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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παρευρίσκομαι σήμερα στην τελετή 
αποφοίτησής σας και επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ συγχρόνως καλή 
σταδιοδρομία και καλή επαγγελματική πορεία, η οποία θα προδιαγράφεται 
από μια διαδρομή προσφοράς για μια αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία  
και ασφαλείς πολίτες. 
 
Η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια παροχής συνεχούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των στελεχών της και με στόχευση την επαγγελματική τους ώθηση 
και διοικητική τους επάρκεια, θέτει ως προτεραιότητα την αναβάθμιση του 
γνωστικού και επιστημονικού επιπέδου των στελεχών της, ώστε ταυτόχρονα 
να αναβαθμίζεται και το επίπεδο του συνολικότερου προσφερόμενου έργου. 
 
Η ιεραρχική σας ανέλιξη και άνοδός σας στη βαθμολογική κλίμακα των 
Ανωτέρων Αξιωματικών του Σώματος ισοδυναμεί με προσωπική επιβεβαίωση, 
αλλά και επαγγελματική ευθύνη, σηματοδοτώντας την υποχρέωση για 
προσφορά έργου. 
 
Η εκπαίδευση που σας παρήχθει συνιστά ένα κράμα αστυνομικών, 
διοικητικών, δικαιϊκών και ευρύτερων γνώσεων, το οποίο επαυξάνει τις ήδη 
υπάρχουσες και σας μυεί στην υιοθέτηση σύγχρονων μοντέλων δημόσιας 
διοίκησης και ηγεσίας, η εφαρμογή των οποίων θα δώσει νέα πνοή στον 
τρόπο διοίκησης υπηρεσιών, που θα εστιάζουν στην αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. 
 
Επίσης, η διοικητική σας επάρκεια και το επιστημονικό σας υπόβαθρο θα σας 
επιτρέψουν στρατηγικά και επιχειρησιακά να δώσετε ώθηση στο 
επιτελούμενο έργο μέσα από μοντέλα αστυνόμευσης, που με συγκεκριμένη 
στόχευση, θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο της παραβατικότητας και της 
εγκληματικότητας και θα εμπεδώσουν στον πολίτη το αίσθημα ασφάλειας. 
 
Κάθε σχεδιασμός, πρωταγωνιστή και εφαρμοστή έχει το ανθρώπινο δυναμικό, 
για το οποίο πρέπει να αποτελείτε εμπνευστές και εμψυχωτές, και να στέκεστε 
δίπλα του αντιλαμβανόμενοι τα τυχόν προσωπικά και οικογενειακά 
προβλήματά του, τα οποία στέκονται ανασταλτικός παράγοντας κατά την 
επιτέλεση των καθηκόντων του.  
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Κατά τη διαχείριση του προσωπικού είναι αναγκαίο να δημιουργείτε εκείνες 
τις συνθήκες, ώστε η πειθαρχημένη σκέψη, η κυριαρχία, η εγρήγορση και η 
αποφασιστικότητα να συνιστούν χαρακτηριστικά του ένστολου που είναι 
δίπλα στον πολίτη καθημερινά. Το υψηλό αίσθημα δικαίου, επίσης, 
χαρακτηρίζεται ως βασική αξία, που πρέπει να διατρέχει τον υπεύθυνο και 
επαγγελματία αστυνομικό.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κοινωνικής αναγνώρισης του έργου της 
Ελληνικής Αστυνομίας είναι αναγκαία η διατήρηση και η ενίσχυση μιας 
αξιόπιστης, ισχυρής, προσεγμένης και εξωστρεφούς εικόνας, που θα εμπνέει 
συναισθήματα εμπιστοσύνης προς τον πολίτη. Προς αυτή την κατεύθυνση και 
με σκοπό τη θεμελίωση της υγιούς αλληλεπίδρασης με τον πολίτη, η 
διαφάνεια και η ταυτόχρονη απόρριψη κάθε φαινομένου διαφθοράς και 
ασυδοσίας απαιτείται να γίνει αυτοσκοπός κάθε στελέχους του Σώματος. 
 
Η πολιτοκεντρική διοίκηση με ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά και η  διαρκής, 
ανιδιοτελής προσφορά δίνει προστιθέμενη αξία στο έργο μας. Η επικέντρωσή 
μας στο αγαθό της ασφάλειας, της σταθερότητας, της συνοχής και της 
ομαλότητας συνιστά καθήκον  μας.  
 
Και το καθήκον μας αυτό, ως Αρχηγός του Σώματος, θα καταβάλλω κάθε 
δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αναβάθμισής του μέσα από ένα 
φάσμα δράσεων προς ενίσχυση του κάθε αστυνομικού και κατ’ επέκταση του 
Σώματος ποικιλοτρόπως: 

- με την ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής,  
- με τον εφοδιασμό του προσωπικού με είδη ατομικής προστασίας, 
- με τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων 
- με την ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και την 

άρτια στελέχωση των υπηρεσιών, σύμφωνα  με τις υφιστάμενες 
ανάγκες του, αλλά και 

- με την επίλυση χρόνιων ζητημάτων, που απασχολούν το 
προσωπικό και στοχεύουν: 

- στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας με απλούστευση και 
ψηφιοποίηση διαδικασιών, 

- στην αποδέσμευση του προσωπικού από πάρεργα, όπως οι 
επιδόσεις δικογράφων και η καθιέρωση ενός νέου τρόπου 
βασιζόμενου στην τεχνολογία μέσω τηλεπιδόσεων 

- στον περιορισμό των μεταγωγών με τη θέσπιση της τηλεδίκης, 
καθώς και  

στην επίλυση μιας σειράς άλλων καίριων θεμάτων. 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Ολοκληρώνοντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και όλο το 
προσωπικό που εργάστηκε για την επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης 
εκπαίδευσης. Επίσης, όλο το διδακτικό προσωπικό για την ακαδημαϊκή 
επάρκεια και την επιστημονική κατάρτιση, με την οποία μεταλαμπάδευσαν 
τα γνωστικά αντικείμενά. 

Είμαι πεπεισμένος ότι ως στελέχη θα αξιοποιήσετε τα εκπαιδευτικά σας 
εφόδια για την προώθηση των πυλώνων του αστυνομικού θεσμού, οι 
οποίοι συμπυκνώνονται στην εγκαθίδρυση περιβάλλοντος εσωτερικής 
ασφάλειας και σταθερότητας, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας  
και φυσικά στον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας προς όφελος του 
πολίτη και του κοινωνικού συνόλου. 

Εύχομαι ολόψυχα να έχετε καλή και ευδόκιμη σταδιοδρομία με επιτυχία και 
διαύγεια κατά την επιτέλεση του σημαίνοντος έργου σας, προσωπική και 
οικογενειακή υγεία και ευτυχία, αλλά και ευοίωνη ανέλιξη στις ανώτατες 
βαθμίδες της ιεραρχίας  της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Σας ευχαριστώ! 


