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περισσότερες καλύψεις
λιγότερα ασφάλιστρα
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Όταν η Εγγύηση και η Αξιοπιστία των Κορυφαίων Ασφαλιστικών Εταιριών στον κόσμο, 
συνδυάζονται με την Αμεσότητα, το Ανθρώπινο Πρόσωπο και την Εμπειρία  

των ασφαλιστικών γραφείων ΑΣΗΜΑΚΟΣ τότε το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο για εσάς. 
Τώρα μπορείτε να έχετε Περισσότερα και να δίνετε Λιγότερα.

Κ α λ ύ ψ ε ις  Π α κέτο υ  
Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς

Ειδική π ρ οσ φ ορ ά  γιά  
Α σ τυνομ ικούς

Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες τρίτων κατά άτομο 500.000 € 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές τρίτων 500.000 €

Προστασία ασφαλίστρου (Β/Μ) λόγω ζημιάς 

Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα έως 10.000 €

Αστική Ευθύνη Πυρός, σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000 € 

Οδική Βοήθεια λόγω Ατυχήματος & Φροντίδα Ατυχήματος 

Οικοσκευή σε Α' Κίνδυνο 10.000 €

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς
Δωρεάν Αποστολή Συμβολαίου στον Χώρο σας

Α σ φ ά λ ι σ τ ρ α

Εξάμηνο
155 € 
163 € 
168 € 
199 € 
202 €  
210 € 
213 € 
243 € 
246 €

Γενικέβ AocpaXeies AonpciKos··

Τ η λ έ φ ω ν ο  Ε π ικ ο ιν ω ν ία ς  : 2 1 0 -2 7 1 9 6 0 1  
Από 09.00 Έως 18.00

Ελευθ. Βενιζέλου 131 A ' - Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
web site: www.genikes-asfaleies.gr - e-mail: info@genikes-asfaleies.gr

http://www.genikes-asfaleies.gr
mailto:info@genikes-asfaleies.gr


[  ΣΗΜΕΙ ΩΜΑ :

από τον εκδότη

«αστυνομική» χρονιά ολοκλήρωσε τον κύκλο της. Μια χρονιά 'γεμάτη γεγονότα και συμβάντα που 

σαιΐΐο στίγμα τους στην Ελληνική Αστυνομία και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα.

το^χρόνου δεν σταματά. Συνεχίζει ακάθεκτη, παρασέρνοντας στη δίνη της γενόμενα και μη. Χρωματίζου

με την ακάθεκτη αυτή ροή με την παρουσία και τη δράση μας. Στα αστυνομικά δεδομένα του τελευταίου διμήνου 

πρωτοστάτησαν η σύλληψη δύο μελών της τρομοκρατικής ομάδος «Πυρήνες της φωτιάς» και η σύλληψη έξι 

ακόμη μελών άλλων ομάδων που διέθεταν σημαντικό οπλισμό.

Το ίδιο διάστημα η Frontex, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξω

τερικά σύνορα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησε σε Κοινή Επιχείρηση με τις ελληνικές 

αστυνομικές δυνάμεις στα Ελληνοτουρκικά Χερσαία Σύνορα για την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης. 

...Σε όλους τους τομείς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και πολλές φορές ξεπερνούν τις προβλέψεις μας... Ως εκ τούτου 

οραματιζόμαστε το 2011 με φερέλπιδα διάθεση και τη βεβαιότητα της έμφυτης αισιοδοξίας μας...

Η  « Α σ τυ ν ο μ ικ ή  Α ν α σ κ ό π η σ η »  εύ χ ετ α ι στους α ν α γν ώ σ τες  της Χ ρ ό ν ια  Π ο λ λ ά  κ α ι Κ Α Λ Η  Δ Υ Ν Α Μ Η !!! ]
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'Οχι στην βία από όπου και αν προέρχεται, Συλλήψεις μελών της οργάνωσης “Πυρήνες της Φ ωτιάς”,

Νέες συλλήψεις, 12Υπηρεσίες S.I.R.E.N.E., Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη  διαχείριση της επιχειρη

σιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κ-μ της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, Social Media.

ι. i.in-tfti.itirfi

26 Εθελοντές πολιτικής προστασίας Υμηττού, 28
Ο Ο  Q A
tJ  Οδοιπορικό στο Κιλκίς, ν_-/ X . Επιτυχόντες,

Η Μάχη της Αραχωβας,

94-Αναμνήσεις ενός Μοιράρχου.
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1J  V / Άνθος του γιαλού,

102- L  \J  L·̂  Ζωή και ποδήλατο,

122
100 

108,
Διατροφής,

“Πράσινα” καλά Χριστούγεννα, 

Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων-

Ετήσιο Ευρετήριο.

38
52

Επιτυχίες του Σώματος,

Μόνιμες Στήλες

48Διεθνείς αστυνομικές επιτυχίες,

54I Ηθικές Αμοιβές,

58 Επικαιρότητα, 64
Αθλητισμός,

Υπηρεσιακά νέα, 112
114 Ψυχαγωγία, 118

Παράξενα,

Αλληλογραφία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Ο,νασκόπηση

Περιοδικό “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ” 
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου 
χης Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Σύμφωνα μ ε  την 9010/1/16- γ  arm 5/1/01 ΚΦΕΚ. Β" -1090) 

Απόφαση τον κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

μ ε την υπ'αριθμ. 9010/1/Π -α από 18.9.2002 (Φ ΕΚ.Β-1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Ε πιτροπή  

και εκδίδεται υπό την επιμελεια  του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόοεατν της Δ/νοης Δημοσίω ν ΣχέοεαηΊΑΕΑ

Εκδόχης-Διευθυνχής
Α/Δ' Βασίλειος Τραυλός 
τηλ. 210/6927283
Β. Αρχιουντάκτης-Υπ. Διαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος 
τηλ. 210/6854609 
Creative art d irector
Λιάνα Ιωαννίδου

Συντάκτες
Ανθ/μος Α γγελική Τσαγκάρη, Αστυφ. Ιω άννης 
Ντελεζος, Π.Υ. Γρηγόρης Τσαλής, Π.Υ. Αφροδίτη 
Κ οκκίνου, Π.Υ. Μαρία Νέζερη.

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Διαχείρηση-Διανομή  
Ανθ/μος Νικόλαος Βασιλείου 
τηλ. 210/6828525 
Εκτύπωση
“ΊΎΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ” Α.Ε.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, 
τηλ. 210/8161301 
Ετήσιες Συνδρομές
Υπαλλήλων Ε λληνικής Α στυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 9 ευρώ. Ιδιωτώ ν 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352
e-mail: anaskophsh@ yahoo.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν 
τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


Ο χι (Π η  β ία  από όπου και αν προέρχεται*

r H εποχή μας χαρακτηρίζεται από νέα φαινόμενα βίας που παράγο-? 
νται από τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, την αποξενοιση, τις νέ · | 
ες ανισότητες που προκαλούν η φτώχεια, η εξαθλίωση και ο φανατι-® 
ομός αλλά| ακόμα και από τη ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και την 
Γ ώτοϊδεολογικοποίηση που ρευστοποιεί «αξίες» και συμπερψχιρές.
Τα νέαίυτά φαινόμενα απειλούν την αοςχιλεια του πολίτη στην κα

θημερινή tou ζωή ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να απειλμαι ιυ ν και τη 
διεθνή ασφάλεια.

Τα τελευταία χρόνια εξοπλίσθηκε επικίνδυνα στη χώρα το φαινό
μενο της ανομίας, το οποίο σε συνδυασμό με τη βία λειτουργεί ευθέ
ως σαν «τορπίλη» στα θεμέλια της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνο
χής, της κοινωνικής ειρήνης και της ασφάλειας της χώρας.

Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη οικονομική κρίση και ταυτόχρονα 
μια νέα πραγματικότητα μετά από δεκαετίες μεταπολιτευτικής περιό
δου. Οι προκλήσεις είναι μεγάλες, οι ευκαιρίες πολλές, αλλά και οι rav-^ 
δυνοι ακόμα περισσότεροι. Το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να εκμη
δενίσουμε τους κινδύνους και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες.

Αντιμετωπίζουμε νέες πραγματικότητες, πρωτοφανείς για την Πα
τρίδα και την Κοινωνία Η παράνομη μετανάστευση, η εγκληματικό
τητα, η φτώχια, οι διακρίσεις καθημερινά πιέζουν τη νέα κοινωνική 
μας πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα. Πολλοί θεώρη

σαν αυτή τη νέα πραγματικότητα ως μια αφορμή να μετατρέψουν τη 
χώρα σε ένα φονικό πεδίο βίας.

Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με το έγκλημα, δεν πρόκειται να 
συμβιβαστούμε με το φόβο, την ανασφάλεια που φωλιάζει στις ψυχές 
των ανθρώπων και ενίοτε γίνεται τρόμος με αποτέλεσμα να δημιουρ- 
γείται μια κοινωνία φοβική και μη δημιουργική.

Στέλνουμε ένα κεντρικό μήνυμα, της μηδενικής ανοχής στην ανο
μία. Με μηδενική ανοχή στη βία από όπου κι αν προέρχεται, είτε είναι 
αστυνομική είτε προέρχεται από διάφορες ομάδες. Και μηδενική ανο
χή στην ανομία η οποία πλήττει κυρίως τα φτωχά στρώματα, πλήτ
τει το φτωχό πληθυσμό της χώρας, πλήττει την κοινωνική συνοχή 
της χώρας.

Θέλω να επαναλάβω, ότι η στάση μας απέναντι στην αστυνομική 
αυθαιρεσία είναι ξεκάθαρη: κάθε φορά που προκύπτουν επαρκή και 
τεκμηριωμένα στοιχεία για βιαιοπραγία και κακομεταχείριση πολίτη, 
υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις.

Ασφαλώς η άνοδος της βίας έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες. Δεν είναι 
αστυνομικό θέμα. Είναι θέμα κοινωνικό, οπτονομικό, θέμα παιδείας 
θέμα κουλτούρας θέμα οργάνωσης του κράτους μας θέμα προοπτι
κής των νέων παιδιών. Η καταστολή δεν αρκεί για να ξεριζώσει τον 
φανατισμό, την τυφλή βία που ωθεί νέα παιδιά να επιτίθενται με μίσος
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εναντίον συνανθρώπων τους. Σήμερα έχουμε τη 
μοναδική ευκαιρία να προτάξουμε την κουλτού
ρα του διαλόγου αντί για την κουλτούρα της βί
ας. 'Οχι σε βιαιότητες, οε καταστροφές, σε σπα
σίματα, σε βία και μίσος Η βία φέρνει βία  Όμως 
οι ιδέες είναι το καλύτερο αλεξίσφαιρο απέναντι 
στη βία.

Και δεν αναφέρομαι στο φαινόμενο του ξεση
κωμού των νέων. Δεν αναφέρομαι στην αγω
νία και στην απελπισία των νέων με τα κομμέ
να φτερά, της γενιάς των 700 ευρώ. Αναφέρομαι 
στους 2.500-3.000, οι οποίοι επιχειρούν με τη δράση τους και τη βία να 
καταστρέφουν τις πόλεις μας και τη δυνατότητά μας να κυκλοφορούμε 
και να νιώθουμε ελεύθεροι. Αυτό δεν έχει καμία κινηματική δράση. Είναι 
απολύτως μία βίαιη εκδήλωση κάποιων συγκεκριμένων προσώπων και 
αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να εκδηλωθεί πάλι με τον ίδιο τρόπο.

Δεν έχει σημασία αν είναι αναρχικοί, φασίστες ή φανατικοί χούλιγκανς 
μιας ομάδας Η συμπεριφορά τους έχει τσν ίδιο κοινό παρονομαστή, τον 
απολιτικό τραμπουκισμό με στόχο την εκτόνωση.

Στον τομέα της τρομοκρατίας ο νέος κύκλος αίματος είναι πολύ mo 
άγριος και πολύ πιο επικίνδυνος όχι μόνο για τις ανθρώπινες ζωές αλλά 
και για τη Χώρα. Κανείς δεν πιστεύει σήμερα ότι μια βόμβα μπροστά σε 
ένα υπουργείο ή σε ένα αστυνομικό τμήμα θα μας οδηγήσει στο να λύσου
με τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματά μας Η σημερινή τρομοκρα
τία δεν είναι αποκομμένη από το κοινό έγκλημα, αλλά δρα οε συνεργασία 
με αυτό. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος της δικτύωσης αλλά και την 
επικινδυνότητα του φαινομένου. Η τρομοκρατία είναι μια προσβολή στη 
δημοκρατία Είναι μια ευθεία επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

'Οσο πιο ισχυρή είναι η Δημοκρατία και όσο βαθύτερα εμπιστεύονται 
οι πολίτες το κράτος δικαίου τόσο mo εύκολα επιτυγχάνεται η εξάρθρω
σή τέτοιων φαινομένων.

Δεν θα είμαστε ή βίαιοι ή αδρανείς και φοβικοί Μια επαγγελματική Km 
σοβαρή Αστυνομία έχει τον τρόπο να είναι και αποτελεσματική Km φιλι
κή προς τον Πολίτη. Η Δημοκρατία έχει κανόνες Χρειάζεται μια μεγάλη 
κοινωνική εκστρατεία απαξίωσης Km καταδίκης αυτών των φαινομένων.

Στο τομέα της αθλητικής βίας είναι φανερό ότι όλοι κρύβονται πίσω 
από το δάχτυλο τους Οι ευθύνες για τη βία στα γήπεδα είναι διαχρονικές 
Km μας αγγίζουν όλους Όλοι γνωρίζουμε ότι στο σύγχρονο επαγγελμα
τικό αθλητισμό υποθάλπονται εξω-αθλητικές σκοπιμότητες Κάποιοι βο
λεύονται με το να υποδαυλίζουν τα πάθη, να καταργούν στην πράξη τις 
δεσμεύσεις τους απέναντι στην Πολιτεία Km να βρίσκουν εύκολο άλλοθι 
στην δήθεν ανεπάρκεια της Αστυνομίας Όσο τα γήπεδά μας θα μετατρέ- 
πονται οε αρένες βίας η αποποίηση των ευθυνών από όλους τους αρμόδι
ους φορείς θα ισοδυναμεί με υποκρισία.

&  ό,τι αφορά την αθλητική βία, μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη: 
την κλασική αθλητική βία μέσα ή έξω από τα γήπεδα, πέριξ των αγωνι
στικών χώρων Km την οργανωμένη αθλητική βία με στημένα ραντεβού

για ξύλο, βανδαλισμούς που φέρει εν τέλει 
όλα τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου 
εγκλήματος Διαρθρώνεται από συγκεκρι
μένες ηγετικές ομάδες γιάφκες ορμητήρια, 
εκτελεστικά όργανα.

Είναι προφανές ότι η Αστυνομία είναι 
το εύκολο θύμα, ο αποδιοπομπαίος τράγος 
για ένα ζήτημα στο οποίο κανένας από τους 
εμπλεκόμενους υπεύθυνους φορείς δεν ανα
λαμβάνει στο μέτρο που του αναλογεί την 
ευθύνη του.

Η αλήθεια είναι ότι η Αστυνομία είναι η τελευταία που έχει την 
ευθύνη. Κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες Αστυνομικοί απασχολούνται 
για τη λήψη μέτρων στα γήπεδα. Αυτό συνεπάγεται κόστος Κόστος 
οικονομικό από τη μία αφού αναγκαζόμαστε να μετακινούμε δυνάμεις 
στην επαρχία ή να φέρνουμε δυνάμεις από την επαρχία, κόστος επι
χειρησιακό από την άλλη δεδομένου ότι οι Αστυνομικοί που εκτελούν 
υπηρεσία στα γήπεδα δεν διατίθενται για την πρόληψη Km την κατα
στολή της εγκληματικότητας

Είναι αδιανόητο ένα αθλητικό γεγονός ένας ποδοσφαιρικός αγώ
νας αντί να αποτελεί γιορτή για τους φιλάθλους να μετατρέπεται σε 
πονοκέφαλο Km εφιάλτη για την Αστυνομία, την Κοινωνία, την Πο
λιτεία.

Το πρόβλημα της βίας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ΠΑΕ Km 
τις ΚΑΕ. Αναλαμβάνουν οι ανωτέρω την ευθύνη των οπαδών τους; 
'Εχουν κάμερες στους αγωνιστικούς χώρους; Προσλαμβάνουν κατάλ
ληλο προσωπικό ασφαλείας; Διαθέτουν τις υποδομές που προβλέπει ο 
νόμος; Υποδαυλίζουν ορισμένοι Km ενθαρρύνουν με τον τρόπο τους 
τις παράνομες συμπεριφορές

Προχθές πραγματοποιήσαμε έρευνες σε Γραφεία τεσσάρων (4) Συν
δέσμων. Km αναρωτιέμαι, τι χρειάζονται σε ένα σύνδεσμο οι Αυτοσχέ
διοι Εμπρηστικοί Μηχανισμοί, οι βαριοπούλες τα μαχαίρια, τα ρόπα
λα Km τα ναρκωτικά; Χώροι συνάθροισης φιλάθλων έχουν μετατραπεί 
οε γιάφκες εγκληματιών.

Η αθλητική βία Km ο χουλιγκανισμός πάντα είχαν εκλεκτικές συγ
γένειες με ομάδες που επίσης λατρεύουν τη βία Km δραστηριοποιού
νται σε άλλους χώρους Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για σχέσεις με 
ακροδεξιούς κύκλους για σχέσεις με τον χώρο των αντιεξουσιαστών. 
Km αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα.

Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω ότι αν πραγματικά αγαπάμε τα 
παιδιά μας Km ουσιαστικά μας ενδιαφέρει το μέλλον της νέας γενιάς 
είναι ώρα Km στον τομέα καταπολέμησης του φαινομένου της βίας να 
ειπωθούν αλήθειες Km να ληφθούν αποφάσεις ]

*Ομ\Χία Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Ελευθερίου 
Οικονόμου στην Ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αστυνομικών Υπαλλήλων (21-10-2010).
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λλήψεις μελών της οργάνωσης 
«ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ»

Συνελήφθηααν, χο μεσημέρι της 1-11-2010 στο Πα-
γκράτι, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, δυο ημεδαποί, 
ηλικίας 22 και 24 χρόνων, στη κατοχή των οποίων βρέθηκε

α δέμςτ'με 2 αυτοσχεδίους εκρηκτικούς μηχανισμούς, κα
θώς α^σης και δύο τσαντάκια μέσης τα οποία περιείχαν, το 
μεν πρώτο, ένα πιστόλι Glock με 3 γεμιστήρες, το δε δεύτερο, 
ένα πιστόλι Clock με 2 γεμιστήρες. Επιπλέον ο ένας από τους 
συλληφθέντεςέίρερε περούκα, ένα καπέλο τύπου τζόκεϊ, κα
θώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Η σύλληψή τους, έγινε στο πλαίσιο ευρείας κινητοποίη
σης αστυνομικών δυνάμεων, ύστερα από έκρηξη αυτοσχέδι
ου εκρηκτικού μηχανισμού στα χέρια υπαλλήλου εταιρείας 
ταχυμεταφορών και ώρα 11.47’ της ίδιας ημέρας, στην οδό 
Αστυδάμαντος 71, στο Παγκράτι. Ο εντοπισμός τους έγινε με 
βάση τα χαρακτηριστικά του ατόμου που παρέδωσε το δέμα 
στην εταιρεία ταχυμεταφορών. Το δέμα έφερε ως παραλήπτη 
την Πρεσβεία του Μεξικού στην Ελλάδα.

Επίσης, στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών και με βάση απόδει
ξη παράδοσης που βρέθηκε στην κατοχή τους, εντοπίσθηκε, 
σε ταχυμεταφορική εταιρεία στην οδό Σπ. Μερκούρη 62-64 
στο Παγκράτι, άλλο ένα δέμα με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχα
νισμό. Το δέμα έφερε ως παραλήπτη την Πρεσβεία της Ολλαν
δίας στην Ελλάδα. Ο μηχανισμός αυτός εξουδετερώθηκε με 
ελεγχόμενη έκρηξη από τους Πυροτεχνουργούς της Αστυνο
μίας Οι δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί που βρέθηκαν στην κα
τοχή των συλληφθέντων είχαν ως παραλήπτες την Πρεσβεία 
του Βελγίου στην Ελλάδα καθώς και τον Πρόεδρο της Γαλλι
κής Δημοκρατίας και εξουδετερώθηκαν επίσης με ελεγχόμε

νη έκρηξη.
Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, για τον 

22χρονο συλληφθέντα εκκρεμεί ένταλμα συλλήψεως για συμ
μετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση Συνομωσία των Πυ
ρήνων της Φωτιάς ενώ έχει σχηματισθεί δικογραφία εναντίον 
του για την τοποθέτηση αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού 
σε λεωφορείο της ΕΘΕΑ

Το πρωί της επόμενης μέρας (2.11.2010), στην Πρεσβεία 
της Βουλγαρίας, που βρίσκεται στην οδό Στρατηγού Καλάρη 
στο Ψυχικό, εντοπίσθηκε ύποπτο δέμα και μεταφέρθηκε εκτός 
του κτιρίου. Ενημερώθηκε η Αστυνομία και αμέσως αποκλεί
σθηκε ο χώρος. Το ύποπτο αντικείμενο, όπως διαπιστώθηκε, πε
ριείχε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξουδετερώ
θηκε με ελεγχόμενη έκρηξη. Στη συνέχεια, στην Πρεσβεία της 
Ελβετίας που βρίσκεται στη οδό Ιάσιου 2, εντοπίσθηκε παγιδευ- 
μένος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που ήταν τοποθετη
μένος σε χάρτινο φάκελο, μπλε χρώματος. Αμέσως μεταφέρθηκε 
στον ακάλυπτο χώρο και εξερράγη χωρίς να προκληθούν σωμα
τικές βλάβες ή ζημιές.

Λίγο αργότερα, ταχυμεταφορέας που μετέφερε δέμα στην 
Πρεσβεία της Χιλής σταμάτησε μπροστά στο αστυνομικό φυ
λάκιο του Μεγάρου Μαξίμου και απευθυνόμενος στο αστυνομι
κό προσωπικό ασφάλειας ανέφερε για την ύπαρξη πιθανού πα- 
γιδευμένου δέματος που προοριζόταν για την Πρεσβεία. Από 
τους Αστυνομικούς αφού ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε εκρη
κτική ύλη, υπεδείχθη, για λόγους ασφαλείας η μεταφορά του 
σε ασφαλή ανοιχτό αύλιο χώρο της Βουλής των Ελλήνων, μα
κριά από πολίτες. Στη συνέχεια, αφού αποκλείσθηκε ο χώρος 

το δέμα εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.
Επιπλέον, στην οδό Ριζάρη, στην Αθήνα, στον εξω

τερικό χώρο ταχυδρομικής εταιρείας εξουδετερώθηκε με 
ελεγχόμενη έκρηξη παγιδευμένο δέμα που όπως διαπιστώ
θηκε περιείχε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Το αντι
κείμενο επεστράφη στην εταιρεία, ως ύποπτο, από την 
Πρεσβεία της Γερμανίας, που φερόταν ως παραλήπτης.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, σημειώθηκε έκρη
ξη από παγιδευμένο δέμα, στην Πρεσβεία της Ρωσί
ας, που βρίσκεται στη οδό Νικηφόρου Λύτρα στο Ψυχι
κό, χωρίς ωστόσο να προκληθεί τραυματισμός προσώπου. 
Το παγιδευμένο δέμα είχε προηγουμένως εντοπιστεί.

Επισημαίνεται ότι, από την Ελληνική Αστυνομία, εί
χαν ενημερωθεί από την 1-11-2010, όλες οι Πρεσβείες των 
χωρών που βρίσκονται στην Ελλάδα σχετικά με τα μέτρα



ασφαλείας που προτείνονται να ληφθούν σε όχι αφορά το χει
ρισμό ύποπτης αλληλογραφίας ενώ παράλληλα το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονταν σε συνεχή επιχειρησια
κή ετοιμότητα και επαγρύπνηση, καθώς οι έρευνες βρίσκονταν 
σε εξέλιξη.

Σε συνέχεια δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, που αφορούν 
τα βομβιστικά περιστατικά και τη σύλληψη των δύο ατόμων, 
δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες των προσώπων που εκ- 
κρεμούν εντάλματα σύλληψης για συμμετοχή τους στην τρο
μοκρατική οργάνωση Συνομωσίες των Πυρήνων της Φωτιάς. 
Αυτοί είναι οι:

Νικολόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη, 24εχών, Νι- 
κολόπουλος Μιχαήλ του Παναγιώτη, 22ετών, Ntamiano 
Bolano του Ptolem eo, 23ετών, Καραγιαννίδης Γεώργιος 
του Χρήστου, 30ετών και Μητρουσιας Αλέξανδρος του 
Κωνσταντίνου, 21ετών.

Σε βάρος των παραπάνω, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τις 
εξής αξιόποινες πράξεις: Της τρομοκρατικής οργάνωσης, της 
προμήθειας, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών και 
εκρηκτικών βομβών κατά συναυτουργία για να προξενήσουν 
κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγματα και κίνδυνο για άνθρωπο κα
τά συρροή και της έκρηξης κατά συναυτουργία με τη χρήση 
εκρηκτικών υλών από την οποία μπορούσε να προκύψει κοι
νός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο κα
τά συρροή.

Υπενθυμίζεται πως την 1.11.2010 το πρωί, ένας άνδρας 
νεαρής ηλικίας, κατέθεσε ταχυδρομικό δέμα, σε υποκατάστη
μα χαχυμεχαφορικής εταιρείας που εδρεύει κοντά στο Σταθμό 
Λαρίσης στην Αθήνα. Το δέμα, έφερε ως αποστολέα το Ελλη
νικό Υπουργείο Οικονομικών και παραλήπτη την Καγκελά
ριο της Γερμανικής Κυβέρνησης. Στη συνέχεια, με μέριμνα της 
ιδιωτικής χαχυμεχαφορικής εταιρείας μεταφέρθηκε στους χώ
ρους ελέγχου των κεντρικών εγκαταστάσεών της προκειμένου 
να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας, σύμ
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές διαδικασίες 
ελέγχου ασφαλείας για ύποπτα αντικείμενα. Κατόπιν, πάλι με 
μέριμνα της ταχυμεταφορικής εταιρείας μεταφέρθηκε στο αε
ροδρόμιο, όπου φορτώθηκε σε αεροσκάφος συνεργαζόμενης ιδι
ωτικής εταιρείας με προορισμό την Γερμανία. Σε ότι αφορά το 
δεύτερο δέμα που στάλθηκε στο εξωτερικό, την ίδια ημέρα (Δευ
τέρα, 1.11.2010) το μεσημέρι, ένας άγνωστος νεαρός άνδρας κα
τέθεσε ένα ταχυδρομικό δέμα, σε υποκατάστημα άλλης ταχυμε
ταφορικής εταιρείας που εδρεύει στον Περισσό. Το δέμα, έφερε 
ως αποστολέα υψηλόβαθμο στέλεχος ελληνικού πολιτικού κόμ
ματος και παραλήπτη τον Πρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης. 
Με μέριμνα της ταχυμεταφορικής εταιρείας μεταφέρθηκε το 
δέμα στους χώρους άλλης ταχυμεταφορικής, που εδρεύει στο 
αεροδρόμιο Αθηνών προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δια
δικασίες ελέγχου ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε
σία και τις σχετικές διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας για ύποπτα 
αντικείμενα. Στη συνέχεια φορτώθηκε σε αεροπλάνο μεταφοράς 
εμπορευμάτων με τελικό προορισμό την Ιταλία. Από τις αστυ-

Μητρουσιος Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, 21ετών

νομικές έρευνες και την αξιοποίηση πληροφοριών της Αστυ
νομίας, εντοπίσθηκε η ύπαρξη του δέματος στο συγκεκριμένο 
αεροπορικό μέσο κατά το χρόνο που βρίσκονταν στην εναέρια 
διαδρομή του. Ενημερώθηκε άμεσα η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας μέσω της οποίας δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες 
καθόδου του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Μπολόνια. Από 
τον έλεγχο των Ιταλικών Αστυνομικών Αρχών, που ενημε
ρώθηκαν άμεσα από την Ελληνική Αστυνομία, διαπιστώθη
κε ότι πρόκειται για παγιδευμένο δέμα το οποίο εξουδετερώ
θηκε. Ύστερα από εισήγηση της Ελληνικής Αστυνομίας και 
απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανεστάλησαν 
για ένα 48ωρο όλες οι εναέριες μεταφορές δεμάτων και μικρο- 
δεμάτων στο εξωτερικό, προκειμένου να γίνουν ενδελεχείς 
έλεγχοι. Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι ασφάλειας μεταφερομέ- 
νων αντικειμένων πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το ισχύ- 
ον θεσμικό πλαίσιο, με μέριμνα και ευθύνη ιδιωτικών εταιρει
ών παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που συνεργάζονται με τις 
ταχυμεταφορικές εταιρείες.

Οι έρευνες των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών συνεχίζο
νται. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώ
πισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.). ]

Ntamiano Bolano too Ptolemeo, 
23ετών του Παναγιώτη, 22ετών

Καραγιαννίδης Γεώργιος 
του Χρήστου, 30ετών

Νικολόπουλος Γεώργιος 
του Παναγιώτη, 24ετών
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2010

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Στυλιανή

Νέες συλλήψεις
Δηλώσεις Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με 

τις έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας

Τ ις απογευματινές ώ ρες της 4-12-2010, συνελήφθησαν από 
Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη
μάτων Βίας στη Νέα Σμύρνη, επί της οδού Καισαρείας, οι ΣΑΚ
ΚΑΣ Κω Γσταντίνος του Σπυρίδωνα και της Βιργινίας, γεν. 18-10- 
1984 στα Μαρούσι Αττικής και ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ Αλέξανδρος του 
Κωνσταντίνου και της Ασπασίας, γεν. 15-5-1989 στο Μαρούσι Ατ
τικής.

Στη συνέχεια, σε ταυτόχρονες επιχειρήσεις της Διεύθυνσης 
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας εντοπίστηκαν και συ- 
νελήφθηκαν:

►στον Πειραιά, επ ί της οδού Πύλης, ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γε
ώργιος του Χρήστου και της Φωτεινής, γεν. 23-7-1980 στην Αθή
να

►στα Εξάρχεια, επ ί της οδού Θεμιστοκλέους, ο ΠΟΛΙΤΗΣ Χρή- 
στος του Βασιλείου και της Βασιλικής, γεν. 15-2-1979 στην Αθή
να

►στην Καλλιθέα, επ ί της οδού Πλάτωνος, η ΑΝΤΩΝΙΟΥ Στυ- 
λιανή του Μιχαήλ και της Λευκοθέας, γεν. 15-9-1984 στην Αθήνα

►στη Σητεία Κρήτης, ο ΜΙΧΑΗΛ Δημήτριος του Ιωάννη και 
της Μαρίας, γεν. 9-12-1984 στην Αθήνα

Στην κατοχή των ΣΑΚΚΑ Κωνσταντίνου και ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ 
Αλέξανδρου, εντός ορειβατικού σάκου που έφεραν, μεταξύ άλλων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

•  Δύο (2) πιστόλια Glock
• Έ ν α  (1) υποπολυβόλο Scorpion
•  Έ ν α  (1) υποπολυβόλο άνευ ενδείξεων
•  Μία (1) χειροβομβίδα
•Φ υσίγγια  διαφόρων διαμετρημάτων
•  Δύο (2) κινητά τηλέφωνα
• Έ ν α  (1) usb
Στην κατοχή του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Γεώργιου βρέθηκε και κα

τασχέθηκε πλαστό δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Σε έρευνες που έγιναν παρουσία Εισαγγελικών Λειτουργών σε 

αποθήκη επί της οδού Καισαρείας 22 στη Νέα Σμύρνη, σε διαμέρι
σμα επί της οδού Πραξιτέλους 42 στον Πειραιά και σε διαμέρισμα 
επί της οδού Πλάτωνος 131 στην Καλλιθέα, μεταξύ άλλων βρέθη- 

και κατασχέθηκαν:
•Τ ρ ία  (3) πολεμικά τυφέκια τύπου Kalashnikov.

Έ ν α  (1) υποπολυβόλο Scorpion 
Πέντε ( 5 ) πιστόλια 
Τρεις (3) χειροβομβίδες 
Έ να  (1) αλεξίσφαιρο γιλέκο

ΣΑΚΚΑΣ Κωνσταντίνος

ΜΙΧΑΗΛ Δημήτριος



•Μ εγάλος αριθμός φορητών και σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
•  Πενήντα κιλά ANFO
•  Διακόσια γραμμάρια εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ
•Τ ρία  (3) ζευγάρια πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκίνητων, εκ των οποίων για 

το ένα (1) ζευγάρι έχει δηλωθεί κλοπή
•  Γεμιστήρες
•  Περούκες
•  Κουκούλες full face
•Κ ινητά  τηλέφωνα
•Μ εγάλος αριθμός φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων.
Από την μέχρι τώρα εργαστηριακή-βαλλιστική εξέταση που διενεργείται στη 

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στα παραπάνω κατασχεθέντα όπλα προ
κύπτει ότι δεν ταυτίζονται με προηγούμενη τρομοκρατική ενέργεια. Συνεχίζεται 
η εξέτασή τους για τυχόν ταύτισή τους με άλλες αξιόποινες πράξεις.

Οι έρευνες συνεχίζονται και για τα υπόλοιπα κατασχεθέντα πειστήρια.
Επίσης, σε κατ’ οίκον έρευνα σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγρίνιου βρέθη

καν και κατασχέθηκαν:
• Έ ν α  (1) πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov.
• Έ ν α  (1) πολεμικό τυφέκιο άνευ ενδείξεων
• Έ ν α  (1) περίστροφο Zastava
•  Έ ν α  (1) αλεξίσφαιρο γιλέκο
•Μ ικρή ποσότητα κάνναβης
•Γεμιστήρες
•Φ υσίγγια  διαφόρων διαμετρημάτων
•  Μία γυναικεία περούκα
•Δ ύ ο  (2) κράνη μοτοσικλετών
• Έ ν α  (1) κινητό τηλέφωνο
•Δεκαεπτά (17) αυτοσχέδιες κατασκευές τσιμεντένιων μεταλλικών κυλίνδρων 

που έφεραν 4-5 ενσωματωμένα καρφιά ο καθένας.
Επίσης στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μάρκας Nissan για το 

οποίο είχε δηλωθεί κλοπή την 3-12-2010 στο Αγρίνιο. Το ανωτέρω όχημα ήταν κα
λυμμένο με κουκούλα αυτοκίνητου η οποία μαζί με τα δυο (2) κράνη είχαν αγο
ραστεί από κατάστημα στην Αθήνα στις 29-11-2010 από έναν από τους συλληφθέ-
ντες.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των ΜΗΤΡΟΥΣΙΑ Αλέξανδρου και ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ- 
ΔΗ Γεώργιου εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης του Ειδικού Εφέτη Ανακριτή, κα
τηγορουμένων για τρομοκρατικές πράξεις από κοινού, της έκρηξης από κοινού, 
της προμήθειας, κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών υλών από κοινού και τη 
συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση «Συνομωσία Πυρήνων ΠΟΛΙΤΗΣ Χρηστός
της Φωτιάς». Επίσης ο συλληφθείς ΠΟΛΙΤΗΣ Χρήστος την 2-12-2010 κλήθηκε 
και εξετάστηκε από τον αρμόδιο Ανακριτή για εμπρηστική επίθεση, που έλαβε χώ
ρα την 22-5-2008 πίσω από το Εφετείο Αθηνών και αφέθηκε ελεύθερος με περιορι
στικούς όρους. Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει με προκήρυξη η οργά
νωση «Κομμάντος Χρήστος Τσουτσουβής».

Στους αριθμούς κλήσης 170,1014 και 1964 της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ει
δικών Εγκλημάτων Βίας, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν ανώνυμα και με δι
ασφάλιση του απορρήτου για την παροχή οποιοσδήποτε σχετικής πληροφορίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται και για τυχόν νεότερες εξελίξεις. ]

ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ Αλέξανδρος

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Γεώργιος
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Του Αστυν. Υποδ/ντή Αχιλλέα Λ. ΣΚΑΝΔΑΛΗ 
Τμηματάρχη 3ου Τμήματος SI.RE.NE./Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α

Οι εθνικές κεντρικές αρχές, με ΟΠΟΟΤΟλή 
την ανταλλαγή επιχειρησιακών _

εγκληματολογιών πληροφοριών στο χώρο Σ έ ν γ κ ε ν
Λίγοι αστυνομικοί συνειδητοποιούν καθημερινά ότι αναζητώντας μια πληροφορία στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή «Γενικές Αναζητήσεις και Σένγκεν», εισέρχονται σε μια πολύπλοκη βάση 
δεδομένων, που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των ευρωπαϊκών κρατών την ανταλλαγή δεδομέ- 

I νω ν αναφορικά με ορισμένες κατηγορίες προσώπων και αντικειμένων.
Και ακόμα λιγότεροι συνειδητοποιούν ότι τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες που «βλέπει» ο αστυ

νομικός του Α.Τ. Κακκαβιάς «βλέπει» και ο αστυνομικός ενός απομακρυσμένου Τμήματος της Λε
τονίας στα σύνορα με τη Ρωσία, ή ο συνοριακός φύλακας στη Φινλανδία.

Τ ί συμβαίνει στην πράξη όμως όταν μέσω της αναζήτησης στη βάση δεδομένων Σένγκεν, προ
κόψει ότι το ελεγχόμενο αυτοκίνητο σε τροχονομικό έλεγχο στην Αταλάντη, έχει κλαπεί από το 
Βέλγιο, ή ο έλεγχος διαβατηρίων του αεροδρομίου του Άμστερνταμ, εντοπίσει άτομο που διώκεται 
με ελληνικό Ευρωπαϊκό Έ νταλμα Σύλληψης;

Τότε τη διαχείριση της υπόθεσης αναλαμβάνουν τα Τμήματα S.I.RE.N.E, τα οποία λειτουργούν 
σε όλα τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν, με αποστολή την ανταλλαγή όλων των απαιτούμενων

—
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πληροφοριών για την ολοκλήρωσή της διαδικασίας, τον συντονι
σμό των υπηρεσιών και την παροχή των αναγκαίων κατευθύνσε
ων.

Σε εθνικό επίπεδο την αποστολή αυτή την έχει το 3 0  Τμήμα 
S.I.RE.N.E. της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ιστορία
Για να φθάσουμε όμως στο υψηλό αυτό επίπεδο αστυνομικής 

συνεργασίας, η απόσταση που διανύθηκε ήταν μεγάλη.
Στις 14 Ιουνίου 1985, πέντε χώρες το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλ

λία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία υπέγραψαν στο Σένγκεν, 
μια μικρή πόλη του Λουξεμβούργου, συμφωνία που έχει ως στόχο 
«[...] την ελεύθερη διέλευση των εσωτερικών συνόρων από όλους 
τους υπηκόους των χωρών μελών [...]» και «την ελεύθερη κυκλο
φορία των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών».

Η σχετική Σύμβαση εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν υπο- 
γράφηκε το 1990, άρχισε να ισχύει το 1995 και επέτρεψε την κα
τάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μεταξύ των χωρών 
που την είχαν υπογράψει, ενώ δημιούργησε ενιαία εξωτερικά σύνο
ρα, όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι εισόδου στον χώρο Σένγκεν, 
σύμφωνα με τις ίδιες διαδικασίες και με κοινούς κανόνες.

Η Ελλάδα προχώρησε στην υπογραφή της Συμφωνίας το 1992. 
Το 1997 το Ελληνικό Κοινοβούλιο επικύρωσε τη Συμφωνία και τη 
Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν (Σ.Ε.Σ.Σ.) με το νό
μο 2514/26-06-1997 και το 2000 καταργείται ο έλεγχος εσωτερικών 
συνόρων στα σύνορα με την Ελλάδα.

Τα κράτη μέλη
Ο χώρος Σένγκεν σχεδόν ταυτίζεται με αυτόν της Ε.Ε., περι

λαμβάνει τα κράτη μέλη της Έ νω σης με εξαίρεση μερικών απ’ αυ
τά, καθώς και ορισμένες τρίτες χώρες. Οι χώρες της Ε.Ε. που δεν 
ανήκουν στο χώρο Σένκγεν είναι η Μ. Βρετανία, η  Ιρλανδία η Κύ
προς, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, ενώ οι τρίτες χώρες, μη μέλη 
της Ε.Ε., που ανήκουν το χώρο Σένγκεν είναι η Ισλανδία, Νορβη
γία και Ελβετία, ενώ επίκειται και η ένταξη του Λιχτενστάιν. Η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία συνδέθηκαν στο Σύστημα Πληροφορι
ών Σένγκεν (SIS) στις 5-11-2010 και αναμένεται η κατάργηση των 
εσωτερικών συνόρων εντός των επόμενων μηνών, εφόσον ολοκλη
ρωθούν με επιτυχία οι διαδικασίες αξιολόγησής τους.

Το Σύστημα Πληροφοριών Schengen (Schengen Information 
System) -  S.I.S. είναι ένα κοινό ηλεκτρονικό αρχείο δεδομένων το 
οποίο, βάσει συγκεκριμένων άρθρων της Συνθήκης, τα κράτη μέ
λη τροφοδοτούν με πληροφορίες. Συγκεντρώνει δύο μεγάλες κα
τηγορίες πληροφοριών : η πρώτη αφορά αναζητούμενα πρόσωπα 
(διωκόμενοι, εξαφανισμένοι ενήλικες και ανήλικοι κλπ) και η δεύ
τερη αναζητούμενα οχήματα ή αντικείμενα, όπως έγγραφα ταυτό
τητας, άδειες κυκλοφορίας οχημάτων και πινακίδες αριθμού κυ
κλοφορίας που έχουν κλαπεί ή απολεσθεί.

To S.I.S. αποτελείται από το κεντρικό σύστημα (C.SIS -  Central 
Schengen Information System) στο Στρασβούργο και τα εθνικά 
συστήματα (N.SIS- National Schengen Information System) των 
κρατών μελών.

Σε εθνικό επίπεδο την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας του S.I.S. 
έχει το 3ο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης N.S.I.S. της Δ/νσης Πλη
ροφορικής του Α.Ε.Α.

Το Τμή[μα S.I.RE.N.E.
Κάθε κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν, οφείλει να συγκροτήσει 

κεντρική αρχή, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαίο σημείο επαφής Km 
συντονισμού για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών 
σχετικά με δεδομένα του SIS.

Το εν λόγω σημείο επαφής, καλείται «υπηρεσία S.I.RE.N.E» από 
τα αρχικά των λέξεων Supplementary Information REquest a t the 
National Entries - Αίτηση Συμπληρωματικών Πληροφοριών για 
Εθνικές Καταχωρίσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, το 3ο Τμήμα S.I.RE.N.E. της Δ/νσης Διε
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Α.Ε.Α. έχει την ευθύνη της 
διαχείρισης των πληροφοριών που είναι καταχωρημένα στο SIS. 
Κύρια αποστολή του Τμήματος είναι:

►Η ανταλλαγή πληροφοριών με τα αντίστοιχα γραφεία 
SIRENE των κ-μ. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλ
λων, επιβεβαιώσεις περί ισχύος ελληνικών ευρωπαϊκών ενταλμά
των σύλληψης, διαβίβαση υλικού σήμανσης όταν υπάρχει πρόβλη
μα ταυτοπροσωπίας, υποδοχή και έλεγχο αλλοδαπών ευρωπαϊκών 
ενταλμάτων σύλληψης, επιβεβαίωση, μέσω της Δ/νσης Αλλοδα
πών για το μέτρο απαγόρευσης εισόδου σε χώρα Σένγκεν, ως και 
πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και διερεύνηση αξιοποίνων 
πράξεων.

Ελευθερία και Ασφάλεια στο χώρο 
Σένγκεν

Έ να ς από τους όρους της εφαρμογής της 
συμφωνίας ήταν ότι η κατάργηση των εσω
τερικών συνόρων δεν έπρεπε να θέσει σε κίν
δυνο την ασφάλεια των κρατών και των πο
λιτών. Κυρίαρχη αντίληψη της Συμφωνίας 
Σένγκεν είναι ότι θα πρέπει να συνδυάζεται 
η ελευθερία με την ασφάλεια.

Πρακτικά η αντίληψη αυτή αποκρυ
σταλλώνεται, μεταξύ άλλων, με τη δημιουρ
γία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν

Σύμφωνα με 
την αρχή της 
διαθεσιμότητας, η 
απάντηση στα αιτήματα 
παροχής πληροφοριών 
πρέπει να δίδεται 
εντός 12 ωρών

►Σε εθνικό επίπεδο η παροχή των ανα
γκαίων κατευθύνσεων, κατόπιν αιτήματος 
των αστυνομικών λιμενικών και τελωνει
ακών αρχών, σχετικά τη διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί, σε περίπτωση θετικού εντοπι
σμού προσώπου ή αντικειμένου στο Σύστημα 
Πληροφοριών Σένγκεν.

Λειτουργία -  Στελέχωση
Η λειτουργία του Τμήματος βασίζεται στο 

«Εγχειρίδιο S.I.RE.N.E» το οποίο είναι κοινό 
για όλες τις Υπηρεσίες S.I.RE.N.E των κρα-
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χών μελών. Αποιελεί ένα σύνολο αυστηρών κανόνων και δι
αδικασιών, που διέπουν τις διμερείς ή πολυμερείς ανταλλαγές 
των πληροφοριών.

Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η συνεργασία S.I.RE. 
Ν.Ε είναι αυτές της διαθεσιμότητας, της αδιάλειπτης λειτουρ
γίας και της ασφάλειας.

Το 3ο Τμήμα της Δ.Δ.Α.Σ, στελεχώνεται με προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της Τε- 
λωνειακής Υπηρεσίας και διοικείται από Αξιωματικό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

Στο Τμήμα είναι αποσπασμένοι και δύο δικαστικοί λειτουρ
γοί, με αποστολή τον έλεγχο της νομιμότητας των καταχωρή- 
σεων στο εθνικό τμήμα του SIS.

Οι Αξιωματικοί του Τμήματος συμμετέχουν στις Ομάδες 
Εργασίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. που σχετίζονται με το έργο 
των Τμημάτων SIRENE, στις οποίες αξιολογείται η συνεργα
σία μεταξύ των υπηρεσιών των κρατών μελών, προτείνεται η 
θέσπιση των αναγκαίων μέτρων και η τροποποίηση των διαδι
κασιών, οσάκις αυτή κρίνεται επιβεβλημένη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων
Αποτελεί την καρδιά του Τμήματος, λειτουργεί επί 24ώρου 

βάσεως σε εναλλασσόμενες βάρδιες και αποτελεί το φίλτρο δι
αχείρισης και επεξεργασίας των πληροφοριών που ανταλλάσ
σονται με όλα τα κράτη μέλη, αλλά και με τις εθνικές υπηρε
σίες και αρχές.

Στη διάθεση του προσωπικού του Κέντρο Επιχειρήσεων, πέ
ραν του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), υπάρχουν 
και τα συστήματα επικοινωνιών SMTP, SISNET mail, SIRPIT 
(Sirene Picture Transfer), τα οποία είναι τα πλέον ασφαλή που 
υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα επιτρέπουν την άμεση και 
ταχύτατη επικοινωνία μεταξύ των Τμημάτων SIRENE. Η απο
στολή ενός μηνύματος διαρκεί μόλις 0,3 του δευτερολέπτου.

Ό λα τα συστήματα είναι κρυπτογραφημένα και λειτουρ
γούν σε χωριστή γραμμή τηλεπικοινωνιών και όχι σε απλή 
γραμμή Internet. Έ τσ ι διασφαλίζεται το απόρρητο της επικοι
νωνίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την αρχή της διαθεσιμότητας, 
η απάντηση στα αιτήματα παροχής πληροφοριών πρέπει να δί
δεται εντός 12 ωρών.

Πολιτική ασφάλειας και προστασίας δεδομένων
Το Τμήμα SIRENE λειτουργεί μέσα στα πρότυπα ασφαλεί

ας, που έχουν καθοριστεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Ε.Ε.

Η πρόσβαση στους χώρους του Τμήματος είναι αυστηρά 
ελεγχόμενη προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των 
δεδομένων, το προσωπικό του SIRENE έχει κωδικοποιημένη 
πρόσβαση στους χώρους και στα αρχεία του Τμήματος, ενώ με

σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, ισχύουν 
ιδιαίτερα αυστηροί κανόνες στον τομέα της διαχείρισης των 
προσωπικών δεδομένων.

Δραστηριότητα
Το μέγεθος της σπουδαιότητας της αποστολής των Τμημά

των S.I.RE.N.E και της συμβολής τους στην ανάπτυξη και 
εμπέδωση της ευρωπαϊκής επιχειρησιακής αστυνομικής συ
νεργασίας, προκύπτει σαφέστατα από τον όγκο εργασιών του 
Τμήματος κατά το δεκάμηνο Ιανουάριου -  Οκτωβρίου 2010.

Το σύνολο των θετικών αναζητήσεων -  υποθέσεων που δια
χειρίστηκε το Τμήμα σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, από 
1-1-2010 μέχρι 31-10-2010 ανήλθε στις 3.871. (Πίνακας 1)

Συνελήφθησαν 132 άτομα στην Ελλάδα και 14 στα λοιπά 
κράτη μέλη, τα οποία διώκονταν με Ευρωπαϊκά Εντάλματα 
Σύλληψης, εντοπίστηκαν 124 οχήματα που απασχολούσαν και 
1101 κλεμμένα -  απωλεσθέντα έγγραφα.

Διεκπεραιώθηκαν 49.663 μηνύματα μέσω του SIS και 3.305 
μέσω του SISNET MAIL.

Πίνακας 1: Δραστηριότητα Τμήματος SIRENE

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Σ ύ λ λ η ψ η  Δ ιω κ ό μ ε ν ω ν 132

ΠΡΟΣΩΠΑ Εξαφανισμένοι 33 2646

Αλλοδαποί 2231

Λ οιπές Περιπτώσεις 250

ΟΧΗΜΑΤΑ 124 124
ΕΓΓΡΑΦΑ 1101 1101

Συμπερασματικά τα Τμήματα S.I.RE.N.E αντιπροσωπεύουν 
τη ζώσα πραγματικότητα στο χώρο της ευρωπαϊκής επιχειρη
σιακής αστυνομικής συνεργασίας.

Στον ενοποιημένο πλέον ευρωπαϊκό χώρο, οι πολίτες απαι
τούν να απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο προστασίας, με ελευθε
ρία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Σε αυτή την απαίτηση, τα κύρια 
χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας θα 
πρέπει να είναι η ταχύτητα αντίδρασης, η ακρίβεια πληροφό
ρησης και η νομιμότητα δράσης.

Αυτό ακριβώς αντιπροσωπεύουν τα Τμήματα SIRENE.
Αποτελούν ένα ισχυρό όπλο των ευρωπαϊκών υπηρεσιών 

ασφαλείας στην αντιμετώπιση της σοβαρής και οργανωμένης 
εγκληματικότητας.

Με τα Τμήματα S.I.RE.N.E καταδεικνύεται ότι η ευρωπα
ϊκή αστυνομική συνεργασία δεν είναι μια ιδιαίτερη γραφει
οκρατική διαδικασία που ενεργοποιείται μόνο σε ειδικές πε
ριπτώσεις, αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και αναπόσπαστο 
μέρος της καθημερινής αστυνομικής πρακτικής στην καταπο
λέμηση του εγκλήματος. ]
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-* Αστυνομικό Πρατήριο 
Λ.Συγγρού 288 &  Μυκηνών, Καλλιθέα 
Τηλ. 210 9541760

■» Π.Ο.Ν. Ιερά Οδός 102Α, Βοτανικός 
Τηλ. 210 3479100



FRONTEX
LIBERTAS SEC U R ITA S  U S T IT IA

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη διαχείριση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα 

των κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Του Υ/Α Δημητρίου Νταλούκα και Υ/Α' Κων. Ζαχόπουλου 

της Διεύθυνσης Αλλοδαπών/ Α.Ε.Α.

Κοινή Επιχείρηση στα Ελληνοτουρκικά Χερσαία Σύνορα
«Rabit 2010»

Ιστορικό
Τον Οκτώβριο του έτους 2004, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε τον Κανονισμό 

20(17/2004, ηε τον οποίο ιδρύθηκε η «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνερ
γασίας στα εξωτερικά σύνορα των κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (FRONTEX-AGENCY). Επίσημα άρ- 
χισ ι να λειτουργεί την 1η Μαίου 2005, αν και στην πράξη η επιχειρησιακή της δράση ξεκίνησε την 3η 
Οκτωβρίου του 2005, οπότε και εγκαταστάθηκε στη Βαρσοβία (Πολωνία).

Το 2007, ο ιδρυτικός Κανονισμός της Frontex τροποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 863/2007 του Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον οποίο ιδρύθηκε ο μηχανισμός των Συνοριακών 
Ομάδων Ταχείας Επέμβασης και προβλέφθηκαν οι δυνατότητες που φέρουν σήμερα οι αξιωματούχοι των 
κ-μ που συμμετέχουν στις κοινές επιχειρήσεις της Frontex.
Αποστολή

Ο βασικός της στόχος είναι «η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.» όπως πε- 
ριγράφεται στο άρθ. 1 του Κανονισμού 2007/2004. Ιδρύθηκε για να προωθήσει την αλληλεγγύη και την
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αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, όπως 
και την κατανομή του οικονομικού βάρους της διαχείρι
σης των εξωτερικών συνόρων.

Πρόκειται για ανεξάρτητο οργανισμό που οι ρίζες της 
δημιουργίας του εντοπίζονται στη Συμφωνία Σένγκεν 
του 1985 σχετικά με την κατάργηση των ελέγχων στα 
κοινά σύνορα μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών-με- 
λών. Ή τα ν  όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λάακεν 
(2001) που ζήτησε από την Επιτροπή της Ε.Ε, βασιζόμενο 
στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τά- 
μπερε (1999), να «προσδιορίσει τους μηχανισμούς συνερ
γασίας μεταξύ των επιφορτισμένων με 
τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων 
Υπηρεσιών, και να μελετήσει τις συν
θήκες κάτω από τις οποίες θα μπορού
σε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ή 
κοινές υπηρεσίες για τον έλεγχο των 
εξωτερικών συνόρων», δίνοντας έτσι 
την απαραίτητη ώθηση για την ίδρυση 
της FRONTEX τρία χρόνια μετά.

Ο ιδρυτικός Κανονισμός της 
FRONTEX 2007/2004, ξεκινά με τη δι
ακήρυξη πως «η ευθύνη για τον έλεγ
χο και την επιτήρηση των εξωτερι
κών συνόρων βαρύνει τα κράτη-μέλη».
Επιπλέον στο αρθ. 1 παρ. 2 προβλέπε- 
ται πως «καίτοι την ευθύνη για τον έλεγχο και την επιτήρηση των 
εξωτερικών συνόρων φέρουν τα κράτη-μέλη, ο Οργανισμός διευκο
λύνει και καθιστά αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των ενεστώ
των και μελλοντικών κοινοτικών μέτρων για τη διαχείριση τους 
Α ρμοδιότητες
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της FRONTEX περιγράφονται ως 
εξής:
1. Ανάλυση κινδύνου

Η Frontex, μέσω της εξειδικευμένης μονάδας που έχει για το σκο
πό αυτό, συλλέγει πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί 
στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και στη συνέχεια, βάσει των πληρο
φοριών αυτών, εκπονεί αναλύσεις κινδύνου -σε τακτική βάση και 
κατόπιν απαίτησης- με προβλέψεις και εκτιμήσεις για το μέλλον.
2. Συντονισμός της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών

Ό λες οι επιχειρησιακές αποφάσει στη 
Frontex λαμβάνονται βάσει αυτών των ανα
λύσεων (intelligence driven). Δηλαδή, με βάση 
την ανάλυση κινδύνου, η Frontex προτείνει 
κοινές επιχειρήσεις στα εξωτερικά χερσαία, 
θαλάσσια και εναέρια σύνορα της Ένωσης.
3. Εκπαίδευση

Η Frontex επικουρεί τα κράτη μέλη στην 
ανάπτυξη κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης 
για τους αρχές φύλαξης συνόρων, που περι
λαμβάνει ένα κοινό βασικό πρόγραμμα εκπαί
δευσης, με σκοπό την εφαρμογή μιας πολιτι

κής ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
συνόρων.
4. Διευκόλυνση της επίτευξης των 
ερευνητικών και αναπτυξιακών στό
χων

Η Frontex λειτουργεί ως πλατφόρμα 
για την προσαρμογή των προϊόντων της 
βιομηχανίας και της τεχνολογίας επιτή
ρησης των συνόρων στις ανάγκες του τε
λικού χρήστη, δηλαδή των κ-μ γενικότε
ρα και των αρμόδιων για τη φύλαξη των 
εξωτερικών συνόρων υπηρεσιών ειδικό
τερα.

5. Παροχή δυνατότητας άμεσης αντίδρασης σε κρίσεις σε όλα 
τα κράτη μέλη

Δεν μπορούν να προβλεφθούν όλες οι εξελίξεις με τη συνεχή 
παρακολούθηση και την ανάλυση κινδύνου. Για το λόγο αυτό, η 
Frontex έχει δημιουργήσει ένα ενοποιημένο πόρο με τη μορφή τα
χείας επέμβασης στα σύνορα (RABIT) συγκεντρώνει ειδικούς τε
χνικούς και ανθρώπινους πόρους από όλη την ΕΕ. Αυτές οι ομάδες 
διατηρούνται σε πλήρη ετοιμότητα σε περίπτωση που υπάρξει ποτέ 
μια απρόβλεπτη κατάσταση κρίσης στα εξωτερικά σύνορα. Τέτοια 
είναι και η περίπτωση της πρόσφατης ανάπτυξης -  για πρώτη φορά 
στην ιστορία της Frontex -  του μηχανισμού αυτού στα εξωτερικά 
χερσαία σύνορα της χώρας μας με την Τουρκία.
6. Επικουρεί τα κράτη μέλη στις κοινές επιχειρήσεις επιστρο
φής

Ό ταν τα κράτη μέλη λαμβάνουν την απόφαση επιστροφής αλλο
δαπών που διαμένουν παράνομα οι οποίοι απέ- 
τυχαν να φύγουν οικειοθελώς, η Frontex βοη
θά τις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών 
στο συντονισμό των προσπαθειών τους για τη 
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και 
της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας, δι
ασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο σεβασμός για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια των ατόμων που επιστρέφουν δι
ατηρείται σε κάθε στάδιο της λειτουργίας. 
Οργανωτική Δομή

Η Frontex είναι κοινοτικό όργανο με νομι-

0 βασικός της 
στόχος είναι 

η ολοκληρωμένη 
διαχείριση των 

εξωτερικών συνόρων 
της Ε.Ε. ”
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κή προσωπικότητα, καθώς και λειτουργική και δημοσιονομική αυ
τονομία. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί- 
ται από τους επιχειρησιακούς διευθυντές των εθνικών υπηρεσιών 
φύλαξης των συνόρων και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής. Σε αυτό το συμβούλιο έχουν ανατεθεί οι αναγκαίες εξουσίες 
για τον προϋπολογισμό, τον έλεγχο της εκτέλεσής του, τη θέσπιση 
των κατάλληλων δημοσιονομικών κανόνων, την καθιέρωση διαφα
νών διαδικασιών εργασίας για τη λήψη αποφάσεων από τον Οργα
νισμό και το διορισμό του γενικού διευθυντή και του αναπληρωτή 
του. Για την Ελλάδα, τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλί
ου έχει οριστεί ο εκάστοτε Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και Αναπληρωτής του 
εκπρόσωπος από το Λιμενικό Σώμα.

Ο Κανονισμός της Frontex έχει αναθέσει την υλοποίηση των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την καθημερινή δι
οίκηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας σε Εκτελεστικό Διευθυντή 
(Executive Director), ο οποίος προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή και διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά την εκτέ
λεση των καθηκόντων του είναι απολύτως ανεξάρτητος και δεν 
ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλο 
φορέα. Αυτή τη στιγμή εκτελεστικός διευθυντής της FRONTEX εί
ναι ο Φιλανδός προέρρχόμενος από τη Φιλανδική Συνοριακή Υπη
ρεσία, κ. Ilkka Laitinen, ο οποίος χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και 
αναγνώρισης εντός της Ε.Ε.

Η οργανωτική δομή της Frontex 
χωρίζεται στις εξής έξι ενότητες:
α) ανάλυση κινδύνου, 
β) εκπαίδευση,
γ) σχεδιασμός/ανάπτυξη/έρευνα, 
δ) διοίκηση, 
ε) προϋπολογισμός και 
στ) επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός
Έ χει αυτόνομο προϋπολογισμό που χρηματοδοτείται από την 

Ε.Ε., τα κράτη-μέλη του κεκτημένου Schengen, τις τυχόν εθελο
ντικές εισφορές τους και από 
τα τέλη που εισπράττει για πα
ρεχόμενες υπηρεσίες. Στο γρά
φημα παρακάτω φαίνεται η αύ
ξηση του προϋπολογισμού της 
κατά τα τελευταία χρόνια, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα και 
την αύξηση των επιχειρησια
κών της δυνατοτήτων.

Εκτός από τις δραστηριότη
τες που αναφέρονται πιο πάνω, η Frontex συνδέεται στενά με άλλες 
κοινοτικές αρχές και εταίρους της ΕΕ που συμμετέχουν στην ανά
πτυξη της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων, όπως η EUROPOL, 
η ΕΑΑ, η τελωνειακή συνεργασία και η συνεργασία σε θέματα φυ- 
τοϋγειονομικών και κτηνιατρικών ελέγχων, προκειμένου να προ
ωθηθεί η συνολική συνοχή. Ο οργανισμός επίσης προωθεί ενεργά

την συνεργασία με άλλα όργανα επιβολής του νόμου αρμόδια για 
την εσωτερική ασφάλεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πέραν του συντονισμού της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ, η Frontex έχει αναπτύξει συνεργασία με 
τις συνοριακές αρχές τρίτων χωρών - κυρίως των χωρών που προσ
διορίζονται ως χώρες προέλευσης ή διέλευσης της παράνομης μετα
νάστευσης, σύμφωνα με τη γενική εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Frontex έχει συνάψει μια σειρά από συμφωνίες συ
νεργασίας με χώρες όπως η Μολδαβία, η Ουκρανία και η Αλβανία.

Οι Συνοριακές Ομάδες Ταχείας Επέμβασης (RABIT -  Rapid 
Border Intervention Teams)
Ιστορικό

Με την τροποποίηση του 2007, η Frontex απέκτησε την αρμο
διότητα της δημιουργίας και παρακολούθησης ενός μηχανισμού 
ταχείας επέμβασης, στην περίπτωση που κάποιο μέλος αιτηθεί τη 
βοήθεια των κ-μ της Ε.Ε. για να αντιμετωπίσει τη μεγάλη πίεση πα
ράνομης μετανάστευσης στα εξωτερικά του σύνορα.

Δηλαδή, η βασική ιδέα των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνο
ρα ήταν η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού που θα μπορούσε 
να επιτρέψει, σε περίπτωση επειγόντων και εκτάκτων μεταναστευ- 
τικών πιέσεων, την ταχεία ανάπτυξη συνοριακών φυλάκων σε ευ
ρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα προορίζονται για την 
παροχή βραχυπρόθεσμης βοήθειας. Η ευθύνη για τον έλεγχο και 
την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, όπως και η διοίκηση, ο 
έλεγχος και ο συντονισμός των ευρωπαϊκών δυνάμεων συνοριοφυ- 
λακής, εξακολουθεί να ανήκει στα κράτη μέλη.
Σύνθεση των ομάδων

Τα μέλη των ομάδων ταχείας επέμβασης στα σύνορα είναι στελέ
χη των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου υπεύθυνων για τη δι
αχείριση των συνόρων (συνοριακοί φρουροί, αστυνομικοί, υπάλ
ληλοι μετανάστευσης, κ.λπ.). Η Frontex έχει δημιουργήσει και 
συντηρεί δύναμη ταχείας επέμβασης, η οποία αποτελείται από όλες 
τις εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη.

Ο συνολικός αριθμός των συνοριοφυλάκων που θα διατίθενται 
από τα κράτη μέλη μέσω των εθνικών εμπειρογνωμόνων τους στην 
ειδική δύναμη ταχείας επέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 500 και 600.

Το προφίλ των συνοριοφυλάκων που είναι μέλη των ομάδων ταχεί
ας επέμβασης στα σύνορα αποτελείται από τα βασικά προσόντα, τις δε
ξιότητες - κλειδιά και τις επιχειρησιακές δεξιότητες (πρόσθετες γνώ
σεις).

