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Κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας,  

Κύριε Διευθυντά του ΚΕ.ΜΕ.Α., 
 

Αγαπητοί διοργανωτές και αγαπητοί συμμετέχοντες, 

 

Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική 
πρόσκληση να συμμετάσχω στις εργασίες του εκπαιδευτικού 

προγράμματος με θέμα την «Προστασία των Κρίσιμων Υποδομών». 
Πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών 

Ασφάλειας, που αποτελεί και το εθνικό σημείο επαφής για την προστασία 
των Ευρωπαϊκών Ζωτικών Υποδομών εντός της ελληνικής επικράτειας. 

Αυξημένες ανειλημμένες υποχρεώσεις στο καίριο ζήτημα της διαχείρισης 
των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας, δεν μου 
επιτρέπουν να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Για αυτό το λόγο, σας 

μεταφέρω τον σύντομο χαιρετισμό μου, κατά την έναρξη του 
εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσω της παρούσας επιστολής.  

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διακρίνεται για τις εξέχουσες συνεργασίες του, όπως άλλωστε 
και η παρούσα με το Joint Research Center της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

που σκοπό έχει να προσφέρει στα εκπαιδευόμενα στελέχη –και μάλιστα 
μέσα από καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας– πολύτιμες γνώσεις και 
βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ασφαλείας κρίσιμων υποδομών.  

Τέτοιου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που συνδυάζουν τη 

θεωρητική ανάλυση με την πρακτική εφαρμογή, αναδεικνύουν το 
ΚΕ.ΜΕ.Α. σε σημείο αναφοράς, συμβάλλοντας στην περαιτέρω 
εξειδίκευση των εκπαιδευομένων στελεχών και εκπροσώπων των 

συναρμόδιων Υπουργείων, Φορέων και Οργανισμών. 

Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μου αποστείλετε το υλικό των 

εργασιών και τον απολογισμό της άσκησης, όπως και τα συμπεράσματα 
επί των θεμάτων, που θα αναπτυχθούν από πεπειραμένα στελέχη και 

εμπειρογνώμονες, στις πολύ σύγχρονες και στοχευμένες, όπως 
διαπίστωσα, θεματικές ενότητες. 



 
Κλείνοντας, σας εύχομαι καλή επιτυχία και εκφράζω την πεποίθηση ότι 
με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και του 

εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν σαφώς εμπλουτίσει τις γνώσεις 
τους από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων και ευελπιστώ αυτού του 

είδους οι δραστηριότητες του ΚΕ.ΜΕ.Α., να συνεχιστούν με την ίδια 
επιτυχία και στο μέλλον. 

 

Με εκτίμηση 

Τζανέτος Φιλιππάκος 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας  
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

 


