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Πολιτική
Η χ ώ 
της Θράκης

Καλείστε να επιδείξετε το απαραί-
τητο θάρρος, συνέπεια και ζήλο.

Διανοίγεται μπροστά σας μια 
νέα επαγγελματική πορεία και 
σταδιοδρομία με ευθύνες, υπο-
χρεώσεις και δικαιώματα.

Είμαι βέβαιος ως Αρχηγός του Σώμα-
τος ότι μπορείτε να ανταποκριθείτε.

Ολόκληρη η αστυνομική οικο-
γένεια είναι μαζί σας και σας 
στηρίζει στη νέα σας πορεία.

Καλή σταδιοδρομία! Καλώς ήρ-
θατε! Σας ευχαριστώ πολύ!»

Παρέστησαν επίσης, ο Βουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας και επίτι-
μος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, 
ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, Χρήστος 
Μέτιος και ο Αντιπεριφερειάρχης 
Ροδόπης, Νικόλαος Τσαλικίδης.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομί-
ας παρέστησαν ο Γενικός Επιθεω-
ρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλά-
δος, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Σκούμας, ο Διοικητής της Αστυνο-
μικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος 
Εμμανουήλ Δασκαλάκης, ο Γενι-
κός Περιφερειακός Αστυνομικός 
Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης, Υποστράτηγος Πα-
σχάλης Συριτούδης, ο Διοικητής 
της Σχολής Αστυφυλάκων, Αστυ-
νομικός Διευθυντής Κωνσταντί-
νος Βλάχος και ο Διοικητής του 
Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Κομοτηνής, Αστυνομικός Υπο-
διευθυντής Πέτρος Δεμερτζίδης.   

Σημειώνεται ότι, η εκπαίδευση των 
Ειδικών Φρουρών που θα στελε-
χώσουν τις (Ο.Π.Π.Ι.), θα πραγ-
ματοποιηθεί από πανεπιστημι-
ακούς καθηγητές, δικαστικούς 
λειτουργούς, ειδικά καταρτισμένα 
στελέχη των Σωμάτων Ασφαλεί-
ας και θα περιλαμβάνει τόσο θε-
ωρητικό όσο και πρακτικό μέρος.

Στο θεωρητικό μέρος, οι συμμε-
τέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα 
να εκπαιδευτούν σε θέματα ουσι-
αστικού και δικονομικού ποινι-
κού δικαίου, συνταγματικού δι-
καίου, ειδικών ποινικών νόμων, 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνα-
θροίσεων – συγκεντρώσεων, ανα-
κριτικής – εγκληματολογίας, φρού-
ρησης στόχων, οργανικών νόμων 
– κανονισμών Ελληνικής Αστυνο-
μίας και κανόνων δεοντολογίας.

Στο πρακτικό μέρος, θα έχουν τη 
δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότη-
τες μέσω πρακτικής εξάσκησης σε 
εξομοιωμένα σενάρια καθημερινής 
αστυνομικής πραγματικότητας, στη 
διαχείριση πλήθους, συναθροίσεων 
– συγκεντρώσεων, στους ελέγχους 
ύποπτων ατόμων και στην αστυνο-
μική αυτοάμυνα – αυτοπροστασία.

Ο κ. Υπουργός συνοδευόμενος από 
τον κ. Αρχηγό και τον Γενικό Επιθεω-
ρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, 
πραγματοποίησαν συσκέψεις στη 
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης με τον κ. Χρήστο Μέτιο, 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, τον κ. Ιωάννη 
Γκαράνη, Δήμαρχο Κομοτηνής, 
Αξιωματικούς της Ροδόπης καθώς 
και εκπροσώπους συνδικαλιστικών 
φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
το πεδίο αρμοδιοτήτων των υπηρε-
σιών και ανταλλάχθηκαν απόψεις 
και προτάσεις για την περαιτέρω 
βελτιστοποίηση της ήδη πολύ κα-
λής συνεργασίας σε τοπικό επί-
πεδο και στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής σε θέματα ασφά-
λειας των δημοτών της Κομοτηνής.

Τον κύκλο των συναντήσεων ολο-
κλήρωσαν με επίσκεψη στην Μη-
τρόπολη Ροδόπης όπου συναντήθη-
καν με τον Μητροπολίτη Μαρωνείας 
και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων.

Ο Παύλος Δαμιανίδης νέος 
εκτελεστικός γραμματέας 
της Περιφέρειας ΑΜΘ

Ορισμός νέου Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
ΑΜΘ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, νέος Εκτελεστικός Γραμ-
ματέας της ΠΑΜΘ ορίζεται ο κ. Παύλος Δαμιανίδης, χημι-
κός, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης.

Ανοιχτό το ΚΑΠΗ Ξάνθης 
εν όψει κακοκαιρίας

Εν όψει των έκτακτων επικίνδυνων καιρικών 
φαινομένων και των πολύ χαμηλών θερμοκρασι-
ών που αναμένονται και στην περιοχή μας,  το 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύ-
ης Δήμου Ξάνθης, με στόχο την προστασία των 
ευάλωτων συμπολιτών μας  που έχουν ανάγκη, 
διαθέτει την αίθουσα του Κεντρικού ΚΑΠΗ Δ. 
Ξάνθης στην οδό Καπνεργατών 1, για την φι-
λοξενία και προστασία άστεγων αλλά και κάθε 
πολίτη καθημερινά κατά τις ώρες από 8.00΄π.μ. 
έως 15.00΄μ.μ..

Ο χώρος είναι θερμαινόμενος και ασφαλής.