Καθήκοντα και αρμοδιότητες
Τα μέλη των ομάδων μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους 

και να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, ως γενική αρχή, μόνο με την
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ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

^ Ηγεσία, Εντοπισμός επικίνδυνων ταξιδιωτών 
Εντοπισμός κλεμμένων οχημάτων, Συνοδοί 
σκύλων, Χερισμός ραντάρ, χειρισμός υπέρυθρων 
καμερών, χειρισμός 4*4, Δίκαιο της θάλασσας, 
Ειδικές Δυνάμεις, Ελεγχος Σκαφών, Ελεγχος 
Τραίνων, Ελεγχος Κοντέηνερ, Ελεγχος 
Λεωφορείων, Αλλες γνώσεις, Ξένες Γλώσσες

" Λ

παρουσία συνοριακών φυλάκων της φιλοξενούσας χώρας.
Επιπλέον, χα καθήκονχά χους αυχά θα πρέπει να ασκούνχαι με 

πλήρη σεβασμό σχην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όλες οι ενέργειες 
χους να είναι σε αναλογικόχηχα με χους επιδιωκόμενους σχόχους. 
Καχά χη διάρκεια χης άσκησης χων καθηκόνχων χους, χα μέλη χων 
ομάδων απαγορεύεχαι να ασκούν διακρίσεις εξαιχίας φύλου, εθνι
κής ή φυλεχικής καχαγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρί
ας, ηλικίας ή σεξουαλικών προσαναχολισμών.

Μπορούν να ασκούν όλα χα καθήκονχα και έχουν όλες χις αρ- 
μοδιόχηχες που προβλέπονχαι από χον Κώδικα Συνόρων Σένγκεν 
(Κανονισμός ΕΚ 526/2006) για χην άσκηση χων ελέγχων σχα σύ
νορα και χην επιχήρηση χων συνόρων, που είναι απαραίχηχα για 
χην υλοποίηση χων σχόχων χου Κανονισμού ΕΚ 863/2007 (δημι
ουργία χων ΣΟΤΕ).

Ειδικόχερα, μπορούν να ασκούν χα καθήκονχα χου ελέγχου χων 
συνόρων, όπως ορίζονχαι σχον Κώδικα Συνόρων χου Σένγκεν:
► Έλεγχος χων συνόρων
► Επιχήρηση χων συνόρων
► Σφράγιση
► Λήψη συνένχευξης αχόμων χωρίς χαξιδιωχικά έγγραφα
► Αναζήχηση σε βάσεις δεδομένων.

Τα καθήκονχα αυχά καθορίζονχαι αναλυχικά, κάθε φορά, σχο 
επιχειρησιακό πλάνο χων επιχειρήσεων, χο οποίο καχαρχίζεχαι από 
χη Frontex και χη φιλοξενούσα χώρα. Ειδικόχερες λεπχομέρειες 
αναφορικά με χα καθήκονχά χους εξαρχώνχαι από χις ιδιαιχερόχη- 
χες κάθε επιχείρησης και χων σκοπών χης.
Χρήση βίας

Καχά χη διάρκεια χης εκχέλεσης χων καθηκόνχων χους, χα μέλη 
χων ομάδων έχουν χη δυναχόχηχα να φέρουν χον υπηρεσιακό χους 
οπλισμό και εξοπλισμό, όπως αυχός εγκρίνεχαι από χην εθνική νο
μοθεσία χης φιλοξενούσας χώρας. Παρ’ όλα αυχά, η φιλοξενούσα 
χώρα μπορεί να απαγορεύσει συγκεκριμένα είδη οπλισμού και εξο
πλισμού, υπό χην προϋπόθεση όχι οι περιορισμοί αυχοί ισχύουν και 
για χο προσωπικό χης.

Το προσωπικό χων ομάδων χαχείας επέμβασης, καχά χη διάρκεια 
εκχέλεσης χων καθηκόνχων χου, έχει χα ίδια δικαιώμαχα και υπο
χρεώσεις, όπως και χις Ιδιες ποινικές και ασχικές ευθύνες για χις 
πράξεις ή παραλείψεις χου με αυχές χου ανχίσχοιχου προσωπικού 
χης φιλοξενούσας χώρας.
Μηχανισμός Ενεργοποίησης

Τα κ-μ χης Ε.Ε. έχουν χο δικαίωμα να ζηχήσουν χη βοήθεια χων 
Συνοριακών Ομάδων Ταχείας Επέμβασης όχαν βρίσκονχαι ανχιμέ-

χωπα με μια καχάσχαση επείγουσας και εξαιρεχικής πίεσης, ειδικά 
με χην άφιξη σχα εξωχερικά χους σύνορα μεγάλων αριθμών υπηκό
ων χρίχων χωρών, οι οποίοι προσπαθούν να εισέλθουν σχην επικρά- 
χεια χου κ-μ, παράνομα.

Η απόφαση για χη διάθεση χων Συνοριακών Ομάδων Ταχείας 
Επέμβασης ανήκει σχον Εκχελεσχικό Διευθυνχή χης Frontex. Η 
χελική αυχή απόφαση είναι ακό
λουθο μιας σειράς διαδικαστικών 
βημάχων:

► Αίτηση χου κράτους μέ
λους.

► Ενημέρωση για χο αίτημα 
χου κ-μ από χον Εκχελεσχικό Δι
ευθυντή προς χα μέλη χου Διοικητικού Συμβουλίου

► Εκτίμηση χης κατάστασης με βάση χις αναλύσεις χης Frontex 
και χην παρεχόμενη πληροφόρηση από χο κ-μ. Ο Εκτελεστικός Δι
ευθυντής έχει επίσης χη δυναχόχηχα να αποστείλει εμπειρογνώμο
νες σχο θέατρο χων επιχειρήσεων προκειμένου γίνει εκτίμηση χης 
κατάστασης.

► Απόφαση χου Εκτελεστικού Διευθυντή (όχι αργότερα από 
πέντε ημέρες ύστερα από χη λήψη χου αιτήματος).

► Διαβίβαση χης απόφασης σχο αϊτών κράτος μέλος και χο Δι
οικητικό Συμβούλιο.

► Εάν η απόφαση είναι θετική:
1. Προετοιμασία χου Επιχειρησιακού Πλάνου
2. Επιλογή και σύνθεση χων ομάδων
3. Διάθεση 

Διοίκηση
Καχά χη διάρκεια χης διάθεσης οι οδηγίες προς χα μέλη χων ομά

δων δίδονται από χη φιλοξενούσα χώρα. Κάθε ομάδα χαχείας επέμ
βασης συμπληρώνεται από έναν επικεφαλή χης ομάδας από χη φι
λοξενούσα χώρα. Ο επικεφαλής χης ομάδας έχει χην επιχειρησιακή 
ευθύνη για όλη χην ομάδα και έχει όλες χις αρμοδιότητες να δίνει 
εντολές σχην ομάδα που χου έχει ανατεθεί.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής χης Frontex ορίζει εμπειρογνώμονα 
χης Frontex ως αξιωματικό συντονιστή, ο οποίος ενεργεί εξ ονόμα
τος αυτής για όλα χα θέματα χης διάθεσης χων ομάδων. 
Διακριτικά των μελών των ομάδων

Τα μέλη χων ομάδων είναι υπο
χρεωμένα να φέρουν χην εθνική 
χους σχολή καχά χη διάρκεια χης 
εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
Επίσης φέρουν κυανό περιβραχι
όνιο με χο διακριτικό χης Ευρω
παϊκής Ένωσης και χης Frontex 
στη σχολή χους. Επιπλέον, για 
λόγους ταυτοποίησής χους, η 
Frontex εκδίδει διαπιστεύσεις με 
χη μορφή ταυτότητας 
Κοινή Επιχείρηση JO RABIT 2010 στην Ελλάδα

Από χην αρχή χου τρέχοντος έτους η μεχανασχευχική πίεση σχα 
εξωτερικά χερσαία σύνορα της Ελλάδας με χην Τουρκία, ειδικά σχην
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περιοχή της Ορεστιάδας συνεχώς αυξάνεται. Καθημερινά στα εξω
τερικά χερσαία σύνορα με την Τουρκία παρατηρείται μαζική εισροή 
υπηκόων τρίτων χωρών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην 
ελληνική επικράτεια, με σκοπό τη μετάβασή τους σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με βάση την στατιστική ανάλυση της Frontex, το 90% των παρά
νομων μεταναστών που έχουν διέλθει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, 
έχουν συλληφθεί στα εξωτερικά χερσαία σύνορα της Ελλάδας. Κατά 
τη διάρκεια των εννέα μηνών του 2010 και σε σύγκριση με την αντί
στοιχη περίοδο του 2009 καταγράφεται αύξηση κατά 371,94%.

Για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης και εξαιρετικής κα
τάστασης αποφασίσθηκε από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη να υποβληθεί αίτημα ενεργοποίησης του ευ
ρωπαϊκού μηχανισμού αλληλοβοήθειας στο πλαίσιο της κοινοτικής 
αλληλεγγύης που διέπει τις σχέσεις των κ-μ της ΕΕ. Με επιστολές 
που απέστειλε ο Έλληνας Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρή- 
στος Παπουτσής προς τη Βελγίδα Πρόεδρο του Συμβουλίου Εσωτε
ρικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Έ νω σης κ. Annemie Turtelboom 
καθώς και προς την Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Cecilia 
Malmstrom, ζήτησε εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης την άμεση 
ανάπτυξη των συνοριακών ομάδων ταχείας επέμβασης (Rapid Border 
Intervention Teams - RABITS) καθώς και επιχειρησιακών μέσων του 
FRONTEX στα ανατολικά χερσαία σύνορα της Ελλάδας.

Το αίτημα που έγινε άμεσα δεκτό από τον εκτελεστικό διευθυντή 
του Frontex, προβλέπει, ύστερα από τις σχετικές αναλύσεις κινδύνου 
και τις επιχειρησιακές αναλύσεις την ανάπτυξη 175 στελεχών από τις 
Συνοριακές Ομάδες Ταχείας Επέμβασης (Σ.Ο.Τ.Ε. - RABIT) στην πε
ριοχή των ανατολικών χερσαίων συνόρων μας με την Τουρκία, καθώς 
και την ανάπτυξη 30 στελεχών σε διοικητικής φύσεως δραστηριότη
τες Επίσης προβλέπει την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου αριθμού 
επίγειων μεταφορικών μέσων προσωπικού και συλλαμβανόμενων, 
όπως και ένα σύνολο τεχνικού και τεχνολογικού εξοπλισμού παρατή
ρησης επιτήρησης και ελέγχου της λαθραίας διακίνησης μεταναστών 
(ελικόπτερο, αυτοκίνητα οχήματα με ενσωματωμένο σύστημα θερμι
κής απεικόνισης θερμικές κάμερες εντοπισμού, ειδικά οχήματα κατα
γραφής κ,λπ.).

Ο μηχανισμός αυτός που ενεργοποιείται για πρώτη φορά, έχει στό
χο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης στη προστασία των 
συνόρων της Ελλάδας που παράλληλα αποτελούν και τα νοτιοανατο
λικά σύνορα της ΕΕ, καθώς και την ενίσχυση των προσπαθειών της 
χώρας μας για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστών που εισέρ
χονται στη χώρα μας.

Γία την εξοικείωση των στελεχών 
των Συνοριακών Ομάδων Ταχείας 
Επέμβασης με το «θέατρο των επι
χειρήσεων» όπου θα δραστηριοποι
ηθούν, καθώς και για το είδος τη 
διάρκεια και τα γενικότερα καθήκο
ντα που θα εκτελέσουν, πραγματο
ποιήθηκαν, κατά τις πρώτες ημέρες 
σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέ
διο που καταρτίσθηκε από κοινού

με τις Ελληνικά; Αρχές ενημερωτικές διαλέξεις επιχειρησιακού χαρα
κτήρα. Σε αυτές συμμετείχαν ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί από 
τη Βόρειο Ελλάδα και τις παρέβριες Αστυνομικές Διευθύνσεις κλιμά
κιο Αξιωματικών από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκπρό
σωποι της FRONTEX, καθώς και μέλη των Ομάδων των Σ.Ο.Τ.Ε..

Σε αυτές παρουσιάστηκαν αναλυτικά:
►Η σημερινή κατάσταση του προβλήματος και οι τομείς επιχειρησι- I 
ακής δράσης
►Το Επιχειρησιακό Σχέδιο
►Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας (ευθύνη δι
οίκησης συντονισμού και ελέγχου των συνοριακών επιχειρήσεων)
►Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ομάδας Υποστήριξης του I 
FRONTEX.
►Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αλλοδαπών και 
των αιτούντων άσυλο
►Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την χρήση των όπλων
►Οι κανόνες στρατιωτικής ασφάλειας στις ζώνες αμυντικής προκά- I
λυψης
►Η λειτουργία του συστήματος αναφορών και διαχείρισης των πλη
ροφοριών
►Άλλα επιμέρους θέματα που αφορούσαν στην διεξαγωγή της επιχεί
ρησης

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της επιχείρησης κατά το χρο
νικό διάστημα από 3 Νοεμβρίου (ημέρα έναρξης) έως 28 Νοεμβρίου 
υπάρχει μείωση του μεταναστευτικού ρεύματος στην περιοχή της 
Ορεστιάδας κατά 51,4% σε σύγκριση με το διάστημα 8 Οκτωβρίου άος 
2 Νοεμβρίου. Η αντίστοιχη μείωση στην περιοχή της Αλεξανδρούπο
λης είναι 17,8%.

Αν και είναι αρκετά νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσμα
τα, δεδομένου ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες 
που επηρεάζουν τις μεταναστευτικές ροές και πιέσεις (κλιματολογι- 
κές συνθήκες εποχικές αυξομειώσεις κ.λπ.), εν τούτοις η θετική αυτή 
εξέλιξη είναι σημαντική για το μέλλον των κοινών δράσεων φύλαξης 
και προστασίας των συνόρων της ΕΕ, αλλά και συνάμα ουσιαστική 
για τον ευρύτερο απόηχο των επιχειρήσεων. Με την εμπλοκή στην 
πράξη 26 κ-μ της ΕΕ στην αναχαίτιση του φαινόμενου, αναδεικνύε- 
ται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πλημμελής φύλαξη των εξωτερικών συ
νόρων από την τουρκική πλευρά, αλλά και η ευθύνη της στην προ
σπάθεια ενός μεγάλου όγκου παράνομων μεταναστών να μπει στην 
ευρωπαϊκή επικράτεια.

Καλύτερος έλεγχος και φύλαξη 
των συνόρων, ποιοτικότερη διαχεί
ριση των παράνομων μεταναστών 
που συλλαμβάνονται, σεβασμός στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την αν
θρώπινη αξιοπρέπεια, είναι το τρί- 
πτυχο του επιχειρησιακού δόγματος 
των κοινών συνοριακών επιχειρή
σεων σε αυτή την ακριτική περιοχή 
της Ελλάδος αλλά και της Ευρωπαϊ
κής Έ νω σης ]

■ J
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΟΙ Μ ΙΣΘ Ο ΔΟ ΣΙΑΣ

Είστε Μισθωτός του Δημοσίοι 
ή Συνταξιούχος;

Τότε σκεφτείτε το σ υ μ φ έρ ο ν  σας!

Εάν είστε Μισθωτός του Δημοσίου ή Συνταξιούχος 
μπορείτε εσείς να επιλέξετε την Τράπεζα όπου θα καταβάλλεται ο μισθός ή 

η σύνταξή σας κάθε μήνα! Σκεφτείτε το συμφέρον σας και ελάτε στη Martin Egnatia Bank 
όπου με το νέο λογαριασμό μισθοδοσίας Marfin Public απολαμβάνετε:

■ Σταθερό επιτόκιο 1 Δωρεάν πάγιες εντολές 1 Δύο (2) δωρεάν αναλήψεις 
5% για τα πρώτα για αυτόματη εξόφληση των από ΑΤΜ άλλων τραπεζών,
€5.000* λογαριασμών ΔΕΚΟ ανά μήνα

Ν έ ο ς  λ ο γ α ρ ια σ μ ό ς  μ ισ θ ο δ ο σ ία ς  “ M a r f i n  P u b l i c ”
Μάθετε τώρα περισσότερα!

Για ίο  επιπλέον ποσο επιτόκιό της  Ευρωπαϊκής Κ εντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Για περισσότερες πληροφορίες:

®  210 93 04 400
www.marfinegnatia.gr

MARFIN EGNATIA BANK
Ας κάνουμε in ζωή... λίγο καλύτερη

http://www.marfinegnatia.gr


Η Ελληνική Αστυνομία στα νέα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
(Social Media)

Στρατηγική επιλογή ή /  και ανάγκη προσαρμογής;
Σύνταξη-επιμέλεια:

Α/Α’ Λουκάς Κρίκος, Α/Β’ Ανθούλα Μπάνιά, Υ/Α’ Πέτρος Τάνος, Υ/Α’ Ευαγγελία Κλάψα, Υπ/κος Γεώργιος Μάτσικας
Γραφείο Τύπου Υπουργείου Προστασίας ίου Πολίτη

Τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο σύγχρονο κόσμο

Youfflffij

YouGES

.Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα όλο και περισσότερο διαπιστώ
νουμε την: ανάγκη του ανθρώπου για ενημέρωση και πληροφόρηση. Στο ση
μερινό πφκοσμιοποιημένο περιβάλλον οι νέες μορφές ενημέρωσης κατα- 

ονται πλέον ως «αντισυμβαχικές», καθώς ξεπερνούν τις παραδοσιακές 
ιττικές και τα στερεότυπα της επικοινωνίας. Οι νέες μορφές, που χαρα

κτηρίζονται από ένα «ιδιότυπο εγγενή πλουραλισμό», εξασφαλίζουν ταχύτη
τα και αμερότητα στην ενημέρωση, κυρίως όμως ενισχύουν την εγκυρότητα 
και την αντικειμενικότητα, που είναι τα κυρίαρχα συστατικά στη διαμόρφω
ση της κοινής γνώμης. Η αστραπιαία διάδοση του διαδικτύου (internet) με
τέβαλλε ριζικά τον τρόπο διάδοσης και πρόσβασης στην πληροφορία. Στον 
παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) είναι πλέον διαθέσιμος ένας τεράστιος όγκος γνώσεων και πλη
ροφοριών.

Επανάσταση στον κόσμο του Web, αποτέλεσε η εμφάνιση της δυναμικής διαδικτυακής πλατφόρ
μας, στην οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν οι χρήστες, χωρίς να έχουν απαραίτητα εξειδικευμένες 
γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Ο όρος, που χρησιμο
ποιήθηκε να περιγράφει αυτή την νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού, 
είναι το Web2.0. Χαρακτηριστικό του Web2.0 είναι και τα μέσα κοινω
νικής δικτύωσης (Social Media).

Με τον όρο Social Media αναφερόμαστε στις τεχνολογίες, που βα
σίζονται στο διαδίκτυο και παρέχουν διαδραστική επικοινωνία μετα
ξύ των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να διαμοιράζονται (sharing),
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να δημοσιεύουν και να έχουν 
πρόσβαση σε κάθε είδους πλη
ροφορία. Τα τελευταία χρόνια 
η εξάπλωση των μέσων κοινω
νικής δικτύωσης είναι εξίσου 
αστραπιαία. Από τις mo δημο
φιλείς πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης είναι το Facebook,
YouTube, Twitter, με εκατομ
μύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εται
ρείας του Facebook, τον Ιούλιο του 2010 τα μέλη της ανέρχονταν 
πλέον στα 500.000.000, δημιουργώντας έτσι ένα τεράστιο δίκτυο αν
θρώπων και πληροφοριών.

Η πληροφορία πλέον διαδίδεται στιγμιαία και η πρόσβαση σε αυ
τήν απέχει μόνο ένα «κλικ» του υπολογιστή μας. Τα νέα και οι ει
δήσεις μεταφέρονται σε όλο τον πλανήτη, σε πραγματικό χρόνο και 
σχεδόν ταυτόχρονα τη στιγμή που συμβαίνουν. Η νέα αυτή πραγ
ματικότητα άλλαξε δραστικά τα δεδομένα στις παραδοσιακές μορφές 
ενημέρωσης, όπως είναι οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεό
ραση, οι οποίες επαναπροσδιορίζουν πλέον το ρόλο και την παρου
σία τους στο χώρο, σε μια προσπάθεια να εναρμονιστούν στα νέα δε
δομένα.

Η Ελληνική Αστυνομία, ως Οργανισμός με συνεχή παρουσία στο 
«κοινωνικό γίγνεσθαι» και διαρκή αλληλεπίδραση με τους πολίτες, 
επέλεξε να εισχωρήσει στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύω
σης. Η επιλογή αυτή, ως μεθοδολογία επικοινωνίας, εκτιμήθηκε ότι 
θα συνεισφέρει στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, θα διευκολύ
νει την παρουσίαση του έργου της και της προσφοράς της στο κοι
νωνικό σύνολο και θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης των χρη
στών σε χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές.

mails, με όλες τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας, να εκ
θέτουν τις απόψεις τους, να ζη
τούν Km να παρέχουν πληροφο
ρίες, να καταγγέλλουν διάφορα 
περιστατικά, να επισημαίνουν 
αδυναμίες, να προτείνουν λύ
σεις κ.λπ.

Επίσημα στατιστικά στοιχεία 
από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για μια σειρά θεμάτων, 
όπως η εγκληματικότητα, τα τροχαία ατυχήματα, τα θέματα αλλο
δαπών Km μετανάστευσης, τα ναρκωτικά, κ.λπ., είναι πλέον άμε
σα διαθέσιμα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας Km κυρίως επικαι- 
ροποιημένα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έ τσ ι είναι δυνατή η 
άντληση πληροφοριών σχετικά με τη δράση της Ελληνικής Αστυ
νομίας, αλλά Km η εξαγωγή συμπερασμάτων για ερευνητικούς ή συ
ναφείς σκοπούς.

Τέλος, πολύ σημαντική είναι Km η παροχή, μέσω της ιστοσελί
δας, δημόσιων δεδομένων (raw data) σε αρχεία (σε μορφή Microsoft 
Excel K m  OpenOffice) που αφορούν τους τομείς της τροχαίας K m  

της εγκληματικότητας. Η καινοτομία αυτή έχει χαρακτήρα κοινω
νικής διαβούλευσης K m  ανοιχτής πρόσκλησης, 
καθώς παρέχει στοιχεία σε ερευνητές, φορείς 
Km ιδιώτες προκειμένου να αναπτύξουν μελέ
τες, έρευνες Km διαδραστικές υπηρεσίες, δηλα
δή στοιχεία, τα οποία μέσα από την επεξεργα
σία τους συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδίασμά 
της Αστυνομίας, προς όφελος του πολίτη, όσον 
αφορά τη βελτίωση της καθημερινότητάς του.

Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας
Η παρθεντκή εμφάνιση της Ελληνικής Αστυνομίας στο διαδίκτυο 

έχει αφετηρία στις αρχές του 2002, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουρ
γείου (www.ydt.gr). Η αυτόνομη διαδικτυακή παρουσία της Ελληνι
κής Αστυνομίας έγινε το Ιούνιο του 2008, όταν τέθηκε σε λειτουρ
γία η ιστοσελίδα του Σώματος (www.hellenicpolice.gr).

Ουσιαστικά ήταν η πρώτη προσπάθεια απευθείας επικοινωνί
ας του Σώματος με τους πολίτες, χωρίς την παρέμβαση/ παρεμβο
λή τρίτων.

Η  ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες πολλαπλές δυνατότητες ενη
μέρωσης Km επικοινωνίας. Ενημερώνονται για τις δράσεις του Στό
ματος. Έ χουν πρόσβαση σε χρηστικές πληροφορίες Km χρήσιμες 
συμβουλές για καθημερινά ζητήματα Km κυρίως σε θέματα ασφά
λειας Km προστασίας. Ιδιαίτερα σημαντική έχει αποδειχθεί η χρηστι
κή ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο (real time ενημέρωση) για την 
κίνηση στους δρόμους στην Αττική Km Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, μέ
σω της ιστοσελίδας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν, μέσω e

Τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Σε έναν τεχνολογικά ταχέως εξε

λισσόμενο κόσμο, η παρουσία της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στα ευρέως δια
δεδομένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έδωσε νέα πνοή στην διαδραστική επι
κοινωνία, μεταξύ Αστυνομίας Km πο
λιτών. Το γεγονός ότι η πλειονότητα 
της νεολαίας χρησιμοποιεί τις σύγ
χρονες τεχνολογίες, καθιστά τη διαδι
κασία αυτή ακόμη πιο σημαντική.

Η Ελληνική Αστυνομία, τον Μάρτιο του 2010, έκανε ένα τολμηρό 
Km συνάμα καινοτόμο βήμα, με την παρουσία της στα Social Media, 
μέσω της έναρξης λειτουργίας επίσημου λογαριασμού στο Twitter 
με την ονομασία astynomia (www.twitter.com/astynomia). Η Ελ
ληνική Αστυνομία είναι από τους πρώτους - Km ελάχιστους μέχρι 
στιγμής δημοσίους φορείς - που υιοθέτησε τις νέες αυτά; μορφές.

Ο λογαριασμός της Αστυνομίας στο Twitter δημιουργήθηκε για να
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προσφέρει τη δυνατότητα στο κοινό να ενημερώνεται για θέματα 
αστυνομικού ενδιαφέροντος που απασχολούν την επικαιρότητα, 
για δράσεις και επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας (προβολή 
του έργου του Σώματος) αλλά και για περιστατικά που εξελίσσο
νται σε πραγματικό χρόνο (real time ενημέρωση). Επίσης, παρέχει 
χρηστικές πληροφορίες, που αφορούν τον πολίτη στην καθημερι- 
νότητά του (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οδηγίες διοικητικών συ
ναλλαγών, έκδοση εγγράφων, δηλώσεις κλοπών κ.ά.)

To Twitter είναι μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης με 
την οποία επιτυγχάνεται η διαδραστική επικοινωνία με τον πο
λίτη, καθώς επιτρέπει σε αυτόν την άμεση υποβολή ερωτημά
των, παραπόνων, καταγγελιών αλλά και σχολιασμού των γεγο
νότων. Σήμερα, η πολιτική που ακολουθείται στη διαχείριση του 
λογαριασμού, συνίσταται αρχικά στο ότι δεν δίδονται απαντή
σεις ατομικά σε κάθε χρήστη, πλην όμως αναρτώνται επίσημες 
ενημερώσεις, έτσι ώστε να καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτε
ρη θεματολογία ερωτημάτων. Επίσης τα μηνύματα προωθούνται, 
ανάλογα με το περιεχόμενο τους, στην Ηγεσία, τις αρμόδιες Διευ
θύνσεις ή Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο αριθμός των followers (δηλαδή των χρηστών που επέλεξαν 
να παρακολουθούν τις τρέχουσες ενημερώσεις-updates) στο λογα
ριασμό της Ελληνικής Αστυνομίας στο Twitter, ανέρχεται αυτή 
τη στιγμή στους (3.780) - με αυξητικές τάσεις - γεγονός το οποίο 
απεικονίζει τη θετική στάση - ανταπόκριση των χρηστών του 
Twitter στο νέο αυτό τρόπο επικοινωνίας με την Αστυνομία.

Βέβαια, η δημιουργία λογαριασμού στο Twitter από την Ελλη

νική Αστυνομία δεν αποτελεί πρωτοτυπία σε διεθνή επίπεδο, κα
θώς ήδη έχουν δημιουργήσει λογαριασμούς και Αστυνομίες ξένων 
χωρών, όπως η Metropolitan Police, Boston Police κ.λπ., ενώ όλο 
και περισσότεροι οργανισμοί και φορείς επιλέγουν να προβάλουν 
το έργο τους μέσω του Twitter.

Η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στα νέα μέσα κοινω
νικής δικτύωσης δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά που προαναφέρ- 
θηκαν. Τον Μάρτιο του 2010 δημιουργήθηκε το κανάλι της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης

YouTube (www.youtube.com/ellinikiastynomia), στα πρότυπα της 
ήδη επιτυχημένης παρουσίας των Αστυνομιών ξένων χωρών (π.χ. 
Metropolitan Police).

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε περιεκτικά και σύντομα βίντεο (διάρκειας 2 έως 4 λεπτών), με 
οπτικοαουστικό υλικό που απεικονίζει εκπαιδεύσεις προσωπικού, 
δραστηριότητα Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος κ.λπ. Ενδεικτι
κά μπορούμε να αναφέρουμε τις εξής Υπηρεσίες:

►Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα
(Ε.ΚΑΜ.)

►Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών
(Τ.Ε.Ε.Μ.)

►Άμεση Δράση -  Ομάδα ΔΙΆΣ. -  Ομάδα ΔΕΛΤΑ
►Ομάδα Αστυνομικών Σκύλων
►Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευσης Οδηγών
►Θάλαμος Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυ

κλοφορίας
Περισσότεροι από (116.000) χρήστες έχουν επισκεφθεί το οπτι- 

κοακουστικό υλικό (videos), που μέχρι στιγμής έχει αναρτηθεί 
στο κανάλι του YouTube, αποδεικνύοντας τη θετική ανταπόκρι
ση των χρηστών του διαδικτύου και σε αυτήν την πρωτοβουλία 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μία ακόμα σημαντική παράμετρος των 
ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης είναι και αυτή της «εσωτε
ρικής» επικοινωνίας, που αφορά τα μέλη της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Εκτός από τους ιδιώτες, ένα μεγάλο ποσοστό αστυνομι

κών αξιοποιεί καθημερινά, για υπηρεσιακούς ή ατομικούς 
λόγους, τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα μέσα κοινω
νικής δικτύωσης.
Στρατηγική επιλογή ή/και ανάγκη προσαρμογής

Ό λα όσα αναλύθηκαν παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέ
ρασμα ότι ο εκσυγχρονισμός και η μετεξέλιξη των «διαύλων 
επικοινωνίας» της Ελληνικής Αστυνομίας με τους πολίτες, 
είναι μια διαδικασία συνεχής και απολύτως αναγκαία. Η 
αναζήτηση και η μορφοποίηση νέων «διαύλων», αλλά και η 
αναμόρφωση παλαιοτέρων, είναι απαραίτητο να στηρίζεται 
σε επιστημονικά -  τεχνοκρατικά κριτήρια, σε συνδυασμό με 
τη δυνατότητα «διείσδυσης» τους σε επιμέρους «ομάδες στό
χους» (target groups).

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι ο μέσος άνθρωπος δέχε
ται, κατά μέσο όρο, (1.200) μηνύματα ημερησίως, με ορα
τό τον διαφαίνόμενο κίνδυνο, αν όχι της ολικής απόρριψης 

τους, τουλάχιστον ενός μεγάλου μέρους τους. Αναδεικνύεται σα
φώς η νέα τάση (που καταγράφεται ως επιτακτική ανάγκη από 
τους ειδικούς) της «εξατομικευμένης» ενημέρωσης και επικοινω
νίας, στην οποία παραχωρούν πλέον τη θέση τους οι κλασσικές 
πρακτικές και τακτικές επικοινωνίας.

Υπό την έννοια αυτή, η χρήση των νέων μέσων κοινωνικής δι
κτύωσης ανάγεται προφανώς σε ζήτημα κεντρικής στρατηγικής, 
για έναν Οργανισμό που επιζητά να έχει «μαζί του» την κοινή
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γνώμη και διεκδικεί παράλλη
λα τη δυναμική παρουσία του 
στο χώρο αυτό. Σήμερα, που 
χα Social Media αποτελούν μέ
ρος της καθημερινότητας ενός 
μεγάλου αριθμού ανθρώπων, 
η Αστυνομία αξιοποιεί όλο και 
περισσότερο τις δυνατότητες 
που προσφέρουν. Η ιστοσελί
δα του Σώματος, ο λογαριασμός 
Twitter, αλλά και το κανάλι 
μας στο YouTube λειτουργούν 
όχι μόνο διαδραστικά, αλλά και 
συμπληρωματικά -  επικουρι
κά, έχοντας ως σκοπό την ολο
κληρωμένη παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας, σε όλο το φά
σμα των νέων μορφών επικοινωνίας.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η όλη διαχείριση και παρουσία στα 
νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται με σεβασμό προς τους 
χρήστες και στο πλαίσιο της βασικής μας αρχής για αντικειμενι
κή, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση. Μόνο έτσι δημιουργού- 
νται οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για «υγιή» αλλη
λεπίδραση και επωφελή κριτική.

Αναμφισβήτητα τα σύγχρονα δεδομένα και οι τάσεις - αντιλή
ψεις στον τομέα της «εξατομικευμένης» επικοινωνίας, δημιουρ
γούν νέες προοπτικές και ορίζοντες και στο χώρο της Αστυνο
μίας. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να ενταχθούν μια σειρά 
προτάσεων, όπως η δημιουργία ενός blog της Αστυνομίας, που 
θα λειτουργεί ως «δεξαμενή σκέψης και δημιουργικής ανταλλα
γής απόψεων» (think tank). Αναρτήσεις επιστημονικών άρθρων, 
απόψεις και προτάσεις υπηρεσιακών παραγόντων, εγκληματο- 
λόγων, εξειδικευμένων επιστημόνων και «ειδικών» (experts) θα 
αποτελούν το πεδίο ενός εποικοδομητικού διαλόγου στρατηγι
κής ανάλυσης και σύνθεσης, καθώς θα παρέχουν τη δυνατότη
τα ανταλλαγής απόψεων, σχολιασμού και κρίσεων από τους εν
διαφερομένους.

Με βάση τα προαναφερόμενα προκύπτει εύλογο το ερώτημα: 
«η υιοθέτηση των νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την 
Ελληνική Αστυνομία αποτελεί στρατηγική επιλογή ή/και ανά

γκη προσαρμογής στα νέα δε
δομένα;»

Βέβαια, η  απάντηση στο 
ερώτημα αυτό εκτιμούμε ότι 
δεν μπορεί να είναι μονοσή
μαντη ή μονοδιάστατη, καθώς 
η μία παράμετρος προφανώς 
δεν αναιρεί την άλλη. Προ
σπαθώντας ωστόσο να απαντή
σουμε, θα πρέπει να επισημά- 
νουμε ότι τα τελευταία χρόνια 
η επικοινωνία στην Ελληνι
κή Αστυνομία χαρακτηρίζεται 
από μία συνειδητή εξωστρέ- 
φεια και ικανότητα ευελιξίας 

και προσαρμογής στις εναλλακτικές μορφές. Έχουμε κατανοή
σει, ότι στον τομέα αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο 
της «γνώσης» και της «προόδου», μέσα από ένα ολοκληρωμένο 
σχεδίασμά, που περιλαμβάνει και την προσάρτηση - αξιοποίηση 
των νέων «ευκαιριών».

Υπό την έννοια αυτή, η χρήση των νέων μέσων κοινωνικής δι
κτύωσης, δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί προϊόν αναλογικής 
σύνθεσης αλλά και σύγκλισης των δύο παραμέτρων. Η ανάγκη 
προσαρμογής, στο πλαίσιο όμως μιας κεντρικής στρατηγικής επι
λογής, είναι η έκφραση που αποδίδει με τον καλύτερο δυνατό τρό
πο την εξέλιξη αυτή.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι η επικοινωνιακή διαδικασία είναι 
μια σημαντική μορφή ελέγχου και κριτικής της Αστυνομίας, από 
την πλευρά της κοινωνίας. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι πο
λίτες αξιολογούν την Αστυνομία και αναπαραγάγουν ή μη, την 
εμπιστοσύνη τους στο Θεσμό. Από την άλλη πλευρά, σε όλα τα 
δημοκρατικά πολιτεύματα, η Αστυνομία για να είναι αποτελε
σματική, οφείλει να επιδιώκει ευρεία κοινωνική συναίνεση στην 
παρουσία και δράση της. Συνεπώς η επικοινωνιακή προσέγγιση 
απαιτεί πολλά; φορές λύσεις και αναπροσαρμογές, που ορισμένοι 
εύκολα θα απέρριπταν ως τολμηρές, ξεχνώντας ότι η αναγνώρι
ση της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας είναι συνάρτηση 
πολλών παραγόντων, που δεν αποτιμώνται μονό με ποσοστά ή 
μετρήσιμα μεγέθη.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι μέθοδοι επικοινωνίας, που επι
λέγονται - προκρίνονται κατά περίπτωση, αξιολογούνται με βάση 
κυρίως την κοινωνιολογική τους επίδραση. Θεωρούμε λοιπόν ότι 
τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, από τη χρήση των νέων μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, δικαιώνουν τις επιλογές μας και επαλη
θεύουν τις προσδοκίες μας. Επιβεβαιώνουν ότι η Ελληνική Αστυ
νομία, είναι διαχρονικά μέτοχος της «κοινωνικής πραγματικότη
τας», όπως αυτή συνδιαμορφώνεται στο πλαίσιο της εξελικτικής 
της πορείας. Και είναι προφανές ότι ο επικοινωνιακός τομέας της 
Ελληνικής Αστυνομίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από την 
προσπάθεια αυτή. ]
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ I

Ε θελοντές πολιτικής προστασίας
Υμηττού
Του Υπαρχιφύλακα Ευάγγελου Τσιγκρέλη

* θ  Υ μηττός είναι ένα βουνό με μεγάλη ιστορία και πλού
σια ομορφιά. Δυστυχώς, χρόνο με το χρόνο συρρικνώνεται 
ο φυσικός πλούτος που διαθέτει, από τις αυθαιρεσίες των 
ανθρώπων που κατοικούν στους πρόποδες του.

Για τςϋς ανωτέρω λόγους, ιδρύσαμε το Σωματείο Εθε
λοντών Πολιτικής Προστασίας Β/Α Τομέα Υμηττού όπου 
εκτείνεται από τα όρια Δήμου Χολαργού μέχρι τα όρια του 
Δήμου Κρωπίας.

Οι εθελοντικές ομάδες μπορούν να βοηθήσουν στην πε- 
ριβαντολλογική συνείδηση των συμπολιτών μας και όχι 
στην άσκοπη απαγόρευση προς το βουνό. Πρέπει να ιδρυ- 
θούν Πάρκα Αναψυχής στο Β/Α Τομέα όπου δυστυχώς μέ
χρι σήμερα δεν υπάρχουν, για να γνωρίσει ο κόσμος και να 
αγαπήσει τη φύση και φυσικά για να μπορέσει αργότερα 
να την προφυλάξει.
Το Σω ματείο μ α ς με τα α ρχ ικά  (Σ.Ε.Π.Π.Β/ 
Α.Τ.Υ.) ήτοι, Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασί
ας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού, ιδρύθηκε με την 
υ π ’ αριθμόν 3996/2008 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών 
(τροπ.2304/2009). Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ανήκει στις Εθελοντικές ομάδες της Πολιτικής Προστασί
ας και έχει λάβει αριθμό μητρώου Γ.Γ.Π.Π., 18/2009.

Έ δρα του Σωματείου ορίζεται η Παλλήνη και χώρος

δραστηριοτήτων του Σωματείου ο Βορειοανατολικός Το
μέας Υμηττού. Ανήκει στις εθελοντικές ομάδες που δρα
στηριοποιούνται στον Υμηττό (ΣΠΑΫ) καθώς επίσης και 
στο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού (ΔΕΟΥ). 
Σ κ ο π ό ς το υ  σω ματείου είναι να δημιουργηθούν ομάδες 
εθελοντών με ευθύνη και ευαισθησία για την αντιμετώπι
ση καταστάσεων πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις θε
ομηνιών, όπως μεγάλες πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, ή 
μεγάλα τεχνολογικά ατυχήματα.

Το ΣΕΠΠΒ/ΑΤΥ ιδρύθηκε το 2008 από ανθρώπους με 
αγάπη για το δάσος και το συνάνθρωπό τους. Το σωματείο 
απαρτίζεται βασικά από ανθρώπους που υπηρετούν τα Σώ
ματα Ασφαλείας και πολίτες που επιθυμούν να συνεχίσουν 
να βλέπουν «ζωντανό» τον Υμηττό, αλλά και να προσφέ
ρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον συμπολίτη τους σε κάθε 
έκτακτη περίπτωση. Μεγάλο ποσοστό των μελών μας είναι 
κυρίως αστυνομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι διαθέτουν τον 
ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που τους απομένει για την προ
σωπική τους ανάπαυση, κάνοντας περιπολίες στο βουνό. 
Μακριά από το άγχος, τα επεισόδια και τη βία της καθημε- 
ρινότητάς τους είναι παρόντες σε κάθε αντιπυρική περίο
δο για οτιδήποτε προκόψει με δικά τους μέσα, μηχανές ή 
αυτοκίνητα. Πρόεδρος του Σωματείου είναι ο Υπαρχιφϋ-
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λακας Ευάγγελος Τοιγκρέλης, αστυ
νομικός, ο οποίος υπηρετεί στην 
ασφάλεια της Αγίας Παρασκευής.
Είναι μια πρωτοβουλία που παίρνει 
σάρκα και οστά με τον καλύτερο δυ
νατά τρόπο και πιστεύουμε ακράδα
ντα ότι αξίζει να βρει μιμητές.
Βασικό μ ίλημ α  είναι η συνεχής 
εκπαίδευση των μελών του Σωματείου 
και η τόνωση της περιβαλλοντικής συ
νείδησης των συμπολιτών μας με εκπαι
δευτικά σεμινάρια από τα αρμόδια όργα
να. Από δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς 
Φορείς, όπως την Πυροσβεστική Υπη
ρεσία, την Αστυνομία, εθελοντικές ορ
γανώσεις Πολιτικής Προστασίας, τον 
Ερυθρό Σταυρό, την ΕΜΑΚ, το Αττικό 
Μετρό Α.Ε. και Ιατρούς που μας έχουν 
μεταφέρει τις γνώσεις τους σε θέματα 
Πολιτικής Προστασίας και Α’ Βοηθει
ών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρα
κτικό επίπεδο, ώστε τα μέλη να ενημε
ρώνονται άμεσα και έγκαιρα μας πάνω 
στο αντικείμενο κινδύνου και κρίσεων.

Τα τελευταία έτη δυστυχώς γίναμε μάρτυρες της πύρινης 
λαίλαπας που κατάστρεψε ολοσχερώς το μεγαλύτερο μέρος 
πρασίνου του Νομού Αττικής. Η επέμβαση μας σε πολλές 
περιπτώσεις πυρκαγιών τόσο στην γύρω περιοχή του Υμητ
τού όσο και στα τελευταία γεγονότα της Αττικής, μας έχουν 
καταστήσει αρκετά έμπειρους ώστε να μπορούμε να συμ
βάλλουμε έμπρακτα τόσο στην πρόληψη όσο και στην κατα
στολή μιας πυρκαγιάς.

Κάθε χρόνο κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου 
τα μέλη μας παρακολουθούν εξειδικευμένα σεμινάρια δασο
προστασίας - δασοπυρόσβεσης,
Α’ Βοηθειών κ.λπ., ώστε να εί
ναι έτοιμα για την αντιπυρική 
περίοδο του καλοκαιριού. Από 
τον χειμώνα του 2009 μάλιστα 
το ΣΕΠΠΒ/ΑΤΥ είναι μέλος 
του Δικτύου των Εθελοντικών 
Ομάδων Αντιμετώπισης Σει
σμών και παίρνει μέρος σε σε
μινάρια και συνεχείς εκπαιδεύ
σεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χειμώνα, ώστε τα μέλη μας να 
είναι έτοιμα να ενεργήσουν σε

ανάλογη περίπτωση όποτε τους 
ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές. 
Ε π ίσ η ς  κατά  τη  δ ιάρκεια  του 
χειμ ώ να  πραγματοποιούνται 
εκδηλώσεις π.χ. για τη λήξη 
της αντιπυρικής περιόδου ή 
κοπή της πρωτοχρονιάτικης π ί
τας, ώστε να διατηρείται η σύ- 

σφιξη των σχέσεων των μελών κα
θώς και των οικογενειών τους καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέ
ον, το ΣΕΠΠΒ/ΑΤΥ παίρνει μέρος 
σε δενδροφυτεύσεις που γίνονται 
τόσο στον Υμηττό, όσο και σε ολό
κληρη την Αττική με μεγάλο αριθ
μό μελών για την αποκατάσταση 
και αναγέννηση των δασικών περι
οχών που καίγονται κατά την περί
οδο των καλοκαιρινών μηνών.

Επειδή οι δυσκολίες που αντιμε- 
τωπίζουμε είναι μεγάλες, ειδικά σε 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να 
είμαστε κατάλληλα προετοιμασμέ

νοι για οποιοδήποτε συμβάν, θα θέλαμε να ευχαριστή
σουμε ιδιαίτερα την Έ νω ση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αττικής, η οποία στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε, 
μας δώρισε 15 αντιπυρικές στολές Nomex τελευταίας 
τεχνολογίας και βρίσκεται συνεχώς στο πλάι μας ηθι
κά και υλικά.

Όποιος θέλει να ενημερωθεί για την εθελοντική μας 
δράση, να έρθει να μας γνωρίσει από κοντά και αν θελή
σει να γίνει και μέλος μας, μπορεί να μας βρει στα γρα
φεία μας στη διεύθυνση:

►Λουκά 1 και Αγίου Θωμά, πίσω από το πρατήριο
Shell, στη Λεωφ. Λαυρίου 
στην Παιανία, αλλά και 

►στο Φυλάκιό μας, στην 
περιοχή της ΣΔΑΜ Αγίας 
Παρασκευής, στην οδό Ανα
τολικής Μεσογείου. ]

Ταχ.ΔιεύΟυναη : Λ. Λαυρίου 25, 
Παλληνη
Ταχ. Κώδικας : 153 51 
Τηλέφωνο: 6978-808990 
F A X : 210-6658808 
e-mail: info@seppvaty.com  
web site: www.seppvaty.com

θα θέλαμε να  
ευχαριστήσουμε

ιδιαίτερα την Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων 

Αττικής, η οποία μας 
δώρισε 15 αντιπυρικές 

στολές τελευταίας 
τεχνολογίας ”
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΟΒΑΣ

εκατόν ογδόντα τέσσερα χρόνια, από 18 μέχρι 
1826, στην Αράχωβα της Βοιωτίας, συνιελέσθηκε ένα από 

σημασίας ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Επαναστά
για τη μετέπειτα πορεία του Αγώνα της Εθνικής Παλιγ- 

Καραϊσκάκης, επικεφαλής εμπειροπόλεμων οπλαρχηγών και 
της επαναστατημένης Ρούμελης εξολόθρευσε εκ- 

σώμα περίπου 2.000 Οθωμανών, με Αρχηγό το Μουστάμπεη
Κιαφεζέζη.

ΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ
Μετά την ηρωική έξοδο και την πτώση του Μεσολογγίου στις 10 

Απριλίου 1826, η Ελληνική Επανάσταση φάνηκε να σβήνει. Ο αγώνας 
των Ελλήνων περιορίσθηκε κυρίως στην Αθήνα και στο Παλαμήδι της 
Πελοποννήσου. Ο Κιουταχής κήρυξε αμνηστία και οι Έ λληνες έδειξαν 
ότι τη δέχονται, εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών, οι οποίες είχαν δια
μορφωθεί.

Η Ελληνική Κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 1826, προσκαλεί στο Ναύπλιο 
τον Καραϊσκάκη, του απονέμει το βαθμό του Αρχιστρατήγου της Ρούμε
λης και του αναθέτει την εκστρατείαν δια την σωτηρίαν της χώρας: “η Κυ- 
βέρνησις θα σας εφοδιάση με πυριτοβόλα και τροφός. Ο Θεός μαζί σας”.

Έ τσι, ο Καραϊσκάκης, διορισμένος πλέον Αρχιστράτηγος της Ρούμελης, 
αφού ενίσχυσε το εκστρατευτικό σώμα του με έμπειρους οπλαρχηγούς, 
στις 25 Οκτωβρίου, αναχωρεί από την Αθήνα. Προελαόνοντας στην περι-
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Η Κυβερνήτης
θα σας εφοδιάση

φέρεια της Λιβαδειάς έδωσε μάχες σε διάφορα 
μέρη, προσβάλλοντας τις τοπικές εχθρικές 
φρουρές, και, αφού εγκατέστησε τμήματα 
των 100 και 60 αγωνιστών αντίστοιχος, στις 
Μονές Οσίου Σεραφείμ στο Δομπό και Οσί
ου Λουκά στο Στείρι, για την ασφάλειά τους, 
προωθήθηκε και, στις 17 Νοεμβρίου, στρατοπέδευσε στο Δί
στομο. Κατά τη διάρκεια της προελάσεως, ενισχύθηκε με το 
σώμα των Σουλιωτών, το οποίο στρατοπέδευε στην περιοχή 
της Θήβας και με το σώμα του Αλέξη Γαρδικιώτη Γρίβα στο 
Δίστομο. Την ίδια περίοδο, οι ισχυρές 
οθωμανικές δυνάμεις, οι οποίες έλεγ
χαν την περιφέρεια της Λιβαδειάς, με 
Αρχηγό το Μουστάμπεη, αφού ασφά
λισαν τις αποθήκες εφοδιασμού τους 
στην Αταλάντη, κατευθύνθηκαν στη 
Λιβαδειά και στις 17 Νοεμβρίου στρα- 
τοπέδευσαν στην περιοχή της Δαύ- 
λειας. Οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι 
διανυκτέρευσαν στη Μονή της Αγίας 
Ιερουσαλήμ, δυτικώς της Δαύλειας.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΜΠΕΗ
Τις βραδυνές ώρες της 17ης Νοεμβρίου 1826, στο Στρατη

γείο στο Δίστομο, ένας Μοναχός της Μονής Αγίας Ιερουσα
λήμ κοντά στη Δαύλεια του φανέρωσε ότι “στη Μονή βρίσκο
νται ο Κεχαγιάμπεης του Κιουταχή και ο Μουστάμπεης με 
2.500-3.000 Οθωμανούς, οι οποίοι σταθμεύουν στη Δαύλεια 
και σε άλλα χωριά της περιοχής. Αύριο το πρωί σκοπεύουν 
να περάσουν από την Αράχωβα, με προορισμό την Άμφισσα, 
για να λύσουν την πολιορκία των δικών τους, οι οποίοι είναι 
κλεισμένοι στο Φρούριο”.

ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ 
Το Σχέδιο των Οθωμανών

Το Γενικό Σχέδιο των Οθωμανών προέβλεπε την εξουδε- 
τέρωση κάθε εστίας αντιστάσεως στη Ρούμελη και την ολο
κλήρωση καταλήψεως της Πελοποννήσου. Ειδικότερα, ο 
Μουστάμπεης, αφού ενισχύθηκε με ικανή δύναμη υπό τον 
Κεχαγιάμπεη, υπαρχηγό του Κιουταχή, και με συνολική δύ
ναμη 2.000 περίπου ανδρών (Πεζικό 1.700 και Ιππικό 300), 
προελαύνοντας διαμέσου της Αράχωβας, θα επιχειρούσε να 
λύσει την πολιορκία του Φρουρίου της Άμφισσας και να προ
σβάλει το σώμα του Αλέξη Γαρδικιώτη Γρίβα, το οποίο στρα
τοπέδευε στο Δίστομο. Για την υλοποίηση του σχεδίου έπρε
πε να καταλάβει την Αράχωβα και να εξασφαλίσει τον έλεγχο 
σε όλη τη στρατηγικής σημασίας, περιοχή.
Το Σχέδιο των Ελλήνων

Το Γενικό Σχέδιο των Ελλήνων, με πρόταση του Καραϊ- 
σκάκη και έγκριση της Ελληνικής Κυβερνήσεως και των 
οπλαρχηγών, προέβλεπε εκστρατεία στη Ρούμελη, για ανα
ζωπύρωση της Επαναστάσεως και πρόκληση αντιπερισπα

σμού, προκειμένου να ανακουφισθούν 
οι πολιορκούμενοι στην Ακρόπολη της 
Αθήνας, αφού ο Κιουταχής θα εξαναγκα
ζόταν να αποσπάσει δυνάμεις από την 
Αθήνα, για να ενισχύσει τα στρατεύμα
τα στη Ρούμελη.

Ο Καραϊσκάκης, με συνολική δύναμη 4.000 περίπου 
ανδρών, αποφάσισε και σχεδίασε, να ενεργήσει από τη 
νύχτα της 17ης (ξημέρωμα 18ης) Νοεμβρίου.

Στις 17 Νοεμβρίου, τις βραδινές ώρες, ο Αρχιστράτη
γος εξέδωσε προφορική διαταγή 
επιχειρήσεως προς τους οπλαρ
χηγούς, αναπτύσσοντας το σχέ
διο του Μουστάμπεη και το δικό 
του, με τις επιμέρους αποστολές 
των ελληνικών τμημάτων και 
τις οδηγίες προπαρασκευής και 
διοικητικής μέριμνας (παρα
σκευή άρτου κ.ά.). Επίσης διέτα
ξε την προετοιμασία της κύριας 
δυνάμεως, στη διάρκεια της νύ
χτας, με ετοιμότητα αναχωρή- 

σεως την επομένη. Τέλος, κάλεσε το γραμματέα του 
Δημήτριο Αινιάν, για να του συντάξει τις επιστολές, 
με εντολή προς τους οπλαρχηγούς των τμημάτων, τα 
οποία πολιορκούσαν το Φρούριο της Άμφισσας και άλ
λων, τα οποία βρίσκονταν σε αποστολές στα χωριά της 
περιοχής, προκειμένου να σπεύσουν στην Αράχωβα, 
για την ενίσχυση των αμυνομένων.

Πρώτη Ημέρα -  18η Νοεμβρίου
Τα μικρά ελληνικά τμήματα, τα οποία είχαν προωθη

θεί ως προφυλακές μάχης και είχαν εγκατασταθεί στις 
δύο κατευθύνσεις, υψώματα Μάνας -  Αράχωβα και 
Στενό Ζεμενού -  Αράχωβα, τις προμεσημβρινές ώρες 
ανέφεραν στους Οπλαρχηγούς Γαρδικιώτη Γρίβα και 
Γεώργιο Βάγια, ότι εμφανίσθηκαν οι εμπροσθοφυλακές 
των εχθρικών τμημάτων, στην πρώτη κατεύθυνση, κα- 
τερχόμενες τα βορειοανατολικά υψώματα της Αράχω
βας και στη δεύτερη, εισερχόμενες στο Στενό Ζεμενού.

Τις μεσημβρινές ώρες, οι Τουρκαλβανοί, αφού προω
θήθηκαν, επιτίθονταν από διάφορες κατευθύνσεις και 
συγκρούονταν με τα ελληνικά τμήματα, τα οποία αμύ
νονταν στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Γεωρ
γίου και στα γύρω σπίτια. Η μάχη γενικεύθηκε και 
για περίπου δύο ώρες εξακολουθούσε σφοδρή, ενώ τα 
εχθρικά τμήματα, τα οποία ενεργούσαν στην κατεύ
θυνση Στενό Ζεμενού -  Αράχωβα, είχαν αρχίσει να κα
ταλαμβάνουν τα πρώτα σπίτια της ανατολικής παρυ
φής της Αράχωβας.

Στο τέλος της πρώτης ημέρας της μάχης, η κατάστα
ση των αντιπάλων είχε διαμορφωθεί ως εξής:

με πυριτοβόλα 
και τροφός.

Ο Θεός μαζί σας’
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ιστορικό :

Η κύρια δύναμη των Οθωμανών υπό 
τους Μουστάμπεη και Κεχαγιάμπεη είχε 
εγκατασταθεί αμυντικούς στα υψώματα 
βορείως και βορειοανατολικώς της Αρά
χοβας, όπου βρίσκονταν οι Καρυοφίλμπε- 
ης και Ελμάνσμπεης, ενώ η υπόλοιπη δύ
ναμη με τους επικεφαλής αξιωματικούς 
ήταν πλήρως εκτεθειμένη στις κορυφές 
των γυμνών λόφων.

Ο Καραϊσκάκης, αμέσως μετά από αυτή την αναδιάταξη 
της εχθρικής δυνάμεως, εγκατέστησε το Στρατηγείο του 
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.

Τη νύχτα της 18ης (ξημέρωμα 19ης) Νοεμβρίου εκδηλώ
θηκε δριμύ ψύχος. Τα εχθρικά τμήματα, εκτεθειμένα στο 
ύπαιθρο, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βρέθηκαν σε 
μειονεκτική θέση, ενώ οι 'Ελληνες αντιμετώπιζαν το ψύ
χος, χρησιμοποιώντας ως καταλύματα τα σπίτια των Αρα- 
χωβιτών, επιστρέφοντας εκ περιτροπής στις θέσεις μάχης.

Οι Οθωμανοί, ενώ αντιλήφθηκαν την απουσία των Ελ
λήνων από τις θέσεις μάχης, υποψιάσθηκαν, ότι σχέδια
ζαν κάποια αιφνιδιαστική ενέργεια και δεν εκμεταλλεύθη- 
καν την ευκαιρία να εκτοξεύσουν νυχτερινή αντεπίθεση 
και να επιχειρήσουν διαφυγή.

Σε σύσκεψη των Μουστάμπεη και Κεχαγιάμπεη δεν 
εγκρίθηκε η πρόταση διαφυγής, γιατί ο πρώτος θεωρού
σε τη φυγή πράξη ατιμωτική και ο δεύτερος έλπιζε ότι ο 
Κιουταχής θα έστελνε ενίσχυση.

Δεύτερη Ημέρα -  19η Νοεμβρίου 
Ό λα τα ελληνικά τμήματα, είχαν εγκατασταθεί σε διάτα

ξη περικυκλώσεως της εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας. 
Από το πρωί άρχισε ανταλλαγή πυρών μεταξύ των αντι
πάλων, με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, χωρίς σημαντικές 
απώλειες των εχθρικών τμημάτων.

Τρίτη Ημέρα -  20η Νοεμβρίου 
Νωρίς το πρωί είχαν φθάσει στην Αράχωβα τα τμήματα 

των Οπλαρχηγών Μακρή, Δράκου, Καλύβα, Αποκορίτη, 
Γιόλδαση, Κωνσταντή Γρίβα, του Κομνά Τράκα με 150 άν- 
δρες το οποίο βρισκόταν στο Κωρύκειο άντρο, και τέλος 
του Σπύρου Μήλιου με περισσότερους 
από 300 άνδρες, το οποίο είχε παραμεί- 
νει στο Δίστομο, με εντολή του Καρα- 
ϊσκάκη, όταν αναχώρησε για την Αρά
χωβα με την κύρια δύναμη.

Τα τμήματα αυτά καταλαμβάνουν 
καίριες θέσεις στην περιοχή, συμπλη
ρώνοντας έτσι την περικύκλωση της 
εχθρικής αμυντικής τοποθεσίας.

Επίσης, μία σημαντική δύναμη συ
γκροτείται, ως εφεδρεία του Καραϊσκά- 
κη, με ετοιμότητα άμεσης επεμβάσεαχ;, 
όπου και όταν η εχθρική δραστηριό
τητα θα παρουσιαζόταν ισχυρή και 
επικίνδυνη για την εξέλιξη του αγώνα

των ελληνικών τμημάτων.
Έ τσι, οι Έ λληνες από αμυνόμενοι που 

ήσαν έγιναν επιτιθέμενοι και ασκούσαν συ
νεχή πίεση στην εχθρική αμυντική τοποθε
σία και αποτελεσματικό έλεγχο των δρομο
λογίων διαφυγής ή ενισχύσεως.

Τέταρτη Ημέρα -  21η Νοεμβρίου
Την τέταρτη ημέρα, προκειμένου να υλοποιηθεί η τακτι

κή του Αρχιστρατήγου για την περικύκλωση, τις πρωινές 
ώρες, ένα πρώτο τμήμα 300 ανδρών με επικεφαλής τους 
Οπλαρχηγούς Διαμαντή Ζέρβα, Λάμπρο Βέικο ή Ζάρμπα, 
Δήμο Τσέλιο και Κωνσταντίνο Βέρη διατάσσεται να εγκα
τασταθεί στο Στενό Ζεμενού, με αποστολή να αποτρέψει τη 
διέλευση εχθρικού τμήματος προς την Αράχωβα, για την 
ενίσχυση του Μουστάμπεη.

Επίσης, δεύτερο τμήμα με επικεφαλής τους Οπλαρχη
γούς Χριστόφορο Περραιβό και Γιώτη Δαγκλή διατάσσεται 
να εγκατασταθεί στα υψώματα Ζερβοσπηλιές και Καϋμένος 
Σταυρός, για τον έλεγχο του δρομολογίου Μονής Αγίας Ιε
ρουσαλήμ -  Αράχωβα με την ίδια αποστολή, όπως και το 
πρώτο.

Κάθε προσπάθεια για ενίσχυση του εχθρικού στρατοπέ
δου ματαιώνεται. Ο Μουστάμπεης, αποκλεισμένος και με το 
ηθικό της δυνάμεώς του πολύ χαμηλό, εξαιτίας των δυσμε
νών καιρικών συνθηκών, της ελλείψεως εφοδίων και της 
αδυναμίας ενισχύσεως, καθώς και σχετικής απαιτήσεως πολ
λών υφισταμένων του, υποχρεώνεται να ζητήσει συνθήκη.

Το αίτημα της συνθήκης αναφέρεται στον Καραϊσκά- 
κη, ο οποίος αποστέλλει ως εκπροσώπους του τους Οπλαρ
χηγούς Χριστόφορο Περραιβό και Γιάννη Ρούκη, προκει
μένου να διαπραγματευθούν τους όρους της συνθήκης 
με τους εκπροσώπους του Μουστάμπεη, το Χιλίαρχο Χό- 
το Λέγκα και τον Εκατόνταρχο Σουλεϊμάν Τόσκα. Οι όροι 
της συνθήκης του οποίους εξέφρασε ο Περραιβός ήταν οι 
εξής:
α  Η ζωή σας θέλει είναι ελευθέρα και απείρακτος από μι
κρού έως μεγάλου, επειδή ούτε η συνείδησή μας ούτε η θρη
σκεία μας συγχωρούσι να βλάψωμε τους όσους μας ζητούν 
συγχώρηση.

β. Προ της αναχωρήσεώς σας, να μας πα
ραδώσετε τα Σάλωνα και τη Λιβαδειά, 
γ. Η αναχώρησή σας δεν συγχωρείται 
έως εις το Ζητούνι, αλλά να υπάγει 
έκαστος εις τα ίδια.
δ. Όσα όπλα και χρήματα φέρετε επάνω 
σας από μικρού έως μεγάλου, φορέματα 
διπλά, ζώα παντός γένους και όλα τα κινη
τά, θέλετε τα παραδώσει εις όποιαν επιτρο
πήν διατάξει ο Αρχηγός μας. 
ε. Δια την ασφαλή εκτέλεση των δια- 
ληφθέντων κεφαλαίων, ζητούμε εκ μέ
ρους σας ομήρους τον Καρυοφίλμπε- 
ην, αδελφόν του Μουστάμπεη και τον 
Κεχαγιάμπεην, σεις δε, εκτός του Αρχη-

Σε σύσκεψη των
Μουστάμπεη και Κεχα- 
γιάμπεη δεν εγκρίθηκε 
η πρόταση διαφυγής, 

γιατί ο πρώτος θεωρού
σε τη φυγή πράξη ατι
μωτική και ο δεύτερος 
έλπιζε ότι ο Κιουταχής 
θα έστελνε ενίσχυση
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γού μας, έχετε την άδεια να ζητήσετε όποιους 
οπλαρχηγούς θέλετε.

Οι όροι, του Καραϊσκάκη, απορρίφθηκαν 
από τους Μουστάμπεη και Κεχιαγιάμπεη, επει
δή φοβούνταν την οργή του Κιουταχή και ήλ- 
πιζαν ότι τελικώς δεν θα τους εγκατέλειπε στη 
δεινή θέση, στην οποία βρίσκονταν.

Ο Καραϊσκάκης, βέβαιος πλέον, ότι οι εγκλω
βισμένοι θα επιχειρήσουν να διασπάσουν τον 
κλειό και να διαφύγουν για να σωθούν, ενί- 
σχυσε τα τμήματα, τα οποία κατείχαν τις δια
βάσεις. Η εντολή του, προς όλα τα τμήματα, 
ήταν να ασκούν πίεση με συνεχή πυρά, χωρίς 
διακοπή, εναντίον της εχθρικής αμυντικής το
ποθεσίας. Την κατανομή των Αραχωβιτών σε αυτές τις αποστο
λές καθόρισε ο ίδιος προσωπικώς, γιατί αυτοί γνώριζαν πολύ 
καλά την περιοχή και τις διαβάσεις.

Πέμπτη Ημέρα -  22η Νοεμβρίου
Η τακτική της περικυκλώσεως και ο αυστηρός αποκλεισμός 

εφαρμόζονταν και την πέμπτη ημέρα της μάχης, με συνεχή και 
πυκνά πυρά. Ο Μουστάμπεης, στην προσπάθειά του να ενισχύ- 
σει το ηθικό των εγκλωβισμένων, επιθεωρώντας τους προμα
χώνες, προέτρεπε τους Οθωμανούς να εκτελούν βολές εναντί
ον των Ελλήνων. Η ανταλλαγή πυρών εξακολουθούσε και στη 
διάρκεια της νύχτας της 22ας (ξημέρωμα επομένης) του μήνα, 
οπότε τραυματίσθηκε ο Μουστάμπεης.

