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Χαιρετισμός Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή 

Δυτικής Μακεδονίας κατά την ημερίδα «Ο ρόλος και η συμβολή 
της ΕΛ.ΑΣ. στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία» 

 

 Κοζάνη, 16-04-2019 
 
 

Ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας, σας 
καλωσορίζω στην σημερινή εκδήλωση, η οποία έχει ως θέμα: «Ο ρόλος και η συμβολή 
της Ελληνικής Αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των Ατόμων με Αναπηρία». 

 
Η Ελληνική Αστυνομία, έχει παγιωθεί στην ευρεία κοινωνική συνείδηση, ως ένας 

από τους βασικούς θεματοφύλακες αξιών και ιδανικών, απαλλαγμένη από κάθε είδους 
στερεότυπα προκαταλήψεων και διακρίσεων. Παράλληλα επισημαίνεται, ότι κυρίαρχο 
μέρος της αποστολής της, αποτελούν η προστασία και η ασφάλεια, όλων ανεξαιρέτως 

των πολιτών, η προάσπιση των δικαιωμάτων τους, καθώς και η διασφάλιση της 
απρόσκοπτης διαβίωσης και της πλήρους συμμετοχής τους στην κοινωνικοοικονομική 
ζωή της χώρας. 

 
 Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής 

Μακεδονίας, με συνδιοργανωτές, την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία 

Δυτικής Μακεδονίας και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης, πραγματοποιεί τη σημερινή ημερίδα. 

 

    Στην εκδήλωση αυτή, συμμετέχουν αξιόλογοι ομιλητές, με πολυετή εμπειρία και 
εξειδικευμένη γνώση, οι οποίοι, μέσα από τις ειδικές παρουσιάσεις τους, θα 
προσπαθήσουν να αναδείξουν το θέμα και να μας ευαισθητοποιήσουν ως άτομα, αλλά 

και ως κοινωνία, γενικότερα. 
 

   Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω, ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς, η 
παρουσία στην εκδήλωση της Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κυρίας Όλγας 
Γεροβασίλη και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντστράτηγου κυρίου 

Αριστείδη Ανδρικόπουλου. Η παρουσία τους, εδώ, καταδεικνύει ότι τόσο η πολιτική, 
όσο και η φυσική ηγεσία, στηρίζουν τέτοιες δράσεις και ενδιαφέρονται για τα 
προβλήματα όλων των πολιτών, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της 

χώρας μας, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία. 
 
 Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω, τόσο την προαναφερόμενη Ομοσπονδία 

Δυτικής Μακεδονίας και το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Κοζάνης, που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έτσι ευοδώθηκε η προσπάθειά μας για την 
πραγματοποίηση της σημερινής ημερίδας, όσο την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 

το Δήμο Κοζάνης, για την πολύτιμη υποστήριξη που μας παρείχαν. 
 
   Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιόλογους ομιλητές, που πρόθυμα 

ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, αλλά και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα 
εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. 
 

 Τελειώνοντας, εύχομαι η σημερινή εκδήλωση, να μας δώσει το έναυσμα για να 
ξεκλειδώσουμε την ιδιαιτερότητα των Ατόμων με Αναπηρία και να κάνουμε ένα μικρό 

βήμα προς την επίτευξη του στόχου μας, που είναι: «Η βελτίωση της ποιότητας της 
καθημερινής τους ζωής». 
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 Σας ευχαριστώ. 

 

Στο σημείο αυτό θα παρακαλέσω την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
κυρία Όλγα Γεροβασίλη να προσέλθει στο βήμα για χαιρετισμό.  


