ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΕΡΡΩΝ
Το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. διοργάνωσε σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερρών εκδήλωση με αφορμή την παράδοση από το
ΣΥΔΕΣΥΣ στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών εξοπλισμού, ο οποίος περιλάμβανε μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
και επιδαπέδια ζυγαριά οχημάτων, με σκοπό την προστασία των αστυνομικών του Τμήματος Προμαχώνα Σερρών οι
οποίοι αντιμετωπίζουν συχνά το φαινόμενο της κατάσχεσης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, λόγω της
προσπάθειας παράνομων συλλεκτών για την εξαγωγή τους στη Βουλγαρία.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2011, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Σερρών
«Γεώργιος Χρηστίδης» στις 12 το μεσημέρι.
Τον εξοπλισμό παρέδωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΔΕΣΥΣ κ. Χριστοδούλου Λουκάς στον Αστυνομικό Διευθυντή Σερρών κ.
Μάνδαλο Στέφανο και τον Διοικητή του Τμήματος Προμαχώνα κ. Τσεσμετζή Πέτρο.
Παράλληλα έγινε παρουσίαση, μέσω φωτογραφικού υλικού, περιστατικών κατάσχεσης οχημάτων και συσσωρευτών
από τη δράση της Αστυνομικής Δ/νσης Σερρών αλλά και αναφορά στο πρόβλημα της παράνομης διακίνησης και
εξαγωγής αποβλήτων χρησιμοποιημένων βιομηχανικών συσσωρευτών και τις επιπτώσεις που έχει η μη ορθή
διαχείρισή τους στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τον Πρόεδρο του ΣΥΔΕΣΥΣ κ. Χριστοδούλου και τον Γενικό
Διευθυντή κ. Βονδικάκη Ηρακλή.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών κ. Πολίτης Στάθης, ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Μπασδάνης Αθανάσιος, ο Αντιδήμαρχος Σερρών κ. Χράπας Παντελής, ο
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων & Μοτοποδηλάτων Ελλάδος
(Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε.) κ. Παπαδόπουλος Περικλής, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΥΔΕΣΥΣ κ. Καντούρης Κώστας, καθώς
και δημοσιογράφοι από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Σερρών και Θεσσαλονίκης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δεν κινδυνεύουν πλέον από την επαφή με χρησιμοποιημένους συσσωρευτές οι αστυνομικοί του Τμήματος Προμαχώνα, οι οποίοι
αντιμετωπίζουν συχνά το φαινόμενο της κατάσχεσης των επικίνδυνων αυτών φορτίων, λόγω της προσπάθειας παράνομων συλλεκτών για την
εξαγωγή τους στη Βουλγαρία.
Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών - ΣΥΔΕΣΥΣ παρέδωσε σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, σε ειδική εκδήλωση
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Σερρών, Μέσα Ατομικής Προστασίας και μία επιδαπέδια ζυγαριά οχημάτων.
Τον εξοπλισμό παρέδωσε ο πρόεδρος του Συστήματος κ. Λουκάς Χριστοδούλου, αφού ευχαρίστησε το Επιμελητήριο για τη φιλοξενία και την
υποστήριξή του στις προσπάθειες του Συστήματος. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Σερρών κ. Στέφανος Μάνδαλος ευχαρίστησε το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. για
την προσφορά, αλλά και την ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση και την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων αποβλήτων. Ο Διοικητής του
Τμήματος Προμαχώνα κ. Πέτρος Τσεσμετζής παραλαμβάνοντας τον εξοπλισμό, τόνισε ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα οι αστυνομικοί εργάζονταν
με πλημμελείς προφυλάξεις λόγω άγνοιας των κινδύνων και της τοξικότητας των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.
Ο Γενικός Διευθυντής του Συστήματος κ. Ηρακλής Βονδικάκης σε σύντομη εισήγησή του αναφέρθηκε στο πρόβλημα της παράνομης εξαγωγής
χρησιμοποιημένων βιομηχανικών συσσωρευτών και συσσωρευτών οχημάτων στη Βουλγαρία και επεσήμανε τις συνέπειες που προκαλεί στη
δημόσια υγεία και το περιβάλλον η μη ορθή διαχείριση των αποβλήτων.
Ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Στάθης Πολίτης, τόνισε ότι το Επιμελητήριο συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με την προστασία του
περιβάλλοντος και την ασφάλεια της υγείας των εργαζομένων, γι’ αυτό και συγχαίρει το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. για την πρωτοβουλία του.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αθανάσιος Μπασδάνης δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα είναι στη διάθεση του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.,
προκειμένου να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην ορθή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων συσσωρευτών.
Ο Αντιδήμαρχος Σερρών κ. Παντελής Χράπας συνεχάρη όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Επιμελητήριο, την Αστυνομία και το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.
για τη συνεργασία τους που είναι προς όφελος και των εργαζομένων, και της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων & Μοτοποδηλάτων Ελλάδος (Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.Ε.) κ.
Περικλής Παπαδόπουλος χαρακτήρισε έγκλημα τη ρύπανση από τοξικά απόβλητα και ζήτησε περισσότερη ενημέρωση όλων των υπευθύνων.
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. κ. Κώστας Καντούρης υποσχέθηκε ότι θα διοργανωθεί μια ανοιχτή εκδήλωση το Σεπτέμβριο στις
Σέρρες, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, για την ενημέρωση όλων όσων εμπλέκονται στο θέμα της διαχείρισης τοξικών αποβλήτων.
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