Έ κ τη  Ημέρα -  23η Νοεμβρίου
Την έκτη ημέρα της μάχης, σχεδόν όλοι οι αξιωματικοί των 

οθωμανικών τμημάτων συγκεντρώθηκαν έξω από τη σκηνή 
του Κεχαγιάμπεη και φιλονικούσαν έντονα, εξαιτίας της δει
νής καταστάσεως στην οποία είχαν περιέλθει.

Ο Κεχαγιάμπεης, μην έχοντας μία κάποια πειστική απάντη
ση, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα και πρότεινε 
στους υψηλόβαθμους αξιωματικούς να συσκεφθούν στη σκη
νή του Μουστάμπεη, για να αποφασίσουν για την τηρητέα στά
ση, ενώ οι συγκεντρωμένοι απομακρύνθηκαν και διαλύθηκαν. 
Τότε ο Καρυοφίλμπεης τους ανακοίνωσε, ότι ο Μουστάμπεης 
ήταν τραυματισμένος και βαριά ασθενής, ανήμπορος και ετοι
μοθάνατος. Η είδηση του επικείμενου θανάτου του Μουστά
μπεη διαδόθηκε αμέσως, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγχυ
ση και κατάσταση απελπιστική σε όλο το στράτευμα.

Ό ταν όλα αυτά συνέβαιναν, η σιγανή βροχή, η οποία είχε αρ
χίσει από τις 21 του μήνα και εξακολουθούσε να πέφτει αδιάκο
πα, μετατράπηκε σε πυκνό χιόνι, το οποίο κάλυψε τα πάντα. 
Την ίδια ημέρα ο Μουστάμπεης πέθανε. Έ τσι, οι υψηλόβαθμοι 
επιτελείς και συνεργάτες του, αφού απέκρυψαν το θάνατό του, 
αποφάσισαν να ζητήσουν για δεύτερη φορά συνθήκη, προτεί- 
νοντας να εφαρμόσουν όλους τους όρους, εκτός από την παρά
δοση των χρημάτων και του οπλισμού. Όμως, ο Καραϊσκάκης 
επέμεινε στους όρους της αρχικής συνθήκης και οι εκπρόσω
ποι των Οθωμανών επέστρεψαν άπρακτοι.

Έβδομη Ημέρα -  24η Νοεμβρίου

Από το πρωί άρχισε φοβερή χιονοθύ
ελλα και το χιόνι σκέπαζε τα πάντα. 
Μετά το μεσημέρι οι εγκλωβισμένοι, 
επιχείρησαν, μέσα στη χιονοθύελλα, 
να διασπάσουν τον κλοιό, προς τα υψώ
ματα της Μάνας, αποβλέποντας να δια- 
φύγουν προς τη Μονή Αγίας Ιερουσα
λήμ. Σ’ αυτή την απέλπιδα προσπάθεια 
διαφυγής των Οθωμανών, οι Έλληνες 
εξορμούν εναντίον τους με τα σπαθιά, 
γιατί το χιόνι είχε υγράνει την πυρίτι
δα και συνεπώς η χρησιμοποίηση των 
όπλων ήταν αδύνατη. Η καταδίωξη συ- 
νεχίσθηκε μέχρι αργά τη νύχτα και 

όσοι διέφυγαν προς τα υψώματα και τις χαράδρες του 
Παρνασσού υπέστησαν κρυοπαγήματα.

Την επομένη, 25η του μήνα, ο Αρχιστράτηγος Καρα- 
ϊσκάκης περιήλθε την περιοχή, όπου έγινε η καταδίωξη 
και διαπίστωσε το μέγεθος της καταστροφής της εχθρι
κής δυνάμεως. Ό ταν επέστρεψε στην Αράχωβα, πήγε 
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και προσευχήθηκε 
με ευλάβεια

Στην αναφορά του προς την Ελληνική Κυβέρνηση, με 
ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 1826, αναφέρει συνοπτικώς 
τα γεγονότα της μάχης, χαρακτηρίζοντας τη νίκη ως 
την mo σημαντική της επαναστατημένης Ελλάδος, την 
οποία αποδίδει, όχι μόνο στην ανδρεία και τον ηρωισμό 
των αγωνιστών, αλλά και στη βοήθεια του Υψίστου. 
Απώλειες Οθωμανών
►Νεκροί 1.300 μεταξύ αυτών και οι Αρχηγοί τους Κεχα- 
γιάμπεης (Υπαρχηγός της Στρατιάς του Κιουταχή), Μου
στάμπεης, Καρυοφίλμπεης και Ελμάνσμπεης. 
►Ανεξακρίβωτος αριθμός τραυματιών.
►Αιχμάλωτοι 200.
►Πολλά λάφυρα, σημαίες, οπλισμός και λοιπές απο
σκευές, καθώς και αριθμός ποώ ν και ημιόνων περιήλ
θαν στους Έλληνες.
Απώλειες Ελλήνων 
►Νεκροί 24.
►Τραυματίες 60. ]

ΠΗΓΕΣ: 1) Γ. Τσεβάς, Ιστορία των Θηβών και της Βοιωτίας, Η  Μά
χη της Αράχωβας, Αθήναι 1928,2) Ε. ΝικοΧουδάκης κ. Κ. Λούσκου, 
Η  Μάχη της Αράχωβας κ.\π., Έκδ. Δήμον Αράχωβας, 2000,
3) Τ. Λάππας, Καραϊσκάκης ο Γιος της Καλογριάς, Εκδ. Ατλαντίς,
4) Δ. Αινιάν, Άπαντα Απομνημονεύματα, 5) Γ. Κρέμος, Η  Ιστορία 
της Ελλάδος, 6) Γ. Κρέμος, Ιστορικά Επανορθώματα της Ειτανα- 
στάσεως του 1821, Περιοδικόν «ΑΠΟΛΛΩΝ», 1886-87, 7)Χρ. Περ- 
ραιβός, Απομνημονεύματα Πολεμικά, 8) Ν. Σπηλιάδης, Απομνη
μονεύματα. Γ. Χαρίτος, Η  Μάχη της Αράχωβας κλπ ., έκδ. Δήμου 
Αράχωβας, 9) Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, αριθ. 10, 8-12-1826, 
σελ. 37-38,10) Γενικά Αρχεία του Κράτους, Φάκελος Μονής Ιερουσα
λήμ, Φάκελος Αριστείων ανδρείας, Συλλογή Βλαχσγιάννη, Φάκελος 
35,11) Εθνική Βιβλιοθήκη, Ιστορικό Αρχείο Αγωνιστών 1821. 
http:llpatriotwfeeling.spaces.lwe.comiblogl 
cns!F485A6EBFA0A2726!894.entry

U Οι Έ λληνες
εξορμούν εναντίον 
τους με τα σπαθιά, 
γιατί το χιόνι είχε 

υγράνει την πυρίτιδα 
και συνεπώς η χρησι
μοποίηση των όπλων

ήταν αδύνατη 99
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οδοι πορι κο :

Η Τ ίερ ιο χη  Χ Ο ΙΓΚιλκίς διαθέτει ωραία τοπία με ποτάμια και λίμνες και προσφέρεται 
για εξορμήσεις Οι. λάτρεις του ψαρέματος σε λίμνες και ποτάμια θα βρεθούν στον παρά
δοξο. Οι λάτρεις τής ιστορίας θα βρεθούν μπροστά σε κύματα προκλήσεων. Στα σημαντι
κότερα αξιοθέατα Ανήκουν το Σπήλαιο στο λόφο του Άι-Γιώργη, η αρχαία Ευρωπός στην 
Γουμένισσα με τα ρύγχρονα οινοποιεία και η λίμνη Δοϊράνη. Στην πρωτεύουσα αξίζει να 

τεφθείιε ιο αρχαιολογικό και το πολεμικό της μουσείο, με ευρήματα από τον νομό και 
ενθυμήματα από την μάχη του Κιλκίς στις 19-22 Ιουνίου 1913.

I νομός Κιλκίς βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας. Προς Βορρά συ- 
|>εύει με την ΠΓΔΜ, ανατολικά με τον νομό Σερρών, νότια με τον νομό Θεσσαλονίκης 

και δυ,τικά με τον νομό Πέλλας. Έ χει έκταση 2.519 τ.χ. Πρωτεύουσα είναι το Κιλκίς. Κα- 
τα την απογραφητουζΟΟ 1, ο πληθυσμός του νομού ανερχόταν σε 89.056 κατοίκους. Άλλα 
αξιόλογα οικιστικά κέντρα είναι το Πολύκαστρο, η Γουμένισσα, η Αξιοόπολη και ο Ευρω
πός. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν προσφυγική καταγωγή, από τις λεγάμενες “αλύτρωτες 
πατρίδες” του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης, της Ανατολικής Ρωμυλίας και της Στρώ- 
μνιτσας.

Ιστορία
Ο νομός Κιλκίς καταλαμβάνει τμήμα της αρχαίας Αμφαξίτιδος, όπως ονομαζόταν η κοι

λάδα του Αξιού, της Παιονίας στα ΒΔ, στην περιοχή του Πάικου και της Κρηστωνίας στα 
ανατολικά, στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης, του Μπέλλες και στην κοιλάδα του Γαλλι
κού. Στην κοιλάδα του Αξιού, που γύρω στο 4000 π.Χ. οι εκβολές του βρίσκονταν κοντά



στο σημερινό Πολύκαστρο, έχουν εντοπιστεί προϊστορικοί οικισμοί (Λιμνότο- 
πος, Αξιοχώρι, Τούμπα Παιονίας) της Εποχής του Χαλκού (3η και 2η προχρι- 
στιανικη χιλιετία) και της Πρώιμης Εποχής του Σίδηρου. Ανάλογοι οικισμοί 
υπήρχαν και στην Κρηστωνία (Καλίνδρια, Τσαουσίτσα, Ξυλοκερατιά, Γυναι- 
κόκαστρο). Ό λοι αυτοί οι οικισμοί έχουν τη μορφή τουμπας που σχηματίστη
κε από τις αλλεπάλληλες επιχώσεις τους. Τα σπίτια είναι συνήθως μικρά, κα
τασκευασμένα με δοκάρια και πλέγματα κλαδιών, επιχριόμενα με πηλό στην 
Εποχή του Χαλκού, ενώ στα χρόνια της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου εμφα
νίζονται και θεμέλια από αργολιθοδομή. Κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλ
κού τα κτίσματα είναι συνήθως μεμονωμένα, μακρόστενα, με αψίδα στη μια 
στενή πλευρά.

Στα χρόνια της Υστερης Χαλκοκρατίας εμφανίζονται και ευρύτερα κτιρι- 
ακά συγκροτήματα, όμως στις νεότερες φάσεις της Πρώιμης Εποχής του Σι
δήρου ξαναγυρνούν οι παλιοί τύποι. Η οικονομία της περιοχής στα Προϊστο
ρικά Χρόνια βασίζεται στη γεωργία - στους οικισμούς της κοιλάδας του Αξιού 
σημαντικό ρόλο στη διατροφή παίζει το κεχρί - και στην κτηνοτροφία βοοει
δών και χοίρων. Παράλληλα υπάρχει ένα σύστημα ανταλλακτικού εμπορίου 
και από το 13ο αιώνα διαπιστώνονται μυκηναϊκές επιδράσεις, κυρίως στην 
κεραμική. Στα νεκροταφεία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην περιοχή 
του Κιλκίς διαπιστώνεται το σπάνιο στα χρόνια αυτά έθιμο της καύσης των 
νεκρών.

Στην αυγή των Ιστορικών Χρόνων η Κρηστωνία και η Παιονία κατοικού- 
νται από τα ομώνυμα θρακικά φύλα. Τους Παίονες μάλιστα τους γνωρίζει ο 
Όμηρος και τους αναφέρει σαν συμμάχους των Τρώων. Στο τέλος των Αρχα
ϊκών Χρόνων η περιοχή της Αμφαξίτιδος περνά στα χέρια των Αργεαδών Μα- 
κεδόνων. Οι σπουδαιότερες πόλεις της ήταν η Ειδομένη, σήμερα στο γιουγκο
σλαβικό έδαφος, και η Ευρωπός, κοντά στο ομώνυμο χωριό, ενώ αναφέρονται 
και τα πολίσματα Γορτυνία και Αταλάντη, που δεν έχουν ακόμη ταυτιστεί Η 
Κρηστωνία προσαρτήθηκε στο Μακεδονικό βασίλειο στα χρόνια του Φιλίπ
που Β’. Εδώ αναφέρεται η πόλη Κρηστών που δεν έχει ταυτιστεί

Στα χρόνια της Ρωμαιοκρατίας η περιοχή υπάγεται στην τρίτη διοικη
τική Μερίδα με πρωτεύουσα την Πέλλα. Στο Μεσαίωνα ακολουθεί τις τύ
χες της υπόλοιπης Μακεδονίας και γίνεται συχνά θέατρο σκληρών συ
γκρούσεων με τους επιδρομείς που εισβάλλουν από τα βόρεια,μέσω της 
κοιλάδας του Αξιού, στα εδάφη της αυτοκρατορίας απειλώντας τη Θεσσαλο
νίκη. Κατά την Τουρκοκρατία το τουρκικό στοιχείο είναι εδώ αρκετά ισχυρό 
και η περιοχή παραμένει γεωργική και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη. 
Δυο πολύ σημαντικά γεγονότα διαδραματίστηκαν στο νομό κατά τη διάρκεια 
των Βαλκανικών Πολέμων και του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 21 Ιουνίου 
1913 η μάχη των Ελλήνων με τους Βούλγαρους, που είχαν οχυρωθεί στο Κιλ
κίς, ανέκοψε την προέλαση των τελευταίων προς τη Θεσσαλονίκη και το Μάιο 
του 1918 η νίκη του ελληνικού στρατού εναντίον των Γερμανών και των Βουλ-
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γάρων στην πολύνεκρη μάχη του Σκρα- Ραβινέ (δυο μικρά 
χωριά κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα). Μετά την απε
λευθέρωση στο νομό εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τον 
Πόντο, την Ανατολική Θράκη και τη Ρωμυλία.

υψώνεται το όρος Κα- 
ντάστι (1.607), το οποίο 
χωρίζεται από το κυρί
ως Πάικο με την κοιλά
δα του Στραβοπόταμου. 

Η Κερκίνη ή Μπέ-
λες (2.031) υψώνεται 

στο βορειοανατολικό τμήμα του νομού, κατά μήκος των συ
νόρων με την ΠΓΔΜ και συνεχίζεται στον νομό Σερρών κα
τά μήκος των συνόρων με τη Βουλγαρία, όπου βρίσκεται 
ο κύριος όγκος και η υψηλότερη κορυφή του. Η Κερκίνη 
χωρίζεται με την πεδιάδα των Πορσϊων του νομού Σερρών, 
από το Δύσωρο Όρος (Κρούστα) και το Μαυροβούνι. Και τα 
δύο αυτά όρη έχουν μεγάλη δασοκάλυψη. Το Μαυροβούνι 
συνεχίζεται νότια, σε όλο το ανατολικό τμήμα του νομού, 
με κορυφές τη Λυκορράχη (713), την Πασχαλιά (745) και 
το Δίχαλο (571), που βρίσκεται στα όρια με τον νομό Θεσ
σαλονίκης.

Σε ολόκληρο το κεντρικό τμήμα του νομού εκτείνεται η 
πεδιάδα του Κιλκίς, που αποτελεί τμήμα της ευρύτερης πε
διάδας της Κεντρικής Μακεδονίας. Αρδεύεται από τους πο
ταμούς Αξιό και Γαλλικό και τους παραποτάμους τους. Το 
υδρογραφικό δίκτυο του νομοί περιλαμβάνει τους ποταμούς 
Αξιό και Γαλλικό και τους παραποτάμους τους.

Ο Αξιός εισέρχεται στον νομό από την ΠΓΔΜ, με την ονο
μασία Βαρδάρης, μεταξύ των χωριών Ειδομένη και Εύζω- 
νοι. Διασχίζει την πεδιάδα του Κιλκίς, ακολουθώντας νότια 
κατεύθυνση και εισέρχεται στον νομό Θεσσαλονίκης. Στο 
νομό Κιλκίς δέχεται τα νερά των παραποτάμων του Στρα

βοπόταμου και Μεγάλου Ποταμιού, 
|  που πηγάζουν από το Πάικο, ανάμε

σα στις κορυφές Βερτόπια και Πύρ
γος, Μεγάλου Ρέματος, που πηγά- 

I ζει από το Καντάστι, καθώς και των 
Λέσκα και Πλατανορρέματος, που 
πηγάζουν από το νότιο Πάικο. Το 
ανατολικό τμήμα της πεδιάδας του 
Κιλκίς αποστραγγίζουν διώρυγες 
που χύνονται στον ποταμό, οι οποί-

Φυσικη γεωγραφία
Το έδαφος του νομού είναι κατά 64% πεδινό, 20% ημι

ορεινό και 16% ορεινό. Το ανάγλυφο του νομού είναι πιο 
έντονο στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα, όπου υψώνο
νται το Πάικο και μικρό τμήμα της Κερκίνης, το Δύσωρο 
Όρος και το Μαυροβούνι. Ανάμεσα τους απλώνεται η με
γάλη πεδιάδα του Κιλκίς, βόρεια προέκταση της πεδιάδας 
της Θεσσαλονίκης.

Στο δυτικό τμήμα του νομού, στα όρια με τον νομό Πέλ
λας βρίσκεται το κατάφυτο Πάικο, που έχει μέγιστο υψό
μετρο 1.650. Το Πάικο αρχίζει από το ανατολικό άκρο του 
Βόρα (Καϊμακτσαλάν), στον νομό Πέλλας, όπου βρίσκεται 
η κορυφή Τζένα· σχηματίζει επίσης, στο βόρειο τμήμα των 
συνόρων των δύο νομών, τη μεμονωμένη αλλά ιστορική 
κορυφή Σκρα (1.097). Κατευθυνόμενο προς Νότον το Πάι
κο σχηματίζει, στα όρια των δύο νομών, τις κορυφές Τσού- 
μα (1.219), Πύργος (1.494), Βερτόπια (1.490) και Ασπρό
χωμα (831). Ανατολικά των κορυφών Τσούμα και Πύργος
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ες κατασκευάστηκαν για την αποξήρανσή των βάλτων του 
Αρτζάν, στην περιοχή μεταξύ Ποντοηράκλειας, Πολυκά- 
στρου, Βαφιοχωρίου και Μεγάλης Στέρνας, καθώς και της 
Λίμνης Αματόβου, νότια του Λιμνότοπου.

Το κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νομού αποστραγ
γίζεται από τον Γαλλικό Ποταμό ή Εχέδωρο. Ο Γαλλικός 
πηγάζει από το Δϋσωρο Όρος και έχει παραποτάμους τους 
Κοκκινιά, Σπανό, Μούσγαλη και Ξηροπόταμο. Ο Γαλλικός 
διαρρέει το ανατολικό τμήμα του νομού και εισέρχεται στον 
νομό Θεσσαλονίκης ανατολικά της Πικρολίμνης, μεταξύ Ξυ- 
λοκερατέας και Νέας Σάντας.

Στο βόρειο τμήμα του νομού υπάρχουν δύο μικροί πο
ταμοί: ο Δοϊράνης, που αποχετεύει τα πλεονάζοντα νερά 
της ομώνυμης λίμνης και καταλήγει στην άλλοτε βαλτώ- 
δη περιοχή Αρτζάν και από εκεί μέσω διώρυγας στον Αξιό, 
και το ρεύμα Αγιάκι, που αποτελεί συνέχεια του ποταμού 
Δοϊράνη.

Η Λίμνη της Δοϊράνης βρίσκεται στα σύνορα Ελλάδας -  
ΠΓΔΜ, ανήκει στις δύο χώρες και είναι πλούσια σε αλιεύ
ματα. Οι δύο άλλοτε λιμνοβαλτώδεις περιοχές του Αρτζάν 
και του Αματόβου, που βρίσκονται ανατολικά του Αξιού 
σε υψόμετρο 30, έχουν αποξηρανθεί και αποδοθεί στην 
καλλιέργεια. Κοντά στα όρια με τον νομό Θεσσαλονίκης, 
στο νότιο τμήμα του νομού, σχηματίζεται η μικρή Πικρο- 
λίμνη.

Λόγω της θέσης του νομού στο βορειοκεντρικό τμή
μα της Κεντρικής Μακεδονίας, μακριά από την ευεργετι
κή επίδραση της θάλασσας, το κλίμα είναι μεταβατικό από 
το μεσογειακό προς το ηπειρωτικό.
Διαμορφώνεται κυρίως από τους 
βόρειους ανέμους, που κατέρχο
νται χωρίς να συναντήσουν φυσι
κά εμπόδια από το εσωτερικό της 
Βαλκανικής. Οι θερμοκρασίες του 
χειμώνα πέφτουν συχνά κάτω από 
το μηδέν.0 τοπικός ψυχρός βόρει
ος άνεμος, γνωστός ως βαρδάρης, 
ακολουθεί την κοιλάδα του Αξιού 
και φθάνει μέχρι τη Θεσσαλονί
κη. Οι χιονοπτώσεις στον νομό εί
ναι αρκετές, δυσχεραίνουν τις συ
γκοινωνίες και απομονώνουν τα 
πιο ορεινά χωριά.

Οικονομία
Κυριότερα καλλιεργούμενα προ

ϊόντα είναι τα σιτηρά, που κα
ταλαμβάνουν το 85% περίπου της 
καλλιεργήσιμης γης. Ακολουθούν τα 
βιομηχανικά φυτά (καπνός, βαμβά
κι), τα κτηνοτροφικά φυτά, τα οπω
ροφόρα δένδρα, τα λαχανικά - κη
πευτικά, τα αμπέλια και οι πατάτες.
Παλιότερα ήταν διαδεδομένη η καλ
λιέργεια της μουριάς με επίκεντρο τη Γουμένισσα, αλλά με 
την παρακμή της σηροτροφίας άρχισε να φθίνει.

Τα κυριότερα γεωργικά εδάφη του νομού είναι οι εύφο
ρες περιοχές του Αρτζάν και του Αματόβου, που έχουν αποξη
ρανθεί. Οι περιοχές αυτές αρδεύονται από τους ποταμούς Αξιό 
και Γαλλικό, καθώς και από τους παραποτάμους τους.

Την περίοδο 1999-2000, στη γεωργία ήταν αφιερωμένα 
γύρω στις 1.061.000 στρέμματα (καλλιεργούμενα και σε 
αγρανάπαυση), από τα οποία 224.000 αρδεύονταν. Την ίδια 
περίοδο, οι ετήσιες καλλιέργειες κάλυπταν 984.000 στρέμ
ματα, οι δενδρώδεις καλλιέργειες 13.000 στρέμματα και τα 
αμπέλια 3.000 στρέμματα.

Η κτηνοτροφία, κυρίως βοοειδών, αποτελεί τον δεύτερο 
σημαντικότερο κλάδο της οικονομίας του νομού. Τα εκτρε
φόμενα βοοειδή συνεισφέρουν το 60% του κρέατος που πα- 
ράγεται στον νομό. Εκτρέφονται επίσης χοίροι, πρόβατα, 
κατσίκες και πουλερικά.

Τα δάση καλύπτουν το 18,6% της συνολικής επιφάνει
ας και βρίσκονται στις προσβάσεις 
των ανατολικών και δυτικών ορέ- 
ων, καθώς και στις παρυφές της πε
διάδας του Κιλκίς. Είναι κυρίως δά
ση βαλανιδιάς, οξιάς και, πάνω από 
την υψομετρική γραμμή των 800 
μέτρων, έλατου. Τα δάση του νομού 
δίνουν αξιόλογες ποσότητες δασι
κών προϊόντων.

Περιορισμένη αλιεία διενεργεί- 
ται στα εσωτερικά ύδατα του νομού, 
και κυρίως στη Λίμνη της Δοϊράνης. 
Αλιεύονται κυπρίνοι, πέστροφες και 
χέλια.

Στον νομό Κιλκίς υπάρχουν αξι-
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άλογες εμφανίσεις διαφόρων κοιτασμάτων. Οι προσχώσεις 
του Γαλλικού Ποταμού περιέχουν ψήγματα χρυσού, η εκ
μετάλλευση των οποίων εγκαταλείφθηκε το 1962. Τα κοιτά
σματα μολυβδαινίου, που υπάρχουν βόρεια της Αξιούπολης, 
βρίσκονταν και αυτά υπό εκμετάλλευση ως το 1962. Στην 
περιφέρεια Κάτω Θεοδωρακίου έχουν εντοπιστεί εμφανίσεις 
αμιάντου, χαλκού και μολύβδου, ενώ στην περιοχή της Βά- 
θης και της Αξιούπολης ανακαλύφθηκαν αξιόλογες συγκε
ντρώσεις ουρανίου. Επίσης, σε διάφορες θέσεις του νομού, 
κυρίως στην περιοχή Ποντοκερασιάς, υπάρχουν μη εκμε- 
ταλλεύσιμα κοιτάσματα μικτών θειούχων μεταλλευμάτων.

Η βιομηχανία του νομού παρουσιάζει αξιόλογη ανάπτυξη, 
με επίκεντρο το Κιλκίς και την Αξιούπολη. Στη βιομηχανική 
περιοχή Σταυροχωρίου, που λειτουργεί στα όρια του Δήμου, 
είναι εγκατεστημένες 35 περίπου βιομηχανίες και βιοτεχνί
ες. Κυριότερος κλάδος είναι η γεωργική βιομηχανία, η οποία 
αξιοποιεί την τοπική γεωργική παραγωγή. Λειτουργούν (εκ
κοκκιστήρια βαμβακιού, οινοποιεία, κλωστοϋφαντουργίες, 
αλευρόμυλοι, μονάδες παραγωγής δομικών υλικών κ.ά.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΛΚΙΣ
Συνολικά στην Α.Δ. Κιλκίς, η οποία ασκεί την αστυνό

μευση στην αντίστοιχη περιοχή του Νομού Κιλκίς, λει
τουργούν δεκαπέντε υφιστάμενες Υπηρεσίες, ήτοι δέκα

Υπηρεσίες επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος, το Τμήμα 
Τροχαίας Κιλκίς, το Τμήμα Ασφαλείας Κιλκίς, τρία Τμή
ματα Συνοριακής Φύλαξης, τρεις ειδικές ομάδες, ήτοι 
Ο.Π.Κ.Ε., Ο.Ε.Π.Τ.Α. και η ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΑΣ και τέλος το 
Γραφείο Διαβατηρίων. Η συνολική δύναμη του αστυνο
μικού προσωπικού, ανέρχεται στα 630 άτομα. Ειδικότερα 
στην περιοχή ευθύνης της Α.Δ. Κιλκίς λειτουργούν τρία 
σημεία ελέγχου διαβατηρίων ευρισκόμενα σε αντίστοιχα 
νομοθετημένα Αστυνομικά Τμήματα και συνοριακά σημεία 
(Ευζώνων οδικό σημείο - Δοϊράνης οδικό σημείο πλησίον 
παραλίμνιας περιοχής Δοϊράνης - Ειδομένης σιδηροδρομι
κό σημείο). Επίσης, από τις 03-01-2000, λειτουργούν στην 
περιοχή ευθύνης τρία Τμήματα Συνοριακής φύλαξης (Πο- 
λυκάστρου - Δοϊράνης - Αξιούπολης), τα οποία καλύπτουν 
το σύνολο της συνοριακής γραμμής με την Π.Γ.Δ.Μ., με 
σύνολο υπάρχουσας δύναμης προσωπικού 305 αστυνομι
κούς. Σε ό,τι αφορά τη Δημόσια Ασφάλεια η εγκληματι
κότητα στο Νομό βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο και τα δι
άφορα αδικήματα και περιστατικά που λαμβάνουν χώρα 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά, ενώ από πλευράς Κρα
τικής Ασφάλειας απασχολεί κυρίως η λαθρομετανάστευση, 
η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται συστηματικά. ]

Πηγές
-Πάπυρος Larousse Britannica, -www.e-kilkis.gr, -hellas.teipir.gr
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ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ...

Α. Τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Άγιο Στέ
φανο Αττικής, συνελήφθη από αστυνομικούς της 
Δ,ΑΑ./Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών ένας αλλο
δαπός, υπήκοος Αλβανίας, ηλικίας 38 ετών, για 
κατοχή μεγάλης ποσότητας ηρωίνης προς διακί
νηση και συγκρότηση εργαστηρίου νόθευσης και 
επανατυποποίησης ηρωίνης.
Από την Υ.Δ.Ν. αξιοποιήθηκε πληροφορία ότι 
ο συλληφθείς παραλάμβανε μεγάλες ποσότητες 
ηρωίνης για λογαριασμό αλβανικών εγκληματικών οργανώ
σεων, τις οποίες αναλάμβανε να νοθεύσει και επανατυποποιή- 
σει, πριν την περαιτέρω διακίνηση τους, θεωρούμενος στους 
εγκληματικούς κύκλους ως αριστοτέχνης και λαμβάνοντας 
σαν αμοιβή μερίδιο από τις διακινούμενες ποσότητες. Ο ανω
τέρω τέθηκε σε συνεχή διακριτική επιτήρηση και τελικά επι
τεύχθηκε ο εντοπισμός απομονωμένης οικίας στο Κρυονέρι 
Αττικής, που χρησιμοποιούσε σαν εργαστήριο νόθευσης -  
επανατυποποίησης ηρωίνης, έχοντας εγκαταστήσει άρτιο 
σχετικό εξοπλισμό. Επιπλέον, για προστασία του, είχε εγκα- 
ταστήσει μηχανισμό προειδοποίησης του, για την προσέγγιση 
ατόμου (φωτοκύτταρο) και κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Κατόπιν αυτού συνελήφθη ενώ απομα
κρυνόταν από το εργαστήριο.
Συνολικά κατασχέθηκαν: ηρωίνη βάρους 24 κιλών και 454 
γρ., κοκαΐνη βάρους 110 γρ., ακατέργαστη κάνναβη βάρους 
30 γρ., άγνωστη σκόνη, καφέ χρώματος βάρους 23 κιλών και 
300 γρ., 1 φλόμπερ (τύπου καραμπίνας), 1 πιστόλι κρότου -  
αερίου, μία χειροβομβίδα με πυροκροτητή (αμυντική), μία 
ζυγαριά ακρίβειας, 1 ηλεκτρικός ανάμεικτης (μίξερ), μία τηλε
όραση με κάμερα, 1 κύλινδρος σιδερένιος με σήτα, 2 σιδερένια 
μηχανικά έμβολα, 1 μεταλλικό καλούπι (τετράγωνο), 3 μηχα
νικοί γρύλοι, διάφορα εξαρτήματα μεταλλικά ,τυποποίησης 
ναρκωτικών, 3 κλειδιά με συναγερμό (κοντρόλ) και το χρημα
τικό ποσό των 1.020 ευρώ.

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΕ Σ  Σ Τ Ο  Ν Ο Μ Ο  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ  
ΠΕΙΡΑΤΙΚΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Από το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Δ ΑΑ. 
διενεργήθηκε αστυνομική επιχείρηση στον Πειραιά για την 
καταπολέμηση του φαινομένου της οργανωμένης μορφής 
δορυφορικής πειρατείας μέσω Ίντερνετ.
Αναλυτικότερα από την εταιρεία «multichoice Ελλάς» υπο
βλήθηκε μήνυση κατ’ αγνώστων χρηστών διαδικτύου, οι 
οποίοι λειτουργώντας σαν ομάδα και χρησιμοποιώντας ως 
διακομιστές (server) αποκωδικοποιητές (Dreambox/Tecview) 
του τηλεοπτικού δορυφορικού σήματος της Εταιρείας με 
την επωνυμία «Μουλτιτσόις (multichoice) Ελλάς», «φορτω
μένους» με ειδικό παράνομο λογισμικό, διένειμαν παράνομα, 
μέσω διαδικτύου, τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης της ανω
τέρω εταιρείας σε τρίτα άτομα, αντί χρηματικού ποσού. Επι- 
σημαίνεται πως οι ανωτέρω παράνομες υπηρεσίες προσφέρο- 
νταν σε ιδιώτες χρήστες του Ίντερνετ, έναντι χρηματικού 
ποσού, χαμηλότερου της νόμιμης μηνιαίας 
συνδρομής για το «μπουκέτο» Nova, πράξεις 
που οδηγούν στην απώλεια κερδών τόσο για 
την εγκαλούσα εταιρία όσο και για το Ελλη
νικό Δημόσιο.
Μετά από έρευνα στην οικία 35χρονου ημε
δαπού διαπιστώθηκε ότι διαθέτει σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό (ψηφιακή πλατφόρμα) 
διαχείρισης τηλεοπτικών δορυφορικών σημά
των, υψηλής ευκρίνειας (HD), διαφόρων ευρω
παϊκών δορυφορικών εταιρειών (Αλβανίας,

Πολωνίας, Γερμανίας, 
και κατασχέθηκαν: 4 φορητοί Η/Υ, 11 
δορυφορικοί δέκτες παράνομα προ
γραμματισμένοι για θέαση μέσω δια
δικτύου συνδρομητικών καναλιών 
διαφόρων χωρών άνευ καταβολής 
χρηματικής συνδρομής, 2 προγραμ
ματιστές καρτών, 2 κεντρικές μονά
δες Η/Υ με συνδεδεμένους επάνω τους 
συνολικά 14 καρταναγνώστες δορυ
φορικών καρτών διαφόρων χωρών, 8 
δίσκοι Η/Υ, 3 συσκευές σύνδεσης στο 
διαδίκτυο (modem-router), 11 κάρτες 
θέασης συνδρομητικών δορυφορικών 
καναλιών, διαφόρων χωρών (Αλβανίας, Πολωνίας, Γερμανίας, 

Ολλανδίας) μεταξύ των οποίων μία του «μπου
κέτου» καναλιών Nova και μία σύμβαση παρο
χής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεο
πτικών υπηρεσιών που αφορά τη νέα υπηρεσία 
υψηλής ευκρίνειας.
Η προκληθείσα οικονομική ζημία, του Ελληνι
κού Δημοσίου, για τα έτη 2008-2009, σύμφωνα 
με έκθεση της εταιρίας «Μουλτιτσόις» ανέρχε
ται στο ποσό των 15.975.360 ευρώ.
Ο δράστης με την σχηματισθείσα σε βάρος του 
δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.
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B. And αστυνομικούς 
της Δ.ΑΑ/Ύποδ-νση 
Δίωξης Ναρκωτικών,
στο πλαίσιο επιχείρησης ελεγχόμενης μεταφοράς - 
παράδοσης ναρκωτικών ουσιών, ύστερα από έγκριση 
του κ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και μετά από συνεργα
σία με τις Βρετανικές Αρχές Δίωξης Ναρκωτικών, συνελη- 
φθησαν δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αφγανιστάν, ηλικίας 26 
και 27 ετών, για εισαγωγή ηρωίνης στη χώρα. Ειδικότερα, 
εντοπίσθηκε στο Διεθνή Αερολιμένα του Λονδίνου, από 
τις Τελωνειακός Αρχές, ένα επιτραπέζιο ρολόι από πορσε
λάνη και κηροπήγια, τα οποία περιείχαν επιμελώς κρυμ
μένη, ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους 1.956 γρ., προ
ερχόμενα από Ιράκ μέσω Ηνωμένου Βασιλείου, με τελικό 
προορισμό την Αθήνα. Στο πλαίσιο της ελεγχόμενης μετα
φοράς, το ανωτέρω δέμα παραδόθηκε στον 26χρονο δρά
στη ο οποίος εμφανίστηκε ως αρχικός παραλήπτης. Στη 
συνέχεια αυτός αποπειράθηκε να παραδώσει το ανωτέρω 
δέμα στον 27χρονο, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, που 
κανονίστηκε από μη συλληφθέντα και συγκατηγορούμενο 
τρίτο άτομο, πράξη που δεν ολοκληρώθηκε λόγω επεμβά- 
σεως αστυνομικών της Υ.Δ.Ν. Επίσης κατασχέθηκαν 2 
κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 550 ευρώ.
Γ. Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας συνελήφθη-

σαν δύο αλλοδαποί, 
ηλικίας 24 και 39 
ετών και δύο αλλο
δαπές ηλικίας 46 
και 47 ετών, υπή
κοοι Αλβανίας, για 
κατοχή και διακί
νηση ποσοτήτων 
κοκαΐνης, κατεργα

σμένης, ακατέργαστης κάνναβης και όπλων. Ειδικότερα, 
αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εντόπι
σαν και συνέλαβαν τους παραπάνω δράστες, στη κατοχή 
των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2.082 γρ. κοκα
ΐνης, 110 γρ. ηρωίνης, 6.270 γρ. ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 52.530 ευρώ, σκόνη 
άγνωστης χημικής συνθέσεως, βάρους 154 γρ., 8 συσκευές 
κινητής τηλεφωνίας, 2 εύχρηστα πιστόλια των 9mm με 
αντίστοιχους γεμιστήρες και 29 φυσίγγια, 6 φυσίγγια των 
22mm, 2 ηλεκτρικοί ανάμεικτες, 3 χειροκίνητοι μηχανι
κοί μύλοι θρυμματισμού στερεοποιημένων υλών, μία ηλε
κτρονική ζυγαριά ακρίβειας και 1 πτυσσόμενο γκλοπ.
Δ. Συνελήφθησαν στο Π. Φάληρο από αστυνομικούς της 
ανωτέρω υπηρεσίας, τρεις άνδρες, εκ των οποίων δύο ημε-

δαποί ηλικίας 28 και 46 ετών 
και ένας αλλοδαπός, υπήκοος 
Αλβανίας, ηλικίας 35 ετών, 
για κατοχή και διακίνηση 
ποσοτήτων κοκαΐνης, κατερ

γασμένης και ακατέργαστης κάνναβης καθώς και όπλων. 
Ειδικότερα, αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφο
ριών, εντόπισαν και συνέλαβαν τους παραπάνω δράστες 
στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
400 γρ. κοκαΐνης, 110 γρ. ηρωίνης, 7 γρ. ακατέργαστης 
κάνναβης, 26,9 γρ. κατεργασμένης κάνναβης, 1 πιστόλι 
μάρκας tokarev, με γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων, 14 πιστό
λια τύπου μπρελόκ, 5 χειροβομβίδες με τους πυροκροτη
τές, 85 φυσίγγια διαφόρων τύπων, το χρηματικό ποσό 
των 5.915 ευρώ, 1 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, χρησιμοποιούμενο 
ως μέσο για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, 
10 κινητά τηλέφωνα, 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές, 1 κουτί με 
βεγγαλικά, 1 πλαστό Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, 2 
φορητοί υπολογιστές και μια μονάδα Η/Υ.
Ε. Εντοπίσθηκαν στην Παιανία Αττικής και σε χωματό
δρομο όπισθεν της Ι.Μ. I Ιαλαιοπαναγιάς, από αστυνομι
κούς του Τ Α  Παιανίας 
δύο ημεδαποί υπήκοοι να 
επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε αυτ/το, 
όπου στη θέα των αστυνο
μικών και φοβούμενοι τον 
επικείμενο έλεγχο πέτα- 
ξαν από το παράθυρο του 
οχήματος μία θήκη γυα
λιών. Ο αστυνομικός περι- 
συνέλεξε την θήκη και
στο εσωτερικό της βρήκε 6 αυτοσχέδια τσιγαριλίκια που 
περιείχαν ινδική κάνναβη (χασίς) συνολικού βάρους 5, 2 
γρ. Εν συνεχεία σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε 
στους ανωτέρω κατηγορούμενους, βρέθηκε και κατασχέ
θηκε 1 δισκίο φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος τύπου 
Hipnosedon. Ακολούθως σε νομότυπες κατ’ οίκον έρευνες 
που διενεργήθηκαν στις οικίες τους παρουσία δικαστικού 
λειτουργού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Στην οικία του 
ενός 414 γρ. ακατέργαστη ινδική κάνναβη εντός 26 νάι
λον συσκευασιών διαφορετικού βάρους, 44 δισκία φαρμα
κευτικού ιδιοσκευάσματος τύπου Vulbegal και 45 τύπου 
Hipnosedon ενώ στην οικία του έτερου ημεδαπού: 178 γρ. 
ακατέργαστης ινδικής κάνναβης εντός 10 νάιλον συσκευ
ασιών διαφορετικού βάρους η καθεμιά, 27 δισκία φαρ
μακευτικού ιδιοσκευάσματος τύπου Vulbegal, 35 τύπου 
Hipnosedon, 12 τύπου Lexotanil και 2 ζυγαριές ακρίβειας. 

Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες απεστάλη- 
σαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση, 
ενώ η ανωτέρω θήκη γυαλιών και οι ζυγαριές 
ακρίβειας απεστάλησαν στο Τμήμα Πειστηρίων 
της Εισαγγελίας. Οι 2 δράστες απολογούμενοι 
ισχυρίσθηκαν ότι κατείχαν τις ανωτέρω ναρκω
τικές ουσίες για ιδία χρήση.
Όλοι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματι- 
σθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν 
αρμοδίως.
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εηιτνγιεςτον Σώματος

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΉΤΩΝ.

Συνελήφθησαν στον Άγιο Στέφανο Αττικής, από αστυνομικούς της Δ.ΑΑ/ Υ.Δ.Ο.ΕΑΗ./Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας, ένας 
32χρονος ημεδαπός και ένας 37χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αγύπτου, για παράβαση του Νόμου «για την προστασία των

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτ/το, ιδιοκτησίας του 37χρονου αλλοδαπού, που επέβαι- 
ναν οι ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι κατείχαν παράνομα ένα αρχαίο κεραμικό σκεύος, διακοσμητι- 
κής χρήσης, με εφυάλωση στο εσωτερικό και εγχάρακτη διακόσμηση στο κέντρο. Το κατασχεθέν 
αρχαίο αντικείμενο, επιδείχθηκε σε αρμόδια αρχαιολόγο, της Δ/νσης Τεκμηρίωσης του ΥΠ.ΠΟ.Τ., 
η οποία αποφάνθηκε ότι εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου «για την προστασία 
των αρχαιοτήτων κα εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» και χρονολογείται στον 9ο-10ο μ.Χ. 
αιώνα,Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

Εξιχνιάσθηκε από την ΔΑΑ./Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./Τμήμα Ιο, η ανθρω
ποκτονία του 40χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Αγύπτου, ηλε
κτρολόγου, το πτώμα του οποίου βρέθηκε τεμαχισμένο σε 28 
κομμάτια την 11.5.2010, στην οδό Σαπφούς 
44 στην Καλλιθέα, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, 
δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Δράστες της 
ανθρωποκτονίας είναι τέσσερις αλλοδαποί, εκ 
των οποίων δύο υπήκοοι Παλαιστίνης ηλικίας 
30 ετών, ένας υπήκοος Αλγερίας ηλικίας 35 
ετών και ένας υπήκοος Ιράκ ηλικίας 25 ετών.
Κίνητρο του εγκλήματος ήταν επαγγελματικές 
και οικονομικές διαφορές του 35χρονου Αλγε- 
ρινού με το θύμα, καθόσον ο δολοφονηθείς είχε 
αναλάβει εργολαβία ηλεκτρολογικών εργα
σιών σε μία οικοδομή, την οποία ήθελε να ανα- 
λάβει και ο Αλγερινός δράστης. Από την έρευνα 
προέκυψε ότι ο Αλγερινός με σκοπό να εκδικη

θεί το θύμα και να πάρει αυτός τη δουλειά στην οικοδομή, 
έπεισε έναν εκ των Παλαιστινίων κατηγορουμένων, που δια
τηρούσε φιλικές σχέσεις με το θύμα να κανονίσει να συνα

ντηθούν στο σπίτι του. Η συνάντηση έγινε το 
πρωί της 11.5.2010 στο διαμέρισμα του Παλαι
στίνιου, στην οδό Σκρά 82 στην Καλλιθέα, όπου 
και τον δολοφόνησαν. Στη συνέχεια για να εξα
φανίσουν το πτώμα, το τεμάχισαν στην μπανι
έρα του διαμερίσματος, το συσκεύασαν και το 
μετέφεραν στο σημείο που βρέθηκε. Τρεις δρά
στες συνελήφθησαν και ένας εξ αυτών ομολό
γησε την πράξη του με κάθε λεπτομέρεια ενώ 
ο τέταρτος (υπήκοος Ιράκ) διέφυγε στο εξωτε
ρικό αμέσως μετά την δολοφονία. Οι συλλη
φθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΕΙΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

'Υστερα από ανώνυμες τηλεφωνικές καταγγελίες που περιήλθαν στο ΤΑ. Ραφήνας και οι οποίες 
ανέφεραν ότι σε μονοκατοικία επί της οδού Κρήτης, 43χρονος ημεδαπός καλλιεργούσε δενδρύλλια 
ινδικής κάνναβης αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο όπου διαπίστωσαν 
την φυτεία στον περιβάλλοντα κήπο και συνάμα συνέλαβαν έξωθεν της οικίας τον εν λόγω ημε
δαπό. Ακολούθησε, κατ’ οίκον έρευνα παρουσία Ειρηνοδίκη όπου ανευρέθηκαν και κατασχέθη
καν: 29 δενδρύλλια κάνναβης, διαφόρων μεγεθών και ύψους όπου τα μεγαλύτερα εξ αυτών ήταν σε 
πλήρη άνθιση, 8 γυάλινα βάζα, διαφόρων μεγεθών, τα οποία περιείχαν αποσπάσματα κάνναβης

προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημία σε διάφορες τράπε
ζες. Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργήθηκε, εξι
χνιάστηκαν 42 περιπτώσεις πλαστογραφίας-απάτης, που ο 
συλληφθείς πραγματοποίησε σε 30 διαφορετικά τραπεζικά 
καταστήματα, σε όλη την Ελλάδα και από τις οποίες επήλθε 
οικονομική ζημία ύψους 48.650 ευρώ. Στη κατοχή του βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν: 4 πλαστά δελτία ταυτότητας, 25 
πλαστές επιταγές, πλήθος εγγράφων καθώς και εργαλεία 
ακρίβειας κατάρτισης πλαστών εγγράφων.
Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογρα
φία οδηγήθηκε αρμοδίως.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οπτο
νομικών Εγκλημάτων της Δ Α Α  στο Αγάλεω, 62χρονος 
ημεδαπός, διότι κατά το τελευταίο οκτάμηνο προέβαινε στην 

κατ’ επανάληψη κατάρτιση και 
χρήση πλαστών δικαιολογητικών- 
εγγράφων (ταυτότητες, εξουσιοδο
τήσεις, επιταγές) με τα οποία είτε 
εξοφλούσε πλαστές επιταγές, είτε 
προέβαινε στην ανάληψη χρημα
τικών ποσών, από τραπεζικούς 
λογαριασμούς άλλων δικαιούχων,
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συνολικού βάρους 2.729 γρ., ένα πλαστικό τάπερ που περιείχε φύλλα και αποσπάσματα 
κάνναβης συνολικού βάρους 214 γρ, 2 πλαστικές σακούλες που περιείχαν φύλλα κάνναβης συνολικού βάρους 
543 γρ., 2 κινητά τηλέφωνα και μία ζυγαριά ακρίβειας. Η κατασχεθείσα ποσότητα ναρκωτικών απεστάλη στο Γενικό Χημείο 
του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση ενώ κινητά τα τηλέφωνα και η ζυγαριά ακρίβειας απεστάλησαν για φύλαξη στο 
Τμήμα Πειστηρίων της Εισαγγελίας. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ»

Από το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος της Θεσ/νίκης, στο πλαίσιο του γενικότε
ρου σχεδιασμού, για την πάταξη του φαινομένου της πορνο
γραφίας ανηλίκων, διενεργήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε 
διάφορες πόλεις της Ελλάδος με κωδική ονομασία «Σφυρο- 
κόπημα» και σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε βάρος 177 ατό
μων. Συνελήφθησαν εντός των ορίων του αυτοφώρου 18 
άτομα εκ των οποίων 16 ημεδαποί και 2 αλλοδαποί ενώ 2 
ημεδαποί αναζητήθηκαν στα όρια του αυτοφώρου. Ειδικό
τερα από παγκόσμια ψηφιακή έρευνα που διενεργήθηκε στο 
διαδίκτυο στα πλαίσια της εν λόγω επιχείρησης διαπιστώ
θηκε παγκοσμίως η εμπλοκή χρηστών του Ίντερνετ από 170 
χώρες σε 144.285 ηλεκτρονικά ίχνη. Για την χώρα μας διαπι
στώθηκε η εμπλοκή(προμήθεια υλικού παιδικής πορνογρα
φίας) 361 διαφορετικών μοναδικών ηλεκτρονικών ιχνών.
Σε ψηφιακή ανάλυση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα προα- 
ναφερθέντα ηλεκτρονικά ίχνη και διήρκησε τέσσερεις μήνες, 
ταυτοποιήθηκαν ψηφιακά 177 χρήστες ίντερνετ να έχουν 
διακινήσει στο διαδίκτυο σκληρότατο υλικό παιδικής πορνο
γραφίας, στο οποίο απεικόνιζαν πολύ μικρά παιδιά (νήπια) 
σε σεξουαλική δραστηριότητα με ενηλίκους. Η ηλεκτρονική 
ανάλυση και η έρευνα έδειξε, ότι οι ανωτέρω κατηγορούμε
νοι δρούσαν, διακινώντας το υλικό από τις πόλεις της Αττι
κής, της Κρήτης, της Πρέβεζας, της 
Κέρκυρας, της Λευκάδας, του Μεσο
λογγίου, της Πάτρας, του Αίγιου, 
της Καλαμάτας, του Γαλαξιδίου, της 
Λιβαδειάς, της Θήβας, της Μυκόνου, 
της Σύρου, της Ρόδου, της Μύλου, 
της Πάρου, της Κως, της Λαμίας, της 
Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της 
Άρτας, της Καλαμαριάς, της Σκιά
θου, του Βελεστίνου, της Κατερίνης, 
της Καρδίτσας, της Μυτιλήνης, των 
Τρικάλων, των Σερρών, της Χαλκι-
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δικής, της Νάουσας, της Αριδαίας, της Κοζάνης, της Πτολε- 
μαϊδας, των Γρεβενών, της Καβάλας, του Κιλκίς, της Αλε
ξανδρούπολης, της Κομοτηνής, της Λάρισας, των Γρεβενών 
και της Ημαθίας.
Κατόπιν των ανωτέρω και ύστερα από προγενέστερη ενη
μέρωση των Εισαγγελικών Αρχών, κλιμάκια αστυνομικών 
μετέβηκαν στις ανωτέρω πόλεις, όπου σε συνεργασία με τις 
κατά τόπους αστυνομικές Υπηρεσίες, διενήργησαν έρευνες 
από τις οποίες προέκυψε ψηφιακό υλικό του οποίου η σκλη
ρότητα σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν πρωτοφανής (βασα- 
νισμός νηπίων).
Από τις μέχρι τώρα διενεργηθείσες έρευνες, κατασχέθηκαν 
308 σκληροί δίσκοι Η/Υ, 39 φορητοί Η/Ύ και πλήθος ψηφι
ακών δίσκων cd-dvd συνολικής χωρητικότητας 211 -ΤΒ τα 
οποία διερευνώνται από την ΔΕΕ/Τομέας ψηφιακών πει
στηρίων, για να διαπιστωθεί εάν οι εμπλεκόμενοι συνεργά
ζονταν μεταξύ τους ή με άλλους χρήστες του Ίντερνετ με 
σκοπό την ανταλλαγή και την διακίνηση αρχείων πορνογρα
φίας ανηλίκων.
Επίσης κατά την διενέργεια των ερευνών διαπιστώθηκε 
ότι ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους χρήστες ενώ απού
σιαζαν από την οικία τους είχαν ενεργοποιήσει ειδικό πρό
γραμμα ανταλλαγής αρχείων( Peer to Peer (P2P) File Sharing 
Programs) και κατέβαζαν υλικό παιδικής πορνογραφίας από 

άλλους παιδόφιλους που βρίσκονταν 
σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Σε 
συνεργασία με την Εισαγγελία Πρω
τοδικών Αθηνών και με την Επο- 
πτεία της Προϊσταμένης της Εισαγ
γελίας διενεργήθηκαν στην περιοχή 

y  της Αττικής 72 κατ’ οίκον έρευνες
C  με αντίστοιχους Εισαγγελικούς Λει

τουργούς, όπου σχεδόν στο σύνολο 
τους η είσοδος στις οικίες πραγματο
ποιήθηκε την ίδια ημέρα. Οι συλλη- 
φθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

“SKIMMING”

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Ν/Α Αττικής διερχόμενοι από τις οδούς Αθηνάς και Φανερομένης 
στην Βουλιαγμένη εντόπισαν αλλοδαπό υπήκοο να τοποθετεί σε ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας μηχα
νισμό με κάμερες υψηλής τεχνολογίας που αντέγραφε τα στοιχεία της μαγνητικής πίστας καρτών, 
των πολιτών που πραγματοποιούσαν συναλλαγές στο εν λόγω Α.Τ.Μ 
Ο δράστης συνελήφθη και οδηγήθηκε αρμοδίως.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Συνελήφθησαν έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήμα
τος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, τρία άτομα, ηλι
κίας 27 (ομογενής),18 (ομογενής) και 24 (ημεδαπός) ετών, σε βάρος των οποίων 
σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατά περίσταση κατηγορίες της «Συμμορίας»,
«Ληστείας κατά Συναυτουργία», «Ψευδορκίας» και «Άσκοπης κινητοποίησης 
της Αρχής». Συγκεκρητένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι τρεις 
συλληφθέντες συγκρότησαν κατά τον τελευταίο μήνα εγκληματική ομάδα, με 
στόχο τη διάπραξη ληστειών και άλλων έκνομων ενεργειών. Υλοποιώντας τον 
σχεδίασμά τους, οι δύο ομογενείς, στην περιοχή της Καλαμαριάς, αφού προσέγ
γισαν 42χρονο υπάλληλο (διανομέα) των ΕΆΤΑ, με τη χρήση σωματικής βίας 
του αφαίρεσαν τσάντα, η οποία περιείχε το χρηματικό ποσό των 3.200 ευρώ. Ο 
42χρονος διεκομίσθη σε Νοσοκομείο της πόλης, όπου παρέμεινε για νοσηλεία, 
εξαιτίας της φύσης των τραυμάτων του. Κοντά στο σημείο του συμβάντος, από 
αστυνομικούς που έσπευσαν άμεσα στην περιοχή, εντοπίστηκε δίκυκλο, ιδιο
κτησίας του 24χρονου, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεταφοράς και 
είχε εγκαταλειφθεί, για άγνωστο λόγο, κατά τη διαφυγή των δύο δραστών της 
ληστείας. Προκειμένου μάλιστα να αποπροσανατολίσει την αστυνομική έρευνα 
ο 24χρονος μετέβη στο Τ.Α. Αμπελοκήπων, όπου κατήγγειλε ψευδώς την κλοπή 
της μοτοσικλέτας του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 18χρο- 
νου, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος της αφαιρεθείσας λείας από την προαναφερθείσα 
ληστεία. Στην οικία του 27 χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι και ένα υποπολυβόλο κρότου- 
αερίου. Σημειώνεται ότι σε βάρος του 27χρονου ληστή έχουν σχηματιστεί και κατά το παρελθόν δικογραφίες για «Απλή 
συνέργεια σε ληστεία και Εκβίαση», παράβαση του Νόμου «περί Όπλων» και έχουν του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι. 
Τα συλληφθέντα μέλη της εγκληματικής ομάδας με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Δ.Α. 
Θεσσαλονίκης, ύστερα από στοχευμένους διαδικτυακούς ελέγχους και ανάλυση ηλεκτρονικών 
ιχνών, 46χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για «Πορνογραφία 
Ανηλίκων».
Ειδικότερα, η δράση του 46χρονου άρχισε να ερευνάται όταν αστυνομικοί της ανωτέρω εξειδι- 
κευμένης Αστυνομικής Υπηρεσίας εντόπισαν στον Διαδικτυακό Ιστό, ίχνη χρήστη. Ο 46χρονος 
με τη βοήθεια συγκεκριμένου προγράμματος διαμοίραζε σε άλλους, αρχεία παιδικής πορνογρα
φίας. Μετά από μακρά έρευνα, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, αιφνι
διαστική έρευνα σε επαγγελματικό χώρο του 46χρονου (στο κέντρο της πόλης), όπου εντοπί
στηκαν και κατασχέθηκαν 3 σκληροί δίσκοι Η/Υ, οι οποίοι περιείχαν πλήθος αρχείων παιδικής 
πορνογραφίας(φωτογραφίες και βίντεο). Ακολούθησε έρευνα στην οικία του συλληφθέντα, απ’ 

όπου κατασχέθηκε ένας φορητός Η/Υ. Ο συλληφθείς με την σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Συνελήφθησαν, ύστερα από οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υ.Δ.Ν. Θεσσαλονίκης, στο κέντρο της πόλης, δύο αλλο

δαποί, ηλικίας 25 ετών διότι κατόπιν αιφνιδιαστικού αστυνομικού ελέγχου, στην κατοχή των 
συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 2.972 
γρ. καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τις παράνομες συναλλαγές 
τους. Ακολούθησε έρευνα στις οικίες τους, όπου εντοπίστηκαν: 2 δέματα κάνναβης, συνολικού 
βάρους 1.200 γρ., 4 μικροδέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 18,5 γρ., 7 μικροδέματα κοκα
ΐνης, συνολικού βάρους 25,4 γρ., 3 επιπλέον κινητά τηλέφωνα και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές 
ακρίβειας. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα.
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ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΑΣ

Α. Συνελήφθη επ'αυτοφώρω από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, 25χρονος ημεδαπός, ο 
οποίος διέρρηξε εστιατόριο στην περιοχή της Καλαμαριάς, χωρίς να προλάβει να αφαιρέσει χρη
ματικό ποσό ή αντικείμενα αξίας. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προε'κυψε ότι, 
ο συλληφθείς δρώντας αποκλειστικά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (Καλαμαριά-Τούμπα-Ανά- 
ληψη), από το Σεπτέμβριο του 2010 και μετά, παραβίασε τις κεντρικές εισόδους 5 καταστημά
των (κομμωτήρια, καφετέρια, κ.α.), απ' όπου αφαίρεσε μικροποσά και διάφορα προϊόντα.
Β. 27χρονος ομογενής, διέρρηξε αποθήκη οικοδομής στην περιοχή της Τούμπας, πλην όμως 
έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να τραπεί άπραγος σε φυγή, για να εντο
πιστεί και να συλληφθεί λίγο αργότερα από περιπολούντες αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Όπως προε'κυψε από την αστυνομική έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί του ΤΑ. Τοό- 
μπας-Τριανδρίας, ο 27χρονος την ίδια ημέρα και στην ίδια περιοχή, αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να διαρρήξει τρία διαμερί
σματα. Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κατσαβίδι, κλαδευτήρι, γαλλικό κλειδί και ένας μικρός 
κόφτης, τα οποία χρησιμοποιούσε ως διαρρηκτικά εργαλεία. Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογρα
φίες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ-ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ

Συνελήφθη επ'αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ/νσης Ασφά
λειας Θεσ/νίκης 40χρονος ημεδαπός, ο οποίος συμμετείχε σε κύκλωμα εκβιαστών, που δρούσε 
υπό τις εντολές και την καθοδήγηση 33χρονου ημεδαπού, διότι στην περιοχή της Ευκαρπίας, στο 
πλαίσιο προσυμφωνηθέντος ραντεβού, ο ανωτέρω μεταχειριζόμενος απειλές, απαίτησε και έλαβε 
από δύο ημεδαπούς το χρηματικό ποσό των 24.300 ευρώ, για την αποπληρωμή διάφορων χρημα

τικών ποσών (συνολικού ύψους 623.000 ευρώ), τα οποία οι εκβιασθέντες είχαν δανειστεί 
μετά το 2006, με τοκογλυφικούς όρους. Ο εγκέφαλος της συμμορίας είχε συλληφθεί τον 
Σεπτέμβριο του 2010, για ληστεία την οποία διέπραξε σε βάρος 27χρονου, στην περιοχή 
της Πυλαίας και τελεί υπό δικαστική επιτήρηση. Στην κατοχή του 33χρονου αλλά και σε 
αιφνιδιαστικές έρευνες χώρων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 5 υπερ
πολυτελή αυτοκίνητα, 2 μοτοσικλέτες, 57 κερδοφόρα δελτία κρατι
κού τυχερού παιγνίου, συνολικού ποσού κερδών 109.000 ευρώ. Στην 
κατοχή του 40χρονου, βρέθηκε: μία μοτοσικλέτα, για την οποία είχε 

δηλωθεί κλοπή από τον Μάιο του 2010 και χειρόγραφες σημειώσεις με αναγραφόμενα χρηματικά ποσά.
Οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία 
που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα..

ΛΑΘΡΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

Τουριστικά λεωφορεία με ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, εντοπίστηκαν από το Τμήμα Δίωξης Λαθρο
μετανάστευσης Θεσσαλονίκης αποκαλύπτοντας έτσι τη δράση κυκλώματος, το οποίο με σκοπό το οικο
νομικό όφελος, προωθούσε λαθρομετανάστες στο εσωτερικό της χώρας Αναλυτικότερα, αστυνομικοί 
της παραπάνω Υπηρεσίας, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική αστυνομική έρευνα σε δύο τουριστικά λεω
φορεία, με πινακίδες κυκλοφορίας της αλλοδαπής, τη στιγμή που αυτά πραγματοποιούσαν ολιγόλεπτη 
στάση στο 8ο χλμ της Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. Στο εσωτερικό του ενός λεωφορείου, ακριβώς πάνω 
από τον χώρο χειραποσκευών (στην οροφή του οχήματος), εντοπίστηκε ειδική κρύπτη, όπου είχαν στοιβαχθεί (μπρούμυτα) 
11 λαθρομετανάστες, εκ των οποίων και δύο ανήλικα παιδιά. Σκοπός των λαθροδιακινητών ήταν η μετεπιβίβαση των λαθρο
μεταναστών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του δεύτερου λεωφορείου, ο οποίος βρισκόταν πίσω από το ψυγείο του οχήμα
τος. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το δρομολόγιο του πρώτου λεωφορείου είχε ως αφετηρία τη χώρα της 
Γεωργίας και τελικό προορισμό την Αθήνα. Προς αποφυγή πρόκλησης υπονοιών, στα καθίσματά του επέβαιναν νόμιμοι 
μετανάστες ενώ προς αποφυγή εντοπισμού των παράνομων μεταναστών θα πραγματοποιούνταν η προαναφερθείσα μετε-

ιπβίβασή τους στο δεύτερο λεωφορείο, σε προγραμματι
σμένη στάση στη Θεσσαλονίκη.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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Σώματος

Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

«ΔΙΑΣ» ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

1. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ της Α.Δ. 
συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 29,25 και 16 αντίστοιχα, 
μενοι ο μεν πρώτος για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αντίσταση και απειλή κατά 
νομικών και οι άλλοι δύο για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών. Πιο συγκεκριμένα 
κεντρική οδό της πόλης της Δράμας και σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο σε Ι.Χ.Ε αυτοκ%_ 
νητο, κατελήφθη ο 29χρονος αλλοδαπός να μεταφέρει δύο ομοεθνείς του, οι οποίοι βρίσκο-.„ 
νταν παράνομα στη χώρα μας, ενώ απείλησε τους αστυνομικούς και αντιστάθηκε κατά τη 
σύλληψή του. Επίσης όπως διαπιστώθηκε, ο 25χρονος αλλοδαπός ήταν καταχωρημένος στον 
κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών Schegen και είχε απαγόρευση εισόδου στη χώρα μας. Το 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκε.
2. Άγνωστοι δράστες, ενεργώντας από κοινού, παραβίασαν Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Καισαρείας στη 
Δράμα και επιχείρησαν να το θέσουν σε λειτουργία, πλην όμως έγιναν αντιληπτοί από αστυνομικό που εκτελούσε διατεταγ
μένη υπηρεσία και τράπηκαν σε φυγή με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο. Μετά από άμεση κινητοποίηση και επιστάμενες αναζητήσεις, εντο
πίστηκε το εν λόγω όχημα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ της ΑΔ. Δράμας και συνελήφθησαν οι επιβαίνοντες σ’ αυτό 
(34χρονος και 30χρονη). Οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των συνεργών τους συνεχίζονται.
3. Από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ της ΑΔ. Δράμας, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί υπήκοοι Πακιστάν, διότι σε γενόμενο 
αστυνομικό έλεγχο στο Δημοτικό Κήπο Δράμας, κατελήφθησαν να κατέχουν από κοινού προς πώληση, 194 ψηφιακούς δίσκους 
cd Ελλήνων και Ξένων δημιουργών και 144 dvd ταινιών, τα οποία είχαν αναπαραχθεί παράνομα. Οι ψηφιακοί δίσκοι cd και dvd 
κατασχέθηκαν. Όλοι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ

Μετά από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών και συντονισμένες προσπάθειες αστυνομικών της 
ΟΠΚΕ της ΑΔ. Δράμας, συνελήφθησαν στο Δοξάτο Δράμας, 3 αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας 
(35χρονος, 33χρονη και 34χρονη) κατηγορούμενοι οι μεν δύο πρώτοι για μαστροπεία, η δε τρίτη για 
έκδοση επ’ αμοιβή χωρίς άδεια. Ειδικότερα οι δύο πρώτοι εκ των ανωτέρω κατελήφθησαν επ’ αυτο- 
φώρω να προάγουν σε πορνεία την 34χρονη αλλοδαπή με σκοπό την κερδοσκοπία, όταν έναντι χρη
ματικού προσημειωμένου αντιτίμου την παρέδωσαν σε αστυνομικούς της ΑΔ. Δράμας που παρουσιάστηκαν ως πελάτες. Στην 
κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και το χρηματικό ποσό των 635 ευρώ, ανάμεσα στα οποία 
και τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες με 
την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ινιετα α

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Α. Δράμας, συνελήφθη ένας 
19χρονος ημεδαπός, διότι στο Καλαμπόκι Δράμας και σε αστυνομικό έλεγχο που έγινε τόσο στον ίδιο όσο και στο 

όχημά του, βρέθηκαν 4 χάρτινες συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη, συνολικού μ.β. 44,7 γρ. Επιπλέον, στην οικία 
3 ^  του βρέθηκαν άλλες 4 συσκευασίες που περιείχαν κάνναβη συνολικού μ.β. 29,2 γρ. και μία ζυγαριά ακρίβειας. Τα ναρ

κωτικά (κάνναβη συνολικού μ.β. 73,9 γρ.) και η ζυγαριά ακρίβειας κατασχέθηκαν. Ο συλληφθείς με την σχηματι- 
σθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.

ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Από αστυνομικούς της Α.Δ. Δράμας συνελήφθη εντός των ορίων του αυτοφώρου, ένας 34χρονος ημεδαπός, κατηγορού
μενος για ληστεία. Αναλυτικότερα στην Πετρούσα Δράμας, ζευγάρι εισήλθε σε οικία 84χρονου προφασιζόμενο ότι είναι 

συγγενείς του και με τη χρήση σωματικής βίας ακινητοποίησαν τον ηλικιωμένο και αφού ερεύνησαν τους χώρους του 
σπιτιού, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ. Οι ανωτέρω προκειμένου να διευκολύνουν τη φυγή τους, κλεί
δωσαν τον 84χρονο σε δωμάτιο της οικίας του, απ’ όπου κατάφερε να απεγκλωβιστεί μετά από δύο ώρες και να ζητή
σει βοήθεια. Ακολούθως υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Την επομένη 

πραγματοποιήθηκε στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του ΤΑ. Δράμας, με τη συν
δρομή αστυνομικών της Α.Δ. Ημαθίας, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 34χρονος, ο οποίος προσήχθη στο AT. Προσοτσάνης και 
αναγνωρίσθηκε ανεπιφύλαχτα από τον παθώντα. Η 34χρονη σύζυγος - συνεργός του ανωτέρω, αναζητείται. Ο συλληφθείς με 
την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.
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Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

ΔΙΑΣΩΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ

Κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης από αγνώστους ότι, συγγενείς τους, 
νοι από την Τουρκία, επιχειρώντας να εισέλθουν παράνομα στην χώρα μας, 
νές ώρες, μέσω του ποταμού Έβρου, εγκλωβίσθηκαν σε νησίδα του ποταμού, λ ό ^  
της ανόδου της στάθμης των υδάτων αυτού και κινδύνευαν να πνιγούν η ΑΔ. Ορε- 
στιάδας οργάνωσε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με αποτέλεσμα να εντο- 
πισθούν επί νησίδας του ποταμού Έβρου, στο ύψος της Ν. Βύσσας, 42 παράνομοι 
μετανάστες (28 άνδρες, 11 γυναίκες και 3 παιδιά). Η νησίδα είχε καλυφθεί από τα 
νερά του ποταμού Έβρου και λόγω της απότομης και συνεχιζόμενης ανόδου της 
στάθμης αυτών, είχαν εγκλωβισθεί και κινδύνευαν να παρασυρθούν από τα ορμη
τικά νερά και να πνιγούν. Οι παράνομοι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ποτάμια 
λέμβο στην ελληνική όχθη του ποταμού Έβρου και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες. Σύμφωνα με αναφορές τους, Τούρκοι διακινητές τους μετέφεραν και τους 
εγκατέλειψαν επί της νησίδας, ενώ ένας αλλοδαπός προσπαθώντας να προσεγγίσει κολυμπώντας την ελληνική κοίτη του ποτα
μού Έβρου, παρασύρθηκε από τα νερά και αγνοείται.

ΛΟΓΑΡΙΑΖΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ

1. Συνελήφθησαν από αστυ
νομικούς των Τ.Σ.Φ. Ορε- 
στιάδας, Διδυμοτείχου και 
Μεταξάδων, πέντε ημεδα
ποί (4 άνδρες, μια γυναίκα) 
και ένας αλλοδαπός, υπή
κοος Γεωργίας, σε βάρος των 

οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διευκόλυνση παράνο
μης εισόδου αλλοδαπών στην Χώρα μας. Ειδικότερα, οι παρα
πάνω μετέφεραν, από την Τουρκία στην χώρα μας, με τουρι
στικό λεωφορείο, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, που 
είχαν κατασκευάσει στην οροφή αυτού, 13 παράνομους μετα
νάστες. Το παραπάνω τουριστικό λεωφορείο κατασχέθηκε.
2. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Τμημάτων Συνο
ριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Μεταξάδων, 
8 αλλοδαποί, υπήκοοι Αφγανιστάν, Ιράκ και Τουρκίας, σε 
βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για διευκό
λυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών στο Ελληνικό έδαφος.

Ειδικότερα, από ομάδες αστυνομικών, που έχουν συγκροτηθεί 
στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση της 
παράνομης μετανάστευσης, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 
οι προαναφερόμενοι στην παρέβρια περιοχή Ορεστιάδας, Αμο- 
ρίου Διδυμοτείχου και Ψαθάδων Διδυμοτείχου διότι με πλαστι
κές βάρκες μετέφεραν παράνομα από την Τουρκία στη Χώρα 
μας 51 παράνομους μετανάστες. Συνολικά κατασχέθηκαν 5 
πλαστικές βάρκες, 2 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό 
των 200 δολαρίων Αμερικής. Υπενθυμίζεται ότι, για την αντιμε
τώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην περιοχή ευθύνης 
μας, έχει καταρτισθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και οι ομάδες 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό έχουν στελεχωθεί με 
κατάλληλο προσωπικό και έχουν εξοπλι- 
σθεί με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξο
πλισμό ( θερμικές κάμερες, κ,λπ). Οι συλ- 
ληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος 
τους δικογραφίες οδηγήθηκαν στον αρμό
διο Εισαγγελέα..

Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ

1. Από αστυνομικούς του Τ Α  Έδεσσας συνελήφθησαν στην Κρύα Βρύση -  Ν. Πέλλας ένας 
ημεδαπός άνδρας 53 ετών και ένας αλλοδαπός άνδρας υπήκοος Βουλγαρίας 37 ετών, διότι καλ
λιεργούσαν από κοινού σε τρία αγροκτήματα ιδιοκτησίας του πρώτου 502 συνολικά δενδρύλ
λια κάνναβης, ύψους 0,5 έως 2 μέτρα. Επίσης στην κατοχή του πρώτου βρέθηκαν 10 γρ. ακα
τέργαστης κάνναβης. Τα προαναφερόμενα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, μαζί με 
την προαναφερόμενη ποσότητα κάνναβης. Επίσης κατασχέθηκαν και διάφορα πειστήρια της 
παράνομης δραστηριότητάς τους (ζυγαριά ακρίβειας, αγροτικά εργαλεία κ.λπ.).
2. Από αστυνομικούς του Τ Α  Έδεσσας συνελήφθησαν στην Κρύα Βρύση -  Ν. Πέλλας 3 ημε
δαποί άνδρες ηλικίας 35,36 και 60, διότι καλλιεργούσαν από κοινού σε αγροτεμάχιο ιδιοκτη
σίας τους που βρίσκεται στην προαναφερόμενη περιοχή, 58 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 
1,5 έως 2,5 μέτρα. Τα ανωτέρω δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, μαζί με 
λοιπά ανευρεθέντα πειστήρια σχετικά της παράνομή δραστηριότητάς τους.
3. Από αστυνομικούς του ΤΑ. Γιαννιτσών συνελήφθη σε αγροτική περιοχή τοπικού διαμερί
σματος του Δήμου Γιαννιτσών -  Ν. Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 49 ετών, διότι κατε- 
λήφθη να καλλιεργεί 470 δενδρύλλια κάνναβης. Επίσης εντός της αποθήκης του βρέθηκαν
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δρύλλια κάνναβης προς αποξήρανσή συνολικού βάρους 11.750 γρ., ποσότητα κάνναβης 
συνολικού βάρους 3.594,4 γρ., σπάροι κάνναβης συνολικού βάρους 1.652 γρ., ένα κυνη
γετικό μονάκαννο όπλο το οποίο κατείχε παράνομα, 1 φυσίγγιο διαμετρήματος 12 mm, 
μία ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου G3 μετά θήκης, 48 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου διαμετρήματος 12 mm και λοιπά πειστή
ρια της παράνομης δραστηριότητάς του (ζυγαριά ακρίβειας, κιάλια, κινητά τηλέφωνα κ.α). Τα προαναφερόμενα δενδρύλλια 
εκριζώθηκαν, ενώ τα λοιπά ανευρεθέντα που βρέθηκαν στην κατοχή του κατασχέθηκαν. Όλοι οι ανωτέρω συλληφθέντες με 
τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Συνελήφθη βραδινές ώρες επί της Εγνατίας Οδού Κομοτηνής -  Καβάλας από αστυνομι
κούς του Τ.Σ.Φ. Κοτύλης με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ της Α. Δ. Ξάνθης, του 
Τ.Τ. Ξάνθης και του Α.Τ. Γενισέας, ένας 28χρονος αλλοδαπός πολίτης Συρίας, στερούμε
νος νομίμων διατυπώσεων εισόδου και παραμονής στη χώρα μας και κάτοχος 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω 
εκδήλωσε ενέργειες εθελούσιας επιστροφής στη χώρα καταγωγής του. Ο ανωτέρω 
ως οδηγός κλεμμένου ΙΧΕ οχήματος μετέφερε με πρόθεση την περαιτέρω είσοδο και παρα
μονή, στο εσωτερικά της χώρας μας, 7 αλλοδαπούς λαθρομετανάστες (πέντε στο χώρο της 
καμπίνας και δύο στο χώρο των αποσκευών). Επισημαίνεται πως ο εν λόγω διακινητής δεν 
ακινητοποίησε το όχημα μεταφοράς των λαθρομεταναστών και προσπάθησε να διαφύγει V  
χωρίς αποτέλεσμα. Επιπλέον αναζητούνται 2 ακόμη άγνωστοι διακινητές οι οποίοι επιβαίνοντες 
στοιχα κλεμμένα ΙΧΕ οχήματα, μετέφεραν 10 συλληφθέντες αλλοδαπούς λαθρομετανάστες. Οι 
τές αντιλαμβανόμενοι τον επικείμενο αστυνομικό έλεγχο εγκατέλειψαν τα οχήματα με τους 
νάστες εντός του οδοστρώματος της Εγνατίας Οδού και διέφυγαν, καθώς οι αστυνομικοί ανάσχεσαν 
κυκλοφορία των οχημάτων για αποφυγή ενδεχόμενου τροχαίου ατυχήματος. Κατασχέθηκαν τα 3 κλεμ 
μένα οχήματα των λαθρομεταναστών τα οποία αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους. Ο συλληφθείς διακι 
νητής και οι λαθρομετανάστες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ύστερα από κρούσματα κλοπών στους Ιερούς Ναούς Αγίου Γεωργίου Αλίκαμπου, Αγίου 
Εμμανουήλ και Νικολάου Ασκύφου, αστυνομικοί της Υποδ/νσης Ασφάλειας Χανιών σε 
συνεργασία με αστυνομικούς των Α.Τ. Κρυονερίδας, Σφακίων και Τ Α Ε . Χανίων διενήρ- 
γησαν έρευνα στην οικία 36χρονου ημεδαπού κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 9 Ιερά Ευαγγέλια από τον 19° και 
20° αιώνα, 40 λειψανοθήκες διάφορων διαστάσεων και ποιότητας κατασκευής (ξύλινες-σκαλιστές-επάργυρες-ασημένιες) με 
τμήματα λειψάνων Αγίων-Οσίων-Μαρτύρων, 3 πλήρη σετ ιερατικών Αμφίων και εξαρτημάτων αυτών, 3 πλήρη σετ ζωστηκών 
χρώματος μαύρου, 9 σταυροί ευλογίας και αγιασμού, 2 μαχαίρια με διακοσμητικές λαβές σε θήκες, 36 ιερατικά βιβλία 18ου και 
19ου αιώνα, μεγάλος αριθμός ασημένιων ταμάτων ευτόνων και ιστορικά βιβλία (κώδικας Κρητικής πολιτείας) περιόδου 1902. 
Από την προανάκριση έχουν αναγνωριστεί έως τώρα κλαπέντα εκκλησιαστικά είδη από Ιερούς Ναούς της ευρύτερης περιοχής. 
Σε νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδ/νσης Ασφάλειας Χανίων σε αποθηκευτικό χώρο πλησίον 
της οικίας ανωτέρω δράστη βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν: 278 εκκλησιαστικά είδη μεταξύ των οποίων ξύλινες εικό
νες αγίων, επάργυρα θυμιατά, Ιερά βιβλία, ξύλινα εξαπτέρυγα κ.α. Τα ανωτέρω εκτιμάται ότι έχουν αφαιρεθεί το χρονικό διά
στημα των τελευταίων 10 ετών από διάφορους ναούς των Μητροπόλεων της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακόμη για μέρος από τα 
κατασχεθέντα ερευνάται η προέλευση τους και ο τρόπος που περιήλθαν στην κατοχή του όπως επίσης και το ενδεχόμενο μέρος 
αυτών να προέρχονται από ναούς υπόλοιπης Ελλάδος καθώς και από χώρες του Εξωτερικού.
Ο δράστης συνελήφθη ενώ παράλληλα κλήθηκαν και προσήλθαν Αρχαιολόγοι, εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων από τους 
οποίους εξετάστηκαν τα ανωτέρω κλαπέντα είδη και προέκυψε ότι το μεγαλύτερο μέρος εμπίπτει στον Νόμο Περί Αρχαιο
τήτων. Ακολούθως παραγγέλθηκε έρευνα σε καταστήματα εμπορίας - συντήρησης στο κέντρο της Αθήνας εκκλησιαστικών 
ειδών, όπου από αστυνομικούς της Υ.Δ.Ο.Ε Α/ 2 ° Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας βρέθηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα εκκλησι
αστικών αντικειμένων λατρείας, τα οποία ο δράστης είχε αποστείλει για συντήρηση. Η Υπηρεσία ενημέρωσε την Αρχιεπισκοπή 
Κρήτης ώστε να προσέλθουν Ιερείς για αναγνώριση κατασχεθέντων- 
κλαπέντων ειδών. Η προανάκριση συνεχίζεται. ]
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Κοντά σας με ^  
καταστήματα

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μεσογείων 105 
Αθήνα 11526
Τηλ./fax: 210 6993046 - 47

Λ.Θρακομακεδό νων 85 
Αχαρνές 136 79
Τηλ./fax: 210 2448515-16-17

Χειμερινή προσφορά
Λ .Νίκης & Κομνηνων 
Θεσσαλονίκη 546 24
Τηλ./fax: 2310 224147

Οκτώβριος -  Νοέμβριος -  Δεκέμβριος
Με κάθε αγορά στολής, δώρο δύο υπηρεσιακά υποκάμισα 

και δωροκουπόνια 2 3 %  για μελλοντική αγορά στολής.*
*  Ενημερωθείτε για την προσφορά μας
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΦΑΙΡΟΥΣΑΝ Ν Ε Φ ΡΑ

Κατηγορίες σε βάρος τριών Ουκρανών γ ι
ατρών που είχαν συστήσει δίκτυο παρά
νομης διακίνησης ανθρώπων απήγγειλαν 
οι ουκρανικές Αρχές για την αφαίρεση νε
φρών από θύματα και την πώλησή τους 
σε πλούσιους ξένους, οι οποίοι κατέβα
λαν 100.000 έως 200.000 δολάρια ανά νε

φρά. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, οι γιατροί που 
συνελήφθησαν, ανήκαν σε διεθνή εγκληματική οργάνωση τα μέλη της 
οποίας μετέφεραν λαθραία ανθρώπους από την Ουκρανία σε ένα από τα 
νότια πρώην σοβιετικά κράτη. Το υπουργείο δεν κατονόμασε τη χώρα 
στην οποία γινόταν η αφαίρεση των οργάνων από τα θύματα ούτε διευ
κρίνισε αν οι αγοραστές μετέβαιναν σε αυτήν για να υποβληθούν σε μεταμόσχευση. Οι Αρχές εντόπισαν περισσότερα από 
τριάντα θύματα του φερόμενου παράνομου δικτύου μεταμοσχεύσεων, στα οποία περιλαμβάνονται πολίτες της Ουκρανί
ας, του Μόλδοβα και του Ουζμπεκιστάν που είχαν μεταφερθεί παράνομα στο εξωτερικό. Οι τρεις γιατροί είχαν αγοράσει 
ακίνητα αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων έκαστος και ξόδευαν αφειδώς για την αγορά πολυτελών αυτοκινή
των και για ταξίδια στο εξωτερικό, καταλήγει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Αν καταδικαστούν, οι γιατροί αντιμε
τωπίζουν ποινές κάθειρξης έως και 12 ετών. 
www.skai.gr

ΚΟΚΑΪΝΗ ΣΕ  ΓΙΟ Τ

Σχεδόν μισός τόνος κοκαΐνης βρέθηκε σε γιοτ που αναχαίτισε η αστυνομία στο Μπρισμπέιν.
Θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη κατάσχεση ποσότητας ναρκωτικών στην Αυστραλία. Ειδικότε
ρα η αστυνομία της Αυστραλίας ανέφερε πως πιστεύει ότι τα ναρκωτικά φορτώθηκαν στο γιοτ 
στην διάρκεια συνάντησης που είχαν στα ανοικτά με καταμαράν. Και τα δύο σκάφη κατασχέ
θηκαν ενώ ένας Γερμανός και ένας Κοσταρικανός υπήκοος είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.
Τα 464 κιλά κοκαΐνης από τα οποία μπορούσαν να παραχθούν περίπου 500.000 δόσεις είχαν 
αξία, που φθάνει τα 160 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, ή  τα 155 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Οι αρχές των ΗΠΑ ενημέρωσαν εκείνες 
στην Αυστραλία ότι το σκάφος που μετέφερε τα ναρκωτικά είχε ξεκινήσει κι ελικόπτερο εντόπισε τα σκάφη πριν συνα
ντηθούν περίπου 800 χλμ. ανοικτά των ακτών του Κουίνσλαντ. 
www.skai.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΟ Μ ΟΝΟΠΑΤΙ >
Η αστυνομία του Περού ανακοίνωσε ότι συνέλαβε στην περιοχή Ουγιάγκα κορυφαίο στέλεχος της μαοϊ

κής αντάρτικης οργάνωσης «Φωτεινό Μονοπάτι» ονόματι Έ ντγκαρ  Με- 
χία, γνωστός και ως “σύντροφος Ισούλα” κατά τη διάρκεια επιχείρησης. 
Σύμφωνα με όσα δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στην περιοχή Ουγιάγκα ο 
Μεχία θεωρείται πως ηγήθηκε των ανταρτών σε δύο μάχες με την αστυνομία τα τε
λευταία χρόνια στις οποίες 11 αστυνομικοί κι ένα στέλεχος της εισαγγελίας είχαν 
σκοτωθεί. Στις περιοχές του Περού όπου καλλιεργείται κόκα, στο Άλτο Ουαγιάγκα, 
στο Έ ν ε  και στην κοιλάδα του ποταμού Απουρίμακ, άνδρες της αστυνομίας και του 
στρατού εμπλέκονται συχνά σε μάχες με λαθρέμπορους κοκαΐνης και αντάρτες του 
Φωτεινού Μονοπατιού, μιας οργάνωσης που διεξήγε πόλεμο κατά του κράτους τις δε
καετίες του 1980 και του 1990 αλλά η δράση της είχε ατονήσει. Αν και η πλειοψηφία 

των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης «Φωτεινό Μονοπάτι» συνελήφθησαν και η  οργάνωση δε θεωρείται πλέον απειλή 
για τη σταθερότητα του κράτους, ο στρατός και η αστυνομία θεωρούν την περιοχή όπου καλλιεργείται κόκα εμπόλεμη 
ζώνη και υποστηρίζουν ότι διεξάγουν επιχειρήσεις για να επιβάλλουν την ειρήνη. Νωρίτερα εφέτος τα Ηνωμένα Έ θ νη  
ανέφεραν ότι το Περού ξεπέρασε την Κολομβία και κατέλαβε την πρώτη θέση στην παγκόσμια παραγωγή κόκας.
www.skai.gr
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Π Ι Ί Τ Ι Ο Μ Σ Β Η Τ Ι Κ Η  Σ Ο ! ) Η



ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ «ΖΟΜ ΠΙ»

Σε συνεργασία με to  FBI, η ισπανική αστυνομία συνέλαβε τρία άτομα για τη μεγαλύτε
ρη απάτη με υπολογιστές «ζόμπι». Οι υπολογιστές αυτοί, 13 εκατομμύρια στον αριθμό, 
είχαν μολυνθεί με ιό και υπέκλεπταν ευαίσθητα δεδομένα των ανυποψίαστων χρηστών 
τους. «Είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών ζόμπι που έχει ανακαλυφθεί ποτέ» δή
λωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Χοσέ Αντόνιο Μπεροκάλ, επικεφαλής του τμήματος δίω
ξης ηλεκτρονικού εγκλήματος στη Μαδρίτη. «Ζόμπι» είναι ο όρος που χρησιμοποιεί
ται για να περιγράφει τα μολυσμένα συστήματα, τα οποία λειτουργούσαν ως υποχείρια 
των χάκερ και έκλεβαν αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικούς πρόσβασης και άλλες 
ευαίσθητες πληροφορίες. Ο ιός, με την ονομασία Mariposa (πεταλούδα) είχε εξαπλωθεί 
σε 190 χώρες και εντοπίστηκε από τις κρατικές υπηρεσίες σε τουλάχιστον 40 μεγάλες 
τράπεζες και σε περισσότερες από τις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις όλου του κόσμου, 
αναφέρει το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ο ιός Mariposa εντοπίστηκε το Μά
ιο του 2009 από την καναδική εταιρεία ασφάλειας υπολογιστών Defence Intelligence, 
η οποία ενημέρωσε το FBI. To botnet εξουδετερώθηκε το Δεκέμβριο. Για τον εντοπι
σμό των τριών υπόπτων η ισπανική αστυνομία συνεργάστηκε με το FBI αλλά και με 
την ισπανική εταιρεία ασφάλειας υπολογιστών Panda. Συνελήφθησαν ο φερόμενος 
ως εγκέφαλος και δύο ακόμα άτομα. Και οι τρεις είναι Ισπανοί υπήκοοι ηλικίας 25 έως 
31 ετών, αναφέρει το AFP. Στην κατοχή ενός από τους κατηγορούμενους βρέθηκαν 
800.000 κωδικοί και ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. Εκτός του ότι υπέκλεπταν δεδομένα 
για δική τους χρήση, οι τρεις Ισπανοί κατηγορούνται ότι επινοικίαζαν το botnet και 
σε άλλους χάκερ. Πολλά ακόμα botnet εκτιμάται ότι συνεχίζουν να λειτουργούν στο
Διαδίκτυο, ελεγχόμενα από σπείρες που έχουν την έδρα τους κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Ασία, 
την Κίνα και τη Λατινική Αμερική.
www.tanea.gr

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Περίπου 94 άτομα συνελήφθησαν στην Πολωνία για κα
τοχή και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας μέσω Ίντερ 
νετ, όπως ανακοίνωσε η πολωνική αστυνομία. Αστυνομι
κοί ερεύνησαν χθες περίπου 84 περιοχές και συνέλαβαν 
94 άτομα σ' ολόκληρη την Πολωνία. Σε δέκα άτομα απαγ
γέλθηκε κατηγορία για κατοχή και διακίνηση παιδικής 
πορνογραφίας. Κατά την επιχείρηση αυτή, η αστυνομία 
κατάσχεσε 123 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περισσό
τερα από 6.000 CD και DVD. Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν 
ποινή δετούς κάθειρξης εάν καταδικαστούν. Η πολωνι
κή αστυνομία πραγματοποίησε οκτώ τέτοιες επιχειρήσεις 
πέρυσι και συνέλαβε συνολικά 473 άτομα.
www.kathim erini.gr P O R N O G R A P H Y

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ

Σε τουλάχιστον 69 συλλήψεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες προχώρησαν οι 
δυνάμεις της αστυνομίας που επιχείρησαν συντονισμένα κατά της ρωσικής 
μαφίας. Οι 24 από τις συλλήψεις έγιναν στην Ισπανία. Στην Ισπανία, η επι
χείρηση πραγματοποιήθηκε από την Udyco, την ειδική μονάδα της αστυνομί
ας για τη δίωξη του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλή
ματος, υπό την εποπτεία του δικαστή του ανωτάτου ποινικού οργάνου της 
Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Σύμφωνα με το ισπανικό ραδιόφω
νο (RNE), οι συλληφθέντες είναι στην πλειοψηφία τους Ρώσοι και κατηγο- 
ρούνται για ξέπλυμα χρήματος από λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή διαφθορά.
www.tanea.grr
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5"
• ? Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Ρναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη 

• Επιχειρησιακή σκανδάλη
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο 

·40αρι 17σφαιρο
• Γραπτή εγγύηση εφ'όρου ζωής 

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 XDM40 
Απο την παλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής

2009
A M E R IC A N  R IF L E M A N  

H A N D G U N  O F T H E  Y E A R  
XDM

2003
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

HAN D G U N  OF T H E  YEA R  
X D  P ISTO L

2 006
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

HAN D G U N  O F T H E  YEA R  
X D  4 5 A C P  P ISTO L

2 006
SH O O TIN G  IN D U STR Y  A C A D EM Y OF EX C ELLEN C E  

HAN D G U N  OF TH E  YEA R  
XD  4 5 A C P  P ISTO L

SPRINGFIELD ARMORV'S

H A S  A R R IV E D !
Αποκλειστική εισαγωγή

E23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390
Διάθεση για την Κρήτη:

Οττλουργείο Κυριακάκης Αντώνης, Βολουδάκιδων 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536 
Ασούτης, Λ. Κνωσσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484

Διάθεση για τον  Πειραιά
Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



Α. Α πονεμήθηκε «Ευαρέσκεια» στους: Α/Β’ ΤΣΙΡΙΛΑ- 
ΚΗ Μιχαήλ, Υ/Β’ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ Λάζαρο, Ανθ/μο ΣΤΑΥ- 
ΡΟΠΑΝΝΗ Κων/νο, Ανθ/μο ΣΥΡΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο, 
Αρχ/κα ΚΥΡΙΑΚΟΥ Απόστολο, Αρχ/κα ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ 
Γεώργιο, Αρχ/κα ΣΥΛΛΙΤΖΗ Απόστολο, Υπαρχ/κα ΞΥ- 
ΛΑΠΕΤΣΙΔΗ Σάββα, Υπαρχ/κα ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗ Αντώ
νιο, Αστ/κα ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΑ Μιχαήλ, Αστ/κα ΚΑΡΑΦΟ- 
ΑΑ Απόστολο, που υπηρετούν στο Τ.Α. Βέροιας της Α.Δ. 
Ημαθίας, διότι την 26/8/2010 και περί ώρα 13:30’. στην 
οδό Εμ. Παππά συνέλαβαν εντός των ορίων του αυτο
φώρου 2 ημεδαπές γυναίκες, οι οποίες προ ολίγης ώρας 
προσκόμισαν σε φαρμακείο της πόλης, πλαστογραφημέ- 
νη συνταγή του Ο.Γ.Α. με σκοπό να προμηθευτούν χω
ρίς δική τους συμμετοχή, συνολικά 12 κουτιά διαφόρων 
φαρμάκων αξίας 670 ευρώ. Οι δράστιδες όταν εντοπί
στηκαν από τους αστυνομικούς επέβαιναν σε Ι.Χ.Ε. αυτ/ 
το, εντός του οποίου ανευρεθήκαν και κατασχέθηκαν 
συνολικά 18 πλαστογραφημένα φύλλα συνταγολογίου 
Ο.Γ.Α. στα οποία αναγράφονταν διάφορα στοιχεία ασθε
νών και διαφόρων ειδών φαρμάκων.

Τα φύλλα αυτά έφεραν πλαστές σφραγίδες και υπογρα
φές διαφόρων ιατρών. Από την προανάκριση προέκυψε 
ότι οι εν λόγω δράστιδες μετέβησαν συνολικά σε 6 φαρμα
κεία στη Νάουσα Ημαθίας και σε 3 φαρμακεία στη Βέροια 
και κατάφεραν με τη χρήση πλαστογραφημένων συντα

γών να εξαπατήσουν τους φαρμακοποιούς και να προμη
θευτούν πληθώρα φαρμάκων διαφόρων ειδών.

Κληθέντες στην Υπηρεσία οι παθόντες φαρμακοποιοί, 
αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα αμφότερες τις κατηγορού
μενες και παρέδωσαν τις πλαστογραφημένες συνταγές 
που είχαν λάβει από αυτές. Παράλληλα, κληθέντες οι ια
τροί οι οποίοι φέρονται ότι υπέγραψαν τα φύλλα συντα
γών, κατέθεσαν ενόρκως ότι η υπογραφή και η σφραγί
δα τους πλαστογραφήθηκαν και ουδεμία σχέση έχουν με 
τους φερόμενους ως ασθενείς.

Σε γενόμενη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία των κα
τηγορουμένων, στο Μακροχώρι Ημαθίας, ανευρεθή
καν και κατασχέθηκαν συνολικά 39 κουτιά διαφόρων 
φαρμάκων μεγάλης αξίας, 1 ατομικό βιβλιάριο Ο.ΠΑ., 
1 ατομικό βιβλιάριο Ι.Κ.Α., 9 πλαστογραφημένα φύλ
λα συνταγολογίου Τ.Ε.Β.Ε., 6 πλαστογραφημένα φύλ
λα συνταγολογίου Ι.Κ.Α., 8 σφραγίδες διαφόρων ια
τρών, μία σφραγίδα του Γ.Ν. Γιαννιτσών, μία σφραγίδα 
Ν.Α. Ημαθίας, μία σφραγίδα της Δ/σης Υγείας Ν. Θεσ/νί- 
κης, μία σφραγίδα του Ιπποκράτειου Γ.Ν Θεσ/νίκης, μία 
σφραγίδα με ρυθμιζόμενη ένδειξη ημερομηνίας, και άλ
λες 3 σφραγίδες με ενδείξεις διαφόρων ιατρικών όρων.

Η συνολική αξία τω ν φαρμάκων που αναγράφονται 
στις πλαστογραφημένες συνταγές ξεπερνά το ποσό 
των 20.000 ευρώ.

Β. Α πονεμηθηκε «Έ π α ινος»  στους: Αστ/κα ΑΚΡΙΒΟ Δημήτριο και Υπ/κα ΜΕΓΑ Ευθύμιο που υπηρετούν στην 
Ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) της Α.Δ. Φθιώτιδας, διότι την 16-10-2010 κινηθέντες μεθοδευμένα κατόρ
θωσαν να συλλάβουν στα πλαίσια του αυτοφώρου δύο ημεδαπές γυναίκες όπου σε ΙΧΕ αυτ/το, ιδιοκτησίας μίας εξ 
αυτών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Λίγη ώρα νωρίτερα οι εν λόγω 
γυναίκες είχαν χρησιμοποιήσει πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ σε συναλλαγή με ιδιοκτήτη καταστήματος στην 
περιοχή του Λιανοκλαδίου.

Γ. Α πονεμηθηκε «Ευαρέσκεια» στους: Α/Υ’ ΣΜΎΡ- 
ΛΗ Δημήτριο, Α/Α’ ΟΨΙΜΟ Θεόδωρο, Υ/Β’ ΔΗΜΟ- 
ΠΟΥΛΟ Αλέξανδρο, Ανθ/μο ΦΛΩΡΟ Δημήτριο, Ανθ/ 
μο ΤΣΙΡΑΚΗ Παναγιώτη, Ανθ/μο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θεό
δωρο, Αρχ/κα ΓΕΩΡΓΑ Νικόλαο, Αρχ/κα ΚΑΜΠΟΥΡΟ- 
ΑΙΑ Δημήτριο, Υπ/κα ΔΕΔΕ Νικόλαο, Υπ/κα ΛΥΚΑΚΗ 
Ευάγγελο, Αστ/κα ΚΕΧΑΓΙΑ Γεώργιο, Αστ/κα ΠΑΠΑΙ- 
ΩΑΝΝΟΥ Κων/νο και Αστ/κα ΓΑΤΣΑΚΟ Κων/νο που 
υπηρετούν στο Τ.Α. Ναυπλίου της Α.Δ. Αργολίδας διότι 
αφού αξιοποίησαν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες 
τρεις Αλβανοί υπήκοοι είχαν συγκροτήσει από κοινού, 
τουλάχιστον προ εξαμήνου μαζί με άλλους άγνωστους 
συνεργάτες, εγκληματική ομάδα με σκοπό την εισαγω
γή στην Ελλάδα από την Αλβανία και τη διακίνηση ση
μαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών και όπλων, 
στην ευρύτερη περιοχή της Τροιζινίας, Αργολίδας και 
Κορινθίας, ενήργησαν με την συνδρομή των ανδρών 
της Ο.Π.Κ.Ε. Αργολίδας, του Α.Τ. Πόρου και του Α.Σ. 
Γαλατά, αιφνιδιαστικές κατ’ οίκον έρευνες, όπου βρέθη
καν και κατασχέθηκαν:
Στην οικία του ενός, 11 ανισοβαρείς συσκευασίες, τυ
λιγμένες εξωτερικά με διαφανή μονωτική ταινία, που

περιείχαν ινδική κάνναβη, συνολικού βάρους 11.470 
γρ. Στην οικία του δεύτερου ένα αυτοσχέδιο δέμα τυ
λιγμένο με μονωτική ταινία, που περιείχε κοκαΐνη συ
νολικού βάρους 106 γρ. περίπου σε στερεά μορφή, 26 
γρ. άγνωστης λευκής ουσίας, που προοριζόταν για νό- 
θευση κοκαΐνης, μια ζυγαριά ακρίβειας, 2,1 γρ. φυτικά 
αποσπάσματα κάνναβης, 14 νάιλον συσκευασίες κενές 
περιεχομένου τις οποίες προόριζαν για τοποθέτηση πο
σοτήτων κοκαΐνης, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 13 φυ
σίγγια ίδιου διαμετρήματος και το χρηματικό ποσό των 
6.400 ευρώ, σε διάφορα χαρτονομίσματα, προερχόμενο 
από την εμπορία ναρκωτικών. Στην οικία του τρίτου, το 
χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ σε διάφορα χαρτονομίσμα
τα, προερχόμενο από την εμπορία ναρκωτικών. Εκτός 
από τα ανωτέρω ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν στις 
οικίες τους, 3 κινητά τηλέφωνα και 2 Ι.Χ.Ε. αυτ/τα προ
ερχόμενα από την εμπορία ναρκωτικών.

Με τις επιτυχίες τους αυτές οι αστυνομικοί προαέ- 
φεραν εξαιρετική και σπουδαία υπηρεσία στην Δημό
σια Ασφάλεια, άξια ιδιαίτερης μνείας και προκάλεσαν 
τα ευμενή σχόλια του κοινού και των μέσων ενημέρω
σης υπέρ αυτών και του Σώματος γενικότερα. ]
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ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3SS1 ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ  
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;
Αρκετοί δεν θα το έκαναν ή δεν θα μπορούσαν. Μερικοί εκλεκτοί και θα 
μπορούσαν και θα ήθελαν, αν ήξεραν το γιατί.

Αν ήξ; ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST κατασκευάζονται από την πιο 
αξιόπιστη εταιρία κατασκευής αλεξίσφαιρων γιλέκων παγκοσμίως στην 
μικρή πόλη Nellingen της Γερμανίας απο το 1994.

Αν ήξί σαν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασκευάζεται το 
Dyneema, το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές 
μονάδες) εμπιστεύονται και έχουν προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο, 
γιλέκα BSST.

Αν η< pcιν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυστηρότερες 
κατασκευαστικές προδιαγραφές ISO και TUV.

Αν ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις 
προδιαγραφές NIJ ΜΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής 
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του 
όπλου επί του γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρότερη από όση 
προβλέπεται βάσει NIJ.

Αν : ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή πιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδινων βολίδων επικαλλυμένων με ατσάλι 7.62x25 Tokarev, 
εξ' ολοκλήρου ατσάλινων βολίδων 9x18 Makarov και ορειχάλκινων 
βολίδων Action 4 Ruag και QD-PEP Men.

, ό,τι τα γιλέκα BSST διαθέτουν ειδικούς απορροφητές 
κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη, που μειώνουν την 
βύθιση κατα 15 χιλιοστά.

, ό,τι τα γιλέκα BSST είναι τα λεπτότερα, πιο άνετα, πιο 
εύκαμπτα, ελαφρύτερα και πιο προηγμένα, κατασκευαστικά, γιλέκα στην 
παγκόσμια αγορά.

, ό,τι κατασκευάζονται και στα μέτρα τους, μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 30.000 μεγέθη, ώστε να καλύπτουν 
ακριβώς οποιονδήποτε σωματότυπο, διαφορετικά για άντρες και 
διαφορετικά για γυναίκες, χωρίς καμία επιβάρυνση τιμής, άσχετα με το 
μέγεθος.

, ό,τι οι φορείς είναι απολύτως
αντιμυκητικοί, αντιμικροβιακοί, κατασκευασμένοι με οικολογικά υλικά σε 
πάνω από 10 διαφορετικούς τύπους και τα βέλκρο είναι εγγυημένα γραπτώς 
για περισσότερα απο 10.000 ανοίγματα - κλεισίματα.

Αν , ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν πλήρη πλευρική προστασία.
, ό,τι φέρουν ειδικές ετικέτες σήμανσης εκτυπωμένες με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή που αναφέρουν:
τύπο, κατασκευαστή, ημ. κατασκευής, ημ. λήξης, σειριακό αριθμό, προδιαγραφές.

, ό,τι τα γιλέκα BSST αντικαθιστάνται άμεσα σε περίπτωση 
που βληθούν σε καταγεγραμμένο περιστατικό.

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 10 ετών για την 
αντιβαλλιστική τους ικανότητα.

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 20.000 .000  € 
για όλη τη διάρκεια των 10 ετών.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ

Προσοχή: ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΑΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑΕΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΒΟΑΕΣ 
ΤΥΦΕΚΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΒΑΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΑΚΕΣ.

Αποκλειστική εισαγωγή Ε23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144

Διάθεση: Ως άνω, Γεω ργακόπουλος Φώτιος, Ακτή Μιαούλη 17-19, Μ πουμπουλίνας 4 Πειραιάς 
ΤΗΛ / ΦΑΞ: 210 4174784, 212 1019693 

Μ παλλής, Ηφαίστου 4-6-8 Μοναστηράκι. Τηλ: 210 3215462 - 4, 210 3217493 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390



ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ I

Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη

Απίστευτο και όμως Φιλανθρωπικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 

20 Οκτωβρίου 2010 στο Δ Α Κ  Γρεβενών, ο Φι
λανθρωπικός Ποδοσφαιρικός Αγώνας μεταξύ των 
ομάδων της ΑΔ. Γρεβενών και της Μικτής Εθνικού 
Πυροσβεστικού Σώματος Γρεβενών. Ο αγώνας διορ- 
γανώθηκε με πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομι
κών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών, για τη στήριξη των 
σκοπών του Συλλόγου Γονέων Παιδιών Πασχόντων 
από Κακοήθη Νοσήματα Βορ. Ελλάδος 1ΛΑΜΨΗ1.

Σύνθεση Ομάδας: Α Δ. Γρεβενών: Γεώργιος 
Ισαακίδης, Κύρκος, Ταμπακάκος, Κυρατζής Χαντά- 
βας, Κακούσιος Τσιάτσιος, Λάχανος Ντάνας Λάλος,
Γκέτσιος, Δούμας Καραγιάννης, Κόντος, Νικολό- 
πουλος, Γράβαλος.

Διαιτητές αγώνα: Ολυμπία Λαζόγκα, Κώστας Βλάχος, Δημήτρης Ντόβας.

Αγώνες Κωπηλασίας Ε.Δ. και Σ.Α. (2010)
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010 στο Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του 

Σχοινιά διεξήχθησαν με μεγάλη επιτυχία οι αγώνες Κωπηλασίας Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Η Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέλαβε 
την 2η θέση στην ομαδική κατάταξη με αξιόλογες συμμετοχές.

Αποτελέσματα αγώνων: 1η θέση ΙΟΟΟμ. διπλό σκιφ ανδρών : Ηλίας Παππάς, 
Νικόλαος Αφεντούλης, 1η θέση 500μ. δίκωπος άνευ ανδρών: Γεώργιος Τσιομπα- 
νίδης, Αθανάσιος Αόλιος 2η θέση ΙΟΟΟμ. δίκωπος άνευ ανδρών: Γεώργιος Τσι- 
ομπανίδης, Αθανάσιος Αόλιος, 2η θέση 500μ. διπλό σκιφ ανδρών: Ηλίας Παπ
πάς, Νικόλαος Αφεντούλης, 2η θέση 500μ. σκιφ ανδρών: Ηλίας Παππάς, 3η θέση 

500μ. σκιφ ανδρών: Νικόλαος Αφεντούλης, 3η θέση ΙΟΟΟμ. τετραπλό σκιφ ανδρών: Ηλίας Παππάς, Νικόλαος Αφεντούλης, Γεώργι
ος Τσιομπανίδης Αθανάσιος Αόλιος, 3η θέση τετράκωπος άνευ ανδρών: Ηλίας Παππάς Νικόλαος Αφεντούλης Γεώργιος Τσιομπα- 
νίδης Αθανάσιος Αόλιος.

Τους αγώνες παρακολούθησαν: ο Αστυν. Δ/ντής Ελευθέριος Γυπαράκης της Δ/νσης Β/Α Αττικής, ο Αστυν. Υποδ/ντής Κων/νος 
Βουτσελάς Διοικητής του AT. Μαραθώνα και ο Α/Α' Σωτήριος Κυπράκης Διοικητής του AT. Παιανίας.

Αγώνες Πάλης Ε.Δ. και Σ.Α. (2010)
Γην πρώτη θέση στη γεν ική βαθμολογία με 98 βαθμούς, 

κατέκτησε η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο πρωτά
θλημα Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας Οι αγώνες διεξήχθησαν στο κλει
στό γυμναστήριο Ηλιούπολης στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2010. Η 
διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο Αρχηγείο του Πυρο
σβεστικού Σώματος υπό την εποπτεία του ΑΣΑΕ.Δ. και τη 
συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης 

Αρχηγός αποστολής ήταν ο διοικητής της Υ.ΦΑΑ., Αστυ
νόμος Α' Διονύσιος Γεωργακόπουλος Αρχηγός Ομάδας ο Υ/Β' Ηρακλής Δεσκουλίδης και Προπονητής της Ομάδας ο Ανθ/μος Ιωάν
νης Γουνελάς της Υ.ΦΑΑ

Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 
Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής: Ελληνορωμαϊκή Πάλη: στην κατηγορία των 60 κιλών την 1η θέση κατέ-

αληθινό (2010)
Ο Ειδικός Φ ρουρός Ανδρέας 

Κωλέττης που υπηρετεί στο AT. Δημο
τικού Θεάτρου κατάφερε να συμμετάσχει 

σε 13 αθλήματα και να 
I μπει στις Παγκόσμιες 
Διακρίσεις Guinness.

Επίσης είναι επικε
φαλής προπονητής 
του αθλήματος της 
Άρσης Βαρών των 
Special Olympics Ελ
λάς από το 2007.
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κτησε ο Δόκ. Αστ/κας Γεώργιος Πρεβολαράκης, στην κατηγο
ρία των 74 κιλών την 3η θέση κατέκτησε ο Αστ/κας Αλέξαν
δρος Δαλικώνης, στην κατηγορία των 84 κιλών την 1η θέση 
κατέκτησε ο Αστ/κας Ιωάννης Σπυριδάκης και την 2η ο Ειδ. 
Φρουρός Ηλίας Μπούκης, στην κατηγορία των 96 κιλών τη 
1η θέση κατέκτησε ο Αστ/κας Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
και την 2η ο Ειδ. Φρουρός Σπυρίδων Κουντουραντζής, στην 
κατηγορία των 120 κιλών την 1η θέση κατέκτησε ο Ανθ/μος

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος.
Ελεύθερα Πάλη: στην κατηγορία των 96 κιλών την 2η 

θέση κατέκτησε ο Αστ/κας Ιωάννης Νυφαδόπουλος και την 
3η ο Αστ/κας Στέφανος Καρακούτης, στην κατηγορία των 120 
κιλών την 1η θέση κατέκτησε ο Αστ/κας Αναστάσιος Συμεω- 
νιδης και την 2η ο Δάκ. Αστ/κας Χρηστός Νυφαδόπουλος 

Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε ο Διοικητής του 
Α.Τ. Ηλιούπολης Αστυν. Δ/ντής κ. Μιχαήλ Γεωργαντής.

Αγώνες Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν στη Φλώρινα η 6η 

διοργάνωση αγώνων Καλαθοσφαίρισης και η 1η αγώνων Πε
τοσφαίρισης Αστυνομικών Διευθύνσεων από 27-5-2010 έως 
30-5-2010.

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την Αθλητική Ένωση Αστυ- 
νομικών/Παράρτημα Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την 
Α.Δ. Φλώρινας και με τη συμμετοχή 12 Αστν. Δ/νσεων.

Νικήτρια -  Πρωταθλητρια στην Καλαθοσφαίριση ανα- 
δείχθηκε η ομάδα του παραρτήματος Β.Ε. επικρατώντας στον 
τελικό της ΑΔ. Καστοριάς με σκορ 97-84. Την ομάδα της 
ΑΕ.Α/Β.Ε. αποτελούσαν οι: Προπονητής: Δελιτζάκης, Αθλη
τές: Μπακιρτζίδης, Παλιόκας, Μιοίρογλου, Τσιαουσίδης, 
Κουρουζίδης, Μυλωνίδης, Ζαχαρίογλου, Πουλιάκης, Καλαϊ- 
τζίδης, Γαλανίδης. Την ομάδα της ΑΔ. Καστοριάς αποτελού

σαν οι: Προπονητής: Λαγός,
Αθλητές: Ιωαννίδης, Ταού- 
της, Ζήσης, Κωνσταντίνου,
Δημητριάδης Κέντης, Φω- 
τόπουλος, Φωτιάδης, Τσο- 
λάκης, Κοτσώνης, Παναγι- 
ωτίδης.

Νικήτρια -  Πρωταθλή- 
τρια στην Πετοσφαίριση αναδείχθηκε η ομάδα του πα
ραρτήματος Β.Ε. επικρατώντας στον τελικό της ΑΔ. Αλε
ξανδρούπολης με 3-2. Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Υπαρχ/κας 
Θεόφιλος Σταυριανίδης. Την ομάδα της ΑΕΑ/Β.Ε. αποτε
λούσαν οι: Προπονητής: Αλέξανδρος Αβραμιδης, Αθλητές: 
Ξανθιάκος, Βαρβέρης, Κάτος, Καραγιόζης, Βαγγέλης, Λαζα- 
ρίδης, Μαυρίδης, Νικολαΐδης, Ντελής, Σιπητάνος, Μούσικας. 
Την ομάδα της ΑΔ. Αλεξανδρούπολης αποτελούσαν οι: Προ
πονητής: Δ. Τσουλκανάκης, Αθλητές: Μόκαλης, Γραματικά- 
κης, Πασχάλης, Χαριτόπουλος, Κουτσούλας, Τερζής, Τσαμή- 
τας, Τσουλκανάκης.

Κατά τη διάρκεια του τελικού Καλαθοσφαίρισης βραβεύ
τηκε ο βετεράνος αθλητής του Π.Α.Ο.Κ. -  ΠΑΟ. κ. Γεώργι
ος Μπαλογιάννης. Τους τελικούς αγώνες τίμησαν με την 
παρουσία τους: ο Αντινομάρχης Φλώρινας, ο Αστυν. Δ/ντής 
Φλώρινας κ. Δημήτριος Φωστηρόπουλος, ο Διοικητής Ταξι
αρχίας, αντιπροσωπεία αστυνομικών και πλήθος κόσμου.

Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης ΑΣΣΥ και Σ.Α., 2010

Από 21 έως 25 Απριλίου 2010 δι- 
εξήχθησαν στο Διδυμότειχο οι αγώνες 
Πετοσφαίρισης Ανωτάτων Στρατιωτι
κών Σχολών Υπαξιωματικών και Στο
μάτων Ασφαλείας, έτους 2010.

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της 
Σχολής Αστυφυλάκων.
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ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ

Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Γυναικών Ε.Δ. καιΣ.Α. (2010)
Για 15η συνεχόμενη χρονιά η γυναικεία ομάδα Πετοσφαίρισης της Ελληνικής Αστυνομίας κατά

κτησε την πρώτη θέση στους αγώνες Ε.Δ. και Σ.Α αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρί
σκεται. Το Πρωτάθλημα διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Μαρκόπουλου από 15 έως 21 Νοεμβρίου 
2010. Η ομάδα η οποία παρέμεινε στην κορυφή στους προκριματικούς αγώνες, κατάκτησε την πρώτη 
θέση κερδίζοντας το Λιμενικό Σώμα με 3-0.

Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος αποτελούσαν ο ι :
Αρχηγός αποστολής: Αστυνόμος Α' Διονύσιος Γεωργακόπουλος,

Διοικητής της Υ.ΦΑΑ, Αρχηγός Ομάδας: Υ/Β' Ζαχαροόλα Μπίρη και Προπονητής της 
ομάδας Υπαρχ/κας Αλέξανδρος Αβραμίδης, της Υ.Φ.Α.Α

Στην ομάδα συμμετείχαν οι: Αρχ/κας 
Μαρία Τικταπανίδου, Υπαρχ/κες Ειρήνη 
Βουγιουκλίδου, Ασπασία Πανταζή, Παρθέ
να Γκούρα, Αστ/κες Αικατερίνη Σταυροπούλου, Γλυκερία Κωνσταντίνου, Ελέ
νη Σμπιράκη, Ειδικοί Φρουροί Μαρίνα Καλαϊντζίεβα, Μαρία Τσιάρα, Ελένη 
Τσώνη, Ειρήνη Κωλλέτα και Ιωάννα Κατσαντώνη.

Στους αγώνες και στην απονομή των επάθλων παρευρεθησαν: ο Δ/ντής 
της Δ/νσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής Ταξίαρχος κ. Ηλίας Τσιβίκης, ο Δ/ντής της 
Β' Υποδ/νσης Αστυνομίας Ν/Α Αττικής Αστυν. Δ/ντής κ. Ιωάννης Μπόμπος, ο 
Διοικητής του AT. Κερατέας, Αστυν. Υποδ/ντής Μιχαήλ Λαντζανάκης και ο Δι
οικητής του AT. Μαρκοπούλου Υ/Β' Μάριος Ταρασιάδης.

Ό λες οι αθλήτριες της Υ.ΦΑΑ. είναι βασικά στελέχη της Εθνικής ομάδας των Ενόπλων Δυνάμεων εκπροσωπώντας επά
ξια τη χώρα μας σε αγώνες CISM στο εξωτερικό.

10ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων
Νικήτρια του 10ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων που διεξήχθη στις Σέρρες από 17 έως 19- 

5-2010 αναδείχθηκε η ομάδα της Δ/νσης Τροχαίας Θεσ/νίκης που επικράτησε της ομάδας Α.Δ. Σερρών με σκορ 2-1. Ο τελικός
διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών. Το Πρωτάθλημα 
διοργανώθηκε από την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών 
Βορείου Ελλάδος.

Συνθέσεις ομάδων: Δ/νση Τροχαίας Θες/νίκης: προ
πονητές: Κ. Νταναβάρας, Κ  Τουρσούγκας, αθλητές: Πα- 
ναγόπουλος, Παπακώστας, Τέλλος, Κυριαζής, Χαρισιά- 
δης, Χαρ. Παπαδόπουλος, Χαϊκάλης, Κουτσίδης, Ντάκης, 
Χρυσ. Παπαδόπουλος, Δημ. Παπαδόπουλος, Ζαφειριά- 
δης, Μπερμπερίδης, Τελλιάδης. ΑΔ. Σερρών: προπονη
τής: Απ. Μπατής, αθλητές: Κουλελέης, Τρομπούκης, Σι- 
άσιος, Γιαννακάκης, Ν ικολάίδης, Δαρδάνης, Αβραμάκης, 
Στοίκος, Σώτηρίου, Καπρινιώτης, Ζαχαριάδης, Τσακιρά- 
κης, Σιδηρόπουλος, Μίσσιος.

Στον τελικό παρευρεθησαν: ο Νομάρχης Σερρών κ. 
Στέφανος Φωτιάδης, ο Αντινομάρχης Σερρών κ. Βασίλειος Χρυσανθίδης, ο εκπρόσωπος του Δήμου Σερρών κ. Γεώργιος Γού
νας, ο Δ/ντής της Α.Δ. Σερρών Ταξίαρχος Δημήτριος Τσιώτας, ο Διοικητής της 10ης Ταξιαρχίας Σερρών, Δήμαρχοι, Υπηρεσια
κοί παράγοντες του Νομού Σερρών, αστυνομικοί και πλήθος κόσμου.

Κλασικός Μαραθώνιος Δρόμος - 5 χλμ.
- Κατηγορία Ανδρών

Γην Κυριακή 31-10-2010 διεξήχθη με μεγάλη συμμετοχή ο Κλασικός Μαραθώνιος Δρόμος της Αθή
νας. Στα 5.000μ. επί δημοσίας οδού νικητής αναδείχθηκε ο Αστ/κας Χριστόφορος Μερούσης της Υ.ΦΑΑ 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παραπάνω αθλητής είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου. ]
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BERETTA 
P x4 STORM:
από 1.07S ευρώ 
με έκπτωση -23,3%
μόλις 825 ευρώ
(κέρδος 250 ευρώ)!

BERETTA 
9 0  TWO:

ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA

To BERETTA 92 FS έχει υιοθετηθεί από τη Γαλλική Εθνοφυλακή 
και τη Γαλλική Αεροπορία. Το 2002 η Ισπανική Πολιτοφυλακή 
συμφώνησε την προμήθεια 45.000 πιστολιών BERETTA 92 FS. 
Το 2007 η Συνοριοφυλακή του Καναδά επέλεξε το BERETTA 
Ρχ4 STORM, το οποίο κατά την αξιολόγηση ξεπέρασε όλα τα 
όρια δοκιμών, ακόμη και τη δοκιμή στους -40°C. Το 2009 
η BERETTA κέρδισε το μεγαλύτερο συμβόλαιο πιστολιών του 
Αμερικανικού Στρατού από την εποχή του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου με 450.000 πιστόλια 92 FS. Εδώ και 
πολλά χρόνια αμέτρητες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου σε όλο 
τον κόσμο, έχουν υιοθετήσει τα πιστόλια BERETTA λόγω της 
αξεπέραστης αξιοπιστίας που προσφέρουν.

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!

BERETTA 92 FS
Τα πιστόλια θρύλος!

Οι ειδικες τιμές ισχύουν μονο με την εγγύηση της 
Επίσημης Αντιπροσωπείας BERETTA HELLAS

^  S t o r m

Ένα αστέρι γενήθηκε! Καινοτόμος σχεδιασμός. 
Αποτελεσματική ισχύς πυρός!

από 1.550 ευρώ 
με έκπτωση -22,9%
μόλις 1.195 ευρώ
(κέρδος 355 ευρώ)!

Μ ΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/inch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/inch)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/lnch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

Ρχ4 STORM 9 mm x 19 17+1 Μονή/Διπλή 192/7,5 102/4,0 36/1,4 140/5,5 146/5,7 785/27,7
90 TWO 9 mm x 19 17+1 Μονή/Διπλή 216/8,5 125/4,9 38/1,5 140/5,5 163/6,4 920/32,5
92 FS 9 mm x 19 15+1 Μονή/Διπλή 217/8,5 125/4,9 38/1,5 137/5,4 155/6,1 945/33,3
3032
TOMCAT INOX

7,65 mm 
(32 AUTO) 7+1 Μονή/Διπλή 125/4,9 61/2,4 28/1,1 95/3,7 84/3,3 410/14,5

BERETTA TOMCAT
Τα κορυφαία πιστόλια τσέπης στον κόσμο!

<S> «Μ * TOMCAT-St AUTO mm ■

@BERETTAHELLAS
w w w . b e r e t t a h e l l a s . c o m

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ. 
ΤΗΛ.: 210 33 15 281, 32 50 614, 32 10 958, 
FAX: 210 33 18 013, E-Mail: sales@beretta.gr

http://www.berettahellas.com
mailto:sales@beretta.gr
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ “ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Π ραγμ α τοπο ιήθη κα ν σ τις  20-10-2010 σε όλη χη χώρα οι εκδηλώ
σεις για ιο ν  εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστά
τη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

Το πρωί πραγματοποιήθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στον Ιε
ρό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στη συνέχεια ακολούθησε η κε
ντρική εκδήλωση, με Δοξολογία στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξι
ωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Θρακομακεδόνων 101, 
Αχαρνές). Στη Δοξολογία χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευ
τικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης Νεκτά
ριος Κιούλος.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολί
τη κ. Χρήστος Παπουτσής ο οποίος απηύθυνε σχετική ομιλία. Στην 
εκδήλωση παρέστη επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 
Μανώλης Οθωνας που απηύθυνε σχετικό χαιρετισμό.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ελευθέρι
ος Οικονόμου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης απηύθυνε μήνυμα για τον 
εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη της Μεγα
λομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνι
κής Ασφάλισης κ. Άννα Νταλάρα, εκπρόσωποι κομμάτων της Βουλής 
ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας καθώς και Βουλευτές του

Κοινοβουλίου. Παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Επικράτειας κ. Παναγιώτης Πικραμένος ο Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου κ. Ιωάννης Τ έντες εκπρόσωποι των Δικαστικών και Εισαγ- 
γελικών Αρχών, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόριος 
Τοσούλας ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρος 
Μ πούφης ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ. Αθανά
σιος Χριστόπουλος, εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης, καθώς και εκπρόσωποι Διπλωματικών Αρχών, Οργανισμών 
και Υπηρεσιών.

Από πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας παρέ
στησαν εκπρόσωπος του του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ Α ,  εκπρόσωπος του 
Αρχηγού Γ.Ε.Σ., εκπρόσωπος του Αρχηγού Γ.Ε.Ν., εκπρόσωπος του 
Αρχηγού Γ.Ε Α ,  ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστρά
τηγος Στυλιανός Στεφανίδης και ο Αρχηγός του Ληιενικοό Σώματος 
Αντιναύαρχος Αθανάσιος Μπούσιος.

Παραβρέθηκαν, ακόμη, Επίτιμοι Αρχηγοί του Σώματος, ανώτατοι 
και ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά
των Ασφαλείας, απόστρατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι των συνδικα
λιστικών οργανώσεων, καθώς και μεγάλος αριθμός πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Υπουργός Προστασίας του Πο
λίτη και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προσέφεραν σε ένα 
αγόρι, τον θχρονο Μιχάλη, ένα κράνος της ομάδας ΔΙΑΣ, και ένα ανα
μνηστικό δώρο. Η  προσφορά των δώρων έγινε σε ανάμνηση της εκ
δήλωσης, η  οποία έλαβε χώρα πριν λίγες μέρες, κατά τη διάρκεια της 
οποίας ο μικρός Μιχάλης γνώρισε από κοντά την ομάδα ΔΙΑΣ., πραγ
ματοποιώντας έτσι την ευχή που είχε εκφράσει μέσω του μη κερδο
σκοπικού φιλανθρωπικού οργανισμού « Make a  Wish ».

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, οι προσκεκλημέ
νοι παρακολούθησαν επιδείξεις από ειδικές Υπηρε
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα 
από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχα
νισμών - Τ.Ε.Ε.Μ., το Τμήμα Ειδικής Μετεκπαίδευ
σης Οδηγών - Τ.ΕΙ.Μ.Ο., την Ειδική Κατασταλτική 
Αντιτρομοκρατική Μονάδα - Ε.ΚΑ Μ ., την Υπηρε
σία Εναερίων Μέσων και την ομάδα αστυνομικών 
σκύλων περιπολίας. Στη συνέχεια της εκδήλωσης 
οι προσκεκλημένοι περιηγήθηκαν σε ειδικά διαμορ
φωμένους εκθεσιακούς χώρους Υπηρεσιών του Σώ
ματος.

Ανάλογες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ημέ
ρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώμα
τος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου πραγματοποι

ήθηκαν σε όλες τις έδρες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων 
και Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας.

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής εθελοντικής αιμοδοσίας του έν
στολου και πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που 
πραγματοποιήθηκε από 11-10-2010 έως 15-10-2010, συγκεντρώθη
καν 500 φιάλες. Από αυτές οι 250 παρέμειναν στα δημόσια νοσοκο
μεία για λογαριασμό παιδιών που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία 
καθώς και για τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, ενώ οι υπόλοιπες 
φιάλες κατατέθηκαν στην Τράπεζα Α'ματος του Σώματος
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Ε ορτασμός στη Θ εσσαλονίκη

Την 20-10-2010 και ώρα 10.00, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τελέσθηκε Δοξολογία, χοροστα- 
τούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ.
Άνθιμου. Ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέηση και Κατάθεση Στε
φάνων στο Μνημείο Αστυνομίας και στη συνέχεια στη Λέσχη 
Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης αναγνώστηκε η Ημερή
σια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προβλή
θηκε οπτικοακουστικό υλικό' με τις δραστηριότητες του Σώμα
το ς  διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, πραγματοποιήθηκε 
βράβευση προσωπικού των Δ/νσεων Δικαιοδοσίας της Γ Α Δ.Θ . 
για διακεκριμένες και εξαίρετες πράξεις θάρρους επαγγελματι
σμού και αυτοθυσίας και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μικρή 
δεξίωση προς τιμή των προσκεκλημένων και του προσωπικού.

Ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγος 
κ. Κωνσταντίνος Κασαπάκης απεύθυνε χαιρετισμό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της 
θρησκευτικής πολιτικής/πνευματικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Π.Υ, του Λιμενικού Σώμα
τος της Αγροφυλακής και των ΜΜΕ, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 26ης ΚΑΙ 28ης Οκτωβρίου

Με ιδ ια ίτερη  λαμπρότητα  εορτάστηκαν και φέτος στη Θεσ
σαλονίκη, η επέτειος της 26ης Οκτωβρίου, ημερομηνία εορ
τασμού του προστάτη της πόλης Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δη- 
μητρίου και απελευθέρωσης της πόλης καθώς και η εθνική 
επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Την 28-10-2008 με τη  μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, που 
πραγματοποιήθηκε στην παραλιακή λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου, 
κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του 
ΟΧΙ και τη διπλή εορτή της πόλης.

Τα πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα της Ελληνικής 
Αστυνομίας ο σύγχρονος μηχανικός εξοπλισμός τη ς  καθώς 
και το Τμήμα Μουσικής που συμμετείχαν στην παρέλαση απέ
σπασαν τα θερμά χειροκροτήματα και τα ευμενή σχόλια χιλιά
δων πολιτών, που παρακολούθησε την παρέλαση.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
κ. Κάρολος Παπούλιας ο Παναγιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονί
κης κ.κ. Άνθιμος Υπουργοί της Κυβέρνησης, η στρατιωτική ηγεσία, 
ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης, βουλευτές εκπρόσωποι προξε

νικών, δικαστικών και τοπικών φορέων της πόλης. Την Ελληνική 
Αστυνομία εκπροσώπησε ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Ελευθέριος Οικονόμου. Στις εκδηλώσεις παρέστη ο Γεν. Επιθεωρη
τής Αστυνομίας Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγος ο Αντιστράτηγος κ. Κων. 
Κασαπάκης.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

Ο λοκληρώ θηκε (αρχές Ν οεμβρίου) 
η επίσημη επίσκεψη του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου 
Ελευθέριου Οικονόμου στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 
οποίος συνοδευόταν από αξιωματικούς 
του Σώματος είχε σειρά επαφών με 
τον Αρχηγό της Ισραηλινής Αστυνομί
ας David Cohen και άλλους αξιωματού-
χους.

Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων 
αναπτύχθηκαν θέματα αμοιβαίου αστυνομικού ενδι
αφέροντος και υπήρξε ανταλλαγή έμπειρων πάνω σε 

θέματα εκπαίδευσης τεχνογνωσίας καθώς και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Παράλλη
λα, επιβεβαιώθηκε η βούληση των δύο πλευρών για ενδυνάμωση της υπάρχουσας συνεργασίας 

Ε πίσης κατά την επίσημη επίσκεψη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και συναντήθηκε με τον 
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακαριότατο κ.κ. Θεόφιλο Γ".
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ΕΠI ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑ

Π τυχία  α π οφ ο ίτη σ η ς απονεμήθηκαν σε πενήντα συνολικά Αστυνόμους Β'- 
σπουδαστές του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών -  Στελε
χών, σε τελετές που πραγματοποιήθηκαν (5.11.2010) στις Σχολές Επιμόρφωσης 
και Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής Αστυνομίας στους Θρακομακεδόνες Αττι
κής και στη Βέροια Ημαθίας.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονό
μου επέδωσε τα πτυχία σε τριάντα τέσσερις αποφοιτούντες σπουδαστές της Σχο

λής Ετπμόρφωσης 
και Μετεκπαίδευσης
στους Θρακομακεδό
νες Αττικής. Τον Αρ
χηγό του Σώματος συνοδέυσαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αντιστράτηγος Νικόλαος 
Παπαγιαννόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστρά
τηγος Γεώργιος Γαλιάτσος καθώς και οι Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγεί
ου Υποστράτηγοι Νικόλαος Σερέτης, Αδαμάντιος Σταματάκης και Παναγιώτης Φλή- 
ρης. Στην εκδήλωση παρέστη επίσης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Υποστράτηγος Γεώργιος Μπαλάγκας καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιω
ματικοί του Σώματος.

Στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης στη Βέροια Ημαθίας τα πτυχία 
στους είκοσι ένα (21) αποφοιτούντες σπουδαστές απένειμε ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος Βασίλειος Κανάλης.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ

Π αρουσία  του  Υ πουργού Π ροστασίας του  Π ολίτη  κ. Χρήστου 
Π απουτσή , πραγματοποιήθηκε στις 3-10-2010 στην έδρα της Σχο
λής Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή, η τελετή ονομασίας και απονο
μής πτυχίων στους νέους Αστυφύλακες.

Τον Υπουργό συνόδευαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου και ο Διευθυντής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Γεώργιος Μπαλάγκας.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Μαρωνείας 
και Κομοτηνής Αρχιμανδρίτης κ.κ. Κωνστάντιος.

Παρέστησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γεώργιος Πεταλωτής, 
ο Νομάρχης Ροδόπης κ. Αρης Γιαννακίδης, ο Βουλευτής Νομού Ρο
δόπης κ. Αχμέτ Χατζηοσμάν, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Πε
ριφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Υποστράτηγος Νικόλαος Ρίζος, 
ο Διοικητής της XXI Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Κομοτηνής, Ταξί- 
αρχος Ανδρέας Χασάπης, ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων, Τα- 
ξίαρχος Ηλίας Λιάκος, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ροδόπης, Ταξίαρχος Δήμος Κοκμοτός, καθώς και αξιωματικοί του Σώ
ματος και αστυνομικό προσωπικό.

Επιπλέον παρέστησαν, εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών, διδακτικό

και εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Κομοτηνής και πλήθος ιδιωτών.

Ο Υπουργός στον χαιρετισμό που απηύθυνε στους νέους Αστυ
φύλακες τόνισε ότι: «Η ευχή και η εντολή στους νέους Αστυφύλα
κες, που ορκίζονται σήμερα είναι μία, να τηρούν τους νόμους, τους 
νόμους για την προστασία του πολίτη, τους νόμους για την προστα
σία της Δημοκρατίας μας. Και πιστεύω ότι τα νέα παιδιά σήμερα, που 
αποφοιτούν από τις Σχολές μπορούν να εγγυηθούν και να υλοποιή
σουν αυτή την ευχή».

Αντίστοιχες τελετές ονομασίας και απονομής πτυχίων στους νέους 
Αστυφύλακες, πραγματοποιήθηκαν στα Τμήματα Δοκίμων Αστυφυ
λάκων, σε όλη τη χώρα.

Στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, παρέστη ο Υφυ
πουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλης Όθωνας, συνοδευό- 
μενος από τον Αστυνομικό Διευθυντή Ηρακλείου, Ταξίαρχο Ιωάννη 
Μεσοδιακάκη.

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Υφυπουργός στους νέους 
Αστυφύλακες τόνισε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Νέες και νέοι 
αστυφύλακες, σεις επιλέξατε οικιοθελώς και αβίαστα να συνδέσετε 
την επαγγελματική και όχι μόνο ζωή σας, με την προσφορά στη δη
μοκρατία και τον άνθρωπο. Με εφόδια τις εγκύκλιες σπουδές σας, την 
εκπαίδευση και την άσκηση σας, με την καθημερινή εμπειρία που 
από σήμερα θα αποκτάτε στην καθημερινή σας προσφορά στα πλαί
σια της νέας επαγγελματικής σας ζωής, με την ευθυκρισία αλλά πάνω 
από όλα με την ψ υχή και την καρδιά σας, να υπηρετείτε καθημερινά 
το νέο δόγμα, την εσωτερική ασφάλεια της χώρας που σημειολογικά, 
συμβολικά και εννοιολογικά αποτυπώνεται στο νέο τίτλο του Υπουρ
γείου που ονομάστηκε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ».
Σ τη  Νάουσα, παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 
Γρηγόρης Τασούλας με τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέ
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Υποστράτηγο Βασίλειο Κανάλη.
Σ τη ν  Κ αρδίτσα, παρευρέθηκε ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας.
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Στο Δ ιδυμότειχο , η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία 
του Προϊσταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου Αντιστρά
τηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου 
Σ τη  Ξάνθη, παρέστη ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλά
δος Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κασαπάκης 
Σ τα  Γρεβενά, παρευρέθηκε ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ορ
γάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Υπο
στράτηγος Νικόλαος Σερέτης.
Σ τη  Σητεία, την Ηγεσία εκπροσώπησε ο Προϊστάμενος του 
Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου Υποστράτηγος 
Αδαμάντιος Σταματάκης.

Συνολικά 1.588 νέοι Αστυφύλακες έδωσαν τον καθιερωμέ
νο όρκο και θα ενταχθούν το προσεχές διάστημα στις αστυνο
μικές υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχύσουν το έργο και τη 
δράση της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο λοκληρώ θηκε σ τις  15-10-2010 η τριήμερη επίσκεψη του Υπαρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Ιωάννη Ραχωβίτσα, στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, συνο- 
δευόμενος από το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο Δημή- 
τριο Παπαδόπουλο, και το Διευθυντή Ασφαλείας Θεσσαλονίκης Αστυνομικό Διευ
θυντή Αθηναγόρα Παζαρλή, συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Εσωτερικών της Βουλγαρίας κ. Georgiev Kalin, το Διευθυντή Δίωξης Οργανωμένου 
Εγκλήματος κ. Florov Stanimir, και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπηρεσι
ών Δίωξης Ναρκωτικών και Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα και ανταλλάχθηκαν απόψεις 
γύρω από το οργανωμένο έγκλημα και τα ναρκωτικά, καθώς και άλλα ζητήματα διμε
ρούς αστυνομικού ενδιαφέροντος.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΡΑΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Ο λοκληρώ θηκε στις 14-10-2010 η δ ιήμ ερη  επ ίσκεψ η του  Υ παρχηγού τη ς  Ιρ α ν ικ ή ς  Α στυνομίας, Ταξιάρχου Qasem Rezaei, ο οποίος
είχε έρθει στη χώρα μ α ς συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Υπαρχηγός της Ιρανικής Αστυνομίας συναντήθηκε με τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Ελευθέριο Οικονόμου, ενώ νωρίτερα είχε 
ειπσκεφτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Α ττικής όπου είχε 
την ευκαιρία να  ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του.

Η ιρανική αντιπροσωπεία είχε διαδοχικές συναντήσεις στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών με το 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο Γρηγόριο Μπαλάκο, και με άλλους αξιω
ματικούς διαφόρων Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των συναντήσεων, συζητήθηκαν θέματα και ανταλ
λάχθηκαν απόψεις γύρω από την παράνομη μετανάστευση, την ασφάλεια εγκαταστάσεων και 
άλλα ζητήματα διμερούς αστυνομικού ενδιαφέροντος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Τ η ν Π έμπτη 11.11.2010, η  Π ανελλήνια  Έ ν ω σ η  Α ποστράτω ν Α ξιω ματικώ ν Α στυνομίας Π όλεων γιορτάζοντας τον προστάτη της 
Μεγαλομάρτυρα Άγιο Μηνά, τέλεσε Όρθρο, Θεία Λειτουργία, Αρτοκλασία και Επιμνημόσυνη Δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου

δίπλα στην Μητρόπολη 
Αθηνών. Στη συνέχεια 
ο Πρόεδρος της Ένω σης 
κατέθεσε στέφανο στο 
Μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτου, συνοδεία 
Μουσικής της Ελληνι
κής Αστυνομίας
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ :

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ε.Μ.

Τελέσθηκε αγιασ μός οχ ις  12 Ν οεμβρίου στην έδρα του TEEM επί τη ευκαι
ρία της λήξεως της 5ης Εκπαιδευτικής Σειράς Πυροτεχνουργών, από τον Μητροπο
λίτη Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέβιο και τον Προϊστάμενο Θρησκευτικού Αρχιμαν
δρίτη κ. Κιούλο. Παρέστησαν ο Β' Υποδ/της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχος 
Δημήτριος Παπαδάκης ο Δ/της TEEM Αστυν Υποδ/ντής Νικόλαος Κουτσούμπας 
και ο Δ/της του ΤΕΜΑΕΕΜ Αστυνόμος Β' Γεώργιος Σταθοκώστας. Η  εν θέματι εκ
παίδευση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα και ευθύνη του Τμήματος Εκπαίδευσης 
και Μετεκπαίδευσης Ανιχνευτών -  Εξουδετερωτών Εκρηκτικών Μηχανισμών της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και παρακολούθησαν συνολικά 95 Π υ
ροτεχνουργοί της Ελληνικής Αστυνομίας και 17 του Λιμενικού Σώματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ε.-Γ.Ε.Ε.

Π ρόγραμμα  εκ π α ίδευσ η ς ΤΕΕ -ΓΕ Ε  σε θέματα εξεραύνησης -  φωτο
γράφησης τόπου διαπραχθέντος εγκλήματος περισυλλογής ιχνών πειστηρί
ων, συλλογής βιολογικών υλικών συνευρισκόμενων στους τόπους τέλεσης 
εγκλημάτων και λήψης βιολογικών υλικών από υπόπτους παρακολούθη
σαν 65 στελέχη του Σώματος, που διεξήχθη στο αμφιθέατρο του νέου κτι
ρίου της ΔΕΕ στον Κολωνό. Η εκπαίδευση διεξήχθη υπό την επιμέλεια της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ ην 22 Ο κτω βρίου  2010, στο πλαίσιο 
εορτασμού της Ημέρας της Αστυνομί
ας και του Προστάτη του Σώματος Αγί
ου Αρτεμίου, πραγματοποιήθηκε τελε
τή Αγιασμού και Θυρανοιξίων του Ιερού 
Παρεκκλησίου Αγίου Δημητρίου- Αγί
ου Αρτεμίου, του Αστυνομικού Μεγά
ρου Θεσσαλονίκης.

Στην τελετή που χοροστάτησε ο Μη
τροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρου- 
πόλεως κ.κ. Βαρνάβας παραβρέθηκαν 
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β.
Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Κων/νος Κα- 
σαπάκης ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος ο Γενι
κός Αστυνομικός Δ/ντής Περιφέρειας Κ  Μακεδονίας Υποστράτη
γος κ. Βασίλειος Κανάλης ο Αναπληρωτής ΓΑΔ.Θ., Υποστράτηγος

κ. Δημήτριος Τσακνάκης οι Δ/ντές Δ/ 
νσεων Αστυνομίας Ασφαλείας Άμεσης 
Δράσης και Αλλοδαπών, ο Επίτιμος Γε
νικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελ
λάδος Αντιστράτηγος ε.α. κ. Στέργιος 
Αποστολίδης ο Πρόεδρος του Συνδέ
σμου Αποστράτων Χωρ/κής-Ελληνικής 
Αστυνομίας Ν. Θεσσαλονίκης Αντι
στράτηγος ε.α. κ. Παύλος Αντωνίου, οι 
Δήμαρχοι Αμπελοκήπων και Μενεμέ- 
ν η ς  αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της Έ νω 
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Θεσ
σαλονίκης οι Πρόεδροι της Έ νω σης 
Αστυνομικών ε.α Ν. Θεσσαλονίκης και 

της Διεθνούς'  Ενωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, 
καθώς και το προσωπικό των συστεγαζόμενων Υπηρεσιών του Αστυ
νομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Τ ην παραμονή  τη ς  εορ τή ς τω ν Π αμμεγίσχων Τ αξια ρχώ ν Μ ιχαήλ και Γαβριήλ, (7.11.2010) τελέστηκε στον ομώνυμο Ιερό Ναό της πρώ
ην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας των Παμμεγί-

στων Ταξιαρχών Μιχαήλ και 
Γαβριήλ. Στον Εσπερινό χο
ροστάτησε ο Μητροπολίτης 
Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσέ
βιος και παραβρέθηκε σύσσω
μη η ηγεσία του Σώματος Τη 
Δευτέρα 8.11.2010 στον ομώ
νυμο Ναό τελέσθηκε Πανη
γυρική Θεία Λειτουργία
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Σχετικά με την τεχνολογία του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, όσο υψηλές 
και αν είναι οι απαιτήσεις δεν είναι ποτέ αρκετές. Γι' αυτό η DuPont ανέπτυξε το 
Kevlar® ΧΡ™. Γι'αυτό επίσης εξερευνούμε νέους τρόπους να κάνουμε την θωράκιση 
του σώματος πιο ασφαλή και πιο άνετη. Σήμερα, ένα χρόνο μετά την παρουσίασή 
του, το Kevlar® ΧΡ™ έχει ήδη φτάσει σε ένα νέο επίπεδο καινοτομίας.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, η οικογένεια Kevlar® ΧΡ™ αναπτύσσεται.

ΤΟ ΝΕΟ KEVLAR® ΧΡ™ EXTENDED
Προσφέρει προστασία για απαιτήσεις πρόσθετα του NIJ (π.χ. SK, VPAM, HOSDB) 
Εξειδικευμένες λύσεις από σφαίρες 9 χιλιοςττών 
Μεγαλύτερη άνεση στο σχεδίασμά του γιλέκου 
Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με την πρώτη γενιά Kevlar® ΧΡ™ S102

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ελαχιστοποίηση του βυθίσματος 
Λιγότερες στρώσεις και απλούστερη κατασκευή 
Πατενταρισμένη τεχνολογία ύφανσης 
Αντοχή σε ακραίες συνθήκες

Για περισσότερες πληροφορίες για την οικογένεια Kevlar® ΧΡ™ πληκτρολογήστε 
w w w .k e v la r .c o m , ή επικοινωνήστε με την

ΝΤΎΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 
Τηλ: 210-6889700, Φαξ: 2106889799 E-mail: lifeprotection.kevlar@che.dupont.com
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{  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ I

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,
> Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Δαλιάνης Βασίλειος, Ευσταθί
ου Σωτήριος, Ζιάκας Κων/νος Θάνος Φώτιος, Ιωαννίδης Χρηστός 
Κοκκόρος Ηλίας Κοπανάς Γεώργιος Κουρουμάλης Δημήτριος 
Κρασαδάκης Κων/νος Κρητιχόπουλος Κων/νος Κυρίτσης Ιωάν
νης Λουκάτος Παύλος Μανωλάκος Αλέκος Μαραβέλης Δημή- 
τριος Μπενέκης Σωτήριος Πάνος Ηλίας Ρουμελιώτης Χρήστος 
Τσόλκας Γεώργιος, Χατζηπαναγιώτης Σωτήριος 
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Αδάμος Παναγι
ώτης Αλεκρέρης Κων/νος Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης Αναστό- 
πουλος Γρηγόριος Αναστός Ιωάννης Αραμπατζής Νικόλαος, Βαϊ- 
όπουλος Δημήτριος Βαρβεσιώτου Αντωνία, Βαρδάκης Μανώλης 
Βιλιάρδος Διονύσιος Γαβρίλης Μιχαήλ, Γεωργαλής Ιωάννης Δαν- 
δουλάκης Χαράλαμπος Καλαμπαλπτης Δημοσθένης Κάραλης Πα
ναγιώτης Καραφλός Γεώργιος Καρκαβέλιας Νικόλαος Κατρίνης 
Ιωάννης Κατσιγιάννης Σπόρος Κατσογιάννης Απόστολος Καψού
λης Ηλίας Κοκολάκης Στυλιανός Κυριακίδης Απόστολος Κωστε- 
λίδης Ηλίας Μακρής Ιωάννης Μαρίνος Παναγιώτης Μαυρομάτης 
Θεοφάνης Μιχελακάκη-Χαχαριδάκη Ελένη, Μορφόπουλος Μιχα
ήλ Μπακάλης Θεόδωρος Μπρούτας Αχιλλέας Πανίκας Ευστάθι
ος Παπαδάκης Παντελής Πολυνάκης Αθανάσιος Ραμιώτης Δημή- 
τριος Ροδοσνιώτης Νικόλαος Σουλώτης Παναγιώτης Σταυράκης 
Γεώργιος Σταυρουλάκη Στυλιανή, Τσιπλίκωφ Αλέξανδρος.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Αγγελό- 
πουλος Νικόλαος Αθανασόπουλος Βασίλειος Αντωνίου Σπυρίδων, 
Αργελάς Σταύρος Ασωνίτου Μαρία, Ατσωνίου Γεώργιος, Βλαχοπά- 
νος Ιωάννης Βλάχος Σταμάτης Γαβαλάς Ιωάννης Δεδε'κης Βλάσι
ος Δροσάκης Κων/νος Καλεντεριάδης Χαράλαμπος Καλλιοντζής 
Κων/νος Καρυοφυλλώης Ναθαναήλ, Κατσαντώνης Χρήστος, Κα- 
τσιμπούρας Ηλίας, Κατσούλας Δημήτριος ΚεχαγιάςΔημήτριος 
Κουτρούμπας Νικόλαος Κούτσικος Παύλος Λιάνης Δημήτριος 
Λυσίτσας Αστέριος Μαγγίνας Γεώργιος Ματαλιωτάκης Γεώργιος 
Μπελάης Ιωάννης, Νιάρος Ιωάννης Νικοόδης Δημήτριος Ντάλιας 
Φώτιος Παλαμίδας Ζαχαρίας Παπαπολίτης Μάρκος Παππάς Από
στολος Περράκης Αλέξανδρος Πιέρρος Γεώργιος Ρεκούτης Πολύ
χρονης Σάββας Μάρκος Σοφούλης Παντελεήμων, Σπανουδάκης 
Εμμανουήλ, Σταματάκης Εμμανουήλ, Στεφάνου Αντώνιος Τζίμας 
Ιωάννης Τραγουλιάς Απόστολος Τσακλίδης Κων/νος Τσανταλί- 
δης Γεώργιος Τσπιουριάρης Γεώργιος Φανός Παναγιώτης Φιλιπ
πίδου Ειρήνη, Φουρναράκη Ζωή, Χρυσικός Νικόλαος Ψύχος Νι
κόλαος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Αθανασόπουλος Γρηγόριος 
Κουτίδης Πασχάλης Λυκοτσέτας Ιωάννης Νιάρης Ιωάννης Ουρ- 
δάς Κων/νος Ποδαράς Σταύρος Τσιτσιμπής Κων/νος Χαρίσης Βα
σίλειος Χατζηγεωργίου Χαράλαμπος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Αντωνίου Βασίλειος Κορ
μός Βασίλειος Παπαγγελής Στέφανος Ρούσσος Νικόλαος Χήρας
Κων/νος
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Αννοπούλου Φωτεινή, 
Αχταρίδης Ιωάννης Βάϊος Βασίλειος Βασιλείου Ευθύμιος Βασι- 
λόπουλος Ιωάννης Γαϊτάνης Μιχαήλ, Γιακουμάκης Αριστείδης 
Γιαλαμάς Αλέξανδρος Ζαχαριάς Χρήστος Ζωγράφος Βελούλης 
Ζωγράφου Νικόλαος Ισμαήλου Ουρανία, Καζάνης Νπτόλαος Κα-

καραντζά Σοφία, Καρδούτσος Αθανάσιος, Καροφυλλάκης Εμμα
νουήλ, Κασκούρα Παναγιώτα, Κατάκης Γεώργιος Κερμενίδης 
Αθανάσιος Κλάγκος Στέφανος Κοροκίδας Κων/νος Κούκος Θεό
δωρος Κουτούπης Βασίλειος Κουτσπτος Γεώργιος Λαγούδης Δη- 
μήτριος Λέντζας Γεώργιος Λέντζος Ιωάννης Λέτσιος Ιωάννης Λι- 
ατόπουλος Αθανάσιος Μανδαλιάς Παναγιώτης Μάνος Γεώργιος 
Μητσέλος Νίκος, Μητσιούλης Βασίλειος Μουζουράκης Στέφανος 
Μούσης Χρήστος Μπέλλου Σοφία, Μπιλίκας Πέτρος Μπλίκας Βα
σίλειος Μποταΐτης Αντώνιος Μπρακατσέλου Αδαμαντία, Ναούμ 
Θεόδωρος Νασιόπουλος Κων/νος Νεσλόγλου Κυριάκος Νπτολα- 
κάκης Κων/νος Ξυδιάς Βασίλειος Παπαγιάννης Αριστείδης Πα- 
παδόπουλος Πρόδρομος Παπαδόπουλος Στέργιος Παπακωνστα
ντίνου Χρήστος Παπαντώνης Χρήστος Παπατσίμπας Βασίλειος 
Πασπαλάς Ιωάννης Πιλάλης Αθανάσιος Πλαγγέσης Γεώργιος 
Πόντικας Χρήστος Πρωτοπαπάς Απόστολος Ριζάκης Αθανάσιος 
Σαμψούρης Γεώργιος Σαρόγλου Νπτόλαος Σίσκος Μιχαήλ, Σι- 
φούρας Γεώργιος Σιώμος Χρήστος Σκρέκας Γεώργιος Σοφιός Γε
ώργιος Σπόρου Νικόλαος Στάμου Παγώνα-Μαρία, Σταμπολίδης 
Νπτόλαος Στεφανίδης Δημοσθένης Στόίος Γεώργιος Τάμπουρης 
Δημήτριος Τζελής Χρήστος Τζούρτζος Αθανάσιος Τομάς Ιωάν
νης Τριαντάρης Αθανάσιος Τσελεγγίδης Παύλος Φισκατόρης 
Αθανάσιος Φλάουνας Κων/νος Φουστάνης Γεώργιος Χόρτης Ευ
στάθιος Ψυχογιού Αλύτη.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αβραμίδης Μενέλαος 
Ανεσιάδης Χαρίλαος Αντωνόπουλος Αντώνιος Αξωνίδης Χρήστος 
Αρβανίτης Βασίλειος Αργυρίου Γεώργιος, Αριανάς Πέτρος, Αρχο- 
ντάκης Εμμανουήλ, Αυγερόπουλος Γεώργιος, Βάθης Νπτόλαος 
Βασιλάκης Γεώργιος Βλάχος Αλέξανδρος Γαλάνης Ιωάννης Γε- 
ωργαντάς Αναστάσιος Γ ιανναράς Χρήστος Γιαννόπουλος Φώτιος 
Γιδάκος Ιωάννης Γουρνιεζάκης Μιχαήλ, Δερτιμάνης Μενέλαος 
Δημητριάδου Ελισσάβετ, Δημόπουλος Εμμανουήλ, Δήμου Ιωάν
νης, Διαμαντάκος Δημήτριος, Δούκας Δημήτριος Δουρουκλάκης 
Ιωάννης Δρακάτος Σπυρίδων, Ζαμάνης Αστέριος Ζαφειρόπουλος 
Πάνος Ζήσης Αριστείδης Ζορμπάς Βάϊος Θεμελής Γεώργιος Θε
οδώρου Ηλίας, Θέος Κων/νος Ισαακίδης Κων/νος Καβακλίδης Ιω
άννης Κακλιάς Απόστολος Καλαβρός Ιωάννης Καμπαρντίνας 
Ευάγγελος Καναβούρας Σταμούλης Καραβοκύρης Σπυρίδων, Κα- 
ραδημάκης Χρήστος Καρακασίδης Καιν/νος Καραμάνης Γεώργιος 
Καραμπάσης Αναστάσιος Καραμπατζάκης Αντώνιος Καρανάτσι- 
ος Σπυρίδων, Καρατζάς Σπυρίδων, Κάρνης Σπυρίδων, Κατσούδας 
Αθανάσιος Κεπεσίδης Δημήτριος Κεσίδης Σάββας Κεφαλής Φώ
τιος, Κλαδούχος Παναγιώτης Κοκκαλιάρης Αναστάσιος Κόκκινος 
Αριστείδης Κόπιτας Γεώργιος Κώστας Ιωάννης Κώτης Ηλίας 
Λάϊος Δημήτριος Λένης Ηλίας Λιαρομάτης Απόστολος Λυκοκά- 
πης Βασίλειος Λώμης Αλέξανδρος Μαζαράκης Χρίστος Μάϊμος 
Δημήτριος, Μαλαμίτσας Κων/νος Μανδατζής Χρήστος Μάντζα- 
ρης Θεόδωρος Μανώλης Κων/νος, Μαριδάκης Ιωσήφ, Μεντεσίδης 
Γεώργιος Μιχαλόπουλος Δημήτριος Μοίρας Μελέτιος Μούσκος 
Χαράλαμπος, Μπαντής Νπτόλαος Μπαρμπούτσης Χαράλαμπος 
Μπελαής Θεόδωρος Μπίκος Χρήστος Μπολάνης Γεώργιος Μπρό- 
μης Θεόδωρος Νπτολαίδης Ιωάννης Νταής Γρηγόριος Ντού- 
σκας Ευάγγελος Ξυνός Χρήστος Παγιάβλας Συμεών, Παζαρλής 
Αθανάσιος Παλασόπουλος Γεώργιος Παναγούλης Ανδρέας Πα- 
νουργιάς Δημήτριος Παπαγεωργίου Παναγιώτης Παπαγιαννό- 
πουλος Νπτόλαος Παπουτσάκης Ελευθέριος Παππάς Γεώργιος, 
Παππάς Ευάγγελος, Παππάς Θωμάς Πασχαλίδης Γεώργιος, Πα- 
τεράκης Εμμανουήλ, Παυλιδάκης Γεώργιος Πενταράκης Πανα-
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γιώτης Περγαντής Γεώργιος, Πε'σχος Παναγιώτης Πετράκης Αν- 
δρέας Πίσσας Χρηστός Πολονύφης Παναγιώτης Πολύζος Δήμος 
Πόντικας Χρηστός Πρασσάς Αριστείδης Προφσλλίδης Αναστάσι
ος Ράπτης Νικόλαος Ρασγελίδης Θεόδωρος Ρασούλης Εμμανου
ήλ, Ρέκλος Σωτήριος Ρούσκας Δημήτριος Ρουτζούνης Σταύρος 
Ρουτσόλιας Γεώργιος Σαραφούδης Γεώργιος Σεϊταρίδης Ιωάννης 
Σικοτάκης Διαμαντής Σκάρπας Χρήστος Σκιαδάς Ιωάννης Σπύ- 
ρου Κων/νος, Σταυρίδης Νικόλαος Σταυροπούλου Άννα, Σταυ- 
ρούλιας Κων/νος Ταβουλάρης Θεόδωρος Τζαγκαράκης Ευστάθι
ος Τζεβελέκος Αθανάσιος Τροβιάς Κων/νος Τσάκλας Αναστάσιος 
Τσιαχτάνης Κων/νος Τσιγαρίδης Δημήτριος Τσιουραντάνης Δη- 
μήτριος Τσιοφύλας Χρήστος Τσιρογιάννης Πρόδρομος Τοιώτας 
Γεώργιος Τοούχλης Κυριάκος Τσώλας Σωτήριος Φερεντίνος Διο
νύσιος Φουρλάνος Θεμιστοκλής Φωτιάδης Αντώνιος Χατζηπαύ- 
λου Νικόλαος Χειλάκης Σπυρίδων, Χουδαλάκης Στυλιανός Χρυ- 
σαφίδης Ιωάννης
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αγαδάκος Ιωάννης Αγ- 
γελακάκης Νικόλαος Αγγελάκης Νικόλαος Αγγελίδης Παναγιώ
της Αγραφιώτης Νικόλαος, Αθανασιάδης Ηλίας Αθανασίου Πανα
γιώτης Αθανασίου Παντελής Αθανασόπουλος Γεώργιος 
Αθανασόπουλος Κων/νος Αθανασόπουλος Μάριος Αθανασούλας 
Πέτρος Αϊβατζίδης Αβραάμ, Αλεξίου Βασίλειος Αλεξίου Διονύσιος 
Αλογάκος Πέτρος Αναγνώστου Γρηγόριος Αναγνώστου Ηλίας 
Αναγνώστου Παναγιώτης Αναγνώστου Φώτιος Αναστασόπουλος 
Ιωάννης Αναστασόπουλος Νικόλαος Αναστόπουλος Αντώνιος 
Ανδριανάκης Γεώργιος Ανδρούτσος Γεώργιος Αντώνενας Δημή- 
τριος Αντωνίου Πέτρος Αντωνόπουλος Δημήτριος Απέργης Συ
μεών, Αποστολόπουλος Ιωάννης Αποστολόπουλος Σωτήριος Απο
στόλου Θεοφάνης Αποστόλου Πέτρος Αποστολούδης Κων/νος 
Αράπης Πέτρος Αράπιος Γεώργιος Αρβανίτης Σπυρίδων, Αριτζής 
Κων/νος Αρναούτης Γεώργιος Αρφάνης Γεώργιος Αρχιτεκτονί- 
δης Χαράλαμπος Αοφαλτίδης Γεώργιος Αυλωνίτης Νικόλαος Αυ- 
λωνίτης Σταμάτιος Αφορδάκος Γεώργιος Βαγγέλας Ηλίας Βασι- 
λόπουλος Αθανάσιος Βασιλόπουλος Γεώργιος Βασιλόπουλος 
Ιοχίννης Βασταρούχας Σπυρίδων, Βίγλας Χρήστος Βίγλης Τρια- 
ντάφυλλος Βιδάλης Γεώργιος Βιλιάρδος Αλέξανδρος Βιολιντζής 
Ιωάννης Βουρής Βασίλειος Βρακά Βιργινία, Βρατσίστας Λάμπρος 
Βρεττός Ευάγγελος Βρυώνης Σπυρίδων, Βυτάνος Παναγιώτης 
Γαϊντατζής Ζήσης Γαλαγκουράκης Ηλίας Γαλάνης Γεώργιος Γα- 
λανόπουλος Χρήστος Γαραντωνάκης Στυλιανός Γαραντωνάκης 
Τίτος Γαροζάκης Ζήσης Γαρούφης Χαράλαμπος Γερασιμάτος Δη- 
μήτριος Γεωργακόπουλος Αναστάσιος Γεωργακόπουλος Νικόλα
ος Γεωργάνης Λουκάς Γεωργάνος Ευάγγελος Γεωργόπουλος Αν- 
δρέας Γιαλαμάς Γρηγόριος Γιαλαμπουκίδης Φώτιος Γιανναδάκης 
Γεώργιος Γιαννακάκης Γεώργιος Γιαννακάκος Δημήτριος Γιαν- 
νακόπουλος Απόστολος Γιαννακόπουλος Χρήστος Γιανναρίδης 
Νικόλαος Γιαννέλος Στυλιανός Γιαννούκλας Γεώργιος Γιάννου- 
κλας Γεώργιος Γιαννούκος Ταξιάρχης Γιαντσούδης Χρήστος Γκά- 
ϊδας Γεώργιος Γκαλμπένης Νικόλαος Γκατζιός Βασίλειος Γκατζό- 
γιας Νικόλαος Γκέκας Απόστολος Γκιουλέκας Βασίλειος Γκιούλης 
Ευάγγελος Γκιώνης Αργύριος Γκόβαρη Παναγιώτα, Γκόνης Γε
ώργιος Γκουτούμης Ευθύμιος Γκούτσιας Ευθύμιος Γκρέκος 
Κων/νος Γούλας Πέτρος Γουλιάμης Σπυρίδων, Γραββάνης Γεώρ
γιος Γραμματικόπουλος Αντώνιος Γραφάκος Δημήτριος Γρυλλά- 
κης Κων/νος, Δαγαλάκης Ελευθέριος Δανιήλ Παναγιώτης Δανίκα 
Ευαγγελία, Δασκαλάκης Κίμωνας Δασκαλάκης Κυριάκος Δεληγι- 
άννης Λουκάς Δερμιτζάκης Γεώργιος Δήμα Πανωραία, Δημητρι- 
άδης Κων/νος Δοξανάκης Στυλιανός Δόσκας Μιχαήλ, Δούκας Νι
κόλαος ΔουλφήςΙωάννης ΔουμάναςΝέστωρ, ΔουμανάςΝέστωρας 
Δουράκης Βασίλειος Δρακόπουλος Λυκούργος Δρίμης Σωτήριος 
Δροσάκη Γιαννούλα, Ευαγγελίδης Χρήστος Ευαγγέλου Αθανάσι
ος Ευθυμιάδης Χρήστος Ευθυμίου Βασίλειος Ευθυμίου Γεώργι

ος, Ζαβουδάκης Ιωάννης Ζαγοριανάκος Ιωάννης Ζάκκας Αθανάσι
ος Ζαμπετάκης Γεώργιος Ζαραβούτσης Φώτιος Ζαριφόπουλος 
Γεώργιος Ζαρρής Κων/νος, Ζαφειράκος Σαράντος Ζαχαράτου Αλε
ξάνδρα, Ζεπίδης Παναγιώτης Ζερβάκης Ηρωδίωνας Ζέρβας Πέ
τρος Ζήσης Ευθύμιος Ζίωγας Ιωάννης Ζουμπούλης Σωτήριος Ζυ- 
γολάνης Γρηγόριος Ζώης Αθανάσιος, Ζώης Δημήτριος Ζώμπος 
Θεόδωρος Ηλιόπουλος Αυγερινός Ηλιόπουλος Γεώργιος Ηπειρώ- 
της Παναγιώτης Θανασούλας Γεώργιος Θεοδωρίδης Θεόδωρος 
Θεοδωρόπουλος Αριστοτέλης Θεοδωρόπουλος Κων/νος Θεοδώρου 
Θεόδωρος Θεοδωρούδης Δημήτριος Θεοχαρίδης Αθανάσιος Θεω- 
νάς Δημήτριος Θραψίμης Διονύσιος Θωμαίδης Ιορδάνης Θωμάς 
Ιωάννης Θωμόπουλος Θεώνης Ιωακείμ Ευάγγελος Ιωαννίδου 
Μαρία, Ιωσηφιδης Ιωάννης Καββαδίας Ευάγγελος Καβούνης Ευ
στράτιος Καζακέας Σαράντος Καζαμαριώτης Κων/νος Καζαντζί- 
δου Σάρρα, Κάκος Λάμπρος Καλαθάς Γεώργιος Καλαμπαλίκης Ιω
άννης Καλαντζή Μαγδαληνή, Καλδής Δημήτριος Κάλδης 
Δημήτριος Καλενδέρης Χρήστος Καλέσιος Κων/νος Καλιάμπος 
Διονύσιος Καλλαντζής Ευάγγελος Καλπακιώρης Θεοφάνης, Κα
λύβας Γρηγόριος Κάλφας Στέργιος Καμάτσος Γεώργιος Καναβέ- 
λης Ανδρέας Καναράς Εμμανουήλ, Κανατά Αικατερίνη, Κανδυλά- 
κης Αντώνιος Καπαγεριδης Σταύρος Καπετανάκης Αλέξανδρος 
Καπριστέντζης Χρήστος Καρακίτσιος Θεόφιλος Καρακοντάκης 
Κων/νος Καραμανίδης Κων/νος Καραμάρκος Δημήτριος Καρα- 
στεργίου Θεόδωρος Καραχάλιος Αρίστος Καραχρήστος Παναγιώ
της Καραχρυσάφης Νικόλαος Καρδάκος Στυλιανός Καρδάμης 
Παναγιώτης Καρδιανός Ιωάννης Καρέλος Δημήτριος Καριώτης 
Ευστράτιος Κατόπης Δημήτριος Κατριμπούζας Νικόλαος Κατσα- 
μπούλας Πέτρος Κατσιγιάννης Δημήτριος Κατσιγιάννης Ιωάν
νης Κατσίκας Δημήτριος Κατσίμπρας Άγγελος Κατσίφας Χρή
στος Κατσιώτης Σπυρίδων, Κατσόρχης Σταμάτιος Καφεντζής 
Στέφανος Κελεπούρης Θωμάς Κεσίδης Ιωάννης Κεσίδης Σάββας 
Κεστεκίδης Χαράλαμπος Κεφαλάς Ιωάννης Κεχαγιόγλου Κων/νος 
Κήρυκος Κων/νος Κιάκος Αθανάσιος Κιζιρίδης Θεόφιλος Κιουρ- 
τσίδης Αθανάσιος Κίτσιος Οδυσσέας Κλητηρίνος Αθανάσιος Κοκ- 
καλιάρης Γεώργιος Κοκκινογένης Αθανάσιος Κόκκινος Γεώργιος 
Κόκκινος Ελευθέριος Κοκορόσκος Γεώργιος Κοκόσης Βασίλειος 
Κολοβός Ευστάθιος Κολυβάκης Γεώργιος Κονδύλης Παναγιώτης 
Κονιδάρης Αλέξανδρος Κοντορούδας Δημήτριος Κορώνης Σταύ
ρος Κοσκινάς Κων/νος Κοσμίδης Κων/νος Κοσμίδης-Μικρόπου- 
λος Ισαάκ, Κοσσιώρης Αριστείδης Κοσσυβάκης Ιωάννης Κοτσαλί- 
δη Ολυμπία, Κοτσιφάκου Γεωργία, Κούβαρης Δίκαιος Κούβλη 
Αναστασία, Κουζέλης Ιωάννης Κουκούρης Αναστάσιος Κούλης 
Ηλίας Κουλιαβέτας Κων/νος Κουλουκτσής Βασίλειος Κουλου- 
μπής Αναστάσιος Κουμπιάς Χρήστος Κουριώτης Αλέξανδρος 
Κούρτης Κων/νος Κούσιαντας Γεώργιος Κούτης Παναγιώτης 
Κούτλας Χρήστος Κουτρουμπές Μιχαήλ, Κούτσης Απόστολος 
Κουτσίκος Κων/νος Κόφφας Λάζαρος Κράκας Βασίλειος Κρασονι- 
κολάκης Γεώργιος Κρεμμύδας Παντελεήμων, Κριδεράς Χρήστος 
Κριδέρας Χρήστος Κρικόπουλος Μαυροδής Κροκίδης Σπυρίδων, 
Κύργιος Γεώργιος Κυριακάκης Απόστολος Κυριακίδης Αθανάσι
ος Κυριακίδης Ιπποκράτης Κυριακούλιας Ιωάννης Κυριόπουλος 
Στυλιανός Κωνσταντάκης Παναγιώτης Κωνσταντινίδης Ηλίας 
Κωνσταντόπουλος Κων/νος Κωνσταντόπουλος Σπυρίδων, Κων- 
σταντός Βασίλειος Κωστάκης Ευάγγελος Κωστάκος Σπύρος Κω- 
στόπουλος Κων/νος Κώτουλας Ευάγγελος Κωτσάκης Ιωάννης 
Λάδας Ιωάννης Λαζαρίδης Δημήτριος Λαζάρου Ιωάννης Λάζος 
Κων/νος Λάλος Παναγιώτης Λαμπριδης Ηλίας Λαμπρινίδης Ηλί
ας Λαμπρόπουλος Σωτήριος Λαμπρούσης Μάνθος Λάππας Βασί
λειος Λάππας Κων/νος Λαυκιδης Απόστολος Λαφαζάνης Βασίλει
ος Λαχανάς Γεώργιος Λαχανάς Παναγιώτης Λέσσης Νικόλαος 
Λεχούδης Κων/νος Λιάβας Γεώργιος Λίβανός Ιωάννης Λιόλιος Ιω
άννης Λιόνης Ευάγγελος Λίτος Δημήτριος Λίτσας Αριστείδης
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Λουτραγώτης Παναγιώτης, Λυπηρίδης Βασίλειος, Λώλη Μαρίνα, 
Μαγγίδας ΚωνΑος Μακρανδρέου Αθανάσιος, Μακρής Χαράλα
μπος, Μακρίδης Ιωάννης, Μακρίδης Φίλιππος, Μαλάκης Περιστέ- 
ρης Μάλλιου Θεοδώρα, Μανε'ιας Εμμανουήλ, Μανε'τας Παράσχος 
Μανιαδάκης Μιχαήλ, Μαντζώλης Ευάγγελος Μανωλεδάκης Ιωάν- 
νης Μανώλης Χρηστός Μαργαρίτου Καλλούδα, Μαργέλος Από
στολος Μαργώνης Απόστολος Μάρης Νικόλαος Μαρκάκης Ιωάν- 
νης Μάρκος Βασίλειος Μάρκος Χρηστός ΜαρκουίζοςΧαράλαμπος 
Μαρκουΐζος Χαράλαμπος Μαρούδας Αντώνιος Μαστάγγας Διονύ
σιος Μαστρογιαννάκη Ειρήνη, Μαστρογιαννάκος Γρηγόριος Μαυ- 
ραντζάς Κων/νος Μαυρούλης Κων/νος Μαυροφόρος Εμμανουήλ, 
Μελίδης Μιχαήλ, Μελίστας Νικόλαος Μήτσιος Αθανάσιος Μήτσι- 
ος Ιωάννης Μικρόπουλος Ευστάθιος Μιχαηλίδης Γεώργιος Μίχος 
Νικόλαος Μόσχος Χρήστος Μουνταλάκης Σταύρος Μουρατιδης 
Κων/νος ΜουρατίδηςΛεωνίδας Μουρσιας Παναγιώτης Μουρτζης 
Ανδρεας Μουσιάρης Κων/νος Μουστάκας Φώτιος Μουτογεώργος 
Δημήτριος Μουχάκη Αριστούλα, Μουχτής Αθανάσιος Μπαϊράμης 
Παναγιώτης Μπαϊραμισλής Ιωάννης Μπακαλάκης Μόσχος Μπά
κας Γεώργιος Μπάκας Ευστάθιος Μπακογιάννης Γεώργιος Μπα
κόλα Μαλαματή, Μπαλαλά Αλεξάνδρα, Μπαλασόπουλος Γεώργιος 
Μπαλούκας Ιωάννης Μπανάνης Παντελής Μπανιάς ΚωνΑος 
Μπαντής Σπυρίδων, Μπάρα Ευαγγελή, Μπαρδάκης Κων/νος 
Μπαρμπέρης Γεώργιος Μπασιαδήμας Χρήστος Μπατάλη Σπυρι- 
δούλα, Μπατσολάκης Κων/νος Μπαχούμας Λάμπρος Μπεκρόπου- 
λος Φώτιος Μπόμπες Βάιος Μπενάζης Κων/νος Μπενε'τση Δήμη
τρα, Μπεχλιούλης Δημήτριος Μπίντακας Αθανάσιος Μπλάνας 
Ιωάννης Μπολτέτσος Ιωάννης Μποστανίτης Γεώργιος Μπουκης 
Ηλίας Μπουκουβάλας Βασίλειος Μπουλιέρης Ιωάννης Μπούρας 
Δημήτριος Μπούσπουρας Παναγιώτης Μπραζιώτης Αθανάσιος 
Μπράντης Κων/νος Μπρίλης Γεώργιος Μυλωνάς Ιωάννης Νάκος 
Αθανάσιος Νασούλας Γεώργιος Νόστος Χρήστος Νάτσιας Ευάγ
γελος Νέζης Παναγιώτης Νεραντζάκης Αρίστππιος Νετούδης Γε
ώργιος Νικηφορίδης Σταύρος Νικολαϊδης Ελευθέριος Νικολάου 
Γρηγόρχος Νικολάου Θωμάς Νικολόπουλος Νικόλαος Ντάλλας 
Ιωάννης Νταλούκας Νικόλαος Νταναβάρας Κων/νος Ντάνης Λά
μπρος Νταουντάκης Αριστείδης Ντεντοπούλου Καλλιρόη, Ντζού- 
φρας Περικλής Ντύτας Γεώργιος Ξανθόπουλος Κυριάκος Ξύφτης 
Αθανάσιος Οικονομέας Σταύρος Ορφανός Αργύριος Οσεπίδης 
Ελευθέριος Παγούνης Κων/νος Παγώνης Κων/νος Παλιούρας 
Κων/νος Παμλίδης Λάζαρος Παναγάκη Σωτηρία, Παναγιωτάκος 
Αλέξανδρος Παναγιωτίδης Παναγιώτης Παναγιωτίδης Χρήστος 
Παναγόπουλος Αναστάσιος Παναγόπουλος Απόστολος Παναγό- 
πουλος Νικόλαος Παναγόπουλος Παναγιώτης Πανακούλιας Γε
ράσιμος Πανδριάς Αστέριος Πανολίας Νικόλαος Πανταζής Ανα
στάσιος ΠανχαζήςΙωάννης ΠάνταςΒασίλειος ΠάντουλαςΚων/νος 
Παπαβασιλείου Αννίβας Παπαβασιλείου Βασίλειος Παπαγεωργίου 
Γεώργιος Παπαγεωργίου Ευάγγελος Παπαγιάννης Ιωάννης, Πα- 
παγρηγορίου Ιωάννης, Παπαδάκης Γεώργιος Παπαδάκης Κων/νος, 
Παπαδάκης Μιχαήλ, Παπαδάκος Χρήστος Παπαδογιαννάκης Πέ
τρος Παπαδόπουλος Αθανάσιος Παπαδόπουλος Βασίλειος Παπα
δόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Νι
κόλαος Παπαευθυμίου Αθανάσιος Παπάζης Απόστολος, Παπάζης 
Ηλίας Παπαηλιάς Ηλίας Παπαθανασίου Ελευθέριος Παπαϊωάν- 
νου Αντωνία, Παπακώστας Αγαθάγγελος Παπανάγνος Ανέστης 
Παπανικολάου Δημήτριος Παπαροίδάμης Νικόλαος Παπατρια- 
νταφύλλου Χαράλαμπος Παπαφωτίου Πολύβιος Παπαχρήστος 
Γεώργιος Παπαχρήστος Λεωνίδας Παπουτσάκης Ιωάννης Παπ-

πάς Γρηγόριος Παππάς Ευάγγελος Παρασκευάς Παρασκευάς Πα- 
τσιάς Λάμπρος Παυλίδης Πέτρος Παύλος Προκόπιος Παύλου 
Κων/να, Πάχης Βασίλειος Πέγιος Ευάγγελος Περβολαράκης Κων/ 
νος Περουστιάνης Αναστάσιος Περσίδης Ευστάθιος Πετρόπου- 
λος Αθανάσιος Πετρούλας Δημήτριος Πέττας Ιωάννης Πήλιος 
Γεώργιος Πλατανιά Αγγελική, Πλεξίδας Εμμανουήλ, Πλχάκος Βα
σίλειος Πολάτος Παναγιώτης Πολίτης Γεώργιος Πολιτίδης Αλέ
ξανδρος Πολυδωρόπουλος Ιορδάνης, Πούλιος Ευάγγελος Πούλιος 
Ζήσης Πουλόπουλος Αθανάσιος Πουρνάρας Δημήτριος Πράντα- 
λος Πέτρος Πράπας Παναγιώτης Πρεβεζιάνος Βασίλειος Πριτσι- 
ούλης Δημήτριος Προκοπίου ΚωνΑος Πρωτόγηρος Παναγιώτης 
Ραμφόπουλος Αβραάμ, Ραχήλης Ιωακείμ, Ρεντίφης Στέφανος Ρέ- 
τσας Ιωάννης Ρουμελιώτης Κων/νος Ρουσογιάννης ΚωνΑος Σαϊ- 
σάνας Θεόδωρος, Σακελλαράκης Ιωάννης Σαλκάμης Εμμανουήλ, 
Σάλλας Στέφανος, Σαπλαμιδου Αναστασία, Σασλής Αντώνιος 
Σδράλης Θωμάς Σεϊδόγλου Δημήτριος Σεΐντης Γεώργιος Σερβέ 
Ευθυμία, Σιαμάτας Απόστολος Σιμιτζής ΚωνΑος Σιμορέλης Δη- 
μήτριος Σιντόρης Βασίλειος Σιούτης Χρήστος Σιταράς Ευάγγε
λος Σιώζιος Κων/νος Σιώζος Ηλίας Σκανδάλης Παναγιώτης 
Σκαρλάτος Αντώνιος, Σκορδάς ΚωνΑος Σκούρας Αθανάσιος, 
Σκούρας Βασίλειος Σκουταριώτης Ευστράτιος Σμύρνής Λεωνί
δας Σουλακέλλης Κων/νος Σοφιανίδης Παύλος Σοφίας Γεώργιος 
Σπανέας Μιχαήλ, Σπανουδάκης Σταμάτιος Σπανούδης Βασίλειος 
Σπυρίδης Ανέστης Σπυριδωνίδης Χαράλαμπος Σπυρόπουλος Δη- 
μήτριος Σταθάτος Γεράσιμος Στάθης Γεώργιος Σταθόπουλος Λε
ωνίδας Σταθοράκης Στέφανος Σταματάκης Αλέξανδρος Σταμά- 
της Σωτήριος Σταματίου Δημήτριος-Αθανάσιος Σταμοπούλου 
Ανθή, Σταμούλος Ιωάννης Σταυρουλάκης Στυλιανός Στεργίου 
ΚωνΑος Στεφανάκης Ιαχάννης Στεφανίδης Παύλος Στράγκας Νι
κόλαος Στρατηγόπουλος Γεώργιος Στριμπίνος Αναστάσιος Συμε- 
ωνίδης Ανέστης Σφακιανάκης Νικόλαος Σφυρίδης Γεώργιος Σω- 
μαράκης Σαράντος Τάνιος Γεώργιος Τανχαλάκης Θεμιστοκλής 
Τασάκος Χαράλαμπος Τασιάς Στέφανος Τερζής Γεώργιος Τερζί- 
δης Σταύρος Τζανές Θεόδωρος Τζέκος Μιχαήλ, Τζελέπης Γεώργι
ος Τζιλιγκάκης Μιχαήλ, Τζίμος Ηλίας Τζίρτης Γεώργιος Τζίφας 
Αλέξανδρος Τόγιας Δημήτριος Τόττας Χαράλαμπος Τουγουντζό- 
γλου Δημήτριος Τουράλης Δημήτριος Τραϊανόπουλος Βασίλειος 
Τρακάκης Βασίλειος Τραχίλης Χρήστος Τριανταφυλλάκη Ελένη, 
Τρίγκας Γεώργιος Τράτας Αναστάσιος Τσάγκας Παναγιώτης 
Τσαμουδάκης Χριστόφορος Τσανακτσής Χαράλαμπος Τσαντηρί- 
δης Γεώργιος Τσαρακτσής Χρήστος Τσεβραίνης Θεοχάρης Τσέρ- 
γας Θεοδόσιος Τσιάβος Παύλος Τσίγκας Ηλίας Τσύτνας Βασίλει
ος Τσικούρας-Πούλιος Ηλίας Τσίνας Φώτιος Τσίντζος Λάμπρος 
Τσιούκας Αχιλλέας Τσιούτσιας Δημήτριος Τσίρμπας Παναγιώ
της Τσιώλης Παναγιώτης Τσολακίδης Ανδρέας Τσολακίδης Ιω
άννης Τσόντζος Σπυρίδων, Τσορμπατζούδης Αθανάσιος Τσώνου 
Ελένη-Μαρία, Τσώρακας Γεώργιος Φακός Παναγιώτης Φανουρ- 
γιάκη Φωτεινή, Φαρμακιώτης Αντώνιος Φαφούτης Νικόλαος Φε- 
ρενίδης Παναγιώτης Φιλίππου Παναγιώτης Φουντουκίδης Λεω
νίδας^ΦουρτινάκηςΜιχαήλ,ΦούσκοςΕμανουήλ,ΦράγκοςΚωνΑος 
Φυδανίδης Δημήτριος, Φωτεινόπουλος ΚωνΑος Χαλκιά Ερασμία, 
Χαλχααδάκης Εμμανουήλ, Χαλκιάς Δημήτριος Χαντζή Παναγιώ
τα, Χάντζος Εμμανουήλ, Χαρίσης Γεώργιος Χαρίτος Νικόλαος Χα- 
τζησταμάτης ΚωνΑος Χατζόπουλος Νικόλαος Χήρας ΚωνΑος 
Χλοψιούδης Βασίλειος Χριστιάς Αναστάσιος Χριστοφορίδης Χα
ράλαμπος Χρυσαείδης Λεωνίδας Χύτας Χρήστος Ψαρράς Ηλίας 
Ψυλλάκης ΚωνΑος
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>Με το βαθμό του Αρχκρύλακα οι, Ακούτας Γεώργιος, Ακρά- 
τος Ανδρέας Αλελής Θεοδόσιος, Αρβανιχάκης Ζαχαρίας Αρχηνός 
Επαμεινώνδας Γούλας Παναγιώχης Θεοδωρίδης Ανασχάσιος, 
Θεοχαρόπουλος Γεώργιος Καρανάσιος Θωμάς Καρανάσος Πα- 
ναγιώχης Καχσικούδης Βασίλειος Κοντοδήμας Μάρκος Κούζη- 
λος Γεώργιος Αέντζιος Γεώργιος Λουβιχάκης Μιχαήλ, Λουπασά- 
κης Μιχαήλ, Μακανχάσης Βασίλειος Μανουσάκης Εμμανουήλ, 
Μαχαιρίδης Αναστάσιος Μόσχος Νικόλαος Νανάσος Νικόλαος 
Παλαιογεωργίου Χρυσόστομος, Πεχράκος Δημήτριος, Πλιάκος 
Ιωάννης Πολαχίδης Κοσμάς Σακαγιάννης Κων/νος Σαμιώτης 
Ιωάννης Σαμορέλης Δημηχριος Σγαρδέλης Ιωάννης Σιάφακας 
Κων/νος Σίσκογλου Νέστωρ, Σπετσιέρης Λεωνίδας Σταμαχάκης 
Νικόλαος Σχαμούλης Ευθύμιος Στάνχζιος Πασχάλης Τζάγκας 
Αντώνιος Τζεφεράκος Δημηχριος Τουλούμης Γεώργιος Τσου- 
χσουλικλης Αθανάσιος Φαραός Ιωάννης Φραγκούλης Κων/νος 
Χαρδαλιάς Αλέκος Χαχζηβασιλείου Παντελής Χατζηλαζάρου 
Ζαφείρης
>Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα οι, Αυγε'ρης Αντώνιος Κω- 
νχσιώτης Ευστράτιος
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Βασιλόπουλος Ευστάθιος 
Δήμος Θεόδωρος Κοζαρτσής Αιμίλιος Μιλχσακάκης Νικόλαος 
Χαλκίδης Σάββας, Χουρίδης Ηλίας Ψωμάς Ιωάννης 
>Με το βαθμό του Ειδικού Φρουρού οι, Αθανασίου Κων/νος 
Παπαϊωάννου Βασίλειος

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

> Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Α Α  Λακωνίας, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήπο
τε υπηρεσία των ΑΔ. Εύβοιας ΓΑΔ.Π. Ιονίων Νήσων, ΓΑΔ.Π. 
Κρήτης, AT. Σύρου ή AT. Ρόδου, τηλ 6976072155.
> Αρχκρόλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Μαγνησίας επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ ΑΔ.ΘεσΜ'κης τηλ. 6936792690.
> Αρχκρόλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Ηλείας επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ Α Δ.Θ εσΜ 'κης χηλ. 6937437957,2623071111.
> Υπαρχιφόλακας που υπηρετεί στην Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Μαγνησίας τηλ. 6946086292.
> Υπαρχκρύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Αχαΐας, επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των Α.Δ. Άρτας Ιωαννίνων, Πρέβεζας Λευκάδας Θεσπρωτίας 
Ακαρνανίας ή Ατωλίας τηλ. 6977266105.
> Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Τσουλούφας που υπηρετεί στην 
Άμεση Δράση Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσ/νίκης τηλ. 
6978978207.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠ0ΣΤΡΑΤΩΝ

A Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ενωσης Αποσχράτων Αξιωμα-

0  Ο μ ιλος Φ ίλω ν Α σ τυ νο μ ία ς  Α ιγ ά λ εω  
α π ευ θ ύ ν ε ι στο μ έλ η  το υ  κα ι σε όλο  το  
Α σ τυ νο μ ικό  Σώ μα  τ ις  θ ε ρ μ ό τ ε ρ ε ς  ε υ χ έ ς  
γ ιο  τ ις  ε ο ρ τ έ ς  τω ν  Χ ρ ισ το υ γ έν ν ω ν  κα ι τη ς  
Π ρ ω το χ ρ ο ν ιά ς

χικών Αστυνομίας Πόλεων, συνελθών σε συνεδρίαση με θέμα τα 
εξαγγελθέντα νέα οικονομικά μέτρα,εκφράζει ομόφωνα την ανησυ
χία αλλά και την αντίθεση του στα μέτρα αυτά.
Η κατάργηση της 13-14 σύνταξης η επαναφορά του ΛΑΦΚΑ οε 
συνάρτηση με την αύξηση του Φ.ΠΑ καθώς και με την εφαρμο
γή πλήθους άμεσων και έμμεσων φόρων, έχουν ως αποτέλεσμα την 
έως 20% μείωση των ετήσιων αποδοχών μας 
Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί της τ. Α  Π. και μετέπειτα της ΕΛΑΣ, 
αισθάνονται υπερήφανοι α)για την κοινωνική τους πορεία, μια πο
ρεία που είχε ως γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη και την εφαρ
μογή των νόμων, πορεία η οποία διακρίνεται από τον καθημερινό 
κίνδυνο ζωής πόσοι και πόσοι άλλωστε από τους συναδέλφους μας 
δεν έπεσαν στο βωμό διά την προάσπιση της Δημόσιας Ασφάλειας 
και β)δια την τακτική και την άνευ αντιρρήσεων αποδοχή των κε- 
κανονισμένων εισφορών προς το κράτος 
Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί οι οποίοι πάντα στάθηκαν πιστοί στα 
καθήκοντα και υποχρεώσεις των, τώρα καταδικάζονται στην ανέ
χεια, στην αδυναμία εκπλήρωσης του οικογενειακού προϋπολογι
σμού, χωρίς αυτοί οι ίδιοι να φέρουν ίχνος ευθύνης όντες πιστοί και 
τακτικοί στις οικονομικές τους εισφορές προς το κράτος 
Επιφυλασσόμεθα παντός νόμιμου δικαιώματος μας δια προσβολήν 
των επαχθών αυτών μέτρων και την βελτίωση των συνθηκών δια
βίωσης των μελών μας αλλά και την ηθική προστασία και υποστή
ριξη αυτών, όπως ορίζει το αρθ.3 του καταστατικού μας Τασσόμεθα 
δε συμπαραστάτες και στα αιτήματα των εν ενεργεία συναδέλφων 
μας.
I ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ TO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Μετά από πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αποφοίτων Αξιωματικών 
ΣΣΕ Τάξης 1978, συνήλθαν την 10 Νοε. 2010 η Πανελλήνια Ομο
σπονδία Ειδικών Δυνάμεων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνδέ
σμων Αποσχράτων Αξιωματικών ΣΣΕ, η Λέσχη Αεροπορίας Στρα
τού, οι Σύνδεσμοι Αποσχράτων Αξιωματικών ΙΠ-ΤΘ, ΠΒ, MX, ΑΣ, 
οι Σύνδεσμοι Αξιωματικών Τάξεων Σ.Σ.Ε. 1952,1957,1959,1960, 
1961, 1963, 1965, 1966,1968, 1969,1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 
1976,1978, 1980, 1981, 1982 που εκπροσωπούν την πλειοψηφία 
των ε.α. στελεχών του Σ.Ξ. με σκοπό την εξέταση της κατάστασης 
του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και την υποβολή προτάσε
ων για την εξυγίανση και βιωσιμότητα του. Οι αιρετοί πρόεδροι ή 
εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων, μετά από διεξοδική συζήτηση, 
συμφώνησαν και εκδίδουν την ακόλουθη ανακοίνωση:...
«Η κατάσταση του Μ.Τ.Σ. είναι γνωστή καθώς επίσης είναι γνω
στές και οι προτάσεις-απόψεις των Προέδρων του Μ.Τ.Σ. και της 
ΕΑΑΣ, που πιστεύουμε ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα χωρίς ευ
ρύτητα, ρεαλισμό και κυρίως σε βάρος των συμφερόντων των με
λών (μετόχων και μερισματούχων). Θεωρούμε ότι για το Μ.Τ.Σ. 
υπάρχει λύση αρκεί αυτή να στηριχτεί σε βασικές αρχές και προ
ϋποθέσεις όπως δικαιοσύνη, ανταποδοτικότητα, λογική, διαφάνεια, 
στο πλαίσιο ίσης μεταχείρισης και φυσικά μακριά από συντεχνια
κές και άλλες πολιτικές-κομματικές εξαρτήσεις και σκοπιμότητες 
Το πρόβλημα εντοπίστηκε πριν από μια 20ετία περίπου και γι’ αυτό 
ψηφίστηκε ο Ν. 1911/1990. Στη συνέχεια όμως 1) Οι λανθασμένες 
επιλογές και αποφάσεις μεμπτών εκ των κατά καιρούς διορισμένων 
Δ.Σ., αλλά κυρίως των πολιτικών προϊσταμένων του Μ.Τ.Σ., 2 ) Η 
αποφυγή έκδοσης των προβλεπόμενων από τους Ν. 1911/1990 και 
Ν. 1975/1991 σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων (που αποτελεί 
παράλειψη νομοθέτησης), 3) Η ελλειμματική οχέση μετόχων προς 
μερισματούχους της ΕΑΑΣ που αποτελεί το πρωταρχικό και κύριο 
πρόβλημα και δημιουργεί σοβαρό ετήσιο έλλειμμα της τάξης των 
50 εκατ. ευρώ και κατ’ επέκταση την ανάγκη συνεχούς δανεισμού 
του Ταμείου, 4) Η άδυτη κατανομή στα ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ των κοι
νωνικών πόρων του ΥΠΕΘΑ (όπως ίσχυε στο παρελθόν), 5 Η άρνη-
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ση χης Πολιτείας να χαρακτηρίοει το ΜΤΣ ως επικουρικό, με την 
έννοια της συμμέτοχης του Κράτους ως εργοδότη, παρά τις θετικές, 
επί του θέματος αποφάσεις του ΣτΕ και 6) Η χαμηλότατη συμμετο
χή της ΕΛΑΣ σε κοινωνικούς πόρους οδήγησαν το ΜΤΣ στη ση
μερινή τραγική οπτονομική κατάσταση, αλλά ακόμη αναστρέψιμη. 
Μία κατάσταση για την οποία προφανώς ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ού
τε οι εν ενεργεία συνάδελφοι (μέτοχοι) ούτε οι εν αποστρατεία (με- 
ρισματούχοι), είτε του ΣΞ είναι, είτε της ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι επί 35 έτη 
κατέβαλαν ή συνεχίζουν να καταβάλουν αδιαλείπτως την εισφορά 
τους Επομένως η λύση θα πρέπει να δοθεί μέσα από δοκιμασμένες 
επιλογές που δεν θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους ε.ε. και 
ε.α., συναδέλφους στους οποίους ήδη έχει συρρικνωθεί το ετήσιο 
εισόδημα έως και 30%.
Διαφωνούμε κάθετα με τις απόψεις του σημερινού Προέδρου του 
Μ.Τ.Σ. περί αύξησης των εισφορών των εν ενεργεία συναδέλφων, 
περικοπής του μερίσματος κατά 25% (και κατά συνέπεια και του 
ΒΕΑ), την κατάργηση του επιδόματος θανάτου, τη θέσπιση ηλικια- 
κού ορίου για την έναρξη της καταβολής του μερίσματος στους δι
καιούχους κλπ, μέτρα που καταδεικνύουν απάνθρωπο και αντικοι
νωνικό χαρακτήρα, που έρχεται σε αντίθεση με την αποστολή και 
το κοινωνικό έργο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.
Καλούμε τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. (που διατέλεσε και Γεν. Διευθυ
ντής την περίοδο 2002-2004) να δηλώσει δημόσια, αν οι προτάσεις 
που δημοσιοποίησε είναι αποφάσεις - προτάσεις του Δ.Σ. ή προσω
πικές του και να συναισθανθεί το βάρος των ευθυνών που έχει απέ
ναντι στους χιλιάδες ε.ε. και ε.α. συναδέλφους που βλέπουν τις κά
θε είδους κρατήσεις τους όλα αυτά τα χρόνια, να σκορπίζονται στα 
τέσσερα σημεία του ορίζοντα.

