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Κυρίες και κύριοι,  
 
Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση που ως Αρχηγός του Σώματος έχω την τιμή και 

τη χαρά να σας υποδεχτώ και να σας καλωσορίσω, κι εφέτος, στο Πληροφοριακό 
Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 
Ένα Πληροφοριακό Κέντρο που, έστω και με τη μικρή σε σχέση με τη συνολική 
χρονική διάρκεια λειτουργίας του διακοπή της 3ετίας 2011-2013, έχει πλέον 

ταυτιστεί με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ως αναπόσπαστο συστατικό της.  
 
Έτσι αντιλαμβανόμαστε στην Ελληνική Αστυνομία τη λειτουργία του 

Πληροφοριακού μας Κέντρου στο χώρο αυτό, κι έτσι εκτιμώ πως έχει αποτυπωθεί 
στην αντίληψη της κοινωνίας· ως βασικό στοιχείο του δομικού σχήματoς της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 

 
Γιατί, μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να μη συνδέεται άμεσα με το θεματικό 
εμπορικό – επιχειρηματικό αντικείμενο της Έκθεσης, ωστόσο η αδιάλειπτη δράση 

και το έργο που επιτελεί, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, 
εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες ευνομίας, ασφάλειας και κοινωνικής 
σταθερότητας, για την ελεύθερη ανάπτυξη κάθε νόμιμης δραστηριότητας με 

έμφαση τις επενδύσεις και την ανάπτυξη της οικονομίας. 
 

Αυτό, ακριβώς, σηματοδοτεί η διαχρονική παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης: 
     πως είναι πάντοτε παρούσα, πάντοτε έτοιμη, κάθε φορά πιο σύγχρονη, κάθε 

φορά πιο ικανή να υπερασπιστεί το δικαίωμα της κοινωνίας στην ασφάλεια και 
την ηρεμία, το δικαίωμα των πολιτών στην ανεμπόδιστη ανάπτυξη των 
δημιουργικών τους δυνατοτήτων· έτοιμη να συνδράμει την  προσπάθεια της 

χώρας για οριστική οικονομική ανάκαμψη και αναβάθμιση της αναπτυξιακής της 
προοπτικής. 
 

Αυτό, ακριβώς, επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσω των δράσεων που 
παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό μας Κέντρο:  
 την πολύπλευρη, αδιάλειπτη και ουσιαστική δραστηριότητα που 

αναπτύσσεται από την Ελληνική Αστυνομία, σ’ όλο το φάσμα της εθνικής και 
κοινωνικής της αποστολής,  

 την αμείωτη προσπάθεια του προσωπικού του Σώματος, κάθε στιγμή, σε 

κάθε σημείο της Ελληνικής Επικράτειας,  
 το σταθερό ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό του αστυνομικού Οργανισμού 

και τη σημασία της ισχυρής αμφίδρομης σχέσης Αστυνομίας-πολιτών, ως 
κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής κατεύθυνσης και του στρατηγικού μας 
σχεδιασμού,  
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 τη δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταποκρίνεται με επάρκεια και 
αποτελεσματικότητα στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της Πολιτείας και των 

πολιτών. 
 
Ειδικότερα, οι επισκέπτες του Πληροφορικού μας Κέντρου, θα μπορέσουν, 

καταρχήν: 
 να ενημερωθούν για τις νέες καινοτόμες και φιλικές προς τους πολίτες 

δράσεις που εφαρμόστηκαν ή αναβαθμίστηκαν επιχειρησιακά  κατά την 

τελευταία διετία όπως: 
- οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, ο θεσμός  που σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα όχι μόνον έχει επεκταθεί στις περισσότερες Δ/νσεις Αστυνομίας της 

χώρας, και συνεχίζει να επεκτείνεται, αλλά έχει παγιωθεί στην αντίληψη των 
τοπικών κοινωνιών και ιδίως των παραμεθόριων και απομακρυσμένων 
περιοχών ως απαραίτητο στοιχείο της καθημερινότητάς τους,  

- o «Τοπικός Αστυνόμος», ο βασικός αυτός συνδετικός κρίκος μεταξύ του 
Αστυνομικού Τμήματος της περιφέρειας με την τοπική κοινωνία, 
- o «Αστυνομικός της Γειτονιάς», ένας «ξεχασμένος» θεσμός, ο οποίος πλέον 

αξιοποιείται συστηματικά και συμβάλλει ουσιαστικά με την παρουσία και το 
έργο του στην εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας και την καθημερινή 

εξυπηρέτηση των κατοίκων στις γειτονιές των αστικών κέντρων, και 
- οι αστυνομικές περιπολίες με ποδήλατα, μέσω των οποίων ενισχύεται η 
εμφανής αστυνομική παρουσία, ισχυροποιείται η προληπτική αστυνομική 

δράση και βελτιώνεται περαιτέρω το επίπεδο προστασίας και εξυπηρέτησης 
των κατοίκων και των επισκεπτών, ιδίως αστικών και τουριστικών περιοχών. 

