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Χαιρετιςμόσ Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα Εςωτερικών και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

κου. Τηανζτου ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ 

 

Εναρκτιρια Συνεδρία Θερινισ Ακαδθμίασ Σπουδών Αςφάλειασ 

Δευτζρα 25 Ιουλίου 2016 

 

Αξιότιμοι Κφριοι Υπουργοί, 

Αξιότιμε Κφριε Γενικζ Γραμματζα 

Αρχθγζ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Κζντρου Μελετών Αςφάλειασ 

Αξιότιμε κ. Διευκυντά του Κζντρου Μελετών Αςφάλειασ 

Στρατθγοί, 

Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, 

Στελζχθ του Κζντρου Μελετών Αςφάλειασ, 

Εκλεκτοί ομιλθτζσ, 

Αγαπθτοί παρευριςκομζνοι,  

Κυρίεσ και Κφριοι 

 

Πρϊτα απϋ όλα κα ικελα με τθν ςειρά μου να ευχαριςτιςω κερμά τον Πρόεδρο του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Κζντρου Μελετϊν Αςφάλειασ κ. Τςάκωνα Παναγιώτθ, κακϊσ και 

τον Διευκυντι του Κζντρου Μελετϊν Αςφάλειασ κ. Γκρίηθ Βαςίλθ για τθν πρόςκλθςθ ςτθ 

ςθμερινι ςυνεδρία με τθν ευκαιρία τθσ ζναρξθσ τθσ Θερινισ Ακαδθμίασ Σπουδϊν Αςφαλείασ. 

Το ΚΕ.ΜΕ.Α. προςφζρει ςθμαντικό ζργο, κακϊσ ο ρόλοσ του είναι τόςο επιςτθμονικόσ όςο και 

ερευνθτικόσ και μζςω τθσ διεξαγωγισ ερευνϊν και εκπόνθςθσ μελετϊν για κζματα 

Αςφάλειασ, αποτελεί  δεξαμενι ςκζψθσ για τουσ Φορείσ Αςφάλειασ τόςο ςε εκνικό όςο και 

διεκνζσ επίπεδο. 
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Το ΚΕ.ΜΕ.Α. διακρίνεται για τισ εξζχουςεσ ςυνεργαςίεσ του, με ανκρϊπουσ από 

πανεπιςτθμιακοφσ χϊρουσ, από ερευνθτικοφσ τομείσ και από ανκρϊπουσ άριςτα 

καταρτιςμζνουσ ςε υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, αλλά και ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, 

οι οποίοι ςκοπό ζχουν να προςφζρουν ςτα εκπαιδευόμενα ςτελζχθ τόςο τθσ Ελλθνικισ 

Αςτυνομίασ όςο και άλλων Σωμάτων Αςφαλείασ – και μάλιςτα μζςα από καινοτόμεσ 

μεκόδουσ διδαςκαλίασ– πολφτιμεσ γνϊςεισ και βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςε κζματα αςφαλείασ 

κρίςιμων υποδομϊν. 

Είναι γεγονόσ ότι κατά τθ διάρκεια των τελευταίων ετϊν και ιδιαίτερα τουσ τελευταίουσ μινεσ, 

θ Χϊρα μασ και όχι μόνο, αντιμετϊπιηε και αντιμετωπίηει ζνα οξυμζνο πρόβλθμα ςτον τομζα 

τθσ ειςόδου και κατά ςυνζπεια τθσ  διαχείριςθσ ενόσ πολφ μεγάλου αρικμοφ προςφφγων - 

μεταναςτών που καταφκάνουν από χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ, τθσ Αφρικισ και τθσ Αςίασ.  

Οι τελευταίεσ εξελίξεισ ςτο κρίςιμο αυτό ηιτθμα, καταδεικνφουν τθν ανάγκθ για ςυςπείρωςθ 

όλων των παραγόντων που ςχετίηονται με τθ λεγόμενθ ‘’διαχείριςθ μεταναςτευτικών 

ροών‘’, εντόσ και εκτόσ των Ελλθνικϊν ςυνόρων. Η μαηικι μετακίνθςθ πλθκυςμϊν 

καλλιζργθςε τον φόβο ςτισ χϊρεσ υποδοχισ και τισ χϊρεσ μετακίνθςθσ, κακϊσ θ τρομοκρατία, 

κακϊσ κατά τθν άποψι μου,  ςυνδζκθκε με τισ μεταναςτευτικζσ ροζσ. 