Κατόπιν αυτών προτείνουμε:
Ι.Την εφαρμογή του Ν. 1911/1990, άρθρο 27 και την έκδοση του 
υπολειπόμενου Προεδρικού Διατάγματος περί διαχωρισμού του 
Μ.Τ.Σ. σε δύο ταμεία, ένα υπό το ΥΠΕΘΑ και το δεύτερο υπό το 
σημερινό Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Υ.ΠΡ.ΠΟ.). Εναλλα
κτικά να δημιουργηθούν άμεσα στο ΜΤΣ τελείως ξεχωριστοί λο
γαριασμοί, προκειμένου το μέρισμα να κατανέμεται στους μερι- 
σματούχους αναλογικά κατά κατηγορία - φορέα (Σ.Ξ. - ΕΛΑΣ.) με 
βάση τα έσοδα και τις εισφορές του κάθε φορέα αντίστοιχα (αρχή 
της ανταποδοτικότητας) ή κάλυψη του παραγομένου ετήσιου ελ
λείμματος από το Υ.ΠΡ.ΠΟ.
2. Τη νομοθετική ρύθμιση στο πνεύμα του καταργηθέντος ΑΝ 
2141/1939, ώστε οι κρατήσεις των κοινωνικών πόρων των ΕΔ να 
συγκεντρώνονται πλέον σε κεντρική οπτονομική υπηρεσία του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας το οποίο στη συνέχεια να τις διανέ
μει στα τρία αμιγή Μετοχικά Ταμεία (Στρατού-Ναυτικού-Αεροπο- 
ρίας), ανάλογα με τον αριθμό των μετοχομερισματούχων τους Στη 
συνέχεια και μετά την εξυγίανση του Μ.Τ.Σ., να εξετασθεί η ενοποί
ηση και των τριών ταμείων με τους όρους που έχουν συμφωνήσει οι 
τρεις Ενώσεις (ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ), όπως αυτοί φαίνονται στη σχε
τική ανακοίνωση της ΕΑΑΑ Οι κοινωνικοί πόροι, κατ’ εφαρμογή 
της προβλεπόμενης διαδικασίας δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προ
ϋπολογισμό.
3. Την ένταξη του Ταμείου (ή και των τριών εφόσον ενοποιηθούν) 
στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης με συμμετοχή της Πολιτείας 
ως εργοδότη, αντίστοιχη με αυτή των λοιπών εργαζομένων ή προ
σπάθεια εξεύρεσης νέων πόρων, καθόσον οι κοινωνικοί πόροι μειώ
νονται δραματικά.
4 .  Την αξιοποίηση (ή ανταποδοτικότητα) σε παραχωρήσεις ακινή- 
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των περιουσίας ΤΕΘΑ ή ενοικίαση αυτών (π. χ. ανάπτυξη υποδο
μών πράσινης ενέργειας σε στρατόπεδα από ιδιώτες τέλη στάθμευ
σης ή χρήσης Α/Δ του Σ.Ξ. από ιδιώτες ή την ΥΠΑ κ,λπ.)

Την αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Μ.Τ.Σ. 
και του Δ.Σ. με τη συμμετοχή και αιρετών εκπροσώπων των συνδέ
σμων των μερισματούχων.
6. Για την εξυγίανση:
α. Εφόσον υλοποιηθεί η παραπάνω προτεινόμενη ρύθμιση ενοποί
ησης των κοινωνικών πόρων, το 50% του ποσού που θ’ αντιστοι
χεί στο Σ.Ξ. για μία εξαετία, να διατίθεται για την αποπληρωμή μέ
ρους του χρέους (εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ κατ’ έτος) δηλαδή 150 
εκ. ευρώ.
β. Το 50% από τις κατ’ έτος εισφορές των ε.α στελεχών του Σ.Ξ. 
υπέρ Ε. ΑΣ. (εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ κατ’ έτος). Δηλαδή για μία 
5ετία 110 εκ. ευρώ. γ. Συμψηφισμός των οφειλών-υποχρεώσεων 
του Κράτους προς το ΜΤΣ (εκτιμάται σε 20 εκατ. ευρώ). Εφάπαξ 
ρύθμιση 20 εκατ. ευρώ.
δ. Από υποχρεώσεις της εταιρείας PICAR ΑΕ ετών 2015 και 2016, 
σύνολο 36 εκατ. ευρώ.
ε. Διακανονισμό αποπληρωμής του υπολοίπου χρέους με το Υπουρ
γείο Οπτονομικών.
7. Τη συγκρότηση άμεσα επιτροπής η οποία εντός μηνάς να εξετά
σει και να εισηγηθεί επί των παραπάνω προτάσεων, συγκεκριμένα 
μέτρα εξυγίανσης και λειτουργίας του ΜΤΣ, στην οποία να συμμε
τέχουν ισομερώς εκπρόσωποι: Των ε. ε. στρατιωτικών που θα ορι- 
σθούν από το ΓΈΣ (πλην των μελών του ΔΣ του ΜΤΣ), ως μέτοχοι, 
των συνδικαλιστικών φορέων της ΕΛΑΣ, ως μέτοχοι, των Συνδέ
σμων αποστράτων του ΣΞ, ως μερισματούχοι, των Συνδέσμων απο- 
στράτων της ΕΛΑΣ, ως μερισματούχοι, της ΕΑΑΣ (εκπροσωπεί 
πλην του ΣΞ και τη Χωροφυλακή) και του ΜΤΣ.
Καλείται ο Αρχηγός του ΓΈΣ να στηρίξει τις παραπάνω προτάσεις 
και να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων του, δεδομένης μάλιστα της συμμετοχής του ΓΈΣ 
στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. Θεωρούμε αναφαίρετο δικαίωμα μας την εκ
πλήρωση των υποχρεώσεων του Μ.Τ.Σ. προς τους μερισματούχους 
του Σ.Ξ. (μερίσματα, Β.Ε Α , κλπ), χωρίς περικοπές ή επιπλέον κρα
τήσεις στους ε.ε. συναδέλφους μας αλλά κυρίως με οεβασμό και 
αναγνώριση του έργου και της αποστολής των στελεχών. Είναι αδι
ανόητο το τεράστιο συσσωρευμένο και αλόγιστο χρέος που προήλ
θε από τα λάθη και τις επιλογές της Πολιτείας να το πληρώσουν αυ
τοί που ήταν πάντοτε συνεπείς στην εκπλήρωση των οικονομικών 
τους υποχρεώσεων προς το Ταμείο.
ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ!!!
Καλούμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εμπιστευόμενοι το ενδια
φέρον του για το προσωπικό, στην υλοποίήση της δέσμευσης του 
σε συνέντευξη από τον Ιανουάριο του 2010, για μία δίκαιη λύση, 
που να δικαιώνει επιτέλους τα στελέχη του Στρατού και θ’ ανα
γνωρίζει το έργο τους ».
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8634/2009 απόφαση του Πρωτοδικεί
ου Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκε -αναγνωρίστηκε το Σωματείο με την 
επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΝΟ
ΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με έδρα την Θεσσαλονίκη οδός Προμη- 
θέως 1 (2ος όροφος) Τ.Κ 546 27 τηλ. 2310-553538 και ίάχ. 2310- 
553430. Σήμερα έχει εγγεγραμμένα μέλη περίπου πεντακόσια και 
το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως: Πρόεδρος: ΖΑΧΑ-



ΡΑΚΗΣ Σωτήριος τηλ. 6975905031 Γ,Γραμματέας: ΓΙΑΝΝΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος χηλ. 6975905020 Α Αντιπρόεδρος: ΓΟΥΛΑΣ 
Χρηστός τηλ. 6979972496 Β “Αντιπρόεδρος: ΚΟΚΟΤΑΣ Ευάγ
γελος τηλ. 6948754100 Γ Αντιπρόεδρος: ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ Σάβ
βας τηλ. 6977152325 Υπ.Δημ,Σχεσεων: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Χαράλα
μπος τηλ. 6977417413 Ταμίας: ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης τηλ. 
6975909080
Μεταξύ των σκοπών της Ένωσης είναι και οι κάθε μορφής συ- 
νταξιοδοτικες διεκδικήσεις σε κάθε επίπεδο πολιτικής εξουσίας της

χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώσεις - πορείες δια
μαρτυρίας παραστάσεις έγγραφα και κατάθεση δικογράφων σε κά
θε επίπεδο της Δικαστικής εξουσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και εκπροσωπήσεις σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Τα μέ
λη μας εφοδιάζονται με πλαστικοποιημένο Δελτίο Ταυτότητας το 
οποίο φέρει την φωτογραφία τους (με στολή) και όλα τα στοιχεία 
αναγράφονται στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Καλούμε 
τους εν αποστρατεία συναδέλφους που επιθυμούν να γίνουν μέλη 
της Ένωσης μας να επικοινωνήσουν με τα γραφεία μας».

[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ ΣΤΙΚΑ ΝΕΑ I

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ
ΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
Α «Η συνεχής αναβολή κάνει τις ηράξεις ατελείωτες...». 
Δημόκριτος
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010 και ...με το καλημέρα, στο Άργος οι σφαίρες 
πέφτουν σαν το χαλάζι. Κατά τη διάρκεια καταδίωξης ληστών, ένας συ
νάδελφός μας μεταφέρεται ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο. 
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010, η Κυβέρνηση συνεχίζει να αντιμετωπίζει 
τον ένστολο απαξιωτικά, σχεδιάζοντας νέες περικοπές των αποδοχών 
του, ενώ παραμένει αβέβαιο το μέλλον των νυχτερινών και των πενθη
μέρων. Για άλλη μια φορά οι διαβεβαιώσεις των αρμοδίων αποδεικνύο- 
νται κενές περιεχομένου και ο συνάδελφος εισπράττει την απογοήτευ
ση και την αδικία.
Στις 24 Σεπτεμβρίου 2010, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνάντησής 
μας με τον νέο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρηστό ΠΑΠΟΥ
ΤΣΗ, ύστερα από κατεπείγον αίτημα των Ομοσπονδιών μας για το ζήτη
μα που προέκυψε με τα νυχτερινά αλλά και τα πενθήμερα, ο κ. Υπουργός 
παρουσία και εκπροσώπων του λοιπού ένστολου προσωπικού, μας διαβε
βαίωνε ότι είναι γνώστης του θέματος και γ ι’ αυτό ήδη έχει ξεκινήσει σει
ρά επαφών με το Υπουργείο Οικονομικών για οριστική διευθέτηση -  επί
λυση του προβλήματος
Δεσμεύτηκε δε να δώσει συγκεκριμένες και οριστικές επί του ζητήματος 
απαντήσεις σε συνάντηση με τα Προεδρεία, προσδιορίζοντας αυτή στα 
μέσα της επόμενης εβδομάδας
Ο χρόνος όμως κύλησε χωρίς να υπάρξει η αναμενόμενη συνάντηση, ενώ 
η ίδια παρελκυστική τακτική ακολουθείται και από πλευράς Υπουργείου 
Οικονομικών, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τόσο την τοποθέτηση του γενι
κού του γραμματέα κ. Ηλία ΠΛΑΣΚΟΒΓΓΗ, κατά τη διάρκεια συνάντη
σής μας (8/9/2010), όσο και την ομιλία του Υφυπουργού κ. Φίλιππο ΣΑ- 
ΧΙΝΙΔΗ στη Βουλή τις προηγούμενες ημέρες 
Όλοι κινούνται στη «λογική» του Μνημονίου και των περικοπών...
Οι Ομοσπονδίες μας επαναλαμβάνουν σήμερα ρητά και κατηγορηματικά 
ότι δεν είναι διατεθειμένες να συμπράξουν στην εξαπάτηση της ελληνι
κής κοινωνίας Μάλιστα, με αφορμή και τη συνεδρίαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με αντικείμενο το νέο Κρατικό Προϋπολογισμό διαμηνύουν 
προς όλους τους αρμόδιους με τον mo επίσημο τρόπο, ότι η Κυβέρνηση 
πρέπει να διαθέσει γενναία κονδύλια για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνι
κής Αστυνομίας και να μην θεωρεί τον ένστολο ως εργαζόμενο Β’ κατη
γορίας ώστε η κοινωνία μας να μη βρεθεί ανυπεράσπιστη στην καλπά- 
ζουσα εγκληματικότητα και ο αστυνομικός απολογούμενος για πράγματα 
για τα οποία δεν ευθύνεται.
Β. Νυχτερινά -  Πενθήμερα
Ανακοινώνεται ότι χθες απογευματινά; ώρες ο Υφυπουργός Προστασί
ας του Πολίτη κ. Μανώλης ΟΘΩΝΑΣ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 
πρόεδρο της Π.ΟΑΣ.Υ. και ενημέρωσε ότι έχουν εξευρεθεί τα απαιτούμε- 
να κονδύλια για την κανονική πληρωμή των οφειλομένων νυχτερινών 
με την τρέχουσα μισθοδοσία (μηνός Νοεμβρίου) και ότι υπάρχει διασφά
λιση των κονδυλίων για την καταβολή των πενθημέρων και των νυχτε
ρινών για τους επόμενους μήνες 2010.
Οι Ομοσπονδίες είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν τους συναδέλφους 
μας για την εξέλιξη αυτή, επειδή η ανησυχία εξακολουθεί να υφίσταται

και αναμένουν την οριστική διευθέτηση του προβλήματος., ζητώντας 
και πάλι τα αυτονόητα
Γ. Πρόταση από το Μ.Τ.Σ. για αναστολή πληρωμής μερισμάτων
Με επιστολή προς τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού Υπο
στράτηγο ε.α κ. Χαράλαμπο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ οι Π .ΟΑΞΙΑ και 
Π.ΟΑΣ.Υ. γνωστοποιούν:
“Κύριε Πρόεδρε, όπως πληροφορηθήκαμε, τψ 25.10.2010 κανά την συνε
δρίαση του Δ.Σ. του Μ. ΤΙΣ. και μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση είναι και 
πρόταση για αναστολή πληρωμής - μη καταβολής του μερίσματος στους δι
καιούχους μερισματούχους για όλο το 2011.
Ως γνωστό οι Ομοσπονδίες μας ύστερα από έγκριση του κ. Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας παράγγειλαν αναλσγιστικήμελέτη για την οικονομική κατάσταση του 
Ταμείου και την προοπτική του.
Η μελέτη ήδη ολοκληρώθηκε και παραδίδεται αυτές τις ήμερες από μέρους 
μας στον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον κ. Υπουργό Προστασίας του Πο
λίτη, στην ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και στη Διοίκηση του Μ. Τ.Σ.. 
Έτσι λοιπόν για ένα τόσο σοβαρότατο ζήτημα φρονούμε ότι η όποια πρόταση 
και η όποια συζήτηση του Δ.Σ. του Ταμείου πρέπει να γίνει μετά την παράδο
ση της αναλσγιστικής μελέτης και βάση του πορίσματος της.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε - απαιτούμε την αναβολή συζήτησης για την εν 

λόγω πρόταση, η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για το χρόνο εισαγω
γής της, τη στιγμή που ήδη έχει εκπονηθεί νέα αναλσγιστική μελέτη μετά συ
μπεράσματα της κατάστασης του Ταμείου.
Η εξέλιξη που δημιουργεί το Δ.Σ. είναι ευνόητο ότι θα προκαλέαει την έντο
νη αγανάκτηση και αντίδραση των μετόχων και οι Ομοσπονδίες μας, ως ανπ- 
λαμβάνεοτε, δεν θα μείνουν απαθείς, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατότητα στα 
πλαίσια της συνδικαλιστικής μας δράσης για την διασφάλιση των συμφερό
ντων των μελών μας.
Δ. Συνάντηση με τον ΥΠ.ΕΘ Α  για το Μ.Τ.Σ.
Αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας συναντήθηκαν στις 23 Οκτωβρί
ου, μετά από αίτημά μας με τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Ευάγγελο 
ΒΕΝΙΖΕΛΟ, προκειμένου να του εκθέσουν για άλλη μια φορά τον προ
βληματισμό και τις προτάσεις τους για την ομαλή λειτουργία του Μ.Τ.Σ. 
Οι Ομοσπονδίες αφού ευχαρίστησαν τον κ. Υπουργό για το ενδιαφέρον 
του και την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας όπως είχαν δεσμευτεί, 
λειτουργώντας με συνέπεια, παρέδωσαν σ’ αυτόν το προσχέδιο της ανα- 
λογιστικής μελέτης που συντάχθηκε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Νικόλαο ΦΡΑΓΚΟ, ο οποίος πα- 
ρίστατο επίσης στη συνάντηση.
Οι Ομοσπονδίες ζήτησαν την άμεση αναβολή της συζήτησης που έχει 
προγραμματιστεί να γίνει στις 25/10/2010 στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. για την 
αναστολή καταβολής μερίσματος στους μερισματούχους του ταμείου 
καθ’ όλο το 2011. Επίσης ζήτησαν τη σύσταση υπηρεσιακής επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των Ομοσπονδιών μας με στόχο την 
εξεύρεση λύσης ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η καταβολή των μερισμά
των, χωρίς να διαταραχθεί η υφιστάμενη δομή του Ταμείου. Ταυτόχρο
να, τέθηκε το θέμα της αναλογικής εκπροσώπησης των μερισματούχων 
στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ.
Από την πλευρά του ο κ. Υπουργός εξέφρασε και τη δική του αγωνία για 
τη διάσωση του Ταμείου και ζήτησε να τεθεί υπόψη του το τελικό κείμε
νο με τα συμπεράσματα, ευθύς μόλις ολοκληρωθεί η αναλογιστική μελέ-
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τη. Αποδέχθηκε δε χο αίτημα για τη σύσταση της επιτροπής εμπειρογνω
μόνων των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Προστασίας του Πολίτη, 
διευρυμένης με τα Υπουργεία Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι
νωνικής Προστασίας, ενώ έκανε αποδεκτό και το αίτημα για την ανασύν
θεση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. ώστε να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των 
μετόχων. Τέλος, τόνισε ότι πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα η επιτροπή για 
να εξετασθούν τα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης από τους 
πλέον αρμόδιους και να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα 
διασφαλίζουν τη βκοσιμότητα του ταμείου και την απρόσκοπτη καταβο
λή των μερισμάτων.
Ε. Σχετικά με την Πρόταση από το Μ.Τ.Σ. για αναστολή πληρω
μής μερισμάτων
Οι Ομοσπονδίες απευθύνοντας επιστολή στον κ. Υπουργό και στον κ. Αρ
χηγό επισημαίνουν:
Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αρχηγέ,
Με σχετικό έγγραφό μας προς τον πρόεδρο του Μ.ΤΣ. το οποίο και σας κοι
νοποιήσαμε, σας ενημερώσαμε για την anαίτηση μας προς τον πρόεδρο του 
Μ.ΤΣ. να αναβάλλει συζήτηση του ΔΣ. αυτού, την 25/10/2010, όπου σύμ
φωνα με πληροφορίες προτείνεται η αναστολή πληρωμής των μερισμάτων 
του Ταμείου.
Σας γνωρίζουμε δε, ότι η νέα αναλογιστικήμελέτη για την κατάσταση του Τα
μείου που εκπονήθηκε από τις Ομοσπονδίες μας είναι έτοιμη, την οποία και 
επιθυμούμε να σας παραδώσουμε.
Οι Ομοσπονδίες μας, σήμερα 23/10/2010 πραγματοποίησαν συνάντηση με 

τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο ΒΕΝΙΖΕΛΟ, παρόντος του 
καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλαου ΦΡΑΓΚΟΥ, 
όπου επέδωσαν σ’ αυτόν το προσχέδιο της αναλογιστικής μελέτης για την κα
τάσταση του Μ.ΤΣ., ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση αναβολή της προανα- 
φερόμενης συζήτησης.
Ο χρόνος για τη συζήτηση μια τέτοιας πρότασης τη στιγμή που εκπονήθηκε η 
αναλογιστική μελέτη για την κατάσταση του ταμείου, δημιουργεί εντονότατο 
προβληματισμό για το ότι εξυπηρετεί σκοπιμότητα εις βάρος των μερισματού- 
χων που προέρχονται από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Παρακαλούμε λόγω της σοβαρότητας του θέματος που θα πλήξει καίρια την 
οικονομική και κοινωνική κατάσταση των μελών μας, για τις από μέρους σας 
ενέργειες ώστε το αίτημά μας για την αναβολή της συζήτησης την Δευτέρα 25- 
10-2010 να τύχει ικανοποίησης.
Επιπλέον οι Ομοσπονδίες μας είναι έτοιμες και έχουν ζητήσει από τον Υπουρ
γό Εθνικής Άμυνας και ζητούν και από εσάς, να συγκροτηθεί επιτροπή για να 
εξετασθούν τα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης από τους πλέον αρ
μόδιους και να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα διασφαλίζουν 
τη βιωσιμότητα του ταμείου και την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων. 
ΣΤ. Η εξαπάτηση δεν θα περάσει! Κάτω τα χέρια από το Μ.Τ.Σ.
Οι χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Αμύνης κ. Ευάγγελου Βενι- 
ζέλου ότι εξετάζεται η αποπομπή των μερισματούχων αστυνομικών από 
το Μ.Τ.Σ. και η δημιουργία δυο ξεχωριστών Ταμείων και ότι το Αστυνο
μικό Προσωπικό δεν συνεισφέρει σ’ αυτό, ήρθαν ως αναμόχλευση του ίδι
ου θέματος από στρατιωτικούς παράγοντες με αποτέλεσμα να έχει προ- 
κληθεί μεγάλη αναστάτωση στις τάξεις των συναδέλφων μας και σφοδρή 
αγανάκτηση.
Χωρίς να υπάρξει η στοιχειώδης δεοντολογική και αντικειμενική ενημέ
ρωση των Αστυνομικών και των Ομοσπονδιών μας επιχειρείται η μονο
μερής ενημέρωση της κοινής γνώμης και ο αιφνιδιασμός των χιλιάδων 
μερισματούχων αστυνομικών -εν ενεργεία και αποστράτων-, ελπίζοντας 
προφανώς ότι όσοι υπηρεσιακοί στρατιωτικοί ή ενδεχόμενα αστυνομικοί 
παράγοντες κρύβονται πίσω από το κυοφορούμενο σκάνδαλο, δεν θα συ
ναντήσουν αντιστάσεις στα αδιαφανή και επιζήμια για τους συναδέλφους 
μας χρόνια σχέδιά τους
Για να μην υπάρχει, λοιπόν, η παραμικρή δικαιολογία, καταγγέλουμε 
για μια ακόμη φορά ότι εδώ και χρόνια έχουμε υποβάλλει λεπτομερώς τις 
θέσεις μας ζητώντας τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με στόχο να μην 
οδηγηθεί το Ταμείο σε αδιέξοδο. Επίσης για να μην λένε αργότερα οι ιθύ
νοντες δεν γνώριζαν και για να μην παρουσιάζονται σήμερα οι θύτες ως
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θύματα, έχουμε ιερή υποχρέωση έναντι των χιλιάδων αστυνομικών με- 
ρισματούχων του Ταμείου να καταθέσουμε την αλήθεια, διαλύοντας τα 
σύννεφα παραπλάνησης και συκοφάντησης που εντέχνως επιχειρείται 
και πάλι να απλωθούν πάνω από το Μ.Τ.Σ..
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τα ακόλουθα, απευθυνόμενοι τόσο στην ηγε
σία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσο και του υπουργείου Πολιτικής 
Προστασίας που οφείλει άμεσα να πάρει δημοσίως θέση επί τούτου:
Με ποια λογική αυτοί που σήμερα εισηγούνται στον Υπουργό Εθνικής 
Άμυνας τη δημιουργία δυο ταμείων, επικαλούνται ότι οι κοινωνικοί πό
ροι αποτελούν επιπρόσθετη δική τους εισφορά και εξ αυτού του γεγονό
τος πρέπει να υπάρξει διχοτόμηση του Ταμείου και διαχωρισμός των κοι
νωνικών πόρων, οικειοποιούμενοι τα χρήματα από την φορολογία του 
Έλληνα Πολίτη; Ή  μήπως κάποιοι «οσμίστηκαν» νέα εξοπλιστικά προ
γράμματα και σπεύδουν να προλάβουν τις εξελίξεις εις βάρος της Ελληνι
κής Αστυνομίας και του ένστολου προσωπικού τη ς νομίζοντας ότι έχου
με λελυμμένα τα προβλήματά μας;
Δεν πρέπει εξάλλου να διαφεύγει κανενός της προσοχής ότι η μέχρι πριν 
από λίγα χρόνια συντριπτική πλειοψηφία των μετόχων που προερχόταν 
από την πρώην Χωροφυλακή και την Ελληνική Αστυνομία, έχει συμβάλ
λει κατά μείζονα λόγο στη δημιουργία των σημαντικών σήμερα περιουσι
ακών στοιχείων του Ταμείου (ανέρχονται περίπου σε 1.000.000.000 ευρώ), 
ενώ η σχέση αυτή εξισορροπήθηκε μόλις με τις προσλήψεις των ΕΠΟΠ, 
τα τελευταία τέσσερα - πέντε χρόνια Και μάλιστα χωρίς να υπάρχει αντί
στοιχη αναλογική εκπροσώπηση των αστυνομικών στο διορισμένο από το 
ΓΈΣ 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, στο οποίο ακόμα και τώ
ρα συμμετέχει μόνο ένας απόστρατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυ
νομίας
Με ποιων άραγε την ευθύνη το Ταμείο οδηγήθηκε σήμερα στα σημερινά 
δήθεν αδιέξοδα και πότε θα καταλογιστούν οι ευθύνες αυτές Γιατί όταν 
ως συνδικαλιστικό κίνημα ζητούσαμε απεγνωσμένα δίκαιη και αναλογι
κή εκπροσώπηση στο Δ.Σ. δεν υπήρχε ικανοποίηση του αιτήματος; Αντί
θετα γιατί υπήρχαν καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις όταν σε ανύποπτο 
χρόνο ζητούσαμε διαχειριστικό έλεγχο και αναλογιστικές μελέτες; 
Υπενθυμίζουμε ότι και το 1990 επιχειρήθηκε και πάλι η αποπομπή των 
αστυνομικών από το ΜΤΣ με το πρόσχημα πάλι της οικονομικής δυ
σπραγίας Αντί να ακολουθηθεί όμως έκτοτε μια ορθολογική διαχείριση 
των αποθεματικών, υπήρξαν αποφάσεις των Δ.Σ. για αυξήσεις μερισμά
των κατά 46% το 1993 και εν συνόλω 60% μέχρι το 2006, ενώ παράλληλα 
δέχτηκαν και την ένταξη στο Ταμείο των χαρακτηρισθέντων αντιστασι
ακών αστυνομικών, χωρίς καμία προηγούμενη αναλογιστική μελέτη. 
Απαντήσεις φυσικά, πρέπει να δοθούν και στα ακόλουθα ερωτήματα: 
Αληθεύει ότι δεν έχουν εισπραχθεί κοινωνικές παροχές ύψους 1,5 δις 
δραχμών από το 1993 και εντεύθεν;
Πώς αξιοποιήθηκαν τα χρήματα από την πώληση της Γενικής Τράπεζας 
και από τη σύμβαση για τα «χρυσά φιλέτα» των ακινήτων του Μ.Τ.Σ. 
στο κεντρικότερο εμπορικό σημείο των Αθηνών και ποιες απώλειες υπέ- 
στη το Ταμείο από τις αποφάσεις της διοίκησης την περίοδο της χρημα
τιστηριακής φούσκας;
Μήπως τελικά υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια μια εσκεμμένη μεθόδευση 
ώστε να περιέλθει το Ταμείο στη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση 
με απώτερο σκοπό τον εξοβελισμό μας από αυτό;
Επειδή έγκαιρα είχαμε διαπιστώσει το ανώμαλο καθεστώς λειτουργί
ας του Μ.Τ.Σ. και τις διαφαινόμενες προθέσεις των διοικούντων το Τα
μείο, θέταμε το πρόβλημα σε όλα τα συνέδριά μας σε όλες τις μεγάλες 
συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μας ακόμα και τον περασμένο Σεπτέμβριο 
στη ΔΕΘ, ενώ είχαμε προβεί και σε ένστολες διαμαρτυρίες τόσο έξωθεν 
του κτιρίου της διοίκησης στην οδό Κολοκοτρώνη, όσο και έξωθεν του 
Υπουργείου Εθνικής Αμυνας στη λεωφόρο Μεσογείων, ενώ παράλληλα 
είχαμε ενημερώσει την Πολιτική και Υπηρεσιακή μας ηγεσία για τους πι
θανούς κινδύνους εξαιτίας του τρόπου διοίκησης του Ταμείου.
Με τη βεβαιότητα ότι με απατηλά επιχειρήματα οδεύουμε σε ένα πρω
τοφανές σκάνδαλο εις βάρος των μετόχων και μερισματούχων αστυνο
μικών, αλλά και της ίδιας της Ελληνικής Αστυνομίας καλούμε τους αρ
μόδιους υπουργούς να μην συνεργήσουν σε αυτό, αλλά να εγκύψουν 
πραγματικά στο πρόβλημα, κάνοντας ουσιαστικό διάλογο με τα θεσμοθε-



τημένα συνδικαλιστικά μας όργανα Ειδικότερα:
Α) Τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας να ζητήσει ουσιαστική και αντικει
μενική ενημέρωση από όλους τους ενδιαφερομένους.
Β) Τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να λάβει άμεσα θέση για το 
συγκεκριμένο θέμα καθώς και να αναπτύξει πρωτοβουλίες για την απο
τροπή της επιχειρούμενης αδικίας.
Γ) Τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να λάβει δημόσια θέση και 
με πρωτοβουλίες του να διασφαλίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων Αστυ
νομικών.
Ζ. Περί Μ.Τ.Σ. συνέχεια...
Σε συνέχεια των συντονισμένων ενεργειών μας για την αποτροπή της 
κατάρρευσης του Μ.Τ.Σ., αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας και της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απόστρατων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφα
λείας, κατόπιν αιτήματος μας συναντήθηκαν τις μεσημβρινές ώρες σή
μερα με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Χαράλαμπο, πριν 
από την συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου, κατά την οποία ως γνωστόν 
θα συζητείτο και η πρόταση για τη μη καταβολή του μερίσματος, καθ’ 
όλο το έτος 2011.
Από τις Ομοσπονδίες μας υποβλήθηκε αίτημα για αναβολή της συνεδρία
σης μέχρις ότου συζητηθούν διεξοδικά από τις αρμόδιες επιτροπές που θα 
συσταθούν τόσο από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και το 
Γ.Ε.Σ. τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης που έχει παραγγελ- 
θεί από τις Ομοσπονδίες μας στον καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
ΦΡΑΓΚΟ Νικόλαο, η οποία θα μας παραδοθεί εντός της εβδομάδος.
Ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Σ. έκανε δεκτό το αίτημά μας και παράλληλα μας 
γνωστοποίησε ότι ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ, δι- 
αρκούσης της συνάντησής μας σε τηλεφωνική επικοινωνία, τον ενημέ
ρωσε ότι εντός των προσεχών ημερών θα καταβληθεί το μέρισμα του 4ου 
τριμήνου στους δικαιούχους του Μ.Τ.Σ., η καταβολή του οποίου ως γνω
στόν έχει καθυστερήσει.
Οι Ομοσπονδίες μας συνεχίζουν τον αγώνα τους με σκοπό την εξεύρεση 
βιώσιμης λύσης και καλούν όλους τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
συναδέλφους σε εγρήγορση.
Η. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Πραγματοποιήθηκε στις 5/10/2010 κοινή συνάντηση των εκπροσώπων 
των έξι Ομοσπονδιών των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας με τον 
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη ΣΑΜΑΡΑ, παρόντων του 
γραμματέα συνδικαλιστικού Κ. Γιάννη Μανώλη και του επίτιμου πρό
εδρου της Π.ΟΑΣ.Υ. κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, στο πλαίσιο των ενημερω
τικών συναντήσεών μας με τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμά
των της χώρας
Στον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μεταφέρθηκε η αγωνία 
των ένστολων για την προβληματική λειτουργία των Οργανισμών, λόγω 
των δραστικών περικοπών των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες 
όσο και για τις δυσβάστακτες μειώσεις των αποδοχών, που έχουν αρνητι
κό αντίκτυπο στο βιοτικό επίπεδο των ένστολων.
Εκ μέρους του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
στη σημασία και στη συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος ως πυλώ
να της δημοκρατίας που είναι αναγκαίος για την κοινωνική συνοχή, την 
ισορροπία και την εξέλιξη των πραγμάτων.
Κατά τη συνάντηση κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει νέα συνάντηση τις 
επόμενες ημέρες ώστε να γίνει λεπτομερής καταγραφή και περαιτέρω 
επεξεργασία των προβλημάτων και των προτάσεων των Ομοσπονδιών 
για την ανάκαμψη των Οργανισμών, προκειμένου όπως χαρακτηριστι
κά τόνισε, να αποτυπωθεί αναλυτικά «η πραγματικότητα που εκφράζει 
τα Σώματα και όχι τα Κόμματα».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ Α Τ . 
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολι
τικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ. που εκλέχθηκε από το 15ο Συνέδριο στις 19- 
11-2010, ως εξής : Πρόεδρος: Βαγγέλης Μαλακάτας τηλ  210-6981548, 
6977-081455, Δ/νση Πληροφορικής/ΑΕΑ, Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος 
Γεροχρήστος Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ, τηλ. 210-6911768, 6977- 
075884, Γεν. Γραμματέας: Αικατερίνη Σαββίδου, Δ/νση Πολ. Προοωπι- 
κού/ΑΕΑ, τηλ. 210-6981283, 6976-884322, Οργαν. Γραμματέας: Μαργα
ρίτα Κολοβού, Δ/νση Αστυν. Αθηνών, τηλ. 210-6476070, 210-6448491, 
6973- 058098, Ταμίας: Διονύσης Μιαούλης ΑΔ. Αχαΐας τηλ. 2610- 
695000, 6972-927618, Υπεύθυνος Τύπου και Δημ. Σχέσεων: Γιάννης 
Γαλλιός ΑΔ. Λάρισας τηλ. 2410-683131,6943-688701. Μέλη: Ελισσάβετ

Καγκάλου, Τμ. Πολιτικού Προσωπικού/ΓΑΔΑ, τηλ. 210-6476041, 6932- 
237040, Άγγελος Παπανικολόπουλος Τμ. Ασφ. Αγίου, τηλ. 26910-68745, 
6932-432944, Γιάννης Ρούσσος Τμ. Τροχαίας Αγίου, τηλ. 26910-62156, 
6970-998851, Βασιλική Καπράλου, Τμ. Τροχαίας Καλαμάτας τηλ. 27210- 
44635,6977-648640, Δημήτρης Νίτσης ΑΔ. Αχαΐας τηλ. 6976-804874 
Στο Συνέδριο εκλέχθηκαν επίσης:
* Εξελεγκτική Επιτροπή Ελένη Βίλλια, Γιάννης Γουναλάκης Γιώργος 
Ανδριανόπουλος
* Συνέδριο ΑΔΕΔΥ Νικόλαος Χρήστος
* Ασφαλιστικά Ταμεία Βαγγέλης Μαλακάτας τακτικός Γιάννης Γουνα
λάκης αναπληρωτής
* Ίδρυμα «Παιδικές Εξοχές» Χριστίνα Μπράμου, τακτική, Μαργαρίτα 
Κολοβού, αναπληρώτρια
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων 
Υ.Δ.Τ. Νομαρχ. Διαμ/τος Αθηνών -  Ανατολικής και Δυτ. Αττικής ως ακο
λούθως: Πρόεδρος Πηνελόπη Γαλλίκα, τηλ. 210-6998766,6936-311131 
Αντιπρόεδρο: Γιώργος Ανδριανόπουλος τηλ. 210-6988393,6948-511496 
Γεν. Γραμματέας: Γιάννης Γουναλάκης τηλ. 210-6981548,6973-828829 
Ταμίας: Δώρα Καφεντζή, τηλ. 210-6994296,6988-946283 
Μέλη: Μαρίνα Βασαρμίδου, τηλ. 210-6898924,6946-282052 
Μαρία Κωνσταντοπούλου, τηλ. 210-6898924,6974-390712 
Μαρία Χαλκιαδάκη, τηλ. 210-6977298,6972-921185 
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου Νοτιοδυτικής Ελλάδας ως 
εξής: Πρόεδρος: Νίκος Δελδήμος ΑΔ. Αχαΐας τηλ. 6936-104143 
Αντιπρόεδρος: Λεωνίδας Παπαδόπουλος Πυρ. Υπηρεσία Αγίου, τηλ. 
6939-075105, Γεν. Γραμματέας Νίκος Μητρόπουλος Τμ. Ασφ. Αγίου, 
τηλ. 6999-909908, Ταμίας: Γιώργος Μπαλικούρας AT. Αγίου, τηλ. 6976- 
404014, Μέλη: Αναστασία Μαντούκα, ΑΔ. Αχαΐας τηλ.6936-547790 
Χριστίνα Καπάνταη-Μαραγκού, Τμ. Ασφ. Αγίου, τηλ. 6936-762657 
Γιώργος Ααπόπουλος ΑΔ. Αχαΐας τηλ. 6939-676850 
Για τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε στο 15ο Συνέδριο και τις 
αποφάσεις που λήφθηκαν θα σας ενημερώσουμε στο επόμενο τεύχος της 
Αστυνομικής Ανασκόπησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π .Ο Α Ξ ΙΑ  
www.poaxia.gr

Έ χουν περάσει ήδη αρκετές ημέρες από τις γνω- 
απαξιωτικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της 

κ. Θ. Πάγκαλου, για τους εργαζόμε
νους στα Σώματα Ασφαλείας και ενώ αναμέναμε την 

αντίδραση και της δικής μας ηγεσίας Πολιτικής και 
Υπηρεσιακής εντούτοις ουδεμία μέχρι σήμερα κίνηση

έχει υπάρξει.
Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι, ως εκπρόσωποι των Αξιωματικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας να εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας και να 
τονίσουμε ότι τα Σώματα Ασφαλείας δεν είναι αντιπαραγωγικός μηχανι
σμός όπως αναφέρθηκε από τον κ. Πάγκαλο, αλλά ένας από τους πλέον 
χρήσιμους πυλώνες της δημοκρατικής πολιτείας 
Η διάκριση μεταξύ παραγωγικών και μη παραγωγικών τομέων της Οικο
νομίας και Κοινωνίας είναι ρηχή, επιφανειακή και επιπόλαια και φυσικά 
ψευδεπίγραφη, γιατί αν παλιότερα είχε ιστορικό αντίκρισμα, αυτό σήμε
ρα δεν ισχύει.
Το αγαθό της ασφάλειας δεν παράγεται με αερολογίες αλλά με τη σκλη
ρή, επίπονη και επικίνδυνη εργασία χιλιάδων ένστολων, η οποία δεν με
τριέται με στενά οικονομικούς δείκτες αλλά με τους δεκάδες νεκρούς και 
τραυματίες στο βωμό του καθήκοντος
Είναι από όλους αποδεκτό, ότι χωρίς ασφάλεια, ουδείς τομέας της Οικο
νομίας μπορεί να αποδώσει. Αυτές τις αδιάψευστες και πανθομολογούμε- 
νες αλήθειες ήρθαν να συσκοτίσουν οι προαναφερόμενες δηλώσεις προ
φανώς για να δικαιολογηθεί η επίθεση που έχουμε δεχθεί ως εργαζόμενοι 
στο χώρο αυτό, τόσο από τις περικοπές των μισθών μας όσο και από την 
κατακρεούργηση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
Αντί η Κυβέρνηση, να σκύψει στα πραγματικά προβλήματα των ένστο
λων και να δώσει λύσεις με στόχο την ενδυνάμωση της Ελληνικής Αστυ
νομίας ώστε αυτή να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά της 
προκλήσεις των καιρών, πολύ φοβόμαστε ότι επιχειρεί να αποπροσανα
τολίσει την κοινωνία, η οποία στηρίζει τον αγώνα μας επαναφέροντας 
εκ του πονηρού τα χιλιοειπωμένα επιχειρήματα περί αντιπαραγωγικών 
υπηρεσιών και υπαλλήλων.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ ΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

Άραγε γιατί; Μήπως επειδή στρώνουν ήδη το χαλί για νέα δυσβάστα- 
χτα μέτρα και ψάχνουν άλλοθι και εξιλαστήρια θύματα για την πολι
τική τους αυτή;
Β. Συνήλθε (12/10/2010), σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Ομο
σπονδίας με κύρια θέματα συζήτησης:
-  Επικείμενες αλλαγές στο Σύστημα Κρίσεων -  Προαγωγών.
-  Το νέο Μισθολόγιο.
-  Το ζήτημα του Μ.Τ.Σ.
-  Το πρόβλημα που προέκυψε με την καταβολή της αποζημίωσης για την 
νυχτερινή εργασία και την πέραν του πενθημέρου απασχόληση.
-  Κατάθεση προσφυγών κατά των μέτρων του Μνημονίου και της περι
κοπής των αποδοχών μας.
-  Εκλογική Αποζημίωση κατά τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. 
Στη συνεδρίαση παρέστη, ενημερώθηκε και παράλληλα τοποθετήθηκε 
επί όλων των ανωτέρω ζητημάτων ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.
Το Δ.Σ. ενημερώθηκε επίσης για το ζέον ζήτημα του Μ.Τ.Σ. από τον κα
θηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. ΦΡΑΓΚΟ Νικόλαο, ο οποίος 
έχει αναλάβει και την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για λογαριασμό 
των Ομοσπονδιών Π .ΟΑΞΙΑ και Π.ΟΑΣ.Υ.
Πρώτη γενική εκτίμηση του Δ.Σ. κατά το διάστημα που μεσολάβησε από 
το τελευταίο διευρυμένο Δ.Σ. τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και σήμερα, εί
ναι ότι ουδένα από τα εκκρεμή ζητήματα που έχουν τεθεί τόσο στην Πο
λιτική όσο και στην Υπηρεσιακή ηγεσία έχει επιλυθεί ή έστω έχει δρομο
λογηθεί η επίλυσή του, αλλά και ούτε διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποια 
αχτίδα φωτός Αντίθετα ολοένα και περισσότερο μαύρα σύννεφα συσσω
ρεύονται είτε με την μορφή περαιτέρω περικοπών στο εισόδημά μας είτε 
με την επιβολή νέων φόρων άμεσων και έμμεσων που δυσχεραίνουν πε
ραιτέρω την ήδη δεινή οικονομική μας κατάσταση.
Επίσης με τη νέα μείωση των κονδυλίων για την λειτουργία των υπηρε
σιών, οι οποίες αδυνατούν πλέον να ανταπεξέλθουν έστω και στοιχειωδώς 
στις υποχρεώσεις τους συνυπολογιζομένων δε και των προβλημάτων 
στον εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις και κυρίως των κενών οργανικών 
θέσεων και του κύματος φυγής δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα. 
Στον κ. Αρχηγό εκτέθηκαν αναλυτικά οι θέσεις της Ομοσπονδίας για τα 
θεσμικά και οικονομικά μας αιτήματα (κρίοεις -  προαγωγές αναδιάρθρω
ση υπηρεσιών, απώλεια των εκτός έδρας λόγω αύξησης των χιλιομετρι
κής απόστασης από τα 15 στα 60 χλμ., μεταγωγές οι οποίες πραγματο
ποιούνται με έξοδα του αστυνομικού προσωπικού, σπατάλη δυνάμεων με 
την άσκοπη μετακίνηση ενισχυτικών διμοιριών κ.λπ.), ενώ τέθηκαν και 
τα νέα προβλήματα που ανέκυψαν με την πρόωρη απορρόφηση των κον
δυλίων για τα νυχτερινά και τα πενθήμερα και την αβεβαιότητα όσον 
αφορά την εξασφάλιση της απρόσκοπτης καταβολής τους μελλοντικά, η 
σύγχυση όσον αφορά την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης η φημο
λογία για περαιτέρω περικοπές που θα προκόψουν από το νέο μισθολόγιο, 
αλλά και το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει με την αδυναμία καταβο
λής του μερίσματος από το Μ.Τ.Σ.
Ο κ. Αρχηγός στην τοποθέτησή του αναγνώρισε την σημαντική προ
σπάθεια και συμβολή της Π .ΟΑΞΙΑ στην επίλυση προβλημάτων που 
ταλαιπωρούσαν μέχρι σήμερα το Σώμα, χάριν της οποίας επετεύχθησαν 
σημαντικές βελτιώσεις σε πολλά από τα θέματα που ανέκυψαν το προη
γούμενο διάστημα, για δε τα ζητήματα που του ετέθησαν ανέφερε: 
Σχετικά με το νέο μισθολόγιο, ουδεμία επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής 
υπάρχει, ενώ ο ίδιος πιστεύει ότι αν ανακινηθεί τέτοιο θέμα, επιβάλλεται 
να κινηθούμε προς την κατεύθυνση ενός ενιαίου μισθολογίου ένστολων 
σε συνάρτηση με αυτό των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τόνισε δε, ότι σε κάθε περίπτωση έχει την διαβεβαίωση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αιφνιδιασμός και 
στον όποιο διάλογο γίνει, θα υπάρχει εκπροσώπησή μας 
Σχετικά με την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, ο ίδιος λέει όχι στην ανα
διάρθρωση για την αναδιάρθρωση. Προϋπόθεση για κάτι τέτοιο αποτελεί 
η ουσιαστική μελέτη σκοπιμότητας με πρώτο μέλημα την εξυπηρέτη
ση του πολίτη και την ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας των Υπη-

Α/Α [ 72 ] ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ρεσιών.
Σε ότι αφορά το σύστημα των Κρίσεων -  Προαγωγών, επανέλαβε και πά
λι την εκφρασθείσα δημόσια θέση του, ότι μέχρι το 2015 δεν θα πρέπει να 
υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή. Οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να αφορούν 
τους νεότερους Αξιωματικούς αφού ούτως ή άλλως θα πρέπει να υπάρ
ξει εναρμόνιση των συνολικών ετών υπηρεσίας με το νέο συνταξιοδοτι- 
κό σύστημα
Επίσης αναφέρθηκε συνοπτικά και σε βελτιώσεις που θα πρέπει να υπάρ
ξουν στο Πειθαρχικό Δίκαιο για την ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων 
καθώς και στο σύστημα Μεταθέσεων με επέκταση της μοριοδότησης και 
για τις εντός των Αστυνομικών Διευθύνσεων τοποθετήσεις 
Τέλος ο κ. Αρχηγός κλείνοντας την τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο 
υψηλό αίσθημα ευθύνης και τον επαγγελματισμό τον οποίο επιδεικνύ
ει το αστυνομικό προσωπικό και ζήτησε την διατήρηση αυτών, ούτως 
ώστε να αποτελέσει η στάση τους αυτή ισχυρό διαπραγματευτικό εργα
λείο στην κατεύθυνση της διεκδίκησης με αξιώσεις λύσεων στα προ- 
βλήματάμας
Από την πλευρά μας στον κ. Αρχηγό, πέραν των θεμάτων που όπως ανα
φέρθηκε παραπάνω του ετέθησαν και για τα οποία υπάρχει στασιμότητα, 
τονίστηκε ιδιαίτερα και εκφράστηκε η ανησυχία μας και ο προβληματι
σμός μας για τα φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο της Ελληνικής Αστυνο
μίας που ιδίως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί, γεγονός το 
οποίο θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα προκειμένου να μην αμαυρώνε
ται η εικόνα του Σώματος σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κοινωνικά και οικο
νομικά περίοδο, η οποία απαιτεί την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης 
με την κοινωνία και τους πολίτες
Η μέριμνα και η κατεύθυνση του Αρχηγείου για την αντιμετώπιση της 
διαφθοράς θα πρέπει να συμβαδίζει με το δικό μας ενδιαφέρον, ιδίως στις 
σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης όπου αναπόφευκτα εκκολά
πτονται με μεγαλύτερη ευκολία αρνητικές συμπεριφορές και ενέργειες. 
Σχετικά με την εκλογική αποζημίωση, ζητήσαμε από τον κ. Αρχηγό να 
ασκήσει όλη την επιρροή του ως θεσμικός παράγοντας προκειμένου να 
διευκρινιστεί άμεσα το τι μέλλει γενέσθαι για να εκλείψει η αβεβαιότητα 
και η ασάφεια γύρω από το θέμα αυτό, τονίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι 
η Ομοσπονδία μας επ’ ουδενί λόγω θα δεχθεί κατηγοριοποίήση του προ
σωπικού ανάλογα με τον τρόπο απασχόλησής του κατά την προεκλογική 
περίοδο, θέση με την οποία συμφώνησε και ο κ. Αρχηγός 
'Οσον αφορά το θέμα του Μ.Τ.Σ. όπως τονίστηκε από τον καθηγητή κ. 
ΦΡΑΓΚΟ Νικόλαο, η οικονομική κατάσταση του Ταμείου είναι ιδιαίτε
ρα άσχημη και οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην κακή διαχείριση και τις 
αλόγιστες αυξήσεις που δόθηκαν ιδιαίτερα την 4ετία 1999 - 2003 όταν το 
χορηγούμενο μέρισμα αυξήθηκε κατά 100%, ενώ οι όποιες αυξήσεις θα 
έπρεπε να κινούνται στα όρια του πληθωρισμού και δεν θα έπρεπε να ξε
περνούν το 20% συνολικά.
Παράλληλα, το ταμείο πέραν του αναλογιστικού έχει και ταμειακό έλ
λειμμα, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να καταβάλλει το μηνιαίο μέρισμα αν 
δεν υπάρξει ανάλογη επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο κ. 
Καθηγητής με την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης η οποία θα 
γίνει εντός των προσεχών ημερών, θα παρουσιάσει και αντίστοιχες προ
τάσεις προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του Ταμείου 
και να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του.
Τέλος το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε την κατάθεση προσφυγών 
κατά των μέτρων του Μνημονίου και της περικοπής των αποδοχών μας. 
Για την διαδικασία αυτή θα χρειαστούν αντίγραφα όλων των εκκαθα
ριστικών μιοθοδοσίας του καθενός για όλο το έτος 2010, τα οποία και 
θα πρέπει να συγκεντρώσουμε. Στις προσεχείς ημέρες θα ενημερωθείτε 
αναλυτικά με ανακοίνωσή μας για τα υπόλοιπα έγγραφα που θα απαιτη
θούν, καθώς και για την διαδικασία της δικαστικής διεκδίκησης του απο- 
λεσθέντος εισοδήματος μας.
Γ. 19ο Ετήσιο Τακτικά Συνέδριο
Πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2010 στην Αθήνα, το 
19ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας με κεντρικό σύνθη
μα: «ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΑΝ)ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙ ΟΜΩΣ... Η



ΕΑ.(Λ)ΑΣ. ΠΡΟΩΡΙΣΘΑΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΣΕΙ». Θελήσαμε έτσι 
να αναδείξουμε και να τονίσουμε τις διαχρονικές ευθύνες της Πολιτείας 
για τα σημερινά αδιέξοδα του Σώματος καθώς σχεδόν ποτέ οι πολιτικές 
μας ηγεσίες δεν στάθηκαν υπεύθυνα και αποφασιστικά πάνω από τα προ
βλήματα του Οργανισμού μας αλλά αντιμετώπισαν αυτά πρόχειρα και 
αποσπασματικά, ενώ οι όποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες υπήρξαν, απε- 
δείχθησαν τις περισσότερες φορές ανεπαρκείς και ανεφάρμοστες 
Παράλληλα, την δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε Ημε
ρίδα με θέμα: «ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ».
Κατά το πανηγυρικό Α' μέρος του Συνεδρίου, απονεμήθηκαν τιμητικές 
πλακέτες για την προσφορά τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, στους δια- 
τελέσαντες Γενικούς Γραμματείς της Ομοσπονδίας κ.κ. ΖΩΓΡΑΦΟ Νικό
λαο και ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Δημοσθένη.
Στο Συνέδριό μας παρέστησαν και χαιρέτησαν τις εργασίες του, εκ μέ
ρους της Πολιτικής Ηγεσίας ο Υφυπουργός κ. ΟΘΩΝΑΣ Μανώλης εκ 
μέρους της Ν.Δ. ο υπεύθυνος του τομέα Προστασίας του Πολίτη κ. ΔΕΝ- 
ΔΙΑΣ Νικόλαος και ο Βουλευτής κ. ΜΠΟΥΡΑΣ Αθανάσιος εκ μέρους 
του Κ.Κ.Ε. ο Βουλευτής κ. ΣΚΥΛΑΚΟΣ Αντώνης του ΛΑ.Ο.Σ. ο Βου
λευτής κ. ΠΛΕΥΡΗΣ Αθανάσιος, του ΣΥ.ΡΙΖΑ ο κ. ΤΡΙΓΑΖΗΣ Πάνος 
μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΝ. και της Δημοκρατικής Αριστερός ο Βουλευτής 
κ,ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Νικόλαος.
Παρέστη επίσης σύσσωμη η υπηρεσιακή μας ηγεσία με επικεφαλής τον 
Αρχηγό Αντιστράτηγο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο, συνδικαλιστικά στε
λέχη της Π .ΟΑΞΙΑ και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της χώρας κα
θώς και πολλοί συνάδελφοι -  μέλη μας
Εκ μέρους των συνδικαλιστικών φορέων παρέστησαν: Το μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔ.Ε.Δ.Υ. κ. Ηλίας ΔΟΛΓΎΡΑΣ, ο Πρόε
δρος και ο Γεν. Γραμματέας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ.κ. Χρήστος ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
και Παναγιώτης ΛΑΖΟΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών-Εισαγγελέ- 
ων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χαράλαμπος ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. ΠΗΛΙ- 
ΟΥΡΑΣ Γεώργιος ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της ΕΑΠ.Σ. κ.κ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ Φίλιππος και ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ Γεώργιος ο Πρόεδρος 
και ο Αντιπρόεδρος της Π.Ο.Ε.ΠΑΣ. κ. ΔΡΙΒΑΚΟΣ Γεώργιος και ΚΑ- 
ΤΣΙΝΑΣ Σωτήριος ο Αντιπρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας της Π.Ο.ΣΥ. 
ΦΥ. κ.κ. ΜΟΥΣΤΑΗΔΗΣ Ισαάκ και ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος 
ο Πρόεδρος του Σ.Υ.Σ.Μ.Ε.Δ. Ταγματάρχης κ. ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ανέ- 
στης και ο Πρόεδρος του ΠΑ.Σ.ΣΑΠ. κ. ΛΙΟΝΤΑΣ Άγγελος 
Μηνύματα απέστειλαν επίσης ο Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖΑ κ. ΔΡΙΤΣΑΣ 
Θεόδωρος και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη κ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ Γρηγόριος.
Κατά την τοποθέτησή του ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 
ΟΘΩΝΑΣ Μανώλης στάθηκε ιδιαίτερα στη διαλεκτική σχέση συνεργα
σίας και ανταλλαγής απόψεων που πρέπει να υπάρχει μεταξύ της Πολι
τικής Ηγεσίας του Υπουργείου και των Συνδικαλιστικών Φορέων, το
νίζοντας την αυτονόητη οριοθέτηση των ρόλων και των ευθυνών του 
καθενός
Όσον αφορά τώρα τα οικονομικά ζητήματα ο κ. Υφυπουργός επικαλέ
στηκε τη βαθιά οικονομική κρίση, χαρακτηρίζοντας «επιτυχία» την εξα
σφάλιση πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 2010 προκειμένου να γίνει 
εφικτή η καταβολή των πενθημέρων-νυχτερινών για το τελευταίο τρί
μηνο, όπως επίσης και για την εξασφάλιση επαρκούς πρόβλεψης στον 
προϋπολογισμό του 2011 για τα παραπάνω.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Ελευθέριος στην ομιλία του εξήρε την προσπάθεια και την συμβολή της 
Ομοσπονδίας μας στην επίλυση των προβλημάτων που ενέσκυψαν το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα και αναφερόμενος στο θέμα της αναδι
άρθρωσης των Υπηρεσιών, τόνισε ότι προαπαιτούμενο για κάτι τέτοιο 
αποτελεί η μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να μην επαναληφθούν 
φαινόμενα και λάθη του παρελθόντος όταν την ίδρυση υπηρεσιών ακο
λουθούσε στη συνέχεια η αποψίλωσή τους ή και η κατάργησή τους 
Το 19ο Συνέδριό μας πραγματοποιήθηκε αναμφίβολα σε μια ιδιαίτερα 
κρίσιμη από οικονομικής άποψης περίοδο για τη χώρα μας Για αυτό και 
πρώτιστη προτεραιότητα μας ήταν και είναι μέσα από το διάλογο που 
αναπτύχθηκε, τις θέσεις τις προτάσεις και τη σύνθεση των απόψεων που 
κατατέθηκαν, να προχωρήσουμε στη χάραξη μιας στρατηγικής με κύ
ριο στόχο και σκοπό την απόκρουση των πολιτικών εκείνων που υπο
ταγμένες στη νεοφιλελεύθερη αρχιτεκτονική των Διεθνών και Ευρω
παϊκών εξελίξεων - και με πρόσχημα την οικονομική κρίση - στοχεύουν

