσζε ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο. 

 Ο εθνδηαζκφο ησλ λέσλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο 

ηνπο, ψζηε λα θεξδίζνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ηε δσή θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

 Ζ πξνζπάζεηα λα γίλνπλ νη λένη ηθαλνί λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.  
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα  D.J. O’ Connor  νη ζθνπνί ηεο εθπαίδεπζεο 

πξέπεη λα είλαη: 

1. Να εθνδηάζεη ηνπο αλζξψπνπο κε ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο (π.ρ. αλάγλσζε, γξαθή, 

αξηζκεηηθή) πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη: α)γηα λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία 

θαη β) λα αλαδεηήζνπλ πεξηζζφηεξε γλψζε. 

2. Να ηνπο εθνδηάδεη κε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα ηεο δσήο. 

3. Να ηνπο μππλήζεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αγάπε γηα γλψζεηο. 

4. Να ηνπο θάλεη λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε. 

5. Να ηνπο θέξεη ζε επαθή κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη 

λα ηνπο εμαζθήζεη, ψζηε λα ηα εθηηκνχλ. 

6. Ζ εζηθή εμχςσζε ηνπ αηφκνπ, ε αλάπηπμε εζηθήο ζπλείδεζεο θαη ήζνπο. 

 [Δθπαίδεπζε – Βηθηπαίδεηα] 

  

   1.1.3 Αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

Με ηνλ φξν «αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε» ελλννχκε ηνλ 

πξψην θχθιν θαηάξηηζεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο, πνπ θαιχπηεη θπξίσο ηηο 

αξρηθέο αλάγθεο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ κέζσ ηεο απφθηεζεο επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ επξχηεξνπ ραξαθηήξα. Βαζηθφο   ζηφρνο ηεο αξρηθήο επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο είλαη ε πξνζθνξά επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ε 

αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη εμεηδηθεχζεσλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο είλαη ε έληαμε, 

επαλέληαμε, ε επαγγεικαηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ε αλέιημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή αλάπηπμε. (Νφκνο 

3879/21/9/2010 “Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” Φ.Δ.Κ. 

163/21/9/2010, άξζξν 2).  

Ζ αξρηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη αξθεηά ζεκαληηθή 

δηφηη απνηειεί ην πξψην επίπεδν παξνρήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε ζεσξεηηθή 

θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε, κε κεγάιν εχξνο εηδηθνηήησλ θαη πνηφηεηα παξερφκελσλ 

γλψζεσλ. Ζ εθπαίδεπζε απηή απεπζχλεηαη  ζε κεγάιν αξηζκφ ζπνπδαζηψλ, αλήιηθσλ 

θαη ελήιηθσλ θαη ρσξίο ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ην επίπεδν ζπνπδψλ ηνπο 

θαη απνηειεί ηε βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Οπζηαζηηθά, 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο λα απμήζνπλ, λα ζπλερίζνπλ, θαη λα 

αλαλεψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο (Καξαηδνγηάλλεο & Παληαδή, 2014). 

Όζνλ αθνξά ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, απηά είλαη δηακνξθσκέλα ζε ηνκείο, 

νκάδεο θαη εηδηθφηεηεο θαη ε επηινγή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο 

θαη ηνπηθέο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο. πγρξφλσο, είλαη δηαξζξσκέλα ζχκθσλα κε 
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Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη ε αληηζηνίρηζε θαη ε 

ηζνηηκία ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαζψο επίζεο θαη  ε εμαζθάιηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ  

επαγγεικαηηψλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) (Νφκνο 4186/17/9/2013, 

“Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο” Φ.Δ.Κ. 

193/17/9/2013, άξζξν 18).  

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαιχπηνπλ δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ησλ 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ, δηνίθεζεο θαη νηθνλνκίαο, γεσπνλίαο, ηερλνινγίαο 

ηξνθίκσλ θαη δηαηξνθήο, εθαξκνζκέλσλ ηερλψλ θαη θαιιηηερληθψλ ζπνπδψλ, 

επηθνηλσλίαο θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

θηινμελίαο, πγείαο θαη πξφλνηαο θαη άιινπο επηκέξνπο ηνκείο θαη επαγγέικαηα. 

Οδεγνχλ ζε αληίζηνηρνπο ηίηινπο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηα 

επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ απνθνίησλ νξίδνληαη απφ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα 

(Νφκνο 4186/17/9/2013, “Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο” Φ.Δ.Κ. 193/17/9/2013, άξζξν 25). (Μπάξια Κ.,2018) 

  

 

1.1.4. Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ζπλερηδόκελε επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

Δίλαη γεγνλφο φηη ζην παξειζφλ γηλφηαλ θαθή ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε» θαη γη΄ απηφ αθφκε θαη ζήκεξα είλαη αζαθήο ε δηάθξηζε 

αλάκεζα ζε πνιιέο κνξθέο αξρηθήο θαη ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 αλαπηχρζεθαλ δξάζεηο ζπλερηδφκελεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο απφ δεκφζηεο ππεξεζίεο, θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαζψο 

θαη απφ κεγάιεο ηδησηηθέο βηνκεραληθέο κνλάδεο. Σελ επνρή εθείλε, εμαηηίαο ηεο 

γξήγνξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ππήξραλ ειιείςεηο εηδηθεπκέλσλ εξγαδνκέλσλ γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ, αλαπηχρηεθαλ δξαζηεξηφηεηεο  

νη νπνίεο πεξηνξίδνληαλ θπξίσο ζε κνξθέο ππνθαηάζηαζεο ή ζπκπιήξσζεο ηεο 

αξρηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. 

Οη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο άξρηζαλ λα επεθηείλνληαη κεηά ην 1981, ράξε 

θπξίσο ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο Πξνγξακκάησλ πλερηδφκελεο Δπαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μέρξη εθείλν ην ρξνληθφ 

νξφζεκν νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζπλφηαλ ζε ελειίθνπο, ήηαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο θαη ηαπηφρξνλα ππήξρε ζρεδφλ παληειήο έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζην 

αληηθείκελν θνξέσλ, ζηειερψλ θαη εθπαηδεπηψλ. Λίγα ρξφληα κεηά θαη κέρξη ζήκεξα, 

ζεκεηψζεθε κηα αμηφινγε αλάπηπμε ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, 

ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ζεκαληηθφ, ρξεκαηνδνηηθφ ξφιν ηεο Πνιηηείαο, ηελ 
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πιεζψξα θαη ηελ πνιπκνξθία ησλ θνξέσλ  παξνρήο θαηάξηηζεο θαη ηελ πξνζθνξά 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο. 

Ο φξνο «ζπλερηδφκελε θαηάξηηζε», αθνξά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ 

αλαλέσζε ησλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο κέζα απφ κηα δηαξθή εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Με άιια ιφγηα, φζνη ιακβάλνπλ αξρηθή θαηάξηηζε πξνεηνηκάδνληαη γηα 

ηελ αλάιεςε κηαο κειινληηθήο εξγαζίαο, ελψ φζνη ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλερηδφκελε 

θαηάξηηζε πξνζαξκφδνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηνπο ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο. 

Μέζσ ηεο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο πξαγκαηνπνηείηαη νκαιφηεξα ε 

πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

επλνείηαη ε έληαμε ησλ λέσλ θαη άιισλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη πξνσζείηαη ε αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ [Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, Βηθηπαηδηα] 

ηελ Διιάδα, ε ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε δελ 

απνηειεί κέξνο ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαιχπηεηαη απφ ηνλ γεληθφ 

φξν ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. θνπφο ηεο είλαη ε δηαηήξεζε, αλαλέσζε, αλαβάζκηζε θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ δεμηνηήησλ εξγαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. 

Οπζηαζηηθά, παξέρεη βνήζεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εμέιημε 

ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπο.  

Ζ ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε παξέρεηαη απφ 

πιεζψξα θνξέσλ, πνπ επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο πιεζπζκνχ θαη πνπ 

επνπηεχνληαη απφ δηάθνξα ππνπξγεία.  

Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

(EQAVET, 2016):  

• Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ αλέξγσλ  

• Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα  

• Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ εξγαδφκελσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα  

• Δθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθά κεηνλεθηνχλησλ νκάδσλ  

Σα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη ζχληνκα θαη ν αξηζκφο 

ησλ σξψλ δηδαζθαιίαο εμαξηάηαη απφ ην ζέκα, ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη ηελ επαγγεικαηηθή νκάδα ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην πξφγξακκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ζπλερηδφκελε επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο, ελψ έρνπλ ηδξπζεί δηάθνξα 

αληίζηνηρα φξγαλα θαη δνκέο Κπξίσο, νη θνξείο πνπ πξνσζνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο είλαη νη δεκφζηεο αξρέο, νξγαληζκνί πνπ 

ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο θαη κεγάιεο εηαηξείεο.  (EQAVET, 2016). 
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1.1.5. Σππηθή - Με Σππηθή θαη Άηππε Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα           

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε εθπαίδεπζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία, ε νπνία εθηίλεηαη  

απφ ηελ πξψηκε λεπηαθή ειηθία έσο ηελ ελειηθφηεηα θαη πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε 

πνηθηιία κεζφδσλ θαη πεγψλ. Γηαθξίλνπκε ηξεηο ηξφπνπο εθπαίδεπζεο: (1) ηππηθή 

εθπαίδεπζε, (2) κε-ηππηθή εθπαίδεπζε, θαη (3) άηππε εθπαίδεπζε. 

 Χο ηππηθή εθπαίδεπζε , ζεσξείηαη ην ηεξαξρεκέλν, δνκεκέλν θαη 

νξγαλσκέλν ρξνληθά ζε βαζκίδεο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πεξηιακβάλεη βαζκίδεο απφ 

ηεΝ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε έσο ην παλεπηζηήκην, ηφζν ηηο γεληθέο αθαδεκατθέο 

ζπνπδέο φζν θαη ηα εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαη ζεζκνχο νινθιεξσκέλεο 

επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο (Jeffs & Smith, 1999). ηελ Διιάδα  

ππάξρνπλ  ηηο αθφινπζεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο: λεπηαγσγείν, δεκνηηθφ, γπκλάζην, 

ιχθεην, ΣΔΔ, ΗΔΚ, ΣΔΗ, ΑΔΗ. 

 Χο κε ηππηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη θάζε νξγαλσκέλε εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ απεπζχλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπφκελνπο θαη έρεη ζπγθεθξηκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο 

(Jeffs and Smith 1990).Μεγάιν κέξνο ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο ζηε ρψξα καο 

απνηεινχλ πνιιά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θπξίσο γηα εθπαηδεπηηθνχο. 

Παξάδεηγκα κε ηππηθήο κάζεζεο είλαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ δηάθνξα Ηδξχκαηα θαη ζηα νπνία κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ζρνιεία θαη ηα Παλεπηζηήκηα.  

 Χο άηππε εθπαίδεπζε ζεσξείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Jeffs and Smith (1990) ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία θάζε άηνκν, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, καζαίλεη θαη 

απνθηά ζηάζεηο, αμίεο, ηθαλφηεηεο – δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο, απφ ηελ θαζεκεξηλή 

εκπεηξία θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ (εξγαζία, νηθνγέλεηα, 

γεηηνληά, ειεχζεξεο αζρνιίεο, βηβιηνζήθεο, κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θ.ά.). 

Οπζηαζηηθά, είλαη ε κάζεζε πνπ πξνθχπηεη απφ δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλήο 

δσήο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη µε ηελ εξγαζία, ηελ νηθνγέλεηα ή ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη 

δελ είλαη δηαξζξσκέλε απφ άπνςε µκαζεζηαθψλ ζηφρσλ, ρξφλνπ κάζεζεο ή 

δηδαθηηθήο ππνζηήξημεο,  γη΄ απηφ θαη ηππηθά δελ νδεγεί ζε επίζεκε πηζηνπνίεζε.  

Αξθεηέο θνξέο  κεηαμχ ησλ δπν φξσλ κάζεζε θαη εθπαηδεχζε  ππάξρεη  κηα 

ζχγρπζε φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο  θαη απηφ δηφηη είλαη  δχζθνιν λα δνζεί έλαο 

κφλν νξηζκφο πνπ ζα είλαη γεληθά απνδεθηφο ηφζν γηα ηε κάζεζε φζν θαη γηα ηελ 

εθπαίδεπζε. Όζν άθνξα ηνλ φξν κάζεζε, ελλννχκε ηηο κφληκεο αιιαγέο ηεο 

ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ηηο γλψζεηο, ηηο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο  ελφο αηφκνπ. Πνιχ 

ζεκαληηθνί κειεηεηέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο νη Kolb, Mezirow, Dewey 

Jarvis θ.α. ζεσξνχλ ηε κάζεζε κηα ζπλερφκελε δηαδηθαζία φπνπ ην άηνκν παίξλεη 
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γλψζεηο φπνπ ηηο επεμεξγάδεηαη θαη έπεηηα ηηο ζπλδέεη κε πξνεγνχκελεο γλψζεηο ηνπ 

θαη έηζη κεηαζρεκαηίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηηο αληηιήςεηο ηνπ θ.ιπ. Απηή ε λέα 

θαηάζηαζε ζα είλαη αθεηεξία γηα λένπο κεηαζρεκαηηζκνχο ην νπνίν ζα ζπλερηζηεί 

θαη φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. (Κφθθνο, 2005). 

Αλαθεξφκελνη ζηνλ φξν «εθπαίδεπζε» ελλννχκε ηελ νξγαλσκέλε θαη 

ζρεδηαζκέλε κάζεζε κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν ψζηε λα έρνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν 

απνηέιεζκα ελψ ε κάζεζε είλαη θάηη επξχηεξν πνπ πεξηέρεη θαη ηηο άηππεο κνξθέο 

κάζεζεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηε  ην άηνκν κε δηθή ηνπ επζχλε (Βεξγίδεο θ.α., 2010). 

ηηο άηππεο κνξθέο κάζεζεο είλαη ε επαθή κε άιια άηνκα θαη φπνηα άιιε κάζεζε 

ζπληειείηαη κε πεξηζηαζηαθφ θαη κε νξγαλσκέλν ηξφπν (Κφθθνο, 2005). 

 

1.1.6.Η αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

  Ζ εθπαίδεπζε θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο δηαθαίλνληαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ. Δπνκέλσο, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε κάζεζε είλαη ε 

κεηαβνιή πνπ γίλεηαη θαη δηαηεξείηαη, σο απνηέιεζκα εκπεηξίαο ή άζθεζεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ (Καςάιεο, 2003 θαη Vickerstaff, 1992).  

  ηηο κέξεο καο, ζε κία θνηλσλία πνπ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο ε απφθηεζε 

γλψζεο θαη ζπλεπψο ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο είλαη πεξηζζφηεξν αλαγθαίεο απφ πνηέ. 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ θάζε επηρείξεζεο – νξγαληζκνχ, απαηηείηαη λα έρεη γλψζε θαη 

θαηάξηηζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επέιηθην ζε φιεο ηηο αιιαγέο πνπ επηηεινχληαη. 

Δίλαη επίζεο γλσζηφ, φηη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο ζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, πξνζδίδεη ζε κία επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα  (Ξεξνηχξε - 

Κνπθίδνπ, 2001).  

  Ζ εθπαίδεπζε απαηηείηαη ηφζν γηα ηνπο λενπξνζιεθζέληεο, φζν θαη γηα ηνπο 

ινηπνχο εξγαδφκελνπο, ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ επηηεινχληαη ζηελ παξαγσγή. 

Παξάιιεια, ε εθπαίδεπζε ρξεηάδεηαη γηα λα απνθηήζνπλ νη εξγαδφκελνη, δεμηφηεηεο 

γηα ηε δηεθδίθεζε κίαο θαιχηεξεο ζέζεο.  

Μέζσ ηεο κάζεζεο πξνζθέξεηαη αζθάιεηα θαη θχξνο ζηνλ εξγαδφκελν, εθφζνλ απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε-νξγαληζκφο ηνλ ζεσξεί πνιχηηκν κέινο θαη επελδχεη ζε 

απηφλ. Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο, νη λέεο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο επηρεηξήζεηο- 

νξγαληζκνχο θαη νη νξγαλσηηθέο αιιαγέο, θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εθπαίδεπζε. 

(Υπηήξεο, 2001- Υαηδεπαληειή, 1999). 

 

1.1.7.Αξρέο ηεο Απνηειεζκαηηθήο Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνύ  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, απνηειεζκαηηθή απαηηείηαη 

λα δηέπεηαη απφ αξρέο.  Βαζηθή αξρή είλαη ν εξγαδφκελνο πνπ ζα εθπαηδεπηεί, λα 
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δερηεί λα ην θάλεη απηφ εζεινληηθά θαη φρη θαηαλαγθαζηηθά. Δπίζεο,, απαηηείηαη 

αιιεινζεβαζκφο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη 

ζρέζε ζπλεξγαζίαο. εκαληηθή είλαη επίζεο ε αλάγθε γηα κάζεζε θαη ε χπαξμε 

θηλήηξσλ θαζψο θαη ε γλψζε ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ νη εξγαδφκελνη ζα 

επηηχρνπλ κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο (Υαηδεπαληειή, 1999). 

πγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ε εθπαίδεπζε πνπ 

ζέιεη λα έρεη απνηειέζκαηα, είλαη:  

 Ζ εθπαίδεπζε λα είλαη καθξνπξφζεζκε θαη ε κάζεζε κηα ζπλερφκελε 

δηαδηθαζία, ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζπλερφκελε αλάπηπμε ηνπ εξγαδφκελνπ.  

 Ζ εθπαίδεπζε λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα κελ είλαη 

απηνζθνπφο.   

 Οη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο λα εθθξάδνπλ ηε θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο 

θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο (Υαηδεπαληειή, 1999) 

 

1.1.8. Η Δθπαίδεπζε ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη σο κηα νξγαλσκέλε 

δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηερληθψλ 

δεμηνηήησλ γηα έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. Κπξίσο, αθνξά ηε κεηαθνξά γλψζεσλ ή 

δεμηνηήησλ ελφο πνκπνχ (εθπαηδεπηή) ζε έλαλ δέθηε (εθπαηδεπφκελν), κέζσ κηαο 

ηππηθήο δηαδηθαζίαο (δηδαζθαιία), ζε έλα ή πεξηζζφηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζηηο επηρεηξήζεηο, απηή έρεη σο ζηφρν ηελ 

θαιπηέξεπζε  ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα  είλαη πην απνηειεζκαηηθφο ζηε 

δνπιεηά ηνπ. Φπζηθά, ε εθπαίδεπζε ζα ηνλ βνεζήζεη λα απνθηήζεη ζπκπεξηθνξέο θαη 

ζηάζεηο πνπ ζα πξνάγνπλ ην έξγν ηεο επηρείξεζεο. 

 

1.1.9.Μέζνδνη Δθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ 

  ηε ζχγρξνλε  επνρή καο, φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ζηηο  

επηρεηξήζεηο-νξγαληζκνχο, ρξεζηκνπνηείηαη κεγάιε πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ. 

Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη πνπ επηιέγνληαη γηα θάζε πεξίπησζε εμαξηψληαη, ελ κέξεη, 

απφ ηνλ ηφπν ηεο εθπαίδεπζεο.  

 Δθπαίδεπζε ζην ρώξν εξγαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε απηνχ ηνπ είδνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ ζπλήζε ρψξν εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, θαη ρξεζηκνπνηεί 

ηνλ εμνπιηζκφ, ηα εξγαιεία θ.ιπ. πνπ ρξεζηκνπνηεί ν εξγαδφκελνο ζηελ εξγαζηαθή 

ηνπ θαζεκεξηλφηεηα. Ο εθπαηδεπφκελνο ιακβάλεη νδεγίεο γηα έλα απιφ θαζήθνλ θαη 

αθνχ ην πξαγκαηνπνηήζεη ηνπ αλαηίζεληαη ζπλερψο θαη πην δχζθνια έξγα, κέρξη λα 

απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα θέξλεη ζε πέξαο ηελ εξγαζία ρσξίο επνπηεία. πλήζσο, ε 
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εθπαίδεπζε ζην ρψξν εξγαζίαο αθνξά ζε ζέζεηο εξγαζίαο ε νπνίεο ζπλεπάγνληαη  

πνηθηιία θαζεθφλησλ. 

 Δθπαίδεπζε εθηόο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε απηνχ ηνπ είδνπο  

πξαγκαηνπνηείηαη εθηφο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Σέηνηνη ρψξνη, είλαη εηδηθά 

δηακνξθσκέλνη γηα εθπαίδεπζε νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηνλ βαζηθφ εμνπιηζκφ 

εξγαζηεξίνπ, αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, γξαθεία θαη αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ. Κάπνηεο 

θνξέο ε εθπαίδεπζε απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο 

επηρείξεζεο-νξγαληζκνχ, ζε μελνδνρεία, ζε θνιέγηα ή ζε άιια εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα  

 

Οη πην δηαδεδνκέλεο κέζνδνη εθπαίδεπζεο είλαη νη θάησζη:   

i. Δπηδείμεηο  

Ζ εθπαίδεπζε κέζσ επίδεημεο ζηε ζέζε εξγαζίαο, εθαξκφδεηαη θπξίσο ζε 

πεξηπηψζεηο λενεηζεξρφκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Πνιιέο δνπιεηέο απνηεινχληαη 

απφ κηα ινγηθή ζεηξά βεκάησλ θαη δηδάζθνληαη θαιχηεξα κε απηφ ηνλ ηξφπν βήκα 

πξνο βήκα.(Μπνπξαληάο, Παπαιεμαλδξή 2003) .  

 

ii. Δθπαίδεπζε κέζσ θαζνδήγεζεο ζηε ζέζε εξγαζίαο  

Απηή ε κέζνδνο ζεσξείηαη ε πην παιηά κέζνδνο εθπαίδεπζεο θαη απεπζχλεηαη ζε 

ζηειέρε πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηρείξεζε-νξγαληζκφ. Ο εθπαηδεπφκελνο, θαηά ηελ 

κέζνδν απηή θαζνδεγείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ζέζεο εξγαζίαο, πνπ επξφθεηην 

λα ιάβεη θαζήθνληα. Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπφκελνο, ιακβάλεη ζπλερψο νδεγίεο απφ 

ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ, νη νπνίεο είλαη θπξίσο ηερληθήο θχζεσο, θαη επηδέρεηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ, αλαηξνθνδφηεζε γηα ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Ζ κέζνδνο απηή ζηνρεχεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ, 

φζν θαη ζηελ κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ ζηειερψλ. Μέζσ απηήο 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αλαηξνθνδφηεζε 

γηα ηνλ βαζκφ απφδνζήο ηνπο θαη ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. Δπηπιένλ, 

επηηπγράλεηαη ε  αλάζεζε θαζεθφλησλ κέζσ ειεγρφκελεο δηαδηθαζίαο  θαη γίλεηαη 

ρξήζε ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία επθαηξηψλ κάζεζεο.   

 

iii. Δθπαίδεπζε κέζσ Μέληνξα 

Απηή ε κέζνδνο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα αλψηεξα ζηειέρε, πνπ 

έρνπλ επηιερζεί σο εθπαηδεπηέο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, παξέρνπλ 

θαζνδήγεζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνχο ηνπο ζε ζέκαηα  θαξηέξαο. Μέζσ ηεο κεζφδνπ 
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απηήο, ηα άηνκα πεηπραίλνπλ θαξηέξα βειηηψλνληαο ηελ αμία ηνπο ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν. Ο εθπαηδεπηήο – κέληνξαο πνπ αλαιακβάλεη λα εθπαηδεχζεη παξέρεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ηνπ, ζπκβνπιέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε-νξγαληζκφ 

θαη ηελ απαξαίηεηε ρεηξαγψγεζε γηα λα απνθηήζνπλ νη εξγαδφκελνη ηηο θαηάιιειεο 

γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, νχησο ψζηε λα εθπιεξψζνπλ επηηπρψο ηα θαζήθνληα ηνπο 

ζηε λέα ζέζε εξγαζίαο. Μέζσ ηεο κεζφδνπ απηήο δεκηνπξγείηαη  ζρέζε 

εκπηζηνζχλεο ηνπ κέληνξα κε ηνλ εξγαδφκελν, ηνλ νπνίν επνπηεχεη, ψζηε ν 

εξγαδφκελνο λα ληψζεη νηθεηφηεηα θαη ζπδεηάεη καδί ηνπ ηα πξνβιήκαηά ηνπ ηφζν ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε πξνζσπηθφ. 

 

iv. πκκεηνρή ζε επηηξνπέο  

Ζ επηινγή απηήο ηεο κεζφδνπ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, 

πνπ δηαζέηνπλ επηηξνπέο δηαρείξηζεο φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο 

κεζφδνπ απηήο, ην εθπαηδεπφκελν κέινο – ζηέιερνο ζπκκεηέρεη ζε επηηξνπέο γηα λα 

απνθηήζεη ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ επίιπζε 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, ε κέζνδνο 

απηή παξέρεη ζηνλ εθπαηδεπφκελν ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη δηάθνξα πξφζσπα αιιά 

θαη λα εμνηθεησζεί κε ηηο δηαθνξεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπλαλαζηξέθεηαη. Ζ κέζνδνο απηή είλαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, θαζφηη πξνζθέξεηαη 

ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα γλσξίδεη, αθελφο κελ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πνπ εξγάδεηαη αθεηέξνπ θαη γηα ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. 

 

v. Γηαιέμεηο  

Απηή ε κέζνδνο απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο, θαζφηη απνηειεί 

ηελ πην απιή κέζνδν κεηάδνζεο γλψζεσλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Οπζηαζηηθά, νη 

δηαιέμεηο απνζθνπνχλ ζηελ επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζηειερψλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε - νξγαληζκφ θαη ηηο 

εμειίμεηο  πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

vi. εκηλάξηα  

Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ν εθπαηδεπηήο ζέιεη λα απεπζπλζεί ζε 

κηθξφηεξν αξηζκφ αηφκσλ. Σα ζεκηλάξηα δηαθέξνπλ απφ ηηο δηαιέμεηο, θαζφηη 

επηδηψθεηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη φρη ε κεηαβίβαζε 

γλψζεσλ. ηφρνο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αιιά θαη ε κεηαβνιή ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη 
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ζηάζεψλ ηνπο. Σα ζεκηλάξηα δηαξθνχλ απφ ιίγεο ψξεο έσο κεξηθέο εκέξεο ή 

βδνκάδεο.  

 

vii. Δξγαζηήξηα  

Ζ κέζνδνο απηή δηαθέξεη απφ ηε κνξθή ησλ ζεκηλαξίσλ θαζφηη απαηηείηαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαηά ηελ 

εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε.  πλήζσο, ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ είλαη 

κηθξφηεξνο απφ απηφλ ησλ ζεκηλαξίσλ . 

 

viii. Πξνζνκνηώζεηο  

Ζ κνξθή απηή εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ 

εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. Ο εθπαηδεπφκελνο ππνβάιιεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

ζπλάδεη κε ην πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθηά γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ δελ δηαθέξνπλ αξθεηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μέζσ ηεο ελ ιφγσ 

εθπαίδεπζεο, ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη πψο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. Δπίζεο  δηδάζθεηαη πσο λα αληηκεησπίδεη ηηο πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ κέζνδνο 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. 

 

ix. Τπόδπζε ξόισλ  

Με ηε κέζνδν απηή, νη εθπαηδεπφκελνη θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ππνδπφκελνη  ξφινπο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Με 

άιια ιφγηα , ε ελ ιφγσ εθπαίδεπζε έρεη σο ζηφρν , νη εθπαηδεπφκελνη λα εηζέξρνληαη 

ζηνλ πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ θφζκν, κέζσ ηεο ππφδπζεο ξφισλ θαη λα ιχλνπλ 

πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο. Δπνκέλσο, 

κε ηνλ ηελ κνξθή εθπαίδεπζεο απηή,  επηηπγράλεηαη ε θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ 

επζπλψλ  ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνδχνληαη, γίλνληαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο νη 

θαηαζηάζεηο απφ  δηαθνξεηηθή νπηηθή πιεπξά θάζε εθπαηδεπφκελνο έξρεηαη 

αληηκέησπνο  κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, θαζψο ππνδχεηαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

θάπνηνο άιινο εθπαηδεπκέλνο. Κπξίσο, νη εθπαηδεπφκελνη ππνδχνληαη ξφινπο πνπ 

αθνξνχλ δηάθνξα πεξηζηαηηθά νηθνλνκηθήο θχζεσο. ε θάζε ζελάξην πνπ κειεηάηαη 

ζπκκεηέρνπλ δχν ή ηξείο εθπαηδεπφκελνη. Οπζηαζηηθά, ην ππνζεηηθφ πεξηζηαηηθφ 

δχλαηαη λα είλαη κειέηε πεξίπησζεο, θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη 

αλαιακβάλνπλ δηάθνξνπο ξφινπο.  

Με ιίγα ιφγηα, ε ππφδεζε ξφισλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ κηαο επηρείξεζεο, δηφηη απνθνκίδνπλ εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή κεζφδσλ πνπ 
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πξνυπνζέηνπλ αιιεινεπίδξαζε, κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ αηφκσλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα:  

  ηε ζπλέληεπμε 

 ηελ πξφζιεςε λενζχζηαηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ   

 ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ή ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ  

 ηε ζπκβνπιεπηηθή παξνρή ησλ εξγαδνκέλσλ   

 ηελ θαζνδήγεζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

  ηνλ ρεηξηζκφ ησλ παξαπφλσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ή απφ ηνπο πειάηεο  

  ηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ   

 ηε δηνίθεζε γεληθφηεξα 

 

x. Μειέηε πεξίπησζεο  

Απηή ε κνξθή εθπαίδεπζεο, δηαπξαγκαηεχεηαη έλα πξαγκαηηθφ γεγνλφο (πνπ έρεη 

ζπκβεί ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε ή ζε άιιε). Με ηνλ ηξφπν απηφ, θαζψο νη 

εθπαηδεπφκελνη αλαιχνπλ ην εμεηαδφκελν γεγνλφο, θαινχληαη λα δηεξεπλήζνπλ ηηο 

αηηίεο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη λα πξνβνχλ ζηηο κεζφδνπο επίιπζήο ηνπ. 

 

xi. Δπηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα  

Απηή ε κέζνδνο αθνξά θπξίσο επηρεηξήζεηο κε πςειφ φξακα θαη κέζσ απηήο ηεο 

κεζφδνπ παξέρνληαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ:  

 Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο  

 ηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγή  

 ηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ   

 ηνηρεία λνκηθήο θχζεσο  

Οπζηαζηηθά, κέζσ απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη εθπαηδεπφκελνη 

ππνδχνληαη δηάθνξνπο ξφινπο δηεπζπληψλ (δηεπζπληή πξνκεζεηψλ, δηεπζπληή 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θνθ) θαη  πξνβαίλνπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε 

ιήςε απνθάζεσλ. Δίλαη επίζεο δπλαηφ, ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία λα πξαγκαηνπνηεζεί  κε 

ηερλνινγηθά κέζα θαη νη απνθάζεηο πνπ ζα ιακβάλνληαη θνηλνπνηνχληαη κέζσ εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή. ηελ πεξίπησζε απηή  ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

επηζπεχδεηαη θαη ηα νθέιε ηεο  είλαη πην άκεζα. 

 

xii. Δξγαζίεο θαη Projects 

Απηή ε κνξθή εθπαίδεπζεο πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

Οπζηαζηηθά νη εξγαζίεο είλαη ζπγγξάκκαηα πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 
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απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη ίδηνη. Ζ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ ζηνρεχεη ζηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην πέξαο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Έηζη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο, εξεπλάηαη ν βαζκφο απφθιηζεο ή ζχγθιηζεο 

ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

xiii. Δθπαίδεπζε ζε εηδηθά ζέκαηα  

Μέζσ απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο επηηπγράλεηαη ε εμεηδίθεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, νη νπνίνη δχλαηαη λα είλαη νη θάησζη:   

 Ο απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ ρξφλνπ 

 Ο απνηειεζκαηηθφο ρεηξηζκφο ηνπ άγρνπο 

 Ζ επηλνεηηθφηεηα   

 Ζ εμάιεηςε ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο θαη ε αλάδπζε ηεο ζεηηθήο  

 Ζ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ (είηε είλαη ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ζξεζθεπηηθή, θπιεηηθή, θνηλσληθή θιπ)  

 Ζ ηζνξξφπεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο κε ηελ πξνζσπηθή. Πνιιέο έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη νη ζπγθξνχζεηο ζηελ πξνζσπηθή δσή ησλ εξγαδνκέλσλ, έρνπλ άκεζε 

επίπησζε ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, θαη αληίζηνηρα ε ζχγρπζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή.   

