
1 
 

 

Οι παρατηρήσεις της Ε.Ε.Α. τόσο για την Ιδρυματική όσο και για την 

Προγραμματική αξιολόγηση της Α.Α.Κ., ήταν όμοια, και αυτά παρατίθενται 

αυτούσια πιο κάτω: 

 

“Suggestions for improvement: 

 

i. Reconsider the role of research and the research centre in the overall 

academic strategy 

ii. Ensure that the Mission and Vision statements are more closely tied to 

outcomes;  

iii. Ensure better alignment of strategic planning and quality assurance 

objectives.  

iv. Consider upgrading facilities and outdoor recreation areas.” 

 

Τα γενικά σχόλια της Α.Α.Κ., για τις πιο πάνω εισηγήσεις έχουν ως ακολούθως: 

 

i. Το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών που είχε παρουσιαστεί κατά την 

Αξιολόγηση, έχει τώρα μετονομαστεί σε Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών 

και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, και από τις 17/01/2019 υπάγεται στο 

Βοηθό Αρχηγό Εκπαίδευσης, ο οποίος εφαρμόζει/συντονίζει και εποπτεύει 

την εκπαιδευτική πολιτική που καθορίζει ο Αρχηγός Αστυνομίας.  Τονίζεται 

ότι, το Γραφείο Μελετών το οποίο ασχολείται με τη μελέτη νομοθετημάτων, 

τροποποιήσεων μαθημάτων, ετοιμασία ερευνών σε θέματα αστυνόμευσης, 

κλπ, εξακολουθεί να υπάγεται και να λειτουργεί στην Α.Α.Κ..  Περισσότερες 

λεπτομέρειες αναφέρονται στα σχόλια για τα σημεία 6.1.1 - 6.1.7 της 

ιδρυματικής αξιολόγησης. 

 

ii. Επιπρόσθετα, η Αστυνομική Ακαδημία έχει αναθεωρήσει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα της Εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών ώστε να 

ευθυγραμμιστούν με τους στρατηγικούς στόχους της Αστυνομίας, τη 

διασφάλιση ποιότητας και τα χρονικά πλαίσια, ως εξής :  

 

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

 

Παρατηρήσεις Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου στις εισηγήσεις  

της Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) για βελτίωση,  

όπως αναφέρονται στο Doc No. 300.2.2 (Institutional Evaluation) σελ. 18  

και Doc No. 300.1.1 (Program Evaluation) σελ. 17   
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iii. Όσον αφορά στη σύσταση για καλύτερη ευθυγράμμιση του στρατηγικού 

σχεδιασμού με τους στόχους της διασφάλισης ποιότητας, αυτό έχει 

διαμορφωθεί ως ακολούθως:  

«Η διασφάλιση της ποιότητας βασίζεται πάνω σε συνεχή αξιολόγηση και 

βελτίωση των προσφερόμενων προγραμμάτων της, και περιλαμβάνει : 

 Την ενίσχυση της ποιότητας της διαδικασίας μάθησης, 

 Την ενίσχυση των μηχανισμών συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης 

και βελτίωσης της ποιότητας της διδασκαλίας, 

 Την ενίσχυση της συμμετοχής των δοκίμων αστυνομικών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 Τη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας με επιχειρησιακά καθήκοντα 

στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων» 

 

Ο Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας και οι σχετικοί κανονισμοί εφαρμογής 

του, θα ολοκληρωθούν και θα δημοσιευτούν τον Σεπτέμβριο του 2019.  