στη απορρύθμιση των εργασιακών μας σχέσεων, την αμφισβήτηση κε- 
κτημένων και δικαιωμάτων μας που κατακτήθηκαν με μακροχρόνι
ους αγώνες και στη συρρίκνωση του εισοδήματος μας γεγονός που μας 
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην φτώχεια και την εξαθλίωση.
Για το λόγο αυτό δίνουμε προτεραιότητα και θα αγωνισθούμε για:
- Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών.
- Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέοεων.
- Σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και μέσα.
- Εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας
- Αναγνώριση της εργασίας ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής
- Αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
- Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων -  προαγωγών, - με 
ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα που θα παρέχει όλα τα εχέγγυο της 
ανάδειξης - ανέλιξης των άξιων και κανών.
Έμφαση δίνουμε στην αναγκαιότητα προστασίας του πενιχρού εισο
δήματος μας αλλά και θεσμοθέτησης ενός δίκαιου μισθολογίου χωρίς 
ανισότητες με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην 
οικονομική αναβάθμιση των αστυνομκών. (Οι τοποθετήσεις των Ομι
λητών, καθώς και τα συμπεράσματα και το Ψήφισμα του Συνεδρίου 
θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας).
Α  Ομιλία του Προέδρου της Π.ΟΑΞΙΑ. κ. Δημήτρη ΓΕΩΡΓΑ- 
ΤΖΗ στο Συνέδριο 
Κυρίες και κύριοι
...Γνωρίζουμε ότι η χρονική συγκυρία είναι δύσκολη μεν, αλλά αν λά
βουμε υπόψιν μας τις εμπεριστατωμένες απόψεις εκείνων που υποστη
ρίζουν ότι η κρίση προσφέρεται για μια οριστική ρήξη με τον παλιό κα
κό μας εαυτό, φρονούμε ότι οι συνθήκες ευνοούν το οριστκό διαζύγιο 
με το παρελθόν, και στο δκ ό  μας χώρο, ώστε το σκάφος της Ελληνι
κής Αστυνομίας να αλλάξει πράγματι πορεία. Να αλλάξουμε για να μη 
βουλιάξουμε, όπως εύστοχα ειπώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουρ
γό της χώρας.
Πόσο όμως εύκολο είναι να γίνει αυτό και πόσο ειλικρινείς είναι αυ
τές οι προθέσεις που εξειδικεύονται και μάλιστα λαμβάνουν τη μορφή 
συγκεκριμένου προγράμματος που στοχεύει στη βελτίωση των κακώς 
κειμένων; Μήπως τα ίδια πράγματα, οι ίδιες βαρύγδουπες δηλώσεις δεν 
έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν, με άλλες αφορμές και άλλα γεγο
νότα, για να λησμονηθούν όμως στην πορεία είτε να παραπεμφθούν με 
τις πρώτες δυσκολίες και αντιδράσεις στις ελληνικές καλένδες;
Γιατί, δυστυχώς αν ανατρέξουμε στα πλούσια αρχεία των δηλώσεων 
των πολιτικών και των θέοεων των κομμάτων και κυρίως των πολι
τικών ηγεσιών που διαχειρίστηκαν τις τύχες της Ελληνικής Αστυνο
μίας από τη γέννησή της το 1984, θα απογοητευτούμε για το μέγε
θος της ασυνέπειας και της τρομερής απόστασης που χωρίζει τα λόγια 
από τα έργα τους Ή  πάλι, θα διαπιστώσουμε προχειρότητες αποφά
σεις αναντίστοιχες με την πραγματικότητα, διαταγές που δεν αντέχουν 
στο φως της ημέρας
Έ χω  την αίσθηση και διαψεύστε με αν κάνω λάθος ότι ελάχιστες φο
ρές ο πολιτικός κόσμος έχει βρει κοινό λόγο για τα ζητήματα που μας 
αφορούν. Κάθε πολιτικός φορέας έχει τις θέσεις του για τα Σώματα 
Ασφαλείας -  και αυτό είναι κατανοητό και θεμιτό -  αλλά εδώ που έχου
με φτάσει κυρίες και κύριοι σήμερα, πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να 
υπάρξει μια κοινή γραμμή πλεύσης για να βγούμε από τα αδιέξοδα στα 
οποία έχει οδηγηθεί η σημερινή αστυνομία και να απαλλαγούμε από 
τις ατέρμονες συζητήσεις τις κομματικές αντιπαραθέσεις και τις άγο
νες αλληλοκατηγορίες
Άλλωστε τα κόμματα έχουν τόσα πολλά πεδία σύγκρουσης που μπο
ρούν να εξαιρέσουν από την “ατζέντα” τους το θέμα της ασφάλειας και 
της ομαλής κοινωνικής ζωής των πολιτών.
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκαν πολλές πολιτικές 
στην Αστυνομία. Υπάρχουν εκατοντάδες Νόμοι οι οποίοι υποτίθεται 
θα επέφεραν την ριζική αλλαγή για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνι
κής Αστυνομίας
Γνωρίζετε ότι επιχειρήθηκαν αλλαγές τόσο στη δομή όσο και στη δι
άρθρωση των υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματι
κότερη αστυνόμευση της χώρας και εξυπηρετηθούν οι οργανικές και 
λειτουργικές ανάγκες συχνά όμως χωρίς την ύπαρξη μελέτης σκοπι
μότητας Όλα έγιναν εμπειρικά. Πρόχειρες αλλαγές χωρίς μακροπρό
θεσμους στρατηγικούς στόχους χωρίς συνέχεια και συνέπεια, κυρίως
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όμως αγνοώντας το κλειδί για την επιτυχία των αλλαγών αυτών που δεν 
είναι άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό και την ανάγκη συμφωνιών και 
κοινά αποδεκτών λύσεων, προκειμένου να είναι συμμέτοχο και ενεργο
ποιημένο.
Τα προβλήματα, οι δυσλειτουργίες των υπηρεσιών, όλα είναι γνωστά και 
χιλιοειπωμένα. Όλοι ωστόσο μένουμε με την απορία από πού πηγάζει αυ
τή η χρόνια παθογένεια που μαστίζει το Σώμα;
Μπορεί να κάνουμε τις ερμηνείες μας ή να προβάλλουμε διάφορα επιχει
ρήματα, συνολικά και κεντρικά όμως το ερώτημα «τις πταίει» παραμέ
νει αναπάντητο.
Και πολύ φοβάμαι ότι θα μένει αναπάντητο όσο δεν απαντάμε οε ένα άλ
λο καίριο ερώτημα που έχει τεθεί από όλους Τι αστυνομία τελικά θέλου
με στη χώρα μας;
Εμείς λέμε ναι σε μια αποτελεσματική, σύγχρονα οργανωμένη αστυνο
μία που θα σέβεται και θα περιφρουρεί τα ατομικά δικαιώματα των πολι
τών, που θα λειτουργεί προληπτικά και δεν θα επεμβαίνει, ως συνήθως, 
εκ των υστέρων, για να προσπαθεί να αναπτερώσει το κλονισμένο αίσθη
μα ασφαλείας των πολιτών.
Η Ελληνική Αστυνομία για να εκπληρώσει την αποστολή τη ς πρέπει 
επειγόντως να οργανωθεί σε επιστημονική βάση, μακριά από τα πρότυ
πα του παρελθόντος σεβόμενη τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών 
και προφανώς σεβόμενη τους δικούς της ανθρώπους τους χιλιάδες ένστο
λους υπαλλήλους της που χυδαία κάποιοι αποκαλούν και θέλουν, δυστυ
χούς «μπάτσους», προκειμένου άλλοτε να τους λοιδορούν και άλλοτε να 
τους δολοφονούν, εξυπηρετώντας άνομα και σκοτεινά συμφέροντα.
Ως συνδικαλιστές δεν μηδενίζουμε το παρελθόν. Απεναντίας κατά και
ρούς υποστηρίξαμε σημαντικές προτάσεις που υιοθετήθηκαν - όχι εύκο
λα πάντοτε- από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες και είναι εν τέλει αυτό; 
που έδωσαν και δίνουν πνοή και παράταση ζωής σε αυτό που λέγεται Ελ
ληνική Αστυνομία, έτσι όπως αυτή δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε, από 
το 1984 μέχρι σήμερα, με την ενοποίηση της Ελληνικής Χωροφυλακής 
και της Αστυνομίας Πόλεων.
Δεν έχουμε καμία διάθεση να περιαυτολογήσουμε, αλλά δεν πρέπει να 
μας διαφεύγει το γεγονός ότι ακόμα και αυτή η λειτουργία των συνδι
καλιστικών οργανώσεων των αστυνομικών ήταν αποτέλεσμα ενός ώρι
μου αιτήματος που γεννήθηκε, ωρίμασε και γιγαντώθηκε κάτω από τις 
αγωνιστικές διαθέσεις των πρωτοπόρων συναδέλφων μας. Δεν ήταν μια 
άνωθεν απόφαση. Οι κυβερνώοες παρατάξεις είχαν τις αντιρρήσεις τους 
Παράνομα ήταν στην αρχή, το 1988, τα πρώτα σωματεία και νόμιμα με
τά το 1995.
Από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα μας τα κόμματα της αριστερός 
και μας συμπαραστάθηκαν νομικά τόσο ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατι
κής Αριστεράς κ. Φώτης ΚΟΥΒΕΛΗΣ όσο και ο καθηγητής Αλέξης ΜΗ- 
'ΓΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο μέχρι και σήμερα νομικός σύμβουλός μας. Αποδεδειγ
μένα η λειτουργία τους είχε μόνο θετικά αποτελέσματα όσον αφορά στις 
συνθήκες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού.
Μπορούμε να πούμε ότι επέδρασε καταλυτικά στη χάραξη νέων πολιτι
κών για τη δημόσια ασφάλεια, πολιτικών, που λαμβάνουν υπόψη τους 
το σεβασμό του πολίτη και της κοινωνίας τα ίδια τα δικαιώματα των συ
ναδέλφων μας και οι οποίες πολιτικές αν διευρυνθούν ακόμα περισσότε
ρο θα αναπτερώσουν τις ελπίδες μας θα οδηγήσουν στην επιδιωκόμενη 
κοινωνικοποίηση της αστυνομίας και στην οριστική της ρήξη με το πα
ρελθόν, το οποίο την περιχαρακώνει σε ένα άχαρο για τον πολίτη και την 
κοινωνία ρόλο.
Ό ,τι έγινε και ό,τι πρόκειται να συμβεί στο χώρο μας δεν πρέπει πάντως 
ποτέ να λησμονούμε ότι είναι αποτέλεσμα των εκάστοτε πολιτικών επι
λογών των κυβερνώντων, όποια θέση και επιρροή κι αν έχει το συνδικα
λιστικό μας κίνημα. Δεν θέλουμε να αποποιηθούμε των δικών μας ευ
θυνών, όμως την ευθύνη την χρεώνεται πάντα η κυβέρνηση για την 
πολιτική που εφαρμόζει, ή που ενίοτε δεν εφαρμόζει.
Γνωρίζουμε φυσικά ότι «πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού», όπως υπο
στήριζε ο Γερμανός Καγκελάριος Όττο Φον Βίσμαρκ (1815-1898), ή κα
τά άλλους ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή «πολιτική δεν είναι η τέχνη 
του εφικτού, αλλά η επιλογή μεταξύ του καταστροφικού και του δυσά-
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ρέστου», όπως ισχυρίζεται ο σύγχρονος Καναδός οκονομολόγος John 
Kenneth Galbraith. Από όποια, όμως οπτική γωνία κι αν το προσεγγίσει 
κανείς το θέμα μας μια βασική παράμετρο πρέπει να εξετάζει σε κάθε πε
ρίπτωση: Αν όλοι όσοι διαχειρίστηκαν την τύχη της αστυνομίας μας εί
χαν πάντα πλήρη επίγνωση του δικού τους ρόλου και αν είχαν σταθμίσει 
σωστά όλα τα δεδομένα πριν από τη λήψη καθοριστικών αποφάσεων.
Ως συνδικαλιστές αξιωματικοί, στο πλαίσιο του συνεδρίου μας κατα
θέτουμε, λοιπόν, σήμερα τον προβληματισμό μας για ορισμένες καίριες 
αποφάσεις που σημάδεψαν τα τελευταία χρόνια το αστυνομικό σύστημα 
στη χώρα μας ώστε μέσα από αυτόν τον προβληματισμό, να αναζητήσου
με τα επόμενα βήματά μας για να κάνουμε πράξη το όραμά μας για την 
αστυνομία που χρειάζεται ο τόπος μας
1984. Ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας Σύμφωνα με την Εισηγητική 
Έκθεση του νομοσχεδίου, η ενοποίηση των δυο σωμάτων αποσκοπού
σε στην αποδέσμευση των αστυνομικών από τα ξένα έργα και στην απα
σχόλησή τους στα κυρίως αστυνομικά τους καθήκοντα Δεύτερος λόγος 
ήταν η βελτίωση των σχέσεων αστυνομίας και πολιτών, καθόσον η αντι
λαϊκή χρησιμοποίηση των σωμάτων είχε γιγαντώσει την έχθρα και το μί
σος κατά των αστυνομικών. Τρίτος στόχος ήταν η αύξηση της παραγω
γικότητας των αστυνομικών, τέταρτος η αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας ιδίως οι νέες μορφές της και πέμπτος η βελτίω
ση του μορφωτικού επίπεδου και των συνθηκών εργασίας των αστυνο
μικών.
26 χρόνια μετά, όλοι μας ξέρουμε ότι οι ίδιοι ακριβώς στόχοι παραμένουν 
και σήμερα στην ημερήσια διάταξη, με εξαίρεση ίσως τη βελτίωση των 
σχέσεών μας με την κοινωνία, όπου, όπως προανέφερα, υπάρχει σημαντι
κή πρόοδος με τη συμβολή και του συνδικαλιστικού μας κινήματος και η 
οποία πέρασε από σαράντα κύματα...
Δεν θα έπρεπε όμως κυρίες και κύριοι μετά από τόσα χρόνια να έχει επι- 
σήμως αποτιμηθεί το εγχείρημα της ενοποίήσης των δυο σωμάτων, αφού 
κατά γενική ομολογία το σημερινό μοντέλο έχει κλείσει τον κύκλο του; 
Δεν θα έπρεπε να αξιολογηθούν βασικές πολιτικές που συνοδέυσαν την 
ιστορική εκείνη απόφαση για να δούμε πού έγιναν λάθη ή τι δεν προ
σέχθηκε όπως θα έπρεπε, ώστε σήμερα να πορευόμαστε με μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση όταν λαμβάνουμε αποφάσεις για τόσο σημαντικά θέματα 
όπως είναι η ασφάλεια της χώρας;
Προφανώς και θα έπρεπε, αλλά ποιος να πάρει μια τέτοια απόφαση αφού 
αυτή συνεπάγεται έρευνα σε βάθος, ενδεχομένως δε και την αμφισβή
τηση πολλών κρίσιμων αποφάσεων που είχαν ληφθεί στα πολιτικά και 
υπηρεσιακά γραφεία, τουλάχιστον τεσσάρων πρωθυπουργών, 26 διαφο
ρετικών υπουργών, οκτώ υφυπουργών, 14 γενικών γραμματέων και 17 
Αρχηγών, που να μην λησμονούμε, ορίζονταν τις περισσότερες φορές με 
στενά κομματικά ή ακόμα και με ενδοκομματικά κριτήρια, πέρα από άλ
λες εξωθεσμικές παρεμβάσεις...
Μήπως ήρθε η ώρα για μια τέτοια απόφαση κύριε υφυπουργέ προτού 
ακολουθήσει και η σημερινή πολιτική Ηγεσία την πεπατημένη, το «ράβε 
- ξήλωνε» πολλών εκ των προκατόχων σας που έχουν οδηγήσει την Ελ
ληνική Αστυνομία στο σημείο που προαναφέραμε;
Αλήθεια, ποιος θα μας πει εμπεριστατωμένα τους λόγους για τους οποί
ους η Ελληνική Αστυνομία απέκτησε Αρχηγείο 16 χρόνια μετά τη σύ
στασή τη ς δηλαδή το 2000; Ποιος θα μας απαντήσει για τις επί σειρά 
ετών παλινωδίες όσον αφορά στην κατάργηση ή όχι του παλιού υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης ή ακόμα και για τους πραγματικούς λόγους για 
τους οποίους επανασυστάθηκε ένα αυτόνομο υπουργείο για τα Σώμα
τα Ασφαλείας μετά την πρόσκαιρη υπαγωγή της αστυνομίας στο παλιό 
υπουργείο Εσωτερικών;
Εμείς πιστεύαμε και πιστεύουμε, ότι επειδή ακριβώς τα σώματα ασφαλεί
ας πρέπει να υπηρετούν και όχι να καταδυναστεύουν την κοινωνία, η πο
λιτεία πρέπει να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και συνεργα
σίας με τις τοπικές κοινωνίες και την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση.
Αυτή τη σχέση, κατά την άποψή μας θα μπορούσε να την υπηρετήσει 
καλύτερα η ενιαία καθοδήγηση όλων των υπηρεσιών του δημόσιου το
μέα και βεβαίως ο πολιτικός φορέας «εποπτείας» των δομών της αυτοδι
οίκησης.



Βέβαια, χο εγχείρημα αυτό δεν πέτυχε γιατί δεν προσεγγίστηκε ολοκλη
ρωμένα, δεν κατανοήθηκε η φιλοσοφία και η βία  η διοίκηση δεν αντιλή- 
φθηκε τι σήμαινε αυτή η αλλαγή και τι έπρεπε να γίνει για να υπηρετη
θεί ο στόχος μας με τον καλύτερο τρόπο από όλους, ώστε σε συνδυασμό με 
την προώθηση μιας νέας πολιτικής να αντιμετωπισθούν ριζικά και απο
τελεσματικά τα χρόνια προβλήματα και οι δυσλειτουργίες της ΕΛ.ΑΣ.
Η κυβέρνηση έκρινε σκόπιμο να εφαρμόσει την πολιτική της με το σχή
μα που προανέφερα, υπερτονίζοντας βεβαίως τη σημασία της αποστολής 
των υπηρεσιών ασφαλείας που δεν είναι άλλη από την προστασία του πο
λίτη, το αυτονόητο χρέος μας δηλαδή. Για να μην μείνει όμως μόνο στα 
χαρτιά ο τίτλος του νέου υπουργείου, για να μην ονομάζεται κατ’ ευφη
μισμόν υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είχε δηλώοει η προη
γούμενη πολιτική ηγεσία, πρέπει προφανώς να γίνουν πολλά και γ ι’ αυ
τό είμαστε κι εμείς εδώ σήμερα, για να τα συζητήσουμε.
Με διάθεση συνεισφοράς και όχι υπονόμευσης ούτε καν «ουδετερότη
τας», όπως ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος να σκεφθεί, αν ήθελε να 
κατηγορήσει τους αξιωματικούς ότι βολεύονται με τη συνέχιση της ση
μερινής κατάστασης
Και βέβαια, εφόσον μιλάμε για πολιτικές ασφαλείας δεν μπορώ να μην 
αναφερθώ στους χειρισμούς και της σημερινής κυβέρνησης σχετικά με 
το Λιμενικό Σώμα, το οποίο από συστάσεώς του δεν έχει ακόμα αποκτήσει 
αυτόνομο αρχηγείο ή για το γεγονός ότι η χώρα μας ουσιαστικά δεν έχει 
Λιμενική Αστυνομία, ενώ βρέχεται παντού από θάλασσα, σε ένα σταυρο
δρόμι τριών ηπείρων.
Για να μην αναφερθώ στα όσα ευτράπελα έχουμε ζήσει κατά καιρούς με 
τις θεωρίες για τους πραίτορες των πόλεων ή με την Αγροφυλακή και 
τις εαρινές συνάξεις των αγροφυλάκων, όταν μια συγκροτημένη πολιτι
κή ασφαλείας προϋποθέτει την αρμονική συνύπαρξη σωμάτων υπό μια 
ενιαία και αδιαίρετη καθοδήγηση, βάσει ενός συγκεκριμένου δόγματος 
ασφαλείας με μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς προ
βλέψεις και κυρίως δράσεις
Αλλά, πόσο σοβαρά μπορούμε να συζητήσουμε για το μέλλον, όταν ακού
σαμε μόλις πρόσφατα από τα πλέον επίσημα χείλη της κυβέρνησης από 
τον αντιπρόεδρό τη ς τον κ. Πάγκαλο ότι «ο mo αντιπαραγωγικός κλάδος 
του Ελληνικού Λαού είναι οι στρατιωτικοί και τα Σώματα Ασφαλείας» 
και άρα τι; Μήπως ότι δεν πρέπει να ζητάμε χρήματα για τη λειτουργία 
και την ανάπτυξή τους ή μήπως πρέπει να ευγνωμονούμε τους πολιτι
κούς επειδή δεν μας έχουν καταργήσει ακόμα;
'Οχι κυρίες και κύριοι. Η μαρξιστική θεώρηση περί παραγωγικών και 
μη υπουργείων στις συνθήκες της αστικής δημοκρατίας μπορεί να εί
ναι ορθή θεωρητικά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή πραγ
ματικότητα.
Αλλά δεν μας ξενίζει το γεγονός ότι τη θυμήθηκε ο κ. Πάγκαλος τώρα 
που η χώρα μας βρίσκεται στην οριακή αυτή κατάσταση στο χείλος του 
γκρεμού όπως έχει ειπωθεί Τα ίδια είχε υπαινιχθεί και ο πρώην υπουρ
γός της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Αλογοσκούφης πριν μερικά χρόνια, όταν 
διεκδικούσαμε το χαρακτηρισμό του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου 
και ανθυγιεινού, τροφοδοτώντας μάλιστα και ενδοκυβερνητικές αντιπα
ραθέσεις με τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Πολύδωρα, ο οποίος εί
χε πει χαρακτηριστικά: «Αν καταργηθεί η αστυνομία, θα κερδίσει πολ
λά κονδύλια το υπουργείο Οικονομίας και το Γενικό Λογιστήριο. Οπότε 
μπορεί να καταργηθεί και να είναι όλοι ικανοποιημένοι», υπεραμυνόμε- 
νος βεβαίως της θέσης του ότι το υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν είναι 
αντιπαραγωγικό υπουργείο.
Περιορίζομαι σε αυτές τις λίγες ενδεικτικές παρατηρήσεις για την πολιτι
κή που ακολουθήθηκε, διότι αν μπούμε σε επί μέρους αποφάσεις και λο
γικές κυριολεκτικά θα φρίξουμε. Σας καλώ όμως να προβληματιστούμε 
σε κάποια κομβικά θέματα:

Η Ελληνική Αστυνομία προέκυψε από τη συγχώνευση των δυο Σωμά
των και ξεκίνησε με 38.500 αστυνομικούς το 1984 για να απαριθμεί σήμε
ρα ένα ανομοιογενές και πάλι σύνολο περίπου 56.000 υπαλλήλων, συμπε
ριλαμβανομένων των ειδικών φρουρών και των συνοριακών φυλάκων. 
Κι ενώ προ μερικών ετών θεσπίσθηκε προεδρικό διάταγμα για την ομο- 
γενοποίήση του προσωπικού, εντούτοις συνεχίζονται οι προσλήψεις ει
δικών φρουρών, ίσως και συνοριακών φυλάκων τώρα με τη Φρόντεξ 
Χωρίς φυσικά στον προαναφερόμενο αριθμό να υπολογίζουμε τους πολι
τικούς υπαλλήλους που -  μέγα ζήτημα κι αυτό -  ανέκαθεν θεωρούνταν 
ξένο σώμα στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ θα μπορούσαν να

ασχοληθούν με μη αστυνομικά καθήκοντα στη θέση χιλιάδων αστυνομι
κών, χρησιμοποιώντας ευρέως και τη σύγχρονη τεχνολογία είτε σε διοι
κητικές είτε σε μάχιμες θέσεις εργασίας
2. Η Ελληνική Αστυνομία ξεκίνησε επίσης με ένα οργανόγραμμα υπηρε
σιών το οποίο εν πολλοίς είχε βασιστεί στα σχήματα αστυνόμευσης της 
εποχής του Εμφυλίου, με αποτέλεσμα να ξεπεραστεί πολύ γρήγορα από 
τη δυναμική εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και τις επιπτώοεις της πα
γκοσμιοποίησης Η πολυπόθητη όμως αναδιάρθρωση ακόμα κινείται στο 
στάδιο των πειραματισμών και των σχεδιασμών, περίπου εν κρυπτώ, χω
ρίς να έχουμε ενημέρωση. Θέλουμε δε να πιστεύουμε ότι όταν αποφασι- 
σθεί τελικά θα είναι υλοποιήσιμη για να μην έχει την τύχη των Πολυδύ
ναμων του κ. Παπαθεμελή το 1995...
3 Η Ελληνική Αστυνομία λειτουργούσε στην αρχή με μια ιεραρχική κλί
μακα εννέα βαθμών για να διολισθήσει σταδιακά κατά τα στρατιωτικά 
πρότυπα, στο σημερινό αντιπαραγωγικό και στρεβλό σχήμα των 13 βαθ
μών και των πολλών επιπέδων διοίκησης
4 Θέματα όπως η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των αστυνομικών, αντι
μετωπίστηκαν αποσπασματικά, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, 
με μια στρατιωτική νοοτροπία και αντίληψη. 'Οσο για την αστυνομική 
υποκουλτούρα και τα εσωτερικά στερεότυπα που κρατούν το Σώμα μα
κριά από το κοινωνικό σύνολο και καθιστούν τους αστυνομικούς απόμα
κρους εξιλαστήρια θύματα και ανυπόληπτους «μπάτσους», πρέπει να πα
ραδεχθούμε ότι ποτέ δεν έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια για την 
αντιμετώπισή τους
5. Έ να  κραυγαλέο επίσης παράδειγμα ελλειμματικής πολιτικής αποτε
λεί ο τρόπος συνολικής διαχείρισης και ανάπτυξης αυτού που λέγεται αν
θρώπινο κεφάλαιο της Ελληνικής Αστυνομίας Ποτέ μέχρι σήμερα δεν 
υπήρξε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση όχι μόνο 
των προβλημάτων της καθημερινότητας στις αστυνομικές υπηρεσίες αλ
λά ούτε και αυτής της προοπτικής του αστυνομικού προσωπικού. Διάφο
ρα σχήματα, όπως ο Κλάδος διοικητικής μέριμνας ή η Δ/νση αστυνομικού 
προσωπικού διαχειρίζονται τρέχοντα ζητήματα, αντί να προγραμματί
ζουν και να οργανώνουν την αστυνομική εξέλιξη με σύγχρονα κριτήρια 
και αντιλήψεις όπως άλλωστε συμβαίνει στις σύγχρονες αστυνομίες 
Αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών, ήταν το 2008 και η εν μια νυκτί και 
εν κρυπτώ απόφαση περί αλλαγής του Κώδικα Μεταθέσεων και του Πει
θαρχικού Δικαίου, οι παλινωδίες για τους ειδικούς φρουρούς και τους συ
νοριακούς φύλακες η έλλειψη κανόνων υγιεινής και ασφάλειας κ,λπ. 
Πρόσφατα δε, κρυμμένα σε συρτάρια σχέδια για Π.Δ. ή πορίσματα επιτρο
πών για ζητήματα μείζονος σπουδαιότητας χωρίς καμία ενημέρωση των 
Ομοσπονδιών και με προφανή σκοπό τον αιφνιδιασμό των εργαζομένων.
6. Εν κατακλείδι, το γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε κυρί
ες και κύριοι είναι ότι με την έλλειψη συνέχειας και συνέπειας που χαρα
κτηρίζει, άλλωστε, συνολικά την ελληνική Δημόσια Διοίκηση, η Ελληνι
κή Αστυνομία δεν θα μπορούσε να γλιτώσει από τους αυτοοχεδιασμούς 
και τα ημίμετρα.
Είπαμε, όμως ως εδώ και μη παρέκει. Και καταθέσαμε ολοκληρωμένη 
πρόταση για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής ώστε να τεθεί σε 
μια θεσμοθετημένη μόνιμη βάση η συζήτηση για την αναδιοργάνωση της 
αστυνομίας και την ένταξή της σε ένα ενιαίο δόγμα ασφαλείας 
Υπό την πίεση των γεγονότων η πρότασή μας πράγματι έγινε τότε απο

δεκτή από το σημερινό κυβερνών κόμμα, ενώ η τότε κυβέρνηση περιορί
στηκε στη λειτουργία μιας άτυπης διακομματικής επιτροπής υπό τον τό
τε υπουργό Δημόσιας Τάξης η οποία όμως συνεδρίασε μια ή δυο φορές για 
να λησμονηθεί στη συνέχεια και πάλι από όλους Πιστεύουμε ακράδαντα 
ότι η πρότασή μας εξακολουθεί να είναι πολύτιμη.
Μπορούν τα πολιτικά κόμματα να βρουν λόοεις Μπορούν να στηριχθούν 
στη δική τους εμπειρία, αλλά και στη βοήθεια διακεκριμένων επιστημό
νων για πολλά από τα θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης ή για 
άλλα που πρέπει να μελετηθούν και να προγραμματιοθούν σε βάθος χρό
νου, όσο είναι απαγορευτικά τα δημόσια οικονομικά, που δεν επιτρέπουν 
ενδεχομένως τη διάθεση απεριόριστων κονδυλίων.
Αν και όλοι αντιλαμβάνονται πλέον, αλλά δεν αρκεί να το λένε μόνο, ότι 
ασφάλεια δεν γίνεται με περικοπές. Απαιτούνται γενναία κονδύλια για 
την κατοχύρωση του αγαθού της ασφάλειας των πολιτών. Αν δεν χρη
ματοδοτηθούν οι όποιες αποφάσεις μετά από λίγο θα αποδειχθούν κι αυ
τές ελλειμματικές διαιωνίζοντας δυστυχώς το φαύλο κύκλο των ψευδε
πίγραφων αλλαγών, και των αυταπατών που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια

[ 75 ] Α/Α



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ ΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

στη χώρα μας
Επιμένουμε στο ότι η συζήτηση πρέπει να είναι θεσμοθετημένη, και για 
έναν πρόσθετο λόγο. Διότι είναι απαραίτητη η θεσμική κατοχύρωση των 
αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Δεν αρκεί να συμφωνήσουν τα μέλη μι
ας επιτροπής σε κάποιες αλλαγές. Αυτές πρέπει να λάβουν το χαρακτή
ρα νομοθετικών παρεμβάσεων σε οργανωτικό επίπεδο και κυρίως σε επί
πεδο αλλαγής στάσης και νοοτροπίας του αστυνομικού προσωπικού και 
όχι μόνον
Δεν είμαι από εκείνους που θα μπορούσαν έστω και σκωπτικά να διατυ
πώσω την άποψη, ότι η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να 
την αφήσουμε στα χέρια των πολιτικών. 'Οχι, δεν αρμόζει τέτοια απαξίω
ση στο πολιτικό μας σύστημα Οχι μόνο διότι οε τελική ανάλυση είμαστε 
κι εμείς υπεύθυνοι για τις επίλογό; μας αλλά διότι το δημοκρατικό μας 
πολίτευμα, διαθέτει τις λύσεις και τα εργαλεία εκείνα που μας εξασφαλί
ζουν αργά ή γρήγορα την προοδευτική εξέλιξη, κόντρα σε κατεστημένες 
συντηρητικές ή όπως αλλιώς θέλετε, αντιλήψεις 
Τα πολιτικά κόμματα, οι συνδικαλιστικοί φορείς η πανεπιστημιακή κοι
νότητα, άλλοι κοινωνικοί φορείς και οργανώσεις δεν υπάρχουν για να 
εκπροσωπούν συμφέροντα. Υπάρχουν για να καταγράφουν ιδέες και προ
τάσεις με στόχο ένα καλύτερο αύριο.
Αυτόν τον διακηρυγμένο στόχο υπηρετούμε εμείς ως συνδικαλιστές αξι
ωματικοί και γ ι’ αυτό προβάλλουμε με κάθε ευκαιρία τη διαδικασία του 
διαλόγου ως το μόνο αποτελεσματικό μέσο για την επίλυση των προβλη
μάτων μας
Λέμε σε όλους ότι έχουμε και μνήμη και γνώση και άποψη. Χορτάσαμε 
από ανέξοδες υποσχέσεις και μεγάλα λόγια Ή ρθε η ώρα των έργων, των 
συγκεκριμένων προγραμμάτων και των συγκεκριμένων αποτελεσμά
των. Εμείς ως συνδικαλιστές αστυνομικοί, σε ό,τι αφορά τα του οίκου 
μας μπορούμε να υπερηφανευόμαστε ότι έχουμε προτάσεις για να αντι
μετωπίσουμε ως Ελληνική Αστυνομία τις προκλήσεις του μέλλοντος 
Είχαμε και έχουμε προτάσεις από τα πιο μικρά μέχρι τα mo μεγάλα ζη
τήματα που μας απασχολούν, αλλά πολύ καλά γνωρίζετε πόσο μας απο
φεύγουν οι κυβερνώντες.
Πολλές φορές έχουμε την αίσθηση ότι μας βλέπουν ως αντιπάλους και 
όχι ως θεσμικούς συνομιλητές πρόθυμους να συνεργαστούμε εποικοδο
μητικά πάνω σε έναν κοινό στόχο. Το ζήσαμε πρόσφατα, δυστυχώς και με 
τον κ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος απέφευγε συστηματικά να μας δεχθεί, το ξα
ναζούμε και με τη νέα πολιτική ηγεσία, η οποία εμφανίζει μια ανεξήγητη 
βραδύτητα στην προώθηση πολιτικών, για τις οποίες είχε δεσμευτεί το 
κυβερνών κόμμα και πριν από τις εκλογές αλλά και ο βιος ο πρωθυπουρ
γός αναγιγνώσκοντας τις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή. 
Συνεπειχηρηματολόγοι, συνδιεκδικητές προσπαθούμε να είμαστε κό
ντρα στις σειρήνες που μιλούν για δήθεν συνδιοίκηση, το δίκαιο θέλου
με να κατοχυρώσουμε και όχι μονοδιάστατα, συντεχνιακά και συνδικα
λιστικά.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα πολιτική ηγεσία δεν θα αφήσει ανεκμε
τάλλευτη την ευκαιρία που της δίδεται σήμερα και ότι θα αναλάβει πρω
τοβουλίες για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος Εδώ και ένα χρόνο, δυ
στυχώς δεν έχει παραχθεί απολύτως κανένα θεσμικό προοδευτικό μέτρο 
στο υπουργείο.
Κύριε Υφυπουργέ, Σας μεταφέρω όπως ακριβώς διατυπώσαμε και πέρυ
σι στον κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ και αποτέλεσε και ψήφισμα των προη
γούμενου Συνεδρίου μας επιγραμματικά, ότι απαιτείται τάχιστα:
1. Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών με κατευθύνσεις στρατηγική, γενικές 
αρχές μελέτη σκοπιμότητας στόχους κριτήρια και διαδικασίες αξιολό
γησης χρονικά στάδια υλοποίησης εκπαίδευση και ενημέρωση των φο
ρέων και της κοινωνίας για τις επιχειρούμενες αλλαγές και ανακατανομή 
της Οργανικής τους Δύναμης με βάση τα νέα πληθυσμιακά και εγκλη- 
ματολογικά δεδομένα.
ϊ  Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό 
των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης 
της αποδοτικότητάς τους (επανεξέταση της στοχοθέτησης κ.λ.π.) και 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με προληπτικά μέτρα σε συνεργα
σία με κοινωνικές υπηρεσίες φορείς και οργανώσεις 
ί Θεσμοθέτηση ρεαλιστικού και αξιοκρατικού Συστήματος Κρίσεων -
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Προαγωγών και εξασφάλιση αντικειμενικότητας και πλήρους διαφάνει
α ς με την συμμετοχή εκπροσώπων μας στα οικεία Συμβούλια Κρίσεων 
-  Προαγωγών. Ας μην λησμονούμε ότι πάγια θέση του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος η οποία έχει εκφραστεί από την περίοδο που ο σημερινός 
μας Αρχηγός κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ήταν Αντιπρόεδρος της Ομο
σπονδίας μας είναι η ανάδειξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
να γίνεται με διαδικασίες που θα περνούν από τη Βουλή.
4. Εκπαίδευση -  Μετεκπαίδευση, σύγχρονη, άρτια επαγγελματική με με
λέτες και σαφή προσανατολισμό, με κοινωνική κατάρτιση, υλικοτεχνι- 
κή υποδομή, εκπαιδευτές με προδιαγραφές χωρίς ερασιτεχνισμούς και 
εμπειρική αφομοίωση της όποιας υπηρεσιακής δράσης Η ανάγκη συνε
χούς επιστημονικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης των Αστυνομικών 
πρέπει να μην δίνει μόνο έμφαση στην εκπαίδευσής τους σε σχέση με την 
εφαρμογή των νόμων, αλλά και στην επίλυση των προβλημάτων των πο
λιτών, που ουσιαστικά συνιστά και τον κοινωνικό ρόλο της αστυνομίας.
5. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών 
του Σώματος με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους
Σας καλούμε λοιπόν κύριε Υφυπουργέ, να συζητήσουμε επιτέλους σο
βαρά για την Ελληνική Αστυνομία, η οποία αναμφίβολα έχει επιτελέσει 
ένα σημαντικό έργο, θυσιάζοντας στο βωμό του καθήκοντος τα καλύτε
ρα παιδιά τη ς όμως για να είμαστε ειλικρινείς η σημερινή δυναμική του 
αστυνομικού σώματος η αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών και του 
ανθρώπινου κεφαλαίου τους κατά την άποψη της Ομοσπονδίας μας εί
ναι κατώτερη των δυνατοτήτων που έχουμε εμείς οι ίδιοι, είτε ως αστυ
νομικοί, είτε ως κρατικός φορέας
Είμαστε όμως βέβαιοι ότι παρά τα προβλήματά τη ς μπορεί να αναγεν- 

νηθεί συνολικά και να ξεφύγει από το φάσμα της μετριότητας στο οποίο 
την έχουν καθηλώσει συγκεκριμένες πολιτικές και ποικιλώνυμα συμ
φέροντα
Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν για όλους μας να καταθέσουμε τις απόψεις 
μας να προσέλθουμε στο τραπέζι του διαλόγου με πνεύμα εθνικής συ
νεννόησης γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που λέγεται ασφάλεια -  αγαθό 
του πολίτη.
«Η Ελλάς προώρισθαι να ζήσει και θα ζήσει», είχε πει πριν από πολλά 
χρόνια ο αείμνηστος Χαρίλαος Τρικούπης επωμιζόμενος το ιστορικό βά
ρος της τότε χρεοκοπίας της Ελλάδας Κι εμείς σήμερα καλούμαστε από 
τη δική μας θέση να διατρανώσουμε την πεποίθησή μας ότι προώρισθαι 
να ζήσει και θα ζήσει και η δική μας ΕΛΑΣ., η Ελληνική μας Αστυνομία. 
Θα ζήσει φυσικά, αφού εντοπίσει και αναγνωρίσει τα όποια λάθη, κενά 
και αδυναμίες και χαράξει στην συνέχεια μια νέα πορεία με σαφή κατεύ
θυνση και προσανατολισμό, θέτοντας καινούργιους επιτεύξιμους στό
χους και αναζητώντας τα εφόδια και τους ανθρώπους εκείνους που θα ερ
γαστούν μεθοδικά και συστηματικά για να τους υλοποιήσουν. 
ΨΗΦΙΣΜ Α TOY 190Υ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Το 19ο Τακτικό Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.ΟΑΞΙΑ, οι εργασίες του 
οποίου διεξήχθησαν στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2010 στην Αθήνα, λαμβά- 
νοντας υπόψη και τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ΕΝΕΚΡΙΝΕ το 
ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ, στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, οικονομικά, 
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά αιτήματα:
ΘΕΣΜΙΚΑ
α.Χαρακτηρισμός του αστυνομικού επαγγέλματος ως “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ”. 
β.Τροποποίήση και κατάργηση των δυσμενών διατάξεων του Π.Δ. 
120/2008 ( Νέο Πειθαρχικό Δίκαιο).
γ Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών με κατευθύνσεις στρατηγική, γενικές 
αρχές στόχους κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης χρονικά στάδια 
υλοποίησης εκπαίδευση και ενημέρωση των φορέων και της κοινωνί
ας για τις επιχειρούμενες αλλαγές και ανακατανομή της Οργανικής τους 
Δύναμης με βάση τα νέα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά δεδομένα. 
δ.Επαναπροσδιορισμός της δράσης των Υπηρεσιών, με εξορθολογισμό 
των προτεραιοτήτων και επαναπροσδιορισμό του τρόπου αξιολόγησης 
της αποδοτικότητάς τους (επανεξέταση της στοχοθέτησης κ,λπ.) και 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας με προληπτικά μέτρα σε συνεργα
σία με κοινωνικές υπηρεσίες φορείς και οργανώσεις 
(•.Βελτίωση του ισχύοντος Συστήματος Κρίσεων -  Προαγωγών προκει-



μένου να εξασφαλισχεί αξιοκρατία και διαφάνεια με την παράλληλη συμ
μέτοχη εκπροσώπων μας στα Συμβούλια Κρίσεων -  Προαγωγών, 
σι .Θέσπιση κανόνων ομαλής ετήσιας εκροής ανωτάτων στελεχών, (κα
τά τα ισχύοντα για τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας), ήτοι ανώ
τατος χρόνος παραμονής στο βαθμό και ποσοστό ετήσιας αποστρατείας 
(τουλάχιστον στο σύνολο των ανωτάτων), προς εξασφάλιση ίσων ευκαι
ριών ανέλιξης, σε όλους τους ικανούς Αξιωματικούς και αντιμετώπιση 
των χρόνιων στρεβλώσεων της επετηρίδας.
(..Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός των Κανονισμών 

του Σώματος, με ταυτόχρονη κωδικοποίησή τους 
η.Βελτίωση του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 3686/2008 για το Βαθμολό

γιο, με την θεσμοθέτηση επετηρίδας για τους προαγόμενους Ανθυπαστυ- 
νόμους στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β' και την τροποποίηση του άρθρου 
Ητου ανώτερου Νόμου, ώστε οι από το Τ.Ε.ΜΑ προερχόμενοι Α/Β', Α/ 
Α' και Α/Υ' που αποστρατεύονται λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας να λαμ
βάνουν μιοθολογική προαγωγή Ταξιάρχου, 2/3 Υποστρατήγου και Υπο
στρατήγου αντίστοιχα.
0. Θεσμοθέτηση νέου αξιοκρατικού και δίκαιου νομικού πλαισίου για 

τους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που θα αντιμετωπίζει τα χρό
νια οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά και επιστημονικά προβλήματά 
τους και άμεση εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος

Θεραπεία των αρνητικών για το αστυνομικό προσωπικό συνεπειών 
του νόμου 3169/2003.
ια/Ιδρυση Υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων σε όλες τις Γενικές Αστυ
νομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας
ι|ί.Ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Αστυνο

μικών Σχολών. Άμεση προώθηση και εφαρμογή του πορίσματος που συ- 
στάθηκε από τον πρώην Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΒΟΥΤΙΑ 
για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
ιγ. Γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους 
Αξιωματικούς με επίδοση αντιγράφων κατά την γνωστοποίηση της βαθ
μολογίας
ιό.Συμπλήρωση -  τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 2265/94 προς 

διασφάλιση αδιατάραχτης λειτουργίας των Ενώσεών μας σύμφωνα με τις 
προτάσεις μας
ιε. Αναβάθμιση του Κ.Ι.Θ. σε Δ/νση Υγειονομικού Βόρειας Ελλάδας σύ

σταση και λειτουργία ΑΕ.Υ. Βορείου Ελλάδος 
ισι Προκήρυξη θέσεων υγειονομικών Αξιωματικών στις έδρες των 

Αστυνομικών Διευθύνσεων.
ιζ. Ρύθμιση θεμάτων στεγαστικής πολιτικής για το προσωπικό της Ελ

ληνικής Αστυνομίας και επέκταση των ευεργετημάτων που ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους του Δημοσίου στις παραμεθόριες περιοχές (επι
δότηση επιτοκίου για αγορά κατοικίας επιδότηση ενοικίου κλπ). 
π ι Επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας των κατασκηνώσεων του Ιδρύ
ματος “Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”, ώστε, να συμμετέχουν 
τα παιδιά των αστυνομικών, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των 
γονέων τους
ιθ. Αποδέσμευση βαθμοφόρων από την εξωτερική φρούρηση των Σω

φρονιστικών καταστημάτων και μεχρις ότου πραγματοποιηθεί χορήγη
ση και σε αυτούς ανθυγιεινού επιδόματος αντίστοιχου με αυτό που λαμ
βάνουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 275,409 -  413,417 -  429 του 
Κ.Π.Δ., (αυτόφωρη διαδικασία), σε βάρος αστυνομικών, στις περιπτώ
σεις που ενεργούν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας τους
κα. Τροποποίηση του άρθρου 18 Π.Δ. 100/2003 ώστε το δευτεροβάθμιο 

Συμβούλιο Μεταθέσεων που εξετάζει τις πρόσφυγά; των μετατιθέμενων 
να απαρτίζεται από διαφορετικά πρόσωπα από αυτά που συνθέτουν το 
Πρωτοβάθμιο, ως προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες 
κβ. Αναβάθμιση της Ιατρικής περίθαλψης του αστυνομικού προσωπι

κού με την πρόσληψη Ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Παροχή υγειονο
μικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλα τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και 
όχι μόνο από το 401 Γ.Σ.ΝΑ και το Ναυτικό Νοσοκομείο. Κατάργηση 
της σειράς προτεραιότητας των στρατιωτικών έναντι ημών, 
κγ. Ενεργοποίήση του Π.Δ. 373/2002 με την προκήρυξη νέων αλλά και 

με την κάλυψη των ήδη υπαρχουσών κενών οργανικών θέσεων Αξιω
ματικών Ειδικών Καθηκόντων (Κτηνιάτρων -  Νομικών) από τους υπη- 
ρετούντες στο Σώμα Αξιωματικούς και λοιπό Αστυνομικό Προσωπικό

γενικών καθηκόντων, πρόσληψη ιδιωτών άρτια καταρτισμένων επιστη
μόνων, οι οποίοι θα μπορέσουν να στηρίξουν αυτό το πεδίο δράσης και να 
στελεχώσουν νέες ειδικές στον τομάι αυτό Υπηρεσίες που δύνανται να 
δημιουργηθούν.
κδ. Κατάργηση του άρθρου 12 παρ.4 του Ν.2713/99 και επαναφορά - 

εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν. 1264/82 «Περί συνδικαλιστικών ελευθε
ριών των εργαζομένων».
κε. Απορρίπτουμε τις όποιες αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην μας Απαι

τούμε άμεση ενημέρωση για τις αλλαγές που εξαγγέλλονται ότι θα γίνουν 
(Πειθαρχικό Δίκαιο, Κρίσεις -  Προαγωγές κ.τ.λ.) και συμμετοχή μας στις 
επιτροπές που θα συστηθούν ειδικά για το σκοπό αυτό, 
κστ. Ζητάμε τη λήψη αποφάσεων τώρα για τη διασφάλιση των αστυνο

μικών από τους παντοειδείς κινδύνους που τους περιβάλλουν κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων τους
κζ. Να υπάρξει αναπλήρωση των Διοικητών Αξιωματικών από τον Υποδ/ 
τη ή άλλον Αξ/κό ή άλλο βαθμοφόρο της Υπηρεσίας στις περιπτώσεις που 
αυτοί διατίθενται με διαταγή σε μέτρα εκτός της περιοχής ευθύνης της 
Υπηρεσίας τους ή συμμετέχουν σε Συμβούλια, υπηρεσιακές Επιτροπές 
εκπαιδεύσεις ως διδάσκοντες διότι είναι αδύνατο να ανταποκριθούν σε 
δύο ρόλους ταυτόχρονα με αποτελεσματικότατα, 
κη. Απαιτούμε:
α  ι Θεσμική θωράκιση της θέσης του Αξ/κού -  Διοικητή με θεσμοθέτηση 
ελάχιστου χρόνου παραμονής δικαίωμα επιλογής των άμεσων συνεργα
τών του, εξασφάλιση ευελιξίας κινήσεων, απαλλαγή του κατά βάση από 
πάρεργα και ανάδειξη του ρόλου του ως μάνατζερ της υπηρεσιακής μονά
δας που διοικεί με ανάλογη οικονομική ανταμοιβή, 
β ) Εκμετάλλευση των προγραμμάτων Ε.Σ.Π Α  για την εκπάιδευση -  με- 
τεκπάιδευση Αστυνομικών σε θέματα Αστυνομικού ενδιαφέροντος 
γ) Σεβασμό και εφαρμογή των αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρί
ων τόσο για τις πειθαρχικές ποινές όσο και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα 
που αφορούν και δικαιώνουν το αστυνομικό προσωπικό, 
δ) Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων ανεξαρτήτως βαθμού 
που αυτά; υπάρχουν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
α-Βελτίωση του υπάρχοντος ειδικού μισθολογίου ένστολων, όπου θα προ- 
βλέπεται εισαγωγικός Β.Μ. 1.3ΟΟ0 στον βαθμό του Αστυφύλακα, με την 
παράλληλη σταδιακή ενσωμάτωση επιδομάτων σ’ αυτόν και αναπροσαρ
μογή των ισχυόντων συντελεστών σε αναλογία 1 προς 3, από το βαθμό 
του Αστυφύλακα μέχρι του Αντιστράτηγου. Σε καμιά περίπτωση δεν δε
χόμαστε ένταξή μας σε οποιοδήποτε άλλο ενιαίο μισθολόγιο που θα συ
μπεριλαμβάνει ισοπεδωτικά τους ένστολους
β.Αύξηση του συντελεστή του επιδόματος χρόνου προκειμένου να δοθεί 
κίνητρο παραμονής από το 60 στο 72% ως ακολούθως: α) 31 έτη υπηρεσί
ας 64% β) 33 έτη υπηρεσίας 68% γ) 35 έτη υπηρεσίας 72%. 
γ. Επέκταση του Επιδόματος Διοίκησης σε όλους τους Αξιωματικούς και 
διπλασιασμός του ήδη χορηγούμενου ποσού ανά κατηγορία Αξιωματι
κών.
δ. Αύξηση της αποζημίωσης για την πέραν του δνθημέρου εργασία σε 
90 ευρώ.
ε Αναπροσαρμογή της νυχτερινής αποζημίωσης στα 5 ευρώ την ώρα 
οι .Χορήγηση υπερωριακής αποζημίωσης για την πέραν του θεσμοθετη
μένου εβδομαδιαίου χρόνου απασχόληση και για την πρόσθετη εργασία 
των Διοικητών Αξιωματικών που τελούν οε διαρκή ετοιμότητα, δυνάμει 
του Π.Δ. 254/2003.
ζ,Θεσμοθέτηση Επιδόματος Παραμεθόριων και προβληματικών περιο
χών.
η.Ενιαιοποίήση του τρόπου αποζημίωσης και προκαταβολή του συνό
λου της εκτός έδρας αποζημίωσης για αποσπάσεις -  προσωρινές μετακι
νήσεις Εξαίρεση από τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 για τους αποσπώμε- 
νους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές σε υπηρεσίες κάτω των 60χλμ. από 
την έδρα της υπηρεσίας τους
θ. Αποζημίωση των Αξιωματικών που υπηρετούν στις Αστυνομικές Σχο
λές και διδάσκουν σ’ αυτές γνωστικά αντικείμενα αστυνομικής φύσης 
όπως και στο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό, αστυνομικό ή μη. 
ι. Αναπροσαρμογή του χορηγούμενου ποσού για την αναπλήρωση του ει
σοδήματος στους παθόντες κατά την εκτέλεση και ένεκα της υπηρεσίας 
Αστυνομικούς από 100 οε 300 ευρώ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΉΚΑ
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«Θεσμοθέτηση πόρων υπέρ των ασφαλιστικών μας Ταμείων από την 
εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων, τη βεβαίωση διοικητικών - τρο- 
χονομικών παραβάσεων, την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων, 
β Κρατική επιχορήγηση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων προκειμένου 
να μην υπάρξει πρόβλημα καταβολής του εφάπαξ και των μερισμάτων, 
γ Εκφράζουμε την αντίθεσή μας και καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια δι
αχωρισμού του Μ.Τ.Σ. σε δύο Ταμεία (Στρατού και Αστυνομίας). Απαι
τούμε την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Δ.Σ. του ταμείου, την άμεση 
εξεύρεση λύσης για τη βιοχημότητά του, την συνέχιση της χρηματοδότη
σης για την απρόσκοπτη καταβολή των μερισμάτων και του Β.Ε Α  στους 
δικαιούχους και την αλλαγή της ονομασίας του από Μετοχικό Ταμείο 
Στρατού σε Μετοχικό Ταμείο Στρατού -  Αστυνομίας, 
δ Ουδεμία αλλαγή προς το δυσμενέστερο του τρόπου υπολογισμού του 
χορηγούμενου εφάπαξ από τα ασφαλιστικά μας Ταμεία Τ Α Α Σ. και 
Ε.Τ.ΥΑΠ.
I «Κρίση και θεσμοί»
Ημερίδα με θέμα «Κρίση και Θεσμοί», πραγματοποιήθηκε στις25.11.2010 
στο αμφιθέατρο της Γ Α Δ  Α , με εισηγητές τους πανεπιστημιακούς καθη
γητές κ.κ. Νίκο Αλιβιζάτο και Γιάννη Πανούση, καθώς και την Υπαστυ- 
νόμο Α’, Ψυχολόγο κ. Βασιλική Χριστοδούλου.
Την πρώτη θεματική ενότητα «Υπάρχει δικαίωμα στην ασφάλεια;» ανέ
πτυξε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθη
νών κ. Νίκος Αλιβιζάτος ο οποίος, δίνοντας μια προσωπική ερμηνεία στο 
ερώτημα αυτό, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η ασφάλεια 
ως αυτοτελές δικαίωμα, συνταγματικά κατοχυρωμένο. Κατά την άποψή 
του δικαίωμα στην ασφάλεια, ως τέτοιο, δεν υπάρχει. Υπάρχουν, εν τού- 
τοις τέσσερις διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες μιλούν για προστασία 
από το κράτος και κατ’ επέκταση από την Αστυνομία της ανθρώπινης αξι
οπρέπειας της ζωής της τιμής της ελευθερίας της υγείας και της ιδιο
κτησίας. Είναι, πρόσθεσε, δυσκολοπροσδιόριστο το Δικαίωμα στην ασφά
λεια. «Νομίζω ότι αφετηρία πρέπει να είναι η εξής: σκοπός του κράτους 
και της Αστυνομίας φυσικά, κατ’ επέκταση, είναι η ειρηνική συμβίωση 
των πολιτών, εν ελευθερία. Και φυσικά, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
δυνατή δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Δεν μπορείς να φτάσεις σ’ αυτό το 
σκοπό χωρίς αοφάλεια. Δηλαδή, η ασφάλεια, είναι το μέσον για την επί
τευξη του σκοπού. Δεν μπορούμε κατά την προσωπική μου γνώμη, όπως 
καμιά φορά γίνεται επιπολαίως -  να πούμε η ελευθερία από τη μία μεριά, 
η ασφάλεια από την άλλη. Σκοπός της δημοκρατικής πολιτείας φυσικά, 
είναι αυτή η ειρηνική συμβίωση εν ελευθερία, η οποία δεν μπορεί να επι
τευχθεί, επαναλαμβάνω, χωρίς την ασφάλεια. Δηλαδή, η ασφάλεια είναι ο 
αναγκαίος όρος για να μπορέσουμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς σύμφωνα με 
όλα όσα λέει το Σύνταγμα, σαν ελεύθεροι και υπεύθυνοι άνθρωποι». 
Επίσης παρέθεσε παραδείγματα παραβίασης ατομικών δικαιωμάτων εκ 
μέρους της Αστυνομίας που επέφεραν καταδίκες από τα Ευρωπαϊκά Δι
καστήρια, ανέδειξε το νομοθετικό έλλειμμα όσον αφορά τη χρήση των 
όπλων και την αστυνομική επέμβαση για την αντιμετώπιση συναθροί
σεων που παρεκτρέπονται, αλλά και την προβληματική εφαρμογή των 
καμέρων ασφαλείας
Ενδιαφέρον προκάλεσε και η αναφορά του στην νομολογία του Αρείου 
Πάγου ότι «το κράτος ευθύνεται για παράνομες όχι μόνο πράξεις αλλά 
και παραλείψεις όλων των οργάνων του».
«Η παράλειψη των αστυνομικών οργάνων είναι παράνομη, αφού απο
τελεί παραβίαση της γενικής αστυνομικής υποχρέωσης για προστασία 
μεταξύ άλλων και της περιουσίας των πολιτών. Δεν πρόκειται για δια
κριτική ευχέρεια της Αστυνομίας δεν εναπόκειται στην κρίση της Αστυ
νομίας αν θα πάει ή αν δεν θα πάει, αλλά για υποχρέωση», τόνισε.
Τη δεύτερη θεματική ενότητα «Οικονομική κρίση και εγκληματικότητα» 
ανέπτυξε ο καθηγητής Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. 
Πανούσης Γιάννης ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στα γεγονότα του Δε
κεμβρίου του 2008, τονίζοντας ότι ήταν ένας τρισυπόστατος Δεκέμβρης 
καθώς είχαμε να κάνουμε με ένα δικαιολογημένο θυμό και οργή, από την 
άλλη με πλιάτσικο από κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους και τρίτο 
με την αμφισβήτηση της κρατικής υπόστασης ως της δύναμης εκείνης
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που επιβάλλεται να παρεμβαίνει για την διατήρηση της τάξης 
Επέστησε δε την προσοχή όσων εξαγάγουν εύκολα συμπεράσματα, λέγο
ντας ότι η περίοδος εκείνη αξιοποιήθηκε για τη στρατολόγηση νεαρών 
παιδιών από το να σπάζουν ένα τζάμι στο να δολοφονούν, στην τρομο
κρατία ή στο κοινό έγκλημα.
Η αστυνομία, τόνισε, είναι θεσμός της Δημοκρατίας που όμως στη χώ
ρα μας δεν έχει βρει ακόμα την ισορροπία της ανάμεσα στην απουσία και 
στην υπερπαρουσία των αστυνομικών, καθώς κινούμαστε εν έτει 2010 
με όρους του Εμφυλίου.
Σε ό,τι αφορά τις κάμερες μίλησε για περίσσευμα υποκρισίας καθώς 
Κόμματα, δικηγόροι, γιατροί, κοσμηματοπωλεία, αεροδρόμια, πρεσβείες 
κ.λπ., όλη η Ελλάδα είναι μία κάμερα, ενώ μία κάμερα στο δρόμο, προκα- 
λεί τα ανακλαστικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας 
«Είναι άλλο πράγμα ο δημοκρατικός έλεγχος που είμαι υπέρ, και αν θέ
λετε, εγώ έχω γράψει και ότι είμαι υπέρ ενός Εθνικού Συμβουλίου Αστυ
νομίας και Αστυνόμευσης με εκπροσώπους των κομμάτων, του Συνηγό
ρου του Πολίτη, που να ελέγχουν τα όρια του συστήματος και είναι άλλο 
πράγμα η υποκρισία που υπάρχει οε σχέση με τις κάμερες».
Όσον αφορά τη σχέση οικονομική κρίση και εγκληματικότητα, προ- 
σεγγίζοντάς την από επιστημονική σκοπιά είπε: «δεν είναι δυνατόν να 
ακούω σήμερα από συναδέλφους από εγκληματολόγους ότι αφού υπάρ
χει φτώχεια, να μην κλέψει ο φτωχός Αυτό δεν βγαίνει από έρευνες δεν 
βγαίνει από κοινωνική εμπειρία, δεν βγαίνει από πουθενά. Ό τι αν έχου
με στη χώρα μας ένα εκατ. ανέργους έχουμε στη χώρα μας ένα εκατ. 
δυνάμει κλέφτες ας πούμε, ή δυνάμει εγκληματίες Πράγματι, μπορού
με να δούμε το έγκλημα οε περιόδους οικονομικής κρίσης από τα κάτω, 
και να το δούμε και από τα πάνω. Αλλά πρέπει να δούμε τους όρους κά
τω από τους οποίους μεταφέρεται από το γενικό στο ειδικό και από το ει
δικό στο ατομικό».
«Φτωχοί και πλούσιοι, υπήρχαν πάντοτε. 'Ομως είχαν το αίσθημα του 
συνανήκειν. Εμείς οι παλιότεροι, βλέπαμε τις ταινίες τις ελληνικές η 
αυλή όπου ο καθένας μοίραζε τη φτώχεια του και την χαρά του με τον 
πλαϊνό του, υπήρχε η κουλτούρα του φτωχού. Αυτό έχει τελειώσει. Σή
μερα ο φτωχός θέλει να επιβιώσει μόνος του, δεν θέλει να ζήσει με τον 
πλαϊνό του μαζί. Και εν πάση περιπτώσει, αρχίζει να μην πιστεύει σε κοι
νές αξίες σε κοινή πορεία, σε κοινή μοίρα. Η Ελλάδα δηλαδή είναι μία χώ
ρα που ζούμε όλοι, αλλά ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους».
Ο κ. Πανούσης επισήμανε επίσης ότι «άλλος παράγει τον κίνδυνο και άλ
λος τον υφίσταται τον κίνδυνο» ενώ σιγά-σιγά, αρχίζει μία ομάδα συναν
θρώπων μας να αποκτά πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και να πείθεται ότι 
θα βρει έναν δικό της δρόμο για να επιβιώσει. Και πολλές φορές αυτός ο 
δρόμος είναι το έγκλημα. Τα εγκλήματα επιβίωσης είναι μπροστά μας! 
Πάμε λοιπόν σε μία κοινωνική πόλωση, μία ποινικοποίηση της φτώχειας 
γιατί εκ των πραγμάτων ο φτωχός κάπως θα κουνηθεί για να επιβιώσει, 
θα έχουμε μία αύξηση της καταστολής μία αύξηση της έννοιας του επι
κινδύνου, και τελικά, αντί να κάνουμε πόλεμο κατά της φτώχειας θα κά
νουμε πόλεμο κατά των φτωχών. Και αυτό, νομίζω, είναι λάθος 
Στη συνέχεια ανέπτυξε και άλλες νέες μορφές εγκληματικότητας (εγκλή
ματα business, εγκλήματα κερδοσκοπίας εγκλήματα των λευκών κολά
ρων και της επιχειρηματικής μαφίας κλπ), τονίζοντας ότι οι μαφίες είναι 
πολυεθνικές εταιρείες που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς πολιτι
κή διαφθορά. «Και δεν έχουμε συμφωνήσει οος τώρα, τι είναι διαφθορά... 
Πάντα, διαφθορά είναι η διαφθορά του άλλου, δεν είναι η δική μας Αυτή 
νομιμοποιείται σιγά-σιγά, διότι το πρόβλημα δεν είναι αν έχεις διεφθαρμέ
νους πάντα ατομικά κάποιος μπορεί να είναι διεφθαρμένος μπορεί να εί
ναι παράνομος Το ζήτημα είναι να μη θεωρεί ότι δικαιούται τη διαφθορά, 
«με τέτοιο μισθό, μου έκοψες και 300 ευρώ; Ε, θα πάρω φακελάκι...». 
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στην κοινωνική κρίση 
που έρχεται, προβλέποντας ότι οδηγούμαστε σε περισσότερο άνιση και 
περισσότερο άδικη κατανομή των κοινωνικών κινδύνων, με συνέπεια 
μια απρόβλεπτη και χαοτική πολιτική έκρηξη και μάλιστα χωρίς ως κοι
νωνία να συζητάμε πώς θα βοηθήσει ο ένας τον άλλο.
Στην τελευταία θεματική ενότητα με θέμα Οικονομική κρίση, ψυχολογι-



κές επιπτώσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, η Αστυνόμος Α’, Ψ υ
χολόγος κ. Βασιλική Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στη γενική διαπίστωση 
ότι η οικονομική αποσταθεροποίηση προκαλεί την ψυχική αποσταθερο
ποίηση, καθώς «η οικονομική κρίση φέρνει ανεργία, αν όχι ανεργία, φέρ
νει μείωση εισοδήματος, μείωση των κρατικών δαπανών για πάρα πολ
λούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων 
των δαπανών για τον τομέα της υγείας Γιατί οε μία περίοδο οικονομικής 
κρίσης η υγεία του πληθυσμού είναι σαφέστατα mo ευάλωτη, τόσο η σω
ματική όσο και η ψυχική. Και γενικότερα, όλα αυτά δημιουργούν μία έκ
πτωση στην ποιότητα ζωής».
Στη συνέχεια παρέθεσε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι «οι άνθρωποι που 
βρίσκονται σε οικονομική κρίση, έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες για 
αγχώδεις διαταραχές έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να πάθουν κατάθλι
ψη, έχουν διπλάσιες πιθανότητες για αλκοολισμό, έχουν τριπλάσιες πιθα
νότητες να εκδηλώσουν ακόμα και ψύχωση, και τετραπλάσιες πιθανότη
τες χρήσης αντικαταθλιπτικών και αγχολυτικών ουσιών.

