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Στον δήμο Αριςτοτζλη κάθε Τρίτη και Σάββατο η Κινητή Αςτυνομική Μονάδα  

τησ Διεφθυνςησ Αςτυνομίασ Χαλκιδικήσ 

 
 Στο διμο Αριςτοτζλθ βρίςκεται από αυτι τθν εβδομάδα θ Κινθτι Αςτυνομικι Μονάδα (ΚΑΜ) τθσ 

Διεφκυνςθσ Αςτυνομίασ Χαλκιδικισ. Η ΚΑΜ κα βρίςκεται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ κάκε μζρα, ςφμφωνα 

με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα που εξζδωςε θ Διεφκυνςθ Αςτυνομίασ Χαλκιδικισ και ςυγκεκριμζνα, ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι του Διμου Αριςτοτζλθ αναμζνεται να βρίςκεται κάκε Τρίτθ, ενώ τθ νιςο Αμμουλιανι 

κα επιςκζπτεται κάκε Σάββατο. Πρόκειται για ζνα βαν τθσ Αςτυνομίασ το οποίο ςτελεχώνουν τρεισ 

ζνςτολοι, ζνασ από τθν Διεφκυνςθ Αςφαλείασ, ζνασ από τθ Διεφκυνςθ Τροχαίασ και ζνασ από τθ 

Διεφκυνςθ Τάξθσ.  

Οι δθμότεσ κα μποροφν να ζρκουν ςε επαφι μαηί τουσ, ώςτε να ρωτιςουν και να ενθμερωκοφν 

για ςειρά κεμάτων που αντιμετωπίηουν και να ζχουν ενθμζρωςθ με τον πιο επίςθμο τρόπο. Το πλιρωμα 

τθσ ΚΑΜ παρζχει υπθρεςίεσ αςτυνομικοφ χαρακτιρα με ςκοπό να βοθκιςουν τον πολίτθ να αποφφγει τθν 

ταλαιπωρία μετάβαςθσ από ζνα απομακρυςμζνο ςθμείο ςε κάποιο αςτυνομικό τμιμα ι υπθρεςία. Αυτό 

ζχει να κάνει με ζκδοςθ δικαιολογθτικών, ζκδοςθ ταυτότθτασ, διεκπεραίωςθ ηθτθμάτων κακθμερινοφ 

χαρακτιρα, καταγραφι και διεκπεραίωςθ ιδιαίτερων προβλθμάτων των πολιτών, άμεςθ παροχι 

αςτυνομικών υπθρεςιών, παροχι πλθροφοριών, οδθγιών, ςυμβουλών κ.λπ. ςτουσ πολίτεσ, εντοπιςμό 

προβλθμάτων τθσ τοπικισ κοινωνίασ και των παραγόντων που τα προκαλοφν, αντιμετώπιςθ παράνομων 

δραςτθριοτιτων ι κεμάτων που τυγχάνουν αςτυνομικισ διερεφνθςθσ, καταγγελία παραβατικισ 

ςυμπεριφοράσ ι ακόμθ και κατάκεςθ κάποιασ μθνυτιριασ αναφοράσ. Από τθν παρουςία τθσ ΚΑΜ ςτο 

διμο Αριςτοτζλθ μποροφν να εξυπθρετθκοφν κυρίωσ δθμότεσ που ανικουν ςτθ τρίτθ θλικία, άτομα που 

αντιμετωπίηουν δυςκολία ςτθ μετακίνθςθ ι ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ.  
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