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Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, 

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά γιατί έχω την τιμή να παρίσταμαι, μαζί με όλους εσάς, 

στα εγκαίνια του  Αστυνομικού Τμήματος Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα νεοσύστατο Αστυνομικό Τμήμα στην εδαφική 

αρμοδιότητα του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που μέχρι τώρα δεν υπήρχε.  

Το Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου Καραϊσκάκη θα καλύπτει τις ανάγκες αστυνόμευσης 

των περιοχών του Δήμου, οι οποίες μέχρι πρότινος αστυνομεύονταν από 

αστυνομική Υπηρεσία με έδρα την πόλη της Άρτας ενώ ήδη πολλά από τα χωριά 

που ανήκουν στην αρμοδιότητα του νέου τμήματος, περιλαμβάνονται στα 

δρομολόγια της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας. 

Με την ίδρυση του Αστυνομικού Τμήματος στην περιοχή ενισχύεται σημαντικά η 

αστυνομική παρουσία στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου, 

διασφαλίζεται η πιο έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών αρχών, ικανοποιώντας τις 

πραγματικές ανάγκες και απαιτήσεις των κατοίκων της περιοχής και διευκολύνεται η 

αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών στον τόπο κατοικίας τους. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Γεωργίου Καραϊσκάκη κ. 
Περικλή Μίγδο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του κτιρίου καθώς 
επίσης και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλαν ουσιαστικά στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας,  γεγονός που αναδεικνύει το 
κοινό ενδιαφέρον και την αρμονική συμπόρευση της Πολιτείας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας και της τοπικής κοινωνίας,  όπως αυτή εκπροσωπείται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της περιοχής αυτής, θα ήθελα να τους 

ευχαριστήσω για την αγάπη και την εμπιστοσύνη προς την Ελληνική Αστυνομία και 
να τους εγγυηθώ ότι από πλευράς μας θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να βρισκόμαστε στο πλευρό του κάθε πολίτη που έχει ανάγκη τη συνδρομή 

μας.    

Απευθυνόμενος στους συναδέλφους που στελεχώνουν το νέο τμήμα, θα ήθελα να 

τους ευχηθώ καλή δύναμη και επιτυχία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Γνωρίζω καλά ότι το νέο τμήμα στελεχώνεται με έμπειρους αστυνομικούς, με υψηλό 

το αίσθημα ευθύνης και προσφοράς, που αφενός γνωρίζουν τις ανάγκες της 

περιοχής και αφετέρου θα επιδείξουν ζήλο για την προάσπιση της ασφάλειας των 

κατοίκων, ανταποδίδοντας σε αυτούς, με το έργο και την προσφορά τους, την 

εμπιστοσύνη με την οποία τους περιβάλλουν. 



Κλείνοντας, κυρία Υπουργέ, είναι σημαντικό που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μας σε 

αυτή τη σημαντική ημέρα για την Ελληνική Αστυνομία στο Νομό της Άρτας. 

Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνετε 

και εγκαινιάζετε σήμερα το Αστυνομικό Τμήμα Γεωργίου Καραϊσκάκη. 

Και εσάς κύριε Αρχηγέ, να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία  και την 

αρωγή σας στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας. 

Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε μαζί μας στη 

σημερινή τελετή, γεγονός που επιβεβαιώνει τους αδιάρρηκτους δεσμούς μεταξύ της 

Αστυνομίας και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα μας τροφοδοτεί με δύναμη 

ώστε όλοι εμείς οι αστυνομικοί να συνεχίσουμε να υπηρετούμε με επαγγελματισμό 

και υπευθυνότητα, το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών στην προστασία και την 

ασφάλεια τους, ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 


