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Θέμα: «Αίτημα για αναθεώρηση της διαταγής που εξαιρεί την ΔΑΚΑΘ από τις
ενισχύσεις με αστυνομικό προσωπικό για τη θερινή περίοδο»

Κύριε Αρχηγέ,
Προ λίγων ημερών, εκδόθηκε, ως είθισται, η διαταγή για την ενίσχυση των
αεροδρομίων της χώρας με αστυνομικό προσωπικό ενόψει της έναρξης της τουριστικής
περιόδου.
Η εξαίρεση της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης
(ΔΑΚΑΘ) έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία», καθώς η εν λόγω Διεύθυνση αντιμετωπίζει
αξεπέραστες δυσκολίες, όπως σας έχουμε ενημερώσει σχετικά. Επιγραμματικά, σας
υπενθυμίζουμε ότι η επέκταση των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου έχει αλλάξει άρδην
τα υπηρεσιακά δεδομένα, πλην όμως, η Ελληνική Αστυνομία ακόμα δεν έχει προσαρμόσει
ανάλογα τον τρόπο λειτουργίας της. Το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να
ανταπεξέλθει στην εισροή χιλιάδων τουριστών και στον έλεγχο της τήρησης των
υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω της πανδημίας.
Πολλώ δε μάλλον, σήμερα, που βρισκόμαστε προ των πυλών για το
πολυαναμενόμενο άνοιγμα των αεροδρομίων και την έναρξη της τουριστικής περιόδου, η
ανάγκη στήριξης της ΔΑΚΑΘ είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι
το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας μας, εξυπηρετεί όλη την Βόρεια Ελλάδα και η μη
περίληψή του στη διαταγή των ενισχύσεων είναι ακατανόητη.
Όπως έχουμε επισημάνει πολλάκις στο πρόσφατο παρελθόν, πρέπει άμεσα να
διπλασιαστεί η οργανική δύναμή του και να ενισχυθεί με μόνιμο προσωπικό. Αντ’αυτού,
βλέπουμε ότι πλέον εξαιρείται και από την προσωρινή λύση των ολιγόμηνων θερινών
αποσπάσεων. Είναι βέβαιο ότι η απόφαση αυτή, θα μετακυλίσει το πρόβλημα στις
υπόλοιπες Αστυνομικές Διευθύνσεις της ΓΑΔΘ, οι οποίες θα κληθούν να ενισχύσουν την
ΔΑΚΑΘ, παρότι είναι επιβαρυμένες υπηρεσιακά και δεν έχουν την απαραίτητη δύναμη για
να το πράξουν. Άλλωστε, έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι τέτοιες «αλχημείες» δημιουργούν
μεγαλύτερα προβλήματα, παρά επιλύουν τα υπάρχοντα.
Κύριε Αρχηγέ,
Για μια ακόμη φορά απευθυνόμαστε σε εσάς, επιζητώντας τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της ΔΑΚΑΘ. Πιθανολογούμε ότι η εξαίρεσή της από τις ενισχύσεις

των θερινών μηνών έγινε εκ παραδρομής και παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε
να αναθεωρηθεί η απόφαση και να αποφευχθούν λυπηρά φαινόμενα του παρελθόντος με
τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις στους χώρους του αεροδρομίου. Ας μην λησμονούμε
ότι στις παρούσες συνθήκες, δεν διακυβεύεται μόνο η εικόνα του αεροδρομίου αλλά και η
υγεία χιλιάδων συνανθρώπων μας.