 

xiv. Ηιεθηξνληθή εθπαίδεπζε (e-learning)  

Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε, ε νπνία αλαθέξεηαη θαη σο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε ή 

δηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε, είλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο ζηε ζεκεξηλή 

επνρή ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο. Ζ ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθφξκεο) είηε 

κέζσ ησλ νπηηθψλ δίζθσλ ( cd-rom). 

 

1.1.10.Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε Αλζξώπηλσλ Πόξσλ  

Ζ εθπαίδεπζε δηαρξνληθά βνεζά ηνλ εξγαδφκελν λα είλαη απνηειεζκαηηθφο. Ζ 

εθπαίδεπζε φκσο κπνξεί λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο αλάπηπμεο. 

Οπζηαζηηθά, ε αλάπηπμε είλαη απηή πνπ ηνλ θάλεη λα επηηειεί ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία, ψζηε κειινληηθά λα κεηαβιεζεί ε εξγαζηαθή ηνπ ζέζε (θνπιάο & 

Οηθνλνµάθε, 1998). Αλαιχνληαο ηνλ φξν, αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζα 

ιέγακε φηη είλαη νη επθαηξίεο πνπ παξέρνληαη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη θάπνηνο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ εξγαζία ηνπ κέζσ ησλ ηθαλνηήησλ πνπ έρεη. Ζ αλάπηπμε ινηπφλ, 

γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη πξνζθέξεη ζηνλ εξγαδφκελν αίζζεκα αζθάιεηαο, 
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αιιά θαη θίλεηξν γηα ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ επηρείξεζε-νξγαληζκφ 

(Καλειιφπνπινο, 2002- Εαβιαλφο, 2002). 

 Όζν άξηζηε εθπαίδεπζε θαη αλ ιάβεη έλαο εξγαδφκελνο, αλ ν ίδηνο δε ζέιεη ή 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ δελ εξγάδνληαη κε ηνλ αλάινγν ηξφπν, ηφηε δε ζα ππάξμνπλ ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα (Peel, 1994). 

 Μέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ινηπφλ νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ αξθεηά 

ηελ απφδνζή ηνπο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θαη θπξίσο κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο (Παπαιεμαλδξή 

& Μπνπξαληάο, 2003 θαη Σεξδίδεο & Σδσξηδάθεο, 2004). 

Κπξίσο, ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο, έρεη 

εξγνθεληξηθφ ραξαθηήξα, δηφηη θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ην έξγν πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηψζνπλ. Όκσο, ε αλάπηπμε φκσο ησλ αλζξσπίλσλ 

πφξσλ παξά ηε καζεζηαθή δηάζηαζε πνπ έρεη, είλαη πην αλζξσπνθεληξηθή, αθνχ εζηηάδεη 

ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε ηνπ εξγαδφκελνπ (Υπηήξεο, 2001).  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε επηρεηξεζηαθή εθπαίδεπζε έρεη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηε ζπκβαηηθή, αθνχ πξνζαλαηνιίδεηαη ζην επάγγεικα θαη ν ζθνπφο 

ηεο είλαη σθειηκηζηηθφο. Δπίζεο, επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα παξέρεηαη θαη 

κέζσ ηεο παηδείαο, αθνχ ππάξρνπλ θαη ζρνιηθά επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα 

(Καλειιφπνπινο, 2002). 

Φπζηθά, ε εθπαίδεπζε µπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα µε ην ζηάδην βηνινγηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ αηφµνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ε πξνζέγγηζε ησλ εθπαηδεπνµέλσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη µε δηαθνξεηηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο. Γηα παξάδεηγµα, έλαο έθεβνο, 

δελ είλαη δπλαηφ λα εθπαηδεπηεί φπσο έλαο ελήιηθαο. 

Όζνλ αθνξά ηα ζηάδηα πνπ ζπλζέηνπλ έλα νινθιεξσµέλν πξφγξαµµα 

εθπαίδεπζεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα εμήο: Σν πξψην ζηάδην ην νπνίν αθνξά ζηνλ 

θαζνξηζµφ ησλ αλαγθψλ γηα εθπαίδεπζε θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάµµαηνο. Σν δεχηεξν 

ζηάδην αλαθέξεηαη ζηνλ θαζνξηζµφ ηνπ ηξφπνπ παξνρήο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην ηξίην 

ζηάδην πεξηιαµβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζµάησλ (Rogers, 1999) 

 

1.1.11. Δθπαηδεπηηθή αμηνιόγεζε –Μνληέια  Αμηνιόγεζεο 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αμηνιφγεζε απνηειεί αλαπηπζζφκελν πεδίν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο. Δίλαη γεγνλφο φηη, ε αμηνιφγεζε ηεο 

εθπαίδεπζεο απνηειεί ηε ζπζηεµαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Δμεηάδεηαη, δειαδή, αλ είρε σο απνηέιεζµα ηε γλψζε, ηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ ή αλ πξνθάιεζε αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε λννηξνπία ησλ 

εθπαηδεπνµέλσλ (Aguinis,2009). Σαπηφρξνλα, ε αμηνιφγεζε ηεο 
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απφθηεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ηεο κάζεζεο,  νδεγεί ζηελ επηβεβαίσζε  ηεο 

επίηεπμεο ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάµµαηνο.  

Μηα δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ λα 

γίλεη µε θξηηήξην ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο. Σν 1967 ν M. Scriven πξφηεηλε ηελ 

θαηάηαμε ησλ αμηνινγήζεσλ βαζηδφκελνο ζην ζθνπφ πνπ εμππεξεηνχλ απηέο, θαη πξψηνο 

εηζήγαγε ηνπο φξνπο «δηαµνξθσηηθή» θαη  «απνινγηζηηθή» αμηνιφγεζε.  

Όηαλ ιέκε δηαµνξθσηηθή αμηνιόγεζε ελλννχκε ηελ αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη  

µε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο πξνγξάµµαηνο θαη ησλ 

πξνζδνθψκελσλ απνηειεζµάησλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε επηδηψθεη ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ πξνγξάµµαηνο µε δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ δηνξζσηηθψλ ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο πινπνίεζεο ελφο πξνγξάµµαηνο. 

Με ηνλ φξν απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε ελλννχκε ηελ αμηνιφγεζε πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ εμαγσγή ζπµπεξαζµάησλ αλαθνξηθά κε ηελ αμία ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάµµαηνο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη µε ηε ζπλέρηζε 

ή κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάµµαηνο. 

Μηα άιιε δηάθξηζε ησλ ηχπσλ αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη βάζεη ηεο 

πξνέιεπζεο ηνπ αμηνινγεηή. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αμηνινγεηήο πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

θνξέα πνπ πινπνηεί ην πξφγξαµµα ηφηε ππάξρεη «εζωηεξηθή αμηνιόγεζε», ελψ φηαλ ν 

αμηνινγεηήο δελ αλήθεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα,  πξφθεηηαη γηα «εμωηεξηθή 

αμηνιόγεζε». 

αθέζηαηα, πνιιέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα καο δψζεη ε 

αμηνιφγεζε ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

ζρεδίαζε θαη ηελ εθαξκνγή κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ζηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο βάζεη εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ,  ζηελ αλαγλψξηζε δηαθφξσλ 

πξνβιεκάησλ  πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ηφζν θαηά ηελ αλάπηπμε φζν θαη θαηά ηελ 

πινπνίεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ επηινγή λέσλ πφξσλ θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ησλ ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, θ.ά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα σο κνληέιν αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν 

ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηνπ Donald Kirkpatrick (1994), ζχκθσλα κε ην γίλεηαη ε απνηίκεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ  ηεο εθπαίδεπζεο. Σα επίπεδα είλαη ηα αθφινπζα: 

Δπίπεδν 1 – Αληηδξάζεηο. ην επίπεδν απηφ, ε αμηνιφγεζε  δείρλεη πψο 

αληηδξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, δειαδή απαληνχλ νη 

εθπαηδεπφκελνη ζε εξσηήζεηο γηα ην πψο αληηιήθζεθαλ ην πξφγξακκα. 
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Δπίπεδν 2 – Μάζεζε. Σν επίπεδν απηφ, ρξεζηκνπνηεί ηεζη πξηλ απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη κεηά απφ απηήλ, γηα λα αμηνινγήζεη ην κέγεζνο κάζεζεο ζε έλα 

επηκνξθσηηθφ πξνγξάκκα. ην δεχηεξν επίπεδν ηεο αμηνιφγεζεο εμεηάδεηαη εάλ νη 

ζπκκεηέρνληεο απνθφκηζαλ ή βειηίσζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο . 

Δπίπεδν 3 – Μεηαθνξά. Σν επίπεδν 3 κεηξά ηε κεηαθνξά γλψζεσλ πνπ έρεη 

εκθαληζηεί ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Γειαδή εμεηάδεηαη αλ νη γλψζεηο εθαξκφδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη απφ 

ηνπο ίδηνπο. 

Δπίπεδν 4 – Απνηειέζκαηα. ην ηειεπηαίν επίπεδν, ππνινγίδεηαη ε επηηπρία 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Δμεηάδεη πνηα ε ηειηθή επίδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηελ επηρείξεζε ή νξγαληζκφ θαη θαηά πφζν αλαπηχρζεθαλ νη ζηφρνη κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν επίπεδν απηφ απνηειεί ηελ ηειηθή εθηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

1.1.12. Μέζνδνη θαη Σερληθέο Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ 

Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, ε νπνία δηεξεπλά 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ έξεπλα. Γειαδή: 

 Δξσηεµαηνιόγην  

Σν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηµνπνηείηαη ζπρλφηεξα  κε ζθνπφ ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ απφ 

ηνπο ζπληειεζηέο ησλ πξνγξαµµάησλ. Σα εξσηεµαηνιφγηα ζπµπιεξψλνληαη θαη απφ 

ηνπο εθπαηδεπνµέλνπο αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ πξνγξαµµάησλ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο φζνλ αθνξά πξνγξάµµαηα πνπ επαλαιαµβάλνληαη, ζπµπιεξψλνληαη 

εξσηεκαηνιφγηα θαη απφ άιια ζηειέρε ηνπ θνξέα πινπνίεζεο φπσο ζπληνληζηέο θαη 

δηνίθεζε. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ είλαη ζρεηηθέο µε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήµαηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο.  

 πλέληεπμε  

Οη ζπλεληεχμεηο κε εθπαηδεπηέο αιιά θαη εθπαηδεπνµέλνπο, είλαη  αηνµηθέο ή θαη 

νµαδηθέο, εζηηαζµέλεο ζε έλα ζπγθεθξηµέλν δήηεµα ή γεληθέο θαη βνεζνχλ ψζηε λα 

εμαρζνχλ  πιεξέζηεξα ζπµπεξάζµαηα φζνλ αθνξά ηηο εξσηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηα 

εξσηεµαηνιφγηα. Δπίζεο, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο παίξλνπκε πιεξνθνξίεο πνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζνχλ κε άιινπο ηξφπνπο θαη κέζα.  

 Παξαηήξεζε  

Ζ παξαηήξεζεο απνηειεί κηα ηερληθή αμηνιφγεζεο, θαη καο βνεζά ψζηε λα 

ζπγθεληξψζνπκε δεδνµέλα πνπ δελ είλαη δπλαηφλ  λα πξνθχςνπλ απφ ηα 

εξσηεµαηνιφγηα ήαπφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δηδηθφηεξα, µε ηελ 
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παξαηήξεζε ζηνπο εθπαηδεπηέο µπνξνχµε λα εμεηάζνπκε αλ νη ρξεζηµνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. Δπίζεο, κε ηελ παξαηήξεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηνπ ηξφπν εθηέιεζεο µηαο πξαθηηθήο άζθεζεο 

εμεηάδνπκε αλ νη εθπαηδεπφκελνη απέθηεζαλ γλψζεηο θαη ζε πνην βαζκφ. 

(Γηλνπνχινπ,2018) 
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1.2.Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

1.2.1.Ο  αζηπλνκηθόο ζεζκόο-Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ ιέμε «ΑΣΤΝΟΜΗΑ» είλαη κηα ζχλζεηε ιέμε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηνπο 

φξνπο «Άζηπ» θαη «Νφκνο» θαη έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία Διιεληθή ιέμε 

«ΠΟΛΗΣΔΗΑ». Ο φξνο απηφο ζήκαηλε ην ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη ηε δχλακε ή ηελ 

εμνπζία ηνπ πξντζηακέλνπ (άξρνληα) λα κεξηκλά γηα ηε ηήξεζε ησλ ζεζπηζζέλησλ 

θαλφλσλ θαη λα θαζηζηά απηνχο απαξαβίαζηνπο. Οη Ρσκαίνη παξέιαβαλ ηνλ φξν 

«POLITIA» κε ηελ ίδηα έλλνηα, δειαδή ηελ έλλνηα ηελ νπνία είρε θαζνξίζεη ν 

Αξηζηνηέιεο (θαιή ηάμε-δηνίθεζε ηεο πφιεσο- πξνζηαζία ηεο δσήο ,ηεο ηηκήο θαη ηεο 

πεξηνπζίαο ησλ πνιηηψλ), κε ηελ έλλνηα ηελ νπνία είρε θαζνξίζεη ν Πιάησλαο (θαηά 

Νφκν ξχζκηζε ηεο δσήο ηεο πφιεσο), ν Ηζνθξάηεο (ε ςπρή ηεο πφιεσο – ην ζχκβνιν 

επθπΐαο, απηή πνπ ζθέπηεηαη ηα πάληα θαη ξπζκίδεη θάζε θαθφ θαη αληηκεησπίδεη πάζα 

επηζπκβαίλνπζα ζπκθνξά), αιιά θαη άιινη αξραίνη ζνθνί.   

Ηζηνξηθά, βιέπνπκε πσο ν Κψδηθαο ηνπ Υακνπξακπί απνηειεί ηελ πξψηε 

θαηαγεγξακκέλε κνξθή πνηληθήο λνκνζεζίαο. Αθνινχζσο, νη Δβξαίνη έθηηαμαλ ην 

Μσζατθφ λφκν θαη ηνλ θψδηθα εζηθήο. 

Οη Έιιελεο θηιφζνθνη, φπσο ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο, δελ δίζηαδαλ λα 

ζπζρεηίζνπλ ην λφκν θαη ηελ ηάμε κε ηελ αξεηή (Bayley, 1999).  

Αιιά θαη νη αξραίνη Έιιελεο είραλ δηακνξθψζεη κία κνξθή «αζηπλνκίαο», ε νπνία 

απνηεινχληαλ απφ κηζζσηνχο «αζηπλνκηθνχο», νη νπνίνη ήηαλ θχιαθεο ησλ 

δηθαζηεξίσλ. 

Χζηφζν, έσο ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, ε εμνπζία αζθείην ρσξίο λνκηθφ 

πεξηνξηζκφ, κέζα ζε έλα θιίκα απζαηξεζίαο θαη θαηαπίεζεο ησλ πνιηηψλ απφ ηνλ 

εθάζηνηε άξρνληα. Όκσο, κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ζεζπίζηεθαλ θαλφλεο, νη νπνίνη 

δηακφξθσζαλ ην θξάηνο δηθαίνπ πνπ ηθαλνπνηεί ην αίζζεκα δηθαηνζχλεο ηνπ πνιίηε. Σν 

θξάηνο δηθαίνπ, ινηπφλ, δηέπεηαη απφ γξαπηνχο θαλφλεο δηθαίνπ θαη ηα άηνκα πνπ 

δεζκεχνληαη απφ ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο αζθνχλ θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Φπζηθά, ν 

αζηπλνκηθφο κέζα ζην θξάηνο δηθαίνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ηνλ πνιπδηάζηαην 

ξφιν ηνπ, ζπλδπάδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ νινθιήξσζε σο θνηλσληθφ άηνκν, αιιά θαη 

ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο δεκφζην ιεηηνπξγφο. (Giddens, 1995). 

Ζ πξψηε ζχγρξνλε επαγγεικαηηθή αζηπλνκηθή δχλακε νξγαλψζεθε ην 1829 απφ ηνλ Sir 

Robert Peel ζηελ Αγγιία, θαη νη άλδξεο ηεο δχλακεο απηήο απνθαινχληαλ «Bobbies». Ο 

Peel πίζηεπε φηη ε απφιπηε έιιεηςε εγθιεκαηηθφηεηαο είλαη ε απφιπηε επηηπρία ηνπ 

έξγνπ ηεο αζηπλνκίαο θαη νξίδεη σο βαζηθέο αξρέο ηελ πεηζαξρία, ηελ εκθάληζε θαη ην 

εζηθφ. Δπηπιένλ, ν Peel ζεσξνχζε φηη ε άξηηα εθπαίδεπζε ηνπ αζηπλνκηθνχ ήηαλ 
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πςίζηεο ζεκαζίαο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ζηνλ 

πνιίηε, δίλνληαο παξάιιεια έκθαζε ζηελ θαιή πξνζσπηθή εκθάληζε θαη πγηεηλή ηνπ 

θάζε αζηπλνκηθνχ. Αθφκε, πίζηεπε πσο ε αζηπλνκία πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή, 

απνηειεζκαηηθή θαη νξγαλσκέλε κε ζηξαηησηηθή πεηζαξρία. Πξάγκαηη, νη Bobbies 

ζεσξήζεθαλ πξφηππν αζηπλνκίαο, θαζψο εθάξκνζαλ ηηο αξρέο ηνπ Peel θαη έζεζαλ 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ αζηπλνκηθψλ (Lentz & Chaires, 2007). 

ηηο κέξεο καο, ν φξνο «αζηπλφκεπζε» πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ φζν 

θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο, κε ζθνπφ ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. Ο LaGrange (1998) ππνζηεξίδεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ε 

αζηπλνκία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεραληζκνχο ηεο θνηλσλίαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

ηήξεζε ηεο ηάμεο. 

ήκεξα, ινηπφλ ν ξφινο ηνπ αζηπλνκηθνχ είλαη πνιχπινθνο θαζφηη θαιείηαη 

λα αληαπεμέιζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ νμχζπκν πνιίηε, ηνλ αβνήζεην νδεγφ αιιά 

θαη λα ζπιιάβεη ηνλ παξαβάηε πνιίηε.  (LaGrange, 1998). 

 

1.2.2.  Ο αζηπλνκηθόο ζεζκόο ζηελ Διιάδα 

χκθσλα κε ηζηνξηθέο έξεπλεο, ε Διιεληθήο Αζηπλνκία έρεη ηηο ξίδεο ηεο 

ζηνλ 5ν αηψλα Π.Υ, φπνπ ζηελ πφιε ησλ Αζελψλ ππήξραλ δηαθεθξηκέλεο αζηπλνκηθέο 

αξρέο. Πην πξηλ, ε άζθεζε αζηπλνκηθψλ δηθαησκάησλ ππαγφηαλ ζην βαζηιηά. Χζηφζν, 

δελ ππάξρεη θακηα αλαθνξά γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ επνρή ησλ αξραηνηάησλ 

βαζηιέσλ κέρξη ηνπ Θεζέα (1.300π.ρ.). 

Απφ ηνλ 5ν π.ρ αηψλα θαη αξγφηεξα, φηαλ ηέζεθαλ νη βάζεηο ηνπ κεγαιείνπ 

θαη ηεο αθκήο ησλ Αζελψλ, θαζηεξψζεθαλ θαη νη αζηπλνκηθέο Αξρέο.  Ζ απνζηνιή ηνπο 

ήηαλ αλάινγε κε απηή ησλ ζεκεξηλψλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ δειαδή ε επθνζκία, ε 

πγηεηλή θαη ε θαζαξηφηεηα, ε πξνζηαζία ησλ εζψλ, ε αγνξαλνκηθή επηηήξεζε, ε 

επηηήξεζε ησλ νηθνδνκψλ, ε επηηήξεζε ησλ μέλσλ, ε πξφιεςε ησλ δεκνζίσλ 

δπζηπρεκάησλ θαη πνιιά άιια αληηθείκελα.  

Μάιηζηα, απφ ηζηνξηθή πεγή, πξνθχπηεη φηη νη αζηπλνκηθέο αζρνιίεο δελ ήηαλ 

ζηε κέξηκλα κηαο θαη κφλεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο αιιά ήηαλ θαηαλεκεκέλεο ζε δηάθνξεο 

αξρέο ηεο Πνιηηείαο. Ζ επνπηεία φισλ ηνχησλ ησλ αξρψλ, σο πξνο ηελ αζηπλνκηθή 

εμνπζία, αλήθε ζην αλψηαην Αζελατθφ δηθαζηήξην, ηνλ Άξεην Πάγν. Δθείλνη πνπ 

εθηεινχζαλ αζηπλνκηθά θαζήθνληα ζηε πνιηηεία ησλ Αζελαίσλ ήηαλ νη «Αζηπλφκνη», 

γηα ηελ αζηπλφκεπζε ησλ νδψλ , νη «Aγνξαλφκνη», νη «ηηψλεο ή ηηνθχιαθεο», νη 

«Μεηξνλφκνη» θαη νη «Δπηκειεηέο Δκπνξίνπ» γηα ηελ αζηπλφκεπζε ηεο αγνξάο θαη ηνπ 

εκπνξίνπ. Δπηπιένλ, ππήξραλ ήηαλ νη «Γπλαηθνλφκνη», νη «Σεηρνπνηνί», νη «Δπηκειεηέο 
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ησλ πδάησλ», νη «Φχιαθεο ιηκέλσλ«, νη «Έλδεθα«, νη «ηξαηεγνί«, θαη ηδίσο ν 

«Πνιέκαξρνο«, νη «Πξπηάλεηο«, θαη νη «Πεξίπνινη». 

Ζ πξψηε κνξθή νξγαλσκέλεο αζηπλνκίαο ζηε ρψξα καο ήηαλ ε Βαζηιηθή 

Υσξνθπιαθή, ε νπνία ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1833 θαη πξφηππφ ηεο ππήξμε ε Γαιιηθή 

Υσξνθπιαθή. Οη ρσξνθχιαθεο εθηεινχζαλ αζηπλνκηθά αιιά θαη ζηξαηησηηθά 

θαζήθνληα θαη θχξηνο ζθνπφο ηνπο ήηαλ  λα δηαθπιάμνπλ ηελ θνηλή αζθάιεηα θαη ηνπο 

λφκνπο. Λίγνπο κήλεο κεηά, ην Γεθέκβξην ηνπ 1833, κε αθνξκή ηε δηαίξεζε ηεο ρψξαο 

ζε δήκνπο, ηδξχεηαη ε Γεκνηηθή αζηπλνκία. Αθνινχζσο,  ηδξχζεθε ε Οξνθπιαθή, ε 

Δζλνθπιαθή θαη ε Γηνηθεηηθή αζηπλνκία θαη ζθνπφο ησλ ζσκάησλ απηψλ, ήηαλ ε 

θχιαμε ησλ ζπλφξσλ θαη ηνπ ζπληαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ Υσξνθπιαθή ζηα 

κεηέπεηηα ρξφληα δηαδξακάηηζε, θπξίσο, ζηξαηησηηθφ ξφιν, ζπκκεηέρνληαο ζε κεγάινπο 

αγψλεο ηεο Διιάδαο, φπσο ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν. 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 1370/1918 ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ηδξχζεθε ε 

Αζηπλνκία Πφιεσλ ην 1920, ε νπνία εθηεινχζε ηα αζηπλνκηθά θαζήθνληα ζε ιίγεο 

κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο. Ζ πξψηε πφιε πνπ απέθηεζε Αζηπλνκία Πφιεσλ ήηαλ ε 

Κέξθπξα (1921), αθνινχζσο ε  Πάηξα (1922), ν Πεηξαηάο (1923) θαη  ε  Αζήλα (1925). 

Ζ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο δελ απέθηεζε Αζηπλνκία Πφιεσλ εμαηηίαο ηεο αληίδξαζεο 

ηεο ηφηε Γηνίθεζεο ηεο Υσξνθπιαθήο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε Αζηπλνκία Πφιεσλ είρε σο απνζηνιή ηεο, ηελ 

αζηπλφκεπζε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο πφιεο ηεο Κέξθπξαο ελψ ε  

Διιεληθή Υσξνθπιαθή αζηπλφκεπε ηα πξνάζηηα ηεο Αζήλαο, ηνπ Πεηξαηά, ηεο Πάηξαο, 

ην λεζί ηεο Κέξθπξαο θαη ηελ ππφινηπε ειιεληθή επηθξάηεηα. Αθφκε, είρε αλαιάβεη ηε 

θχιαμε ησλ Γηθαζηηθψλ Μεγάξσλ, ηεο Βνπιήο, ησλ αλαθηφξσλ θαη ηελ αζθάιεηα 

πςειψλ πξνζψπσλ. Απηά ηα  δχν ψκαηα ήηαλ εληειψο απηφλνκα, είραλ ην θαζέλα ην 

δηθφ ηνπο αξρεγφ θαη ππάγνληαλ ζην Τπνπξγείν Γεκνζίαο Σάμεο. πλεξγάδνληαλ κφλν 

ζε εμαηξεηηθά ζνβαξέο πεξηπηψζεηο (Κψδηθαο Γενληνινγίαο Αζηπλνκηθνχ, 2004). 

Σν έηνο 1969 ε Διιεληθή Βαζηιηθή Υσξνθπιαθή κεηνλνκάζζεθε ζε 

Διιεληθή Υσξνθπιαθή. Σν έηνο 1984, βάζεη ηνπ λφκνπ 1481/1984 «Οξγαληζκφο 

Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο» ε Διιεληθή Υσξνθπιαθή ζπγρσλεχηεθε κε ηελ 

Αζηπλνκία Πφιεσλ, θαη δεκηνπξγήζεθε  ε  Διιεληθή Αζηπλνκία. 

Ζ ειιεληθή Αζηπλνκία ζηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή θαη βάζεη ηνπ λφκνπ 2800/2000 είλαη 

ψκα Αζθάιεηαο θαη έρεη σο απνζηνιή: 

 ηελ εμαζθάιηζε ηεο δεκφζηαο εηξήλεο θαη επηαμίαο θαη ηεο απξφζθνπηεο θνηλσληθήο 

δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε ηεο αζηπλνκίαο γεληθήο 

αζηπλφκεπζεο θαη ηξνραίαο.  
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 ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Κξάηνπο θαη ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπληαγκαηηθήο ηάμεο, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ άζθεζε ηεο αζηπλνκίαο δεκφζηαο θαη θξαηηθήο αζθάιεηαο. 

 ηελ πξφιεςε θαη απνηξνπή ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ – εμφδνπ αιινδαπψλ ζηελ 

Διιάδα θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ είζνδν, έμνδν, 

παξακνλή θαη εξγαζία ησλ αιινδαπψλ ζηε ρψξα, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζε ηεο 

αζηπλνκίαο αιινδαπψλ θαη πξνζηαζίαο ζπλφξσλ. 

Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία απνηειείηαη απφ Κεληξηθέο θαη Πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο κε πξντζηάκελε αξρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, ην Αξρεγείν. Σν Αξρεγείν ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πξνγξακκαηίδεη, θαηεπζχλεη, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηε 

δξάζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ θαη εμαζθαιίδεη ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία, είλαη πάληα θνληά ζηνλ πνιίηε, 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο, κε αλαβαζκηζκέλε εθπαίδεπζε, κε 

ζχγρξνλε αληεγθιεκαηηθή πνιηηηθή, κε αμηνπνίεζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο, αιιά θαη κε δηεζλή αζηπλνκηθή ζπλεξγαζία. 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο είλαη πνιππιεζέο κε 

δηαθνξεηηθά επίπεδα εθπαίδεπζεο & γξακκαηηθψλ γλψζεσλ. Απνηειείηαη απφ 

αζηπλνκηθνχο θαη πξνζσπηθφ εηδηθψλ θαζεθφλησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ (ηαηξνί, 

θνηλσληνιφγνη, ςπρνιφγνη) πνπ ππεξεηνχλ ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, πεξηιακβάλεη 

ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, πνπ εθηειεί δηνηθεηηθήο θχζεσο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο εηδηθνχο 

θξνπξνχο, πνπ αλαιακβάλνπλ ηε θχιαμε εππαζψλ ζηφρσλ θαη ηε δηελέξγεηα πεξηπνιηψλ 

θαη ηνπο ζπλνξηαθνχο θχιαθεο, πνπ έρνπλ σο θχξην έξγν ηνπο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ιαζξνκεηαλάζηεπζεο. 

 

1.2.3. Ο ξόινο ηνπ ζύγρξνλνπ Αζηπλνκηθνύ 

Ο ξφινο ηνπ αζηπλνκηθνχ ζηηο κέξεο καο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηε δίσμε ησλ θαθνπνηψλ, αιιά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, είλαη ε πξνζέγγηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ κε 

αλζξσπηζκφ, ζεκλφηεηα θαη θνηλσληθή επαηζζεζία. Ο αζηπλνκηθφο, ινηπφλ, 

ππνρξενχηαη λα ζέβεηαη ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ θαη λα κεξηκλά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ελεξγεί θαηά 

ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, ηεο επηείθεηαο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηνπ 

ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ. Καζεκεξηλφ κέιεκα ηνπ αζηπλνκηθνχ, 

απνηειεί ε εθδήισζε πξσηνβνπιηψλ θαη ε ιήςε πξαθηηθψλ κέηξσλ, ψζηε λα 

πξνιακβάλνληαη αδηθίεο θαη λα επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζή ηνπο, 
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θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο, ζπλεξγαζίαο θαη θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο.(Π.Γ.254/2004) 

πρλά, ν αζηπλνκηθφο θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαιψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, ζηελ εηξεληθή επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, ζην ζεβαζκφ ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο. Πνιιέο θνξέο, 

εμάιινπ, αληηκεησπίδεη ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ιεηηνπξγψληαο κε επαηζζεζία 

θαη ζπκπφληα (Novak, Alarid & Lucas, 2003). Ζ πιεηνςεθία ησλ αζηπλνκηθψλ είλαη 

άηνκα κε απμεκέλε λνεκνζχλε θαη παξαηεξεηηθφηεηα. Θεσξνχληαη ζπγθξαηεκέλα, 

αλεμάξηεηα, ππεχζπλα θαη αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά δχζθνιεο θαηαζηάζεηο 

(Evans, Coman & Stanley,1992, Paoline, 2003, Hickman, 2004). 

Δπηζεκαίλεηαη φηη,  νη αζηπλνκηθνί εκπιέθνληαη ζπρλά θαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά 

ζε επηθίλδπλεο πεξηπηψζεηο, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ απμεκέλν άγρνο θαη ελαιιαγή ζηε 

δηάζεζή ηνπο. Απνηειέζκαηα εξεπλψλ έρνπλ δείμεη φηη, ν  αζηπλνκηθφο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αζηπλνκηθήο ηνπ ζεηείαο, αλαπηχζζεη ζπλαηζζήκαηα θαρππνςίαο, αδηαθνξίαο, 

θπληζκνχ θαη απνμέλσζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην άγρνο πνπ ηνπ πξνθαιείηαη 

απφ ην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

ην ζεκείν απηφ, λα αλαθέξνπκε φηη ζηε ζχγρξνλε αζηπλνκία  έρεη εληαρζεί 

κεγάινο αξηζκφο γπλαηθψλ, απφθνηηνη αλψηεξσλ θαη αλψηαησλ ζρνιψλ θαη κέιε 

δηαθφξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ νκάδσλ, κε απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηεο 

αζηπλφκεπζεο. Πξάγκαηη, ε ζπλεξγαζία ηνπ αζηπλνκηθνχ κε ηνλ πνιίηε είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζπκπαξάζηαζεο. Φαίλεηαη, 

κάιηζηα, φηη νη απφθνηηνη αλσηέξσλ ζρνιψλ εθηηκνχλ θαη εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο 

θνηλσληθήο αζηπλφκεπζεο θαη νδεγνχληαη ζην μεθάζαξν ξφιν ηνπο (Haar, 1997). 

Γίλεηαη ζαθέο, ινηπφλ, φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζηπλνκηθνχ πξνζαξκφζηεθε ζηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο.  

