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ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της αστυνόμευσης στο δήμο Νεάπολης-Συκεών»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η ΕΛ.ΑΣ., την οποία εποπτεύετε για μια ακόμη φορά ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα
χρόνια που προηγήθηκαν γνώρισε μια μεγάλη και ευρεία αναδιοργάνωση στη βάση ενός σχεδίου
ανασύνταξης των δυνάμεών της με στόχο να γίνει αποτελεσματικότερη χάριν της ασφάλειας των
πολιτών και της προστασίας της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας.
Είναι αλήθεια ότι με την υλοποίηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού σχεδιασμού, την
οποία υλοποίηση αναμέναμε με ενδιαφέρον, προσδοκούσαμε την ενίσχυση της αστυνόμευσης και
την πάταξη της καλπάζουσας εγκληματικότητας στο δήμο μας, στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, του
οποίου ο πληθυσμός ξεπερνά τις 100.000 ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού συντελέστηκε το 2016 η κατάργηση του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης και η συγχώνευσή του με το
Α.Τ. Συκεών, και το οποίο λειτουργεί ως νέο Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών στο προϋπάρχον και υφιστάμενο κτίριο του πρώην Α.Τ. Συκεών στις Συκιές.
Από τις δημόσιες παρεμβάσεις μου και τις επιστολές που είχα αποστείλει την περίοδο εκείνη
προς τους αρμόδιους φορείς και θεσμούς της Πολιτείας, πιστεύω ότι είστε σε θέση να γνωρίζετε
τις απόψεις μας επί του θέματος, οι οποίες απόκτησαν και τη μορφή αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Από την αρχή υποστηρίζαμε και καταγγέλλαμε ότι από μόνη της η συγχώνευση των δύο Α.Τ.
δεν αποτελεί εχέγγυο για την πάταξη της εγκληματικότητας και την προστασία των πολιτών, εάν
αυτό δεν ενισχυθεί με μάχιμο προσωπικό και τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό. Αντίθετα, συντελέστηκε ένας αποδεκατισμός των Α.Τ., μεταξύ των οποίων και αυτό του δήμου μας, εξαιτίας
του ΟΡΓΙΟΥ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΩΝ αποσπάσεων σε πάρεργα αντικείμενα και στο Αστυνομικό Μέγαρο.
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Από την αρχή υποστηρίζαμε και καταγγέλλαμε ότι το κτίριο που επιλέχθηκε για τη στέγαση
του νέου ενοποιημένου Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών είναι πλήρως ακατάλληλο και ανεπαρκέστατο για
τις σύγχρονες και αυξημένες ανάγκες, και το οποίο δεν τιμά ούτε τους εργαζόμενους σε αυτό ούτε
και τους πολίτες που το επισκέπτονται, ενώ δεν είναι προσβάσιμο στα ΑμεΑ.
Έτσι, το Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών στεγάζεται σε ένα ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ και μη λειτουργικό κτίριο,
συνεχίζοντας να είναι υποστελεχωμένο και στερούμενο του αναγκαίου εξοπλισμού, έχοντας, μάλιστα, στη διάθεσή του επικίνδυνα περιπολικά που φέρουν φθορές στο αμάξωμά τους. Εξαιτίας
αυτής της τραγικής εικόνας διαιωνίζεται το μεγάλο πρόβλημα της ελλιπέστατης έως ανύπαρκτης
αστυνόμευσης στο δήμο μας, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν καθημερινά τα περιστατικά εγκληματικότητας σε βάρος των πολιτών, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τη ζωή τους.
Ως εκ τούτου, για μια ακόμη φορά βρίσκομαι στην τραγικά δυσάρεστη θέση να απευθυνθώ με
επιστολή μου στην πολιτική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., εκφράζοντας τη βαθιά λύπη μου για το γεγονός ότι
ο χρόνος κυλά ανεκμετάλλευτος και για το ότι οι προηγούμενες επιστολές μου, τόσο στον πρώην
πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα και στους αρμόδιους υπουργούς (5502/16.2.2017) όσο και στη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη (31234/8.11.2019), έπεσαν στο κενό και η φωνή αγωνίας
μου ήταν φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Οι κραυγές αγωνίας και οι καταγγελίες μας φαίνεται να μη συγκινούν κανέναν αρμόδιο καθώς
η εγκληματικότητα, οι βανδαλισμοί και οι εισβολές στα δημοτικά κτίρια, τα σχολεία, τις κατοικίες,
τα καταστήματα και Ι.Χ. με σκοπό τη ληστεία, καλά κρατούν. Καθημερινά σημειώνονται διαρρήξεις
και κλοπές σε κατοικίες, καταστήματα, Ι.Χ., ενώ ανήλικοι μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων δέχονται
επιθέσεις κατά τις απογευματινές ώρες σε δρόμους και πλατείες από τους οποίους οι επιτήδειοι,
υπό την απειλή της σωματικής τους ακεραιότητας, κλέβουν χρήματα, κινητά τηλέφωνα και ρούχα.