 

iv. Όσον αφορά στη σύσταση για αναβάθμιση των χώρων και των εξωτερικών 

χώρων για σκοπούς αθλοπαιδιών, πληροφορείστε ότι, έχουν ήδη γίνει 

αρκετές ενέργειες που σχετίζονται με τη δημιουργία κλειστής αίθουσας που 

θα χρησιμοποιείται ως γυμναστήριο κλπ.  Λεπτομέρειες για την εισήγηση 

αυτή, φαίνονται στα σχόλια της Α.Α.Κ. για τα σημεία 2.2.11.1, της 

Ιδρυματικής Αξιολόγησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Παρατηρήσεις επί των Γενικών Επισημάνσεων: 

 

Σημείο Σχόλια Σελίδα Παράρτημα 

2. PROGRAM OF STUDY AND HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS 

Quality Assurance of the Program of Studies 

  Developing critical thinking 

through educational activities  

 

Στην εν λόγω υποπαράγραφο αναφέρεται “… 

the Committee would caution against the sole 

use of multiple-choice examinations of any 

one module.”  

 

Ως εκ τούτου, έγινε επισήμανση στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και στις 26/03/2019, ο 

Πρόεδρος της Νομικής Σχολής, απάντησε ότι 

η αξιολόγηση των Σπουδαστών θα γίνεται 

πλέον με συνδυασμό μεθόδων και να μην 

αξιολογούνται οι φοιτητές μόνο με δοκίμια 

πολλαπλής επιλογής. (Παράρτημα 24) 

8 24 

3. RESEARCH WORK AND SYNERGIES WITH TEACHING 

Research Teaching Synergies 

 Έχει ήδη σχολιαστεί στο σημείο 6.1.7 της 

Ιδρυματικής αξιολόγησης, πιο πάνω. 

10  

 

 

 

  

 

Παρατηρήσεις Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου για την  

Προγραμματική Αξιολόγηση της Ε.Ε.Α.   
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External Evaluation of a Program of Study 

 

Σημείο Σχόλια Σελίδα Παράρτημα 

1. EFFECTIVENESS OF TEACHING WORK – AVAILABLE RESOURCES 

1.1 Organization of teaching work 

1.1.5 Τέτοια πολιτική επικοινωνίας έχει πρόσφατα 

υιοθετηθεί και έχει τροποποιηθεί η Διαταγή 

Διευθυντή 3/2, η οποία διασφαλίζει την 

επικοινωνία του διδακτικού προσωπικού με 

τους σπουδαστές της Α.Α.Κ..  (Παράρτημα 

25, σελ. 3, παρ. 3(1)). 

 

21 25 

1.1.11 Οι δόκιμοι αστυνομικοί στην Αστυνομική 

Ακαδημία Κύπρου δεν παραδίδουν 

ακαδημαϊκές εργασίες, για τις οποίες θα 

χρειαζόταν να υπάρχει πολιτική λογοκλοπής.  

Εξετάζονται μόνο με γραπτές εξετάσεις.  

Όσον αφορά στις ακαδημαϊκές εργασίες, 

τέτοιες εργασίες παραδίδονται μόνο στις 

θεματικές ενότητες που διδάσκονται στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

 

21 -22  

1.2 Teaching 

1.2.3 Μετά από κάθε γραπτή εξέταση γίνεται 

ανατροφοδότηση σε σχέση με την πρόοδο 

των δοκίμων αστυνομικών.  Κάθε εξάμηνο 

(semester), οι δόκιμοι έχουν δύο γραπτές 

εξετάσεις πάνω σε όλη την ύλη που διδάχτηκε 

μέχρι εκείνη τη μέρα, και μια τελική γραπτή 

εξέταση (για κάθε θεματική ενότητα) η οποία 

λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς αξιολόγησης.  

Παράλληλα, υπάρχει και ανεπίσημη 

ανατροφοδότηση κατά τη διάρκεια περιόδων 

«Επίλυσης Αποριών», δύο φορές τη 

βδομάδα. Δείγμα εβδομαδιαίου 

προγράμματος επισυνάπτεται. (Παράρτημα 

26). 

 

22 26 

1.2.6 To θέμα τυγχάνει ήδη χειρισμού και έγιναν 

συναντήσεις με τον Πρύτανη του Ανοικτού 

Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) Δρ. Σ. 