ήκεξα, ζηελ επνρή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο, είλαη πνιχ ζπρλά ηα 

πεξηζηαηηθά φπνπ ν αζηπλνκηθφο ιεηηνπξγφο θαιείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνιηηψλ, κε γλψκνλα ηνλ αλζξσπηζκφ, ηελ θνηλσληθή 

επαηζζεζία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ρσξίο πξνθαηάιεςε. Χζηφζν, 

απνηειέζκαηα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αζηπλνκηθψλ πξνο ηνπο πνιίηεο 

νξηζκέλεο θνξέο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηά ηνπο θηάλνληαο, πνιιέο 

θνξέο, ζε ζεκείν ξαηζηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, νη πνιίηεο ληψζνπλ φηη νη αζηπλνκηθνί δελ αληαπνθξίλνληαη 

εγθαίξσο ζηελ θιήζε ηνπο γηα βνήζεηα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη ε 

πεπνίζεζε ησλ πνιηηψλ φηη δελ αληηκεησπίδνληαη άκεζα ηα πεξηζηαηηθά ζηα νπνία 

εκπιέθνληαη. Οκάδεο κεηνλνηήησλ εκθαλίδνπλ αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 
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αζηπλνκία θαη ην έξγν ηεο ζεσξψληαο φηη ε δξάζε ηεο θαζνξίδεηαη απφ έλαλ δηθφ ηεο 

θνηλσληθφ θαη εζηθφ θψδηθα (Webb & Marshall, 1995). 

Αθφκε, κειέηεο ζην ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο ζεκεηψλνπλ ηελ ακθηζβήηεζε 

ησλ πνιηηψλ σο πξνο ην ξφιν ηεο αζηπλνκίαο. Αληίζηνηρα, έξεπλεο παξνπζηάδνπλ ηελ 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηελ αζηπλνκία, εθφζνλ απηή, θαηά πεξηφδνπο, 

ζπλδέζεθε κε πξάμεηο ακθίβνιεο, ειιηπνχο ή θαη αλχπαξθηεο λνκηκφηεηαο. Νεφηεξεο 

κειέηεο, θαηαδεηθλχνπλ φηη ε φπνηα ακθηζβήηεζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζην ζεζκφ θαη 

ηα πξφζσπα ηεο αζηπλνκίαο ζπλδέεηαη πιένλ κε δεηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο δηαθζνξάο (Correia, Reisig & Lovrich, 1996, 

Lewis, Rosenberg & Sigler, 1999, Zhao, Lovrich & Robinson, 2001). 

 

1.2.4.Γηάθξηζε ηνπ αζηπλνκηθνύ πξνζσπηθνύ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

απνηειείηαη απφ αζηπλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πξνζσπηθφ, απφ πλνξηαθνχο Φχιαθεο θαη 

Δηδηθνχο Φξνπξνχο. Σν αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ δηαθξίλεηαη ζε Αζηπλνκηθνχο γεληθψλ 

θαη εηδηθψλ θαζεθφλησλ. Οη Αζηπλνκηθνί γεληθψλ θαζεθφλησλ, ππεξεηνχλ ζε φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ελψ νη αζηπλνκηθνί εηδηθψλ θαζεθφλησλ 

ππεξεηνχλ ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Πξφθεηηαη γηα βηνιφγνπο, ρεκηθνχο, ηαηξνχο 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, θπζηθνχο, νηθνλνκνιφγνπο θιπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε αθνξά 

ηνπο αζηπλνκηθνχο γεληθψλ θαζεθφλησλ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη, απφ ην έηνο 1994, ε εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηηο ρνιέο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Αζηπθπιάθσλ θαη Αμησκαηηθψλ), πξαγκαηνπνηείηαη, κεηά ηελ 

επηηπρία ηνπο ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο, µε επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ. (Ν.2226/1994 «Δηζαγσγή, εθπαίδεπζε θαη κεηεθπαίδεπζε ζηηο 

ρνιέο ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο») 

χκθσλα κε ην λφκν 3686/08, άξζξν 13, ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία 

εληάζζνληαη αθφκα πλνξηαθνί θχιαθεο θαη Δηδηθνί θξνπξνί. Ζ πξφζιεςε ησλ 

θαηεγνξηψλ απηψλ γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ (κφξηα). 

Δλδερνκέλσο, νξηζκέλνη λα είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο, ην ηειεπηαίν 

δελ απνηειεί πξνυπφζεζε πξφζιεςεο. θνπφο ηεο εθπαίδεπζήο ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ, 

πνπ δηαξθεί ηέζζεξηο κήλεο, είλαη λα αλαπηπρζνχλ νη ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο 

ηθαλφηεηεο, έηζη ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνζηνιή ηνπο. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εηψλ πξαγκαηηθήο 

ππεξεζίαο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο θαη πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε δχν κελψλ, δχλαληαη λα 

εληαρζνχλ ζην αζηπλνκηθφ πξνζσπηθφ έρνληαο ηα ίδηα δηθαηψκαηα, θαζήθνληα θαη 

ππνρξεψζεηο (Οξγαληθνί Νφκνη θαη Καλνληζκνί Διιεληθήο Αζηπλνκίαο).  
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1.2.5. Η  εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ αζηπλνκηθώλ 

Απφ ην έηνο 1995, ζηε ρψξα καο ε εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηηο ρνιέο ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Αζηπθπιάθσλ θαη Αμησκαηηθψλ), ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη, µε ην ζχζηεµα πξφζβαζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, δειαδή κεηά ηελ επηηπρία ηνπο ζηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο . ηηο 

αζηπλνκηθέο ζρνιέο, πξαγκαηνπνηείηαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε ηνπ Αζηπλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ γεληθψλ θαζεθφλησλ, δειαδή ν ζπνπδαζηήο ιακβάλεη ηε βαζηθή ηνπ 

εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζεη 

νηηδήπνηε ηνλ απαζρνιήζεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν. πγθεθξηκέλα, ε εθπαίδεπζε πνπ 

ιακβάλεη απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ ζεσξίαο, λνκηθψλ γλψζεσλ θαη εθαξκνγήο ησλ 

γλψζεσλ ζε πξαθηηθέο θαη ηερληθέο. Οπζηαζηηθά, ε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ 

έρεη ζεκαληηθή ζπνπδαηφηεηα, θαζφηη  αξγφηεξα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν ζα απαηηεζεί 

λα δηαρεηξηζηεί  πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά κε νξζή ζθέςε θαη κε φζν ην δπλαηφλ κεησκέλε 

ρξήζε βίαο.  

 

1.2.6. Η Αζηπλνκηθή αθαδεκία  

Ζ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, έρεη δηνηθεηηθή 

θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ε επνπηεία ζε απηήλ αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γεκφζηαο 

Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κέζσ ηνπ Δπηηειείνπ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

 Ζ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία έρεη σο απνζηνιή, ηελ εθπαίδεπζε, κεηεθπαίδεπζε, 

επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη βαζκψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. ην πιαίζην εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο ηεο ε Αζηπλνκηθή 

Αθαδεκία αλαπηχζζεη ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα, δξάζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθνχ ή εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζπκβάιινπλ γεληθά ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο απφ απηήλ επαγγεικαηηθήο θαη αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο. 

Οη απφθνηηνη ησλ ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο έρνπλ πξφζβαζε, ζε ζπλαθή κε 

ηελ απνζηνιή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηα εηδηθφηεξα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο, κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ησλ αλψηαησλ θαη αλψηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

ηεο ρψξαο ή θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο λνκηθήο, δηνηθεηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο εγθιεκαηνινγίαο, ηεο αλάπηπμεο θαη 

δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο θνηλσληνινγίαο. 

Ζ Αζηπλνκηθή Αθαδεκία ζπγθξνηείηαη απφ ην Δπηηειείν ηεο θαη ηηο αθφινπζεο ρνιέο: 

α. ρνιή Αζηπθπιάθσλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

β. ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 
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γ. ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

δ. ρνιή Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

 (N.4249/2014  άξζξν 38  «Αλαδηνξγάλσζε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο..»)  

 

1.2.7.ρνιε αμησκαηηθώλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 319/24-8-1995, ε ρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο έρεη σο απνζηνιή ηελ επηζηεκνληθή κφξθσζε θαη ηελ επηρεηξεζηαθή 

θαηάξηηζε, θαζψο επίζεο θαη ηελ πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή θαιιηέξγεηα ησλ κειινληηθψλ 

ζηειερψλ - αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Ζ ρνιή Αμησκαηηθψλ είλαη ηζφηηκε 

κε ηηο ρνιέο ησλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο 

Παξαγσγηθέο ρνιέο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ.  

Ζ εηζαγσγή ησλ ππνςεθίσλ ζπνπδαζηψλ ζηε ρνιή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 

έηνο 1995 κε ην ζχζηεκα ησλ Παλειιήλησλ Δμεηάζεσλ. Οη ππνςήθηνη πξηλ ηελ επηινγή 

ηνπο απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ππνβάιινληαη ζε πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο 

ζπλίζηαληαη ζε ςπρνηερληθή δνθηκαζία, πγεηνλνκηθέο εμεηάζεηο θαη αζιεηηθέο δνθηκαζίεο. 

Οη ππνςήθηνη πνπ δελ θξίλνληαη ηθαλνί ζε θάπνηα απφ ηηο πξνθαηαξθηηθέο δνθηκαζίεο, δελ 

έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα ηε ρνιή Αμησκαηηθψλ. 

Ζ θνίηεζε ζηε ρνιή δηαξθεί νθηψ (8) εμάκελα θαη ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) 

εθπαηδεπηηθά έηε, ελψ δηαθξίλεηαη ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή, αθνινπζψληαο ηα δηεζλή 

πξφηππα. 

Ζ εθπαίδεπζε απνβιέπεη ζηελ άξηηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, γεληθή 

κφξθσζε θαη ηελ θαηάιιειε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί Αμησκαηηθνί  ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Με 

ην γεληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ην νπνίν θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο, θαζνξίδνληαη ε δηδαθηέα χιε θάζε καζήκαηνο θαη ν 

ρξφλνο δηδαζθαιίαο γηα θάζε εμάκελν. Σα σξνιφγηα πξνγξάκκαηα θαηαξηίδνληαη απφ ηε 

ρνιή. Δηδηθφηεξα, νη πξσηνεηείο δφθηκνη κε ηελ παξνπζίαζή ηνπο ζηε ρνιή πθίζηαληαη 

ηελ πξνβιεπφκελε βαζηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, κε κέξηκλα ηεο ρνιήο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ δηδάζθνληαη καζήκαηα φπσο: Πνηληθφ 

Γίθαην, Πνηληθή Γηθνλνκία, Δγθιεκαηνινγία, Αλαθξηηηθή, ηνηρεία Κνηλσληθήο 

Φπρνινγίαο, Οξγαληζκφο - Καλνληζκνί Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Οπινηερληθή-θνπνβνιή 

θ.α.  

Οη δφθηκνη ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπο, κηα μέλε γιψζζα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο νη 

δφθηκνη εληάζζνληαη ζε μερσξηζηή θαηά γιψζζα θαη επίπεδν γλψζεσλ νκάδα, εθφζνλ 

ππάξρεη δπλαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ πξνηίκεζή ηνπο θαη κε βάζε ππεχζπλε δήισζε πνπ 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1831&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6121&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6122&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6122&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6123&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6123&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6124&Itemid=52&lang=&lang=
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ππνβάιινπλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηε ρνιή, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ηεο 

νκάδαο αλέξρεηαη ζε δέθα πέληε ηνπιάρηζηνλ δνθίκνπο. Γηα ηελ έληαμε ζε νκάδεο 

επηπέδνπ γλψζεο ηεο μέλεο γιψζζαο ιακβάλεηαη ππφςε ε πξνηίκεζε ηνπ δνθίκνπ, νη 

ηπρφλ θαηερφκελνη ηίηινη ζπνπδψλ ηεο μέλεο γιψζζαο θαη ηέινο ε εθηίκεζε θαη θξίζε ηνπ 

θαζεγεηή. Αιιαγή ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο γιψζζαο ή ηεο νκάδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνίηεζεο ζηε ρνιή δελ επηηξέπεηαη. Καη' εμαίξεζε, αιιαγή ζε νκάδα δηαθφξνπ επηπέδνπ 

γλψζεσλ ηεο ίδηαο γιψζζαο δχλαηαη λα πξνηείλεη κέρξη ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 

κφλν ν θαζεγεηήο, εθηηκψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δνθίκνπ ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ άιισλ δνθίκσλ ηεο ηδίαο νκάδαο. Δπί ηεο πξνηάζεσο απηήο απνθαζίδεη νξηζηηθά ν 

Γηνηθεηήο ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ. 

Οη ηεηαξηνεηείο δφθηκνη ππαζηπλφκνη ζπγγξάθνπλ αηνκηθή πηπρηαθή εξγαζία 

ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα δηδαρζέληα ζηε ρνιή αληηθείκελα ή ζε ζέκαηα 

επξχηεξνπ αζηπλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνο ην ζθνπφ ηνχην ην Σκήκα πνπδψλ, 

ζπλεξγαδφκελν θαη κε ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρνιήο, φπνπ ηνχην είλαη αλαγθαίν, 

θαηαξηίδεη έγθαηξα θαη ππνβάιεη ζην Γηνηθεηή ηεο ρνιήο πξνο έγθξηζε πίλαθα ζεκάησλ, 

φρη ιηγφηεξσλ ηνπ 1/10 ηνπ αξηζκνχ ησλ δνθίκσλ. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 40 ηνπ ππφςε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, ε 

παξαθνινχζεζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο δνθίκνπο, εθφζνλ δε 

ζπληξέρεη λφκηκν θψιπκα. Ζ ζπζηεκαηηθή κε παξαθνινχζεζε ηεο εθπαίδεπζεο ή ε 

αδηθαηνιφγεηε απνπζία δνθίκνπ απφ ηελ εθπαίδεπζε, ζπλερψο ή δηαθεθνκκέλα πιένλ ησλ 

πέληε (5) εκεξψλ, απνηειεί ιφγν νξηζηηθήο απνβνιήο ηνπ απφ ηε ρνιή, ελψ ε 

αδηθαηνιφγεηε απνπζία επί ρξφλν κέρξη πέληε (5) εκεξψλ απνηειεί ζνβαξφ πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα. Δπίζεο, ε άξλεζε ζπκκεηνρήο ζηελ εμέηαζε έζησ θαη ελφο καζήκαηνο ζηηο 

ηαθηηθέο ή έθηαθηεο εμεηάζεηο ησλ εμακήλσλ ζπλεπάγεηαη ηελ επαλάιεςε ηεο θνίηεζεο 

ζην ίδην εμάκελν, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 35 

ηνπ ελ ιφγσ πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο.  

Ο θχθινο ηεο εθπαίδεπζεο ζπκπιεξψλεηαη κε κνξθσηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα δηεπξχλνπλ ην πλεπκαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πεδίν 

ησλ Γνθίκσλ Τπαζηπλφκσλ. ηνπο δνθίκνπο θαη ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ δχλαηαη λα 

αλαπηχζζνληαη, ππφ κνξθή δηαιέμεσλ, ζέκαηα γεληθνχ ή εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνζηνιή ηνπο θαη δηεπξχλνπλ ηελ εγθπθινπαηδηθή ηνπο κφξθσζε. 

Δπίζεο δχλαηαη λα πξνγξακκαηίδνληαη επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο ζε ρψξνπο ππεξεζηαθνχ, 

αξραηνινγηθνχ, επηζηεκνληθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αηνκηθήο επζχλεο θαη ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ Γνθίκσλ 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6125&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6125&Itemid=52&lang=&lang=
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Τπαζηπλφκσλ, πινπνηείηαη απφ ην Ννέκβξην ηνπ 2010 πξφγξακκα «πεξηβαιινληηθήο 

παηδείαο» θαη «πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ». 

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 4εηνπο θνίηεζήο ηνπο νη Γφθηκνη Αμησκαηηθνί 

δηακέλνπλ θαη ζηηίδνληαη ζηε ρνιή, ελψ θνξνχλ εηδηθφ ηχπν ζηνιήο, πάλσ ζηελ νπνία 

είλαη ηνπνζεηεκέλν ην έκβιεκα ηεο ρνιήο.  Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ απνηειεί κέιεκα 

θαη επζχλε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ. Σν πκβνχιην 

ζπλεδξηάδεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Σν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ απνηειείηαη απφ 

δηαθεθξηκέλνπο Καζεγεηέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, Γηθαζηέο θαη Δηζαγγειείο, 

Ννκηθνχο θαη άιινπο Δηδηθνχο Δπηζηήκνλεο, θαζψο θαη αμησκαηηθνχο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο ή άιισλ σκάησλ κε πςειή επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη θαηάξηηζε πάλσ ζε 

ζέκαηα αζηπλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή επξχηεξα ζέκαηα, φπσο ε πνιηηηθή πξνζηαζία.  Οη 

δηνηθεηέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηκεκάησλ, νη δηκνηξίηεο, θαζψο θαη νη εθπαηδεπηέο ηεο 

ρνιήο είλαη αμησκαηηθνί ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία, ελψ είλαη απφθνηηνη ηνπ ρνιείνπ Καηάξηηζεο Δθπαηδεπηψλ Αζηπλνκηθψλ 

ρνιψλ. 

ηα θαζήθνληα ησλ Γνθίκσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή, σο 

ζπγθξνηεκέλα ηκήκαηα κε ηελ θαζνξηζκέλε ζηνιή, ζε παξειάζεηο, αγήκαηα απνδφζεσο 

ηηκψλ, φπσο επίζεο θαη ε παξάζηαζε σο αληηπξνζσπεία ζε ηειεηέο, δηαιέμεηο θαη ενξηέο. 

 ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, χζηεξα απφ δηαηαγή ηνπ Αξρεγνχ ηνπ ψκαηνο, κπνξνχλ λα 

ηεζνχλ ζε θαηάζηαζε επηθπιαθήο ή λα δηαηεζνχλ ζε κέηξα αζηπλφκεπζεο ζπλδξάκνληαο 

ην αζηπλνκηθφ έξγν. 

ηνπο Γνθίκνπο πνπ επηηπγράλνπλ πςεινχο βαζκνχο επίδνζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε ή επηδεηθλχνπλ ηδηαίηεξε επηκέιεηα θαη δήιν ζηνπο άιινπο ηνκείο ηεο 

ζρνιηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, απνλέκνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ 

ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο, σο εζηθέο ακνηβέο.  

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ηεηξαεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νη απφθνηηνη 

ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ δίλνπλ ηνλ θαζηεξσκέλν φξθν θαη παξαιακβάλνπλ ηα μίθε ηνπο 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ επίζεκε ηειεηή νξθσκνζίαο. Οη λένη αμησκαηηθνί 

γεληθψλ θαζεθφλησλ θέξνπλ ηνλ βαζκφ ηνπ ππαζηπλφκνπ Β΄. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο νη λένη αμησκαηηθνί παξαδίδνπλ ζηνπο 

ηεηαξηνεηείο δφθηκνπο ηελ Πνιεκηθή εκαία ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ θέξεη ηελ 

παξάζηαζε ηνπ Πξνζηάηε ηνπ ψκαηνο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, Αγίνπ Αξηεκίνπ 

Οη Τπαζηπλφκνη Β’, θαηέρνπλ ηνλ αξρηθφ βαζκφ ησλ Αμησκαηηθψλ ζηελ 

ηεξαξρία ηνπ ψκαηνο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα εμέιημεο κέρξη ηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6126&Itemid=52&lang=&lang=
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ππξακίδαο, δειαδή, ζην βαζκφ ηνπ Αληηζηξάηεγνπ. Αξραηφηεξνο φισλ ησλ 

αληηζηξαηήγσλ είλαη ν Αξρεγφο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

Ζ ρνιή Αμησκαηηθψλ, απφ ην 2004 ζηεγάδεηαη ζε ζχγρξνλεο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηηο Αραξλέο. 

 

 

1.2.8. ρνιή Αζηπθπιάθσλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

  Ηδξχζεθε κε ην Νφκν 1481/84, απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ νπνίνπ θαηαξγήζεθαλ 

ηα ψκαηα Διιεληθήο Υσξνθπιαθήο θαη Αζηπλνκίαο Πφιεσλ θαη νη κέρξη ηφηε 

ιεηηνπξγνχζεο ρνιέο Οπιηηψλ Υσξνθπιαθήο θαη Αζηπθπιάθσλ. Απφ ηδξχζεψο ηεο, 

κέρξη ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 1994-1995 ιεηηνπξγνχζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 

585/85, φπσο απηφ είρε ηξνπνπνηεζεί. 

Ζ ςήθηζε  ηνπ Ν. 2226/94, ν νπνίνο αλακθηζβήηεηα απνηειεί ηζηνξηθφ ζηαζκφ ζηελ 

πνξεία ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, επέβαιε ξηδηθέο αιιαγέο ηφζν ζηνλ ηξφπν εηζαγσγήο 

ηδησηψλ ζηηο παξαγσγηθέο ρνιέο, φζν θαη ζηνλ ηξφπν εθπαίδεπζεο ηνπ αζηπλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ. ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ θαηαξηίζζεθε θαη εθδφζεθε 

ην Π.Γ.352/95 «Οξγαληζκφο ρνιήο Αζηπθπιάθσλ», ην νπνίν εθαξκφδεηαη, κε νξηζκέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο, απφ ην εθπαηδεπηηθφ έηνο 1995-1996. 

χκθσλα κε ην Π.Γ. 352/95 ε ρνιή Αζηπθπιάθσλ, είλαη Αλψηεξε ρνιή 

ππεξδηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ, ε νπνία εδξεχεη ζην 7
ν
 ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο νδνχ 

Κνκνηελήο – Ξάλζεο θαη δηαξζξψλεηαη ζε νθηψ (8) Σκήκαηα Γνθίκσλ Αζηπθπιάθσλ 

(Γξεβελψλ, Γηδπκνηείρνπ, Καξδίηζαο, Κνκνηελήο, Νάνπζαο, Ξάλζεο, Ρεζχκλνπ θαη 

εηείαο).  

Ζ θνίηεζε ησλ ζπνπδαζηψλ δηαξθεί πέληε (5) εμάκελα θαη ρσξίδεηαη ζε ηξία 

(3) εθπαηδεπηηθά έηε. Σα δχν πξψηα δηαηξνχληαη ζε δχν απηνηειή εμάκελα ην θαζέλα θαη 

ην ηξίην εθπαηδεπηηθφ έηνο πεξηιακβάλεη ην ηειεπηαίν εμάκελν εθπαίδεπζεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο νη δφθηκνη αζηπθχιαθεο δηακέλνπλ θαη ζηηίδνληαη εληφο ηεο 

ρνιήο.  

Ζ εθπαίδεπζε δηαθξίλεηαη ζε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαη απνζθνπεί ζηελ 

άξηηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηε γεληθή εγθπθινπαηδηθή κφξθσζε θαη 

δηαπαηδαγψγεζε, ζηε γλψζε ηεο λνκηθήο επηζηήκεο, ζην ρεηξηζκφ ησλ φπισλ θαη ρξήζε 

απηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη εθκάζεζε ηερληθψλ απηνπξνζηαζίαο.  

Οη δφθηκνη αζηπθχιαθεο ηεο πξψηεο εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ πθίζηαληαη 

βαζηθή αζηπλνκηθή εθπαίδεπζε, φπσο θαη νη δφθηκνη ππαζηπλφκνη. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο δίλνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν φξθν ζε επίζεκε ηειεηή θαη αθνινπζεί ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ ηαθηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. Οη δφθηκνη 

αζηπθχιαθεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, εθπαηδεχνληαη επίζεο ζε ζέκαηα 
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Οπινηερληθήο-θνπνβνιήο γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ φπισλ. Ζ εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ 

φπισλ γίλεηαη ηφζν ππφ ζπλζήθεο πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζν θαη ππφ ζπλζήθεο 

πξνζνκνίσζεο κε εηδηθά κεραλήκαηα. 

Ζ απνηπρία ζην κάζεκα ηεο Οπινηερληθήο-θνπνβνιήο ζπληζηά ιφγν 

απνβνιήο ηνπ δνθίκνπ απφ ηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιέο 

Αζηπλνκηθέο Αθαδεκίεο άιισλ ρσξψλ. Γηα ηελ επξχηεξε κφξθσζε ησλ δνθίκσλ 

πξνβιέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ θαη επηζθέςεσλ ζε 

αξραηνινγηθνχο ή ηζηνξηθνχο ρψξνπο θαη κνπζεία, πνιεκηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιινπο 

ρψξνπο επαγγεικαηηθνχ ή επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα ηελ ςπραγσγία ηνπο 

νξγαλψλνληαη ζεαηξηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο, αζιεηηθνί 

αγψλεο θαη δηαιέμεηο εληφο ή εθηφο ηεο ρνιήο, ρνξεπηηθέο ζπγθεληξψζεηο, 

ρνξνεζπεξίδεο. 

Οη πξσηνεηείο δφθηκνη αζηπθχιαθεο πθίζηαληαη ηελ ίδηα βαζηθή ζηξαηησηηθή 

εθπαίδεπζε, φπσο θαη νη δφθηκνη ππαζηπλφκνη. Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο δίλνπλ ηνλ 

πξνβιεπφκελν φξθν ζε επίζεκε ηειεηή θαη αθνινπζεί ε παξαθνινχζεζε ηνπ ηαθηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο. 

Οη δφθηκνη αζηπθχιαθεο, φπσο θαη νη δφθηκνη Τπαζηπλφκνη, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ηνπο, εθπαηδεχνληαη επίζεο ζε ζέκαηα Οπινηερληθήο - θνπνβνιήο γηα ηελ νξζή 

ρξήζε ησλ φπισλ. Ζ εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε ησλ φπισλ γίλεηαη ηφζν ππφ ζπλζήθεο 

πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ, φζν θαη ππφ ζπλζήθεο πξνζνκνίσζεο κε εηδηθά κεραλήκαηα. 

Ζ απνηπρία ζην κάζεκα ηεο Οπινηερληθήο - θνπνβνιήο ζπληζηά ιφγν απνβνιήο ηνπ 

δνθίκνπ απφ ηε ρνιή Αμησκαηηθψλ ή ηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε 

πνιιέο Αζηπλνκηθέο Αθαδεκίεο άιισλ ρσξψλ. 

Γηα ηελ επξχηεξε κφξθσζε ησλ δνθίκσλ πξνβιέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ θαη επηζθέςεσλ ζε αξραηνινγηθνχο ή ηζηνξηθνχο ρψξνπο θαη 

κνπζεία πνιεκηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη άιινπο ρψξνπο επαγγεικαηηθνχ ή επηζηεκνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

 

1.2.9. ρνιή κεηεθπαίδεπζεο - επηκόξθσζεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο  

χκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα  190/96, ε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη 

Δπηκφξθσζεο έρεη σο απνζηνιή ηεο ηε κεηεθπαίδεπζε, επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην πιαίζην ηεο δηα βίνπ κάζεζεο,  κε ζθνπφ ηε 

δηαξθή ελεκέξσζε απηνχ ζηα ζχγρξνλα αζηπλνκηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα γεληθνχ θαη 

εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα θαζήθνληά ηνπ.  

Οη ζπνπδαζηέο κεηεθπαηδεχνληαη, αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, απφ δηαθεθξηκέλνπο θαη θαηαμησκέλνπο θαζεγεηέο ηεο 
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Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο, εηζαγγειείο θαη δηθαζηέο δηαθφξσλ δηθαζηεξίσλ, απφ 

έκπεηξνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο Αμησκαηηθνχο ηνπ ψκαηνο ή ησλ άιισλ σκάησλ 

Αζθαιείαο θαη Φνξέσλ, θαζψο επίζεο θαη απφ Αμησκαηηθνχο θαη ζηειέρε κε εηδίθεπζε 

ζηνλ Σνκέα ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. 

Σα Δθπαηδεπηηθά Σκήκαηα ηεο ρνιήο, πινπνηνχλ θάζε ρξφλν πιήζνο 

εμεηδηθεπκέλσλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ παξνρή ζηνρεπκέλσλ γλψζεσλ ζην πξνζσπηθφ πνπ 

κεηεθπαηδεχεηαη. Αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη 

ζηάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ζε επξχηεξα θνηλσληθά ζέκαηα.  ην πιαίζην απηφ ζηα 

γλσζηηθά εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ ησλ λνκηθψλ, δηθνλνκηθψλ, 

δηνηθεηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ ζεκάησλ, θαη θνηλσληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο, ην θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο, ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο, ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία.  

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο ελνπνίεζεο θαη ηεο νκνγελνπνίεζεο ηεο 

αζηπλνκηθήο γλψζεο, θαζψο θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη 

δηδαγκάησλ απφ ηελ αζηπλνκηθή δξάζε δηεμάγεη δηαβαιθαληθά,  επξσπατθά ή δηεζλή 

ζεκηλάξηα ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ζε πνηθίινπο ηνκείο ζεκάησλ αζθάιεηαο.  

Ζ ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο δηαξθψο εθζπγρξνλίδεηαη θαη 

εθαξκφδεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηλνηφκεο κνξθέο κεηεθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, αιιά θαη πξνζσπηθνχ άιισλ σκάησλ θαη Φνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο.  

Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηνπο, πνηθίινπλ ζε 

ρξνληθή δηάξθεηα. ην πιαίζην απηφ, κπνξνχλ λα αθνξνχλ απφ εκεξήζηεο 

κεηεθπαηδεχζεηο θαη λα θαηαιήγνπλ ζε πνιχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζεσξεηηθέο 

γλψζεηο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο.  

Δλδεηθηηθά, ζηα πνιπάξηζκα θαη πνηθίια πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο πνπ 

πινπνηνχληαη απφ ηα Δθπαηδεπηηθά Σκήκαηα ηεο ρνιήο κεηεθπαηδεχνληαη θάζε έηνο 

πάλσ απφ 8.000 αζηπλνκηθνί, θαζψο επίζεο θαη αξθεηά ζηειέρε άιισλ Φνξέσλ 

(Γεκνηηθή Αζηπλνκία, Φξνπξνί ηφρσλ Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ θιπ). 

Ζ ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο απνηειείηαη απφ ην Δπηηειείν θαη 

έμη (6) Δθπαηδεπηηθά Σκήκαηα: 

1) Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Μεηεθπαίδεπζεο Δπηηειώλ ηειερώλ 

 ην Σκήκα απηφ κεηεθπαηδεχνληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν έμη (6) εβδνκάδσλ 

Αμησκαηηθνί Παξαγσγηθψλ ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο, νη νπνίνη εμειίζζνληαη 

ηεξαξρηθψο απφ ηελ θαηψηεξε βαζκίδα ζηελ αλψηεξε ή αλψηαηε βαζκίδα ησλ 
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Αμησκαηηθψλ ηνπ ψκαηνο. Οη εθπαηδεπφκελνη αμησκαηηθνί θέξνπλ ην βαζκφ ηνπ 

Αζηπλφκνπ Β´ ή ην βαζκφ ηνπ Αζηπλφκνπ Ά.  

 Ζ κεηεθπαίδεπζε έρεη σο ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη λνκηθήο 

κφξθσζεο ησλ επηηειψλ - ζηειερψλ ηνπ ψκαηνο, ηε ζπδήηεζε θαη αλάιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηελ έξεπλα, ηε 

κειέηε θαη ηελ ελεκέξσζε ζε ζχγρξνλα γεληθφηεξα ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα, ζηηο ζρέζεηο 

Κξάηνπο - Πνιίηε. εκαληηθφ θεθάιαην ζηνπο θχθινπο ζπνπδψλ ηνπ ΣΔΜΔ απνηειεί ε 

ελεκέξσζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ζηνλ επηηειηθφ ζρεδηαζκφ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ζε ζέκαηα επηθνηλσλίαο κε ηα Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. 

ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία ηθαλψλ εγεηηθψλ ζηειερψλ, νη νπνίνη ζα ζπλερίζνπλ λα 

επηηεινχλ κε ακέξηζην δήιν θαη ελδηαθέξνλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο αλψηεξνη Αμησκαηηθνί 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

Οη ζπνπδαζηέο ηνπ ΣΔΜΔ εθπαηδεχνληαη απφ δηαθεθξηκέλνπο θαζεγεηέο ηεο 

Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο - κέιε ΓΔΠ, απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, εηζαγγειείο θαη 

δηθαζηέο δηαθφξσλ Γηθαζηεξίσλ, επηθνηλσληνιφγνπο, θαζψο θαη έκπεηξνπο θαη 

εμεηδηθεπκέλνπο Αμησκαηηθνχο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπ 

Ληκεληθνχ θαη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

 

2)Σκήκα Μεηεθπαίδεπζεο Αμησκαηηθώλ 

Σν ηκήκα απηφ έρεη σο απνζηνιή ηνπ ηε κεηεθπαίδεπζε - επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε 

ησλ Αμησκαηηθψλ φισλ ησλ βαζκψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, θαηεγνξίαο ΠΔ θαη ΣΔ, ζε ζέκαηα αζηπλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

3)Σκήκα Δπαγγεικαηηθήο Μεηεθπαίδεπζεο Αλζππαζηπλόκσλ - Αξρηθπιάθσλ θαη 

Αζηπθπιάθσλ 

Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε κεηεθπαίδεπζε - επηκφξθσζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ 

Αλζππαζηπλφκσλ - Αξρηθπιάθσλ θαη Αζηπθπιάθσλ θαη ηνπ Πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ 

θιάδνπ Γ.Δ., ζε ζέκαηα αζηπλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 

4)Σκήκα Δθπαίδεπζεο & Μεηεθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ - ζπλνδώλ ζθύισλ θαη 

αληρλεπηώλ - εμνπδεηεξσηώλ εθξεθηηθώλ κεραληζκώλ 

Απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, σο 

εθπαηδεπηψλ θαη ζπλνδψλ αζηπλνκηθψλ ζθχισλ αλίρλεπζεο εθξεθηηθψλ πιψλ. 

 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=12154&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=12153&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=12156&Itemid=52&lang=&lang=
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=12156&Itemid=52&lang=&lang=
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5) Σκήκα Ξέλσλ Γισζζώλ  Χο απνζηνιή ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε - 

επηκφξθσζε θαη εμάζθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο μέλεο γιψζζεο. Παξέρνληαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, φπσο 

δηακνξθψλνληαη ζην επξσπατθφ αζηπλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

εκεηψλεηαη φηη, νη θεληξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηα Δθπαηδεπηηθά 

Σκήκαηα ηεο ρνιήο εδξεχνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ακπγδαιέδα Αηηηθήο, ελψ ην Σκήκα 

Δηδηθήο Αζηπλνκηθήο Δθπαίδεπζεο εδξεχεη ζην Λαγνλήζη Αηηηθήο (38
ν
 ρικ Λ. Αζελψλ – 

νπλίνπ). Δπίζεο, παξάξηεκα ηεο θεληξηθήο ρνιήο απνηειεί ε ρνιή Μεηεθπαίδεπζεο 

θαη Δπηκφξθσζεο Βφξεηαο Διιάδαο πνπ εδξεχεη θαη ιεηηνπξγεί ζηελ πφιε ηεο Βέξνηαο 

Ζκαζίαο.   

 

1.2.10.ρνιή Δζληθήο Αζθάιεηαο 

Απνζηνιή ηεο ζρνιήο απηήο, είλαη ε κεηεθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε, ζε κεηαπηπρηαθφ 

επίπεδν, ησλ Αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, 

ηνπ Ληκεληθνχ θαη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ άιισλ 

Τπνπξγείσλ ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Ο αξηζκφο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηε ρνιή 

Δζληθήο Αζθάιεηαο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 40 ζπνπδαζηέο θαη θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. Με ηελ ίδηα απφθαζε: 

• Καζνξίδεηαη ε πξνέιεπζε ησλ ζπνπδαζηψλ ζε πνζνζηφ κέρξη 40% απφ Αμησκαηηθνχο 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπ Ληκεληθνχ θαη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, απφ πνιηηηθνχο 

ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο θαη ησλ ινηπψλ Τπνπξγείσλ θαη 

Τπεξεζηψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

• Κνηλνπνηείηαη ζηηο Τπεξεζίεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ζην Γ.Δ.Δ.Θ.Α., ζην Ληκεληθφ 

θαη Ππξνζβεζηηθφ ψκα, θαζψο θαη ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

θαη Απνθέληξσζεο γηα ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηηο πεξαηηέξσ, θαηά 

πεξίπησζε, ελέξγεηεο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ζηε ρνιή Δζληθήο Αζθάιεηαο είλαη απφ έμη κέρξη νθηψ κήλεο 

θαη αξρίδεη απφ ηνλ κήλα επηέκβξην θάζε έηνπο. 

Δπίζεο, εηζάγνληαη γηα θνίηεζε θαη Αμησκαηηθνί ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηνπ Ληκεληθνχ 

θαη Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. 

 

1.2.11. Βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ αζηπλνκηθώλ 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε εθπαίδεπζε ησλ δνθίκσλ αζηπθπιάθσλ θαη 

αμησκαηηθψλ ζηελ Διιάδα μεθηλά κε ηελ εηζαγσγή θαη δηακνλή ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο 

ρνιέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, ε εθπαίδεπζε ζηε ρνιή 

Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Γνθίκσλ Τπαζηπλφκσλ) δηαξθεί ηέζζεξα έηε 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=12157&Itemid=52&lang=&lang=
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θαη δηδάζθνληαη καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε λνκηθή επηζηήκε, ζηελ θνηλσληθή θαη εζηθή 

αγσγή, ζηελ γεληθή εγθπθινπαηδηθή κφξθσζε θαη δηαπαηδαγψγεζε, ζηε θπζηθή 

θαηάζηαζε – απηνπξνζηαζία, θαζψο θαη ζην ρεηξηζκφ θαη ζηε ρξήζε φπισλ. Σα 

καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη νη δφθηκνη ππαζηπλφκνη είλαη: Πνηληθφ Γίθαην, Πνηληθή 

Γηθνλνκία, πληαγκαηηθφ Γίθαην – Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηνηρεία Αζηηθνχ Γηθαίνπ, 

Δγθιεκαηνινγία, ηνηρεία Κνηλσληνινγίαο, Ηαηξνδηθαζηηθήο, Γεκφζηεο ρέζεηο, 

Πξαθηηθή εθαξκνγή, Οξγαληθνί λφκνη, Θέκαηα Σξνραίαο, Αγνξαλνκίαο, Διιεληθή 

Φηινινγία, Απηνάκπλα – θνπνβνιή, Πιεξνθνξηθή, θιπ. Παξάιιεια, δηδάζθνληαη θαη 

καζήκαηα, φπσο ςπρνινγία, θνηλσληνινγία, θνηλσληθή ςπρνινγία, μέλεο γιψζζεο, 

ηνπνγξαθία, πξψηεο βνήζεηεο, αζηπλνκηθή πξαθηηθή θιπ.  

Ζ εθπαίδεπζε ζηε ρνιή αζηπθπιάθσλ δηαξθεί 5 εμάκελα θαη πεξηιακβάλεη 

καζήκαηα (βαζηθέο έλλνηεο) φπσο απηά ηεο ρνιήο Αμησκαηηθψλ, ρσξίο λα γίλεηαη 

κεγάιε αλάιπζε. 

Οη πξσηνεηείο δφθηκνη Αζηπθχιαθεο θαη Τπαζηπλφκνη, ππνβάιινληαη ζηε 

βαζηθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε δηάξθεηαο νθηψ εβδνκάδσλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

ζηξαηησηηθά εγρεηξίδηα θαη ε δηδαζθαιία γίλεηαη απφ ζηειέρε ηνπ ηξαηνχ. Μέζσ ηεο 

ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο εληζρχεηαη ε θπζηθή θαηάζηαζε ησλ δνθίκσλ θαη βνεζά λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Σαπηφρξνλα κε ηε ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ησλ 

δνθίκσλ, εθαξκφδεηαη πξφγξακκα πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο θαη αζθήζεσλ ζηε ζθνπνβνιή.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ αιιά θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, νη δφθηκνη πξαγκαηνπνηνχλ πξαθηηθή άζθεζε ζε αζηπλνκηθά 

ηκήκαηα, ζπλδπάδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε ζεσξία κε ηε κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο ζην 

ρψξν εξγαζίαο (Οξγαληθνί Νφκνη θαη Καλνληζκνί Διιεληθήο Αζηπλνκίαο). 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ πλνξηαθψλ θπιάθσλ θαη Δηδηθψλ θξνπξψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη  ζχκθσλα κε ην λφκν 3686/08, (άξζξν 13),ζηε ρνιή Αζηπθπιαθψλ 

θαη δηαξθεί πεξίπνπ ηέζζεξηο κήλεο.  Ζ πξφζιεςε ησλ ζπνπδαζηψλ απηψλ ησλ 

θαηεγνξηψλ, γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ησλ αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ (κφξηα) θαη αξθεηνί 

απφ απηνχο είλαη απφθνηηνη Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο  

θνπφο ηεο εθπαίδεπζήο ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ, είλαη λα απνθηήζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

θαηάξηηζε, γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνζηνιή ηνπο θαη παξάιιεια λα αλαπηπρζνχλ νη 

ςπρηθέο, πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπο. Σν πξνζσπηθφ ησλ θαηεγνξηψλ 

απηψλ, κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηψλ εηψλ πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη θαηφπηλ αηηήζεψο 

αθφηνπ ιάβνπλ επηπιένλ εθπαίδεπζε δχν κελψλ, δχλαηαη λα εληαρζεί ζην αζηπλνκηθφ 

πξνζσπηθφ έρνληαο ηα ίδηα δηθαηψκαηα, θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο. (Οξγαληθνί Νφκνη 

θαη Καλνληζκνί Διιεληθήο Αζηπλνκίαο). 
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1.3. Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

Μειεηψληαο ηελ Διιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία θαη αλαδεηψληαο πεγέο 

ζρεηηθέο κε ηηο δηαπξαγκαηεπφκελεο έλλνηεο δηαπηζηψλεηαη ε θαηαγξαθή ζρεηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ζε άξζξα θαη ζε δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Χζηφζν, αλαθνξηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα  γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ Διιήλσλ αζηπλνκηθψλ, ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά είλαη πεξηνξηζκέλε. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα 

ζηελ Αζηπλνκία, γίλεηαη θπξίσο ζην πιαίζην ηεο Δγθιεκαηνινγίαο θαη ζε ζπζρεηηζκφ κε 

ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο παξέκβαζε ζηνλ έιεγρν ηνπ εγθιήκαηνο. Δπίζεο, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ, φηη ζηε ρψξα καο ζε αληίζεζε κε ηηο δηεζλψο επηθξαηνχζεο απφςεηο, δελ 

ππάξρεη ε «Αζηπλνκηθή Δπηζηήκε», σο απηφλνκνο επηζηεκνληθφο θιάδνο.  

 

1.3.1.Γηεζλείο-Δπξσπαηθέο αλαθνξέο θαη έξεπλεο ζε ζέκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο Αζηπλνκηθώλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ επξσπατθή δηάζηαζε ηεο επηκφξθσζεο ζηελ Αζηπλνκία, 

απφ δηάθνξεο ζρεηηθέο κειέηεο, πξνθχπηεη φηη ε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο, είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ Διιήλσλ 

Αζηπλνκηθψλ. 

 Σα δεδνκέλα ζρεηηθήο έξεπλαο έδεημαλ κεγάιε πνηθηιία ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζηπλνκηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηηο 17 ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή. ε 

πέληε ρψξεο, νη καζεηέο είραλ ηελ ππνρξέσζε λα γίλνπλ ππάιιεινη ηεο Αζηπλνκίαο 

θαζψο εηζέξρνληαη ζην ζρνιείν.  

ε νξηζκέλεο ρψξεο, ηα πξνγξάκκαηα είλαη γεληθήο θχζεσο, κε ειάρηζηα ή 

πνιχ ιίγα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δίθαην θαη ηελ αζηπλνκία, ελψ ζε άιιεο ην 

δίθαην, ηα εγθιεκαηνινγηθά θαη ηα αζηπλνκηθά ζέκαηα απνηεινχλ κεγάιν κέξνο ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο. Σα πξνγξάκκαηα απηά νινθιεξψλνληαη  ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ έλα έσο ηέζζεξα έηε. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην γπκλάζην ηεο 

αζηπλνκίαο, νη απφθνηηνη ζε νξηζκέλεο ρψξεο κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα εξγάδνληαη 

ακέζσο σο αζηπλνκηθνί θαη λα εθηεινχλ πιήξσο ηελ αζηπλνκηθή εξγαζία. ε θάπνηεο 

ρψξεο νη απφθνηηνη ιακβάλνπλ θαηάξηηζε ζηελ εξγαζία πξηλ αξρίζνπλ λα εθηεινχλ 

αλεμάξηεηα ηελ αζηπλνκηθή εξγαζία, ελψ ζε άιιεο νη απφθνηηνη πξέπεη λα εγγξαθνχλ ζε 

θάπνηα κνξθή αζηπλνκηθήο εθπαίδεπζεο πξηλ αξρίζνπλ λα εξγάδνληαη σο αζηπλνκηθνί. 

(Pagon, Novak, Djuric & Lobnikar, 1996)  

πγθεθξηκέλα ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία ππάξρνπλ εθπαηδεπηηθά θέληξα, 

ζηα νπνία γίλεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ λενζχιιεθησλ αζηπθπιάθσλ θαη έρεη δηάξθεηα δχν 

έηε. ηα θέληξα απηά δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεµαζία ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ, νη 

νπνίνη είλαη ηθαλνί λα αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά νπνηαδήπνηε πεξίπησζε. 
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Φπζηθά, ππάξρεη θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνµή, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ εθπαίδεπζε πεξηιαµβάλεη ζεσξεηηθά 

θαη πξαθηηθά µέξε, ηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν ζηε ζρνιή φζν θαη ζε 

νξηζµέλεο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο ππφ ηελ επίβιεςε θαη ηελ θαζνδήγεζε 

εθπαηδεπηψλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθαιεί έλα κάζεκα πνπ δηδάζθεηαη ζηνπο 

αμησµαηηθνχο θαη αθνξά ζηελ εμάζθεζή ηνπο λα µηινχλ εχζηνρα θαη ρσξίο 

δηζηαγµνχο ζηνπο εθπξνζψπνπο Σχπνπ. ηηο ρψξεο απηέο, απνηειεί κέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο, ν ηξφπνο εµθάληζεο, ζπµπεξηθνξάο θαη νµηιίαο µπξνζηά ζηα Μ.Μ.Δ. 

Ζ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία γίλεηαη ζε θαηάιιειεο αίζνπζεο φπνπ νµάδεο 13-18 

αηφµσλ θαινχληαη λα αληηµεησπίζνπλ πξαγµαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ζθελνζεηνχληαη 

γηα ην ζθνπφ απηφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο απηήο, ηα ζελάξηα θαη νη ηερληθέο 

πνπ αθνινπζνχληαη,   βηληενζθνπνχληαη θαη ζπδεηνχληαη ζηελ ηάμε γηα ηελ επηζήµαλζε 

ησλ ιαζψλ. Μέξνο ηεο δηδαζθαιίαο, επίζεο, απνηεινχλ θαη αζθήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε : 

ηξφπνπο αληηµεηψπηζεο νρινθξαηηθψλ εθδειψζεσλ, αζθήζεηο απηνάµπλαο, θνιχµβεζε, 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, δηθνλνµία θιπ. (Chen, Donahue & Klimoski, 2004).  

Ζ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Αθαδεκία (CEPOL), ε νπνία ηδξχζεθε σο 

Τπεξεζία ηεο E.E. ηo 2006, βαζίδεηαη ζε θνηλά πξφηππα εθπαίδεπζεο θαη απνζθνπεί ζηελ 

αλαβάζκηζε  θαη ζηελ βειηίσζε ηεο παξερφκελεο αζηπλνκηθήο εθπαίδεπζεο ησλ θξαηψλ-

κειψλ. Πξνο επίηεπμε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ παξνρήο πνηνηηθήο αζηπλνκηθήο εθπαίδεπζεο, 

θαζνξίδνληαη πξνγξάµµαηα µε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ Αζηπλνκηθψλ Αθαδεκηψλ ησλ 

Κξαηψλ – Μειψλ ηεο Δ.Δ., πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη 

ησλ Δπξσπατθψλ εμειίμεσλ. ην πιαίζην απηφ, ε CEPOL πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθά 

ζρήκαηα ζε επξσπατθφ επίπεδν, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ 

ησλ Αζηπλνκηψλ ησλ Κξαηψλ – Μειψλ. Μάιηζηα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο, έρεη αλαπηχμεη δηάθνξα ζεµηλάξηα, ειεθηξνληθφ δίθηπν, πξφγξαµµα αληαιιαγήο, 

θνηλά εθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα, εθαξκνγέο έξεπλαο θαη επηζηήµεο, ηα νπνία 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζπλεξγαζία µε ηηο Αζηπλνκηθέο Αθαδεκίεο ηεο θάζε ρψξαο. 

(CEPOL, 2008) 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη Έιιελεο εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο απμήζεθαλ 

απφ ην ηέινο ηνπ 2012, ηνπιάρηζηνλ 60%, θαη ε ρψξα καο έθηαζε ζηελ πξψηε ζέζε λέσλ 

εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ γηα ηξίηε δηαδνρηθή ρξνληά. ηα 28 δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα 

(webinars) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2013,ήηαλ απμεκέλε ε ζπκκεηνρή ησλ 

ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη απηφ απνηειεί ηζρπξφ ζηνηρείν αλαθνξηθά κε 

ηελ απνδνρή θαηλνηφκσλ κνξθψλ εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα βάζεη 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο CEPOL, είλαη πξψηε 

ζε ζπκκεηνρέο ζε δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα ηεο CEPOL. Υαξαθηεξηζηηθά  ην  έηνο 2013, 
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ζπκκεηείραλ 281 εθπαηδεπφκελνη θαη ππήξμε αχμεζε θαηά 40% ζε ζρέζε κε ην 2012. ηα 

δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο αζηπλνκηθνχο, είλαη 

ην φηη ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα ζπκκεηέρνπλ ζε κία ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία πξνβιέπεηαη φηη ζα έρεη πνιιά νθέιε ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν 

θαη ζε εζληθφ επίπεδν.  

Νεφηεξε έξεπλα αλαθνξηθά κε ηα  αζηπλνκηθά  ζπζηήκαηα  εθπαίδεπζεο 

θαη  επηκφξθσζεο  ζηα  θξάηε  κέιε  ηεο  Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ αθαδεκατθσλ,  

ησλ  αζηπλνκηθψλ  θαη  ησλ  εξεπλεηψλ.  H εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηελ αζηπλνκηθή πξαθηηθή απνηειεί ηε κεγάιε πξφθιεζε ηνπ 

κέιινληνο. Οξηζκέλνη εξεπλεηέο επηρεηξεκαηνινγνχλ ππέξ ηεο άπνςεο λα δηαρσξηζηεί ε 

αζηπλνκηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ,ηζρπξηδφκελνη φηη ε αζηπλνκηθή έξεπλα κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί ειεχζεξα, κφλν φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα εθηφο 

Αζηπλνκίαο. Άιινη είλαη ππέξ ηεο άπνςεο λα ελζσκαησζεί ε αζηπλνκηθή εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε, θαηαζηψληαο ηηο αζηπλνκηθέο αθαδεκίεο, πηζηνπνηεκέλα αθαδεκατθά 

ηδξχκαηα, κέζα ζην παλεπηζηεκηαθφ ζχζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ζα κεγηζηνπνηεζεί ε 

ζεηηθή επίδξαζε ηεο αζηπλνκηθήο έξεπλαο θαη ε αζηπλνκηθή εθπαίδεπζε ζα είλαη 

αλψηεξε, κέζα ζηνλ Αζηπλνκηθφ νξγαληζκφ.  Σν γεληθφ πιαίζην απηήο ηεο εμέιημεο ην 

νξίδεη ε δηαδηθαζία ηεο Μπνιψληα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πηζηνπνίεζε γίλεηαη απφ 

εζληθνχο θνξείο πηζηνπνίεζεο.  

Μηα άιιε πξνζέγγηζε, ζχκθσλε κε ηελ πξναλαθεξφκελε, είλαη ε θαηάξηηζε 

κε θνηλέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ Αζηπλνκηθψλ ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν. Ο βαζκφο πνπ ζα  εθαξκνζηεί  απηνχ ηνπ είδνπο ε εθπαίδεπζε θαη  ε 

θαηάξηηζε, ζα  εμαξηάηαη απφ ηηο   εζληθέο  Αζηπλνκηθέο  Αθαδεκίεο θαη ηα Κνιιέγηα.  

Οη   εζληθνί  θνξείο  πηζηνπνίεζεο  ζα  αμηνινγνχλ  θαηά  πφζν  ε  αζηπλνκηθή 

 Δθπαίδεπζε ηθαλνπνηεί  ηα θξηηήξηα  πνπ  ηίζεληαη  απφ ηε δηαδηθαζία ηεο Μπνιφληα. 

πλεπψο, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή έξεπλα, ε αζηπλνκηθή εθπαίδεπζε, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ πξαθηηθή εκπεηξία ζα πξέπεη λα εληαρζεί ζηελ αζηπλνκηθή επηζηήκε. 

(Hans‐GerdJaschke, 2008) 

Σν ζχλνιν ησλ κειεηεηψλ ζπγθιίλεη ζηελ άπνςε, φηη ηφζν ζε επξσπατθφ 

επίπεδν φζν θαη ζηελ Διιάδα νη αζηπλνκηθνί επηδεηνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο αιιαγήο ησλ κνξθψλ εγθιεκαηηθφηεηαο. Μάιηζηα, ε 

αλάγθε γηα βειηίσζε θαη αλαλέσζε ησλ δεμηνηήησλ, ηνπο θαηεπζχλεη ζηελ αλαδήηεζε  

πξνγξακκάησλ ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο. Ζ ζπλερήο αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ζα νδεγήζεη ηνπο Αζηπλνκηθνχο ζε απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο.  
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ε ζρεηηθή έξεπλα ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο, φηη ε δηα βίνπ κάζεζε θαη 

εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε θαη γηα ηνλ ζχγρξνλν αζηπλνκηθφ θαη απνδείρζεθε ε 

επηζπµία θαη ε αλάγθε ησλ αζηπλνκηθψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάµµαηα 

θαηάξηηζεο. Οη Έιιελεο αζηπλνκηθνί αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ζπλερή αλαλέσζε 

ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο πξφηεηλαλ ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο ζε ζέµαηα θπξίσο ζρεηηθψλ κε ηερληθέο απηνάκπλαο, 

απηνπξνζηαζίαο, επηθίλδπλεο νδήγεζεο θαη ρξήζεο φπινπ,θ.α.  Δπίζεο, πξνηείλνπλ ηελ 

εθαξκνγή θαη ζπδήηεζε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζε εηθνληθέο ζπλζήθεο. Σα επξήκαηα 

απηήο ηεο έξεπλαο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, ε εμεηδίθεπζε ησλ Αζηπλνµηθψλ, 

είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζµαηηθφηεηάο ηνπο 

θαζφζνλ κε ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ, 

νξίδνληαο  ην αλάινγν άηνκν ζηελ αλάινγε  ζέζε. Ζ ίδηα κειέηε έδεημε φηη ε βαζηθή 

εθπαίδεπζε παξέρεη θάπνηεο απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, φµσο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα γηα ηα νπνία δελ έρνπλ ηε 

γλψζε ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζήο ηνπο. Οη γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη πξαθηηθέο, απαξαίηεηεο 

γηα ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο, πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ηφζν γηα ηνπο 

λενπξνζιεθζέληεο φζν θαη γηα εθείλνπο πνπ ππεξεηνχλ αξθεηά ρξφληα έηζη ψζηε λα 

απνδίδνπλ ην κέγηζην δπλαηφ.  (Γεσξγνγηάλλεο, 2012). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ δηαπηζηψλεηαη φηη νη αζηπλνκηθνί 

επηζπκνχλ λα εληζρπζεί ε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, κε εξγαζηεξηαθέο θαη πξαθηηθέο 

αζθήζεηο, ζρεηηθέο κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απηνάκπλα 

απηνπξνζηαζία, ηηο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο ελφπισλ αληηπαξαζέζεσλ θαη ρξήζεο φπινπ, 

πξαθηηθή άζθεζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο-ξεαιηζηηθά ζελάξηα, ηηο ηερληθέο ειέγρνπ 

αηφµσλ θαη νρεκάησλ θαη επηθίλδπλε νδήγεζε. Αθφκε, ζπληζηνχλ ηελ θαιχηεξε 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ρξήζεο Ζ/Τ, ηελ πξαθηηθνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ ςπρνινγίαο, κηθξφηεξν αξηζµφ αηφµσλ ηµεµάησλ εθπαίδεπζεο θαη 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο εθπαίδεπζε. (Γεσξγνγηάλλεο, 2012). 

Σξία ρξφληα αξγφηεξα ζρεηηθή έξεπλα ζηελ Κππξηαθή Αζηπλνκία, απνδεηθλχεη 

φηη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο  απαηηείηαη βειηίσζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ επέιηθην, απνδνηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ηθαλφ, ψζηε αθελφο λα κπνξεί 

λα αληαπνθξίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζπκβάλ θαη αθεηέξνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη 

αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Σν 

ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, έγθεηηαη ζην φηη  ρξεηάδνληαη 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ψζηε λα κπνξέζεη ε Κππξηαθή Αζηπλνκία λα ελαξκνληζηεί κε ηα 

Δπξσπατθά επίπεδα θαη παξάιιεια λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ 

έιιεηςε θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ κειψλ ηεο. (Κνπληνχξε,2015) 
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Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ζε μελφγισζζν άξζξν αλαθέξεηαη φηη, ζρεηηθή 

κειέηε εληζρχεη ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ηεο αζηπλνκηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη εμεηάδεη ηνλ αληίθηππν ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ 

εθπαίδεπζεο (π.ρ. ιχθεην, θνιιέγην θαη πηπρίν παλεπηζηεκίνπ) ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αμησκαηηθψλ απφ ηελ εξγαζία, ηηο απφςεηο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ξφισλ ηνπο. Μεηαμχ ησλ αμησκαηηθψλ πηπρηνχρσλ παλεπηζηεκίνπ 

αλαθνξηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ηνπο, αμηνινγήζεθε ε ζπλάθεηα ηνπ 

πηπρίνπ ζπνπδψλ ηνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο, ελδπλακψλνπλ ηελ άπνςε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ ζε θνιιέγηα θαη παλεπηζηήκηα, 

απνηειεί ζεκαληηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζφλ. (Eugene A. Paoline III,William 

Terrill &Michael T. Rossler, journal,2015) 

ην πιαίζην απηφ θαη πξνο επίξξσζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

Αζηπλνκηθψλ, ζε ζρεηηθφ εγρείξεκα, ηνλίδεηαη φηη, ε επηκφξθσζε θαη ε δηα βίνπ κάζεζε, 

απνηεινχλ αλαγθαίν εθφδην γηα ην απαηηεηηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

θαη ζηνλ θιάδν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. εκεηψλεηαη, κάιηζηα, φηη απφ ηα ζηειέρε 

ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, απαηηείηαη κηα δηαξθήο πξνζπάζεηα, ψζηε λα «ηελ 

θαηαθηήζνπλ» θαη λα ηελ εθαξκφζνπλ. (Νηνχξνο,2017) 

Ζ επηκφξθσζε κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ψζηε λα επηηεπρζνχλ 

νη ζηφρνη ηεο Αζηπλνκίαο θαη θπξίσο ε θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο.  

Υαξαθηεξηζηηθά, ν κειεηεηήο αλαθέξεη φηη «γηα κηα θαιύηεξε θνηλωλία  απαηηείηαη  λα 

ππάξρνπλ νη  θαιύηεξνη αζηπλνκηθνί». Ζ επηκφξθσζε, φπσο ππνζηεξίδεηαη, νινθιεξψλεη 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα εθηεηακέλε κφξθσζε, φρη κφλν γηα πξνζσπηθή 

εμέιημε αιιά θαη γηα ηηο πξνβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο καο. Δπηπξφζζεηα, ν 

κειεηεηήο ζεκεηψλεη φηη νη λέεο δηαζηάζεηο ηεο ηερληθήο θαη ηεο ηερλνινγίαο δελ 

αθήλνπλ αλεπεξέαζην ηνλ ηνκέα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ 

θξίλεηαη αλαγθαία ε επηπιένλ απφθηεζε λέσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ. Σέινο, 

αλαθέξεη φηη ε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο απνζθνπεί ηφζν 

ζηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο φζν θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ βέιηηζησλ ηαθηηθψλ θαη πξαγκαηηθψλ ζηελ θαζεκεξηλή παξνπζία θαη δξάζε 

ηεο.(Νηνχξνο,2017) 

Πξφζθαηα, νη ζπγγξαθείο Rogers θαη Frevel ηνπ βηβιίνπ κε ηίηιν  «Higher 

Education and Police – 2018 An International View» αλαιχνπλ, ζε παγθφζκην επίπεδν, 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, δειαδή ην πψο 

επεξεάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπο αζηπλνκηθνχο νξγαληζκνχο 

θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αλψηαηε εθπαίδεπζε επεξεάδεη ηελ 

αζηπλνκηθή πξαθηηθή. Δμεηάδνπλ έλα επξχ θάζκα ρσξψλ, απφ ηε Γεξκαλία ζηελ Κίλα θαη 

https://www.tandfonline.com/author/Paoline%2C+Eugene+A+III
https://www.tandfonline.com/author/Terrill%2C+William
https://www.tandfonline.com/author/Terrill%2C+William
https://www.tandfonline.com/author/Rossler%2C+Michael+T
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ηε Βξαδηιία, γηα λα δείμνπλ ηελ θχζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλνπ 

απνθιεηζηηθά ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ αθνξά ηνπο αζηπλνκηθνχο. Οη ζπληάθηεο ηνπ 

βηβιίνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ ζε φιν ηνλ θφζκν ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

2.1.Δξεπλεηηθά  Δξσηήκαηα   θαη  ηόρνη 

     Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ εμέηαζε ηεο ζρέζεο 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αζηπλνκηθψλ, µε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. ην πιαίζην απηφ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα απνηχπσζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο ζηε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Θεζζαινλίθεο κηαο θαη είλαη ν ρψξνο 

εξγαζίαο ηεο εξεπλήηξηαο θαη είλαη εχθνια πξνζβάζηκνο θαη ζα εμαρζνχλ ζρεηηθά 

ζπκπεξάζκαηα.  

     Κχξηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο, είλαη λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ, λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζηεί εάλ πθίζηαηαη ε 

αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ, µέζσ δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο.  

        Απψηεξνο ζθνπφο ηεο, κάιηζηα, είλαη λα εληνπηζηνχλ νη ηπρφλ πεξηνξηζµνί αιιά θαη 

νη  ηνµείο πνπ απαηηνχλ βειηίσζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ ηεο Γεληθήο 

Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα απνηειέζνπλ 

έλα ρξήζηκν πιηθφ γηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ. 

 

 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνύλ είλαη ηα εμήο:  

 Πψο ζπζρεηίδεηαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο;  

 Πψο ζπζρεηίδεηαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε -κεηεθπαηδεχζεηο- κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο;  

 Πνηνη παξάγνληεο θαζηζηνχλ ζεκαληηθέο ηηο κεηεθπαηδεχζεηο ησλ αζηπλνκηθψλ;  

 

2.2.Μεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο μεθίλεζε απφ ηνλ  πξνβιεκαηηζκφ 

πνπ ππάξρεη ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηε κνξθή θαη ην κέιινλ ηεο εθπαίδεπζεο αιιά 

θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ αζηπλνκηθψλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο  

απηή βνεζά ηνλ αζηπλνκηθφ θαη λα γίλεη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ ηελ κεγάιε άμηα ηεο 

επηκφξθσζεο θαζψο θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα  δηαξθεί επηκφξθσζε ,ελ ηνχηεο ζηελ 

Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ 
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θαηά θαηξνχο ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηηο ραξαθηεξίζεη σο  αλεπίθαηξεο ,ίζσο θαη 

πξφρεηξεο ρσξίο λα έρνπλ επηζηεκνληθή βάζε θαη φηη θπξίσο  ζε απηφ πνπ δίλνληαλ 

ζεκαζία ήηαλ λα απνξξνθεζνχλ ηα επξσπατθά θνλδχιηα ρσξίο λα νξγαλψλνληαη 

επαξθψο. Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχληαη απφ ηνπο επηζήκνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο ζπλήζσο γίλνληαη ζε κηα πξνζπάζεηα λα αθνινπζνχζνπλ ην 

παγθφζκην παξάδεηγκα θαη γη απηφ γίλνληαη  βηαζηηθά  ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζηελ Διιάδα δελ ππάξρεη 

απνιπηή νκνηνγέλεηά εμαηηίαο ησλ δηάθνξσλ παξακέηξσλ (γεσγξαθηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, 

ηδενινγηθψλ θ.ά.). 