Αρκεί μια ματιά στα Βιβλία Συμβάντων ή στον ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο για να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός μας, που εν πολλοίς είναι αυταπόδεικτος.
Κι όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτίας της μηδενικής παρουσίας αστυνομικών στους δρόμους με
περιπολικά ή συμβατικά οχήματα, της μηδενικής παρουσίας πεζών περιπολιών και μηδενικής παρουσίας μοτοσικλετιστών, στοιχεία που θα αποθάρρυναν τους κακοποιούς να προβαίνουν αδίστακτα στις εγκληματικές τους ενέργειες. Έτσι, οι διάφορες σπείρες και τα κακοποιά στοιχεία μπορούν και δρουν ανεξέλεγκτα, αφού γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να τους εμποδίσει,
αφού βλέπουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. είναι παντελώς απούσα στον τομέα της πρόληψης και της αποτροπής
εγκληματικών δράσεων. Τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς για να προκαλέσει την ελάχιστη έστω- ευαισθητοποίηση των υπευθύνων της ΕΛ.ΑΣ., της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της;
Με όλα αυτά που συμβαίνουν στο δήμο μας, είναι καιρός, πλέον, να επιδειχθεί επιτέλους η
ελάχιστη ευαισθησία και ευθιξία της Πολιτείας, της οποίας τα συντεταγμένα όργανα θα πρέπει να
σταθούν επιτέλους στο ύψος των αναγκών και των περιστάσεων.
Προτάσεις
Για τη δραματική αυτή κατάσταση μάταια περίμενα να συναντηθώ με την πρώην υπουργό κα.
Όλγα Γεροβασίλη προκειμένου να της μεταφέρω εκ του σύνεγγυς την εικόνα και να αναζητήσουμε
από κοινού λύσεις, συνάντηση που -δυστυχώς- ουδέποτε πραγματοποιήθηκε.
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Με τις σκέψεις αυτές, λοιπόν, επανέρχομαι στο καυτό θέμα της ελλιπέστατης και ανεπαρκέστατης αστυνόμευσης στην περιοχή μας, κάτι που αποτελεί γενική παραδοχή και επιβεβαιώνεται
από τα καθημερινά περιστατικά.
Έτσι, επαναφέρω τις προτάσεις που στο παρελθόν κατέθεσα, με την αγωνιώδη παράκληση να
τις λάβετε υπόψη και να προχωρήσετε άμεσα στην ενίσχυση και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες. Συγκεκριμένα:
1. Αναβάθμιση του Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών σε Πολυδύναμο Αστυνομικό Τμήμα, με ταυτόχρονη ίδρυση αυτοτελούς Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.
