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Του Α/Β’ Κλεάνθη Παπαγιαννόπουλου
ΕΘΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ CEPOL

Η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία (CEPOL), η 
οποία ιδρύθηκε ως Υπηρεσία της E.E. τo 2006, στοχεύ-
ει στην αναβάθµιση - βελτίωση της παρεχόµενης από 
τα Κράτη - Μέλη αστυνοµικής εκπαίδευσης, βασιζό-
µενη σε κοινά πρότυπα εκπαίδευσης. Τα προγράµµα-
τα αυτά καθορίζονται εντός των κόλπων αυτής µε τη 
συµµετοχή όλων των Αστυνοµικών Ακαδηµιών των 
Κρατών – Μελών της Ε.Ε., προς επίτευξη ενός ενιαί-
ου πλαισίου παροχής, ποιοτικής αστυνοµικής εκπαί-
δευσης, προσαρµοσµένου στις απαιτήσεις της σύγ-
χρονης κοινωνίας και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, για 
την καταπολέµηση του εγκλήµατος, την πρόληψη της 
εγκληµατικότητας και τη διατήρηση της δηµόσιας τά-
ξης και ασφάλειας, ιδίως σε διασυνοριακό επίπεδο. Με 
άλλα λόγια, η CEPOL παρέχει εκπαιδευτικά σχήµατα 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στοχεύουν στην καλύτερη 
κατάρτιση των στελεχών των Αστυνοµιών των Κρα-
τών – Μελών. Για να επιτύχει τους στόχους της έχει 
αναπτύξει τα κάτωθι εκπαιδευτικά προϊόντα, τα οποία 
αναπτύσσονται σε άµεση συνεργασία µε τις Αστυνοµι-
κές Ακαδηµίες: Σεµινάρια, Ηλεκτρονικό ∆ίκτυο, Πρό-
γραµµα Ανταλλαγής, Κοινά Εκπαιδευτικά Προγράµ-
µατα, εφαρµογές Έρευνας και Επιστήµης.

Ανώτατο αποφασιστικό όργανό της CEPOL, είναι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, στο οποίο κάθε Κράτος – Μέ-
λος της Ε.Ε. έχει έναν (1) ψήφο και εκπροσωπείται από 
τους ∆ιευθυντές των Αστυνοµικών Ακαδηµιών. Οι 
Οµάδες Εργασίας που συστήνονται κατά περίπτωση, 
εξυπηρετούν τις εκάστοτε ανάγκες εκπαιδευτικής και 
λειτουργικής φύσης της CEPOL.

Η CEPOL εκπροσωπείται σε κάθε Κράτος – Μέλος 
από ένα Εθνικό Σηµείο Επαφής (NCP) που για τη Χώ-
ρα µας είναι το Εθνικό Τµήµα CEPOL (CEPOL Unit) 

της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, στο οποίο υπηρετούν 
τρείς (3) αξιωµατικοί και δύο (2) αρχιφύλακες (εικόνα 
1, το Εθνικό Τµήµα CEPOL από αριστερά προς τα δε-
ξιά: Υ/Β’ ΧΑΣΑΠΗΣ Γεώργιος, Α/Β’ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Κλεάνθης, Αρχ. ΣΙΑΜΠΑΛΗ Αλεξάνδρα, Α/
Α’ ΚΡΙΕΡΗΣ ∆ηµήτριος, Αρχ. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ∆ηµή-
τριος). Το Εθνικό Τµήµα CEPOL είναι µεταξύ άλλων 
υπεύθυνο για την υλοποίηση των πολυσχιδών δράσε-
ων της CEPOL σε Εθνικό Επίπεδο και την ανάλογη 
εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνοµίας σε όλα τα 
επίπεδα της CEPOL. 