Κάτσικα για σκοπούς επέκτασης της 

συνεργασίας μας, ιδιαίτερα στον τομέα της 

22-23 27 & 28 
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Σημείο Σχόλια Σελίδα Παράρτημα 

ηλεκτρονικής μάθησης, αφού ήδη έχουμε 

συνάψει Μνημόνιο Συναντίληψης 

(Παράρτημα 27), το οποίο επιτρέπει μια 

τέτοια επέκταση της συνεργασίας μας.   Από 

τις συζητήσεις που είχαμε μέχρι σήμερα, 

φαίνεται ότι, το ΑΠΚΥ θα μπορεί να 

φιλοξενήσει στο διαμετακομιστή (server) του, 

χώρο για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Α.Α.Κ.. Για τη διαχείριση της 

πλατφόρμας (moodle) θα οριστεί 

εκπαιδευμένο μέλος της Α.Α.Κ., το οποίο θα 

εργάζεται με τους εκπαιδευτές της Α.Α.Κ. για 

τη σωστή διαχείριση της.  Σχετική επιστολή 

που στάλθηκε στο ΑΠΚΥ και απαντητική 

επιστολή ΑΠΚΥ, επισυνάπτονται ως 

Παράρτημα 28. 

 

2. PROGRAM OF STUDY AND HIGHER EDUCATION QUALIFICATIONS 

2.1 Purpose and Objectives and learning outcomes of the Program 

of Study 

 Όσον αφορά στο καταληκτικό σχόλιο της 

ενότητας αυτής, σχετικά είναι τα σχόλια αρ. (ii) 

(iii), στις σελίδα 1 & 2 , του παρόντος 

εγγράφου. 

 

25  

2.2 Structure and content of the program of study 

2.2.1 – 

2.2.7 

Η υποσημείωση στη σελ. 26 “1-7 The 

response to this section should not be seen 

… This has been commented upon 

previously.”, είναι σχεδόν ίδια με την 

υποσημείωση 2.1.4 στην Ιδρυματική 

Αξιολόγηση, για την οποία παρατίθενται τα 

σχόλια μας. 

 

Τονίζεται όμως ότι, με στόχο την καλύτερη 

απόδοση των σκοπών και της αποστολής για 

την εκπαίδευση των δοκίμων αστυνομικών, 

όπως αυτή προκύπτει από το Πρόγραμμα 

Εκπαίδευσης τους, αποφασίστηκε όπως 

υιοθετηθεί το ακόλουθο λεκτικό που 

συνδέθηκε με τα μαθησιακά αποτελέσματα 

25-26  
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Σημείο Σχόλια Σελίδα Παράρτημα 

του προγράμματος των Δοκίμων 

Αστυνομικών: 

 

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

 
 
 
 
 

2.2.8 Η Αστυνομία Κύπρου λαμβάνει υπόψη όλες 

τις εξελίξεις στις αστυνομικές επιστήμες και 

ιδιαίτερα, αυτές που επηρεάζουν την 

εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της. 

 

Για σκοπούς εκπαίδευσης τονίζεται ότι, το 

πρόγραμμα δοκίμων αστυνομικών της Α.Α.Κ. 

περιλαμβάνει θεματικές ενότητες, στις οποίες 

περιλαμβάνονται θεματολογίες που 

πηγάζουν, από τις κοινωνικές και φυσικές 

επιστήμες. Οι πιο κάτω θεματικές ενότητες 

είναι σχετικές:  

 

 Βασικές Αρχές Αστυνόμευσης Ι: π.χ. 

Τεκμήρια 

 Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες Ι: 

π.χ. Βασικές προφυλάξεις για την 

αποφυγή ασθενειών  

 Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες 

ΙΙ:, π.χ. Λήψη Γενετικού Υλικού (DNA) 

 Βασικές Αρχές Αστυνόμευσης ΙΙΙ: π.χ. 

