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Βέροια, 20/03/2020
Προς: Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
ΚΟΙΝ: Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Γενικό
Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο Ασημάκη
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ.
ΘΕΜΑ : « Ενίσχυση Δ.Α. Σερρών.»
Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με την 4831/20/602736 από 20/03/2020 διαταγή της Γ.Ε.Π.Α.Δ. Κεντρικής
Μακεδονίας τις προσεχείς ημέρες εντέλλονται αστυνομικές δυνάμεις ( Διμοιρίες Υποστήριξης,
ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. καθώς και στατικές δυνάμεις) να ενισχύσουν την Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών
για την λήψη μέτρων για την έναρξη λειτουργίας του κλειστού κέντρου φιλοξενίας στη θέση
Κλειδί Σερρών.
Με την συγκεκριμένη σύννομη διαταγή δεν δικαιολογείται η διανυκτέρευση των δυνάμεων
καθώς η απόσταση των δύο Αστυνομικών διευθύνσεων είναι μικρότερη των 160χλμ (Ημαθίας –
Σερρών) και η οποία είναι 154 χλμ. Το πραγματικό σημείο λήψης μέτρων όμως είναι 180χλμ
καθώς το σημείο Κλειδί Σερρών βρίσκεται δίπλα στον Προμαχώνα Σερρών και η απόσταση που θα
κληθούν να διανύσουν οι αστυνομικές δυνάμεις είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν
λαμβάνεται υπόψη από κανέναν η συνεχής κόπωση των συναδέρφων που στελεχώνουν τις
διμοιρίες υποστήριξης των επαρχιών, καθώς και των ομάδων Ο.Π.Κ.Ε. οι οποίοι το τελευταίο
χρονικό διάστημα έχουν γυρίσει όλη την Ελλάδα προσφέροντας τις υπηρεσίες τους μακριά από
οικογένειες και παιδιά.
Η σωματική κόπωση από και προς την ανάληψη υπηρεσίας του κάθε οδηγού που
μεταφέρει τόσες ψυχές εξαλείφεται σε μόλις 6 χλμ απόσταση;
Χρειάζεται να θυμίσουμε για τα αυτονόητα το τροχαίο ατύχημα της Ο.Π.Κ.Ε. Ημαθίας την
14/06/2013 όταν επέστρεφε από μέτρα στις Σκουριές Χαλκιδικής μετά από βάρδια 22-06 και από
θαύμα δεν θρηνήσαμε 4 νεκρούς; Να θυμίσουμε σε όσους αγνοούν με αφορμή αυτό το ατύχημα
σε 4 ωρες αργότερα ο τότε Γενικός Κεντρικής Μακεδονίας μεσολάβησε και τα μέτρα στις Σκουριές
χαρακτηρίστηκαν ευρείας κλίμακας.( κ. ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Δημήτριος)
Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβαση σας προκειμένου τα ανωτέρα μέτρα που θα
ληφθούν στη θέση Κλειδί Σερρών από αύριο 21/03/2020 χαρακτηριστούν ευρείας κλίμακας ούτως
ώστε δοθεί η ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ δυνατότητα στις αστυνομικές δυνάμεις να διανυκτερεύσουν και να
εκτελέσουν υπηρεσία σαν άνθρωποι.
Είμαστε επαγγελματίες αστυνομικοί και όχι αναλώσιμοι αριθμοί σε κουτάκια

