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Σ
τις 30 Ιανουαρίου, ημέρα γιορτής των 
Τριών Ιεραρχών, των γραμμάτων, των 
μαθητών αλλά και της μαθητιώσας νε-
ολαίας και με αφορμή το συμβολισμό 
της ημέρας αυτής για την εκπαίδευση, 
πραγματοποιήθηκε επίσημα η έναρξη 

λειτουργίας της Πιλοτικής Ηλεκτρονικής Πλατφόρ-
μας για την Υποστήριξη της Εκπαίδευσης των Δοκί-
μων Υπαστυνόμων της Σχολής Αξιωματικών Ελληνι-
κής Αστυνομίας (e-saea). 
Η εν λόγω Πλατφόρμα, η οποία θα βρίσκεται σε δο-
κιμαστικό στάδιο μέχρι τον Ιούνιο του 2013, φιλοξε-
νείται κατόπιν συμφωνίας της CEPOL (Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας) και της Αστυνομικής Ακα-
δημίας της Χώρας μας και σύμφωνα με έγκριση της 
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Διαδικτυα-
κό Τόπο της CEPOL. Με τον τρόπο αυτό, έχουν εξα-
σφαλιστεί προς όφελος των Δοκίμων Υπαστυνόμων, 
τα τελευταίας τεχνολογίας εκπαιδευτικά εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται στο ασφαλές εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον της CEPOL, προσαρμοσμένα στην ελληνική 
γλώσσα και στις ανάγκες των Δοκίμων, με μηδενικό 
κόστος για την Ελληνική Αστυνομία. 
Στόχος αυτής είναι αφενός μεν η υποβοήθηση των 
σπουδών των Δοκίμων Υπαστυνόμων, με την παροχή 
εμπλουτισμένου και διαρκώς ενημερωμένου υλικού 
μάθησης και εκπαίδευσης και αφετέρου η δημιουρ-
γία μίας σύγχρονης κουλτούρας στα αυριανά στελέχη 
της Αστυνομίας, αναφορικά με την εκπαίδευση. Επι-
πλέον, αναμένεται ότι με τη χρήση της, θα βελτιωθεί 
η επικοινωνία μεταξύ των Δοκίμων αλλά και με το 
εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής, με παράλληλη 
απλοποίηση των διαδικασιών. 
Η Πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με υλικό, 
πληροφορίες και δυνατότητες, που θα παρέχονται τό-
σο από το εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και με τη συμ-
βολή των ίδιων των Δοκίμων. Οι αρχικές δυνατότη-
τες της, είναι οι κάτωθι:
Δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό προς μελέτη, σε 
βοηθητικά συγγράμματα και βιβλία, τα οποία θα απο-
τελούν το επίκεντρο του υλικού εκπαίδευσης.
Δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό Νομοθεσίας.
Διαθεσιμότητα του Κανονισμού της Σχολής .
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Διαθεσιμότητα Ημερησίου προγράμματος.
Δυνατότητα πρόσβασης σε τυποποιημένες αναφορές 
και έγγραφα αναφορικά με τη λειτουργία της Σχολής 
και τα αιτήματα των Δοκίμων. 
Δυνατότητα δικτύωσης και επικοινωνίας μεταξύ 
των Δοκίμων Υπαστυνόμων όλων των ετών, αλλά και 
με τους εκπαιδευτές τους.
Δυνατότητα διαλόγων και συζητήσεων επί θεμάτων 
που καθορίζονται από τους εκπαιδευτές/καθηγητές 
και τους διαχειριστές της πλατφόρμας καθώς και ενί-
σχυση της διαδικασίας όπου ο εκπαιδευόμενος μαθαί-
νει από τον εκπαιδευόμενο.
Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης αναφορικά με θέ-
ματα που σχετίζονται με την εκπαίδευσή τους.
Διευκόλυνση στη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσε-
λίδες αστυνομικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, 
σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Δυνατότητα πρόσβασης σε εθνικό υλικό αστυνομι-
κού – εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Πέραν αυτών, και σύμφωνα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν οι δυνατότητες αυτές μπορούν να εμπλου-
τιστούν και με τα κάτωθι:
Δυνατότητα καλωσορίσματος των Δοκίμων, με βί-
ντεο από το Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας 
και τον Διοικητή της Σχολής Αξιωματικών.
Δυνατότητα δημιουργίας βίντεο που θα καθοδηγούν 
τους Δοκίμους στις λειτουργίες της Πλατφόρμας.
Δυνατότητα διάθεσης μαγνητοσκοπημένων διαλέξε-
ων και μαθημάτων.
Δυνατότητα δημιουργίας ερωτηματολογίων – τέστ 
αξιολόγησης των γνώσεων των Δοκίμων.
Δυνατότητα διάθεσης βοηθητικού εκπαιδευτικού 
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υλικού από τον εκάστοτε καθηγη-
τή.
Δυνατότητα αξιολόγησης της 
Πλατφόρμας και της χρήσης της.
Δυνατότητα ηλεκτρονικής υπο-
βολής αιτημάτων (μηχανογράφηση 
εφαρμογών και διαδικασιών). 
Δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτι-
κών βίντεο.
Δυνατότητα διάθεσης Πτυχιακών 
εργασιών παλαιότερων ετών. 
Δυνατότητα σύνταξης και δημοσιοποίησης Ηλεκτρονι-
κού Περιοδικού.
Δυνατότητα συνδυασμού με το POL, με στόχο την εξοι-
κείωση των Δοκίμων με αυτό, μέσα από βίντεο εκμάθη-
σης της χρήσης αυτού.

