
 
 

 

 

Τετάρτη 15 Απριλίου 2020  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων για το Α.Τ. Ιερισσού ζητά ο Δήμος Αριστοτέλη 

χαιρετίζοντας την μετεγκατάσταση του Α.Τ. Αρναίας 

Ο Δήμος Αριστοτέλη, χαιρετίζει με ικανοποίηση την μετεγκατάσταση του Αστυνομικού Τμήματος 

Αρναίας, σε μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτίριο που παραχωρήθηκε δωρεάν από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Προς τούτο μάλιστα, 

ο Δήμος συνέδραμε με απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη. 

Ωστόσο, η θετική αυτή εξέλιξη, δεν μπορεί παρά να αναδεικνύει ως ακόμα πιο επιτακτική την 

ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αποδοχής του οικοπέδου που έχει δωρίσει ο Δήμος 

Αριστοτέλη στο Ελληνικό Δημόσιο με σκοπό την ανέγερση κτιρίου και την επανασύσταση του 

Αστυνομικού Τμήματος Ιερισσού και την οποία ζητά ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος με 

αλλεπάλληλα έγγραφά του προς το Υπουργείο Οικονομικών. 

Στην τελευταία επιστολή, της 7ης Απριλίου, ο κ. Βαλιάνος, ζητά να προχωρήσει άμεσα η 

αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων στο Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν ως 

αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής της δωρεάς του Δήμου προς το 

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και καταλήγει: «Η τάξη και η ασφάλεια της τοπικής κοινωνίας 

πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλους, γι` αυτό σας καλώ να επιλύσουμε άμεσα και από κοινού 

τα όποια γραφειοκρατικά προβλήματα.» 

Σε σχετική δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος υπογραμμίζει:  

«Η ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που ενισχύει την υποδομή της Ελληνικής Αστυνομίας στον Δήμο 

μας, δεν μπορεί παρά να μας χαροποιεί, αφού η ενίσχυση της Ασφάλειας και της αστυνόμευσης 

στις κοινότητές μας, αποτελεί διαρκή διεκδίκησή μας, ως αγαθού που συνδέεται με την ποιότητα 

ζωής, αλλά και με τις προϋποθέσεις της προσδοκώμενης ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα του 

τουρισμού. Ωστόσο, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, δεν μπορεί παρά δυσαρέσκεια να προκαλεί, 

η παράταση γραφειοκρατικών εμποδίων που καθυστερούν την αποδοχή της δωρεάς του Δήμου 

μας προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., ώστε να προχωρήσει και η επανασύσταση του Α.Τ. Ιερισσού, το 

συντομότερο δυνατόν. Αντιλαμβάνομαι ασφαλώς τις δυσκολίες και τις προτεραιότητες της 

τρέχουσας συγκυρίας λόγω της πανδημίας. Προφανώς όμως, η ανάγκη της παράλληλης μέριμνας 

για άλλα τρέχοντα ζητήματα δεν εκμηδενίζεται, πόσο μάλλον, όταν πρόκειται για την άνευ 

κόστους αποδοχή μιας δωρεάς οικοπέδου. Ελπίζω, σύντομα να λήξει αυτή η εκκρεμότητα, διότι 

δεν νοείται η πρωτεύουσα του Δήμου Αριστοτέλη, να παραμένει χωρίς Αστυνομικό Τμήμα.» 

 

Από το Γραφείο Τύπου 


