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Αξιωματικών, στην οποία φοίτησαν συνολικά 95 ανώτεροι αξιωματικοί του ΠΣ.
Το γεγονός της πανδημίας του κορωνοιού, το οποίο, δυστυχώς, έπληξε
και συνεχίζει να πλήττει με τραγικό τρόπο την ανθρωπότητα, παρότι άφησε το
στίγμα του στα εκπαιδευτικά δρώμενα της Σχολής και καθορίζει τη σημερινή
διαδικασία αποφοίτησης, δεν στάθηκε εμπόδιο στη λειτουργία και ολοκλήρωση
των προγραμμάτων σπουδών όλων των Σχολών της ΠΥΡΑ. Παράλληλα
έδωσε την δυνατότητα να δοκιμασθούν με επιτυχία καινοτόμες τεχνολογίες και
τεχνικές εκπαίδευσης και αποτέλεσε πεδίο εκπαίδευσης και σπουδαίας
εμπειρίας στον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων. Ακόμη, ανέδειξε
τις επιχειρησιακές δυνατότητες του ΠΣ και τις ικανότητες και δεξιότητες του
προσωπικού και των σπουδαστών των Σχολών του, ιδιαίτερα των Δοκ.
Ανθ/γών, οι οποίοι με απόλυτη επιτυχία εργάστηκαν στις νέες δομές
ιχνηλάτησης του κορωνοϊού και καταγραφής πολιτών εκ του εξωτερικού.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσα από τη δοκιμασία αυτή,
ως λαός ανασύραμε και αναδείξαμε ξεχασμένες αρετές και αξίες, όπως αυτές
της υπευθυνότητας, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της συνεργασίας, της
συνέργειας, της πειθαρχίας, του σεβασμού προς το αγαθό της ζωής και
αποτελέσαμε παράδειγμα για άλλους λαούς.

Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη περίοδο που προηγήθηκε, που δοκίμασε και
συνεχίζει να δοκιμάζει σωματικές και ψυχικές αντοχές, κρατικούς μηχανισμούς
και συστήματα, η Σχολή Επ. και Μετ. παρέμεινε πιστή στην αποστολή της.
Επιδίωξε την όσο δυνατόν πιο άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των
σπουδαστών της στις νέες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνικής, με στόχο
να ανταποκρίνονται πλήρως, τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, όσο
και στις ειδικές απαιτήσεις του πυροσβεστικού επαγγέλματος.
Ειδικότερα, μέσα από τη φοίτηση των νέων ανώτερων αξιωματικών στη
Σχολή, επιδιώκεται η ανάλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, η έρευνα, μελέτη και ενημέρωση στα σύγχρονα και
γενικότερα θέματα και προβλήματα διοίκησης προσωπικού και επιτελικού
σχεδιασμού, καθώς και στα θέματα επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και
σχέσεων κράτους και πολίτη.
Στόχος, η βελτίωση της επαγγελματικής τους κατάρτισης και η
δημιουργία ικανών ηγετικών στελεχών, που θα προάγουν και θα εξελίσσουν το
Πυροσβεστικό Σώμα, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στα νέα δεδομένα
και στις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις.
Η Πυροσβεστική Ακαδημία, με γνώμονα όλα τα παραπάνω, φροντίζει για
τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος σπουδών της Σχολής, το οποίο
περιλαμβάνει εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα, σημαντικό αριθμό
διαλέξεων πάνω σε κρίσιμα εθνικά και διεθνή θέματα, καθώς και επισκέψεων
σε υποδομές ιδιαίτερου πυροσβεστικού ενδιαφέροντος. Επίσης, ιδιαίτερα
σημαντικό κριτήριο στην επιτυχή υλοποίησή της εκπαίδευσης αποτελεί η
επιλογή καταξιωμένων καθηγητών, τόσο ιδιωτών, όσο και αξιωματικών των ΕΔ
& ΣΑ.

Όλα αυτά εγγυώνται, όχι μόνο την παροχή όλων των αναγκαίων

γνώσεων που απαιτούνται για να ανταποκριθούν με επιτυχία οι σπουδαστές
στα δύσκολα και απαιτητικά καθήκοντά τους, αλλά ταυτίζονται και με την
ιδιαίτερη βαρύτητα, που η πολιτική και φυσική Ηγεσία του Πυρκού Σώματος
δίνει στην εκπαίδευση και στη μετεκπαίδευση των στελεχών του.

Αξιότιμε κ. Γενικέ
Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι, παρά τις δυσκολίες που
προαναφέρθηκαν, το επίπεδο της εκπαίδευσης που έλαβαν οι σημερινοί
απόφοιτοι, τους καθιστά έτοιμους και ικανούς, να συνεχίσουν την αποστολή
τους με περισσότερα εφόδια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Αξιωματικοί, απόφοιτοι της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης
Η σύγχρονη κοινωνία, υπό την επιρροή και της παγκοσμιοποίησης,
στηρίζεται πλήρως στις εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης και η διαρκής
εξέλιξή της ανατρέπει ταχύτατα τα δεδομένα. Οι συνθήκες αυτές, αλλά και
έκτακτες κρίσεις όπως αυτή του κορωνοϊού, καταδεικνύουν περίτρανα ότι η
αρχική εκπαίδευση, δεν αρκεί για την ενεργό προσαρμογή σας σε αυτό το
ραγδαία μεταβαλλόμενο, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον και επιβάλει
την ανάγκη της συνεχούς δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Παράλληλα,
βρίσκεστε σε ένα καθοριστικό στάδιο της σταδιοδρομίας σας, πριν φτάσετε
στην απόλυτη επαγγελματική καταξίωση. Αξιοποιήστε λοιπόν τις γνώσεις που
αποκομίσατε, όχι μόνο για να εξελίξετε το ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και
προσωπικό σας επίπεδο, αλλά και για να πετύχετε ταυτόχρονα το ίδιο για τους
υφισταμένους σας. Αποτινάξτε

τη συνήθεια, το τυπικό και το εθιμικό.

Αναζητήστε το νέο, δοκιμάστε το και εφαρμόστε το. Το έργο που καλείστε να
επιτελέσετε, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό, επίπονο και υψηλής ευθύνης,
ταυτόχρονα όμως και συναρπαστικό, που χαίρει κοινωνικής αποδοχής και
εκτίμησης.
Γνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλατε για να ανταποκριθείτε στις
απαιτήσεις της Σχολής - παράλληλα με τις λοιπές υπηρεσιακές σας
υποχρεώσεις αλλά και τις πρωτόγνωρες συνθήκες και δυσκολίες που
προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού - και έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα
συνεχίσετε να παρακολουθείτε τις τεχνολογικές εξελίξεις, ότι θα υιοθετείτε
καινοτόμες πρακτικές και σύγχρονες αντιλήψεις και ότι θα υπηρετείτε αξίες και
αρχές που θα αναδεικνύουν τον επαγγελματισμό σας και την αποστολή του
Πυροσβεστικού Σώματος, σας συγχαίρω για την ευδόκιμη αποφοίτησή σας,
ευχόμενος να έχετε υγεία και μια απόλυτα επιτυχημένη
σταδιοδρομία.

πυροσβεστική