Χημικά Μέσα, Βαλλιστική κ.α. 

Πέραν των πιο πάνω σημειώνεται ότι, το 

πρόγραμμα των Δοκίμων Αστυνομικών, 

όπως αυτό έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, και στις 

σύγχρονες τάσεις των Αστυνομικών 

26  
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Σημείο Σχόλια Σελίδα Παράρτημα 

Επιστημών και της Εγκληματολογίας, αφού οι 

θεματικές ενότητες που παρακολουθούν οι 

δόκιμοι αστυνομικοί στο Π.Κ.  

 

1) Αστυνόμευση και Ανθρώπινα 

Δικαιώματα   

2) Αστυνόμευση και Ψυχοκοινωνικές 

Διαστάσεις  

3) Εισαγωγή στην Αστυνόμευση  

4) Εισαγωγή στην Ποινική Δικαιοσύνη  

5) Ζητήματα Εγκληματολογίας  

 

Όλες οι πιο πάνω ενότητες διδάσκονται από 

καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου που 

προσλαμβάνονται για τον σκοπό αυτό. 

 

 

 

2.3 Quality Αssurance and the Program of Study 

2.3.1 & 

2.3.3 

Όσον αφορά στο σημείο που αναφέρεται στην 

καλύτερη ευθυγράμμιση του στρατηγικού 

σχεδιασμού με τους στόχους της διασφάλισης 

ποιότητας, αυτό έχει διαμορφωθεί ως 

ακολούθως: 

 

«Η διασφάλιση της ποιότητας βασίζεται 

πάνω σε συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση 

των προσφερόμενων προγραμμάτων της 

και περιλαμβάνει : 

 Την ενίσχυση της ποιότητας της 

διαδικασίας μάθησης, 

 Την ενίσχυση των μηχανισμών 

συνεχούς εσωτερικής αξιολόγησης και 

βελτίωσης της ποιότητας της 

διδασκαλίας, 

 Την ενίσχυση της συμμετοχής των 

δοκίμων αστυνομικών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 

 Τη συμμετοχή μελών της Αστυνομίας 

με επιχειρησιακά καθήκοντα στο 

σχεδιασμό εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων» 

26-27  
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Σημείο Σχόλια Σελίδα Παράρτημα 

 

Ο Οδηγός Διασφάλισης Ποιότητας και οι 

σχετικοί κανονισμοί εφαρμογής του θα 

ολοκληρωθούν και θα δημοσιευτούν τον 

Σεπτέμβριο του 2019.  

 

2.4 Management of the Program of Study 

2.4.2 Τονίζεται ότι, το πρόγραμμα εκπαίδευσης των 

δοκίμων αστυνομικών είναι σχεδιασμένο 

ώστε με το πέρας της εκπαίδευσης τους (τρία 

(3) ακαδημαϊκά έτη) , οι Δόκιμοι Αστυνομικοί 

να είναι σε θέση να: 

 Διασφαλίζουν την ασφάλεια της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 

 Διερευνούν ποινικές και τροχαίες 

υποθέσεις και να προβαίνουν στην ποινική 

δίωξη των κατηγορούμενων με 

αποτελεσματικότητα 

 Εκτελούν όλα τα καθήκοντα που τους 

ανατίθενται με επαγγελματισμό, νομιμότητα 

και σεβόμενοι τα ανθρώπινα δικαιώματα 

όλων των πολιτών” 

27  

2.4.5 Το θέμα αυτό σχολιάζεται στο σημείο 1.2.2. 

της Ιδρυματικής Αξιολόγησης. 

