
Τι κάνει ένας PSO;
Οι PSO τοποθετούνται σε σταθμούς τραίνων, σε ολόκληρη 
τη Βικτώρια, μεταξύ 6μ.μ. έως 3π.μ. για να βοηθήσουν με την 
προστασία 400.000 επιβατών που χρησιμοποιούν το δίκτυο των 
τραίνων. Οι PSO είναι υπεύθυνοι για: 

•  Την προληπτική παρακολούθηση των επιβατών τραίνων και 
τη διατήρηση μιας ορατής παρουσίας

•  Να βοηθήσουν το κοινό με γενικές πληροφορίες
•  Να δώσουν συμβουλές και για να διασφαλίσουν το ότι 
αισθάνεται ασφαλής η κοινότητα

•  Να αντιμετωπίσουν τυχόν επεισόδια αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς συμπεριλαμβανόμενα παραπτώματα που 
έχουν σχέση με αλκοόλ, με ναρκωτικά και με υλικές ζημιές. 
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Παροχή αποδείξεων εκπαιδευτικών προσόντων, αν είστε ηλικίας κάτω των 21 ετών
Αν είστε ηλικίας κάτω των 21 ετών, θα πρέπει να έχετε περάσει το Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης 
(Victorian Certificate of Education) (VCE) ή το ισοδύναμο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Εκμάθησης 
Ανωτέρου Επιπέδου (Senior Level Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) το οποίο είναι αποδεκτό), 
πριν την εισαγωγή.

Πρέπει να έχετε Βικτωριανή Άδεια Οδήγησης
Θα πρέπει να έχετε Βικτωριανή άδεια οδήγησης την ώρα της εισαγωγής. Γίνεται αποδεκτή η αυτόματη άδεια 
(για αυτόματα οχήματα) ή η χειροκίνητη (για οχήματα με ταχύτητες).

Σημείωση: Η Victoria Police, επίσης, ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως να προσλάβει 
άτομα με δίγλωσσες δεξιότητες επικοινωνίας, τα οποία να είναι σε θέση να 
μιλούν με ένα μέλος του κοινού στη μητρική του γλώσσα και να μπορούν να 
μεταφέρουν τις πληροφορίες πίσω στα αγγλικά. 

Είμαι επιλέξιμος να γίνω ένας PSO;

Προκειμένου να είστε επιλέξιμος για να εργαστείτε ως ένας PSO για την Victoria Police, θα πρέπει να καλύψετε 
τις ακόλουθες εισαγωγικές προδιαγραφές:

Να έχετε Αυστραλιανή Υπηκοότητα (Australian Citizenship) ή να έχετε Αυστραλιανή Μόνιμη 
Κατοικία (Australian Permanent Residency)
Πρέπει να είστε Αυστραλός Υπήκοος ή να είστε μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας για να ενταχθείτε στην Victoria 
Police.

Επίδειξη καλού χαρακτήρα και υπόληψης 
Η Victoria Police διεξάγει εκτεταμένους ελέγχους προϊστορικού στους αιτούντες Protective Services 
Officers, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
Victoria Police, πριν τις κατευθυντήριες γραμμές προϊστορικού, επισκεφθείτε τη ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.

Κάλυψη των κατώτατων ιατρικών απαιτήσεων 
Θα χρειαστεί να καλύψετε τις κατώτατες ιατρικές απαιτήσεις, σύμφωνα με την ιατρική πολιτική της 
Victoria Police, προκειμένου να εκτελέσετε το ρόλο σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
ιατρικές κατευθυντήριες γραμμές της Victoria Police επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.policecareer.vic.gov.au/pso/forms-pso.

Επίδειξη δεξιοτήτων καλής επικοινωνίας στα αγγλικά
Μια από τις βασικές δεξιότητες που θα χρειαστεί να επιδείξετε ως ένας αιτών PSO, είναι η ικανότητά σας 
να επικοινωνείτε καλά στα αγγλικά. Αυτό σημαίνει ότι έχετε την ικανότητα να διαβάζετε, να γράφετε, να 
ακούτε και να επικοινωνείτε προφορικά στα αγγλικά σε τέτοιο επίπεδο που να σας επιτρέπει να διεξάγετε 
ολοκληρωτικά τα καθήκοντα του ρόλου σας, σε ένα λειτουργικό πλαίσιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία: www.policecareer.vic.gov.au/pso



Ποιες άλλες πληροφορίες θα πρέπει να λάβω υπόψη πριν 
υποβάλω αίτηση για να γίνω ένας PSO;

•  Ως ένας PSO θα εργάζεστε 80 ώρες το δεκαπενθήμερο σε μόνιμες βάρδιες λυκόφωτος (αρχίζοντας 
μεταξύ 3μ.μ. έως 7μ.μ. και τελειώνοντας μεταξύ 2π.μ. και 3π.μ.)

