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                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
        Σήµερα  17-05-2018 αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσής µας  
πραγµατοποίησε συνάντηση µε τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας Βορείου Ελλάδος 
Αντιστράτηγο, κ. Ανδρέα ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ και τον Γενικό Περιφερειακό 
Αστυνοµικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγο κ. Νικόλαο 
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ, κατά την επίσκεψή τους στην Διεύθυνση Αστυνοµίας Χαλκιδικής. 
      Αρχικά και περί ώρα 10.30 συναντηθήκαµε µε τον κ. Γενικό και αφού τον 
καλωσορίσαµε στο Νοµό µας, στη συνέχεια κάναµε µια συζήτηση για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου.  
     Εκφράσαµε την ικανοποίησή µας για την έκδοση της διαταγής ενίσχυσης µε έµψυχο 
δυναµικό προερχόµενο από όλη την Ελλάδα και του ζητήσαµε να εκδοθεί εκ νέου διαταγή 
ενίσχυσης από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης κάναµε µια 
αναφορά για τον καταπονηµένο στόλο οχηµάτων της Χαλκιδικής λόγω των 
γεωµορφολογικών ιδιαιτεροτήτων του Νοµού. 
     Ο κ. Γενικός τόνισε ότι γνωρίζει τις ανάγκες που έχει η Χαλκιδική και θα προσπαθήσει 
από πλευράς του να κάνει ότι µπορεί για την περαιτέρω ενίσχυση µε προσωπικό, ενώ 
παράλληλα µας έδωσε συγχαρητήρια και για την δική µας συµβολή στην προσπάθεια για 
εξεύρεση οχηµάτων για την Διεύθυνση.      
     Στη συνέχεια και περί ώρα 13.30 ακολούθησε η συνάντηση µε τον κ. Επιθεωρητή τον 
οποίο καλωσορίσαµε στην Βόρεια Ελλάδα και του ευχηθήκαµε καλή επιτυχία και καλή 
δύναµη στα νέα του καθήκοντα. 
     Ξεκινώντας την συζήτηση αναφερθήκαµε στο προσωπικό που απαρτίζει την Διεύθυνσή 
µας, στα θέµατα που όλα αυτά τα χρόνια είχε να διαχειριστεί και την ετοιµότητα και τον 
επαγγελµατισµό που διακρίνει όλους τους συναδέλφους, δηλώνοντας ότι είµαστε  έτοιµοι να 
ανταπεξέλθουµε σε µια ακόµα γεµάτη καλοκαιρινή περίοδο. 
     Συνεχίσαµε µε την ανάγκη συµπλήρωσης της ενίσχυσης µας µε έµψυχο δυναµικό, έτσι 
ώστε να µπορούν να γίνουν οι δράσεις που πρέπει σε έναν Νοµό από τους πλέον πιο 
τουριστικούς και µε την σηµείωση ότι ήδη η Διεύθυνσή µας έχει µεγάλο αριθµό 
αποσπασµένων εκτός Χαλκιδικής. 
     Ο κ. Επιθεωρητής, έδειξε µια πολύ θετική στάση και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 
αίτηµα µας για περαιτέρω ενίσχυση και από άλλες Γενικές της Βορείου Ελλάδος θα 
εισακουστεί µε την έκδοση σχετικής διαταγής τις επόµενες ηµέρες. Επίσης έδειξε γνώστης 
των θεµάτων που απασχολούν την Διεύθυνση µας και µας γνώρισε ότι θα είναι δίπλα µας σε 
όποιο δίκαιο αίτηµα του θέσουµε, πάντα βέβαια στο µέτρο του δυνατού.   



  
 

   Κλείνοντας, αναφερόµενοι σε όλους τους συναδέλφους θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε 
ως νέο Διοικητικό Συµβούλιο ότι θα συνεχίσουµε να είµαστε δίπλα σας, πολεµώντας για τα 
δίκαια αιτήµατά σας, αναζητώντας τις καταλληλότερες λύσεις για όλους. 
        
 
 
 
                                                         Για το Δ.Σ. 
 
                            Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραµµατέας                             
 
             Γεώργιος ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ     Στυλιανός ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ 
    
 


