
 

Ο αστυνομικός υπάλληλος εκτελεί ποικίλα και με προκλήσεις καθήκοντα. Η αστυνομία είναι ταγμένη να υπηρετεί 
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των αγαθών, εντοπίζει και συλλαμβάνει τους παραβάτες και παρέχει 
βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.

Μετά την αρχική σας εκπαίδευση, η επαγγελματική σας σταδιοδρομία με την Victoria Police ξεκινά με το βαθμό του 
Δόκιμου Αστυφύλακα/ Probationary Constable. Περνάτε 2 χρόνια παγιώνοντας την εκπαίδευσή σας και αποκτώντας 
εμπειρίες ως Αστυνομικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων.

Οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων είναι οι πρώτοι που πηγαίνουν στον τόπο οποιουδήποτε 
κoινοποιημένου εγκλήματος ή δημόσιας ανάγκης προσφέροντας τις υπηρεσίες τους, 24 ώρες το 24ωρο, 
7 ημέρες την εβδομάδα, στην κοινωνία της Βικτώριας.

Η πλειοψηφία των μελών της Victoria Police εργάζονται ως Αστυνομικοί Υπάλληλοι Γενικών Καθηκόντων, 
αλλά υπάρχουν και πολλοί εξειδικευμένοι ρόλοι που απαιτούν επιπλέον εκπαίδευση και σε αυτές τις περιπτώσεις 
συνήθως τίθεται ως προϋπόθεση η προϋπηρεσία γενικών καθηκόντων, τουλάχιστον 2-4 χρόνων.
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Τι κάνει ο Αστυνομικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων;
Ορισμένες από τις περιπτώσεις που ίσως χρειατεί να διαχειριστείτε ως Αστυνομικός Υπάλληλος Γενικών 
Καθηκόντων είναι:

• Αποτροπή αντικοινωνικής συμπεριφοράς
• Αντιμετώπιση ανησυχιών που σχετίζονται με 

την δημόσια ασφάλεια
• Επίλυση διαφορών
• Να δίνετε το παρόν σε ατυχήματα

• Διερεύνηση αξιόποινων πράξεων
• Τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας
• Διαχείριση υποθέσεων ατόμων που έχουν επηρεασθεί 

από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά
• Να πηγαίνετε σε κρίσιμα περιστατικά και καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης

Χρειάζεται να υποβάλετε γραπτές αtναφορές στις περισσότερες περιπτώσεις που παραβρεθήκατε, 
συμπεριλαμβάνοντας ημερολόγιο καταγραφής των υπηρεσιών που επιτελείτε σε κάθε βάρδια. Θα χρειαστεί 
επίσης να προετοιμάζετε αναφορές για δικαστήρια και να παρευρίσκεστε συνεπακόλουθα σε ακροαματικές 
διαδικασίες για κατάθεση αποδεικτικών στοιχείων.

Πληρώ τα κριτήρια επιλεξιμότητας για να γίνω 
Αστυνομικός Υπάλληλος;
Για να μπορέσετε να εργαστείτε ως Αστυνομικός Υπάλληλος στην Victoria Police θα πρέπει να πληροίτε τις 
ακόλουθες ποϋποθέσεις εισόδου: 

Να είστε κάτοχος Αυστραλιανής Υπηκοότητας ή Άδειας Μόνιμης Παραμονής

Να έχετε καλό χαρακτήρα και υπόληψη
Η Victoria Police διενεργεί εκτενή έλεγχο στο ιστορικό του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής. 
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον έλεγχο του ιστορικού που διενεργεί η Victoria Police επισκεφθείτε: 
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Σημείωση: Αν έχετε τυχόν ανησυχίες ότι το ιστορικό σας ίσως επηρεάσει την αίτησή σας, μπορείτε οικιοθελώς 
να υποβάλετε στο Τμήμα Προσλήψεων της Victoria Police γνωστοποίηση στοιχείων πριν υποβάλετε την αίτηση. 
Κατεβάστε τη σχετική αίτηση από την: http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Πρέπει να πληροίτε το ελάχιστο όριο ιατρικών απαιτήσεων
Πρέπει να πληροίτε το ελάχιστο όριο ιατρικων απαιτήσεων όπως ορίζονται από τη σχετική πολιτική της 
Victoria Police προκειμένου να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του ρόλου. Για περισσότερες πληροφορίες 
αναφορικά με τις ιατρικές οδηγίες που ακολουθεί η Victoria Police επισκεφθείτε:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Σημείωση: Αν ανησυχείτε ότι η προϋπάρχουσα ιατρική σας κατάσταση ίσως επηρεάσει την αίτησή σας μπορείτε 
να υποβάλλετε για αξιολόγηση στην Ιατρική Συμβουλευτική Μονάδα της Victoria Police προκαταρκτική έκθεση της 
ιατρικής σας κατάστασης πριν την υποβολή της αίτησης. Κατεβάστε τη σχετική αίτηση από την:  
http://www.policecareer.vic.gov.au/police/forms-police