2. Άμεση κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση του ενοποιημένου Αστυνομικού Τμήματος
Νεάπολης-Συκεών σε καίριο σημείο στα όρια της περιοχής Ανδρέα Παπανδρέου (περιοχή
Κόκκορα), ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες και από τις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του δήμου μας (Συκεών, Νεάπολης, Πεύκων, Αγ. Παύλου), θέση που ενισχύει
και την επιχειρησιακή ικανότητα του ίδιου του Α.Τ.,
3. Άμεση δημιουργία και λειτουργία εντός του παραπάνω κτιρίου και Τμήματος Τροχαίας με
τον αντίστοιχο εξοπλισμό και στελέχωσή του ώστε να μπορεί να εποπτεύει σε 24ωρη βάση την κίνηση στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και σε όλο το οδικό δίκτυο του δήμου μας, ώστε να προλαμβάνονται και να αποτρέπονται δυστυχήματα και ατυχήματα που
προκαλούνται από ασυνείδητους οδηγούς, με ιδιαίτερη μέριμνα σε σχολικά συγκροτήματα,
4. Στελέχωση του Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών και των προτεινόμενων νέων Τμημάτων Ασφάλειας
και Δίωξης Ναρκωτικών με αριθμό προσωπικού ικανού να ανταποκριθεί στην πραγματική
αστυνόμευση του δήμου, και την επιστροφή όλων των αποσπασμένων και μετακινηθέντων αστυνομικών σε Υπηρεσίες και Πολιτικά Όργανα, με ταυτόχρονη ενίσχυση του εξοπλισμού όλων των Τμημάτων με οχήματα, δίκυκλα, κ.λπ.,
5. Καθημερινή κίνηση δυο τουλάχιστον περιπολικών και τεσσάρων μοτοσυκλετών σε 24ωρη
βάρδια σε όλο το εύρος του δήμου μας, με παράλληλες πεζές περιπολίες,
6. Οκτώ τουλάχιστον πεζές περιπολίες (από δυο αστυνομικούς η κάθε μία), καθημερινά σε
24ωρη βάρδια,
7. Επανασύσταση του θεσμού του αστυνομικού της γειτονιάς,
8. Άμεση προκήρυξη θέσεων Δημοτικών Αστυνόμων, άμεση λειτουργία των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας και νέα νομοθεσία για την προσαρμογή της Δημοτικής Αστυνομίας στα
αντίστοιχα ευρωπαϊκά δεδομένα.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στην κατεύθυνση αυτή, σας καλώ και σας παρακαλώ να ασκήσετε προσωπικώς παρέμβαση
στο θέμα έτσι ώστε να δρομολογηθούν και να επιταχυνθούν οι εξελίξεις και οι διαδικασίες για την
ενίσχυση της αστυνόμευσης στο δήμο μας.
Στο πλαίσιο αυτό σας γνωστοποιούμε την ΠΡΟΘΕΣΗ μας να συνδράμουμε στην προσπάθειά
σας:
 Θέτοντας στη διάθεση της Πολιτείας δημοτικό οικόπεδο, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου,
και με ολοκληρωμένη μελέτη, για την κατασκευή ενός σύγχρονου και επαρκούς κτιρίου,
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 Αγοράζοντας ως δήμος Νεάπολης-Συκεών δυο περιπολικά αυτοκίνητα και δυο μοτοσικλέτες αστυνόμευσης και να τα δωρίσουμε στο Α.Τ. Νεάπολης-Συκεών.
Σε αντίθετη περίπτωση που η κατάσταση παραμείνει ως έχει χωρίς τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και τη λήψη μέτρων, το βάρος της ευθύνης για ό,τι συμβεί στους πολίτες θα φέρουν τα κατά το
νόμο αρμόδια και υπεύθυνα Όργανα του κράτους και τα στελέχη τους.
Σας καλώ και σας παρακαλώ να εισακούσετε την αγωνιώδη έκκλησή μας για άμεση ενεργοποίηση και κινητοποίηση στον τομέα της πρόληψης και της αποτροπής των εγκληματικών δράσεων, που είναι δραματική έκκληση της ίδιας της κοινωνίας για ενίσχυση της αστυνόμευσης που απαιτούν και επιβάλλουν οι ανάγκες. Απέναντι σ’ αυτή την τραγική κατάσταση, δηλώνουμε ότι τα
περιθώρια ανοχής και αντοχής της κοινωνίας έχουν εξαντληθεί.
Με την πίστη ότι το θέμα μπορεί να γνωρίσει λύση, και με την ελπίδα και την πεποίθηση ότι έστω αυτή τη φορά- θα εισακουστούμε, είμαστε στη διάθεσή σας για ο,τιδήποτε μπορεί να συμβάλλει στην προσπάθεια, που σε κάθε περίπτωση είναι κοινή και προς όφελος των πολιτών.
Κύριε Υπουργέ,
Όλα τα παραπάνω θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο και αποτελεσματικό να σας τα μεταφέρω δια
ζώσης σε μια συνάντηση την οποία αιτούμαι με την παρούσα επιστολή, σε χρόνο που εσείς θα
επιλέξετε με βάση τον προγραμματισμό σας.

Με τιμή
Ο Δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών
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