Κνηηψληαο θαλείο ηηο ελέξγεηεο ηνπ ππνπξγείνπ θαζψο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην 

ηνπ γηα ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο ησλ αζηπλνκηθψλ , απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη έλα 

πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ζπληειείηαη ηνηνπηνηξφπσο 

ε δηεχξπλζε ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ ελαληίνλ ησλ αζηπλνκηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηαιιειφηεηα. Ηδηαίηεξα κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2010 ζε 

κηα ινγηθή κείσζεο ησλ δεκνζηψλ δαπαλψλ, ζεκεηψζεθε  αξθεηά κεγάιε κείσζε ησλ 

θξαηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ Παηδεία θαη έηζη ε επηκφξθσζε ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα ρξεκαηνδνηνχληαλ ειάρηζηα, δέρηεθε κεγάιε κείσζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα .Με ην επηρείξεκα ινηπφλ γηα εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ, ε πνιηηεία δηεμάγεη 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πεξηζηαζηαθά θαη αξθεηά πεξηνξηζκέλα  θαη απηά κε 

ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη  θπξίσο απφ επξσπατθά θνλδχιηα. 

Παξφιν πνπ ε πνιηηεία δελ πξνζθέξεη επαξθή πξνγξάκκαηα γηα επηκφξθσζε 

ησλ αζηπλνκηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαγγεικαηηθή επαηζζεζία πνπ ηνπο δηαθξίλεη 

σζεί πνιινχο αζηπλνκηθνχο λα επηκνξθσζνχλ κε πξνζσπηθφ θφζηνο θαη κάιηζηα κε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα φρη πνιχ πνηνηηθά.  

2.3. Καζνξηζκόο ηεο κνλάδαο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ εξεπλώκελνπ 

πιεζπζκνύ 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν ζηάδηα. Αξρηθά, έγηλε ε 

εξεπλεηηθή πξφηαζε θαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε γηα λα ζηνηρεηνζεηήζεη ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην απφ ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ηφζν Διιήλσλ φζν θαη μέλσλ 

επηζηεκφλσλ θαη ελ ζπλερεία ε κεζνδνινγία. Ζ έξεπλα απηή δηεμήρζε κε ηε κνξθή 

δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

δηεξεπλψληαο ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ηηο ζεσξίεο θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα 

εληζρχζνπλ ηε βαξχηεηα θαη νξζφηεηα απηήο.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε αλψλπκα απφ ηνπο 

αζηπλνκηθνχο (γεληθψλ θαζεθφλησλ) ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο 

Θεζζαινλίθεο θαη αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη επηκφξθσζεο ηνπ σο άλσ πξνζσπηθνχ. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη φηη, πξνθχπηνπλ απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, 

θιεηζηνχ ηχπνπ θαη έηζη θαζίζηαηαη εχθνιε ε επεμεξγαζία  ηνπο. 

Οη αζηπλνκηθνί ζε απηή ηελ έξεπλα, επηιέρζεθαλ κε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο 

(convenience sampling) απφ έλα δείγκα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αζηπλνκηθψλ. 

(Υαιηθηάο,θ.α.2015). Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο 

έξεπλαο επηρεηξήζεθε ε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ κε ζαθήλεηα, ψζηε ζα επηδησρζεί ε 

αληηζηνίρεζή ηνπο ζην κεγαιχηεξν βαζκφ (Cohen &Manion,1994).   

Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε έρνληαο σο βάζε ηε µέζνδν ηνπ 

Kirkpatrick ε νπνία απνηειεί ηελ πην δηαδεδνµέλε µέζνδν αμηνιφγεζεο ηεο µάζεζεο. Ζ 

µέζνδνο απηή έρεη πξνζαξµνζζεί ζε ζχγρξνλεο αληηιήςεηο θαη εθπαηδεχζεηο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε Μέζνδνο ησλ Σεζζάξσλ Πεδίσλ 

Αμηνιφγεζεο ηεο Μάζεζεο ηνπ Kirkpatrick (1998), πεξηιαµβάλεη:  

α. Αληηδξάζεηο  ησλ  εθπαηδεπφµελσλ (Reaction). ην πξψην επίπεδν εμεηάδεηαη πψο 

έλησζαλ θαηά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηί ζθέθηεθαλ, πνηεο είλαη νη απφςεηο ηνπ 

εθπαηδεπφκελσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ.  

β. Γλψζε – Μάζεζε (Learning).  ην δεχηεξν  επίπεδν εμεηάδεηαη ζε πνην βαζκφ νη 

εθπαηδεπφκελνη έρνπλ θαιιηεξγήζεη δεμηφηεηεο, απέθηεζαλ γλψζε ή άιιαμαλ ζηάζε.   

γ. πµπεξηθνξά (Behaviour). ην ηξίην επίπεδν κεηξάηαη ε κεηαθνξά γλψζεο πνπ έρεη 

εκθαληζηεί ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζην θαζεκεξηλφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

εθαξµνγή ηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρψξν.  

δ.Απνηειέζµαηα (Results). ην ηέηαξην επίπεδν κεηξάηαη ε επηηπρία ηεο εθπαίδεπζεο 

πνπ έιαβαλ νη εθπαηδεπφκελνη. 

 

2.4. θνπόο ηεο έξεπλαο.  

Ο ζθνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα εθηηκεζεί ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ 

Αζηπλνκηθψλ, ε κεηαβίβαζε ησλ αζηπλνκηθψλ πξαθηηθψλ αιιά ηερληθψλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. Παξάιιεια, εμεηάδεηαη ε ζηάζε ηνπ αζηπλνκηθνχ φζνλ αθνξά 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ. Δπηπιένλ, απνηππψλεηαη ε αλάγθε γηα επηπιένλ εθπαίδεπζε θαη αλαλέσζε 

δεμηνηήησλ κέζσ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Έλαο αθφκε ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα αλαγλσξηζζνχλ πηζαλνί πεξηνξηζκνί 

θαη ηνκείο πνπ απαηηνχλ βειηίσζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Διιήλσλ αζηπλνκηθψλ. Ζ 
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εθπαίδεπζε είλαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ νη κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη ηθαλνπνηνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ αζηπλνκηθνχ επαγγέικαηνο,. Δπηκέξνπο ζηφρνο ηεο κειέηεο, είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηεο αλάγθεο θαη ηεο επηζπκίαο ησλ αζηπλνκηθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα κεηεθπαίδεπζεο-επηκφξθσζεο.  

   

2.5. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο 

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ εθαηφ (100) αζηπλνκηθνχο ηεο Γεληθήο 

Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο, εθ ησλ νπνίσλ ηα 11 (πνζνζηφ 11%) είλαη 

θάησ ησλ 35 εηψλ,  νη 81 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 81%) αλήθνπλ ζηελ νκάδα πνπ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 35-50 εηψλ θαη 8 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 8%)  είλαη άλσ ησλ 50 

εηψλ. Σα 60 άηνκα (πνζνζηφ 60%) ηνπ δείγκαηνο είλαη άληξεο θαη ηα άιια 40 (40%) 

είλαη γπλαίθεο. Οη 62 αζηπλνκηθνί (64,6%) απνθνίηεζαλ απφ ηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ 

θαη 35 αζηπλνκηθνί (35,4%)  απφ ηε ρνιή αμησκαηηθψλ. Οη 4 αζηπλνκηθνί δελ δήισζαλ 

ζρνιή απνθνίηεζεο, νη νπνίνη πηζαλφλ πξνέξρνληαη απφ ηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο (εηδηθνί 

θξνπξνί, ζπλνξηαθνί θχιαθεο). Όζνλ αθνξά ζηηο επηπιένλ ζπνπδέο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ έξεπλα, νη θαηέρνληεο πηπρίν Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η. είλαη 17 άηνκα (68%), νη θαηέρνληεο 

κεηαπηπρηαθφ δίπισκα είλαη 7 άηνκα (28 %) θαη 1 (4%) άηνκν απφ ην δείγκα θαηέρεη 

δηδαθηνξηθφ ηίηιν. ρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, νη πιεξνθνξίεο 

απεηθνλίδνληαη ζηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ απφ 1 έσο 5.  

 

2.6. Μέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

πλνιηθά, ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο, απνηειείηαη απφ είθνζη κία εξσηήζεηο θαη απαξηίδεηαη απφ δχν κέξε, ην γεληθφ 

κέξνο  απνηειείηαη απφ δεθαέμη εξσηήζεηο θαη ηξία ππνεξσηήκαηα θαη ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία απνηεινχληαη απφ πέληε εξσηήζεηο. H έξεπλα   πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνλ 

Μάην ηνπ έηνπο 2019. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δηαδηθηχνπ, χζηεξα απφ δεκνζίεπζε απηνχ, κε ηε βνήζεηα ησλ 

εγγξάθσλ google docs ηνπ δεκνθηινχο θπιινκεηξεηή Google.  

 

2.7. Πξνζδηνξηζκόο ηεο κεζόδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ  

Χο ηξφπνο ιήςεο ησλ δεδνκέλσλ, επηιέρηεθε ην δηαδίθηπν θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ 

δεκνζίεπζε απηνχ κέζσ gmail.com, κε ηε βνήζεηα ησλ εγγξάθσλ google docs ηνπ 

δεκνθηινχο θπιινκεηξεηή Google. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο δελ απνηειεί ηπραία 

επηινγή θαζψο ην εξσηεκαηνιφγην εζηάιε ειεθηξνληθά ζε Αζηπλνκηθνχο (γεληθψλ 
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θαζεθφλησλ) ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

νπνίνπ δηεμάγεηαη θαη ε παξνχζα έξεπλα.  

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη 2 ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηιακβάλεη 

εξσηήζεηο γηα ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ Αζηπλνκηθψλ θαη ηεο κεηαβίβαζήο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν αιιά θαη ηελ αλαγθαηφηεηα γηα επηκφξθσζε-κεηεθπαίδεπζε θαη ε 

δεχηεξε ελφηεηα πεξηέρεη πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ (θχιν, ειηθία, 

κνξθσηηθφ επίπεδν, ζρνιή απνθνίηεζεο). Οη πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ηεο πξψηεο  

ελφηεηαο απαληήζεθαλ κε βάζε ηελ πεληάβαζκε θιίκαθα ηεξάξρεζεο Likert ( «Γηαθσλψ 

απφιπηα», «Γηαθσλψ», «Οχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ», «πκθσλψ» θαη «πκθσλψ 

απφιπηα») ηηο πξνζσπηθέο εξσηήζεηο, νη απαληήζεηο είλαη δηαηππσκέλεο κε κνξθή 

πνιιαπιήο επηινγήο θαη νη εξσηψκελνη ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ ηνπιάρηζηνλ κία απφ 

απηέο. ηηο δηαδηθηπαθέο παξαπνκπέο επηζπλάπηεηαη θαη ην link ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην 

είδνο ηε ζπρλφηεηα αιιά θαη ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ ψζηε λα πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ 

ησλ απνθξηλφκελσλ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζαλ, ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα επηιακβάλνληαη θαη λα  δηεπζεηνχλ θάζε πεξηζηαηηθφ 

θαη ηελ πνηφηεηα ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο, ηνπο δεηήζεθε λα δειψζνπλ αλ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θαη πφζν αλαγθαία είλαη ε  

ζπλερηδφµελε εθπαίδεπζή  ηνπο. Αθφµε, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ηνπο  γηα ηα νπνία, ίζσο, λα µελ έρνπλ εθπαηδεπζεί ή 

νη γλψζεηο ηνπο είλαη ειιηπείο. 

 

2.8. Δπηινγή ηερληθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

θαηαρσξήζεθαλ ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, δειαδή ζην ππνινγηζηηθφ θχιν Δxcel, 

φπνπ ζην ίδην πξφγξακκα έγηλε θαη ε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλαλ µε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζµηθνχ SPSS. 
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ΣΡΙΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

3.1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ -ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  

3.1.1. Οη έλλνηεο σο θαηαζθεπέο 

Ο Kaplan (1964) δηέθξηλε ηξία ήδε πξαγκάησλ πνπ κεηξψληαη ζηηο έξεπλεο: 

Σα άκεζα παξαηεξήζηκα, πνπ βαζίδνληαη ζηελ απιή θαη άκεζε παξαηήξεζε, ηα 

έκκεζα παξαηεξήζηκα πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ιεπηέο έκκεζεο ή ζχλζεηεο 

παξαηεξήζεηο θαη ηέινο ηηο θαηαζθεπέο ή ζεσξεηηθέο δεκηνπξγίεο, πνπ βαζίδνληαη ζε 

παξαηεξήζεηο, αιιά είλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζνχλ είηε άκεζα είηε έκκεζα. Οη 

ζεσξεηηθέο θαηαζθεπέο ζπληίζεληαη απφ έλλνηεο, ζηηο νπνίεο ιακβάλνπκε ππφςε ( ή 

δεκηνπξγνχκε) θαηά ηεο δηαδηθαζία αλάπηπμεο κηαο ζεσξίαο. 

Ο ίδηνο ν Kaplan (1964) νξίδεη ηελ έλλνηα σο κηα «νηθνγέλεηα αληηιήςεσλ», 

ππνλνψληαο φηη κηα έλλνηα είλαη θάηη πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ αληίιεςε ηνπ 

θαζελφο γηα ηα πξάγκαηα. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα θαηαζθεπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

ακνηβαία ζπκθσλία λνεηηθψλ εηθφλσλ θαη αληηιήςεσλ. Οη αληηιήςεηο καο 

ζπλνςίδνπλ ζχλνια παξαηεξήζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ θαηλνκεληθά ζπλδένληαη. Οη 

παξαηεξήζεηο θαη νη εκπεηξίεο είλαη πξαγκαηηθέο, αθφκε θαη αλ έρνπλ ππνθεηκεληθφ 

ραξαθηήξα, σζηφζν νη αληηιήςεηο θαη νη έλλνηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο είλαη 

κφλν λνεηηθέο θαηαζθεπέο. πλήζσο σζηφζν, πηζηεχνπκε (εζθαικέλα) φηη νη 

θαηαζθεπαζκέλνη φξνη δηαζέηνπλ εγγελέο λφεκα νλνκάδνληαο πξαγκαηηθέο νληφηεηεο 

ηνπ θφζκνπ, ηνχην φκσο δελ ζπκβαίλεη κέρξηο φηνπ αλαθαιχςνπκε ην πξαγκαηηθφ 

ηνπο πεξηερφκελν θαη ηελ απζεληηθή κέζνδν κέηξεζήο ηνπο.  

ε απηή ηελ εξγαζία, νη φξνη, εθπαίδεπζε, ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε, 

θαηάξηηζε, είλαη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα γίλνπλ ε γέθπξα ζχλδεζεο θαη 

απφδεημεο ησλ ππνζέζεσλ, σο εθ ηνχηνπ, ε επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ 

κέηξεζεο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο δεκηνπξγίαο 

ζπγθεθξηκέλεο «ππφζηαζεο» ησλ ελλνηψλ, νλνκάδεηαη «ελλνηνιφγεζε» . 

 

3.1.2 Δλλνηνιόγεζε 

χκθσλα κε ηνλ Babbie (2010), ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

πξνζδηνξίδνπκε ηη ελλννχκε φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο ζηελ 

έξεπλα, νλνκάδεηαη ελλνηνιφγεζε. ηελ επηθείκελε έξεπλα, ν φξνο γηα παξάδεηγκα 

ηεο εθπαίδεπζεο, έιαβε ζπγθεθξηκέλν λφεκα επηηπγράλνληαο έλα ιεηηνπξγηθφ 

consensus θάλνληαο αληηιεπηφ ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ζηα πξφζσπα πνπ έιαβαλ 

κέξνο ζηελ πξσηνγελή έξεπλα.  
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Οπζηαζηηθά ινηπφλ, παξήρζε έλα ζπγθεθξηκέλν (ζπκβαηηθφ) λφεκα γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Απηή ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ λνήκαηνο κε αθξίβεηα, 

πεξηιακβάλεη ηνπο ελδείθηεο (Item), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηξεζνχλ νη 

έλλνηεο θαη λα απνθηήζνπλ κηα πεξηζζφηεξν «απηή» ππφζηαζε, δηαζαθελίδνληαο 

παξάιιεια ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο εζηηάδνπκε θαη 

κειεηνχκε.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εζηίαζε ζην ηη ζεκαίλνπλ νη ιέμεηο θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο (πξάμεηο) γηα ηνπο ππφ κειέηε αλζξψπνπο, πεξηπιέθεη ζρεδφλ πάληνηε 

ηηο έλλνηεο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ εξεπλεηή θαη απηφ δηφηη ε θάζε έλλνηα κεηαθξάδεηαη 

ή δηπιίδεηαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ζεψξεζε θαη ζχζηεκα αμηψλ ηνπ θαζελφο 

αλζξψπνπ- εξγαδνκέλνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θαηαρσξήζεηο ζην λνεηηθφ αξρείν ηνπ 

θαζελφο κπνξεί λα εθηείλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα απνρξψζεσλ ηεο ίδηαο αληηιεπηήο 

έλλνηαο. Γηα ην ιφγν απηφ νθείινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε νκαδνπνηήζεηο ή 

«δηαζηάζεηο» πξνζδηνξίδνληαο ζπλνιηθά θαη κε έλαλ θνηλά αληηιεπηφ θαη απνδεθηφ 

ηξφπν ηηο έλλνηεο.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιήθζεθαλ νη 

ππνέλλνηεο- κεηεθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, δηαξθήο επηκφξθσζε. ηελ νπζία 

δεκηνπξγψληαο δηαζηάζεηο θαη ελαιιαμηκφηεηα ζηνπο δείθηεο, επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ ελλνηψλ, θνηλή πξνζέγγηζε θαη σο εθ ηνχηνπ, 

δηαζθάιηζε εγθπξφηεηαο θαη πιεξφηεηαο ζηε κέηξεζε, ελψ πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά ν 

θίλδπλνο ηεο ακθηζεκίαο θαη ιαλζαζκέλεο θαηαλφεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο.  

Καηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, έγηλε επίζεο 

αληηιεπηφ, φηη ε βειηίσζε πξνζδηνξηζκνχ ησλ ελλνηψλ είλαη κηα επίπνλε θαη 

δπλακηθή δηαδηθαζία θαη πνιχ ζπρλά απαηηήζεθε λα ηξνπνπνηεζνχλ ηφζν νη 

ελδείθηεο, φζν θαη νη δηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα έξζνπλ ζε 

απφιπηε ζπκθσλία κε ην πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο. Ζ επηηπρία ηεο πξνζαξκνγήο θαη ε 

εγθπξφηεηα, απνδείρζεθε σζηφζν κέζα απφ ηα εξγαιεία εγθπξφηεηαο ηα νπνία 

μεπέξαζαλ θαηά πνιχ (φπσο ζα αλαθεξζεί ζε επφκελε παξάγξαθν) ηα βηβιηνγξαθηθά 

φξηα (thresholds).   

 

3.1.3. Λεηηνπξγηθνπνίεζε- Αμηνπηζηία 

Δπηηπγράλνληαο ηελ ελλνηνιφγεζε, δειαδή ηελ επεμεξγαζία θαη εμεηδίθεπζε 

αθεξεκέλσλ ελλνηψλ, ην επφκελν ζηάδην δξάζεο είλαη απηέο νη έλλνηεο λα ηεζνχλ 

ζηελ δηάζεζε ηνπ εξεπλεηή σο κεηξήζηκα κεγέζε, νπζηαζηηθά λα 

ιεηηνπξγηθνπνηεζνχλ, νδεγψληαο ζε εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο 
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Καηά ηε ιεηηνπξγηθνπνίεζε κηαο έλλνηαο, δφζεθε ηδηαίηεξν βάξνο ζην εχξνο 

ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ελλνηψλ ζπλδπάδνληαο ηδηφηεηεο θαη εληάζζνληάο ηεο ζηελ ππφ 

ζπδήηεζε έλλνηα. Δίλαη ζαθέο, φηη γηα λα κεηξήζνπκε ην πιήξεο εχξνο ηεο 

δηαθχκαλζεο, πξέπεη ε ιεηηνπξγηθνπνίεζε ησλ ζηάζεσλ (πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα) λα πεξηιακβάλεη φιν ην εχξνο ησλ ππν-ελλνηψλ, κε ηελ 

ππνζεκείσζε φκσο φηη ζα πξέπεη λα επηιεγνχλ νη θαηάιιειεο πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο.  

Γηα ηε ιεηηνπξγηθνπνίεζε, ησλ κεηαβιεηψλ, πξέπεη ινηπφλ λα ιεθζεί ππφςε 

ηφζν ν βαζκφο ηεο αθξίβεηαο φζν θαη ηεο πηζηφηεηαο, ζέηνληαο ζαθή φξηα αλάκεζα  

ζην πφζν ιεπηέο θαη επδηάθξηηεο ζα είλαη νη δηαθξίζεηο κεηαμχ ησλ πηζαλψλ ηηκψλ  

πνπ ζα ζπλζέηνπλ ηε κεηαβιεηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε αμηνπηζηία θαη 

αληηκεησπίδεηαη ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ ελφο παξαηεξεηή/εξεπλεηή, ν νπνίνο 

αληηιακβάλεηαη θαη επεμεξγάδεηαη ηηο απαληήζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηνπ 

παξαηεξνπκέλνπ πιεζπζκνχ. ηελ παξνχζα έξεπλα, ε ππνθεηκεληθφηεηα 

αληηκεησπίζηεθε κε ηελ κέζνδν «ειέγρνπ – επαλειέγρνπ», αλαπξνζαξκφδνληαο 

δπλακηθά ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία θαη δηελεξγψληαο ζπλνιηθά 3 πηινηηθέο δνθηκέο. 

ηηο δνθηκέο απηέο νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ αθνξνχζαλ: 

α) ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ελλνηψλ θαη ρξήζε πην απιήο θαη θαζεκεξηλήο γιψζζαο, 

απνθεχγνληαο ζχλζεηε επηζηεκνληθή νξνινγία 

β) ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ιαλζάλνπζεο κεηαβιεηέο, 

αθήλνληαο εθηφο εξσηεκαηνινγίνπ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ κεηαθνξά θαη 

ιήςε θαηαγεγξακκέλεο γλψζεο 

γ) ην ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ ελλνηψλ ηεο ιήςεο θαη κεηαθνξάο εκπεηξηθήο γλψζεο.  

Ζ αμηνπηζηία επίζεο ηεο έξεπλαο δηαζθαιίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 

ηεο δηρνηφκεζεο κε ζθνπφ αθελφο λα εθθξαζηνχλ πιήξσο νη ππφ–έλλνηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αιιά θαη αθεηέξνπ λα ππάξμεη ε πιεξέζηεξε δπλαηή 

θαηεγνξηνπνίεζε. Σέινο, ε αμηνπηζηία δηαζθαιίζηεθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

θαζηεξσκέλσλ κέηξσλ  πνπ ιήθζεθαλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζην ζεκαηηθφ 

αληηθείκελν. 

 

3.1.4. Πνζνηηθή έξεπλα 

 Ζ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο κηαο πνζνηηθήο θνηλσληθήο έξεπλαο αθνινπζεί δχν 

δηαθξηηά ζηάδηα. Σν ζηάδην ζρεδηαζκνχ θαη ην ζηάδην πινπνίεζεο, ελψ ηέινο, 

αθνινπζεί ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη γίλεηαη ε 

ζχλζεζή ηνπο θαη δηαηχπσζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Καηά ην πξψην ζηάδην 

πξνζδηνξίδνληαη ηα εξσηήκαηα, νη αλάινγεο παξαδνρέο θαη ζρεκαηίδνληαη νη 
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ππνζέζεηο εξγαζίαο ε ηζρχο ησλ νπνίσλ ηίζεηαη ππφ δηεξεχλεζε. Σν θχξην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν ζηηο πνζνηηθέο έξεπλεο είλαη ην εξσηεκαηνιφγην κέζσ ηνπ νπνίνπ ν 

εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα αληηθεηκεληθνπνηήζεη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο θαη επνκέλσο 

λα ηηο κεηξήζεη. πλήζσο, κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, γίλεηαη 

δνθηκαζηηθή έξεπλα γηα λα πξνζδηνξηζζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

θαη λα δηακνξθσζεί νξηζηηθά ε δνκή ηνπ. Δλ ζπλερεία αθνινπζεί ε επηινγή 

δείγκαηνο απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ζην νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε επηηφπηα 

έξεπλα. Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ιακβάλεη ρψξα ην ζηάδην ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο. Ζ θάζε ηεο επεμεξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηα εμήο δηαθεθξηκέλα 

ζηάδηα: έιεγρν, θσδηθνγξάθεζε, κεραλνγξαθηθή επεμεξγαζία. 

Ο έιεγρνο είλαη κηα ζπλερήο θαη δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο έξεπλαο θαη αθνξά ζηελ δηαηήξεζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηελ αμηνπηζηία 

ηεο έξεπλαο. Κνκβηθφ ζεκείν ηεο έξεπλαο είλαη απηφ ηεο θσδηθνγξάθεζεο, φπνπ ν 

εξεπλεηήο κεηαηξέπεη αθεξεκέλεο έλλνηεο ζε κεηξήζηκεο. Δίλαη κηα κεραλνγξαθηθή 

δηαδηθαζία, απφ φπνπ μεθηλά ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, νπνία 

πεξηιακβάλεη ηεο θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ ζπρλνηήησλ, γίλνληαη νη παιηλδξνκήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηε ζπζρέηηζε δχν κεηαβιεηψλ θαη ηέινο δεκηνπξγνχληαη ηα 

δηαγξάκκαηα, φπνπ απνηππψλνληαη κε γξαθηθφ ηξφπν ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο  

 

3.1.5 Δγθπξόηεηα 

ηελ θαζεκεξηλή ηεο ρξήζε, ε εγθπξφηεηα αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζην νπνίν 

έλα εκπεηξηθφ κέηξν αληηθαηνπηξίδεη επαξθψο ην πξαγκαηηθφ λφεκα ηεο ππφ εμέηαζε 

έλλνηαο, ρξεζηκνπνηψληαο θξηηήξηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκθσλία ησλ κεηξήζεσλ 

κε ηελ νξζή αληίιεςε ησλ ελλνηψλ. Σν πξψην θξηηήξην είλαη ε θαηλνκεληθή 

εγθπξφηεηα, φπνπ ζπγθεθξηκέλα εκπεηξηθά κέηξα, ζπλάδνπλ κε ηηο αηνκηθέο 

ζεσξήζεηο θαη λνεηηθέο εηθφλεο  πνπ αθνξνχλ ζε κηα νξηζκέλε έλλνηα.  

Γηα παξάδεηγκα, ε ζπρλφηεηα πξνζέιεπζεο ελφο αηφκνπ ζε ζξεζθεπηηθέο 

εθδειψζεηο είλαη έλδεημε ηεο ζξεζθεπηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ πνπ κνηάδεη ινγηθή, 

ρσξίο λα ρξεηάδνληαη πνιιέο εμεγήζεηο. Έρεη δειαδή θαηλνκεληθή εγθπξφηεηα. 

Καζνξηζηηθφ φκσο ξφιν ζηελ επίηεπμε εγθπξφηεηαο, έρεη ε εγθπξφηεηα ησλ 

θξηηεξίσλ (ή πξνγλσζηηθή εγθπξφηεηα) πνπ βαζίδνληαη ζπλήζσο ζε θάπνην 

εμσηεξηθφ θξηηήξην. (παξάδεηγκα είλαη πνιχ ζξήζθνο, ππνζηεξίδεη ηελ ηζφηεηα 

αλδξψλ γπλαηθψλ, ππνζηεξίδεη αθξνδεμηέο πνιηηηθέο παξαηάμεηο θιπ). Παξάιιεια ή 

κάιινλ ζε ζπκπιήξσζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ θξηηεξίσλ επέξρεηαη ε εγθπξφηεηα ηεο 

ελλνηνινγηθήο θαηαζθεπήο, (ή δνκηθή εγθπξφηεηα) ε νπνία βαζίδεηαη ζε ινγηθέο 

ζρέζεηο πνπ έρνπλ νη κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο, πξνθέξνληαο ηζρπξή επηβεβαίσζε γηα 
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ην αλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν θξηηήξην κεηξάεη πξαγκαηηθά ηελ ηδηφηεηα πνπ ζέινπκε 

λα κεηξεζεί. Σέινο, ε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ, αλαθέξεηαη ζην βαζκφ κε ηνλ νπνίν 

έλα κέηξν θαιχπηεη ηηο πηζαλέο ζεκαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα έλλνηα.  

Δίλαη ζαθέο, φηη επηζπκνχκε νη κεηξήζεηο καο λα είλαη έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο, 

ζπρλά φκσο πξνθχπηεη κηα δηάζηαζε αλάκεζα ζηα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο θαη ηα 

θξηηήξηα ηεο εγθπξφηεηαο πνπ ζπρλά αθαηξεί ην λνεκαηηθφ πινχην ησλ ελλνηψλ. 

 Γηα παξάδεηγκα ε ζξεζθεπηηθφηεηα είλαη θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ζπρλέο 

επηζθέςεηο ζηελ εθθιεζηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ε ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο, ή ε 

κεηαθνξά ηεο γλψζεο, απφ ηε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο, ην πξφβιεκα δε εληείλεηαη, 

φζν ε έλλνηα πνπ πξνζπαζνχκε λα πεξηγξάςνπκε έρεη κεγαιχηεξν πινχην.  

Απηή ε δηάζηαζε εμεγεί σο έλα βαζκφ ηελ επηκνλή δχν πνιχ δηαθνξεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηελ θνηλσληθή έξεπλα. Σελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

απζηεξέο θαη ηερληθέο δνκέο θαη ηελ πνζνηηθή πξνζέγγηζε, πνπ βαζίδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξν ηδηνγξαθηθέο κεζφδνπο. Χζηφζν, ε πξψηε είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο 

ελψ ε δεχηεξε πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν έγθπξε.  

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ 

Δξώηεζε 1. Μεηά ηελ απνθνίηεζε ζνπ από ηε Σρνιή Αζηπλνκίαο, έρεηο παξαθνινπζήζεη  

πξνγξάκκαηα ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο; 

 

Ζ εξψηεζε 1 αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ αζηπλνκηθψλ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο 

θαηάξηηζεο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηε ζρνιή Αζηπλνκίαο. Αλαιχνληαο ην 

γξάθεκα, βιέπνπκε φηη, ζηελ εξψηεζε απηή απάληεζαλ 74 Αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 74%)  

ζεηηθά δειαδή παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο ελψ 26 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 26%)  
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απάληεζαλ αξλεηηθά. Ζ κέζε ηηκή είλαη 1,26 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,441 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ Η) 

Απφ ηηο απαληήζεηο απηέο ζπλάγεηαη φηη ππάξρεη κεγάιε επηζπκία απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο 

λα επηκνξθψλνληαη πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαζεκεξηλά ζηελ 

εξγαζία ηνπο.  

 

Δξώηεζε 2
α
. Όηαλ απνθνίηεζα από ηε ζρνιή, ήκνπλ έηνηκνο λα αληηκεηωπίζω θάζε 

ζπκβάλ. 

 

Ζ παξαπάλσ εξψηεζε, αθνξά ζηελ πιεξφηεηα ηεο αξρηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θάζε ζπκβάλ. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα, βιέπνπκε φηη νη 31 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα (πνζνζηφ 31%) δηαθσλνχλ απφιπηα φηη ν αζηπλνκηθφο 

κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζε νπνηνδήπνηε ζπκβάλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ηε ρνιή, 

νη 26 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 26%) δηαθσλνχλ, νη 38 (πνζνζηφ 38%) θξάηεζαλ νπδέηεξε 

ζηάζε, νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ θαη 5 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 5%) ηνπ δείγκαηνο 

δήισζαλ πσο ζπκθσλνχλ. Καλέλαο αζηπλνκηθφο δελ ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ 

παξαπάλσ εξψηεζε. Ζ κέζε ηηκή είλαη 2,17 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,933 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ Η) 

 

Δξώηεζε 2β. Σήκεξα ληώζω όηη είκαη ηθαλόο λα αληηκεηωπίζω ην θάζε ζπκβάλ θαηά ηελ 

ώξα ηεο ππεξεζίαο κνπ. 
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Ζ παξαπάλσ εξψηεζε, αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αζηπλνκηθνχ ζήκεξα γηα λα 

αληηκεησπίζεη θάζε ζπκβάλ θαηά ηελ ψξα ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα, 

βιέπνπκε φηη νη 3 αζηπλνκηθνί ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ 3%) δηαθσλνχλ απφιπηα κε ηελ 

παξαπάλσ πξφηαζε, 1 αζηπλνκηθφο (πνζνζηφ 1%) δηαθσλεί, νη 30 (πνζνζηφ 30%)  

δήισζαλ πσο νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, νη 55 (πνζνζηφ 55%),παξαπάλσ απφ 

ηνπο κηζνχο,  δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ, ελψ νη 11 (πνζνζηφ 11%), ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

Ζ κέζε ηηκή είλαη 3,70 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,798 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ 

Η). 

