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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ  

Α’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ – 18-09-2020 

Το Σχολείο Επιμόρφωσης Αστυνομικών Διευθυντών συνιστά εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
με σκοπό να σας ενισχύσει στην ιεραρχική σας ανέλιξη, παρέχοντάς σας ως αρωγό 
εκπαιδευτικά εφόδια, που θα σας ολοκληρώσουν ως επαγγελματικές προσωπικότητες. 

Η σημερινή αποφοίτηση απότοκο εντατικής επιμόρφωσης δύο εβδομάδων, με 
κεκτημένα εκπαιδευτικά θέματα σύγχρονου τρόπου διοίκησης, ηγεσίας, οργάνωσης και 
λειτουργίας υπηρεσιών, αλλά και τεχνικών επικοινωνίας, χαρακτηρίζεται ως θεμέλιος λίθος 
σε ένα διαρκώς μεταλλασσόμενο, σε θεσμικό και τεχνολογικό επίπεδο, περιβάλλον.  

Οι σημερινές δύσκολες κοινωνικές συγκυρίες, που βιώνουμε, απαιτούν επαγρύπνηση 
και εγρήγορση κατά την επιτέλεση του έργου μας. Η αναγκαιότητα ύπαρξης υπεύθυνου 
επαγγελματισμού, με σκοπό να ανταπεξέλθουμε ουσιαστικά σε κάθε κοινωνική απαίτηση, 
θα προσφέρει αντίστοιχα μια κοινωνική ανταγωνιστική εικόνα εξωστρέφειας και 
προσέγγισης του πολίτη μέσω ποιοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η αδιαμφισβήτητα αξιόλογη εμπειρία που ο καθένας σας έχει αποκτήσει κατά τη 
διάρκεια της επαγγελματικής σας εξέλιξης και της πολυετούς πορείας σας συνιστά ισχυρό 
εφόδιο και στη συνέχεια της διαδρομής σας, που σε συνδυασμό με την παρεχόμενη 
ολοκληρωμένη επιμόρφωση, τη στρατηγική σκέψη και τα ηγετικά χαρακτηριστικά, που 
αποκτήσατε, αναπτύσσει συνθήκες αποτελεσματικότητας, διαφάνειας, ορθής και 
καινοτόμου διοίκησης. 

Διττός είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ο απώτερος στόχος, που σκοπείται να 
υλοποιηθεί με την παρούσα παρεχόμενη εκπαίδευση. Η διοικητική σας ολοκλήρωση ως προς 
τη διοίκηση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με χαρακτηριστικά ηγεσίας και με 
στόχο την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα, και η διοικητική σας ενίσχυση, ώστε μέσα 
από ρηξικέλευθα πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες να επέλθουν μεταρρυθμιστικές 
παρεμβάσεις και ανασχεδιασμοί, οι οποίοι θα δώσουν νέα πνοή στο Σώμα και θα 
δημιουργήσουν συνθήκες ανανέωσης. 

Οι σύγχρονες ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας ως δημόσιου οργανισμού καθιστούν 
αναγκαία την οργανωσιακή αλλαγή, σχεδιασμένη ή αναδυόμενη, η οποία μπορεί και πρέπει 
να επέλθει συνδυαστικά με την εφαρμογή μοντέλων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, ώστε 
να εναρμονιστεί με την ζώσα οντότητα του οργανισμού. 

Είμαι βέβαιος ότι θα εφαρμόσετε ποιοτικές βελτιωτικές συνθήκες διοίκησης με κύριο 
ωφελούμενο τον ίδιο τον πολίτη με διμερή εφαρμογή, μέσω της ενίσχυσης και πραγματικής 
ενστέρνισης των αναγκών του συνόλου του προσωπικού του Σώματος, συνδυαστικά ωστόσο, 
με την πιστή τήρηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεών τους, που έγκεινται στη μέριμνα 
για άψογη εμφάνιση και συμπεριφορά, στην υιοθέτηση στοιχείων αποφασιστικότητας, 
εγρήγορσης, επαγγελματικής ετοιμότητας και συνέπειας. 

Μοντέλα διοίκησης εφαρμόσιμα στην αστυνομική πραγματικότητα είναι εφικτό και 
αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν στην αποφασιστική εκ θεμελίων ενίσχυση, που σήμερα 
επιτελείται στο Σώμα, μέσω βελτιωτικών προσθηκών και νέων εκσυγχρονιστικών μορφών 
διακυβέρνησης, με κύριο χαρακτηριστικό τους την εξυπηρέτηση του πολίτη άμεσα, 
αποτελεσματικά, ψηφιακά και επιτυχημένα. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Διοικητή της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, στο σύνολο του προσωπικού της Σχολής, που αγόγγυστα 
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εργάζεται διαρκώς για το βέλτιστο αποτέλεσμα, καθώς και τους επιμορφωτές σας για τις 
ολοκληρωμένες επιστημονικές και ακαδημαϊκές γνώσεις που σας παρείχαν. 

Εύχομαι σε όλους σας προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία και φυσικά καλή 
σταδιοδρομία,, επιτυχημένη υπηρεσιακή διαδρομή και δυναμική ιεραρχική ανέλιξη. 

Σας ευχαριστώ! 