 

Επίσης, οι επισκέπτες του Περιπτέρου μας, θα έχουν τη δυνατότητα: 
 να γνωρίσουν τη σύγχρονη και επιστημονική πλευρά της Ελληνικής 

Αστυνομίας μέσω του έργου:  

- της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της πιστοποιημένης ως μία 
από τις κορυφαίες στην Ευρώπη Εγκληματολογική Υπηρεσία, που έχει ως 
αποστολή τη επιστημονική διερεύνηση του τόπου του εγκλήματος με την 

αξιοποίηση του πλέον σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και 
επιστημονικών μεθόδων, και 
- της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία όπως όλοι 

γνωρίζετε, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια των πολιτών και 
κυρίως των παιδιών στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, 
 

Ακόμη, στο χώρο του Πληροφοριακού Κέντρου της Ελληνικής Αστυνομίας 
παρουσιάζονται, για την ενημέρωση των επισκεπτών, ειδικότερες δράσεις του 

Σώματος αναφορικά με την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων όπως: 
- η καταπολέμηση της καλλιέργειας, εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας 
ναρκωτικών και τα εξαιρετικά αποτελέσματα που παράγονται καθημερινά από 

τη συνεχή και οργανωμένη προσπάθεια του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας να περιορίσει την εγκληματική αυτή δραστηριότητα και να 
προστατέψει την κοινωνία και ιδίως τις νεαρές ηλικίες από τις καταστροφικές 

της συνέπειες, 
- η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και γενικά η αναβάθμιση του 
επιπέδου της οδικής ασφάλειας, μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων  

συστημάτων αστυνόμευσης του οδικού δικτύου και της προσπάθειας 
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ευαισθητοποίησης των πολιτών, ως προς την οδηγική τους συμπεριφορά και 
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την οδική ασφάλεια και το τροχαίο 

ατύχημα, και 
      - η αντιμετώπιση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών και η πολύπλευρη 

συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση του μείζονος αυτού 

φαινομένου. 
 
Περαιτέρω, η περιήγηση στο χώρο του Πληροφοριακού μας Κέντρου, δίνει τη 

δυνατότητα στους επισκέπτες: 
 να ενημερωθούν για τη δράση και το έργο κατεξοχήν «μάχιμων» Υπηρεσιακών 

Μονάδων της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως: 

- οι Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης - η γνωστή Ομάδα ΔΙΑΣ- και η εξίσου 
γνωστή ομάδα ‘’Ζ’’, οι οποίες με την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση 
τους συμβάλλουν αποφασιστικά στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας και 

την προστασία των πολιτών, τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό 
επίπεδο και  
-η Διεύθυνση ΕιδικώνΑστυνομικών Δυνάμεων, με τη σημαντική συνδρομή στο 

επιχειρησιακό έργο των άλλων αστυνομικών Υπηρεσιών καθώς και την 
αντιμετώπιση εξαιρετικά κρίσιμων και σοβαρών περιστατικών από την Ειδική 

Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα. 
 
Ακόμη, οι επισκέπτες του Πληροφοριακού μας Κέντρου θα μπορέσουν: 

- να ενημερωθούν για τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με 
κοινωνικούς και άλλους φορείς και τις δραστηριότητες που αναπτύσσει σ΄ένα 
ευρύτατο φάσμα αντικειμένων σημαντικού κοινωνικού ενδιαφέροντος,  

- να δουν από κοντά μια ομάδα δικυκλιστών ΔΙ.ΑΣ, την Κινητή Αστυνομική 
Μονάδα και ένα από τα Μη Στελεχωμένα Αεροσκάφη, τα γνωστά drone’s, με 
τα οποία έχει προσφάτως εξοπλιστεί η Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να 

ενισχύσει τις υποστηρικτικές της δυνατότητες στον καθημερινό της αγώνα για 
την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών και να συνδράμει στην 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 
Τέλος, στον εξωτερικό χώρο του περιπτέρου έχει τοποθετηθεί τάπητας 
κυκλοφοριακής αγωγής όπου οι μικροί μας φίλοι, τα παιδιά των επισκεπτών, 

μπορούν να συζητήσουν και να ενημερωθούν στην πράξη από αστυνομικούς της 
Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για τους κανόνες κυκλοφορίας και την 
ασφαλή οδική συμπεριφορά.  