•  Ως ένας PSO θα έρθετε σε επαφή με διαμάχη, με βίαιους παραβάτες και άτομα που έχουν επηρεαστεί 
από ναρκωτικά και αλκοόλ

•  Ως ένας PSO θα αναμένεται από σας να θέσετε στην άκρη τις προσωπικές, τις θρησκευτικές και τις 
πολιτικές σας πεποιθήσεις για να τηρήσετε τους νόμους της πολιτείας

• Ως ένας PSO θα χρειαστεί να οπλοφορείτε
•  Ως ένας PSO η συμπεριφορά σας εντός και εκτός υπηρεσίας θα αντικατοπτρίζεται σε σας και στην Victoria 

Police. Αυτή η συμπεριφορά θα πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και να αντικατοπτρίζει τις αξίες της 
Victoria Police

•  Ως ένας PSO θα χρειαστεί να έχετε πρόσβαση σε ιδιωτικό όχημα για τη μεταφορά σας προς την και από 
την εργασία, καθώς οι υπηρεσίες δημόσιας συγκοινωνίας θα παύσουν να λειτουργούν την ώρα που εσείς 
θα τελειώνετε τη βάρδια σας

•  Ως ένας PSO θα σας δοθεί η ευκαιρία να εκφράσετε την επιθυμία σας σχετικά με ποια περιοχή θα θέλατε 
να καταταχθείτε μετά την εκπαίδευση, ωστόσο αυτό εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή αίτησης για έναν PSO;

Ως ένας αιτών, θα χρειαστεί να περάσετε μέσω των ακολούθων σταδίων, πριν να επιλεχθείτε για απασχόληση 
με τη Victoria Police:

Βήμα 1 Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω του: www.policecareer.vic.gov.au

Βήμα 2 Θα καθίσετε για εισαγωγικές εξετάσεις

Βήμα 3 Θα υποβληθείτε σε προκαταρτικό έλεγχο προϊστορικού

Βήμα 4 Θα υποβληθείτε σε έλεγχο φυσικής κατάστασης

Βήμα 5 Θα υποβληθείτε σε ψυχολογική εξέταση

Βήμα 6 Θα υποβληθείτε σε ιατρική αξιολόγηση

Βήμα 7 Θα υποβληθείτε σε ολοκληρωτικό έλεγχο προϊστορικού

Βήμα 8 Θα υποβληθείτε σε συνέντευξη επιτροπής

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία: www.policecareer.vic.gov.au/pso



Ποιος είναι ο μισθός και οι παροχές για το ρόλο του PSO;

• Ανταγωνιστικός βασικός μισθός από την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης
• Αυξήσεις μισθού ετησίως και επιπρόσθετα επιδόματα βάρδιας
•  9 εβδομάδες άδεια (που αποτελείται από 5 εβδομάδες ψυχαγωγικής άδειας, 2 εβδομάδες έναντι δημόσιων 
αργιών και 10 ημέρες δεδουλευμένης άδειας)

• Άδεια Δυνάμεων Αμύνης
• Παρέχονται στολές
• Ασφαλής θέση Εργασίας

Ποια εκπαίδευση θα λάβω ως ένας PSO;
Όλοι οι δικοί μας PSO, εκπαιδεύονται τους πρώτους 6 μήνες της απασχόλησής τους με την Victoria Police, 
ως ακολούθως:

Χρειάζεστε ακόμα περισσότερες 
πληροφορίες; 
Η Victoria Police διεξάγει ενημερωτικές συνεδρίες για 
τους PSO, εντός και γύρω από την Μελβούρνη, κάθε 
εβδομάδα. 

Για να ελέγξετε τις ημερομηνίες και τις ώρες, 
επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.policecareer.vic.gov.au/pso/info-session

Ή

Στείλτε το ερώτημά σας με ημέϊλ στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: rsbmarketing@police.vic.gov.au

1η έως 12η εβδομάδα: Εκπαίδευση στην Ακαδημία της Victoria Police, σχετικά με τη 
νομοθεσία, τις επιδεξιότητες επικοινωνίας και εκπαίδευση λειτουργικής ασφάλειας 
(συμπεριλαμβανόμενη η εκπαίδευση πυροβόλων όπλων)

13η έως 24η εβδομάδα: Επαγγελματική εκπαίδευση σε έναν σταθμό τραίνου στο CBD της 
Μελβούρνης, μαζί με έναν μέντορα.





