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ANΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Ο Αστυνομικός σήμερα εκτελώντας το καθήκον του καλείται να ξεπεράσει 
αντιξοότητες οι οποίες αφορούν το εργασιακό του περιβάλλον με την αδυναμία 
που υπάρχει για την θωράκισή του με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, 
αλλά και αντιξοότητες που αφορούν το οικογενειακό του περιβάλλον με τις 
οικονομικές δυσχέρειες που καλείται να διαχειριστεί, όχι μόνο λόγω των 
συνεχών μειώσεων των μισθών, αλλά και εξαιτίας των οικονομικών 
επιβαρύνσεων του οικογενειακού προϋπολογισμού του ακόμα και για τα 
αυτονόητα. 

 Τίποτα όμως από τα παραπάνω δεν είναι ικανά να τον σταματήσουν στην 
προσπάθεια του να προσφέρει στην κοινωνία τα μέγιστα, υπερβάλλοντας 
πολλές φορές εαυτό, διότι το ασφαλές περιβάλλον αποτελεί προτεραιότητα για 
εμάς, αφού αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας και σε αυτήν 
δραστηριοποιούμαστε τόσο εμείς οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές μας. 

 Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα τα παραπάνω οι συνάδελφοι στην 
Χαλκιδική μας έκαναν για μια ακόμη φορά υπερήφανους. 

 Πιο συγκεκριμένα οι συνάδελφοι του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου 
κατάφεραν μετά από μεθοδική και συστηματική έρευνα να προβούν στην 
εξιχνίαση τουλάχιστον 18 περιπτώσεων κλοπών από εξοχικές κατοικίες, 
τροχόσπιτα και οχήματα στην Χαλκιδική και να σχηματιστεί δικογραφία 
κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τεσσάρων (4) ατόμων.    

Παράλληλα με την παραπάνω επιτυχία ήρθε να προστεθεί και άλλη μια, αυτή 
τη φορά από την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών της ίδιας Υπηρεσίας, η οποία 
κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών κατάφερε να συλλάβει ένα (1) άτομο το 
οποίο διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών τόσο στην Θεσσαλονίκη όσο και στην 
Χαλκιδική. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη σύλληψη για την υπόθεση των ναρκωτικών ο 
συλληφθείς κατά την προσπάθεια ακινητοποίησής του αντιστάθηκε και 
προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό ενός 
συναδέλφου, ο οποίος όμως  με αυτοθυσία και χωρίς να υπολογίζει τον κίνδυνο  
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για την σωματική του ακεραιότητα, με την συνεργασία όλης της Ομάδας 
κατάφεραν τελικά να τον σταματήσουν και να προβούν στη σύλληψή του.  

Είναι αυτονόητο λοιπόν πως ο Αστυνομικός μπροστά στην προσφορά του για 
την κοινωνία δεν κάνει εκπτώσεις, όπως επίσης και ότι το επάγγελμά μας είναι 
από τα πιο επικίνδυνα και πρέπει επιτέλους αυτό να θεσμοθετηθεί. 

Θα θέλαμε ως Ένωση να ευχηθούμε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στο 
συνάδελφο και να εκφράσουμε από καρδιάς θερμά συγχαρητήρια σε όλους για 
τις νέες επιτυχίες που είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστούν αφού γνωρίζουμε το 
επίπεδο, την ετοιμότητα και την ποιότητα των Αστυνομικών που 
εκπροσωπούμε. 
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