27-28  

2.6 Connection with the labor market and the society 

2.6.3 Το θέμα αυτό σχολιάζεται στη σελίδα 1 

(σημείο ii) του παρόντος εγγράφου όπου 

αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

 

29  

3. RESEARCH WORK AND SYNERGIES WITH TEACHING 

3.1 Research – Teaching Synergies 

3.1.3 Η Βιβλιοθήκη της Α.Α.Κ. και τα μέσα που 

διαθέτει παρέχουν στους σπουδαστές τη 

δυνατότητα πρόσβασης στις διάφορες 

πανεπιστημιακές και ηλεκτρονικές πηγές. 

Επιπρόσθετα, η μετάδοση και ένταξη 

ερευνητικών αποτελεσμάτων (βασισμένα στη 

γενικότερη έννοια της έρευνας) στη 

διδασκαλία και στο πρόγραμμα σπουδών, 

επιτυγχάνεται μέσω της συχνής 

αναθεώρησης της διδακτέας ύλης από το 

Γραφείο Μελετών της Α.Α.Κ., όπως 

29-30  
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Σημείο Σχόλια Σελίδα Παράρτημα 

αναφέρεται και στο σημείο 6.1.7. του 

παρόντος εγγράφου, όπου παρατίθενται 

σχόλια για την Ιδρυματική Αξιολόγηση. 

 

4. ADMINISTRATION SERVICES, STUDENT WELFARE AND 

SUPPORT OF TEACHING WORK 

4.2 Infrastructure / Support 

4.2.4 Το Μάρτιο του 2019 και μετά από τις 

εισηγήσεις της ΕΕΑ, στα Κτήρια Α και Γ, όλοι 

οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (εργαστήρια) 

έχουν αντικατασταθεί με καινούργιους. Οι 23 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην Αίθουσα του 

Κτηρίου Α και οι 17 ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

στην Αίθουσα 13 στο Κτήριο Γ . Οι καινούργιοι 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι με λειτουργικό 

σύστημα Windows 10 και Microsoft Office 

2016. Επιπρόσθετα, όλοι οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές έχουν συνδεθεί και 

χρησιμοποιούνται από τους σπουδαστές. 

 

 

 

 

31 16 

 

4.2.7 Όλα τα μέλη της Α.Α.Κ. έχουν την ευκαιρία να 

εκπαιδευτούν τόσο στην Κύπρο, όσο και στο 

εξωτερικό σε διάφορα θέματα.  Όλα τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που 

πραγματοποιούνται στο εξωτερικό 

ανακοινώνονται στην εσωτερική ιστοσελίδα της 

Αστυνομίας (portal) και τα μέλη μας μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή με βάση 

συγκεκριμένη θεσμοθετημένη διαδικασία που 

ακολουθείται.  Η σχετική εγκύκλιος, που αφορά 

στις διαδικασίες αυτές, επισυνάπτεται ως 

(Παράρτημα 29).  Οι αιτήσεις μελετώνται από 

Επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτό, 

και επιλέγονται τα μέλη που πληρούν τις 

προϋποθέσεις και κριτήρια για την κάθε 

εκπαίδευση. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και 

για εκπαιδεύσεις που προσφέρονται στην 

Κύπρο από άλλες Υπηρεσίες (εκτός της Α.Α.Κ.). 

30-31 29 & 30 
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Επιπρόσθετα, μέλη της Αστυνομίας 

εκπαιδεύονται και στην Α.Α.Κ. σε διάφορα 

εξειδικευμένα προγράμματα.   Επισυνάπτεται 

κατάλογος ως (Παράρτημα 30), στον οποίο 

φαίνονται οι εκπαιδεύσεις που παρακολούθησε 

το προσωπικό της Α.Α.Κ. για την περίοδο 

01/09/2017 – 01/03/2019. 

 

  FINAL REMARKS – SUGGESTIONS 

 Όλα τα θέματα, τα οποία αναφέρονται στο 

συγκεκριμένο σημείο, έτυχαν λεπτομερούς 

σχολιασμού στην τοποθέτηση της Α.Α.Κ., στις 

σελίδες 1&2. 

35  

 

 