∆ράσεις 2013
Α. ∆ιοργάνωση Σεµιναρίων και Συναντήσεων 
Το Τµήµα CEPOL της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, κα-

τά το έτος 2013 διοργάνωσε τα κάτωθι σεµινάρια και 
συναντήσεις:

Σεµινάριο Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Ακαδηµίας – 
CEPOL 64/2013, “Εκπαίδευση εκπαιδευτών διαδικτυ-
ακών σεµιναρίων’’ (Training for Webinar Educators)

Στο σεµινάριο συµµετείχαν συνολικά δεκαοκτώ (18) 
εκπαιδευόµενοι (1 Έλληνας) και πέντε (5) εκπαιδευ-
τές ανώτεροι Αξιωµατικοί / Εµπειρογνώµονες Αστυνο-
µιών (1 Έλληνας), από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. Το 
εν λόγω σεµινάριο θεωρείται ως µία εκ των δραστηριο-
τήτων µε ιδιάζουσα σηµασία για το εκπαιδευτικό περι-
βάλλον της CEPOL, καθότι προετοιµάζει το αναγκαίο 
υπόβαθρο γνώσεων για τη συµµετοχή των εµπλεκοµέ-
νων ως εκπαιδευτών διαδικτυακών σεµιναρίων. (εικό-
να 2 αναµνηστική φωτογραφία συµµετεχόντων σεµι-
ναρίου CEPOL 64/2013)

Σεµινάριο Ευρωπαϊκής Αστυνοµικής Ακαδηµίας – 
CEPOL 65/2013, “∆ιαχείριση και Ανάπτυξη Ηλεκτρο-

στο περιβάλλον της Ευρωπαϊκής 
Αστυνοµικής Ακαδηµίας (CEPOL)

Αποτελέσµατα έτους 2013 και προκλήσεις για το 2014

Αστυνοµική εκπαίδευση
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CEPOL, η συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής 
Αστυνομίας σε σεμινάρια της CEPOL που συντο-
νίστηκε από το Εθνικό Τμήμα CEPOL, για το έτος 
2013 ήταν 112 εκπαιδευόμενοι (αύξηση της τάξεως 
του 120% σε σύγκριση με το 2012, παρά τις δυσμε-
νείς οικονομικές συγκυρίες), δίνοντας στη χώρα μας 
την πρώτη θέση συμμετοχών. Η σημαντική αυτή 
αύξηση επετεύχθη κατόπιν απόφασης της Γραμμα-
τείας CEPOL να διαθέσει ένα δωρεάν εισιτήριο συμ-
μετοχής για κάθε Κράτος – Μέλος της Ε.Ε. ανά δρα-
στηριότητα, διαθέτοντας τις τυχόν κενές θέσεις σε 
Κράτη – Μέλη που αποκρίνονται πρώτα. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη στη βάση ελληνικής 
πρότασης κατά τη διάρκεια των Διοικητικών Συμ-
βούλιων της CEPOL, ενώ η αυξημένη συμμετοχή 
οφείλεται στον έγκαιρο προγραμματισμό που πραγ-
ματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο, με παράλληλη συμ-
μετοχή για πρώτη χρονιά, στελεχών του Λιμενικού 
Σώματος (5 στελέχη) και Τελωνειακών Υπηρεσιών 
(3 στελέχη). Ως αποτέλεσμα, για πρώτη φορά δόθη-
κε η δυνατότητα σε τόσο μεγάλο αριθμό στελεχών 
ανεξαρτήτου βαθμού της Ελληνικής Αστυνομίας 
να εκπαιδευτούν σε δράσεις ευρωπαϊκής εμβέλειας, 
με μεγάλο όφελος για τα ίδια τα στελέχη αλλά και 
τις Υπηρεσίες τους με παράλληλο σχεδόν μηδενικό 
κόστος για την Ελληνική Αστυνομία. Τονίζεται δε 
ότι οι εκπαιδεύσεις στις οποίες συμμετέχουν στελέ-
χη της Ελληνικής Αστυνομίας, καταχωρούνται σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες στα ατομικά τους 
έγγραφα.

Επιπλέον, το Εθνικό Τμήμα CEPOL συμμετείχε 
σε συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
CEPOL, των Εθνικών Σημείων Επαφής, των Εθνι-

νικών Θεματικών Ενοτήτων Μάθησης’’ (Management 
and development of CEPOL online learning modules)

Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά δεκαοκτώ (18) 
εκπαιδευόμενοι (2 Έλληνες) και τέσσερις (4) εκπαιδευ-
τές (1 Έλληνας) ανώτεροι Αξιωματικοί / Εμπειρογνώμο-
νες Αστυνομιών, από τα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. (εικόνα 
3 αναμνηστική φωτογραφία συμμετεχόντων σεμιναρίου 
CEPOL 65/2013)

Και τα δύο σεμινάρια, λόγω της αυξημένης βαρύτητας 
που έχουν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της CEPOL, 
υποστηρίχθηκαν από την ίδια τη Γραμματεία αυτής με 
εμπειρογνώμονες ενώ Αστυνομικές Ακαδημίες της Ε.Ε. 
παρείχαν σχετική υποστήριξη (Γερμανία, Ολλανδία, 
Εσθονία).

