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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

Β’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ  - 2-10-2020 

 

Η παρουσία σας στο συγκεκριμένο Σχολείο Επιμόρφωσης, εκτός από την 

ολοκληρωμένη ως προς το γνωστικό αντικείμενο μετεκπαίδευση που σας παρείχε, στόχευσε 

κατά κόρον στη διατήρηση ενός ιδιαιτέρως υψηλού επαγγελματικού επιπέδου και στην 

ύπαρξη διοικητικά συνεκτικών ερεισμάτων, που με τη σειρά τους συντελούν στην 

αναβαθμισμένη και ποιοτική απόδοση του Σώματος. 

Προς την κατεύθυνση αυτή το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών παρέχει 

εχέγγυα ποιότητας, εχέγγυα αποτελεσματικής και καινοτόμου διοίκησης, ενισχύοντας όλους 

εσάς με γνώσεις, που ως απώτερη στόχευση έχουν να σας καταστήσουν επαρκείς 

μελλοντικών στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδιασμών. 

Με την ολοκλήρωση του δευτέρου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος 

επιτυγχάνεται η έξοδος πλήρως καταρτισμένων και επιμορφωμένων στελεχών επί 

αντικειμένων διοικητικής επιστήμης, διαχείρισης προσωπικού, επικοινωνιακών πολιτικών, 

μοντέλων διοίκησης, διαχείρισης αλλαγών και ποιοτικού και ποσοτικού μετασχηματισμού. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η ορθολογική διαχείριση του προσωπικού για την επίτευξη του βέλτιστου 

επιχειρησιακά και επιτελικά αποτελέσματος χρειάζεται να συνδυάζεται διοικητικά με τη 

διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας και κλίματος και με χαρακτηριστικά ομαδικής 

συνεργασίας, εσωτερικής επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων, παρακίνησης για 

αποδοτικότητα και με την από μέρους σας ανάπτυξη χαρακτηριστικών ηγεσίας, κατανόησης, 

αλλά και αποφασιστικότητας. 

Στις ιδιαιτέρως δύσκολες κοινωνικές συγκυρίες, τις οποίες, επαγγελματικά, αλλά και 

ατομικά, βιώνουμε είναι αναγκαία η ύψωση ενός αρραγούς και συνεκτικού μετώπου, το 

οποίο θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του έργου μας, και θα αποδείξει εναργώς ότι 

η ζώσα δύναμη του Σώματος, είμαστε το σύνολο των στελεχών του.  

Οι απαιτητικές και επίπονες συνθήκες κατά τις οποίες τα στελέχη μας καλούνται να 

ανταποκριθούν διαρκώς, αποκαλύπτει πολλαπλώς: 

- Την ύπαρξη επαγγελματικής αυτάρκειας και ισχυρού επαγγελματικού υπόβαθρου 

των ιδίων 

- Την ορθή και άρτια επιχειρησιακή ανταπόκριση επί οποιουδήποτε συμβάντος, αλλά 

και 

- Τη σημασία ύπαρξης επιτυχημένων στρατηγικά κατευθύνσεων από όλα τα επίπεδα 

διοίκησης 
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Η ανάληψη αυξημένης ευθύνης καθηκόντων ως Αστυνομικοί Διευθυντές συμπίπτει 

χρονικά με την ύπαρξη σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία απαιτούν 

επαγρύπνηση και εγρήγορση για τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας. Η κρίση του 

μεταναστευτικού και της δυναμικής παρουσίας της Ελληνικής Αστυνομίας στα εθνικά μας 

σύνορα, αλλά και η καθημερινή ανταπόκρισή μας στη μάχη κατά του κορωνοϊού, μας 

φέρνουν αντιμέτωπους με την αναγκαιότητα επάρκειας κατά τη διαχείριση κρίσιμων 

περιστατικών και φυσικά με την αποτελεσματική και αποφασιστική επίλυσή τους. 

Με την επάνοδό σας στις Υπηρεσίες σας, σας καλώ: 

- Να εφαρμόσετε όσα κατακτήσατε κατά τη συγκεκριμένη εκπαίδευση,  

- Να τα βελτιστοποιήσετε και να τα χρησιμοποιήσετε με γνώμονα την καινοτομία  και 

την εξωστρέφεια, 

- Να είστε δίπλα στον πολίτη και στην κοινωνία, 

- Να αφουγκράζεστε τις κοινωνικές τοπικές απαιτήσεις, 

- Να δημιουργείτε γέφυρες επικοινωνίας με όλους τους φορείς των περιοχών 

ευθύνης σας, διευρύνοντας το δίκτυο επικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας,  

- Να είστε ενεργά συμμέτοχοι σε κάθε ανακύπτον ζήτημα,  

- Να στέκεστε δίπλα στο προσωπικό μας αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες του, ενώ 

τέλος 

- Να το ευαισθητοποιείτε για την πιστή τήρηση και ανταπόκριση στα καθήκοντά 

τους. 

Για την επιτυχή διοργάνωση και ολοκλήρωση και των δύο κύκλων θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τη Διοίκηση και το προσωπικό της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, 

αλλά και τους επιμορφωτές σας, που συνέβαλαν στην παροχή ενός ολοκληρωμένου 

εκπαιδευτικά προγράμματος. 

Δυστυχώς, οι φετινές κοινωνικές συγκυρίες με την ύπαρξη του κορωνοϊού δεν 

επέτρεψαν την παρουσία των Κυπρίων συναδέλφων μας, ωστόσο σύντομα εύχομαι να 

βγούμε νικητές από τη συγκεκριμένη μάχη και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, και τον 

επόμενο χρόνο να συνεχιστεί ανεμπόδιστα η συμμετοχή τους. 

Εύχομαι σε όλους σας ευδόκιμη επαγγελματική σταδιοδρομία, επιτυχημένη 

υπηρεσιακή διαδρομή και δυναμική ιεραρχικά ανέλιξη. 

Σας ευχαριστώ! 