Ικανοποιητική δεξιότητα επικοινωνίας στην Αγγλική γλωσσα
Μία από τις βασικές δεξιότητες που θα χρειαστεί να παρουσιάσετε ως υποψήφιος είναι η ικανότητά σας να 
επικοινωνείτε καλά στα Αγγλικά. Αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να διαβάζετε, να γράφετε, να ακούτε και 
να επικοινωνείτε προφορικά στα Αγγλικά σε ένα επίπεδο που θα σας επιτρέπει να ασκείτε με τον καλύτερο τρόπο 
τα καθήκοντά σας όταν βρίσκεσθε σε υπηρεσία.

Σημείωση: Η Αστυνομία της Βικτώριας ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για δίγλωσσους υποψήφιους οι οποίοι θα μπορούν να 
μιλούν στη μητρική γλώσσα ατόμων που δεν γνωρίζουν την Αγγλική.

Προσκομίστε αποδεικτικά των τίτλων σπουδών αν είστε κάτω των 21 ετών
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών για να έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης να ενταχθούν στο 
αστυνομικό σώμα. Εάν είστε κάτω των 21 ετών, πρέπει να είστε κάτοχος του Victorian Certificate of Education (VCE), 
μεγαλύτερου επιπέδου Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL) ή ισοδύναμο πριν την υποβολή της αίτησης.

Να είστε κάτοχος Βικτωριανής Άδειας Οδήγησης
Πρέπει να είστε κάτοχος Αυστραλιανής άδειας οδήγησης όταν υποβάλλετε την αίτηση (δεκτή η άδεια οδήγησης με 
χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων).



For further information, please visit www.policecareer.vic.gov.au/police

Ποιές άλλες σημαντικές πληροφορίες πρέπει να γνωρίζω 
πριν κάνω αίτηση για να γίνω Αστυνομικός Υπάλληλος;
• Θα εργάζεσθε 80 ώρες το δεκαπενθήμερο σε διαφορετικές βάρδιες προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα 

στη Victoria Police να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Βικτωριανής Κοινωνίας 24 ώρες το 24ωρο, 
7 μέρες την εβδομάδα.

• Στο αρχικό στάδιο της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας μπορεί να χρειαστεί να υπηρετήσετε σε οποιαδήποτε 
τοποθεσία της Βικτώριας όπως θα καθοριστεί από την Victoria Police.

• Θα ρθείτε αντιμέτωποι με συγκρουσιακές καταστάσεις, με βίαιους παραβάτες και με άτομα που βρίσκονται υπό 
την επήρεια ναρκωτικών και αλκοόλ.

• Θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμερίζετε τις προσωπικές, θρησκευτικές και πολιτικές σας απόψεις στην 
εφαρμογή των νόμων της Πολιτείας.

• Είναι υποχρεωτικό να οπλοφορείτε.

• Η συμπεριφορά σας εντός και εκτός του ωραρίου υπηρεσίας πρέπει να είναι υποδειγματική και να αντανακλά 
τις αξίες της Victoria Police.

• Θα χρειαστεί να πάρετε Πιστοποιητικό Παροχής Πρώτων Βοηθειών πριν την έναρξη των σπουδών 
στην Ακαδημία το οποίο θα ισχύει για τη χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης στην Ακαδημία και για τον 
πρώτο χρόνο υπηρεσίας.

Ποιά είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης για 
Αστυνομικός Υπάλληλος;
Θα χρειαστεί, ως υποψήφιος, να περάσετε τα ακόλουθα στάδια πριν επιλεγείτε για να εργαστείτε με 
την Victoria Police:

1ο Βήμα Υποβολή της αίτησης διά μέσου διαδικτύου στη διεύθυνση  
www.policecareer.vic.gov.au/police 