Η Ελλάδα με διαρκείσ και μεγάλεσ  προςπάκειεσ, με λιγοςτά μζςα, αλλά με ικανά Κυβερνθτικά 

και Υπθρεςιακά ςτελζχθ, λειτουργϊντασ με γνϊμονα τθν ανκρωποκεντρικι διάςταςθ και το 

αίςκθμα Δικαίου, τθρϊντασ πιςτά τισ Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ Συμβάςεισ, κατάφερε και 

ςυνεχίηει να διαχειρίηεται το φαινόμενο αυτό, αποτρζποντασ τα χειρότερα που κα μποροφςαν 

να ςυμβοφν ςε βάροσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ και τθσ Ευρϊπθσ γενικότερα. 

Αναμφιςβιτθτα, θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ αποτελεί το πλζον απαραίτθτο μζςο για τθν 

επίτευξθ τθσ επιτιρθςθσ των ςυνόρων, γεγονόσ που κα ζχει πολλαπλάςια οφζλθ. 

Θα ικελα, παράλλθλα, να τονίςω, λόγω  τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ μου ωσ Αξιωματικοφ 

ςτο Σϊμα τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, κακϊσ και τθσ εναςχόλθςισ μου από τθ κζςθ του 

Αναπλθρωτι Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου Εςωτερικϊν με το προςφυγικό - 

μεταναςτευτικό ηιτθμα, ότι οι επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ  απαιτοφν προςωπικό με άριςτθ 

κατάρτιςθ τόςο ςτθν εκπαίδευςθ όςο και ςτθ γνϊςθ των δικτφων με τα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα, θ οποία τελικά με τθν απόκτθςθ και τθν ανάλογθ εμπειρία, εξαςφαλίηει ςε 

μεγάλο βακμό τθν επιτυχία και τθν αποτελεςματικότθτα κάκε επιχειρθςιακισ ενζργειασ και 

ορκισ υλοποίθςθσ των τικεμζνων, ςε κάκε περίπτωςθ, επιχειρθςιακϊν ςτόχων. 

Η αναφορά του αγαπθτοφ Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςτθν 

περίπτωςθ τθσ Ειδομζνθσ, πράγματι είναι εφςτοχθ.  
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Δεν ιταν τίποτα τυχαίο. Προθγικθκε άριςτοσ ςχεδιαςμόσ από τθν Πολιτικι και Φυςικι Ηγεςία 

του Υπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ, που κάλυπτε  όλεσ τισ ανάγκεσ  και εκπονικθκε 

ςχζδιο δράςθσ ςε υπθρεςιακό και επιχειρθςιακό επίπεδο με ανκρωποκεντρικι διάςταςθ, γι’ 

αυτό και είχαμε αυτά τα κετικά και ςυγχρόνωσ κεαματικά αποτελζςματα. 

Ο ςυνδυαςμόσ τθσ ςκλθρισ δουλειάσ, τθσ βοφλθςθσ, τθσ αποφαςιςτικότθτασ, τθσ γνϊςθσ και 

τθσ εμπειρίασ απζδωςαν καρποφσ. Σιμερα θ Ειδομζνθ αποτελεί για όλο τον κόςμο ςθμείο 

αναφοράσ.  

Πολλοί ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ αναφζρουν ότι θ επιχείρθςθ ςτθν Ειδομζνθ  πρζπει να 

διδάςκεται ςε όλεσ τισ Αςτυνομικζσ Ακαδθμίεσ του κόςμου. 

Η αναφορά και τα άκρωσ κετικά ςχόλια ςτο Εςωτερικό και το Εξωτερικό για τθν επιτυχθμζνθ 

επιχείρθςθ τθσ Ειδομζνθσ, είναι τιμι για τθν Πατρίδα μασ, για τθν Ελλθνικι Αςτυνομία και τθν 

Πολιτικι Ηγεςία του Υπουργείου μασ. 

 Κλείνοντασ κζλω να επιςθμάνω ότι τζτοιου είδουσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, που 

ςυνδυάηουν τθ κεωρθτικι ανάλυςθ με τθν πρακτικι εφαρμογι, αναδεικνφουν το ΚΕ.ΜΕ.Α. ςε 

ςθμείο αναφοράσ, ςυμβάλλοντασ ςτθν περαιτζρω εξειδίκευςθ των εκπαιδευομζνων ςτελεχϊν 

και εκπροςϊπων των ςυναρμόδιων Υπουργείων, Φορζων και Οργανιςμϊν. 

Σασ εφχομαι καλι επιτυχία ςε όλεσ τισ επόμενεσ δράςεισ που προγραμματίηετε και ευελπιςτϊ 

οι δραςτθριότθτεσ του ΚΕ.ΜΕ.Α. να ςυνεχιςτοφν με τθν ίδια επιτυχία και ςτο μζλλον. 