 
Κυρίες και κύριοι, 

 
η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη συμπίπτει χρονικά με την ολοκλήρωση 
της πρώτης φάσης του προγράμματος αναδιοργάνωσης-αναδιάταξης των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 
 
Ενός προγράμματος που σκοπό έχει τη διαμόρφωση μιας ορθολογικής, 

σύγχρονης και αποτελεσματικής οργανωτικής δομής που θα επιτρέψει στην 
Ελληνική Αστυνομία να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της προς τη χώρα και την 
κοινωνία και να συνεχίσει με επιτυχία τη διαχρονική της διαδρομή. 
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Η ευρύτατη αυτή μεταρρυθμιστική οργανωτική πρωτοβουλία, οι δραστηριότητες 

που ενδεικτικά και συνοπτικά παρουσιάζονται στο Πληροφοριακό μας Κέντρο και 
γενικά το σημαντικό έργο που αδιαλείπτως παράγεται από την Ελληνική 
Αστυνομία και τον Τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του 

Υπουργείου Εσωτερικών, σε επιχειρησιακό, κοινωνικό και νομοθετικό επίπεδο, 
επιβεβαιώνουν, απλώς την κοινή εκείνη διαπίστωση που κατά τρόπο απολύτως 
ευκρινή και πειστικό αποτυπώνεται και στους σχετικούς δείκτες εμπιστοσύνης 

των πολιτών: 
 πως η Ελληνική Αστυνομία εκπληρώνει με αποτελεσματικότητα την αποστολή 
της· πως διατηρεί και ενισχύει την αξιοπιστία της στην αντίληψη και τη 

συνείδηση των πολιτών. 
 

Σ’ αυτή την κοινή διαπίστωση θα μου επιτρέψετε να προσθέσω και τη 

διαβεβαίωση πως η Ελληνική Αστυνομία: 
 - συνεχίζει με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αποφασιστικότητα, τον ίδιο σταθερό 
ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό το έργο και την προσφορά της,  

 -  εξακολουθεί να στέκεται δίπλα στον πολίτη, αρωγός στις δυσκολίες και τις 
ανάγκες του, υπερασπιστής των δικαιωμάτων του, ευαίσθητος «δέκτης» των 

προσδοκιών του, 
 - εντείνει τις δράσεις της για την καταπολέμηση του εγκλήματος, την 
προστασία, την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη στήριξη της 

χώρας και της κοινωνίας στην προσπάθειά τους για οικονομική ανάκαμψη και 
ευημερία, 
 - συνεχίζει με τη στήριξη της Πολιτείας, να εκσυγχρονίζεται και να ενισχύει τη 

λειτουργική της επάρκεια και την επιχειρησιακή της δυναμική, παρά τις 
αντιξοότητες, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, 
 -  ισχυροποιεί τους δεσμούς της με την κοινωνία και διευρύνει τη μέριμνά της 

για το προσωπικό του Σώματος μέσω συγκεκριμένων θεσμικών πρωτοβουλιών, οι 
οποίες οριοθετούνται από τους αδιαπραγμάτευτους όρους της αξιοκρατίας, της 
διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της δικαιοσύνης. 

 
Κυρίες και κύριοι, 
 

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Πληροφοριακό μας Κέντρο και 
για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλετε την Ελληνική Αστυνομία. 
 

Η στήριξή σας και η αναγνώρισή της προσπάθειάς μας ενισχύουν το ηθικό μας και 
μετατρέπονται στη συνείδησή μας στην υποχρέωση να ανταποδώσουμε με την 

προσπάθεια και το έργο μας, στη χώρα και στους πολίτες -σ’ εσάς- την 
εμπιστοσύνη που μας επιδαψιλεύετε. 
 

Ευχαριστώ, επίσης, το προσωπικό του Σώματος καθώς και όλους όσοι μ’ 
οποιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν στη δημιουργία του Πληροφοριακού Κέντρου 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 
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Τέλος, δεδομένης της οιονεί επετειακού χαρακτήρα χρονικής συγκυρίας, υπό την 
έννοια ότι ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας περιόδου, μιας νέας 

προσπάθειας και για την Ελληνική Αστυνομία, να μου επιτραπεί, δημόσια  να 
ευχαριστήσω όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όλους τους 
συναδέλφους μου για τη διαρκή τους προσπάθεια να υπηρετούν με 

επαγγελματισμό, με υπευθυνότητα και πολλές φορές με αυταπάρνηση και 
διακινδύνευση της ζωής τους το αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών, της 
κοινωνίας, στην προστασία και την ασφάλεια τους. 