 Σύμφωνα με τις τελικές αξιολογήσεις των συμμετεχό-
ντων, και τα δύο σεμινάρια χαρακτηρίστηκαν από από-
λυτη επιτυχία (ποσοστό επιτυχίας 100%), τόσο αναφορι-
κά με τη διοργάνωση όσο και με το περιεχόμενο αυτών, 
καταλαμβάνοντας τις πρώτες θέσεις για το έτος 2013, σε 
επίπεδο CEPOL.

B. Συμμετοχή σε σεμινάρια και συναντήσεις
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Γραμματείας 
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κών Συντονιστών Κοινών Εκπαιδευτικών Προγραμ-
μάτων, των Εθνικών Συντονιστών του Προγράμματος 
Ανταλλαγής και των Εθνικών Συντονιστών Ηλεκτρο-
νικού Δικτύου CEPOL, υποστηρίζοντας παράλληλα με 
την παροχή εμπειρογνωμόνων και δύο εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες της CEPOL που πραγματοποιήθηκαν 
σε άλλα Κράτη – Μέλη.

Τέλος, σε ελληνικό έδαφος και ενόψει της προετοιμα-
σίας για την ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας του 
Συμβουλίου της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε επίσκεψη 
του Διευθυντή της CEPOL στη Χώρα μας τον Ιούνιο 
του 2013, όπου και συναντήθηκε με την πολιτική και 
φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και παρακο-
λούθησε την τελετή ορκωμοσίας των Δοκίμων Υπαστυ-
νόμων. Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2013, πραγματοποι-
ήθηκε η τελετή παράδοσης - παραλαβής της Προεδρίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, ανάμεσα 
στην Λιθουανική και Ελληνική Ομάδα Προεδρίας με 
τη συμμετοχή της Ιταλικής Ομάδας Προεδρίας και της 
Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. (εικόνα 4 αναμνη-
στική φωτογραφία της συνάντησης παράδοσης παρα-
λαβής της Προεδρίας του Δ.Σ. της CEPOL)

Γ. Ηλεκτρονικό δίκτυο CEPOL
Κατόπιν της συνεχόμενης προώθησης μέσω της υπη-

ρεσίας μας, των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του Ηλε-
κτρονικού Δικτύου της CEPOL και της υποστήριξης 
των Ελλήνων Αστυνομικών, οι Έλληνες Εγγεγραμμέ-
νοι Χρήστες αυξήθηκαν από το τέλος του 2012, τουλάχι-
στον 60%, δίνοντας στη Χώρα μας την πρώτη θέση νέων 
εγγεγραμμένων χρηστών για τρίτη διαδοχική χρονιά. 

Ένα από τα ταχέως εξελισσόμενα εκπαιδευτικά ερ-
γαλεία της CEPOL υπήρξαν τα Διαδικτυακά Σεμινά-
ρια (webinars). Το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν 28 
Webinars, ενώ η αυξημένη συμμετοχή στελεχών της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας σε αυτά, αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρ-
ρυντικό στοιχείο αναφορικά με την αποδοχή καινοτό-
μων μορφών εκπαίδευσης. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα 
με βάση επίσημα στατιστικά στοιχεία της Γραμματεί-
ας CEPOL, είναι πρώτη σε συμμετοχές σε διαδικτυα-
κά σεμινάρια της CEPOL, με 281 εκπαιδευόμενους για 
το 2013, αύξηση κατά 40% σε σχέση με το 2012. Ιδιαίτε-
ρο όφελος για τους εκπαιδευόμενους στα διαδικτυακά 
σεμινάρια, είναι ότι έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε 
μία σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία ανα-
μένεται να έχει πολλαπλά οφέλη και εξέλιξη σε Ευρω-
παϊκό αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο. (εικόνα 5 συμμε-
τέχοντες σε διαδικτυακό σεμινάριο). Η υπηρεσία μας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτά, έχει ήδη 
προτείνει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, 

την υλοποίηση μιας Εθνικής Πλατφόρμας Εκπαίδευ-
σης η οποία θα περιλαμβάνει σύγχρονα εκπαιδευτικά 
εργαλεία εξ’ αποστάσεως μάθησης. 