Δξώηεζε 3α. Όηαλ απνθνίηεζα από ηε ζρνιή ήκνπλ έηνηκνο λα αληηκεηωπίζω 

πεξηζηαηηθό όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ όπινπ. 

 

Ζ παξαπάλσ εξψηεζε, αθνξά ζηελ επαξθή εθπαίδεπζε ηνπ ζηε ζρνιή, ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε φπινπ. Αλαιχνληαο ην 

γξάθεκα, βιέπνπκε φηη νη 25 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 25%) ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ πσο 

δηαθσλνχλ απφιπηα φηη ν αζηπλνκηθφο είλαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη πεξηζηαηηθφ φπνπ 
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θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ φπινπ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ηε ρνιή, νη 35 

(πνζνζηφ 35%) δήισζαλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, νη 32 (πνζνζηφ 32%) 

δήισζαλ φηη δηαθσλνχλ, θαη νη 8 (πνζνζηφ 8%) ζπκθσλνχλ. Καλέλαο αζηπλνκηθφο δελ 

ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ εξψηεζε. Ζ κέζε ηηκή είλαη 2,26 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 0,928 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ Η) 

 

Δξώηεζε 3β. Σήκεξα ληώζω ηθαλόο λα αληηκεηωπίζω πεξηζηαηηθό όπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ όπινπ. 

 

Ζ εξψηεζε 3β αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αζηπλνκηθνχ λα αληηκεησπίζεη πεξηζηαηηθφ 

φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ φπινπ. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα, βιέπνπκε φηη, νη 

2 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 2%) ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ πσο δηαθσλνχλ φηη ν αζηπλνκηθφο 

ζήκεξα ληψζεη ηθαλφο λα αληηκεησπίζεη πεξηζηαηηθφ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ηνπ φπινπ, νη 24 (πνζνζηφ 24%) δήισζαλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, νη 61 

(πνζνζηφ 61%) δειαδή παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο, δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ, νη 13 

αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 13%) ζπκθσλνχλ απφιπηα. Βιέπνπκε φηη κεηά ηελ παξέιεπζε 

εηψλ απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνί  λα αληαπεμέιζνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο απηά ζηα νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

φπινπ. Ζ κέζε ηηκή είλαη 3,85 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,657 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ) 

 

Δξώηεζε 4α. Όηαλ απνθνίηεζα από ηε ζρνιή ήκνπλ έηνηκνο λα αμηνινγήζω θάζε 

πεξηζηαηηθό θαη λα επηιέμω ηνλ ηξόπν αληηµεηώπηζήο ηνπ. 
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Ζ εξψηεζε 4α αθνξά ζηελ εηνηκφηεηα ηνπ αζηπλνκηθνχ λα αμηνινγήζεη θάζε 

πεξηζηαηηθφ θαη λα επηιέμεη ηνλ ηξφπν αληηµεηψπηζήο ηνπ. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα, 

βιέπνπκε φηη  νη 14 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 14%) ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ πσο δηαθσλνχλ 

απφιπηα κε ην φηη φηαλ απνθνίηεζαλ απφ ηε ζρνιή ήηαλ έηνηκνη λα αμηνινγήζνπλ θάζε 

πεξηζηαηηθφ θαη λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν αληηµεηψπηζήο ηνπ, νη 31 (πνζνζηφ 31%) 

δήισζαλ φηη δηαθσλνχλ, νη 41 (πνζνζηφ 41%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, νη 13 

αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 13%) ζπκθσλνχλ, ελψ 1 (πνζνζηφ 1%) ζπκθσλεί απφιπηα. Ζ 

κέζε ηηκή είλαη 2,56 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,925  (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ) 

 

 

Δξώηεζε 4β. Σήκεξα ληώζω ηθαλόο λα αμηνινγήζω θάζε πεξηζηαηηθό θαη λα επηιέμω ηνλ 

ηξόπν αληηµεηώπηζήο ηνπ. 
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Ζ εξψηεζε 4β αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αζηπλνκηθνχ ζήκεξα, λα αμηνινγεί θάζε 

πεξηζηαηηθφ θαη λα επηιέγεη ηνλ ηξφπν αληηµεηψπηζήο ηνπ. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα, 

βιέπνπκε φηη, νη 2 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 2%) ηνπ δείγκαηνο δήισζαλ πσο δηαθσλνχλ 

φηη ζήκεξα ληψζνπλ ηθαλνί λα αμηνινγήζνπλ θάζε πεξηζηαηηθφ θαη λα επηιέμνπλ ηνλ 

ηξφπν αληηµεηψπηζήο ηνπ, νη 14 (πνζνζηφ 14%) δήισζαλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε 

δηαθσλνχλ, νη 69 (πνζνζηφ 69%) δειαδή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, ζπκθσλνχλ, νη 

14 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 14%) ζπκθσλνχλ απφιπηα θαη έλαο αζηπλνκηθφο (πνζνζηφ 

1%) δηαθσλεί απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε. Ζ κέζε ηηκή είλαη 3,93 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 0,671 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ) 

 

Δξώηεζε 5. Πηζηεύεηο πωο ε πνηόηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβεο ζηε Σρνιή 

Αζηπλνκίαο από ηελ νπνία απνθνίηεζεο ήηαλ: 

 

Ζ παξαπάλσ εξψηεζε, αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβε ν 

αζηπλνκηθφο απφ ηε ρνιή. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα βιέπνπκε φηη, ζηελ εξψηεζε απηή, 

1 αζηπλνκηθφο (1%) ηε ζεσξεί θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή, νη 11 αζηπλνκηθνί (11%) ηνπ 

δείγκαηνο είλαη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη, νη 41 (41%) ηε ζεσξνχλ κέηξηα θαη νη 47 

αζηπλνκηθνί (47%)  είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε. Ζ κέζε ηηκή 

είλαη 3,33 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,711 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗΗ) 

 

Δξώηεζε 6. Θεωξείο πωο ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο βαζηθήο ζνπ εθπαίδεπζεο ήηαλ: 
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Ζ εξψηεζε 6 αθνξά ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηε ρνιή 

Αζηπλνκίαο. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα βιέπνπκε φηη 2 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 2%) 

ζεσξνχλ φηη ήηαλ πνιχ κηθξφ, 9 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 9%) φηη ήηαλ κηθξφ, 38  

αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 38%) φηη ήηαλ κέηξην  θαη 51 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 51%) 

ζεσξνχλ φηη ήηαλ κεγάιν. Καλέλαο  αζηπλνκηθφο δελ ζεσξεί φηη ήηαλ πνιχ κεγάιν ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβε. Ζ κέζε ηηκή είλαη 3,38 θαη ε 

ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,736 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ) 

 

Δξώηεζε 7. Θεωξείο πωο ε βαζηθή εθπαίδεπζή ζνπ ήηαλ: 
 

 

Ζ εξψηεζε 7 αθνξά ζην επίπεδν επθνιίαο-δπζθνιίαο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο 

ρνιέο Αζηπλνκίαο.  Αλαιχνληαο ην παξαπάλσ γξάθεκα, έλαο (1) αζηπλνκηθφο 

(πνζνζηφ 1%) ζεσξεί φηη ήηαλ πνιχ εχθνιε, 4 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 4%) ζεσξνχλ φηη 

ήηαλ εχθνιε, 60 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 60%) δειαδή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, 

πηζηεχνπλ φηη ήηαλ κέηξηαο δπζθνιίαο, 35 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 35%) πηζηεχνπλ φηη 

ήηαλ δχζθνιε θαη θαλέλαο αζηπλνκηθφο δελ ζεσξεί φηη ήηαλ πνιχ δχζθνιε ε βαζηθή 
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εθπαίδεπζε ζηε ζρνιή απφ ηελ νπνία απνθνίηεζε. Ζ κέζε ηηκή είλαη 3,29 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 0,591 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ) 

 

Δξώηεζε 8. Θεωξείο πωο ε δηαξθήο επηκόξθωζε-θαηάξηηζε είναι αναγκαία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δωήο ζνπ; 

 

 
Ζ εξψηεζε 8 αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ή κε, ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο-θαηάξηηζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ αζηπλνκηθψλ . Αλαιχνληαο ην γξάθεκα, 

βιέπνπκε φηη νη  5 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 5%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, νη 40 

αζηπλνκηθνί  (πνζνζηφ 40%) ζπκθσλνχλ θαη 55 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 55%), παξαπάλσ 

απφ ηνπο κηζνχο,ζπκθσλνχλ απφιπηα. Ζ κέζε ηηκή είλαη 4,50 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

είλαη 0,595 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ) 

 

Δξώηεζε 9.  Τα γλωζηηθά αληηθείκελα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεην λα 

αλακνξθώλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

 

 
 Ζ εξψηεζε 9, αθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα αλακφξθσζεο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα, βιέπνπκε φηη, νη 2 αζηπλνκηθνί 
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(πνζνζηφ 2%) δαθσλνχλ, νη 3 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ3%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε 

δηαθσλνχλ, νη 39 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 39%)  ζπκθσλνχλ θαη νη 56 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 56%), ζπκθσλνχλ απφιπηα. Ζ κέζε ηηκή είλαη 4,49 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

είλαη 0,659 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗΗΗ) 

 

Δξώηεζε 10. Οη επηκνξθώζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα θαη 

λα επηθεληξώλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

 
Ζ εξψηεζε 10 , αθνξά ζην είδνο-ραξαθηήξα ησλ επηκνξθψζεσλ θαη εηδηθφηεξα αλ ζα 

πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη ζε  ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. Αλαιχνληαο ην παξαπάλσ 

γξάθεκα, παξαηεξνχκε φηη έλαο (1) αζηπλνκηθφο (πνζνζηφ 1%) δηαθσλεί, νη 3 

αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 3%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, νη 36 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 36%) ζπκθσλνχλ θαη νη 60 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 60%), ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

Ζ κέζε ηηκή είλαη 4,55 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,609 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ 

ΗV) 

 

Δξώηεζε 11. Η δηαξθήο κεηεμέιημε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαζηζηά ζεκαληηθή ηε 

κεηεθπαίδεπζε ηωλ αζηπλνκηθώλ. 
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Ζ παξαπάλσ εξψηεζε αθνξά ζηε ζρέζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ε νπνία δηαξθψο 

κεηεμειίζζεηαη, κε ηελ αλάγθε γηα κεηεθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ. ηελ εξψηεζε απηή 

απάληεζαλ νη 99 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα, παξαηεξνχκε 

φηη, νη 3 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 3%) θξάηεζαλ νπδέηεξε ζηάζε,νχηε ζπκθσλνχλ νχηε 

δηαθσλνχλ, νη 32 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 32,3) ζπκθσλνχλ θαη νη 65 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 64,6%) ζπκθσλνχλ απφιπηα. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη θαλέλαο αζηπλνκηθφο 

δελ δηαθσλεί κε ηελ παξαπάλσ εξεπλεηηθή εξψηεζε. Ζ κέζε ηηκή είλαη 4,62 θαη ε ηππηθή 

απφθιηζε είλαη 0,548 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗV) 

 

Δξώηεζε 12. Νηώζω πεξηζζόηεξε ζηγνπξηά λα αληηκεηωπίζω πεξηζηαηηθά κεηά ηελ 

κεηεθπαίδεπζή κνπ. 

 
Ζ εξψηεζε 12 αθνξά ζηελ εηνηκφηεηα ησλ αζηπλνκηθψλ λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά 

κεηά ηε κεηεθπαίδεπζή ηνπο.  Αλαιχνληαο ην παξαπάλσ γξάθεκα, βιέπνπκε φηη, νη 12 

αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 12%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, νη 51 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 51%) ζπκθσλνχλ θαη νη 37 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 37%) ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

Παξαηεξνχκε επίζεο φηη θαλέλαο αζηπλνκηθφο δελ δηαθσλεί κε ηελ παξαπάλσ 

εξεπλεηηθή εξψηεζε. Ζ κέζε ηηκή είλαη 4,25 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,657 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗV) 
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Δξώηεζε 13. Καηά ηε δηάξθεηα αληηκεηώπηζεο ελόο ζπκβάληνο, ληώζω όηη εκπηζηεύνκαη 

πεξηζζόηεξν έλαλ ζπλάδειθν πνπ έρεη πξόζθαηα πεξάζεη ην αλάινγν «ζρνιείν». 

 
Ζ εξψηεζε 13 αθνξά ζην βαζκφ εκπηζηνζχλεο ηνπ αζηπλνκηθνχ, θαηά ηε δηάξθεηα 

αληηκεηψπηζεο ελφο ζπκβάληνο, άιινλ ζπλάδειθφ ηνπ ν νπνίνο έρεη πεξάζεη ην αλάινγν 

«ζρνιείν». Αλαιχνληαο ην γξάθεκα, παξαηεξνχκε φηη, νη 9 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 9%) 

δηαθσλνχλ, νη 49 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 49%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, νη 30 

αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 30%) ζπκθσλνχλ θαη νη 12 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 12%),  

ζπκθσλνχλ απφιπηα. Ζ κέζε ηηκή είλαη 3,45 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,821 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗV) 

 

 

Δξώηεζε 14. Νηώζω όηη πξέπεη λα εθπαηδεπηώ πεξηζζόηεξν ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο 

εγθιεκαηηθόηεηαο, όπωο ην νηθνλνκηθό έγθιεκα ή ηελ ηξνκνθξαηία. 
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Ζ εξψηεζε 14, αθνξά ζηελ αλάγθε γηα κεηεθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο εγθιεκαηηθφηεηαο, φπσο ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ή ηελ 

ηξνκνθξαηία. Αλαιχνληαο ην γξάθεκα,  παξαηεξνχκε φηη νη 5 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 

5%) δηαθσλνχλ, νη 31 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 31%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, νη 

48 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 48%) ζπκθσλνχλ θαη νη 16 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 16%) 

ζπκθσλνχλ απφιπηα. Ζ κέζε ηηκή είλαη 3,75 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,783 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ V) 

 

Δξώηεζε 15. Δηάιεμε ηελ επηινγή πνπ απνηππώλεη θαιύηεξα ηελ επηζπκία ζνπ γηα 

ζπληεξεηηθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Απηνάκπλαο-Απηνπξνζηαζίαο–

Οπινηερληθήο/Σθνπνβνιήο

 
Ζ εξψηεζε 15 είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δείγκα αζηπλνκηθνί 

θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ή λα ζεκεηψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

ζπληεξεηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Απηνάκπλαο-Απηνπξνζηαζίαο–

Οπινηερληθήο/θνπνβνιήο. Παξαηεξψληαο ην παξαπάλσ γξάθεκα,  παξαηεξνχκε φηη νη 

44 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 44%) ηνπ δείγκαηνο, δήισζαλ φηη επηζπκνχλ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη απηή ε εθπαίδεπζε θαη λα έρεη δηάξθεηα πάλσ απφ 3 εκέξεο θάζε 

ρξφλν, νη 41 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 41%) ζα είλαη ηθαλνπνηεκέλνη εάλ κεηεθπαηδεχνληαη  

ηξεηο εκέξεο ηνλ ρξφλν, νη  9 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 9%)  δήισζαλ φηη  επηζπκνχλ λα 

κεηεθπαηδεχνληαη ιηγφηεξεο απφ 3 εκέξεο θάζε ρξφλν. Σελ απάληεζε «ΑΛΛΟ», 

επέιεμαλ 6 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 6%) θαη απφ απηνχο: έλαο  αζηπλνκηθφο (1%) δειψλεη 

φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεηεθπαίδεπζε εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη, έλαο  

αζηπλνκηθφο (πνζνζηφ 1%) απάληεζε φηη ζα επηζπκνχζε απηνχ ηνπ είδνπο ε 

κεηεθπαίδεπζε λα έρεη δηάξθεηα ηέζζεξηο εκέξεο ηνλ ρξφλν , έλαο αζηπλνκηθφο  (πνζνζηφ 

1%) δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα πέληε  εκέξεο ηνλ ρξφλν, έλαο (πνζνζηφ 1%)  επηζπκεί 

λα εθπαηδεχεηαη  ηξεηο  εκέξεο θάζε κήλα θαη έλαο αζηπλνκηθφο  (πνζνζηφ 1%) αλαθέξεη 

φηη ζα ήζειε απηή ε κεηεθπαίδεπζε λα έρεη δηάξθεηα έλαλ κήλα. Ζ κέζε ηηκή είλαη 1,70 

θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,704 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ ΗV) 
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Δξώηεζε 16.Αλέθεξε ζέµαηα, ηερληθέο, κεζόδνπο, γλώζεηο πνπ ρξεηάζηεθεο ζηε δνπιεηά 

ζνπ θαη δελ είρεο δηδαρζεί ζηε ζρνιή. 

ηελ εξψηεζε απηή δφζεθαλ απαληήζεηο απφ 22 αζηπλνκηθνχο ηνπ δείγκαηνο 

(πνζνζηφ 22%). Οη πξνηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ, ήηαλ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ζηα 

εμήο: 

 Θέκαηα ηξνραίαο: πξαθηηθά ζελάξηα θαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο νηλνθιχγσλ 

πνιηηψλ  

 Δλέξγεηεο γηα πεξηζηαηηθά: αθνχζηαο λνζειείαο αηφκσλ, αηθλίδησλ ζαλάησλ, 

παξάπνλα πνιηηψλ θαη ζπκβνπιέο ηνπο πξνο εμψδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

ηνπο. 

 Αλάιπζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) θαη ηνπ Γεληθνχ 

Οηθνδνκηθνχ Κψδηθα (Γ.Ο.Κ.), νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, ζέκαηα ηξνκνθξαηίαο, 

λαξθσηηθά, ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ησλ Σκεκάησλ Αζθαιείαο 

 Μέζνδνη θαη ηερληθέο ζε πξαθηηθά αζηπλνκηθά ζελάξηα, εθαξκνγή πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ ζε εηθνληθέο ζπλζήθεο 

 Πξψηεο βνήζεηεο ζε ηξαπκαηηζκνχο 

 Ννκνζεζία πεξί αιινδαπψλ 

 Θέκαηα επηθνηλσλίαο  θαη δηαρείξηζεο θξίζεσλ 

 Αλάιπζε λνκνζεζίαο πεξί φπισλ 

 Άζθεζε ζηελ επηθίλδπλε νδήγεζε 

 Ξέλεο γιψζζεο, ρξήζε Ζ/Τ θαη αλάιπζε λνκνζεζίαο 

 Θέκαηα ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, εγθιεηζκφο ςπραζζελψλ, δηαρείξηζε πιήζνπο 

χζηεξα απφ πνξείεο, δηαδειψζεηο. 

 Δμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πεξηζηαηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε:  

1) Σξφπνπο αληηκεηψπηζεο αηφκσλ ππφ ηελ επήξεηα λαξθσηηθψλ, ςπρνινγηθά 

αζζελψλ αηφκσλ,  

2) Θέκαηα νηθνγελεηαθήο βίαο,  

3)Πεξηζηαηηθά κε θαηνηθίδηα (ζθχινη,γάηεο),  

4)Σξφπνπο αληηκεηψπηζεο αηφκσλ κε πξφζεζε απηνθηνλίαο (αλήιηθα θαη ελήιηθα 

άηνκα). 

 Αζθήζεηο απηνάκπλαο θαη πξαθηηθή άζθεζε ζε φπια  

 Θέκαηα ςπρνινγίαο 
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 Θέκαηα δηθνλνκίαο θαη πνηληθνχ θψδηθα,πνιεκηθέο ηέρλεο αθηλεηνπνίεζεο 

αηφκνπ θαη εμνπδεηέξσζεο. 

 Θέκαηα κεηαγσγήο θξαηνπκέλσλ. 

 Σαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζπλνδείεο επηζήκσλ 

 Θέκαηα ηνπξηζηηθήο αζηπλνκίαο 

 Δθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ρξήζεο Ζ/Τ 

 

 

 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ   ΣΟΙΥΔΙΑ 

 

1.ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΦΤΛΟ 

 

Χο πξνο ην θύιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (εξώηεζε 1) ε πιεηνςεθία ησλ 

αζηπλνκηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ άλδξεο (60,6 %) ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα αλήιζε ζην (39,4 %). Έλαο εξσηψκελνο δελ 

δήισζε ην θχιν ηνπ. Ζ κέζε ηηκή είλαη 1,39 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,491 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ VI) 

 

 

2.ΚΑΣΑΝΟΜΖ  ΓΔΗΓΜΑΣΟ  Χ  ΠΡΟ  ΣΖΝ ΖΛΗΚΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ 
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ε φηη αθνξά ηελ ειηθία (εξώηεζε 2) ηεο έξεπλαο, νη αζηπλνκηθνί ηαμηλνκήζεθαλ ζε 

ηξεηο ειηθηαθέο νκάδεο. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη φζνπο/φζεο είλαη θάησ ησλ 35 εηψλ 

(πνζνζηφ 11%), ε δεχηεξε φζνπο/φζεο είλαη κεηαμχ 31-50 (πνζνζηφ 81%), ε ηξίηε 

θαιχπηεη φζνπο/φζεο είλαη κεγαιχηεξνη/εο ησλ 50 εηψλ πνζνζηφ (πνζνζηφ 8%). Όπσο 

απνηππψλεηαη ζην γξάθεκα 2, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα καο  

ήηαλ κεηαμχ 35-50 εηψλ. Ζ κέζε ηηκή είλαη 1,97 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,437 

(ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ V Η) 

 

3.ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ Χ ΠΡΟ  ΣΑ ΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ε φηη αθνξά  ηα έηε πνπ ππεξεηνχλ νη αζηπλνκηθνί ζην ψκα ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο (εξώηεζε 3), πξαγκαηνπνηήζεθε ηαμηλφκεζε ησλ εηψλ ζε πέληε θιίκαθεο. Ζ 

πξψηε πεξηιακβάλεη φζνπο/φζεο ππεξεηνχλ 1 έσο 5 έηε ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ζηελ 

νπνία θιίκαθα αλήθεη έλαο αζηπλνκηθφο (πνζνζηφ 1%), ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη 

φζνπο/φζεο είλαη κεηαμχ ηεο θιίκαθαο 6-10 έηε ππεξεζίαο, ζηελ νπνία αλήθνπλ 6 
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αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 6%), ε ηξίηε θαιχπηεη φζνπο/φζεο είλαη κεηαμχ ηεο θιίκαθαο 6-10 

έηε ππεξεζίαο, ζηελ νπνία αλήθνπλ 11 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 11%), ε ηέηαξηε 

πεξηιακβάλεη ηνπο αζηπλνκηθνχο ηεο θιίκαθαο 16 έσο 20 έηε θαη ζε απηή αλήθνπλ 34 

αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 34%) θαη ζηελ ηειεπηαία θιίκαθα 20 έηε θαη πάλσ, αλήθνπλ 48 

αζηπλνκηθνί ηεο έξεπλαο (πνζνζηφ 48%). Ζ κέζε ηηκή είλαη 3,76 θαη ε ηππηθή απφθιηζε 

είλαη 1,498 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ VΗ) 

 

4. ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΥΟΛΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΟΠΟΗΑ ΑΠΟΦΟΗΣΖΑΝ 

 

 

ε φηη αθνξά ηε ρνιή απφ ηελ νπνία απνθνίηεζαλ νη αζηπλνκηθνί (εξψηεζε 4) 

απάληεζαλ νη 96 αζηπλνκηθνί ηνπ δείγκαηνο. Παξαηεξψληαο ην γξάθεκα, βιέπνπκε  φηη 

ε πιεηνςεθία ησλ Αζηπλνκηθψλ απνθνίηεζε απφ ηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ, δειαδή νη 62 

αζηπλνκηθνί (64,6%) ηνπ δείγκαηνο θαη νη 34 αζηπλνκηθνί (35,4%)  απφ ηε ρνιή 

αμησκαηηθψλ. Ζ κέζε ηηκή είλαη 1,35 θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,481 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Γ,ΠΗΝΑΚΑ VΗ) 

 

 

5. ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ Χ ΠΡΟ ΣΟΤ ΣΗΣΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ:  

 



 

77 

ρεηηθά κε ηηο  επηπιένλ ζπνπδέο (εξώηεζε 5) ζηελ νπνία ππεξεηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο, 

ηεο έξεπλαο, απάληεζαλ 25 άηνκα απφ ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο, θαη απφ απηνχο νη 

θαηέρνληεο πηπρίν ΑΔΗ ή Σ.Δ.Η. είλαη νη 17 (68%), νη 7 θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ (28%)  θαη 1 αζηπλνκηθφο (4%) θαηέρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα. Ζ κέζε ηηκή 

είλαη 1,36  θαη ε ηππηθή απφθιηζε είλαη 0,569 (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ,ΠΗΝΑΚΑ VΗ) 

  

3. 2.ΥΟΛΙΑΜΟ 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ινηπφλ, είλαη λα εμεηαζηεί ηφζν ε επάξθεηα ησλ 

γλψζεσλ φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αζηπλνκηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε βειηίσζε θαη ε αλάπηπμε  ζην κέγηζην βαζµφ θαη παξάιιεια λα αλαδεηρζεί 

ε αλάγθε γηα επηπιένλ εθπαίδεπζε θαη αλαλέσζε δεμηνηήησλ µέζσ πξνγξακκάησλ 

θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο.  

    Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηεο παξνχζαο εξεπλάο είλαη: Πνηεο είλαη νη 

απφςεηο ησλ αζηπλνκηθψλ αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη πνηεο 

είλαη νη επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο; 

Χο επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα νξίζηεθαλ ηα αθφινπζα: 

 Πψο ζπζρεηίδεηαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο;  

 Πψο ζπζρεηίδεηαη ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε -κεηεθπαηδεχζεηο- κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο;  

 Πνηνη παξάγνληεο θαζηζηνχλ ζεκαληηθέο ηηο κεηεθπαηδεχζεηο ησλ αζηπλνκηθψλ;  

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειέζαλ 100 αζηπλνκηθνί (γεληθψλ 

θαζεθφλησλ), νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Θεζζαινλίθεο 

θαη  60 απφ απηνχο είλαη άλδξεο ,39 γπλαίθεο θαη 1 δελ δήισζε ην θχιν ηνπ. Ζ 

ζπκκεηνρή κεγάινπ πνζνζηνχ γπλαηθψλ ζηελ έξεπλα απέδεημε φηη ε εθπαίδεπζε ζηηο 

ρνιέο ηεο  Αζηπλνκίαο είλαη ρψξνο πνπ θεξδίδεη πιένλ ην ελδηαθέξνλ ησλ γπλαηθψλ 

ζε κεγάιν βαζκφ.   

Οη πεξηζζφηεξνη, απάληεζαλ ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ, αμηνινγψληαο ηηο 

γλψζεηο ηνπο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αζηπλνκηθψλ δεμηνηήησλ ηνπο θαη παξάιιεια 

ηφληζαλ ηελ αλαγθαηφηεηα γηα επηκφξθσζε-κεηεθπαίδεπζε, πξνηείλνληαο κάιηζηα 

θαη νξηζκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο.  
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Δίλαη απαξαίηεην λα ζεκεησζεί, φηη δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην πξψην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζε ζρέζε κε ηα άιια δχν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαζφηη βαζηθή 

επηδίσμε ηεο εξεπλήηξηαο ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ λα απνηππψζνπλ 

ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ εξσηψκελσλ, ε πιεηνςεθία (81%)  

απηψλ είλαη κεηαμχ 35 έσο 50 εηψλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (πνζνζηφ 48%) 

ππεξεηεί ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία  πάλσ απφ 20 έηε. πλάγεηαη, ινηπφλ, φηη νη 

αζηπλνκηθνί ηνπ δείγκαηνο έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηελ εξγαζία ηνπο θαη επίζεο 

αληηιακβάλνληαη ηηο ηπρφλ δπζθνιίεο φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη µε πεξηζηαηηθά γηα 

πξψηε θνξά.  

Δπηπιένλ, απφ ηνπο 96 αζηπλνκηθνχο πνπ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε «απφ 

πνηα ζρνιή απνθνίηεζαλ», νη 62 αζηπλνκηθνί (64,6%) απνθνίηεζαλ απφ ηε ρνιή 

Αζηπθπιάθσλ θαη νη 34 αζηπλνκηθνί (35,4%) απφ ηε ρνιή αμησκαηηθψλ. Αθφκε, ην 

25% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, έρεη ιάβεη επηπιένλ ζπνπδέο, θαηέρνληαο 

πηπρίν Α.Δ.Η ή Σ.Δ.Η., κεηαπηπρηαθφ ηίηιν θαη δηδαθηνξηθφ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

νη αζηπλνκηθνί απηνί έρνπλ δηεπξχλεη ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζε δηάθνξα άιια γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ην αλψηεξν επίπεδν γλψζεσλ έρεη 

ζεηηθή επηξξνή ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη αιιά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

αζηπλνκηθνχ.  

Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, απφ ην πξψην εξψηεκα, ζρεηηθά κε ην αλ νη αζηπλνκηθνί 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο κεηά ηελ 

απνθνίηεζε ηνπο απφ ηε ρνιή Αζηπλνκίαο, (γξάθεκα 1) παξαηεξνχκε φηη ε 

πιεηνςεθία, 74 Αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 74%)  δειαδή παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο, 

απάληεζαλ ζεηηθά ελψ 26 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 26%)  απάληεζαλ αξλεηηθά. Απφ ηηο 

απαληήζεηο απηέο, ζπλάγεηαη φηη ππάξρεη κεγάιε επηζπκία απφ ηνπο αζηπλνκηθνχο λα 

επηκνξθψλνληαη πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ θαζεκεξηλά ζηελ 

εξγαζία ηνπο.  

ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 2α, αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ 

γλψζεσλ ησλ αζηπλνκηθψλ λα αληηκεησπίζνπλ θάζε ζπκβάλ φηαλ απνθνηηνχλ  απφ ηε 

ζρνιή ηεο Αζηπλνκίαο (γξάθεκα 2
α
 ), βιέπνπκε φηη ζπλνιηθά 57 ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα, δελ είλαη ζχκθσλνη θαη ζπγθεθξηκέλα (πνζνζηφ 31%) δηαθσλνχλ απφιπηα θαη 

26 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 26%) δηαθσλνχλ. Αληίζεηα, ζηελ εξψηεζε 2β, αλαθνξηθά 

κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζήκεξα λα αληηκεησπίζνπλ  ην θάζε ζπκβάλ θαηά ηελ ψξα ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο,  ζπλνιηθά 66 αζηπλνκηθνί είλαη ζχκθσλνη θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη 55 
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(πνζνζηφ 55%), παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο,  δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ, ελψ νη 11 

(πνζνζηφ 11%), ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 3α , γηα ην αλ νη αζηπλνκηθνί είλαη 

έηνηκνη φηαλ απνθνηηνχλ απφ ηε ρνιή λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά φπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ φπινπ, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο δειαδή 35 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 35%) δήισζαλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. Αληίζεηα, ζηηο 

απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 3β γηα ην αλ ζήκεξα ληψζνπλ ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ 

πεξηζηαηηθά φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ φπινπ 61 (πνζνζηφ 61%) δειαδή 

παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο, δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ θαη νη 13 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 

13%) ζπκθσλνχλ απφιπηα. Σα απνηειέζκαηα απηά παξαηεξνχληαη δηφηη αξθεηά 

κεγάινο αξηζκφο λέσλ αζηπλνκηθψλ δελ είλαη ζίγνπξνη γηα ηηο ζσζηέο ελέξγεηεο θαη 

γηα ηε λφκηκε ρξήζε ηνπ φπινπ. Απηά ηα απνηειέζκαηα, ζπζρεηίδνληαη κε ηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ζηηο ζρνιέο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε δηδαζθαιία ηεο λνκνζεζίαο πεξί 

φπισλ ε νπνία δελ είλαη επαξθήο. Χζηφζν, βιέπνπκε φηη κεηά ηελ παξέιεπζε εηψλ 

απφ ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηηο ρνιέο ληψζνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα 

αληαπεμέιζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο απηά ζηα 

νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπ φπινπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 4α,γηα ην αλ νη αζηπλνκηθνί φηαλ 

απνθνηηνχλ απφ ηε ζρνιή είλαη έηνηκνη λα αμηνινγήζνπλ θάζε πεξηζηαηηθφ θαη λα 

επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν αληηµεηψπηζήο ηνπο, καο δείρλνπλ φηη νη πεξηζζφηεξνη 

αζηπλνκηθνί είηε δελ είλαη ζχκθσλνη [νη 31 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 31%) δήισζαλ φηη 

δηαθσλνχλ], είηε δελ είλαη βέβαηνη, [41 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 41%) νχηε ζπκθσλνχλ 

νχηε δηαθσλνχλ]. Αληηζέησο, ζηελ εξψηεζε 4β ζηελ νπνία εμεηάδεηαη  ε ηθαλφηεηα 

ζήκεξα  λα αμηνινγήζνπλ νη αζηπλνκηθνί  θάζε πεξηζηαηηθφ θαη λα επηιέμνπλ  ηνλ 

ηξφπν αληηµεηψπηζήο ηνπ, νη  69 αζηπλνκηθνί ηνπ δείγκαηνο (πνζνζηφ 69%) δειαδή 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, ζπκθσλνχλ. 

Παξαηεξψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 5 γηα ην πφζν ηθαλνπνηεηηθή 

ήηαλ ε πνηφηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ νη αζηπλνκηθνί απφ ηε ρνιή 

Αζηπλνκίαο απφ ηελ νπνία απνθνίηεζαλ βιέπνπκε φηη, ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο 

δειαδή 47 αζηπλνκηθνί (47%)  είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε. 

Δλδηαθέξνλ  πξνθαινχλ νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε 6 γηα ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβαλ νη αζηπλνκηθνί ζηε ρνιή 

ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, 51 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 51%), πεξίπνπ νη κηζνί, ζεσξνχλ φηη ήηαλ κεγάιν ην δηάζηεκα πνπ 

εθπαηδεχηεθαλ. 
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Δμεηάδνληαο ηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 7 πνπ αθνξνχλ ζην επίπεδν 

επθνιίαο ή δπζθνιίαο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, νη 60 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 60%) 

δειαδή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, πηζηεχνπλ φηη ήηαλ κέηξηαο δπζθνιίαο ε 

εθπαίδεπζε πνπ έιαβαλ ζηε ρνιή ηνπο. 

Βιέπνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 8 γηα ην αλ νη αζηπλνκηθνί ζεσξνχλ 

ηε δηαξθή επηκφξθσζε-θαηάξηηζε αλαγθαία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

δσήο ηνπο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ ζεηηθά θαη ζπγθεθξηκέλα νη 40 

αζηπλνκηθνί  (πνζνζηφ 40%) ζπκθσλνχλ θαη νη 55 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 55%), 

παξαπάλσ απφ ηνπο κηζνχο,ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

Αθνινχζσο, ζηα απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο 9, γηα ην αλ ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεην λα αλακνξθψλνληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κεγάιε επηζπκία απφ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ δείγκαηνο. πγθεθξηκέλα νη 39 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 39%)  ζπκθσλνχλ 

θαη νη 56 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 56%), ζπκθσλνχλ απφιπηα ζην εξεπλεηηθφ απηφ 

εξψηεκα.. 

Πεξίπνπ ηα ίδηα πνζνζηά, κε ηα παξαπάλσ, παξαηεξνχληαη θαη ζηα 

απνηειέζκαηα - απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 10. Οη πεξηζζφηεξνη αζηπλνκηθνί θαίλεηαη 

λα επηζπκνχλ, νη επηκνξθψζεηο ηνπο λα έρνπλ ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα θαη 

λα επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. πγθεθξηκέλα, νη 36 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 36%) ζπκθσλνχλ θαη νη 60 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 60%), ζπκθσλνχλ 

απφιπηα κε ηελ παξαπάλσ εξψηεζε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξψηεζε 11 ζηελ νπνία εμεηάδεηαη αλ ε δηαξθήο κεηεμέιημε 

ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαζηζηά ζεκαληηθή ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ, 

απάληεζαλ 99 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα. Απφ απηνχο νη 32 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 

32,3) ζπκθσλνχλ θαη νη 65 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 64,6%) ζπκθσλνχλ απφιπηα. ε 

απηή ηελ εξψηεζε βιέπνπκε επίζεο φηη θαλέλαο αζηπλνκηθφο δελ δηαθσλεί.  

ηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 12, γηα ην αλ νη αζηπλνκηθνί ληψζνπλ 

πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά κεηά ηελ κεηεθπαίδεπζε ηνπο,  

παξαηεξνχκε φηη νη 51 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 51%) ζπκθσλνχλ θαη νη 37 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 37%) ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

Αθνινχζσο , ζηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 13, γηα ην θαηά πφζν ληψζνπλ νη 

αζηπλνκηθνί φηη εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν έλαλ ζπλάδειθν πνπ έρεη πεξάζεη 

αλάινγν ζρνιείν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο δειαδή 49 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 49%) νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ. Όκσο , είλαη ζχκθσλνη κε απηή ηελ 

εξψηεζε , νη 30 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 30%) ηνπ δείγκαηνο. 
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Όζνλ αθφξα ηηο απφςεηο ησλ αζηπλνκηθψλ θαηά πφζν ληψζνπλ φηη πξέπεη λα 

εθπαηδεπηνχλ πεξηζζφηεξν ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο εγθιεκαηηθφηεηαο, φπσο ην 

νηθνλνκηθφ έγθιεκα ή ηελ ηξνκνθξαηία, απηέο απνηππψλνληαη ζηελ εξψηεζε 14. 

Παξαηεξνχκε δειαδή φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ έρεη ζεηηθή άπνςε 

γηα εθπαίδεπζε ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο θαη ζπγθεθξηκέλα νη 48 αζηπλνκηθνί 

(πνζνζηφ 48%) ζπκθσλνχλ θαη νη 16 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 16%) ζπκθσλνχλ 

απφιπηα.  

Ζ εξψηεζε 15 είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ εξψηεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δείγκα 

αζηπλνκηθνί, θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ή λα ζεκεηψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζπληεξεηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα Απηνάκπλαο-

Απηνπξνζηαζίαο – Οπινηερληθήο/θνπνβνιήο. Απφ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξψηεζεο απηήο, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη αζηπλνκηθνί επηζπκνχλ ε 

κεηεθπαίδεπζε απηή λα έρεη δηάξθεηα πάλσ απφ 3 εκέξεο θάζε ρξφλν πγθεθξηκέλα   

ηελ πξνηίκεζε απηή δήισζαλ 44 αζηπλνκηθνί (πνζνζηφ 44%) ηνπ δείγκαηνο θαη 

επηπιένλ έλαο  αζηπλνκηθφο (πνζνζηφ 1%) απάληεζε φηη ζα επηζπκνχζε απηνχ ηνπ 

είδνπο ε κεηεθπαίδεπζε λα έρεη δηάξθεηα ηέζζεξηο εκέξεο ηνλ ρξφλν, έλαο 

αζηπλνκηθφο  (πνζνζηφ 1%) δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα πέληε  εκέξεο ηνλ ρξφλν, 

έλαο (πνζνζηφ 1%)  επηζπκεί λα εθπαηδεχεηαη  ηξεηο  εκέξεο θάζε κήλα θαη έλαο 

αζηπλνκηθφο  (πνζνζηφ 1%) αλαθέξεη φηη ζα ήζειε ε κεηεθπαίδεπζε απηή λα είλαη 

δηάξθεηαο ελφο κήλα.  

χµθσλα µε ηα απνηειέζµαηα ηεο ηειεπηαίαο εξψηεζεο, ζηελ νπνία θιήζεθαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο λα πξνηείλνπλ ζέκαηα θαη ηερληθέο πνπ ρξεηάζηεθαλ ζηε δνπιεηά ηνπο 

θαη δελ είραλ δηδαρζεί ζηε ρνιή, παξαηεξνχκε κηα πνηθηιία ζεκάησλ γηα ηα νπνία 

ζεσξνχλ ειιηπείο ηηο γλψζεηο ηνπο. Οη αζηπλνκηθνί δειψλνπλ φηη ζα ήηαλ απαξαίηεην 

λα απνθηήζνπλ γλψζεηο γηα ζέκαηα ηξνραίαο, πξαθηηθά ζελάξηα θαη ηξφπνη 

αληηκεηψπηζεο νηλνθιχγσλ πνιηηψλ. Δπηζπκνχλ πεξηζζφηεξε αλάιπζε ηεο λνκνζεζίαο 

πεξί φπισλ, ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (Κ.Ο.Κ.) θαη ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ 

Κψδηθα (Γ.Ο.Κ.). Αλαθέξνπλ ηελ εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηε ρξήζε Ζ/Τ. 

Δπηπιένλ, επηδεηνχλ ελεκέξσζε – εθπαίδεπζε γηα ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

πεξηζηαηηθψλ φπσο: αθνχζηαο λνζειείαο αηφκσλ, αηθλίδησλ ζαλάησλ, παξάπνλα 

πνιηηψλ θαη ζπκβνπιέο ηνπο πξνο εμψδηθε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Δπίζεο, γηα 

ρεηξηζκφ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, εγθιεηζκφ ςπραζζελψλ, 

δηαρείξηζε πιήζνπο χζηεξα απφ πνξείεο, δηαδειψζεηο, Σέινο, επηζπκνχλ ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ ζε  πεξηζηαηηθά πνπ αθνξνχλ ζε: Αληηκεηψπηζε αηφκσλ ππφ ηελ επήξεηα 

λαξθσηηθψλ ςπρνινγηθά αζζελψλ αηφκσλ, νηθνγελεηαθήο βίαο, πεξηζηαηηθά κε 
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θαηνηθίδηα (ζθχινη, γάηεο) νηθνδνκηθήο θχζεσο πεξηζηαηηθά, πξφζεζε απηνθηνλίαο απφ 

αλήιηθα είηε ελήιηθα άηνκα θαη ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο. 

3.3. ΤΥΔΣΙΔΙ  

ΠΙΝΑΚΑ 1 

Έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηεο ζπζρέηηζεο ηωλ δύν εξεπλεηηθώλ ππνεξωηεκάηωλ ηεο 3
εο

  

εξώηεζεο ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ  

 

  3
α
.Όηαλ απνθνίηεζα 

από ηε ζρνιή, ήκνπλ 

έηνηκνο λα 

αληηκεηωπίζω θάζε 

ζπκβάλ. 

3β. ήκεξα ληώζω όηη 

είκαη ηθαλόο λα 

αληηκεηωπίζω ην θάζε 

ζπκβάλ θαηά ηελ ώξα ηεο 

ππεξεζίαο κνπ. 

Όηαλ απνθνίηεζα από ηε 

ζρνιή, ήκνπλ έηνηκνο λα 

αληηκεηωπίζω θάζε ζπκβάλ. 

Pearson Correlation 1 ,409
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 100 100 

 ήκεξα ληώζω όηη είκαη 

ηθαλόο λα αληηκεηωπίζω ην 

θάζε ζπκβάλ θαηά ηελ ώξα 

ηεο ππεξεζίαο κνπ. 

Pearson Correlation ,409
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 

Έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηεο ζπζρέηηζεο ηωλ δύν εξεπλεηηθώλ ππνεξωηεκάηωλ ηεο 3
εο

  

εξώηεζεο ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ  

   Όηαλ απνθνίηεζα 

από ηε ζρνιή, ήκνπλ 

έηνηκνο λα 

αληηκεηωπίζω 

πεξηζηαηηθό όπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε όπινπ. 

ήκεξα ληώζω ηθαλόο λα 

αληηκεηωπίζω 

πεξηζηαηηθό όπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε όπινπ. 

 Όηαλ απνθνίηεζα από ηε 

ζρνιή, ήκνπλ έηνηκνο λα 

αληηκεηωπίζω πεξηζηαηηθό 

Pearson Correlation 1 ,396
**
 

Sig. (2-tailed)  ,000 
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όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε όπινπ. 

N 100 100 

ήκεξα ληώζω ηθαλόο λα 

αληηκεηωπίζω πεξηζηαηηθό 

όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ρξήζε όπινπ. 

Pearson Correlation ,396
**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3  

Έιεγρνο αμηνπηζηίαο ηεο ζπζρέηηζεο ηωλ δύν εξεπλεηηθώλ ππνεξωηεκάηωλ ηεο 3
εο

  

εξώηεζεο ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ   

  Όηαλ απνθνίηεζα 

από ηε ζρνιή, ήκνπλ 

έηνηκνο λα 

αμηνινγήζω θάζε 

πεξηζηαηηθό θαη λα 

επηιέμω ηνλ ηξόπν 

αληηκεηώπηζήο ηνπ. 

ήκεξα ληώζω ηθαλόο λα 

αμηνινγήζω θάζε 

πεξηζηαηηθό θαη λα 

επηιέμω ηνλ ηξόπν 

αληηκεηώπηζήο ηνπ. 

Όηαλ απνθνίηεζα από ηε 

ζρνιή, ήκνπλ έηνηκνο λα 

αμηνινγήζω θάζε πεξηζηαηηθό 

θαη λα επηιέμω ηνλ ηξόπν 

αληηκεηώπηζήο ηνπ. 

Pearson Correlation 1 ,478 

Sig. (2-tailed)  ,007 

N 100 100 

ήκεξα ληώζω ηθαλόο λα 

αμηνινγήζω θάζε πεξηζηαηηθό 

θαη λα επηιέμω ηνλ ηξόπν 

αληηκεηώπηζήο ηνπ. 

Pearson Correlation ,178 1 

Sig. (2-tailed) ,077  

N 100 100 

 

3.4. Πεξηγξαθηθέο πζρεηίζεηο   κεηαβιεηώλ  

 
Πίλαθεο δηπιήο εηζόδνπ 

Οη πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ (cross-tabulation tables) είλαη θαηάιιεινη πίλαθεο γηα ηε 

ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ δπν κεηαβιεηέο 

 

ΠΙΝΑΚΑ  Γ 1 
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ηνλ πίλαθα Γ1, βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο ηεο εξψηεζεο «Μεηά 

ηελ απνθνίηεζή ζνπ από ηε Σρνιή Αζηπλνκίαο, έρεηο παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο» κε ην «θύιν» ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο.  

  Φύιν  

  ΑΝΔΡΑ ΓΤΝΑΙΚΑ Total 

Μεηά ηελ απνθνίηεζή ζνπ 

απφ ηε ρνιή Αζηπλνκίαο, 

έρεηο παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο 

θαηάξηηζεο; 

NAI 42 31 73 

OXI 18 8 26 

 Total 60 39 99 

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη απφ ην ζχλνιν ησλ 99 αζηπλνκηθψλ (60 αλδξψλ, 39 

γπλαηθψλ θαη 1 δελ δήισζε θχιν) ηνπ δείγκαηνο, παξαθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ζρνιή Αζηπλνκίαο νη 74 

θαη ζπγθεθξηκέλα 43 άλδξεο θαη 31 γπλαίθεο, ελψ δελ παξαθνινχζεζαλ 26 

αζηπλνκηθνί, δειαδή 18 άλδξεο θαη 8 γπλαίθεο. 

ΠΙΝΑΚΑ  Γ 2 

ηνλ πίλαθα Γ2, βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο ηεο εξψηεζεο «Πηζηεύεηο 

πωο ε πνηόηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβεο ζηε Σρνιή Αζηπλνκίαο από ηελ νπνία 

απνθνίηεζεο ήηαλ: θαζόινπ ηθαλνπνηεηηθή έωο ηθαλνπνηεηηθή»  κε ηε «Σρνιή Αζηπλνκίαο» 

απφ ηελ νπνία απνθνηηήζαλ νη εξσηψκελνη.  

  ρνιή Αζηπλνκίαο από ηελ νπνία 

απνθνηηήζαηε:  

  ΥΟΛΗ 

ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 

ΥΟΛΗ 

ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ Total 

Πηζηεύεηο πωο ε πνηόηεηα ηεο 

βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

έιαβεο ζηε ρνιή 

Αζηπλνκίαο από ηελ νπνία 

απνθνίηεζεο ήηαλ: 

ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 

1 0 1 

ΕΛΑΥΙΣΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 6 5 11 

ΜΕΣΡΙΑ 26 13 39 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 29 16 45 

 Total 62 34 96 
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ηνλ πίλαθα Γ2 παξαηεξνχκε φηη ζρεηηθά κε ηνπο απνθνίηνπο ηεο ζρνιήο 

αμησκαηηθψλ: έλαο δειψλεη φηη δελ ήηαλ θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή ε εθπαίδεπζε, 6 ηε 

ζεσξνχλ ειάρηζηα ηθαλνπνηεηηθή, 26 πηζηεχνπλ φηη ήηαλ κέηξηα θαη 29 ηε ζεσξνχλ 

ηθαλνπνηεηηθή. Όζνλ αθνξά ηνπο απφθνηηνπο ηεο ζρνιήο αζηπθπιάθσλ, νη  5 απφ 

απηνχο, δειψλνπλ φηη είλαη ειάρηζηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο βαζηθήο 

ηνπο εθπαίδεπζεο, νη  13 πηζηεχνπλ φηη ήηαλ κέηξηα θαη νη 16 είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. 

Δμεηάδνληαο ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο βιέπνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη 

απφθνηηνη θαη ησλ δχν ρνιψλ ζεσξνχλ φηη ε πνηφηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή. 

 

ΠΙΝΑΚΑ  Γ 3 

ηνλ πίλαθα Γ3,βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηε ζπζρέηηζεο ηεο εξψηεζεο «Θεωξείο 

πωο ε βαζηθή ζνπ εθπαίδεπζε ήηαλ: πνιύ εύθνιε έωο πνιύ δύζθνιε»  κε ηηο «Επηπιένλ 

ζπνπδέο». 

 

   Δπηπιένλ ζπνπδέο: 

  ΣΗΠΟΣΔ 

ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΑΔΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 

 Θεσξείο πσο ε βαζηθή ζνπ 

εθπαίδεπζε ήηαλ: 

ΠΟΛΤ ΔΤΚΟΛΖ 1 0 0 

ΔΤΚΟΛΖ 2 1 1 

ΜΔΣΡΗΑ 44 12 3 

ΓΤΚΟΛΖ 28 4 3 

 Total 75 17 7 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη απφ ηνπο 99 αζηπλνκηθνχο, νη 75 δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη επηπιένλ ζπνπδέο, νη 17 θαηέρνπλ ηίηινπο Α.Δ.Η θαη νη 7 θαηέρνπλ 

κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο.  

Απφ ηνπο 75 εξσηψκελνπο νη νπνίνη δήισζαλ φηη δελ έρνπλ επηπιένλ ηίηινπο 

ζπνπδψλ:  έλαο ζεσξεί ηελ βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε πνιχ εχθνιε, νη 2 ηε ζεσξνχλ 

εχθνιε, νη 44 πηζηεχνπλ φηη ήηαλ κέηξηα θαη νη 28 φηη ήηαλ δχζθνιε.  

Όζνλ αθνξά ηνπο 17 αζηπλνκηθνχο θαηφρνπο ηίηισλ Α.Δ.Η: έλαο ηε ζεσξεί 

εχθνιε, 12 πηζηεχνπλ φηη ήηαλ κέηξηαο δπζθνιίαο  θαη 4 ηε ζεσξνχλ δχζθνιε.  

Σέινο, ζρεηηθά κε ηνπο 7 αζηπλνκηθνχο θαηφρνπο  κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ έλαο 

ζεσξεί εχθνιε ηε βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε, 3 πηζηεχνπλ φηη ήηαλ κέηξηα θαη 3 

δειψλνπλ φηη ήηαλ δχζθνιε. 
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Δπηπιένλ, παξαηεξνχκε φηη νη 4 αζηπλνκηθνί /πηπρηνχρνη ΑΔΗ απφ ηνπο 17, 

πεξίπνπ ην ¼ ηνπ δείγκαηνο, ζεσξνχλ δχζθνιε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ζηε ρνιή 

Αζηπλνκίαο απφ ηελ νπνία απνθνίηεζαλ. Σελ ίδηα άπνςε έρνπλ θαη 3 αζηπλνκηθνί 

/θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ απφ ηνπο 7 ζπκκεηέρνληεο, δειαδή πεξίπνπ νη κηζνί.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑ  Γ4  
ηνλ πίλαθα Γ4, βιέπνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζρέηηζεο ηεο εξψηεζεο «Η δηαξθήο 

κεηεμέιημε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαζηζηά ζεκαληηθή ηε κεηεθπαίδεπζε ηωλ αζηπλνκηθώλ» 

κε ηελ εξψηεζε «Νηώζω πεξηζζόηεξε ζηγνπξηά λα αληηκεηωπίζω πεξηζηαηηθά κεηά ηελ 

κεηεθπαίδεπζή κνπ».  

   

   Νηψζσ πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά λα 

αληηκεησπίζσ πεξηζηαηηθά κεηά ηελ 

κεηεθπαίδεπζή κνπ. 

  

  ΟΤΣΔ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

 ΟΤΣΔ 

ΤΜΦΧΝΧ ΤΜΦΧΝΧ 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

Total 

Ζ δηαξθήο κεηεμέιημε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαζηζηά 

ζεκαληηθή ηε κεηεθπαίδεπζε 

ησλ αζηπλνκηθψλ. 

ΟΤΣΔ 

ΓΗΑΦΧΝΧ 

ΟΤΣΔ 

ΤΜΦΧΝΧ 

1 2 0 3 

ΤΜΦΧΝΧ 5 19 8 32 

ΤΜΦΧΝΧ 

ΑΠΟΛΤΣΑ 

6 29 29 64 

 Total 12 50 37 99 

 

Παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 3 αζηπλνκηθνχο πνπ θξάηεζαλ νπδέηεξε ζηάζε, δειαδή 

νχηε ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ, φηη ε δηαξθήο κεηεμέιημε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο 

θαζηζηά ζεκαληηθή ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ: ν έλαο έρεη νπδέηεξε άπνςε, 

γηα ην αλ ληψζεη ζηγνπξηά λα αληηκεησπίζεη πεξηζηαηηθά κεηά ηελ κεηεθπαίδεπζή ηνπ 

θαη νη άιινη 2 ζπκθσλνχλ κε ηελ ηειεπηαία πξφηαζε. 

Απφ ηνπο 32 αζηπλνκηθνχο, νη νπνίνη ζπκθσλνχλ φηη ε δηαξθήο κεηεμέιημε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαζηζηά ζεκαληηθή ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ: Οη 5 νχηε 

ζπκθσλνχλ νχηε δηαθσλνχλ φηη ληψζνπλ πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά λα αληηκεησπίζνπλ 
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πεξηζηαηηθά κεηά ηελ κεηεθπαίδεπζή ηνπο, νη 19 ζπκθσλνχλ θαη νη 8 ζπκθσλνχλ 

απφιπηα. 

Απφ ηνπο 64 αζηπλνκηθνχο νη νπνίνη ζπκθσλνχλ απφιπηα φηη ε δηαξθήο 

κεηεμέιημε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαζηζηά ζεκαληηθή ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ: νη 6 έρνπλ νπδέηεξε άπνςε γηα ην αλ ληψζνπλ πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά 

λα αληηκεησπίζνπλ πεξηζηαηηθά κεηά ηελ κεηεθπαίδεπζή ηνπο, νη 29 ζπκθσλνχλ θαη 

νη ππφινηπνη  29 ζπκθσλνχλ απφιπηα. 

 

 3.5. ρνιηαζκόο   πηλάθσλ δηπιήο εηζόδνπ 

ηνλ πίλαθα  Γ 1 εμεηάζακε ηε ζπλάθεηα ηεο εξψηεζεο «Πόζνη κεηά ηελ 

απνθνίηεζε από ηε Σρνιή Αζηπλνκίαο, έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο» κε ην «Φύιν» ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. 

Ο ιφγνο πνπ εμεηάζακε ην δεχγνο απηψλ ησλ εξσηεκάησλ, ήηαλ γηα λα δνχκε 

θαηά πφζν ε ζπκκέηνρε αζηπλνκηθψλ ζρεηίδεηαη κε ην θχιν θαη λα βγνπλ 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζρέζε πνπ έρεη ην θχιν κε ηελ παξαθνινχζεζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη, πάλσ απφ ηα 2/3 ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αλδξψλ αιιά θαη ησλ γπλαηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη  πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο κεηά ηελ αξρηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε. 

ηνλ πίλαθα  Γ 2 εμεηάζακε ηε ζπλάθεηα ηεο εξψηεζεο: «Πηζηεύεηο πωο ε 

πνηόηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβεο ζηε Σρνιή Αζηπλνκίαο από ηελ νπνία 

απνθνίηεζεο ήηαλ: θαζόινπ ηθαλνπνηεηηθή έωο ηθαλνπνηεηηθή»  κε ηε «Σρνιή 

Αζηπλνκίαο» απφ ηελ νπνία απνθνηηήζαλ νη εξσηψκελνη. Ο βαζκφο ηθαλνπνίεζεο 

απφ ηηο ζπνπδέο θξίζεθε σο απαξαίηεην ζηνηρείν πξνο δηεξεχλεζε, θαζψο φζν πην 

ηθαλνπνηεκέλνο είλαη θάπνηνο απφ απηέο, ηφζν πην απνθαζηζκέλνο αηζζάλεηαη ζην λα 

αθνινπζήζεη ηνλ αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ ρψξν. Ζ κε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζπνπδέο 

είλαη αλακελφκελν λα δπζαξεζηεί ην άηνκν θαη λα ζθέθηεηαη ηελ αλαδήηεζε  άιισλ 

επηινγψλ. 

ηνλ πίλαθα  Γ 3 ζπζρεηίζακε  ηε ζπλάθεηα ηεο εξψηεζεο «Θεωξείο πωο ε 

βαζηθή ζνπ εθπαίδεπζε ήηαλ: πνιύ εύθνιε έωο πνιύ δύζθνιε»  κε ηηο «Επηπιένλ 

ζπνπδέο» θαη ζπκπεξαίλνπκε φηη, ην επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ησλ 

αζηπλνκηθψλ, επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηε βαζηθή θαη ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζή ηνπο. Οη αζηπλνκηθνί κε αλψηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 

ζεσξνχλ ηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο «δχζθνιε». Χο γλσζηφ, ε 

βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαηάξηηζε θαη 

πξαθηηθή άζθεζε. πλήζσο ηα  άηνκα κε αλψηεξν επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ 
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δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ άζθεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ, ν 

αζηπλνκηθφο δπζθνιεχεηαη λα αληαπνθξηζεί ζην πξαθηηθφ ζθέινο ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηε ζεσξεί «δχζθνιε».  

ηνλ πίλαθα  Γ 4 εμεηάζακε ηε ζπλάθεηα ηεο εξψηεζεο «Η δηαξθήο κεηεμέιημε 

ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαζηζηά ζεκαληηθή ηε κεηεθπαίδεπζε ηωλ αζηπλνκηθώλ» κε ηελ 

εξψηεζε «Νηώζω πεξηζζόηεξε ζηγνπξηά λα αληηκεηωπίζω πεξηζηαηηθά κεηά ηελ 

κεηεθπαίδεπζή κνπ». Παξαηεξνχκε φηη εθηφο απφ 3 άηνκα ηνπ δείγκαηνο νη νπνίνη 

θξάηεζαλ νπδέηεξε ζηάζε, νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο είηε απιά ζπκθσλνχλ είηε 

ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηα δχν παξαπάλσ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. πκπεξαίλνπκε 

ινηπφλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ε νπνία θαζίζηαηαη αλαγθαία ζηε 

ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαζψο ε εγθιεκαηηθφηεηα κεηεμειίζζεηαη θαη  επίζεο 

απμάλεηαη ην επίπεδν ζηγνπξηάο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηάθνξσλ πεξηζηαηηθψλ 

ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζηαθή ηνπο δσή. 
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 
 

4.1. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο επηβεβαηψλνληαη απφ ηα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο  

κειέηεο ηα νπνία ζπλάδνπλ κε ηε βηβιηνγξαθία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζεσξεηηθή 

επηζθφπεζε. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεξεπλά ηελ αλάγθε γηα εθπαίδεπζε  θαη θαηάξηηζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε ηκήκαηα ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο  Γηεχζπλζεο 

Θεζζαινλίθεο. Χζηφζν, ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ πξσηνγελή έξεπλα, εμαηηίαο ηεο 

ηερληθήο ηεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε, (Convenience Sampling), δελ 

κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ.  

Οπζηαζηηθά, ε παξνχζα κειέηε απνηχπσζε ηηο απφςεηο 100 ζπκκεηερφλησλ  

αζηπλνκηθψλ ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Θεζζαινλίθεο. Σν δείγκα καο 

απνηειείηαη απφ 60 άλδξεο, 39 γπλαίθεο θαη 1 δελ δήισζε θχιν.  Ζ ζπκκεηνρή 

κεγάινπ πνζνζηνχ γπλαηθψλ ζηελ έξεπλα απέδεημε φηη ε εθπαίδεπζε ζηηο ρνιέο ηεο  

Αζηπλνκίαο είλαη ρψξνο πνπ θεξδίδεη πιένλ ην ελδηαθέξνλ ησλ γπλαηθψλ ζε κεγάιν 

βαζκφ.   

Δπίζεο, απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, απνδεηθλχεηαη ε επηζπµία θαζψο επίζεο θαη 

ε αλάγθε ησλ αζηπλνκηθψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάµµαηα θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο. Ζ αλάγθε απηή απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ αιιάμεη νη κνξθέο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη πξνθεηκέλνπ νη αζηπλνκηθνί λα θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθνί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, επηζπκνχλ λα 

αλαλεψζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ζεκεησζεί, φηη νη ζπκκεηέρνληεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, είλαη ειηθίαο κεηαμχ ησλ 

35-50 εηψλ νη νπνίνη έρνπλ εκπεηξία ζηνλ πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν θαη 

αληηιακβάλνληαη ηηο ειιείςεηο πνπ είρε ε βαζηθή εθπαίδεπζή ηνπο. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, πεξίπνπ ν κηζφο πιεζπζκφο ηνπ 

δείγκαηνο, έρεη παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο θαη 

ζπγρξφλσο αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε γηα ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο ην ίδην πνζνζηφ ηνπ δείκαηνο,δειψλεη φηη, νη αζηπλνκηθνί δελ είλαη ηθαλνί 

λα αληαπνθξηζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζπκβάλ, νχηε λα  αμηνινγήζνπλ έλα πεξηζηαηηθφ 

θαη λα επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζήο ηνπ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ηηο 

ρνιέο ηεο Αζηπλνκίαο θαη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη δελ έρνπλ ηελ επρέξεηα-

ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην φπιν ηνπο. Δηδηθφηεξα, ζπγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εξψηεζεο  5 κε εθείλα ησλ εξσηήζεσλ 2α θαη 3α παξαηεξνχκε φηη 

νη αζηπλνκηθνί ελψ ραξαθηήξηζαλ ηελ πνηφηεηα ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο 
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ηθαλνπνηεηηθή, δελ έλησζαλ αξθεηά έηνηκνη φηαλ απνθνίηεζαλ απφ ηε ρνιή γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ νπνηνδήπνηε ζπκβάλ ή νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ φπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε φπινπ. Οη ζπγθεθξηκέλνη αζηπλνκηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, ζεσξνχλ φηη ε βαζηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο-

βαζηθέο γλψζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φκσο 

δελ αηζζάλνληαη απφιπηα έηνηκνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ. Με 

άιια ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη φηη νη γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ δελ βνήζεζαλ ζηνλ ηξφπν 

αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ζπκβάλησλ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο θαζεκεξηλφηεηαο. 

ρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα γηα δηαξθή επηκφξθσζε-θαηάξηηζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο νη εξσηψκελνη είλαη απφιπηα ζχκθσλνη 

θαζψο κφλν ειάρηζηνη (5 άηνκα) δηαθσλνχλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη, ν 

αζηπλνκηθφο πνπ έρεη εκπεηξία ζηνλ πξαγκαηηθφ εξγαζηαθφ ρψξν αληηιακβάλεηαη ηηο 

ειιείςεηο πνπ έρεη ε εθπαίδεπζή ηνπ, ζε λέα θαη θπξίσο θξίζηκα πεξηζηαηηθά, φηαλ 

ληψζεη φηη δελ είλαη ηθαλφο λα αληαπεμέιζεη κε απνηέιεζκα, ή ππάξρεη πηζαλφηεηα 

ηνπ ιάζνπο ζηε δηαρείξηζή ηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηελ κεηεθπαίδεπζε-ζπληεξηηηθή εθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ 

ζην αληηθείκελν ηεο απηνάκπλαο απηνπξνζηαζίαο-νπινηερληθήο /ζθνπνβνιήο, νη 

γλψζεηο ηνπ νπνίνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα θάζε αζηπλνκηθφ, νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ ζπγθιίλνπλ ζηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο απηήο ηεο εθπαίδεπζεο (ε νπνία 

ζήκεξα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο εκέξεο). Οη απφςεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

εξσηψκελσλ, ζπγθιίλνπλ ζην λα πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηεθπαίδεπζε-ζπληεξηηηθή 

εθπαίδεπζε ηνπο ζε ζέκαηα απηνάκπλαο -απηνπξνζηαζίαο-νπινηερληθήο 

/ζθνπνβνιήο, ζε δηάζηεκα πεξηζζφηεξσλ ησλ ηξηψλ εκεξψλ εηεζίσο. Πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη ε επρέξεηα γηα λα αλαιπζνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ πεξηζζφηεξα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε θαηαζηάζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίδνπλ νη αζηπλνκηθνί ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ηεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ. 

Αθφκε, ζε φηη αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα αλακφξθσζεο ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηηο ρνιέο Αζηπλνκίαο, νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη είλαη ζεηηθνί, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε αιιαγή ησλ αληηθεηκέλσλ δηδαζθαιίαο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ δειψλνπλ γηα ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα δηδαρζνχλ λέεο ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο, κε 

απψηεξν ζηφρν λα αληαπεμέιζνπλ επάμηα ζηα θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηζπκνχλ επηκφξθσζε-κεηεθπαίδεπζε ζηηο λνκηθέο γλψζεηο θαη ζηηο 

δηθνλνκηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
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θαζεθφλησλ ηνπο, θαζφηη ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε θαηάξηηζε. 

Παξάιιεια, ηνλίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο κεηεθπαίδεπζεο ζε κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο πξαθηηθψλ ζελαξίσλ κε ππφπηνπο δειαδή πξαθηηθή άζθεζε ζε πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο – ξεαιηζηηθά ζελάξηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο βνεζά ζηελ εθαξκνγή 

ηερληθψλ θαη δεμηνηήησλ ψζηε ν εθπαηδεπφκελνο λα αληηιεθζεί ηνλ πξαγκαηηθφ 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη λα αληηδξάζεη. 

Απαξαίηεηε ζεσξνχλ, επίζεο, θαη ηε δηδαζθαιία ζε ζέκαηα πξψησλ 

βνεζεηψλ, θαη ηερληθέο ειέγρνπ αηφκσλ θαη  νρεκάησλ -  επηθίλδπλε νδήγεζε. Αθφκε 

εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηελ δηδαζθαιία ζεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ 

λνκνζεζία πεξί αιινδαπψλ, πξνηείλνπλ πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε 

ζέκαηα ηξνραίαο θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθνξηθά κε ηηο ελέξγεηεο ησλ αζηπλνκηθψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε νηλνθιχγσλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ, ζπληζηνχλ ηελ θαιχηεξε 

εθκάζεζε μέλσλ γισζζψλ θαη ρξήζεο Ζ/Τ, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ ςπρνινγίαο, θαη 

ηε κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο εθπαίδεπζε. 

Παξάιιεια, νη γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο ησλ αζηπλνκηθψλ θαη θαη΄ επέθηαζε  

ε αμηνιφγεζε ηνπο, βνεζά ηνπο δηνηθεηέο θαη ηα  δηεπζπληηθά ζηειέρε ψζηε λα 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ.  Δίλαη 

γεγνλφο φηη, ε εμεηδίθεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ είλαη δπλαηφλ λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε 

θαη ηελ απoηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαζψο ζα γίλεη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ηνπνζεηψληαο ην ζσζηφ άηνµν ζηε ζσζηή ζέζε, µε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε. 

Δπίζεο, ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιεθζνχλ θαη 

ηερληθέο επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, ηφζν κεηαμχ ζπλαδέιθσλ φζν θαη ηε ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζηνπο πνιίηεο.  

Σα απνηειέζκαηα, ινηπφλ, απηήο ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο 

Γηεχζπλζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

αζηπλνκηθψλ γηα ζπλερή αλαλέσζε γλψζεσλ, λα δξνκνινγήζνπλ ηελ πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο . 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη δεμηφηεηεο θαη νη πξαθηηθέο, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ άζθεζε ελφο επαγγέικαηνο πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ηφζν γηα 

ηνπο λενπξνζιεθζέληεο φζν θαη γηα εθείλνπο πνπ ππεξεηνχλ αξθεηά ρξφληα έηζη 

ψζηε λα απνδίδνπλ ην κέγηζην δπλαηφ. 

Θα ιέγακε επίζεο φηη, ε επηκφξθσζε είλαη απηή πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ γηα επξχηεξε κφξθσζε αθελφο κελ ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα 
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πξνζσπηθή εμέιημε θαη αθεηέξνπ ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνβάιιεη ε θνηλσλία 

καο. Ζ δηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη γηα ηνλ ζχγρξνλν 

αζηπλνκηθφ.  

 

4.2. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ  

Έλαο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλάο καο είλαη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ  

έξεπλα έπξεπε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ππνινγηζηή θαη έηζη ν πιεζπζκφο πεξηνξίζηεθε 

έλα λεφηεξν ειηθηαθά ππνζχλνιν ην νπνίν έρεη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πξφζβαζεο 

ζην δηαδίθηπν. 

Δπίζεο, πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλά καο απνηειεί ε έιιεηςε ειέγρνπ ηεο 

εηιηθξίλεηαο ησλ εξσηεζέλησλ θαζψο θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ 

θαηαλφεζε εξσηήζεσλ θαη γη απηφ ην ιφγν ηα απνηειέζκαηα δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπηνχλ.  

Έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκφο ήηαλ, νη πξνζσπηθνί ελδνηαζκνί ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αληιήζεθαλ κέζσ 

ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη νη ακθηβνιίεο γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο έξεπλαο αιιά  θαη ε 

αλεζπρία ηνπο εάλ είλαη πηζαλφ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη απαληήζεηο ηνπο ζηελ ππεξεζία  

θαη επεξεαζηεί ε αμηνιφγεζή ηνπο.  

 

4.3.ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 

δεηεκάησλ φπσο:  

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο άπνςεο ησλ λενεμεξρφκελσλ αζηπλνκηθψλ κεηά απφ έλα –

δχν έηε εκπεηξίαο ηνπο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

 Ζ έξεπλα αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ Δηδηθψλ θαηεγνξηψλ  (Δηδηθψλ 

Φξνπξψλ θαη ησλ πλνξηνθπιάθσλ)  

 Ζ κειέηε ησλ δφθηκσλ αζηπλνκηθψλ, ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε γηα ηε βειηίσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Ζ κειέηε άιισλ έλζηνισλ ζσκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ 

αλάγθεο βειηίσζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Δλ θαηαθιείδη, αλεμάξηεηα απφ ηηο δπλαηφηεηεο δηεξεχλεζεο πεξαηηέξσ 

δεηεκάησλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ζηειέρε ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηφζν σο πξνο ηελ επηινγή ζεκαηηθψλ 

πεδίσλ φζν θαη σο πξνο ηηο κεζνδνινγηθέο ηερληθέο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ζηηο  ρνιέο Αζηπλνκίαο.  
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4.4.ΔΠΙΛΟΓΟ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κειέηε έδεημε φηη, νη ζπκκεηέρνληεο αζηπλνκηθνί ζεσξνχλ 

αλαγθαία ηε βειηίσζε θαη ηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπο γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη επηζπκνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο. αθψο, ζηε ζηάζε ηνπο 

απηή ζπκβάιεη θαη ε κεηεμέιημε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Παξάιιεια, πηζηεχνπλ φηη ηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεην λα 

αλακνξθψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Δίλαη γλσζηφ φηη, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δίλεηαη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ κεηεθπαίδεπζε ησλ αζηπλνκηθψλ. Ζ θαηάξηηζε ινηπφλ ηνπ 

Έιιελα αζηπλνκηθνχ πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ. αθψο, 

γηα λα ππάξμνπλ νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα, ε εθπαίδεπζε ηνπ αζηπλνκηθνχ πξέπεη 

λα ζρεδηάδεηαη ηφζν κε βάζε ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα αιιά θαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Δπνκέλσο, ζε κηα επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θαηαηγηζκφ γλψζεσλ θαη 

κηα απαξάκηιιε έθξεμε γλψζεσλ, ε επηκφξθσζε θαη ε δηα βίνπ κάζεζε ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε θαη γηα ηνλ θιάδν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. 

Οη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη έρνπλ αληίθηππν ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη έρνπλ 

αληίθηππν θαη ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, ε νπνία θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζην ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ εγθιήκαηνο.  

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνχ 

απηά ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα λα πξνζζέζνπλ ή γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ πεδία ζε παιηφηεξεο έξεπλεο κε ζπλαθέο αληηθείκελν. Θα κπνξνχζαλ 

επίζεο λα απνηειέζνπλ κηα αμηφπηζηε πεγή πιεξνθνξηψλ ζε πεξίπησζε ελφο λένπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ αζηπλνκηθψλ.  

ην πιαίζην απηφ, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη νη πξνηάζεηο ηνπ 

εγθιεκαηνιφγνπ Γηάλλε Παλνχζε πνπ αθνξνχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αζηπλνκίαο 

θαη ηεο εθπαίδεπζεο, αλαθέξεη φηη: «Ζ αζηπλνκηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο:  

1) Σελ απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ αζηπλνκηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξεηηθέο γλψζεηο 

πξέπεη ε αζηπλνκηθνί λα απνθηήζνπλ ζηα πεδία ησλ επηζηεκψλ ηεο θνηλσληνινγίαο, 

ηεο λνκηθήο, ηεο εγθιεκαηνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο νηθνλνκίαο θ.ι.π., πξαθηηθή 



 

94 

εμάζθεζή ηνπο ζηελ εθαξκνγή ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, γλψζε δηθαησκάησλ 

θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

2) Σελ απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ 

φ,ηη ν κέζνο άλζξσπνο, νη νπνίεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπρλά δχζθνιεο θαη 

επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ηνπ αζηπλνκηθνχ επαγγέικαηνο. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηνχληαη 

εηδηθέο ζσκαηηθέο ηθαλφηεηεο, ηερληθέο απηνάκπλαο - απηνπξνζηαζίαο θαη επηβίσζεο 

ζε δχζθνιεο ζπλζήθεο, ςπρξαηκία, ζχλεζε, απηνέιεγρνο, γξήγνξε αληίιεςε, 

νξζνινγηζκφο θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, ζάξξνο θ.ι.π.. Απαξαίηεηε θξίλεηαη θαη 

ε πηζηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ θαη δηα βίνπ αμηνιφγεζε κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίεο.  

3) Σελ εζσηεξίθεπζε θαη εκπέδσζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ εζηθήο θαη 

δενληνινγίαο, νη νπνίνη ζα δηέπνπλ ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ ησλ αζηπλνκηθψλ έηζη 

ψζηε λα ηηο κεηαηξέπνπλ ζε ζεηηθέο θνηλσληθέο δξάζεηο. (Παπαθσλζηαληήο,2011) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α  

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 
 

Αγαπεηή/Αγαπεηέ ζπλάδειθε 

  

Σν παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη έλαλ αξηζκφ εξσηήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ Αζηπλνκηθψλ ηεο Γεληθήο Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο 

Θεζζαινλίθεο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεηε είλαη εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

κφλν γηα ηελ εμαγσγή εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε εθ 

ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ππνκνλή θαη ηε ζπλεξγαζία ζαο. Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν 

θαη νη απαληήζεηο είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθέο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θαζαξά 

εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 

 

1. Μεηά ηελ απνθνίηεζή ζνπ απφ ηελ ρνιή Αζηπλνκίαο έρεηο παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάµµαηα ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο;  

o ΝΑΗ 

o ΟΥΗ 

 

2α.Όηαλ απνθνίηεζα απφ ηε ζρνιή ήκνπλ έηνηκνο λα αληηκεησπίζσ θάζε ζπµβάλ. 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

2β. ήκεξα ληψζσ φηη είκαη ηθαλφο λα αληηκεησπίζσ θάζε ζπκβάλ θαηά ηελ ψξα ηεο 

ππεξεζίαο κνπ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

3α. Όηαλ απνθνίηεζα απφ ηε ζρνιή ήκνπλ έηνηκνο λα αληηκεησπίζσ πεξηζηαηηθφ φπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ φπινπ. 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

3α. ήκεξα ληψζσ ηθαλφο λα αληηκεησπίζσ πεξηζηαηηθφ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ηνπ φπινπ. 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 
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4α. Όηαλ απνθνίηεζα απφ ηε ζρνιή ήκνπλ έηνηκνο λα αμηνινγήζσ θάζε πεξηζηαηηθφ θαη λα 

επηιέμσ ηνλ ηξφπν αληηµεηψπηζήο ηνπ. 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

4α. ήκεξα ληψζσ ηθαλφο λα αμηνινγήζσ θάζε πεξηζηαηηθφ θαη λα επηιέμσ ηνλ ηξφπν 

αληηµεηψπηζήο ηνπ. 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

5. Πηζηεχεηο πσο ε πνηφηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβεο ζηε ρνιή Αζηπλνκίαο 

απφ ηελ νπνία απνθνίηεζεο ήηαλ: 

o ΚΑΘΟΛΟΤ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

o ΔΛΑΥΗΣΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

o ΜΔΣΡΗΑ 

o ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

o ΠΟΛΤ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΖ 

 

6.Θεσξείο πσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο βαζηθήο ζνπ εθπαίδεπζεο ήηαλ: 

o ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΟ 

o ΜΗΚΡΟ 

o ΜΔΣΡΗΟ 

o ΜΔΓΑΛΟ 

o ΠΟΛΤ ΜΔΓΑΛΟ 

7.Θεσξείο πσο ε βαζηθή εθπαίδεπζή ζνπ ήηαλ: 

o ΠΟΛΤ ΔΤΚΟΛΖ 

o ΔΤΚΟΛΖ 

o ΜΔΣΡΗΑ 

o ΓΤΚΟΛΖ 

o ΠΟΛΤ ΓΤΚΟΛΖ 

 

8. Θεσξείο πσο ε δηαξθήο επηκφξθσζε-θαηάξηηζε είλαη αλαγθαία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο δσήο ζνπ; 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

9.  Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεην λα αλακνξθψλνληαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 
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o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

10. Οη επηκνξθψζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα θαη λα 

επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

11. Ζ δηαξθήο κεηεμέιημε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαζηζηά ζεκαληηθή ηε κεηεθπαηδεπζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ  

 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

12. Νηψζσ πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά λα αληηκεησπίζσ πεξηζηαηηθά κεηά ηελ κεηεθπαίδεπζή 

κνπ. 

 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

13. Καηά ηε δηάξθεηα αληηκεηψπηζεο ελφο ζπκβάληνο, ληψζσ φηη εκπηζηεχνκαη πεξηζζφηεξν 

έλαλ ζπλάδειθν πνπ έρεη πξφζθαηα πεξάζεη ην αλάινγν «ζρνιείν» 

 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

14. Νηψζσ φηη πξέπεη λα εθπαηδεπηψ πεξηζζφηεξν ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, φπσο ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ή ηε ηξνκνθξαηία 

 

o ΓΗΑΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

o ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΟΤΣΔ ΤΜΦΧΝΧ ΟΤΣΔ ΓΗΑΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ 

o ΤΜΦΧΝΧ ΑΠΟΛΤΣΑ 

 

  

15.Γηάιεμε ηελ επηινγή πνπ απνηππψλεη θαιχηεξα ηελ επηζπκία ζνπ γηα ζπληεξεηηθή 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Απηνάκπλαο-Απηνπξνζηαζίαο –Οπινηερληθήο/θνπνβνιήο 
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o >3 ΖΜΔΡΔ/ΥΡΟΝΟ 

o 3 ΖΜΔΡΔ /ΥΡΟΝΟ 

o <3 ΖΜΔΡΔ/ΥΡΟΝΟ 

o Άιιν: 

 

 

 

16.Αλέθεξε ζέµαηα, ηερληθέο, µεζφδνπο, γλψζεηο πνπ ρξεηάζηεθεο ζηε δνπιεηά ζνπ θαη δελ 

είρεο δηδαρζεί ζηε ζρνιή. 

 

 

 

 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1. Φχιν: 

o Άλδξαο 

o Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθηαθή νκάδα 

o <35 εηψλ 

o 35- 50 εηψλ 

o >50 εηψλ 

 

3. Έηε Τπεξεζίαο: 

o 1-5 έηε 

o 6-10 έηε 

o 11-15 έηε 

o 16-20 έηε 

o 20+ έηε 

 

4. ρνιή Αζηπλνκίαο απφ ηελ νπνία απνθνηηήζαηε: 

o ρνιή Αζηπθπιάθσλ 

o ρνιή Αμησκαηηθψλ 

 

5. Δπηπιένλ ζπνπδέο: 

o Πηπρίν Α.Δ.Η. ή Σ.Δ.Η. 

o Μεηαπηπρηαθφ 

o Γηδαθηνξηθφ 

 

Η απάντησή σου 
 

 

 

 

 

 



 

104 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

 

 

Αμηνπηζηία  εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Απφ ηνλ πίλαθα reliability statistics βιέπνπκε φηη ν ζπληειεζηήο cronbach’s Alpha 

είλαη ηθαλνπνηεηηθφο (0.841). Άξα, ινηπφλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα επξήκαηα απφ ηηο 23 

εξσηήζεηο είλαη αμηφπηζηα 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,841 23 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

 

ΠΙΝΑΚΔ ΚΑΙ ΙΣΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ Ι 

Statistics 

  1.Μεηά ηελ 

απνθνίηεζή ζνπ 

από ηε ρνιή 

Αζηπλνκίαο, 

έρεηο 

παξαθνινπζήζεη 

πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδόκελεο 

θαηάξηηζεο; 

2.α.Όηαλ 

απνθνίηεζα από 

ηε ζρνιή, ήκνπλ 

έηνηκνο λα 

αληηκεηωπίζω 

θάζε ζπκβάλ. 

 2.β.ήκεξα 

ληώζω όηη είκαη 

ηθαλόο λα 

αληηκεηωπίζω ην 

θάζε ζπκβάλ 

θαηά ηελ ώξα ηεο 

ππεξεζίαο κνπ. 

3.α. Όηαλ 

απνθνίηεζα από 

ηε ζρνιή, ήκνπλ 

έηνηκνο λα 

αληηκεηωπίζω 

πεξηζηαηηθό 

όπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε 

ρξήζε όπινπ. 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

 Mean 1,26 2,17 3,70 2,26 

Std. Deviation ,441 ,933 ,798 ,928 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ 

Statistics 

  

3.β.ήκεξα 

ληώζω ηθαλόο λα 

αληηκεηωπίζω 

πεξηζηαηηθό 

όπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε 

ρξήζε όπινπ. 

4.α.Όηαλ 

απνθνίηεζα από 

ηε ζρνιή, ήκνπλ 

έηνηκνο λα 

αμηνινγήζω θάζε 

πεξηζηαηηθό θαη 

λα επηιέμω ηνλ 

ηξόπν 

αληηκεηώπηζήο 

ηνπ. 

4.β.ήκεξα 

ληώζω ηθαλόο λα 

αμηνινγήζω θάζε 

πεξηζηαηηθό θαη 

λα επηιέμω ηνλ 

ηξόπν 

αληηκεηώπηζήο 

ηνπ. 

5.Πηζηεύεηο πωο 

ε πνηόηεηα ηεο 

βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ 

έιαβεο ζηε 

ρνιή 

Αζηπλνκίαο από 

ηελ νπνία 

απνθνίηεζεο 

ήηαλ: 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

 Mean 3,85 2,56 3,93 3,33 

Std. Deviation ,657 ,925 ,671 ,711 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

Statistics 

  

6.Θεωξείο πωο 

ην ρξνληθό 

δηάζηεκα ηεο 

βαζηθήο ζνπ 

εθπαίδεπζεο 

ήηαλ: 

 7.Θεωξείο πωο 

ε βαζηθή ζνπ 

εθπαίδεπζε ήηαλ: 

8.Θεωξείο πωο ε 

δηαξθήο 

επηκόξθωζε - 

θαηάξηηζε είλαη 

αλαγθαία θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο 

δωήο ζνπ; 

9. Σα γλωζηηθά 

αληηθείκελα ηεο 

βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο 

είλαη απαξαίηεην 

λα 

αλακνξθώλνληαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. 

N Valid 100 100 100 100 

Missing 0 0 0 0 

 Mean 3,38 3,29 4,50 4,49 

Std. Deviation ,736 ,591 ,595 ,659 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙV 

Statistics 

  

10. Οη 

επηκνξθώζεηο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ 

ηδηαίηεξα 

εμεηδηθεπκέλν 

ραξαθηήξα θαη 

λα 

επηθεληξώλνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα 

11.Η δηαξθήο 

κεηεμέιημε ηεο 

εγθιεκαηηθόηεηαο 

θαζηζηά 

ζεκαληηθή ηε 

κεηεθπαίδεπζε 

ηωλ 

αζηπλνκηθώλ. 

12. Νηώζω 

πεξηζζόηεξε 

ζηγνπξηά λα 

αληηκεηωπίζω 

πεξηζηαηηθά κεηά 

ηελ 

κεηεθπαίδεπζή 

κνπ. 

13.Καηά ηε 

δηάξθεηα 

αληηκεηώπηζεο 

ελόο ζπκβάληνο, 

ληώζω όηη 

εκπηζηεύνκαη 

πεξηζζόηεξν έλα 

ζπλάδειθν πνπ 

έρεη πξόζθαηα 

πεξάζεη ην 

αλάινγν 

''ζρνιείν''. 

N Valid 100 99 100 100 

Missing 0 1 0 0 

 Mean 4,55 4,62 4,25 3,45 

Std. Deviation ,609 ,548 ,657 ,821 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ V 

Statistics 

  14.Νηώζω όηη πξέπεη λα 

εθπαηδεπηώ πεξηζζόηεξν ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο 

εγθιεκαηηθόηεηαο, όπωο ην 

νηθνλνκηθό έγθιεκα ή ηε 

ηξνκνθξαηία. 

15.Δηάιεμε ηελ επηινγή πνπ 

απνηππώλεη θαιύηεξα ηελ επηζπκία 

ζνπ γηα ζπληεξεηηθή εθπαίδεπζε ζε 

ζέκαηα Απηνάκπλαο - 

Απηνπξνζηαζίαο - 

Οπινηερληθήο/θνπνβνιήο. 

N Valid 100 100 

Missing 0 0 

 Mean 3,75 1,70 

Std. Deviation ,783 ,704 
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ΠΙΝΑΚΑ VI 

 (ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ) 

Statistics 

  

1.Φύιν 

 2.Ηιηθηαθή 

νκάδα: 

3.Έηε 

ππεξεζίαο: 

4.ρνιή 

Αζηπλνκίαο από 

ηελ νπνία 

απνθνηηήζαηε: 

5. Επηπιένλ 

ζπνπδέο: 

N Valid 99 100 100 96 25 

Missing 1 0 0 4 75 

 Mean 1,39 1,97 3,76 1,35 1,36 

Std. Deviation ,491 ,437 1,498 ,481 ,569 
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Frequency Table 

1.Μεηά ηελ απνθνίηεζή ζνπ από ηε Σρνιή Αζηπλνκίαο, έρεηο παξαθνινπζήζεη πξνγξάκκαηα 

ζπλερηδόκελεο θαηάξηηζεο; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid NAI 74 74,0 74,0 74,0 

OXI 26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

2.α.Όηαλ απνθνίηεζα από ηε ζρνιή, ήκνπλ έηνηκνο λα αληηκεηωπίζω θάζε ζπκβάλ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 31 31,0 31,0 31,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 26 26,0 26,0 57,0 

ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

38 38,0 38,0 95,0 

ΤΜΦΩΝΩ 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

2.β. Σήκεξα ληώζω όηη είκαη ηθαλόο λα αληηκεηωπίζω ην θάζε ζπκβάλ θαηά ηελ ώξα ηεο 

ππεξεζίαο κνπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 3 3,0 3,0 3,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 1 1,0 1,0 4,0 

ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

30 30,0 30,0 34,0 
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ΤΜΦΩΝΩ 55 55,0 55,0 89,0 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 11 11,0 11,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 3.α.Όηαλ απνθνίηεζα από ηε ζρνιή, ήκνπλ έηνηκνο λα αληηκεηωπίζω πεξηζηαηηθό όπνπ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε όπινπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 25 25,0 25,0 25,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 32 32,0 32,0 57,0 

ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

35 35,0 35,0 92,0 

ΤΜΦΩΝΩ 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

3.β.Σήκεξα ληώζω ηθαλόο λα αληηκεηωπίζω πεξηζηαηηθό όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

όπινπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ 2 2,0 2,0 2,0 

ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

24 24,0 24,0 26,0 

ΤΜΦΩΝΩ 61 61,0 61,0 87,0 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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4.α.Όηαλ απνθνίηεζα από ηε ζρνιή, ήκνπλ έηνηκνο λα αμηνινγήζω θάζε πεξηζηαηηθό θαη λα 

επηιέμω ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηνπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 14 14,0 14,0 14,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 31 31,0 31,0 45,0 

ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

41 41,0 41,0 86,0 

ΤΜΦΩΝΩ 13 13,0 13,0 99,0 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

4.β.Σήκεξα ληώζω ηθαλόο λα αμηνινγήζω θάζε πεξηζηαηηθό θαη λα επηιέμω ηνλ ηξόπν 

αληηκεηώπηζήο ηνπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 1 1,0 1,0 1,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 2 2,0 2,0 3,0 

ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

14 14,0 14,0 17,0 

ΤΜΦΩΝΩ 69 69,0 69,0 86,0 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

5.Πηζηεύεηο πωο ε πνηόηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έιαβεο ζηε Σρνιή Αζηπλνκίαο από 

ηελ νπνία απνθνίηεζεο ήηαλ: 
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Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΚΑΘΟΛΟΤ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 

1 1,0 1,0 1,0 

ΕΛΑΥΙΣΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 11 11,0 11,0 12,0 

ΜΕΣΡΙΑ 42 42,0 42,0 54,0 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΗ 46 46,0 46,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

6.Θεωξείο πωο ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο βαζηθήο ζνπ εθπαίδεπζεο ήηαλ: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΟ 2 2,0 2,0 2,0 

ΜΙΚΡΟ 9 9,0 9,0 11,0 

ΜΕΣΡΙΟ 38 38,0 38,0 49,0 

ΜΕΓΑΛΟ 51 51,0 51,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

7. Θεωξείο πωο ε βαζηθή ζνπ εθπαίδεπζε ήηαλ: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΠΟΛΤ ΕΤΚΟΛΗ 1 1,0 1,0 1,0 

ΕΤΚΟΛΗ 4 4,0 4,0 5,0 

ΜΕΣΡΙΑ 60 60,0 60,0 65,0 
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ΔΤΚΟΛΗ 35 35,0 35,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

8.Θεωξείο πωο ε δηαξθήο επηκόξθωζε - θαηάξηηζε είλαη αλαγθαία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο δωήο ζνπ; 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

5 5,0 5,0 5,0 

ΤΜΦΩΝΩ 40 40,0 40,0 45,0 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 55 55,0 55,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

 9.Τα γλωζηηθά αληηθείκελα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο είλαη απαξαίηεην λα αλακνξθώλνληαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ 2 2,0 2,0 2,0 

ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

3 3,0 3,0 5,0 

ΤΜΦΩΝΩ 39 39,0 39,0 44,0 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 56 56,0 56,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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 10.Οη επηκνξθώζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηδηαίηεξα εμεηδηθεπκέλν ραξαθηήξα θαη λα 

επηθεληξώλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ 1 1,0 1,0 1,0 

ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

3 3,0 3,0 4,0 

ΤΜΦΩΝΩ 36 36,0 36,0 40,0 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

11.Η δηαξθήο κεηεμέιημε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο θαζηζηά ζεκαληηθή ηε κεηεθπαίδεπζε ηωλ 

αζηπλνκηθώλ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

3 3,0 3,0 3,0 

ΤΜΦΩΝΩ 32 32,0 32,3 35,4 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 64 64,0 64,6 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

 Total 100 100,0   
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12. Νηώζω πεξηζζόηεξε ζηγνπξηά λα αληηκεηωπίζω πεξηζηαηηθά κεηά ηελ κεηεθπαίδεπζή κνπ. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

12 12,0 12,0 12,0 

ΤΜΦΩΝΩ 51 51,0 51,0 63,0 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 37 37,0 37,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

13.Καηά ηε δηάξθεηα αληηκεηώπηζεο ελόο ζπκβάληνο, ληώζω όηη 

εκπηζηεύνκαη πεξηζζόηεξν έλα ζπλάδειθν πνπ έρεη πξόζθαηα πεξάζεη 

ην αλάινγν ''ζρνιείν''. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 9 9,0 9,0 9,0 

3 49 49,0 49,0 58,0 

4 30 30,0 30,0 88,0 

5 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

14.Νηώζω όηη πξέπεη λα εθπαηδεπηώ πεξηζζόηεξν ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο 

εγθιεκαηηθόηεηαο, όπωο ην νηθνλνκηθό έγθιεκα ή ηε ηξνκνθξαηία. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ 5 5,0 5,0 5,0 
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ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

31 31,0 31,0 36,0 

ΤΜΦΩΝΩ 48 48,0 48,0 84,0 

ΤΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

15.Δηάιεμε ηελ επηινγή πνπ απνηππώλεη θαιύηεξα ηελ επηζπκία ζνπ γηα ζπληεξεηηθή 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα Απηνάκπλαο - Απηνπξνζηαζίαο - Οπινηερληθήο/Σθνπνβνιήο. 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΤΣΑ 44 44,0 44,0 44,0 

ΔΙΑΦΩΝΩ 42 42,0 42,0 86,0 

ΟΤΣΕ ΔΙΑΦΩΝΩ ΟΤΣΕ 

ΤΜΦΩΝΩ 

14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

1.Φύιν 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΝΔΡΑ 60 60,0 60,6 60,6 

ΓΤΝΑΙΚΑ 39 39,0 39,4 100,0 

Total 99 99,0 100,0  

Missing System 1 1,0   

 Total 100 100,0   
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2. Ηιηθηαθή νκάδα: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <35 ΕΣΩΝ 11 11,0 11,0 11,0 

35-50 ΕΣΩΝ 81 81,0 81,0 92,0 

> 50 ΕΣΏΝ 8 8,0 8,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

3.Έηε ππεξεζίαο: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 ETH 1 1,0 1,0 1,0 

6-10 ETH 40 40,0 40,0 41,0 

> 20 ETH 59 59,0 59,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

4.Σρνιή Αζηπλνκίαο από ηελ νπνία απνθνηηήζαηε: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΥΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΣΙΚΩΝ 62 62,0 64,6 64,6 

ΥΟΛΗ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ 34 34,0 35,4 100,0 

Total 96 96,0 100,0  

Missing System 4 4,0   

 Total 100 100,0   
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5. Επηπιένλ ζπνπδέο: 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΣΙΠΟΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 17 17,0 68,0 68,0 

ΑΕΙ 7 7,0 28,0 96,0 

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 1 1,0 4,0 100,0 

Total 25 25,0 100,0  

Missing System 75 75,0   

 Total 100 100,0   
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ΙΣΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΔΡΩΣΗΗ 1: 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ 2.α. 
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ΔΡΩΣΗΗ 2.β. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 3.α. 
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ΔΡΩΣΗΗ 3.β. 

 

ΔΡΩΣΗΗ 4.α. 

 

 



 

122 

ΔΡΩΣΗΗ 4.β. 

 

ΔΡΩΣΗΗ  5. 
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ΔΡΩΣΗΗ  6. 

 

ΔΡΩΣΗΗ  7. 
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ΔΡΩΣΗΗ 8 

 

ΔΡΩΣΗΗ  9 
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ΔΡΩΣΗΗ  10 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ  11. 
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ΔΡΩΣΗΗ  12. 

 

ΔΡΩΣΗΗ  13. 
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ΔΡΩΣΗΗ  14. 

 

 

ΔΡΩΣΗΗ  15. 
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ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 
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