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Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) είναι οργανισμός 
της ΕΕ και αποστολή της είναι η εκπαίδευση στελεχών της 
αστυνομίας και, ειδικότερα, η ενίσχυση της ικανότητας των 
ευρωπαϊκών οργανισμών επιβολής του νόμου να αντιμετωπίζουν 
μετεξελισσόμενες απειλές, ιδίως σε ευρωπαϊκό ή διακρατικό 
επίπεδο.

Η CEPOL αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της 
ανταποκρινόμενη στην αξιολόγηση απειλών για την ασφάλεια 
και στις ανάγκες των κρατών μελών. Σε πλήρη συνοχή με τη 
στρατηγική καθοδήγηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, 
η CEPOL διαμορφώνει σχετικές δραστηριότητες μάθησης.

Το 2014 ήταν ένα έτος προκλήσεων για τον οργανισμό. Η CEPOL 
όχι μόνο πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει για το έτος αλλά τους 
υπερέβη, παρά τη μετεγκατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα την 
τεράστια αύξηση του φόρτου εργασίας σε σχέση με ένα σύνηθες 
έτος.

Ο οργανισμός υλοποίησε με 
επιτυχία το πρόγραμμα εργασίας 
του, διεξάγοντας περισσότερες 
δραστηριότητες από τις αρχικά 
προβλεπόμενες. Ιδιαίτερα σημαντικό 
ήταν το γεγονός ότι ο οργανισμός 
διεύρυνε το πεδίο της κατάρτισης που 
παρέχει και πέτυχε έτσι τα υψηλότερα 
μέχρι σήμερα επίπεδα συμμετοχής. 
Η αύξηση αυτή της συμμετοχής 
καταδεικνύει τόσο το ενδιαφέρον και 
τη σημασία του ετήσιου καταλόγου 
κατάρτισης της CEPOL, όσο και τη 
δέσμευσή της στην αύξηση της 
πρόσβασης στην κατάρτιση.

Μετεγκατάσταση στη Βουδαπέστη

Η CEPOL μετεγκαταστάθηκε στη νέα έδρα της στη Βουδαπέστη την 
1η Οκτωβρίου 2014. Ολόκληρο το έργο υλοποιήθηκε σε λιγότερο 
από τέσσερις μήνες.

Η μετακόμιση πραγματοποιήθηκε γρήγορα και η CEPOL μπόρεσε 
να αποφύγει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ή διακοπές στην παροχή 
ποιοτικής κατάρτισης και διασφάλισε την αδιάλειπτη λειτουργία της.

Η μετεγκατάσταση σε αριθμούς
– 360 βασικές δράσεις προς διεκπεραίωση
– Ολοκλήρωση εντός 4 μηνών
– Διατήρηση περισσότερου από το 90% του προσωπικού
– Κόστος μετεγκατάστασης λιγότερο από 

1 εκατομμύριο ευρώ
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Υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του 2014
Το 2014, η CEPOL πραγματοποίησε 125 δραστηριότητες κατάρτισης 
και εκπαίδευσε 10 322 επαγγελματίες των διωκτικών αρχών.
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Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2014 καταρτίστηκε με τη συμβολή 
του δικτύου του οργανισμού και των εταίρων του. 
Το αποτέλεσμα που προέκυψε είναι οι θεματικές και 
στοχοθετημένες δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των κρατών μελών και διαμορφώνονται σύμφωνα με τη 
στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.

Η θεματολογία των δραστηριοτήτων για το 2014 αναπτύχθηκε 
γύρω από έντεκα τομείς στρατηγικών προτεραιοτήτων. Οι 
δραστηριότητες καλύπτουν θέματα που εκτείνονται από την 
ηγεσία έως τις τεχνικές επιβολής του νόμου και από τη συνεργασία 
στην ΕΕ έως το οικονομικό έγκλημα. Τα προϊόντα μάθησης έχουν 
σχεδιαστεί με στόχο να διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και 
βέλτιστων πρακτικών και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας κοινής 
ευρωπαϊκής νοοτροπίας στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Η συνολική ικανοποίηση από τις δραστηριότητες της CEPOL 
διατηρήθηκε υψηλή, με 92% των συμμετεχόντων να δηλώνουν 
ότι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τις 
δραστηριότητες (94% για τις δραστηριότητες με δυνατότητα 
διαμονής, 91% για τα διαδικτυακά σεμινάρια και 91% για το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για στελέχη της αστυνομίας).

