ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ο «ΠΑΝ» Σ.Π.Ε.

Ζήνωνος 4α T.K. 10431 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2105236627 – 2107629974
Κιν: 6977207738

Αθήνα 21-4-2017
Αρ.Πρωτ.: 027
email: opanspe@otenet.gr
gromeou@otenet.gr
web: www.opanspe.gr

ΠΡΟΣ
Διοικητή Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας Κύριο Δημήτριο Δελτσίδη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Δήμαρχο Κύριο Ευάγγελο Μπουρνούς
ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΘΕΜΑ : Ενέργειες για την ασφάλεια στο Ντράφι
Αξιότιμε κύριε Διοικητά
Για την ικανοποίηση αιτημάτων συνεταίρων μας στο Ντράφι και κυρίως όσον αφορά την
προστασία της περιοχής και την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων, η
Διοίκηση έχει εντάξει κατά προτεραιότητα στο πρόγραμμά της και παρεμβάσεις προς τις
Αστυνομικές Αρχές και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ιδιαίτερα δε με την Αστυνομία Ραφήνας έχουμε σταθερό δίαυλο επικοινωνίας και γόνιμη
συνεργασία για το καλό της περιοχής.
Στα πλαίσια των συναντήσεών μας αναφέρθηκαν και εναλλακτικοί τρόποι προστασίας της
περιοχής με συμμετοχή πολιτών σε οργανωμένες ομάδες εθελοντικής δράσης υπό τις
οδηγίες και την καθοδήγηση της Αστυνομίας.
Εσείς δε προσωπικά κύριε Διοικητά δηλώσατε ένθερμος υποστηρικτής του εγχειρήματος για
την ασφάλεια των πολιτών και υποσχεθήκατε την αμέριστη συνδρομή σας σ’ αυτό.
Και είναι γεγονός ότι τέτοιες ομαδικές δράσεις μπορούν να αποβούν πολύ ωφέλιμες στο
έργο των Αστυνομικών Αρχών, τουλάχιστον σε βοηθητικό και προληπτικό επίπεδο, ενώ
παράλληλα είναι και χρήσιμες γιατί ο πολίτης θα μάθει να προστατεύει καλύτερα τον εαυτό
του και την περιουσία του.
Ο Συνεταιρισμός σε επαφές του με Ντραφιώτες και τοπικούς φορείς αποκόμισε την άποψη
ότι μια τέτοια συλλογική κίνηση θα είχε πολλούς αποδέκτες.
Μάλιστα τώρα τελευταία που εμφανίστηκαν πάλι κρούσματα κλοπών, τα οποία είχανε
κοπάσει για αρκετό διάστημα, μετά την εξάρθρωση από την Ελληνική Αστυνομία του
οργανωμένου εγκληματικού δικτύου που είχε διαπράξει σωρεία ληστειών και διαρρήξεων
στην περιοχή, φαίνεται να έχει ωριμάσει η ιδέα της ομαδικής δράσης και οι πολίτες
αισθάνονται την ανάγκη να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συνεργασθούν σε τοπικό
επίπεδο για να αμυνθούν απέναντι στα φαινόμενα παραβατικότητας και να πάψουν να
αισθάνονται ανησυχία και ανασφάλεια.

Ο Συνεταιρισμός έκανε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών
εναλλακτικής προσέγγισης του προβλήματος.
Ήδη έχει ασκήσει παρέμβαση προς την Δημοτική Αρχή για την διοργάνωση ενημερωτικής
ημερίδας-εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Δήμου και συμμετοχή της Αστυνομίας για να
ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό να συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια για την προστασία
της περιοχής.
Αξιότιμε κύριε Διοικητά
Γνωρίζουμε το έργο και την πολύτιμη συνεισφορά σας καθώς και το έντονο προσωπικό
σας ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού προβλήματος της
ασφάλειας των πολιτών, γι’ αυτό θα παρακαλούσαμε για την προσωπική σας παρέμβαση
για την υλοποίηση της προσπάθειας.
Ο Συνεταιρισμός είναι διατεθειμένος να συνδράμει προς πάσα κατεύθυνση με κάθε είδους
συνεργασία και υποστήριξη που θα έχουν ως αποτέλεσμα την εδραίωση της ασφάλειας
των κατοίκων του Ντραφιού και της περιοχής.
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