2ο Βήμα Έλεγχος επιλεξιμότητας

3ο Βήμα Εισαγωγικές εξετάσεις

4ο Βήμα Έλεγχος του ιστορικού

5ο Βήμα Έλεγχος φυσικής κατάστασης

6ο Βήμα Έλεγχος ψυχολογικής κατάστασης

7ο Βήμα Έλεγχος ιατρικός

8ο Βήμα Γενικές εξετάσεις

9ο Βήμα Συνέντευξη από κριτική επιτροπή



Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;
Ανατρέξετε στο: www.policecareer.vic.gov.au/police
ή στείλτε την ερώτηση που έχετε με e-mail στο: rsbmarketing@police.vic.gov.au
ή καλέστε μας στον αριθμό (03) 9247 3212

 

Ποιός είναι ο μισθός και άλλα ευεργετήματα του 
Αστυνομικού Υπαλλήλου;
• Ικανοποιητικός βασικός μισθός, συγκριτικά με άλλα επαγγέλματα, από την πρώτη μέρα ένταξης για εκπαίδευση 

στην Ακαδημία

• Ετήσιες αυξήσεις στο μισθό και επιπρόσθετες αποζημιώσεις για εργασία με βάρδιες επιπλέον του 
βασικού μισθού

• Γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό πακέτο

• 9 εβδομάδες ετήσια άδεια

• Άδεια υπηρεσίας στις ένοπλες δυνάμεις, άδεια μητρότητας/πατρότητας, άδεια σπουδών, άδεια μακρόχρονης 
υπηρεσίας

• Δωρεάν παροχή στολής

• Εξασφαλισμένη εργασία

• Ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας.

Τι είδους εκπαίδευση θα λάβω ως Αστυνομικός Υπάλληλος;
Η αρχική εκπαίδευση διάρκειας 2 χρόνων και 12 εβδομάδων θα περιλαμβάνει:

Εβδομάδα
1 – 12

Η πρώτη εβδομάδα στην Ακαδημία θα είναι εβδομάδα με ενταξιακές πληροφορίες, 
με στόχο να εξοικιωθούν οι προσληφθέντες με την οργανωτική πλευρά της Victoria Police. 
Η εκπαίδευση στην Ακαδημία θα αρχίσει με μάθημα νομικής.

Η εκπαίδευση στην Ακαδημία θα αρχίσει με μάθημα νομικής, επικοινωνιακές δεξιότητες, 
γυμνάσια, ασφάλεια την ώρα υπηρεσίας (συμπεριλαμβάνοντας όπλα) και κοινοτική 
δικτύωση και συμμετοχή.

Θα ορκιστείτε στο τέλος της 12ης εβδομάδας, όταν αρχίσετε το Δίπλωμα Αστυνόμευσης/
Diploma of Policing POL50115.

Εβδομάδα
13 – 31

Η εκπαίδευση συνεχίζει στην Ακαδημία επιπλέον των υπηρεσιακών καθηκόντων σε 
αστυνομικό τμήμα, πρακτική εξάσκηση σε ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας και 
εργασία σε περιπολικό αυτοκίνητο παρακολουθώντας περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.

Τα καθήκοντά σας θα αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου καθώς αποκτάτε 
περισσότερες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες.

Εβδομάδα
32 – 52

Μετά το πέρας της Ακαδημίας θα τοποθετηθείτε σε αστυνομικό τμήμα έχοντας την 
ευθύνη της πρώτης άμεσης ανταπόκρισης αφιερώνοντας χρόνο με μονάδα περιπολικού, 
περιλαμβάνοντας περιπολία Εθνικών οδών και RPDAS (τμήμα περιπολίας δρόμων και 
αλκοόλ – με το ειδικό λεωφορείο για τα αλκοτέστ).

Εβδομάδα
53 – 116

Θα ολοκληρώσετε την εκπαίδευση οδήγησης και θα λάβετε την άδεια οδήγησης γνωστή ως 
silver driver’s licence.

Ο διορισμός σας θα επιβεβαιωθεί και θα εγκατασταθείτε σε τμήμα όπου θα εξασκηθείτε 
με την ιδιότητα του αστυνομικού υπαλλήλου γενικών καθηκόντων και με επιπλέον 
ευθύνη να διεκπεραιώνετε άλλα τρέχοντα υπηρεσιακά καθήκοντα.

Στο τέλος αυτής της περιόδου, αν έχετε ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες υποχρεώσεις για το Δίπλωμα 
Αστυνόμευσης/Diploma of Policing, είστε αναγνωρισμένος Αστυφύλακας/Police Constable και θα λάβετε το 
Δίπλωμά σας.

Αυτή η αρχική εκπαίδευση είναι μόνο το ξεκίνημα. Ως μέλος της Victoria Police, θα συνεχίσετε να παρακολουθείτε 
ειδική κατά περίπτωση μετεκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σας. 


