Παράδοση Χειμερινού Εξοπλισμού στην .Ε.Α. Σερρών
Το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. διοργάνωσε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών εκδήλωση με αφορμή την παράδοση από το ΣΥΔΕΣΥΣ στην
Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών χειμερινού εξοπλισμού για τις ομάδες ΔΙΑΣ και ΟΠΚΕ, ο οποίος περιλάμβανε 10 μπουφάν
μηχανής, 10 ισοθερμικά σερ εσωρούχων, 10 ζευγάρια γάντια και 10 αδιάβροχα, όλα με τα σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας,
σκοπό την καλυτέρευση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εργάζονται οι αστυνομικοί προκειμένου να φέρουν σε πέρας το
έργο τους κατά τους δύσκολους μήνες της χειμερινής περιόδου.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2011, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Σερρών «Γεώργιος
Χρηστίδης» στις 12 το μεσημέρι.
Τον εξοπλισμό παρέδωσε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΥΔΕΣΥΣ κ. Καντούρης Κώστας στον Αστυνομικό Διευθυντή Σερρών κ.
Μάνδαλο Στέφανο.
Μετά την εκδήλωση ακολούθησε Σύσκεψη με θέμα την ορθή διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών αυτοκινήτου
και βιομηχανίας, οι οποίοι μετά το κύκλο ζωής τους αποτελούν τοξικά απόβλητα, στην οποία συμμετείχαν ο Προϊστάμενος της
Εισαγγελίας κ. Παπαδόπουλος Ιωάννης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Σερρών κ. Στέφανος Μάνδαλος, ο Αστυνόμος κ.
Παπαδόπουλος Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Δρογαλάς Αριστείδης, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ.
Πολίτης Στάθης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΥΔΕΣΥΣ Κ. Καντούρης Κώστας, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΥΔΕΣΥΣ κ.
Βονδικάκης Ηρακλής και η Νομική Σύμβουλος του ΣΥΔΕΣΥΣ κα Γαβριήλ Ρεγγίνα.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Αριστείδης Δρογαλάς, ο Αντιπρόεδρος του
Επιμελητηρίου Σερρών κ. Πολίτης Στάθης, καθώς και δημοσιογράφοι από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σερρών και
Θεσσαλονίκης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την επιτακτική ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος από την παράνομη εμπορία χρησιμοποιημένων
συσσωρευτών αυτοκινήτου και βιομηχανίας επεσήμαναν στην ενημερωτική σύσκεψη που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Σερρών,
στις Σέρρες, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κ.κ. Ιώαννης Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος Εισαγγελίας, Στέφανος Μάνδαλος, Αστυνομικός
Διευθυντής, Κωνσταντίνος Καντούρης Μέλος ΔΣ ΣΥΔΕΣΥΣ, Άρης Δρογαλάς, Πρόεδρος Επιμελητηρίου, Ηρακλής Βονδικάκης, Γενικός
Διευθυντής ΣΥΔΕΣΥΣ, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Αστυνόμος και η Κα Ρεγγίνα Γαβριήλ, Νομική Σύμβουλος ΣΥΔΕΣΥΣ.
Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την ευθύνη των αρχών –δικαστικών, αστυνομικών και της αυτοδιοίκησης στην ορθή
διαχείριση των τοξικών αποβλήτων. Συμφώνησαν δε να υποστηριχτεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παταχθεί πλήρως
το φαινόμενο της παράνομης εξαγωγής χρησιμοποιημένων συσσωρευτών στη γειτονική Βουλγαρία, οι οποίοι ανέρχονται στις
10.000.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα βρίσκονται σε διαρκή επαφή και συνεργασία εφαρμόζοντας την υφιστάμενη νομοθεσία κατά
γράμμα, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές έως ότου και η τελευταία μπαταρία οδηγηθεί στην ανακύκλωση.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Άρης Δρογαλάς αφού ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του ΣΥΔΕΣΥΣ για την προθυμία με την
οποία ανταποκρίθηκαν στα αιτήματα του Επιμελητηρίου για την χορηγία εξοπλισμού και ιματισμού προς την Αστυνομική
Διεύθυνση Σερρών και Προμαχώνα εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνεργασία των δύο φορέων θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
Νωρίτερα, πριν την έναρξη της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παράδοσης από τον χορηγό ιματισμού στις Ομάδες ΔΙΑΣ
και ΟΠΚΕ του νομού Σερρών . Ο κ. Μανδαλος ευχαρίστησε θερμά το Επιμελητήριο για την πρωτοβουλία του και το ΣΥΔΕΣΥΣ για την
προσφορά του, ενώ οι κ.κ. Καντούρης και Βονδικάκης από την πλευρά του ΣΥΔΕΣΥΣ επεσήμαναν ότι το Σύστημα αντιμετωπίζει με
ιδιαίτερη ευαισθησία τη δράση των αστυνομικών οργάνων και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να
επιτελέσουν το έργο τους.
Σέρρες, 22 Νοεμβρίου 2011