Δραστηριότητα Αριθμός 
συμμετεχόντων

Κατάρτιση με δυνατότητα διαμονής 2 098

Σεμινάρια μέσω διαδικτύου 5 399

Διδακτικές ενότητες μέσω διαδικτύου 2 513

Πρόγραμμα ανταλλαγής 312

Σύνολο 10 322

Αριθμός συμμετεχόντων
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* Η συμμετοχή περιλαμβάνει σεμινάρια, κύκλους μαθημάτων, συνέδρια, διδακτικές ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης, διαδικτυακά σεμινάρια, 
καθώς και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για στελέχη της αστυνομίας



Κύκλοι μαθημάτων, σεμινάρια και συνέδρια

Οι κύκλοι μαθημάτων σε αριθμούς
– Υλοποιήθηκαν 71 δραστηριότητες κατάρτισης με 

δυνατότητα διαμονής
– 2.098 συμμετέχοντες
– 710 εκπαιδευτές από 34 χώρες και από 24 οργανισμούς 

της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς
– 94 % ποσοστό ικανοποίησης

Η CEPOL υλοποίησε συνολικά 71 δραστηριότητες κατάρτισης 
με δυνατότητα διαμονής (κύκλοι μαθημάτων, σεμινάρια και 
συνέδρια), υπερβαίνοντας τον προγραμματισμένο στόχο (70). 
Οι δραστηριότητες με δυνατότητα διαμονής συγκέντρωσαν 
2.098 συμμετέχοντες, σημειώνοντας αύξηση 8% από την αρχική 
πρόβλεψη (1.944) και 710 εκπαιδευτές από 34 χώρες (κράτη μέλη 
της ΕΕ και τρίτες χώρες), καθώς και από 24 οργανισμούς της ΕΕ 
και διεθνείς οργανισμούς. Το ποσοστό προσέλευσης (πραγματική 
προσέλευση έναντι προγραμματισμένων θέσεων) ήταν υψηλό 
(108 %).

Συνολικά, δόθηκαν επιχορηγήσεις σε 63 δραστηριότητες 
το 2014. Οι 62 υλοποιήθηκαν και η 1 ακυρώθηκε. Το 2014, 
εγκρίθηκε προϋπολογισμός 1 391 752 ευρώ για επιχορηγούμενες 
δραστηριότητες, από τον οποίο δαπανήθηκαν 1 158 225 ευρώ.
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Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για στελέχη της 
αστυνομίας (EPEP)

Το EPEP σε αριθμούς
– 6 τμήματα
– Διάρκεια ανταλλαγής: 1 εβδομάδα
– 312 συμμετέχοντες από 28 κράτη μέλη της ΕΕ και 

10 συνδεδεμένες χώρες

Το 2014, 312 συμμετέχοντες μπορούσαν να συμμετάσχουν στις 
ανταλλαγές. Το γενικό ποσοστό ικανοποίησης άγγιξε το 91%.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για στελέχη της 
αστυνομίας της CEPOL για το 2014 περιελάμβανε έξι τμήματα: 
1) ένα γενικό τμήμα για αξιωματικούς της αστυνομίας, 2) ένα 
τμήμα για υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, 3) ένα τμήμα για 
εκπαιδευτές, 4) ένα τμήμα για ερευνητές, 5) ένα τμήμα διοργανικό, 
6) ένα τμήμα ΕΠΓ-ΔΒ.

