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Είναι γνωστό ότι οι διωκτικές αρχές προκειμένου να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά
τους έχουν ανάγκη από προσωπικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης που να μπορεί να
λειτουργήσει σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού. Προηγμένα κράτη αλλά και διεθνείς
οργανισμοί έχουν προσαρμόσει κατάλληλα τις δομές και πολιτικές τους, με τη δημιουργία
νέων θεσμών ή τη μετατροπή υφιστάμενων, ικανών να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό μιας
ολοκληρωμένης και σύγχρονης πολιτικής εθνικής ασφάλειας, με έμφαση στον τομέα της
εσωτερικής ασφάλειας. Στην κατεύθυνση αυτή, βασισμένοι και στη σημαντική επένδυση σε
γνώση, εμπειρία και υποδομές την οποία η Χώρα μας πραγματοποίησε, με αφορμή το
σχεδιασμό ασφάλειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004 στον τομέα του χειρισμού
κρίσεων και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, ιδρύθηκε το ΚΕ.ΜΕ.Α. ο επιστημονικός,
ερευνητικός και συμβουλευτικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, στη βάση σύζευξης της επιστημονικής ανάλυσης με τις εφαρμοσμένες
μεθόδους.

Ο κύριος σκοπός του Κέντρου είναι η έρευνα και η  ανάλυση στον ευρύτερο τομέα της
εσωτερικής ασφάλειας με εφαρμοσμένες μεθόδους για την άσκηση πολιτικής ασφάλειας
που θα είναι άμεσα υλοποιήσιμη και αποτελεσματική. Ως συμβουλευτικός φορέας,
συνδράμει, ενισχύει και υποστηρίζει τους αρμόδιους κρατικούς φορείς  στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης των σύγχρονων ιδίως απειλών κατά της
ασφάλειας, διαχείρισης κρίσεων και καταστάσεων έκτακτων αναγκών και καταστροφών,
καθώς και απειλών που προέρχονται από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα με
την παροχή αναλύσεων, εκτιμήσεων και μελετών στα πιο πάνω ζητήματα.

Κλείνοντας 10 χρόνια λειτουργίας το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει καταστεί σημείο αναφοράς σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο στην έρευνα, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη  και στη δοκιμή νέων
τεχνολογιών, στην εκπαίδευση και στο σχεδιασμό στους τομείς της ασφάλειας, της
διαχείρισης κρίσεων και της προστασίας από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπογενείς
καταστροφές και κινδύνους. Με περισσότερους από 80 ενεργούς ερευνητές που
υποστηρίζουν την υλοποίηση 50 ερευνητικών έργων το Κέντρο έχει αναπτύξει ένα
παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς,
τελικούς χρήστες, ευρωπαϊκές υπηρεσίες και δημοσίους φορείς. Μεταξύ άλλων συμμετέχει
και συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας, με το Κέντρο Αριστείας του
Δικτύου RAN της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, το European Network of Law Enforcement
Technology Services και είναι Framework Partner της CEPOL για τη διοργάνωση και
διεξαγωγή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η προετοιμασία και η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ενισχύουν
τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Υπηρεσιών επιβολής του νόμου και
αναβαθμίζουν τη γνώση τους για την αναγνώριση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση
απειλών όπως η βίαιη ριζοσπαστικοποίηση, η τρομοκρατία και οι επιπτώσεις της
παράτυπης μετανάστευσης είναι στρατηγικής σημασίας για το ΚΕ.ΜΕ.Α. και ως
ανταποδοτική δράση προς τους δημοσίους φορείς και κυρίως τους Φορείς του
εποπτεύοντος Υπουργείου. Η Θερινή Ακαδημία Σπουδών Ασφάλειας είναι μία ιδιαίτερα
σημαντική δράση και αποτελεί το πρώτο και σημαντικό βήμα από μία σειρά ειδικών
εκπαιδευτικών δράσεων με τη συμμετοχή καθηγητών, ερευνητών και εμπειρογνωμόνων
από το εξωτερικό. Είναι πολύ σημαντικό που στην πρώτη διοργάνωση της Ακαδημίας
Σπουδών Ασφάλειας φιλοξενούμε  διακεκριμένους ομιλητές από το King’s College
University of London, το George Washington University, τη EUROPOL, τον FRONTEX, την
INTERPOL και τη Metropolitan Police.



Η μεγάλη ανταπόκριση συμμετοχής καταδεικνύει το υψηλό ενδιαφέρον που παρουσιάζει
το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 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 την παρουσία της
Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας.

Σήμερα η Ελλάδα, παρά τη δυσμενή διεθνή συγκυρία, 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.


