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Οι επιπτϊςεισ τθσ μεταναςτευτικισ-προςφυγικισ κρίςθσ, θ βίαιθ 

ριηοςπαςτικοποίθςθ ςτισ ευρωπαϊκζσ κοινωνίεσ που οδιγθςε ςτα αιματθρά 

τρομοκρατικά χτυπιματα ςτισ πρωτεφουςεσ Κρατϊν-Μελϊν τθσ Ε.Ε., θ 

παρατεταμζνθ ανάφλεξθ ςτθ Μζςθ Ανατολι και ςτθ Βόρεια Αφρικι, θ δράςθ 

ιςλαμιςτικϊν τρομοκρατικϊν οργανϊςεων όπωσ το ISIS, θ παρατεταμζνθ βία ςτθ 

Συρία, ςτο Ιράκ και ςτθ Λιβφθ, αλλά και οι εςωτερικζσ αναταραχζσ ςε μια ςειρά από 

μθ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ τθσ περιοχισ τθσ Μεςογείου αλλάηουν με τρόπο δυναμικό τισ 

ςτακερζσ για τθν ευρωπαϊκι και τθν εκνικι αςφάλεια των κρατϊν. 

Η Ελλάδα βρίςκεται αναμφίβολα αντιμζτωπθ με τισ επιπτϊςεισ τθσ υφιςτάμενθσ και 

εντεινόμενθσ αςτάκειασ ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου. Το ςτελεχιακό δυναμικό των 

Φορζων Επιβολισ του Νόμου αντιμετωπίηει κακθμερινά και άμεςα τισ επιπτϊςεισ 

αςφάλειασ όλων αυτϊν των αςφμμετρων δυναμικϊν. Η διαρκισ επιμόρφωςθ και 

επικαιροποίθςθ των γνϊςεων των ςτελεχϊν των Σωμάτων Αςφαλείασ με ςκοπό τθν 

ενίςχυςι τουσ ςε κεωρθτικό και πρακτικό επίπεδο με νζεσ γνϊςεισ, οι οποίεσ όμωσ 

κα ζχουν πρακτικι ανταπόκριςθ ςτθ δφςκολθ και απαιτθτικι κακθμερινότθτά τουσ, 

ςυνιςτά αδιριτθ ανάγκθ. 

Αυτι ακριβϊσ τθν ανάγκθ ζρχεται να καλφψει θ Θερινι Ακαδθμία Σπουδϊν 

Αςφάλειασ που διοργανϊνει το ΚΕ.ΜΕ.Α., ο επιςτθμονικόσ, ερευνθτικόσ και 

ςυμβουλευτικόσ φορζασ για κζματα πολιτικισ αςφάλειασ και αντεγκλθματικισ 

πολιτικισ του Υπουργείου Προςταςίασ του Πολίτθ. Αξίηει ιδιαίτερθσ μνείασ θ 

διοργάνωςθ ενόσ εντατικοφ προγράμματοσ ςπουδϊν, ειδικά ςχεδιαςμζνου για 

ςτελζχθ των Σωμάτων Αςφαλείασ, με τθ ςυμμετοχι διακεκριμζνων ακαδθμαϊκϊν 

και ερευνθτϊν από πανεπιςτιμια και ερευνθτικά κζντρα τθσ Ελλάδασ και του 

εξωτερικοφ, εκπροςϊπων Υπθρεςιϊν επιβολισ του νόμου κακϊσ και ευρωπαϊκϊν 

και διεκνϊν υπθρεςιϊν με ειδικι επιχειρθςιακι εμπειρία ςτθν αναγνϊριςθ, τθν 

πρόλθψθ και τθ διαχείριςθ κινδφνων. Το Υπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ ζκεςε 

με χαρά υπό τθν αιγίδα του τθν πρωτοβουλία του ΚΕ.ΜΕ.Α. για τθν διεξαγωγι τθσ 

πρϊτθσ Θερινισ Ακαδθμίασ Σπουδϊν Αςφάλειασ και είμαι βζβαιοσ ότι θ εν λόγω 

δράςθ κα επιτφχει και κα κακιερωκεί ωσ ζνασ ειδικόσ εκπαιδευτικόσ κεςμόσ για τα 

ςτελζχθ του Υπουργείου μασ. 

 

 