Ηλεκτρονική μάθηση

Ηλεκτρονική μάθηση σε αριθμούς
– Υλοποίηση 54 σεμιναρίων μέσω διαδικτύου
– 23 διδακτικές ενότητες μέσω διαδικτύου
– 7.912 χρήστες σεμιναρίων και διδακτικών ενοτήτων μέσω 

διαδικτύου  
– 91% ποσοστό ικανοποίησης

 

Εκτός από τις δραστηριότητες με δυνατότητα διαμονής, η CEPOL 
προσφέρει και αρκετά εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης. Οι 
συμμετέχοντες μπορούν να επιλέγουν διδακτικές ενότητες που 
προσφέρονται στο διαδίκτυο, διαδικτυακά σεμινάρια και πλατφόρμες 
διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα εργαλεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα 
στους επαγγελματίες των διωκτικών αρχών να αυξάνουν τις γνώσεις 
τους, να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους και να αναπτύσσουν τις 
ικανότητές τους.

Η ζήτηση για μάθηση μέσω διαδικτύου αυξάνεται σταθερά. Το 2014 
η CEPOL υλοποίησε 54 σεμινάρια μέσω διαδικτύου, συγκεντρώνοντας 
συνολικά 5.339 συμμετέχοντες. 44 από αυτές τις διαδικτυακές 
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου 
προγράμματος εργασίας, άλλες οκτώ πραγματοποιήθηκαν για την 
κάλυψη ειδικών αναγκών και δύο προήλθαν από εφεδρικό κατάλογο. 
Η συνολική ικανοποίηση των συμμετεχόντων από τα σεμινάρια μέσω 
διαδικτύου του 2014 ήταν υψηλή, αγγίζοντας ποσοστό 91%.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η CEPOL είχε 23 εκπαιδευτικές ενότητες 
μέσω διαδικτύου διαθέσιμες στο σύστημα διαχείρισης της μάθησης 
(LMS) του ηλεκτρονικού της δικτύου (e-net), τις οποίες επισκέφτηκαν 
2.513 χρήστες.

Το 2014 συνολικά 7.912 χρήστες συμμετείχαν σε δραστηριότητες 
ηλεκτρονικής μάθησης (βλέπε πίνακα κατωτέρω).
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Εργαλεία ηλεκτρονικής 
μάθησης CEPOL 2014

Αριθμός χρηστών

Σεμινάρια μέσω διαδικτύου 5 399

Διδακτικές ενότητες μέσω διαδικτύου 2 513

Σύνολο 7 912
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Κοινά προγράμματα κατάρτισης
Το 2014 επικαιροποιήθηκαν δύο κοινά προγράμματα κατάρτισης: 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
για την εμπορία ανθρώπων. Το 2014 εγκρίθηκαν επισήμως από το 
Διοικητικό Συμβούλιο τέσσερα κοινά προγράμματα κατάρτισης: 
τρία επικαιροποιήθηκαν το 2013 — ένα για τη διακίνηση 
ναρκωτικών, ένα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
ένα για τη Eurojust — και ένα επικαιροποιήθηκε το 2014 — για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έρευνα και επιστήμη

Η έρευνα και επιστήμη σε αριθμούς
– 293 εγγεγραμμένοι στη βάση δεδομένων λεκτόρων, 

εκπαιδευτών και ερευνητών (LTRdb)
– 1.600 δημοσιεύσεις στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

Το 2014 ο αριθμός εγγεγραμμένων εμπειρογνωμόνων στη βάση 
δεδομένων διδακτόρων, εκπαιδευτών και ερευνητών (LTRdb) 
σημείωσε σημαντική αύξηση, αγγίζοντας τους 293 έως το τέλος του 
έτους. Πλην ορισμένων εξαιρέσεων, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς 
και ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως η ΕΥΡΩΠΟΛ και το EMCDDA έχουν 
προτείνει εμπειρογνώμονες.

Το 2014 δημοσιεύτηκαν δύο νέα τεύχη του «European Science and 
Research Bulletin» (Ευρωπαϊκό δελτίο για την επιστήμη και την 
έρευνα) (αριθ. 10 και 11).

