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Θέμα :Ενίσχυση της Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης .  

 

 

Προς :1)Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ. 

           2)Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. 

Παναγιώτη ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ. 

           3) Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγο  

κ. Κωνσταντίνο ΣΚΟΥΜΑ. 

           4)Γενικό  Αστυνομικό Διευθυντή Κεντρικής Μακεδονίας, Ταξίαρχο κ. Ασημάκη 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ. 

           5) Διευθυντή Αστυνομίας Κιλκίς, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Χρήστο 

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. 

           6) Π.Ο.ΑΣ.Υ. 

 

Κοιν: Υπηρεσίες Δ.Α Κιλκίς. 

 

 

      -Από την 08 Ιούνιου και για ένα μήνα, διατάσσονται να αποσπασθούν ή να 

μετακινηθούν προσωρινά από την Διεύθυνση Αστυνομίας Κιλκίς προς την Διεύθυνση 

Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, σε διαφορετική  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, 

Αστυνομικοί με οργανική θέση στην Δ.Α Κιλκίς χωρίς την θέλησης τους, με σκοπό να 

ενισχύσουν τις ομάδες αστυνόμευσης στην ευρύτερη περιοχή της Ασπροβάλτας . 

      -Η χιλιομετρική απόσταση του Κιλκίς με την Θεσσαλονίκη  είναι κάτω των εξήντα 

(60) χιλιομέτρων με αποτέλεσμα η παρούσα μετακίνηση να μην δικαιολογεί ολόκληρη 

ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και η απόσταση  ως την περιοχή της Ασπροβάλτας 

να είναι μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι (120) χιλιομέτρων με αποτέλεσμα αυτή η 

μεγάλη απόσταση να δυσχεραίνει την μετάβαση των Αστυνομικών.  

      - Για να καλύψει ανάγκες της η Υπηρεσία, αφενός διατάσσει Αστυνομικούς να 

μετακινούνται μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις με αποτέλεσμα να καλούνται να 

δαπανήσουν χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό για την καθημερινή 

μετακίνηση τους και αφετέρου διατάσσονται να διανύσουν μεγάλες χιλιομετρικές 



αποστάσεις, συνυπολογίζοντας ότι καθημερινά θα εκτελούν δέκα ώρες Υπηρεσίας, και 

θα υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος με ότι άλλο συνεπάγεται κατά την διάρκεια ανάληψης 

υπηρεσίας αλλά και επιστροφής στην κατοικία τους. Σημειώνοντας βέβαια ότι αυτές οι 

χιλιομετρικές αποστάσεις είναι δαπανηρές και εξουθενωτικές ακόμη και για ένα 

Αστυνομικό που έχει μόνιμη κατοικία στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

       -Η Υπηρεσία στην προκειμένη περίπτωση θα έπρεπε να εξασφαλίσει τις βασικές 

προϋποθέσεις για αυτές τις μετακινήσεις, δηλ. την εκτός έδρας αποζημίωση αλλά και 

την μετακίνηση του και να μην αναγκάζει τους εργαζόμενους Αστυνομικούς, να  

δαπανήσουν ούτε ένα ευρώ από τον οικογενειακό προϋπολογισμό τους. Δυστυχώς 

διαπιστώνουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι από τις μοναδικές Υπηρεσίες του 

Δημοσίου που αναγκάζει το προσωπικό τους να δαπανήσει χρήματα για την εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. 

      -Κατόπιν τούτων ζητάμε την άμεση παρέμβασης σας ώστε οι μετακινούμενοι 

Αστυνομικοί να αποζημιώνονται ολόκληρη την εκτός έδρας αποζημίωση διαφορετικά 

θα πρέπει να σταματήσουν αυτές οι μετακινήσεις. 
 
 

 

 
 

 

  
 

 
                               
 
                                        
 


