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Από 

Σύλλογο Οικιστών & Οικοπεδούχων 
ΟΣΜΑΕΣ-Μαλεσίνας η «Νέα Αλαία» 

 Προς 

Όλους τους Οικιστές και τους 
Οικοπεδούχους. 

 

 

                                                       Θεολόγος, Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012 

 

Θέμα: Ενημέρωση μελών συλλόγου για την ασφάλεια της περιοχής μας 

Φ 102/67 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι την Παρασκευή 31/8/2012 
πραγματοποιήθηκε η συνάντησή μας με τον ∆ιοικητή του Αστυνομικού 
Τμήματος Αταλάντης Αντισυνταγματάρχη Παναγιώτη Ρούμελη. 

Από την συνάντηση προέκυψαν τα ακόλουθα:  

1. Η εγκληματικότητα στην περιοχή μας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. 
Κατά καιρούς πραγματοποιούνται μικροκλοπές σε καύσιμα και σε 
αρδευτικό εξοπλισμό κήπων. Πρέπει να προσέχουμε τα συνεργεία και 
γενικότερα τους ανθρώπους που εμπιστευόμαστε για διάφορες 
δουλειές στα σπίτια μας. Οι άνθρωποι που μπαίνουν στα σπίτια μας 
βλέπουν και γνωρίζουν τις θέσεις των αντικειμένων που τους 
ενδιαφέρουν καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που διαθέτουμε για να τα 
προστατέψουμε. ∆εν πρέπει ποτέ να παραδίδουμε σε αγνώστους 
κλειδιά καθώς και να τους γνωστοποιούμε κωδικούς συστημάτων 
ασφαλείας. 

2. Κάθε μέρα στην περιοχή μας περιπολεί όχημα της Αστυνομίας το οποίο 
με την συνδρομή των δύο εταιρειών security που εδρεύουν στην 
περιοχή μας έχει δυνατότητα υψηλού επιπέδου πρόληψης αλλά και 
επέμβασης έναντι της εγκληματικότητας. 

3. Η συνδρομή των οικιστών βοηθά πολύ στην καταστολή της 
εγκληματικότητας. Λόγω της αραιοκατοικημένης περιοχής μας και των 
απόμερων κατοικιών πρέπει όλοι μας να είμαστε ευαισθητοποιημένοι 



 

2 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. – ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Η “ΝΕΑ ΑΛΑΙΑ” 

ΜΑΛΕΣΙΝΑ, Τ.Κ. 350 01, ΤΗΛ. & FAX: 2233093307, E‐mail: info@alaia.gr, WEB: www.alaia.gr

και όταν παρατηρούμε μία ύποπτη κίνηση, ένα άγνωστο αυτοκίνητο ή 
πεζός να περιφέρεται στην περιοχή μας, πρέπει να δίνουμε σημασία 
στις προθέσεις τους και όταν αντιληφθούμε κάτι ύποπτο να καλούμε 
αμέσως την Αστυνομία στον αριθμό τηλεφώνου 100 ή το Αστυνομικό 
Τμήμα Αταλάντης στον αριθμό τηλεφώνου 2233022202. 

4. Για οποιοδήποτε εγκληματικό συμβάν πρέπει να καλούμε το ταχύτερο 
δυνατόν την Αστυνομία, προσπαθώντας να το περιγράψουμε με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Για να είμαστε όλοι μας μία ισχυρή ενότητα και για να προστατέψουμε 
αποτελεσματικότερα τις ζωές μας και τις περιουσίες μας, πρέπει να 
συσπειρωθούμε στο σύλλογο και να ενημερώνουμε σχετικά το ∆.Σ. 

 

 

 Για το  ∆ιοικητικό Συμβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Γεράσιμος Ιατρέλλης 

 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Παναγιώτης Χουδαλάκης 

 

                                                                                    

 


