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Κυρίες και Κύριοι,  

Χαιρετίζω την έναρξη εργασιών του διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος, με 

αντικείμενο την Προστασία των Κρίσιμων Υποδομών και συγχαίρω για την 

πρωτοβουλία της συνδιοργάνωσης το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης.  

Ως Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, καλωσορίζω τα στελέχη και τους 

εμπειρογνώμονες των εγχώριων κρίσιμων υποδομών, οργανισμών και εταιρειών  

στους τομείς ενέργειας, μεταφορών και δικτύων, καθώς και τους εκπροσώπους 

συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων, δημόσιου τομέα.  

Η μεγάλη ανταπόκριση συμμετοχής καταδεικνύει το υψηλό ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει το διήμερο αυτό εργαστήρι, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν 

καινοτόμες μέθοδοι και να επιδειχθούν μοντέλα προσομοίωσης και σχεδιασμού 

ασφάλειας για την προστασία των κρίσιμων υποδομών. 

Ως γνωστόν, το ΚΕΜΕΑ, θεσμικά, έχει οριστεί ως εθνικό σημείο για τον ορισμό 

και την προστασία των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας. Στην 

προοπτική ανάπτυξης του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος, το Υπουργείο μας 

στέκεται αρωγός, υποστηρίζει και ενθαρρύνει τέτοιες πρωτοβουλίες. 

Πρωτοβουλίες, οι οποίες, πέραν από τον καθαρά εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα, 

ενισχύουν την πρόληψη και την ετοιμότητα εσωτερικής ασφάλειας, στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση ανθρωπογενών κινδύνων, καθώς και 

τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών, που δυνητικά μπορούν να πλήξουν τη 

λειτουργία υποδομών ζωτικής σημασίας.  

Έτσι, το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, αποκτά προστιθέμενη αξία, τόσο από το 

κύρος των Συνδιοργανωτών, την υψηλή εμπειρογνωμοσύνη των Ομιλητών, και τη 

μεταφορά του ευρωπαϊκού κεκτημένου, όσο και από τη σημερινή παρουσία και 

συνέργεια του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, μέσα από τη συζήτηση και την 



ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πάνω στον κοινό στόχο προστασίας των 

υποδομών ζωτικής σημασίας και ευρύτερα της κοινωνικοοικονομικής ζωής των 

πολιτών. 

Κυρίες και Κύριοι,  

Η διαδικασία του σχεδιασμού εσωτερικής ασφάλειας είναι ανάγκη να καλύπτει 

ευρύτερα ζητήματα ασφάλειας. Πραγματικά, στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον όλοι οι κίνδυνοι που απειλούν την καθημερινή ζωή των πολιτών 

επιβάλλουν την αντιμετώπιση  της έννοιας της ασφάλειας με έναν συνολικό και 

ταυτόχρονα περισσότερο «ανθρωποκεντρικό» τρόπο. Δηλαδή με έναν τρόπο, ο 

οποίος θα αναδεικνύει την ανάγκη κατοχύρωσης της προσωπικής τους ασφάλειας 

και ελευθερίας από άμεσες ή έμμεσες απειλές βίας, την ανάγκη της ανάπτυξης 

και ευημερίας, και το δικαίωμά τους να ζουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που 

διασφαλίζει τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. 

 

Η έννοια της ασφάλειας προσλαμβάνει ολιστική διάσταση, καθώς οι προκλήσεις 

δεν είναι μονοδιάστατες, ούτε βεβαίως και οι απαντήσεις. Μόνο σε συνδυασμό, 

όλα τα εργαλεία, όλα τα μέσα που η διεθνής κοινότητα διαθέτει, πολιτικά, 

οικονομικά, στρατιωτικά, αναπτυξιακά, μπορούν να απαντήσουν σ' αυτές τις 

προκλήσεις. Επιπλέον, η φύση των προκλήσεων επιτάσσει τη συνεργασία όλων, 

των θεσμικών παικτών της διεθνούς σκηνής. Καμία χώρα, κανείς οργανισμός δεν 

μπορούν μονομερώς να καλύψουν τις ανάγκες ασφαλείας του διεθνούς 

περιβάλλοντος.  

 

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, η ασφάλεια αναδεικνύεται ως το πολυτιμότερο 

κοινωνικό αγαθό για την κοινωνική συνοχή και ειρήνη. Ταυτόχρονα όμως και ως 

απαραίτητη προϋπόθεση στη μοναδική ελπίδα και προοπτική να ξεπεράσουμε 

την οικονομική κρίση μέσα από επενδύσεις και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα 

που διαθέτουμε ως Χώρα. Αναμφίβολα όλα αυτά προϋποθέτουν ασφαλές και 

ειρηνικό περιβάλλον ασφάλειας που στηρίζεται σε ένα ενιαίο πλέγμα Εθνικής 

Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας.  

 

Αναφέρθηκα παραπάνω για την αναγκαιότητα συνεργασίας δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας. Η 

οικονομική ανάπτυξη είναι άμεσα διασυνδεδεμένη με το περιβάλλον ασφάλειας 

της Χώρας. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Χώρα ή πρόκειται να 

δραστηριοποιηθούν, στην φάση της επένδυσης  και του επιχειρηματικού ρίσκου 

που αναλαμβάνουν,  συνυπολογίζουν ως βασική  συνιστώσα και κινητήρια 

δύναμη, το περιβάλλον ασφάλειας που έχει διαμορφωθεί στην Χώρα, αλλά και τη 

δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί σε σοβαρά συμβάντα 

ασφάλειας και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

   



Σήμερα η Ελλάδα, είναι μία ασφαλής χώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

επηρεάζεται ή δεν δέχεται τις επιπτώσεις από ένα ευρύτερο περιβάλλον 

ασφάλειας.   

Στην εποχή του παγκοσμιοποιημένου φόβου και των ασύμμετρων απειλών, 

οφείλουμε όλοι μας να εργαστούμε με στόχο η Ελλάδα να παραμείνει διαχρονικά 

μια από τις ασφαλέστερες Χώρες του κόσμου και καθοριστικός παράγοντας 

σταθερότητας και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. 

 

Η  ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής εσωτερικής και 

συλλογικής ασφάλειας αποτελεί σήμερα επιτακτική ανάγκη, απέναντι στις νέες 

απειλές, οι οποίες ευθύνονται για τη δημιουργία κρίσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό 

και διεθνές επίπεδο. Ως πολιτική ασφάλειας, οφείλουμε να λειτουργούμε 

προδραστικά και να μην εφησυχάζουμε, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ετοιμότητας. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι αναγκαία για 

την έξοδό μας από την παρούσα κρίση. 

 

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, για το 

οποίο εύχομαι επιτυχία στις εργασίες του. 

 

Σας ευχαριστώ. 


