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Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι αφορά στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε, ότι για το θιγόμενο σε αυτό ζήτημα
διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία, η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη, ενώ –προς πληρέστερη ενημέρωση σας- σχετικό τυγχάνει το από 25-11 τ.ε. Δελτίο
Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Δυτικής Μακεδονίας (www.astynomia.gr).
Τονίζεται, ότι το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνοντας
υπόψη την κοινωνική απαίτηση και προσδοκία για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση, αλλά
και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, εκπόνησε Πρόγραμμα
Αντεγκληματικής Πολιτικής, βάσει του οποίου καταβάλλονται μεθοδικές και συντονισμένες
προσπάθειες, προκειμένου να βελτιωθεί η αστυνόμευση και να ενισχυθεί ο προληπτικός και
αποτρεπτικός ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη την επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων
των ακριτικών περιοχών της χώρας, στοχεύοντας στη διασφάλιση της νομιμότητας και τη
διαμόρφωση των πλέον κατάλληλων συνθηκών ασφαλείας για τους πολίτες.
Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Αστυνομίας Φλώρινας υλοποιεί Ειδικά Σχέδια
Επιχειρησιακής Δράσης, για την πρόληψη και ουσιαστική αντιμετώπιση των οποιασδήποτε
μορφής αναφυομένων ζητημάτων αστυνομικής φύσεως στις περιοχές εδαφικής της
αρμοδιότητας, μεταξύ των οποίων και αυτές κατά μήκος της μεθορίου Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ..
Ειδικότερα, οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες (Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και
Αστυνομικά Τμήματα) επιχειρούν μέσω της διενέργειας στοχευμένων δράσεων (εποχούμενων
περιπολιών, συνεργείων ελέγχων κ.α.) και της πραγματοποίησης συνεχών, ουσιαστικών και
συστηματικών ελέγχων, με την υποστήριξη, πέραν των υφιστάμενων ειδικών Ομάδων και
Υπηρεσιών και της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας της εν λόγω Διεύθυνσης, σύγχρονου
τεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να επιτυγχάνεται η δημιουργία του απαιτούμενου
περιβάλλοντος ευνομίας στις, διαλαμβανόμενες στην ερώτηση, απομακρυσμένες περιοχές
καθώς και η παγίωση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους αυτών.
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Πέραν των προαναφερομένων, για τη διαφύλαξη των συνοριακών σημείων της
μεθορίου και την αστυνόμευση της εν λόγω περιοχής, δραστηριοποιείται ικανός αριθμός
αστυνομικών, το έργο των οποίων ενισχύεται και με αξιωματούχους του Οργανισμού
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής – Ακτοφυλακής (Frontex), στο πλαίσιο υλοποίησης Κοινών
Επιχειρήσεων.
Τέλος, παρέπεται να λεχθεί ότι, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον η
προσπάθεια από πλευράς των αρμοδίων Υπηρεσιών μας, για την άμεση και αποτελεσματική
αντιμετώπιση τυχόν υπόπτων δραστηριοτήτων και άλλων συναφών, ενεργειών σε βάρος της
Χώρας μας, σε συνεργασία με τους/τις, κατά λόγο αρμοδιότητας, εθνικούς/ες,
ευρωπαϊκούς/ες και διεθνείς συναρμόδιους/ες Φορείς, Υπηρεσίες και Αρχές, αντίστοιχα.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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