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για τους Έλληνες Εγ-
γεγραμμένους Χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου της 
CEPOL (G.RE.e.CE. U – Platform for Greek Registered 
e-Net CEPOL Users), η οποία συστήθηκε στο Ηλε-
κτρονικό Δίκτυο της CEPOL το 2011, χρησιμοποι-
ήθηκε εκτενώς από τους Έλληνες Χρήστες, γεγονός 
που την κατατάσσει σε μία από τις πρώτες θέσεις χρή-
σης συνολικά στο εν λόγω Δίκτυο της CEPOL. 

Mε επίκεντρο την αστυνομική εκπαίδευση αλλά και 
την ενίσχυση της συνεργασίας στον εν λόγω τομέα, 
οι Έλληνες Αστυνομικοί συμμετέχουν σε συζητήσεις 
και είναι διαρκώς ενημερωμένοι για όλες τις τρέχου-
σες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άξιο λόγου είναι 
το γεγονός ότι η εν λόγω Πλατφόρμα είναι η μοναδι-
κή πλατφόρμα παρόμοιας φύσης στο περιβάλλον της 
CEPOL και η μοναδική στην Ελληνική γλώσσα ανα-
φορικά με την εκπαίδευση αστυνομικών, σε ολόκλη-
ρη την Ε.Ε.

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2013 τέθηκε σε λει-
τουργία η Πιλοτική Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υπο-
στήριξης της Εκπαίδευσης των Δοκίμων Υπαστυνό-
μων (e-saea), στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο της CEPOL.

Ο σκοπός υλοποίησης της εν λόγω πλατφόρμας, είναι 
αρχικά η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού υποστηρικτι-
κού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τους Δοκίμους 
Υπαστυνόμους αλλά και η δημιουργία / καλλιέργεια 
ενός πολιτισμού ηλεκτρονικής μάθησης στους κόλ-
πους της Ελληνικής Αστυνομίας. Τονίζεται δε ότι 
το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί πανευρωπαϊκή 
πρωτοπορία στους κύκλους της CEPOL, ενώ παρό-
μοια Πλατφόρμα δεν υφίσταται ούτε σε εθνικό επίπεδ

Η Πλατφόρμα προσφέρει ένα πλήθος διαδραστικών 
δυνατοτήτων μάθησης, με πολλές δυνατότητες επέ-
κτασης. Οι δυνατότητες που ανοίγονται για τη μελ-
λοντική προέκταση της εν λόγω Πλατφόρμας ή της 
υιοθέτησης μίας αντίστοιχης Εθνικής, κατόπιν της 
αποκτηθείσης εμπειρίας, θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
στη μελλοντική μετεξέλιξη αυτής και στη δημιουργία 
ενός διαδικτυακού μοντέλου εκπαίδευσης με τον χα-
ρακτήρα της δια βίου μάθησης (π.χ. στα πρότυπα του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου), στο οποίο θα μπορούσαν 
στο μέλλον να ενταχθούν αντίστοιχες ενότητες για τη 
Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης καθώς και 
για τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. 

Η δημιουργία της εν λόγω Πλατφόρμας έχει προ-
καλέσει αίσθηση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο και το ενδι-
αφέρον και άλλων Αστυνομικών Ακαδημιών, όπως 
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δραστηριοτήτων στα Κράτη – Μέλη, έχει αναλάβει 
τη διοργάνωση του Σεμιναρίου «Εκπαίδευση Εκπαι-
δευτών – Φάση 2η», που θα πραγματοποιηθεί στο τέ-
λος Σεπτεμβρίου του 2014. 