Η υλοποίηση της Πλατφόρμας, υπό τις συγκεκριμέ-
νες παραμέτρους, εγγυάται ένα ασφαλές από παραβιά-
σεις και απώλειες δεδομένων, εκπαιδευτικό περιβάλλον 
(secure learning environment), αφοσιωμένο αποκλειστι-
κά στους Δοκίμους Υπαστυνόμους και στους εκπαιδευ-
τές τους. Τονίζεται επί αυτού, ότι πρόσβαση στο Ηλε-
κτρονικό Δίκτυο της CEPOL, έχουν μόνο εγγεγραμμένοι 
χρήστες των οποίων τα στοιχεία ελέγχονται και ταυτο-
ποιούνται ενώ στην Πλατφόρμα οι χρήστες αποκτούν δι-
καιώματα πρόσβασης με τη χρήση χειροκίνητης μεθόδου. 
Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι τόσο στην Πλατ-
φόρμα όσο και γενικότερα στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο της 
CEPOL, αναρτάται μόνο εκπαιδευτικό υλικό και όχι πλη-
ροφορίες απόρρητου χαρακτήρα.

Τα αναμενόμενα οφέλη από τη χρήση της Πλατφόρμας, 
είναι τα κάτωθι:
Βελτιστοποίηση συντονισμού της εκπαίδευσης.
Βελτίωση και ολοκλήρωση της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης, με τη χρήση σύγχρονων μέσων και μεθόδων. 
Βελτιστοποίηση επικοινωνίας των Δοκίμων μεταξύ 
τους και με τους εκπαιδευτές αυτών.
Μείωση εξόδων - απαιτούμενων εργατοωρών.
Πλήρης εναρμόνιση - Εξοικείωση με το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον της CEPOL .
Εξοικείωση με το ευρύτερο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 
πλαίσιο.
Έμφαση στον πρωτοπόρο ρόλο που έχει η Ελληνική 
Αστυνομία .

Υπεύθυνο για το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση της Πλατφόρ-
μας είναι το Τμήμα CEPOL της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, του 
οποίου τα στελέχη έχουν αναλά-
βει τους κάτωθι ρόλους:
Α/Α’ ΚΡΙΕΡΗΣ Δημήτριος: 
Υπεύθυνος Ασφάλειας Πλατφόρ-
μας
Υ/Α’ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Κλεάνθης: Γενικός Συντονι-
στής της Πλατφόρμας
Αρχ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δημήτρι-
ος: Αναπληρωτής Γενικού Συ-
ντονιστή
Αρχ. ΣΙΑΜΠΑΛΗ Αλεξάνδρα: 
Υπεύθυνη Γραμματειακών 
Θεμάτων και Υποστήριξης
Το Εθνικό Τμήμα CEPOL, 
στην προσπάθειά του αυτή 
θα υποστηριχτεί τόσο από τον 

αποσπασμένο Εθνικό Εμπειρογνώμονα στη Γραμ-
ματεία CEPOL, Α/Β Αλέξανδρο Αναστασιάδη όσο 
και από ορισθέντες κατά έτος Βοηθούς Συντονιστές 
Αξιωματικούς και Δοκίμους, τη Διοίκηση και το 
Γραφείο Σπουδών της Σχολής Αξιωματικών. 

Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί ότι η εισαγω-
γή και η χρήση της Πλατφόρμας,  είναι ουσιαστικά 
προπομπός μελλοντικών αστυνομικών εκπαιδευτι-
κών σχημάτων, που θα ακολουθηθούν κατά κόρον, 
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με 
τη χρήση της θα επιτευχθεί η εξοικείωση με την εξ’ 
αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, γεγονός το 
οποίο θα προετοιμάσει το έδαφος για τις μελλοντι-
κές εξελίξεις στον τομέα των σύγχρονων μορφών 
μάθησης. Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται δε, ιδιαί-
τερα λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές παραμέ-
τρους της εποχής, πως η συγκεκριμένη διαδικασία 
είναι ιδιαιτέρως πλούσια και ανέξοδη ταυτόχρονα 
για την Ελληνική Αστυνομία. 
Με τη χρήση της Πλατφόρμας αυτής, παρέχεται 
για πρώτη φορά σε Δοκίμους των Αστυνομιών των 
Κρατών – Μελών, να χρησιμοποιήσουν το Ηλε-
κτρονικό Δίκτυο της CEPOL, για τη συμπλήρωση 
και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής τους διαδι-
κασίας, τόσο μέσω αυτής όσο και μέσω της χρήσης 
των άλλων δυνατοτήτων που το Ηλεκτρονικό Δί-
κτυο παρέχει (ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, διαδικτυ-
ακά σεμινάρια, ενότητες μάθησης, βάσεις γνώσης). 
Την ίδια στιγμή, γίνονται μέλη του μεγαλύτερου 
εκπαιδευτικού δικτύου αστυνομικών στην Ευρώ-
πη, γεγονός που θα τους φανεί χρήσιμο καθ’όλη 
την διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρο-
μίας, με τις νέες ευκαιρίες και εκπαιδευτικές προο-
πτικές ανοίγονται στον ορίζοντα για αυτούς. 

Απώτερος σκοπός είναι η 
πληρέστερη, σύγχρονη και 
συνολική δια βίου εκπαί-
δευση, μέσω των υψηλότα-
των επιπέδων που η ίδια η 
CEPOL έχει θέσει για όλα 
τα Κράτη – Μέλη, με την 
Ελλάδα στην περίπτωση 
αυτή να έχει ρόλο πρωτο-
πόρου και εμπνευστή μελ-
λοντικών εξελίξεων. ]
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