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του ηλεκτρονικού δικτύου μπορούν 
επίσης να επωφεληθούν της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης, της 
τράπεζας γνώσης της CEPOL η οποία περιελάμβανε πάνω από 1.600 
δημοσιεύσεις έως το τέλος του 2014.

Ευρωπαϊκό κοινό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
(European Joint Master Programme – EJMP)
Το EJMP είναι ένα διετές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 
που εξυπηρετεί τις εργασιακές υποχρεώσεις του προσωπικού των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Το EJMP έχει σχεδιαστεί με στόχο 
την περαιτέρω επιμόρφωση του προσωπικού των υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου σχετικά με την εφαρμογή και λειτουργικοποίηση 
των μέσων της ΕΕ, ειδικά σε ό,τι αφορά την αστυνομική συνεργασία 
σε διασυνοριακό επίπεδο. Αποτελεί το πρώτο ακαδημαϊκό 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την CEPOL.

12 εκπρόσωποι από αστυνομικές ακαδημίες μαζί με εκπροσώπους 
Πανεπιστημίων από 10 χώρες της ΕΕ συμμετείχαν σε ομάδα εργασίας 
που κατάρτισε συμφωνία κοινοπραξίας για το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2014. 
Στις 10 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση 
της διοικούσας επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος. 
Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε στο τέλος του 2014 και 
η συμφωνία πιστοποίησης θα υπογραφεί το 2015. Η CEPOL θα 
διεξαγάγει το πρώτο EJMP από το 2015 έως το 2017. 

Εξωτερικές σχέσεις
Η συνεργασία έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία μας 
εδώ και πολλά χρόνια. Ο οργανισμός, μαζί με τους εταίρους του 
δικτύου, έχει καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να ενισχύσει 
και να καταστήσει λειτουργικές τις σχέσεις εργασίας του με τις 
χώρες στο πλαίσιο της ανατολικής εταιρικής σχέσης και με τις 
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η CEPOL έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 
στη συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας των οργανισμών ΔΕΥ και 
στη σύσφιξη των σχέσεων της με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι εξωτερικές σχέσεις σε αριθμούς

– Υλοποίηση 8 έργων δημιουργίας ικανοτήτων με την 
υποστήριξη της CEPOL

– 9 συμφωνίες συνεργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς 
οργανισμούς

– 10 συμφωνίες εργασίας με τρίτες χώρες και με διεθνείς 
οργανισμούς

– 2 μνημόνια συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς
– 4 συμφωνίες άτυπης συνεργασίας (2 σε ισχύ, 

2 σε προπαρασκευαστικό στάδιο)

Οι συμφωνίες εργασίας αποτελούν βασικό επίτευγμα για τη 
CEPOL το 2014. Μία τέτοια συμφωνία εργασίας υπογράφηκε με τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη τον Δεκέμβριο 2014. Επίσης, ολοκληρώθηκαν 
οι διαπραγματεύσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας (εκκρεμεί η ανταλλαγή επιστολών ύστερα από 
τροποποιήσεις που εισηγήθηκε το Συμβούλιο της ΕΕ) και ξεκίνησαν 
διαπραγματεύσεις με εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Σερβία, το 
Κοσσυφοπέδιο1, την Αρμενία, την Ουκρανία και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες.

Το 2014, η CEPOL παρείχε υποστήριξη σε οκτώ έργα δημιουργίας 
ικανοτήτων που υλοποιήθηκαν από κράτη μέλη της ΕΕ ή από 
διεθνείς οργανισμούς. Τα έργα αυτά κάλυπταν σειρά θεματικών, 
από μεθόδους υποστήριξης της ηλεκτρονικής μάθησης, κατάρτιση 
σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών έως διαχείριση 
πολιτικών κρίσεων και άλλα σημαντικά θέματα αστυνόμευσης.

1  Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς 
το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη 
Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
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