Περαιτέρω, το Εθνικό Τμήμα CEPOL έχει αναλά-
βει τη διοργάνωση έξι (6) έως εννέα (9) διαδικτυα-
κών σεμιναρίων για λογαριασμό της CEPOL, με 
αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η πρώτη Χώρα που 
θα διοργανώσει τόσο μεγάλο αριθμό διαδικτυακών 
σεμιναρίων. 

Ακόμη, θα συνεχιστεί σε εντατικότερο ρυθμό η λει-
τουργία της Πλατφόρμας της Σχολής Αξιωματικών, 
με την μεγαλύτερη εμπλοκή των εκπαιδευτών και 
των εκπαιδευομένων. 

Τέλος, με την ενεργό υποστήριξη του Τμήματος 
CEPOL, θα επιδιωχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτε-
ρη συμμετοχή Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε φυσικά σεμινάρια και διαδικτυακές εκπαιδευτι-
κές δραστηριότητες της CEPOL ενώ προτεραιότητα 
αποτελεί η συμμετοχή και στο Πρόγραμμα Ανταλλα-
γής που υλοποιεί κάθε χρόνο η CEPOL.

Βασική επιδίωξη θα είναι για άλλη μία χρονιά η 
εξασφάλιση του πρωταγωνιστικού ρόλου της Αστυ-
νομικής Ακαδημίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας και η ανάδειξη της Ελλη-
νικής Αστυνομίας ως οργανισμού ο οποίος διαρκώς 
εξελίσσεται μέσα από την κατάρτιση των στελεχών 
της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη 
CEPOL και εγγραφή στο ηλεκτρονικό δίκτυο αυ-
τής, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση www.
cepol.europa.eu και να επικοινωνήσετε με το Εθνικό 
Τμήμα CEPOL στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Τα-
χυδρομείου polacad@otenet.gr ]

της Κύπρου. Ιδιαίτερη βοήθεια στη διαρκή επικοινωνία 
με τη Γραμματεία CEPOL, προσέδωσε σαφώς και η διαρ-
κής διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων με μέλη αυ-
τής και άλλους σημαντικούς παράγοντες στον εκπαιδευ-
τικό τομέα. 

Τα ανωτέρω θετικά αποτελέσματα υπογραμμίζουν την 
καίρια θέση της Ελληνικής Αστυνομίας στις διαρκώς εξε-
λισσόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες με παράλληλη εκμε-
τάλλευση όλων των εκπαιδευτικών ευκαιριών που πα-
ρέχονται, σε θέματα ηλεκτρονικής και εξ’ αποστάσεως 
μάθησης ενώ τονίζεται για άλλη μία φορά η πολύπλευρη 
συνεισφορά της Χώρας μας και της Ελληνικής Αστυνομί-
ας στο Ευρωπαϊκό αστυνομικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.

H Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. και η 
Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL

Η νέα χρονιά είναι μία χρονιά προκλήσεων για τη CEPOL 
και την Αστυνομική Ακαδημία. Το νέο έτος χαρακτηρίζε-
ται από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ε.Ε. από τη Χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, το Εθνικό Τμή-
μα CEPOL, θα πραγματοποιήσει όλες εκείνες τις αναγκαί-
ες διεργασίες και διαδικασίες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Ελληνική Αστυνομία και μέσω αυτής η Αστυνομική Ακα-
δημία αναλαμβάνει την Προεδρία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της CEPOL. Ως εκ τούτου, έχει προγραμματισθεί 
η διοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της CEPOL, 
την περίοδο 18-20 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, η διοργάνω-
ση και η προεδρία της συνάντησης των Εθνικών Σημεί-
ων Επαφής της CEPOL (NCP) στο Bramshill Ηνωμένου 
Βασιλείου και η διοργάνωση Σεμιναρίου Προεδρίας της 
CEPOL με θέμα την Παράνομη Μετανάστευση, την περί-
οδο 2-4 Ιουνίου 2014 στην Αθήνα. 

Επιπλέον, το Εθνικό Τμήμα CEPOL για το 2014, ακο-
λουθώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης 

“Mε επίκεντρο την αστυνομική εκπαίδευση αλλά και την ενίσχυση της συνεργασίας 
στον εν λόγω τομέα, οι Έλληνες Αστυνομικοί συμμετέχουν σε συζητήσεις και είναι 
διαρκώς ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο”
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