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Ερωτήσεις πρώτης Θεματικής 
Ενότητας

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα τηρείται στις 
υπηρεσίες σας;

Η υπηρεσία σας είναι επιφορτισμένη με 
αντικείμενα αλλότρια της φύσης της;

Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας



Ερωτήσεις δεύτερης Θεματικής 
Ενότητας

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το σύνολο των μηνιαίων 
αποδοχών σας;

Τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει με τη νυχτερινή 
αποζημίωση/ 5νθημερη εργασία.

Τι από τα παρακάτω ισχύει με τον μισθό σας ;



Ερωτήσεις τρίτης Θεματικής 
Ενότητας

Πόσο τακτικά, κατά την άποψη σας, πρέπει να γίνεται η συντηρητική 
εκπαίδευση;

Πόσο προσαρμοσμένη στο σύγχρονο έγκλημα είναι η συντηρητική 
εκπαίδευση;

Πόσο προσαρμοσμένος στο σύγχρονο έγκλημα είναι ο εξοπλισμός που 
σας παρέχει η υπηρεσία;



Έχετε κληθεί να αγοράσετε υλικοτεχνικό εξοπλισμό με δικά σας έξοδα γιατί δεν 
σας παρείχε η υπηρεσία;

Πιστεύετε ότι θα ήταν σημαντικό να δημιουργηθεί Γραφείο Εκπαίδευσης σε κάθε 
Αστυνομική Διεύθυνση;

Ο Ν3169/03
(οπλοφορία , χρήση όπλων από αστυνομικούς):

Πιστεύετε η χρήση καμερών κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας θα 
βοηθήσει τον αστυνομικό κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας;

Πόσο ικανοποιημένοι είστε με το σύστημα ενδοεπικοινωνιών της υπηρεσίας σας;

Σε τι κατάσταση βρίσκεται το όχημα με το οποίο εκτελείτε την 
υπηρεσία σας;



Ερωτήσεις τέταρτης Θεματικής 
Ενότητας

Θεωρείτε αξιοκρατική την διαδικασία 
μεταθέσεων εντός Γ.Α.Δ.Θ;

Αξιοποιούνται οι αστυνομικοί με 
πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

που είναι συναφές με το αντικείμενο;

Πιστεύετε ότι οι κρίσεις και 
οι προαγωγές των ανώτατων 

αξιωματικών γίνονται με αξιοκρατικά 
κριτήρια;

Πόσο θωρακισμένος αισθάνεστε 
απέναντι σε τυχών αυθαιρεσίες 

της διοίκησης



Ερωτήσεις πέμπτης Θεματικής 
Ενότητας

Ποιοι εργασιακοί παράγοντες επηρεάζουν την ψυχολογία σας;



Το επάγγελμα σας , ως αστυνομικός, έχει αντίκτυπο στην 
προσωπική και οικογενειακή ζωή σας;

Πόσο ικανοποιημένος είστε από την νομική θωράκιση που 
παρέχει η πολιτεία στον αστυνομικό;