Η οικονομική κρίση «δολοφονεί»; Υπάρχουν ποσοστά θνη
σιμότητας στους ανέργους όχι στους φτωχούς στους εξαθλιωμένους 
στους ανέργους τα οποία αγγίζουν το 25%, όσον αφορά τη σύγκριση της 
δικής τους θνησιμότητας με τους υπόλοιπους ανθρώπους», ενώ παρατη- 
ρείται και κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών αυτοκτονίας 
Η οικονομική κρίση όμως πλήττει και το σύστημα της οικογένειας το 
θεσμό της οικογένειας γιατί μία οικονομική αναστάτωση θα φέρει κατ’ 
αρχάς διαφοροποίηση στις συνθήκες διατροφής και ανατροφής των παι
διών. Έ χουν ήδη κατά καιρούς επιωθεί και πέρα από τις οικονομικές κρί
σεις ότι η κοινωνική τάξη, η κάθε κοινωνική τάξη δημιουργεί διαφορε
τικούς ανθρώπους
Η βιβλιογραφία έχει καταδείξει, επίσης ότι προκαλείται συζυγική δυσαρ
μονία, γ ι’ αυτό και τα διαζύγια σε περιόδους οικονομικών κρίσεων αυξά
νονται, ενώ σε επίπεδο γονικής στάσης έχει φανεί ότι όλος αυτός ο κυ
κεώνας προβλημάτων, οδηγεί σε μία αλλοπρόσαλλη στάση των γονέων 
απέναντι στα παιδιά τους
Τέλος οι εισηγητές απάντησαν σε ερωτήματα συναδέλφων, εμπλουτίζο
ντας τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε πάνω στα επίκαιρα ζητήμα
τα των εισηγήσεων τους
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Α. Δυναμική απάντηση των Ομοσπονδιών 
στις 14 Δεκεμβρίου στην Αθήνα
Συναδέλφωσες -  συνάδελφοι, είμαστε υποχρεωμέ
νοι να εκδηλώσουμε δυναμικά στις 14 Δεκεμβρί
ου 2010, ημέρα Τετάρτη στην Αθήνα την έντονη 

αντίδρασή μας για την απόφαση της Κυβέρνησης να 
μην εξαιρέσει υπό την πίεση της «τρόικας» και των δα

νειστών τα Σώματα Ασφαλείας από την πολιτική των περικοπών των απαι- 
τούμενων κονδυλίων για την αοφάλεια του τόπου. Στο όνομα της διάσω
σης της ελληνικής οικονομίας για άλλη μια φορά ο προϋπολογισμός του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εμφανίζεται δραστικά μειωμένος με 
αποτέλεσμα να εγείρεται μείζον ζήτημα για την εύρυθμη λειτουργία των 
αστυνομικών, των πυροσβεστικών και των λιμενικών υπηρεσιών. Η πο
λιτική των περικοπών πλήττει βάναυσα και το βιοτικό μας επίπεδο, χωρίς 
να διαφαίνεται από πουθενά ότι ενδέχεται να βελτιωθούν άπω  τα προσεχή 
χρόνια οι αποδοχές μας
Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση με την άρνησή της να ενισχύσει τους προ
ϋπολογισμούς των Οργανισμών των Σωμάτων Ασφαλείας όχι μόνο απο
δυναμώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους εγκαταλεύιοντας το ένστο
λο προσωπικό να εργάζεται σε καθεστώς ανασφάλειας αλλά την ίδια ώρα 
αφήνει ανοικτό το πεδίο δράσης στις ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσι
ών ασφαλείας κάθε είδους Μήπως τελικά οδεύουμε στην ιδιωτικοποίηση 
της αστυνομίας της πυροσβεστικής και της λιμενικής αστυνομίας; Μή
πως επειδή κοστίζει ο δημόσιος τομέας υπηρεσιών ασφαλείας τεχνηέντως 
ενισχύεται -πράγμα που ήδη συμβαίνει η δημιουργία ιδιωτικών στρατών 
σε ξηρά και θάλασσα, αδιαφορώντας για την τύχη του απλού λαού, των 
φτωχών ανθρώπων, που σε συνθήκες οικονομικής κρίσης είναι εκείνοι 
που πληρώνουν πάντα το μάρμαρο και που περισσότερο από κάθε άλλο 
κοινωνικό στρώμα, έχουν ανάγκη τον ένστολο;
Ως συνδικαλιστικό κίνημα, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ διότι η Κυβέρνηση 
ενώ γνωρίζει εδώ και μήνες τις θάιεις μας και υποτίθεται ότι μελετά τις

προτάσεις μας δεν αντιμετωπίζει τα οξυμένα, χρόνια προβλήματα των Σω
μάτων Αοφαλείας Η επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθήθηκε τον προ
ηγούμενο χρόνο δεν είναι ικανή πλέον να καλύψει το μέγεθος των ευθυ
νών των κυβερνώντων, πόσο μάλλον την αγωνία και την αγανάκτησή μας 
για το αβέβαιο μέλλον όλων μας όταν η Πολιτική Ηγεσία διατηρεί το «προ
νόμιο» να μας ενημερώνει κατά το δοκούν.
'Ομως δεν πτοούμαστε. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώ
να μας. Σε αυτόν τον ωραίο αγώνα σας καλούμε να δώσετε προσωπικά το δι
κό σας «παρών», ακολουθώντας το σωματείο σας στην ένστολη κινητοποί
ησή μας την 14-12-2010. Να φτάσει ηχηρό το μήνυμα στα ώτα ακουώντων, 
όπως θέλουμε να πιστεύουμε.
Ο τόπος και η ώρα της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας καθώς και λοιπές λε
πτομέρειες θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφό μας 
Απαιτούμε από την Κυβέρνηση: Να υλοποιήσει τις προεκλογικές της δε
σμεύσεις για την αναβάθμιση των Σωμάτων Ασφαλείας και τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού τους λαμβάνοντας υπό
ψη τις ιδιαιτερότητες της εργασίας του αστυνομικού, του πυροσβέστη και 
του λιμενικού και να βάλλουν τέλος στην πολιτική των περικοπών και της 
ισοπέδωσης 
Διεκδικούμε:
-Αύξηση των κονδυλίων για τις λειτουργικές δαπάνες τον εκσυγχρονισμό 
και την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, τη βελτίωση της εκπαίδευσης την 
εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας την αναγνώριση της επικιν- 
δυνότητας του λειτουργήματος μας τον ορθολογισμό του μισθολογίου και 
την ενίσχυση του εισοδήματος των ένστολων. 'Οχι άλλες περικοπές Μέρι
μνα για τα ασφαλιστικά μας ταμεία και προστασία των συνταξιούχων συ
ναδέλφων μας.
-Κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών με προσλήψεις νέου ένστολου δυ
ναμικού.
-'Οχι στη αφαίρεση βασικών και θεμελιωδών μας δικαιωμάτων.
- STOP στις περικοπές.
-Δεν αντέχουμε άλλο!
-Στο αγαθό της ασφάλειας του Πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικο
πές Οικονομική ανάπτυξη δεν νοείται σε ανασφαλές περιβάλλον!
Β. Να αυξηθούν τα κονδύλια για την Ελληνική Αστυνομία 
Στα επίπεδα του 2008 αναμένεται να κινηθεί ο προϋπολογισμός εξόδων της 
Ελληνικής Αστυνομίας το 2011, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Δι
εύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου, έτσι όπως αυτά παρατίθενται στο 
σχετικό πίνακα. Τα στοιχεία δόθηκαν με αίτημα της Ομοσπονδίας μας στην 
Γιουροκόπ, η οποία αξιολογεί τους προϋπολογισμούς των αστυνομιών των 
χωρών -  μελών της στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει με στόχο τη θέ
σπιση ενός ευρύτερου Συμφώνου Σταθερότητας για την εύρυθμη λειτουρ
γία των διωκτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφαλείας.
Ειδικότερα, οι αυξημένες ανάγκες του Σώματος συμπεριλαμβανομένης της 
τρέχουσας μισθοδοσίας που αποτελεί και τη μερίδα του λέοντος (περίπου 1,5 
δισεκατομμύριο ευρώ) πρέπει να καλυφθούν με μόλις 300.000.000 ευρώ...
Η Ομοσπονδία επισημαίνει και πάλι ότι ασφάλεια με περικοπές δεν γίνεται 
και καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική της παρέχοντας 
στην Ελληνική Αστυνομία τα απαιτούμενα κονδύλια, τόσο για τον εκσυγ
χρονισμό των υπηρεσιών της όσο και για την ενίσχυση των αποδοχών μας 
Ενόψει της συζήτησης του προϋπολογισμού έτους 2011 η Ομοσπονδία κα
λεί οε ετοιμότητα τα μέλη της ώστε να εκδηλωθεί ανάλογη μορφή διαμαρ
τυρίας Πάγιο αίτημά μας εξακολουθεί εξάλλου να παραμένει η διαμόρφω
ση ενός νέου, δίκαιου μισθολογίου, που δίνει ανάσα ζωής στον ένστολο και 
στην οικογένειά του.
Γ Η δυναμική της ΠΟΑΣΥ φρέναρε περαιτέρω μείωση του εκλογι
κού επιδόματος
Εκάμφθησαν τελικά οι αντιρρήσεις που είχαν ορισμένα στελέχη του οικο
νομικού επιτελείου της κυβέρνησης και οι αρμόδιοι υπουργοί υπέγραψαν 
την κοινή υπουργική απόφαση για την εκλογική αποζημίωση.
'Οπως όλοι γνωρίζουμε, καταβλήθηκε σε όλους τους συναδέλφους το πο
σό των 700 ευρώ, αντί του ποσού των 950 ευρώ, που είχαν δοθεί στις προ
ηγούμενες εκλογές Η μείωση οφείλεται στην πολιτική περικοπών για την 
έξοδο της χώρας από την κρίση, ενώ υπήρχαν εισηγήσεις να είναι πολύ μι
κρότερο το ποσό.
Η Ομοσπονδία έδωσε ένα αγώνα, ζητώντας από την πρώτη στιγμή να υπάρ
ξει δίκαιη αντιμετώπιση των ένστολων. Σε διαφορετική περίπτωση η εκ
δήλωση διαμαρτυρίας διαρκούσης της προεκλογικής περιόδου ήταν μονο
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δρομος.
Υπενθυμίζουμε εν συντομία ότι η ΠΟΑΣΥ ενημέρωνε διαρκώς τις Πρωτο
βάθμιες Οργανώσεις για τις ενέργειες της Με αφορμή ερωτήματα συναδέλ
φων παρουσίασε τις θέσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, όταν 
απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Αθ. Πλεύρη, 
τονίζοντας ότι τόσο ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ντόλιος έχει κάνει ανά
λογες δηλώσεις όσο και ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Σαχινίδης έχει ήδη 
εκδηλώσει την πρόθεσή του να αντιμετωπίσει το θέμα. Ο δε κ. Παπουτσής 
απάντησε ότι «το εκλογικό επίδομα δεν εντάσσεται στην κατηγορία των 
γενικών επιδομάτων, είναι έκτακτο επίδομα, έκτακτης απασχόλησης υψί- 
στης εθνικής σημασίας υψίσχης σημασίας για τη δημοκρατίας μας και ού
τως ή άλλως ουδείς έχει πει ότι πρόκειται να καταργηθεί». Άφησε όμως να 
εννοηθεί ότι θα είναι μειωμένο, λέγοντας ότι «όλες οι δαπάνες του κράτους 
εντάσσονται στο γενικό πρόγραμμα του ορθολογισμού των δαπανών και 
της ορθολογικής αξιοποίησης του δημοσίου χρήματος και αυτό θα γίνει και 
στην προκειμένη περίπτωση εφ’ όσον χρειαστεί».D Η Ομοσπονδία μας επε- 
δίωξε συναντήσεις με τους αρμόδιους τονίζοντας ότι «όλοι οι Αστυνομικοί 
της χώρας αναμένουν την γνωστοποίηση του ύψους του ποσού αυτού άμε
σα, καθώς και την ημερομηνία καταβολής του, πριν την ημερομηνία διεξα
γωγής των επικείμενων εκλογών».
Τελικά, στις 29 Οκτωβρίου 2010 ο κ. Παπουτσής ανακοίνωσε τηλεφωνι- 
κώς στον πρόεδρό μας τον κ. Χρήστο Φωτόπουλο, ότι υπεγράφη η ΚΥΑ για 
700 ευρώ. Τα χρήματα καταβλήθηκαν στις 4 Νοεμβρίου 2010.
Δ Κλιμάκιο της Γιουροκόπ στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας 
Τα γραφεία της ΠΟΑΣΥ στην Αθήνα επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Γιουρο- 
κόπ κ. Χανς Κίφερ, επικεφαλής αντιπροσωπείας της Εκτελεστικής Επιτρο
πής που συνεδρίασε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας στο πλαίσιο πρωτο
βουλίας της Συνομοσπονδίας για την έμπρακτη απόδειξη της αναγνώρισης 
του συνδικαλιστικού μας κινήματος Ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστος 
Φωτόπουλος ενημέρωσε τους ξένους συναδέλφους για τη δραστηριότητα 
της Ομοσπονδίας με έμφαση στην ημερίδα για την αντιμετώπιση της βί
ας στις περικοπές δαπανών και στα προβλήματα των συναδέλφων. Έ γι
νε δε ενημέρωση και για τα θέματα της εγκληματικότητας των μετανα
στών κλπ, ενώ στη συνέχεια η αντιπροσωπεία συμμετείχε στον επίσημο 
εορτασμό της Ημέρας της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα, όπου ο κ. Κίφερ 
είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει θερμά; ευχές με την πολιτική και αστυ
νομική ηγεσία.
Ο κ. Κίφερ συμμερίστηκε την αγωνία της ΠΟΑΣΥ για την αντιμετώπι
ση της βίας στην ελληνική κοινωνία και αναφέρθηκε εκτενώς οε ανάλο
γες πρωτοβουλίες της EuroCOP, η οποία απορρίπτει την ιδέα ότι η εκδή
λωση βίας ενάντια στην αστυνομία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «κίνδυνος 
εν ώρα εργασίας».
Επισήμανε δε τη σοβαρότητα του θέματος τονίζοντας ότι «πολλοί αστυνο
μικοί που θέλουν να εξυπηρετήσουν την κοινωνία τους αισθάνονται απο
γοητευμένοι άλλοτε επειδή πρέπει να αντιμετωπίσουν την έχθρα, άλλοτε 
τη βία και άλλοτε την ασέβεια για την εργασία τους Οι επιπλέον περικοπές 
των δαπανών, που οδηγούν στο ανεπαρκές προσωπικό και στην έλλειψη 
του σωστού εξοπλισμού και κατάρτισης δεν είναι απαραιτήτως οι ιδανικές 
προϋποθέσεις για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα».

Αναζητούμε συμμάχους για να οδηγήσουμε τη βία στην απομό
νωση
Αναδείχθηκε η αξία των πρωτοβουλιών της ΠΟΑΣΥ για μια σύγχρονη και 
δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία Με διάλογο και όχι με βίαια μέσα, επι
λύονται τα προβλήματα στις δημοκρατικές κοινωνίες τόνισε ο Χρήστος 
Φωτόπουλος
Η ΠΟΑΣΥ θα συνεχίσει να αγωνίζεται, όχι απλώς καταδικάζοντας φραστι
κά τη βία απ’ όπου κι αν αυτή προέρχεται, αλλά ενισχύοντας και αναδει- 
κνύοντας το αθέατο, πλην όμως υπαρκτό στην κοινωνία, ανέκφραστο σε 
ένα βαθμό, «ανθρώπινο ποτάμι» κατά της βίας. Για το σκοπό αυτό θα επα- 
ναληφθούν ανάλογες Ημερίδες και σε περιφερειακό επίπεδο.
Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Φωτόπουλος μιλώντας στην 
Ημερίδα κατά της βίας σημειώνοντας ότι η Ομοσπονδία αναζητά συμμά
χους στην κοινωνία για την εξάλειψη της βίας αν και γνωρίζει πολύ καλά 
πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα «Γνωρίζουμε ότι δεν ζούμε σε κοι

νωνία αγγέλων και η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει τελευταία στη 
χώρα μας ωθεί ολοένα και περισσότερα στρώματα στην εξαθλίωση, λει
τουργώντας ως ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας Η κοινω
νική συνοχή απειλείται, το φάντασμα της τρομοκρατίας επανεμφανίστηκε 
και η αστυνομία για άλλη μια φορά καλείται μάλλον ως «από μηχανής Θε
ός», να δώσει λύσεις σε ζητήματα μείζονος πολιτικής σημασίας», πρόσθεσε, 
αναφέροντας ως παράδειγμα το επεισόδιο με την επέμβαση των ΜΑΤ κά
τω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης Έθεσε δε το ερώτημα «έως πότε θα 
γίνονται τα ίδια λάθη, οι ίδιες αστάθμητες ενέργειες άλλοτε από τη μια και 
άλλοτε από την άλλη πλευρά. Εμείς ως εκπρόσωποι των αστυνομικών, δεν 
δεχόμαστε αδιαμαρτύρητα να χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι Έλληνες 
Αστυνομικοί ως το «μακρύ χέρι» της εκάστοτε εξουσίας», τόνισε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο βίντεο που προβλήθηκε στην Ημερίδα για 
τη βίαιη διάλυσης της συγκέντρωσης που πραγματοποιούσαμε ειρηνικά 
έξω από το Υπουργείο Οικονομικών το 2003, τονίζοντας ότι θα μπορού
σαμε να είχαμε προβάλλει κάποιο άλλο από τα «χιλιάδες άλλα στιγμιότυ
πα βίαιης συμπεριφοράς με πρωταγωνιστές από πολλές πλευρά; και κυ
ρίως στιγμιότυπα καταγεγραμμένα από πολλές οπτικές γωνίες. Διότι τα 
αίτια της βίας όπως όλοι γνωρίζουμε, ποικίλουν. Είναι προσωπικά, κοινω
νικά, οικονομικά, πρωτίστως πολιτικά, και γ ι’ αυτό άλλωστε προκαλούν 
πάντοτε και έντονες συζητήσεις ιδίως στο κεφάλαιο της διαχείρισης και 
της αντιμετώπισής τους».
Και επειδή κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ΠΟΑΣΥ άρχισε να καταδικάζει τη 
βία όταν πια και οι ίδιοι γευτήκαμε ως διαδηλωτές τα δακρυγόνα και βιώ- 
σαμε πόσο άδικο είναι να καταστέλλεται η διαμαρτυρία σου, ενώ διεκδι- 
κείς το δίκιο σου, ο κ. Φωτόπουλος αναφέρθηκε στην πάγια θέση της Ομο
σπονδίας μας για το ιερό δικαίωμα κάθε πολίτη να διεκδικεί το δίκιο του 
ειρηνικά και δημοκρατικά, προκρίνοντας πάντα το διάλογο με την πολι
τεία, ως το μόνο ελπιδοφόρο και πολιτισμένο μέσο επίλυσης των όποιων 
αιτημάτων του.
Και αφού παρέθεσε αναλυτικά τις κυρτότερες πρωτοβουλίες της ΠΟΑΣΥ 

για την ενεργοποίηση των συναδέλφων, τόνισε ότι «η Πολιτεία αντιμετω
πίζει με αποσπασματικά μέτρα τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα, με 
αποτέλεσμα πολλές φορές η νόμιμη αντιβία, που εκφράζεται με τη δική μας 
συμμετοχή σαν μηχανισμού καταστολής να έχει εντελώς αντίθετα από τα 
ετπδιωκόμενα αποτελέσματα
Η ΠΟΑΣΥ, όπως τόνισε στη συνέχεια, έχει ζητήσει ουσιαστικά την επανί
δρυση της αστυνομίας αφού βεβαίως απαντήσει πρακτικά η Πολιτεία στο 
ερώτημα «τι αστυνομία θέλουμε;». Έχει επίσης ζητήσει να συσταθεί δια
κομματική επιτροπή η οποία θα καθορίζει και θα ελέγχει τη λειτουργία της 
Ελληνικής Ατυνομίας διεκδικεί συνδικαλιστική συμμετοχή στα υπηρεσι
ακά συμβούλια και στα κέντρα λήψης αποφάσεων που μας αφορούν, κλπ. 
Ο κ. Φωτόπουλος στάθηκε και στα φαινόμενα αστυνομικής αυθαιρεσίας με 
αποκορύφωμα τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και επανέ
λαβε τις προτάσεις που είχε κάνει από το 2008 η Ομοσπονδία με στόχο τη 
διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης και τη διατήρηση των καλών σχέσεων 
της αστυνομίας με την κοινωνία
«Πέραν των όσων ανέφερα για την λειτουργία της Αστυνομίας αυτονό
ητο είναι ότι έχουμε όλοι μας ιερή υποχρέωση απέναντι στους εαυτούς 
μας απέναντι στην κοινωνία μας να οδηγήσουμε τη βία στην απομόνωση, 
όπου κι αν αυτή απαντάται: οε μεμονωμένα άτομα, σε περιορισμένες ομά
δες στην κοινωνία, σε κρατικές δομές και φορείς παντού», τόνισε.
ΣΤ. Αρραγές μέτωπο κατά της βίας
Μεγάλη απήχηση είχε η Ημερίδα της ΠΟΑΣΥ για τον εξοστρακισμό της 
βίας από τη ζωή μας
Με τη δέσμευση εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας ότι θα συνεχιστεί mo απο
φασιστικά ο αγώνα για την αντηιετώπιση των φαινομένων βίας στην ελ
ληνική κοινωνία, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η ημερίδα με θέμα «'Οχι 
στη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται».
Τόσο στην πρώτη συνεδρία με αντικείμενο «τη βία ως κοινωνικό φαινόμε
νο», όσο και στη δεύτερη, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι πτυχές της 
βίας στα γήπεδα, αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός για τα αίτια της 
βίας Km τις επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνία.
Η Ομοσπονδία δεσμεύεται να επαναλάβει τη διοργάνωση ανάλογων ημερί-

Α/Α [ 80 ] ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010



δων σε επαρχιακές πόλεις και παράλληλα να πραγματοποιήσει ειδική ημε
ρίδα στην Αθήνα, με αντικείμενο τις «Αστυνομικές Επιχειρήσεις».
Ως Ομοσπονδία, αγωνιζόμαστε για την εξάλειψη των φαινομένων της βίας 
και καταθέτουμε τον προβληματισμό μας για την αναγκαιότητα δημιουρ
γίας ενός ανοικτού κινήματος οπαδών της μη βίας 
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρή- 
στος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γεώργι
ος ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Ελευθέριος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Ανα
στάσιος ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ. Σπύρος ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, εκ 
μέρους του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστερός ο κ. Κώστας ΗΣΥ
ΧΟΣ, το μέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλίας ΔΟΛΓΎΡΑΣ και ο εκπρόσω
πος της Γιουροκόπ κ. Μαουρίσιο ΜΟΓΤΑ, Ισπανός συνάδελφος.
Τις εργασίες παρακολούθησαν επίσης ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας κ. Ιωάννης ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ατ
τικής κ. Γρηγόριος ΜΠΑΛΑΚΟΣ, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτρης 
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ, ο Γ.Γ. της ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ, ο πρό
εδρος της ΠΟΕΥΠΣ κ. Γιώργος ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ, ο πρόεδρος της ΕΑΠΣ κ. 
Φίλιππος ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ, ο σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού και 
Τουρισμού κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ο πρόεδρος της Διεθνούς Έντασης Αστυνομι
κών κ. Γεώργιος ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ο Γ.Γ. της Ένωσης Αποστράτων 
Αξιωματικών πρώην Αστυνομίας Πόλεων κ. Δημήτρης ΓΙΑΝΝΕΛΑΚΗΣ, 
ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, άλλοι εκπρόσωποι φορέ
ων και αντιπροσωπείες Δοκίμων Αξιωματικών της ΕΛ-ΑΣ. και της Διεύ
θυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής
Χαιρετισμό απέστειλαν ο Γενικός Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης 
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ και ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Δημήτρης ΚΥΡΙ- 
ΑΖΙΔΗΣ.
Η Ομοσπονδία ευχαριστεί τους δυο συντονιστές των εργασιών κ.κ. Σερα
φείμ ΦΥΝΤΑΝΙΔΗ, δημοσιογράφο και Νίκο ΜΑΛΛΙΑΡΗ, αρθρογράφο, 
όσο και τους διακεκριμένους ομιλητές κ.κ. ΠΑΝΟΥΣΗ Γιάννη, καθηγητή 
Εγκληματολογίας Διονύση ΓΌΥΣΕΤΗ, αρθρογράφο και μέλος Διεθνούς 
Αμνηστίας Αστυνομικό Διευθυντή Δημήτριο ΛΟΓΟ, Ευάγγελο ΧΑΙΝΛ 
καθηγητή, Θανάση ΜΑΧΑΙΡΑ, υπεύθυνο ασφαλείας της Super League, 
Παύλο ΓΕΡΑΚΑΡΗ, πρόεδρο Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Συ
ντακτών και Γιάννη ΤΣΑΧΙΛΙΔΗ, εκπαιδευτή διαιτητών της ΙΙΕΕΛ 
Ζ. Αγώνας δρόμου, στα βήματα του Φειδιππίδη...
Αστυνομικοί με τη φανέλα της ΠΟΑΣΥ τίμησαν τα 2.500 χρόνια από το 
«Νενικήκαμεν», συμμετέχοντας στον 28ο Κλασικό Μαραθώνιο 
Το δικό της «παρών» έδωσε φέτος η Ομοσπονδία μας στις εκδηλώσεις για 
την επέτειο των 2.500 χρόνων από τη Μάχη του Μαραθώνα, το 490 π.Χ. 
Μετά από πρόταση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Κοζά
νη ς ομάδα αστυνομικών από την Αττική και την Κοζάνη, φόρεσαν τη φα
νέλα της ΠΟΑΣΥ και πήραν μέρος στον 28ο Κλασικό Μαραθώνιο Δρόμο, 
για να στείλουν οε όλους εμάς τους υπόλοιπους αστυνομικούς ένα μήνυ
μα χαράς και αισιοδοξίας για το αύριο. Αγωνιζόμενοι με πάθος και θέληση, 
μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μ., από τον Μαραθώνα έως το Πανα
θηναϊκό Στάδιο, έτρεξαν την Κυριακή το πρωί στις 31 Οκτωβρίου 2010, ο 
Γιώργος Ζαχαριάδης (3 ώρες και 20 λεπτά), ο Μηνάς Σπυρόπουλος και ο Γι
ώργος Γκουντούμης (4:14), ο Φίλιππος Τσίγκος (4:16), ενώ ο Γιάννης Τσι- 
άντας (53:50) και ο Σωτήριος Μπηλιούσης (48), συμμετείχαν στην παράλ
ληλη διοργάνωση των 10 χλμ.
Μιλώντας στη «Νέα Αστυνομία» λίγες ώρες πριν από την έναρξη της 
μαραθώνιας διαδρομής ο Μηνάς Σπυρόπουλος μίλησε με συγκίνηση για 
την συμμετοχή των αστυνομικών στον Χρυσό Μαραθώνιο και ευχήθη
κε την επόμενη φορά να τρέξουν πολύ περισσότεροι. «Συνάδελφοι που 
συμμετέχουν ατομικά, είτε με διάφορους συλλόγους θα μπορούσαν να 
πάρουν μέρος οργανωμένα στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής αυτής πρω
τοβουλίας», μας είπε.
«Εγώ, συνέχισε ο ίδιος, είμαι παλιός αθλητής και αισθάνομαι ιδιαίτερη, χαρά 
που συμμετέχω στην ιστορική διοργάνωση του 28ου Μαραθώνα. Μαραθώνιοι 
διοργανώνονται σε πολλές χώρεςτου κόσμου, περίπου 1.500, όμως ο δικός μας 
είναι μοναδικός, όχι μόνο για την ιστορία του, αλλά και λόγω της μορφολογίας 
του εδάφους. 18 χιλιόμετρα είναι ανηφόρα. Φέτος έρχονται αθλητές και απλοί 
άνθρωποι από 88 έθνη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 12.500 άνθρωποι 
κάθε ηλικίας δήλωσαν συμμετοχή για την κλασική διαδρομή των 42.195 μέ
τρων, ενώ συνολικά και με αυτούς που συμμετέχουν στους παράλληλους αγώ

νες των 5.000 και 10.000 μέτρων οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 22.500. Δεν 
υπάρχουν λόγια να περιγράφεις τα συναισθήματα που νιώθεις όταν ξεκινάς 
από τον ιερό χώρο του Μαραθώνα και καταλήγεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο. 
Είναι ισχυρός ο συμβολισμός, πολλά τα μηνύματα, που μπορούμε να στείλου- 
με σε όλη την υφήλιο, ως λαός, με τέτοιες διοργανώσεις και γι ’ αστό και η δική 
μας συμμετοχή πιστεύω ότι είναι πολλή σημαντική υπόθεση. Ευχαριστούμε την 
ΠΟΑΣΥ, που αγκάλιασε και στήριξε την προσπάθειά μας».
Ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ Βασίλης Κων- 
σταντόπουλος συναντήθηκε εκ μέρους του προεδρείου της Ομοσπονδίας 
με τους συμμετέχοντες αστυνομικούς και τους ευχήθηκε καλή δύναμη και 
καλό τερματισμό. «Τιμάτε, είπε, την Ομοσπονδία μας και σας ευχαριστούμε 
όλους. Αξίζετε πολλών συγχαρητηρίων και η προσπάθειά σας πρέπει πράγματι 
να βρει μιμητές. Δεν είναι μόνο το ότι προβάλλετε την Ομοσπονδία μας, δοξά
ζετε με τη συμμετοχή σας τα αθλημκά ιδεώδη και στέλνετε σε όλους το μήνυμα 
του ευ αγωνίζεσθε. Κι εμείς ως συνδικαλιστές δίνουμε τον δικό μας αγώνα και 
όπως γνωρίζετε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, σε αντίξοες 
συνθήκες. Αξίζει τον κόπο να δώσουμε αυτόν τον ωραίο αγώνα, όχι μόνο για το 
σήμερα, αλλά και για το αύριο. Συμμετέχουμε σε μια Ομοσπονδία που ξέρει να 
αγωνίζεται, όπως ήξεραν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι».
Η Καίριες παρεμβάσεις για τη σωτηρία του ΜΤΣ 
Σε συνέχεια των συντονισμένων ενεργειών μας για την αποτροπή της κα
τάρρευσης του Μ.Τ.Σ., αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών ΠΟΑΣΥ, ΠΟΑ- 
ΞΙΑ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απόστρατων Αξιωματικών Σωμά
των Ασφαλείας συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. Υποστράτηγο 
ε.α κ. Σωτηρόπουλο Χαράλαμπο, πριν από την συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Ταμείου (25/10/10), κατά την οποία ως γνωστόν θα συζητείτο και η πρότα
ση για τη μη καταβολή του μερίσματος καθ’ όλο το έτος 2011.
Ο Πρόεδρος του Ταμείου αποδέχθηκε το αίτημα για αναβολή της συνεδρί
ασης μέχρις ότου συζητηθούν διεξοδικά από τις αρμόδιες επιτροπές που θα 
συσταθούν τόσο από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ. όσο και το Γ.Ε.Σ. τα αποτελέ
σματα της αναλογιστικής μελέτης που έχει παραγγελθεί από τις Ομοσπον
δίες μας στον καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Φράγκο Νικόλαο. Το 
προσχέδιο έχει ήδη παραδοθεί στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγε
λο Βενιζέλο κατά τη συνάντηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη, το Σάββα
το 23/10/10. Επίσης ο κ. Σωτηρόπουλος γνωστοποίησε ότι ο Υφυπουργός
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙ ΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

Εθνικής Άμυνας κ. Μπεγλίτης διαρκούσης της συνάντησης σε τηλεφω
νική επικοινωνία, τον ενημέρωσε ότι εντός των προσεχών ημερών θα κα
ταβληθεί το μέρισμα του 4ου τριμήνου στους δικαιούχους του Μ.Τ.Σ., η 
καταβολή του οποίου ως γνωστόν έχει καθυστερήσει.ΟΑνάλογο αίτημα 
αναβολής της συνεδρίασης είχε υποβληθεί και στην πολιτική και φυσική 
ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε και τη δική του αγωνία για 
τη διάσωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού. Ζήτησε να τεθεί υπόψη του 
το τελικό κείμενο με τα συμπεράσματα της μελέτης και αποδέχθηκε το αί
τημα για τη σύσταση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων των Υπουργείων 
Εθνικής Αμύνης και Προστασίας του Πολίτη, διευρυμένης με τα Υπουρ
γεία Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Επίσης 
έκανε αποδεκτό και το αίτημα για την ανασύνθεση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. 
(όσιε να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση των μετόχων. ΟΟι Ομοσπονδί
ες μας συνεχίζουν τον αγώνα τους με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμης λύ
σης και καλούν όλους τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφους 
σε εγρήγορση.
(■) Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Πραγματοποιήθηκε στις 2-12-2010 συνάντηση των αντιπροσωπειών των 
Προεδρείων της ΠΟΑΣΥ και της ΠΟΑΞΙΑ με τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας κ. ΜΠΕΓΛΙΤΗ Παναγιώτη και του παραδόθηκε η αναλο- 
γιστική μελέτη του καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
κ. ΦΡΑΓΚΟΥ Νικολάου για το ΜΤΣ.
Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν διεξοδικό οι απόψεις και οι θέσεις μας σχε
τικά με το σοβαρότατο θέμα της οικονομικής κατάστασης του Μ.Τ.Σ., ενώ 
ο αναπληρωτής Υπουργός μας διαβεβαίωοε ότι από την πλευρά του Υπουρ
γείου Εθνικής Άμυνας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
εξυγίανση του Ταμείου.
Από το γραφείο του ΑΝ.Υ.ΕΘΑ εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση η οποία 
έχει ως εξής:
«Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος Μπεγλίτης συνα
ντήθηκε στο γραφείο του με τον Πρόεδρο κ. Χρ. Φωτόπουλο και τα μέλη 
του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΣ.Υ καθώς και με τον Πρόεδρο κ. Δ. Γεωργάτζη και τα 
μέλη του Δ.Σ. της Π.ΟΑΞΙΑ
Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών υπέβαλαν αναλογι- 
στική μελέτη για την οικονομική κατάσταση του Μ.Τ.Σ και προτάσεις για 
την εξυγίανση του Ταμείου. Ο κ. ΑΝΥΕΘΑ αναφέρθηκε στην προσπάθεια 
που καταβάλλεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυ
νας και τη Διοίκηση του Μ.Τ.Σ. για την εξυγίανση του Ταμείου, στο οποίο 
συμμετέχει και το 68% περίπου των αστυνομικών υπαλλήλων και τις απο
φάσεις που θα ληφθούν άμεσα για την αντιμετώπιση του μεγάλου χρέους 
και τη βιωσιμότητα του Μ.Τ.Σ. Ο κ. Μπεγλίτης διαβεβαίωσε τις Ομοσπον
δίες ότι αποτελεί ειλημμένη πολιτική απόφαση η συνέχιση της συμμετοχής 
των αστυνομικών στο Μ.Τ.Σ και ότι οι πληροφορίες περί διαχωρισμού του 
Ταμείου και αποχώρησής του δεν ανταποκρίνονται στη βούληση της πολι

τικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και στην πραγματικότητα.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στο αίτημα των αστυνομικών για αναλογικότερη 
και δικαιότερη εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ, αίτημα που είναι λογικό 
και προς την κατεύθυνση της άμεσης ικανοποίησής του, έχουν, ήδη, δοθεί 
σχετικές εντολές της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ
Ο κ. ΑΝΥΕΘΑ ενημέρωσε, επίσης, τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών για τη 
στενή συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τις πολιτικές ηγε
σίες των Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, προκει- 
μένου να υλοποιηθούν οι αναγκαίες αποφάσεις για την οικονομική εξυγί
ανση του Μ.Τ.Σ και τη συνέχιση της καταβολής των μερισμάτων στους 
δικαιούχους».
I. Αδιαβάθμιτη η Σχολή Αστυφυλάκων
Υπερώριμο το αίτημα της ΠΟΑΣΥ για ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση
Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι, ουσιαστική αδιαβάθμητη και δεν αντιστοι
χεί σε κάποια βαθμίδα του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος και ειδι
κότερα στην κατηγορία ΤΕ, καθότι το πτυχίο της δεν έχει αναγνωριστεί 
με σχετική νομοθετική ή κανονιστική πράξη ως ισότιμο ή αντίστοιχο με 
εκείνο των Τ.Ε.Ι.!
Αυτή είναι η ωμή αλήθεια για τη Σχολή Αστυφυλάκων και αποδεικνύει 
περίτρανα το δίκαιο το αιτήματος μας για ουσιαστική εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση. Την απάντηση την έδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο πλαί
σιο κοινοβουλευτικών ερωτήσεων των βουλευτών κκ Λευτέρη Αυγενάκη 
(Νέα Δημοκρατία- Ηράκλειο) και Γιώργου Ανατολάκη (ΛΑΟΣ- Πειραιάς), 
όταν το καλοκαίρι, είχε προκόψει το πρόβλημα με την απογραφή των δη
μοσίων υπαλλήλων. Από την απάντηση των αρμόδιων υπουργείων προ
κύπτει επίσης ότι στην ουσία η Ανωτέρα Σχολή Αστυφυλάκων βρίσκεται 
«στον αέρα», εκτός του πλαισίου της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασί
ας, ενώ οι απόφοιτοί της, παρά τη φοίτησή τους σε αυτή για πέντε εξάμη
να και την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων, συνεχίζουν να λογίζονται 
ως απόφοιτοι ΔΕ.
Οι βουλευτές έθεσαν υπόψιν των υπουργών το αίτημα της ΠΟΑΣΥ όπως 
υπάρξει άμεσα η διατύπωση ρητής διάταξης που θα αποκαθιστά την τάξη 
και θα ρυθμίζει τα ζητήματα ισοτιμίας της εν λόγω Σχολής.
Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα. Α  Δια- 
μαντοπούλου απάντησε ότι σε μια ενδεχόμενη τροποποίηση των ισχυου- 
σών διατάξεων θα μελετηθεί το αίτημα των ενδιαφερομένων αποφοίτων 
της Σχολής Αστυφυλάκων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κατατάσσο
νται σε οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό Τμήμα, όπως και οι λοιποί πτυχιού- 
χοι, ενώ το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι είχε συσταθεί η 
αρμόδια επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων και της ΠΟΑΣΥ με στόχο 
τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Ελπίζουμε, η νέα πολιτική ηγεσία να αξιοποιήσει το πόρισμα της επιτρο
πής και να μην το παραπέμψει στις ελληνικές καλένδες. ]

ΠΕΝΘΗ :

tΥποστράτηγος εχ. Φώτιος Παπανδρέου.
Ε  _§  Γεννήθηκε το έτος 1957 στα Λουσικά Αχαϊας. Κα-

τετάγη το 1976 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε- 
I  Ψ αίες της Γ Α Δ. Αττικής και της ΑΔ. Δωδεκανήσου.

* Μ  j C k  Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
■ Α  ' την 26/8/2010 από παθολογικά αίτια.

(Ταγματάρχης Ελληνικής Χωροφυλακής ε.α
Γεννήθηκε το έτος 1927 στην Μελιταία Φθιώτιδας Κατετάγη το 1950 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής της ΓΑΔ. 
Θεσσαλονίκης και των ΑΔ. Ιωαννΐνων, Κιλκίς και Εύβοιας Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 26/10/2010 από παθολο
γικά αίτια

(Υπαστυνόμος Β' Αρσένιος Αρσένης Γεννήθηκε το έτος 1978 
στην Αρτα Κατετάγη το 1996 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες

της ΓΑΔ. Αττικής και της ΑΔ. Λακωνίας Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 
18/8/2010 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος

(Ανθυπαστυνόμος Νικόλαος Μήτσου. Γεννήθηκε το έτος 1959 
στους Χαλκιόπουλους Ατωλοακαρνανίας Κατετάγη το 1982 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ . Αττικής και παν ΑΔ. Δωδεκανή
σου και Ακαρνανίας Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την 3/8/2010 από παθολογικά αίτια

tΑστυφύλακας Γλυκερία Κάνη. Γεννήθηκε το έτος 1988 στη Θεσ
σαλονίκη. Κατετάγη το 2009 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ Α Δ . Αττικής Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 27/8/2010 συνέπεια τροχαί
ου ατυχήματος

(Αστυφύλακας Ιωάννης Μανούκας. Γεννήθηκε το έτος 1984 στην 
Πάτρα Αχαϊας Κατετάγη το 2008 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
της ΓΑΔ. Αττικής Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 26/8/2010 συνέπεια 
τροχαίου ατυχήματος
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Νοσοκομειακή περίθαηίψη και 
xEipoupyiKES επεμβάσειε 

με 100% κάήυψη

• Ισόβια νοσοκομειακή ή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ·  Επιλογή 0Xons νοσηλε(α5 Lux, Μονόκλινο, Δίκλινο κ.λπ. 

τοκετού από tov 10ο ή 24ο μήνα ασφάλισή ·  Καλύπτονται χειρουργικέε επεμβάαειέ ή θεραπείεε που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, 

as χημειοθεραπεία, αιμοκάθαρση κ.λπ., καθτίκ και δαπάνε$ πριν και μετά ιην περίθαλψη στο νοσοκομείο ·  Ετήσιο προληπτικό έλεγχο check up 

• Επείγουσα μεταφορά και ταξιδιωτική βοήθεια ·  Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου ή κλινικήί ·  Απευθείαϊ εξόφληση στα κορυφαία συμβεβλημένα 

ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ·  Χαμηλότερο k O c h o s  σε συνδυασμό με το κοινωνικό ταμείο ή με ομαδική ·  Ei6 ik0s τιμέε για παιδιά

Σια κορυφαία νοσοκομεία στην Ελλάδα και χο 
εξωχερικό για εσά$ και χα αγαπημένα oas πρόσωπα.

Π Α Ρ Ο ΧΕ Σ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
Μ ε  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  ε ξ α σ φ ά λ ισ η  ι ο υ  ο δ η γ ο ύ ,  τ ω ν  ε π ιβ α ιν ό ν ιω ν  κα ι ί ο υ  o x i ip a io s

Η πιο οικονομική 
και ποιοτική ασφάλεια 
αυτοκινήτου και μηχανή$
Η Epsilon oas εξασφαλίζει προνομιακά πακέχα αλλά και 
επιπρόσθεχεδ παροχέδ σύμφωνα πάνχα με xis S ikes oas 
ανάγκεδ και υποδείξει. Με 21 χρόνια εμπειρία, η Epsilon 
πρωχαγωνισχεί σχα ασφαλισχικά δρώμενα καλύπχονχαδ xis 
πραγμαχικέδ oas ανάγκεδ με χαμηλό ko o t o s .

Epsilon
I  α σ φ α λ ε ι ώ ν

Λ. Kntpioias 346,152 33
Προηγούμαστε ίων εξελίξεων Δ/νση: Hawns Aupns 

info&epsilon-asfaleion.gr, vwwv.epsilon-asfaleion.gr

EPSILON ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε --------

Τα προγράμμαχα K a0 co s και χα πακέχα 
προσφορών - προνομιακών χιμών παρέχονχαι 
σε συνεργασία με xis ασφαλισχικέε εχαιρείεε:

\/C JkM e f g
Ασφαλιστική

Ο I? Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η
Π ΙΣ Τ Η bupaJL



[  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ :
Ε π ιμ έ λ ε ια :  Π.Υ. Γρήγορης Τσαλης

Τέκνα Αστυνομικών που Γ ίέ Τ Ιίχ Ρ ν  σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΒΡΑΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧ. Ε.Α.
ΑΔΑΜΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΠΟΡΟΙΩΝ
ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝ.& ΑΝΑΤΟΛΙΚ. ΣΠΟΥΔΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΠΟΡΟΙΩΝ
ΑΘΙΑΝΑ ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Β ΥΠΟΔ. ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΚΡΙΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΥΠΑΣΤΥΝ. Ε.Α.
ΑΚΡΙΒΟΥ ΕΛΕΝΗ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΦ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜ. ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΡΧΙΦ, Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΛΕΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΚΑΣΤΗΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΟΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α/Υ Α.Τ ΖΑΧΑΡΩΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α.Ε.Ι. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖ. ΕΠΙΚΟΙΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΠΡΗΡΟΦ & ΤΕΧΝΟΛ. Η/Υ ΑΝΘΙΜΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α/Α Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΟΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΙΦ Τ.Δ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α/Α Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Β Δ.Α.Θ./Υ.Λ.Ο.Ε.Α Η./ΤΜ. ΑΡΧΑΙΟΚΑΠ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ IOANNA ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Π.Υ. Α ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΟΕΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Β' Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΧ. Ε.Α.
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Π.Υ. Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΕΣΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΣΧ. ΕΚΠΑΙΔ & ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Υ/Β Α.Τ. ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΝΕΣΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Υ Α.Τ ΤΟΥΜΠΑΣ
ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΕΜΠΕΣΟΥ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜ. ΒΙΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α/Υ Υ.Α.Π.Κ.
ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υ/Β Ε.Α. Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΑΙΔΗΨΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Α ' Τ.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜ. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Υ.Φ.Α.Α.
ΑΡΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Υ.Φ.Α.Α.
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΪΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΣΟΦΑΔΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΟΠΛΑ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΥΠ. Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΑΣΗΜΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α/Υ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α.Δ. ΧΙΟΥ
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΜΠΣ ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΒΑΪΤΣΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Υ Α.Υ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΒΑΚΡΕΛ ΣΤΑΡΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Σ.Σ.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΕΒ ΑΓΓΕΛΙΝΑ Π.Υ. ΠΕ/Α' Δ .Δ .Α .Σ./Α .Ε .Α ./10
ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Α/Β Υ.Α. ΒΟΛΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Ε.Μ.Π. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. Η/Υ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝ. Β' Ε.Α.
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΒΑΡΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ.Ε.Ι. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΣΧ. /  3ο
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Α.Τ. ΣΕΡΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΣΤΗΜ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣΤΥΦ. Τ.Σ.Φ. ΑΝΩ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ.Σ.Ε. ΣΩΜΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΒΑΤΖΕΛΗ ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΜΠΣ Τ.Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΧΡΗΜΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΒΕΡΑΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΕΡΓΗ ΣΥΜΕΛΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Β Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Υ Τ.Τ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΒΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΒΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Α Τ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΜΠΣ Α Σ. ΓΟΥΒΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α/Α' Σ.Α.Ε.Α.
ΒΡΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΧΙΦ. Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΑΛΑΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΖΗΣΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΕΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Α.Τ. ΣΟΧΟΥ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΤ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. & ΤΕΧΝΟΛ. Η/Υ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α/Α' Υ.Φ.Α.Α.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ (ΑΡΤΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ/Β Ε.Α.



ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Δ Ε.Α. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΓΕΩΡΓΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΟΡΓΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Δ.Α. ΣΕΡΒΙΩΝ
ΓΕΟΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Υ/Β Τ.Τ. ΒΟΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧ. ΕΠΙΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΥΠΗΡΕΣ. (ΧΙΟΣ) ΦΩΤΙΟΣ ΥΠΟΣΤΡ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ.Τ.Ε./20 Τ.Δ.Χ.Υ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΑΝΤΩΝΙΑ Α.Ε.Ι. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜ. ΘΕΑΤΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Υ. ΤΜ. ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΠΑΡΧΙΦ. Τ Α ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΙΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ Τ.Α ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΓΚΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΧΙΦ Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΚΕΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΚΙΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. & ΕΚΠΑΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Δ.Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Υ Τ.Α. ΑΡΓΟΥΣ
ΓΚΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΓΚΟΝΤΕΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤΥΦ. Τ.Σ.Φ. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ
ΓΚΟΥΝΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΛΗΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΕΠ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ.
ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ/Β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΓΡΑΒΑΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΡΧΙΦ. Δ.Τ.Ε./Βο Τ.ΕΙ.Μ.Ο.
ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΕΜΠΕΣΟΥ
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Α Α.Τ. ΑΙΔΗΨΟΥ
ΔΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΕΣΥΔ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Υ/Β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΔΕΔΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜ. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΒΛΑΣΙΟΣ Α/Υ Ε.Α. Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.
ΔΕΛΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α/Β Τ.Σ.Φ. ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕΡΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Α.Τ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΠΡΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΧΡΗΜ. Α.Ε.Α
ΔΕΣΠΟΙΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜ. ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. & ΜΗΧ. Η.Υ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΕΣΣΕΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ Α/Δ Ε.Α.
ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Ε.Α.
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ε.Μ.Π. ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α/Υ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ/Β Τ.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Ε.Α.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΣΧ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Υ Δ.ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Τ.Σ.Φ. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΣΧ. 1ο
ΔΟΛΑΠΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΤΑΤΙΑΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΜΠΣ Α Σ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΟΞΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. M A Y. Α.Τ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Σ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. ΔΚΑ/ΑΕΑ
ΔΟΥΒΙΚΑ ΣΟΦΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΤΜ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΔΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Υ/Β Γ.Α.Δ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΟΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΡΟΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΛ.ΑΣ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ./ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Α.Ε.Α.
ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΗΔΗΚΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α/Υ Δ.ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Μ.Π. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΖΑΒΑΝΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Α.Θ./Υ.Ε.Λ./ΤΜ. 3ο
ΖΑΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΠΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Υ Ε.Α. Δ.Α.Θ./Υ.Κ.Α./Τ.Ε.Ε.Μ.
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Π.Υ. Α.Τ. ΖΑΧΑΡΩΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΖΕΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΡΧΙΦ ΤΜ. ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΖΗΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΟΕΡΙΒ. & ΦΥΣ. ΠΟΡΟΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Α/Β Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΗΣΑΚΗΣΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υ/Β Α.Τ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΖΙΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΥΠ. Γ.Α.Δ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΡΛΗ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΟΥΜΠΟΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΥΓΟΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΒΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ.ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΛΕΞΙΑ Τ.Ε.Ι. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
ΖΩΓΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΖΩΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Α. ΑΛΙΜΟΥ
ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΥΦ. Τ.Σ.Φ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΗΛΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Υ Τ.Τ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υ/Β Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΡΙΑΔΑ Τ.Ε.Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΘΗΒΩΝ
ΘΕΟΦΙΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΡΟΔΟΥ ΤΕΠΑΕΣ - Α.Ε.Ι. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α/Α Τ.Α. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΙΧΤΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΣΤΥΦ. Μ.Α.Υ. Τ.Σ.Φ. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ/Β Ε.Α. Α.Τ. ΘΗΒΩΝ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α/Υ Β' Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΘΥΠ. Δ.Ε.Ε./30
ΚΑΪΔΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΙΣΗ ΑΘΗΝΑ Τ.Ε.Ι. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΦ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΚΑΖΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Α. ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΘΥΠ. Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤ. ΣΧΟΛΗ ΤΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΝΘΥΠ. Υ.Ε.Ε.Β.Ε. /  2ο
ΚΑΛΑΚΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α /Δ  Ε.Α.
ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α/Υ Α.Τ. ΑΛΙΜΟΥ
ΚΑΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α/Α Δ.Α.Π. Α.Ε.Α.
ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘΥΠ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΦ Ε.Α. Δ.Α.Θ./Υ.Κ.Α./Τ.Ε.Ε.Μ.

ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Μ.Π. ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α/Υ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΚΑΛΦΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΟΣΤΡ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΧΙΟΥ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΚΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΦ. M A Y. Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΠΕΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α. Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΚΑΠΕΛΩΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΣΟΥΔΑΣ
ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜ. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΤΠΟΥΜΠΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΚΑΠΟΥΝΙΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜ. ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α/Υ Τ.Α. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΚΑΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Τ.Α. ΛΑΥΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Υ/Β Τ.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Υ/Α Α.Τ. ΤΥΧΕΡΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Υ/Β Δ.Α.Π./Α.Ε.Α./20
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΟΥΛΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΑΣΤΥΝ, Δ/ΝΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧΙΦ. Λ  Α F.A./Y.A.T.
ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ - ΧΡΗΜ/ΚΗ ΠΑΝΕΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ.Α.Ε.Θ./ΤΕΛ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ Τ.Ε.Ι. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Υ ΔΑΑ/ΥΕΕ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΜΠΣ Α.Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΩΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΡΑΜΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ/Β Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜ. ΛΩΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΘΗΒΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΕΣΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ. Τ.Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΗΡΟΦ. Α.Ε.Α.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓ ΤΜ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Υ/Β Ε.Α.Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Δ.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΜΦΥΛΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΛΟΠΟΝ. ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΠΙΣΤ. ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔ. ΠΩΛΙΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Δ.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΩΜΑΣ Α/Α Τ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΕΥΖΩΝΩΝ

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΡΑΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β Γ.Α.Δ.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α.Ε.Ι. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Δ.Α.Θ./Τ.Ε.Λ.

ΚΑΡΑΤΣΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Υ Δ.Α .Α./Υ.Ε.Λ./40

ΚΑΡΑΧΡΥΣΑΦΗ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΡΕΛΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΟΠΛΑ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤΥΦ. Α.Τ. ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΚΑΡΕΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Υ/Β Β Τ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΡΙΟΦΙΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Ε.Α. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

KATANA ΟΛΓΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧ. ΟΙΚΟΝ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Π.Υ. ΔΚΑ/ΑΕΑ

ΚΑΤΡΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΧΙΦ ΜΠΣ ΥΠΟΔ. ΑΣΦ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Β Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜ. ΤΧΝΟΛΟΓ ΠΛΗΡΟΦ & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υ/Α Τ.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α/Α Β Α.Τ. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΡΓΑΝ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΣΟΥΠΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α/Β Τ.Α. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΗ ΒΑΪΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΦ. Τ.Σ.Φ. ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ
ΚΑΦΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝ. ΔΙΟΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Υ Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΚΑΧΡΙΜΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Υ./Α Δ.Ε.Ε./40



ΚΑΨΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΖΑΧΑΡΗΣ
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜ. ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Υ/Β Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧ. ΚΟΙΝΩΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ Υ/Β Ε.Α.
ΚΕΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΙΤΩΝ Υ/Α Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝ. & ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΘΩΜΑΣ Υ/Α Α.Τ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΚΙΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. M A Y. Α.Τ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
ΚΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α/Α Δ.Α.Π./Α.Ε.Α./10
ΚΙΤΣΙΟΥΚΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΚΙΤΣΟΥ ΘΕΜΙΔΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
«ΔΑΔΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΑΣΤΥΝ. Β' Ε.Α.
ΚΟΚΚΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΟΙΚ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΎΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜ. ΝΑΥΤΙΑ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΟΛΟΚΑ ΑΜΑΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΚΟΛΥΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. ΑΣΤΥΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΟΛΥΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. ΑΣΤΥΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΚΟΝΔΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ.
ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α/Α Ά .Δ . ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Η/Υ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑΛΒΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΓ. ΔΙΚΑΣΤΗΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ Υ/Β Δ.Τ.Ε./30 ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β ΥΠΟΔ. ΤΕΧΝ ΕΦΑΡΜ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
ΚΟΠΑΝΕΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΡΟΣΟΣ Α/Α Α.Τ. ΠΑΤΜΟΥ
ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΓΡΑΒΙΑΣ
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Υ Β Α.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΙΦ. Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΡΟΞΕΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓ. ΣΧ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ/Α ΥΠΟΔ. ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Δ.Α.Α.Υ./Υ.Ο.Ε.Α.Η./30
ΚΟΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΤΜ. ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΟΥΒΟΥΣΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δ.Π.Θ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΠΡΩΤΗΣ
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Β Τ.Δ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΗ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Υ.Ε.Ε.Β.Ε. /  5ο
ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΛΙΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΤΜ. ΤΟΥΡ. ΑΣΤΥΝ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΥΠ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. ΜΠΣ Α.Τ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Υ.Α ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Δ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΚΟΥΡΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΣΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΤΜ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΚΗΠΩΝ
ΚΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗ ΦΑΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΚΟΥΤΣΑΥΛΗ ΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β’ Ε.Α. ΤΜ. ΤΟΥΡ. ΑΔΤΥΝ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΙΔΑΓ. ΣΧ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΤΠΟΥΜΠΑΣ - ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Α/Δ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΑΣΦ. Α.Ε.Α.
ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΑΡΚΑΒΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α/Υ Α.Δ. ΗΛΕΙΑΣ
ΚΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΧΑΗΛ Α/Υ Ε.Α. Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ/Β Τ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΚΡΙΒΙΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΤΜ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Π.Υ. Α.Τ. ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΚΡΙΘΥΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΚΡΥΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜ. ΟΙΚΟΝ. & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Τ.Τ.Α. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΔΡΑΜΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜ. ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡ/ΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΚΥΡΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Α Ε.Α. Τ.Α. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΚΥΤΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΣΧ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΩΡΑίΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Π.Υ. ΔΕ/Α Γ.Α.Δ.Θ./ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΩΣΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ/Β Α.Τ. ΘΗΒΩΝ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΚΩΣΤΟΡΙΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α/Α Δ.Ε.Ε./40
ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Υ Τ.Α.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ ΑΝΘΥΠ. ΔΑΑ/ΥΕΕ
ΛΑΜΠΗ ΣΟΦΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΕΥΖΩΝΩΝ
ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ - ΣΑΒΒΙΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΛΑΤΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Α/Δ Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Α Δ.Ε.Ε./10Ο
ΛΕΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΑΣ Υ/Β Τ.Μ.Δ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Ε.Α. Α.Τ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΛΙΑΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΡΗΠΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡ/ΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΙΜΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΔΕΛΦΩΝ
ΛΙΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜ. ΝΑΥΤΙΑ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α/Α ' Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΧΡΗΜ. Α.Ε.Α.



ΛΙΑΣΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. Α. Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΙΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΠΡΩΤΗΣ
ΛΙΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΙΟΠΡΑΣΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΣΤΎΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Τ.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΛΟΪΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΧΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧΙΦ ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΧΙΟΥ
ΛΟΙΣΙΟΣ ΙΟΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Α.Τ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΛΟΥΜΙΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚ ΚΟΙΝΟΝ. ΣΥΝΕΤΕΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Υ Δ. Α.Θ./Υ.Κ.Α.
ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜ. ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ/Β Τ.Μ.Δ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΛΥΚΟΤΣΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΦΥΣ. ΠΟΡΟΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Α Ε.Α. Τ.Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΧ. ΠΕΡΙΒ. & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΟΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΜΑΓΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Υ Β' Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΓΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΣΟΦΑΔΩΝ
ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.Σ.Α.Σ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΘΩΜΑΣ Υ/Α Ε.Α. Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Σ.Μ.Υ. ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΛΑΧΤΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣ. ΣΧΟΛΗ ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α/Β Δ.Α .Α./Υ.Ε.Λ./50
ΜΑΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΟΠΛΑ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΜΑΝΙΟΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) ΡΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Π.Σ. Δ./ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Α.Ε.Α.
ΜΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. (ΑΠΕΒΙΩΣΕ)
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α/Υ Ε.Α. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓ. ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ
MAPAZQTH IOANNA ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Β Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Ε.Α.
ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ. ΕΠΕΞΕΡΓ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΜΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΡΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΥΠ. ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ .Τ.Ε./20 Τ.Δ.Χ.Υ.
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σ.Τ.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ Τ.Δ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΣΤ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α/Υ Υ.Ε.Μ.Ε.Α.
ΜΑΤΣΟΥΔΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΙΑΣ ΑΝΘΥΠ. Δ.Ε.Ε./30
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Υ.Ε.Υ.Β.Ε.
ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α/Α Δ.Α.Π./Α.Ε.Α./10
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΑΧΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΔΡΟΣΑΤΟΥ
ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΟΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΤΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΜΥΡΩΝΑΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΣΥΣΤΗΜ. ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΣΙΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Α.
ΜΕΛΛΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ/Β Τ.Τ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΕΝΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β Α.Τ. ΦΕΡΩΝ
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΜΑΡΙΑ · ΙΩΑΝΝΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ TQN ΕΛΛΗΝΩΝ
ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΧΙΟΥ
ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΗΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Β' ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΗΤΡΙΤΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Υ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Α Ε.Α. Δ .Α .Α./Υ.Ε.Λ./30
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΝΙΩΝ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΎΦ. Τ.Σ.Φ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΜΟΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΕΜΠΕΣΟΥ
ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Υ/Α Ε.Α.

ΜΟΥΝΤΖΕΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΔΟΪΡΑΝΗΣ
ΜΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ Υ/Β Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΟΥΣΙΔΟΥ ΦΛΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΧΙΦ. M A Y. Α.Τ. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ ΜΓΤΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΠΟΤΉΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚΟΝ. ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΘΥΠ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥΡ. ΑΣΤΥΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ
ΜΟΥΧΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υ/Β Ε.Α. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΜΠΑΖΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΤΜ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α/Υ ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΑ ΕΛΕΝΗ Α Ε Ι  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΠΑΜΠΑΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΦΥΣΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Α/Α' Δ. Ο.Ν./Α.Ε.Α.

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. ΤΜ. ΤΡΟΧ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔ. ΤΜ. ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α/Α' Β' Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΠΑΡΛΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΔΙΕΘ. & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΠΗΛΙΟΣ Υ/Β Α.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔ. & ΚΟΙΝΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α/Α' Τ.Α. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ/Β Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ

ΜΠΑΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΡΑΓΚΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΘΑ Π.Υ. Α.Δ. ΗΛΕΙΑΣ

ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Σ.Π.Α,Ι.Τ.Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Β Ο.Π.Κ.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΜΠΕΡΕΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π.Υ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΜΠΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.Ι. ΘΕΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ■ ΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Α/Α Τ.Α. ΜΑΝΔΡΑΣ



ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. A Τ.Α. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΜΠΛΑΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΜΠΟΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Α/Β Τ.Τ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΜΠΟΜΠΟΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘΥΠ. ΑΣΤΥΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΜΠΟΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Σ.Φ. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΜΠΟΤΣΙΑΛΑ IOANNA ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Α'ΔΚΑ/ΑΕΑ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ/Β Δ.Α.Α./ΤΜΗΜΑ. ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΛ.
ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΥΛΟΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Β Ε.Α.
ΜΥΡΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΤΜ. ΑΛΛΟΔ. ΑΝΑΤΟΛ. ΘΡΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Υ/Β Ε.Α. Τ.Δ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜ, ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Β Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΙΚΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ.Α.Π./Α.Ε.Α./10
ΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Υ/Β ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ IOANNA ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΣΤΥΦ. ΤΜ. ΣΥΝ. ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΠΕΡΙΦ. ΣΠΑΡΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Σ.Α.Ε.Α.
ΝΤΑΒΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΦ. A Τ.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΤΑΓΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Ε.Α. Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΤΑΗ ΑΚΡΙΒΗ - ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ/Β Τ.Α. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΝΤΑΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ/Β Τ.Α. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υ/Β Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΤΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ.Ε.Ε./30
ΝΤΟΚΟΥ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΟΡΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Υ. ΔΚΑ/ΑΕΑ
ΝΤΟΥΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Τ.Ε.Ι. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Δ. ΝΑΡΚ. ΧΑΝΙΩΝ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Β' Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Π.Υ. Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΞΕΦΤΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Ε.Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ ΑΝΘΥΠ. Δ.Α.Α./ΥΔΕΖΙ/10
ΞΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΑΣΤΥΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡ/ΓΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η.Υ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Υ ΔΓΑ/ΕΚΕΤΑ
ΟΣΕΠΙΔΗΣ ΙΟΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ
ΟΣΕΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ
ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Δ/ΝΣΗ AM. ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ.Α.Θ./Υ.Κ.Α./Τ.Π.Α.Κ.Π.
ΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Β Α.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Α.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΡΤΑΣ ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Υ/Β Ε.Α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Δ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ. Α.Ε.Α.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Υ. Α' Τ.Α. ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΟΚΡΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΓΛΩΣΣΑΣ -ΦΙΛ. & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΟΡΟΝ ΑΓΓΕΛΟΣ Α/Β ΤΜ. ΑΛΛΟΔ. ΑΝΑΤΟΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΟΤΣΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΠΑΝΤΟΦΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΟΛΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΩΗΣ ΑΝΘΥΠ. ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΥΠΟΔ. ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π.Υ. Τ.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α/Δ Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜ. ΧΡΗΜ/ΚΟ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α  Α.Τ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Β Τ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ Υ/Β Τ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Σ.Τ.Υ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ε” .ΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Α Α.Τ. ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓ. ΣΧ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΥΠ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΟΝ
ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΜΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τ.Δ.Σ. & Μ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΖΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Δ.Τ.Ε./70 Τ.Σ.Μ.Μ.
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ.Α.Α./ΥΔΕΖΙ/10
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Α Δ.Ε.Ε./30
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΤΥΦ. ΤΜ. ΣΥΝ. ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΖΩΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ/Β Ε.Α. Τ.Τ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε.Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ Α.Ε.Α /Υ.Α.Τ.
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜ. ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Α.Ε.Α.
ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΛΟΠΟΝ. ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Υ/Β ' Ε.Α. Α.Τ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΠΑΣΤΑΪΚΟΥΔΗΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΑΠΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ.Α.Π./Α.Ε.Α./20
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Δ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ



ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜ. ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α/Υ Ε.Α. Υ.Ε.Υ.Β.Ε.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Β Ε.Α. Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΠΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Υ.Α.Π.Κ.

ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α/Δ Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΖΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Δ.Π.Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΧΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β Α.Τ. ΣΠΑΤΟΝ

ΠΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Τ.Ε.Ε.Φ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Α Α.Τ. ΑΛΙΜΟΥ

ΠΑΣΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Ε.Α. Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΑΤΕΛΙΔΑ ΑΜΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΧΙΟΥ

ΠΑΤΣΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υ/Β Α.Τ. ΠΕΡΙΦ. ΒΟΛΟΥ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α.Τ. ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ

ΠΕΚΙΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΛΙΤΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β Τ.Τ. ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Υ Τ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΧΙΦ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΕΡΟΥΣΤΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧ. ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Α Ε.Α. Υ.Ε.Υ.Β.Ε.

ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΘΥΠ. Σ.Α.Ε.Α.

ΠΕΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α/ΥΥ.Α  ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΕΤΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜ. ΝΑΥΤΙΑ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΕΤΣΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΡΧΙΔ. Δ.Α.Α./ΥΑΟΕ/30

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Δ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α/Α ΤΜ. ΑΣΦ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΠΙΣΤΟΛΑ ΠΑΓΩΝΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.

ΠΛΑΪΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΜΠΣ ΥΠΟΔ. ΑΣΦ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΛΑΚΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Π.Υ. Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΟΠΛΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ/ΝΣΗ AM. ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Δ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε.Ι. Σ.Α.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Υ Α .Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Δ.Α.Ε.Θ./ΥΑΤ

ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝ. ΣΕΡΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ Δ.Α.Ε.Θ.

ΠΡΑΝΤΑΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α' Α.Τ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΠΡΑΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ ΕΠΙΣΗΜΟΝ

ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΟΝΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΥΣΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΕΝΡΙΚ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΥΡΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΡΑΛΛΗ ΛΥΔΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔ. & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α. Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜ. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΠΥΛΗΣ

ΡΑΜΠΟΤΑ ANTONIA ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΦ. M A Y. Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ .Τ.Ε./50 Τ.Τ.Ε.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ Υ/Α Τ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΠΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α/Β Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΡΟΥΜΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Τ.Ε.Ι. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΧ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΡΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΙΜΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΡΟΥΣΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Α.
ΡΟΥΤΣΟΛΙΑ ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝ. & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ/Β Τ.Α. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΣΑΛΤΗ ΑΓΑΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΕΜΠΕΣΟΥ

ΣΑΜΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛ. ΤΜ. ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΡΧΙΦ Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ

ΣΑΣΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ

ΣΕΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΕΔΕΣΣΑΣ

ΣΕΡΙΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔ. & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΔΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Υ/Α Ε.Α. Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.

ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Μ.Υ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ

ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Τ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΙΑΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΙΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΙΑΤΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΜΑΤΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΣΟΕΕ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΥΠΑΣΤΥΝ. Α ' Α.Τ. ΑΛΥΚΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ Π.Υ. Α.Δ. ΗΛΕΙΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗ Α.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Δ  Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΙΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Υ/Β' Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΙΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ - ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧ. ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.

ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΩΣ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Ε.Α. Δ.Α.Θ./Ύ.Κ.Α./Τ.Ε.Ε.Μ.

ΣΚΑΡΜΩΥΤΣΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΧΟΛΗ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΧΙΦ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α. Α.Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ/Β Ε.Α.

ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΩΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Α.

ΣΠΕΓΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε.Α.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Η/Υ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Σ.Υ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Α Τ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Τ.Ε.Φ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.

ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.

ΣΤΑΘΑΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. (ΑΠΟΒΙΩΣΑΣ) Α.Τ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Α Ε Ι. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΟΠΙΣΤ & ΠΟΛΙΤΙΣΜ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Ε.Ι. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΣΕΡΒΙΩΝ



ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Α. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΘΥΠ. Δ.Τ.Ε./30 ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΛΥΓΕΡΗ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α /Δ  Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.Α.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. A' Α.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΘΑ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΦ. Δ.ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΕΛΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Δ.Ν. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΝΕΠ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Υ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ. ΘΗΒΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Σ.Μ.Υ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Υ.Α. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α.Ε.Α.
ΣΤΕΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε.Ι. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜ. ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΥΚΟΠΥΜΗ ΜΑΡΙΑ Π.Υ. Τ.Σ.Φ. ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΣΤΥΛΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΣΥΡΙΟΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΩ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ Α.Τ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ/Β' Δ.Α.Θ./Υ.Κ.Α./Τ.Π.Α.Κ.Π.
ΤΑΠΟΣ ΘΩΜΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
ΤΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΣΤΥΝ. Β' Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ/Β Α.Δ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΕΓΓΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΜΑΧΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΑΖΑΡΟΣ Υ/Β Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α.Ε.Ι. ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΩΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Τ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΖΕΛΕΠΗ ΖΩΗ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ, Μ.Α.Υ. Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΖΕΡΕΜΕ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΤΖΙΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΖΙΤΣΑΣ
ΤΖΙΒΙΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΓΙΤΣΑ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΒΟΥΛ/ΝΗΣ
ΤΖΟΥΒΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Α Τ.Δ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Γ.Α.Δ.Θ./ΤΕΛ
ΤΖΟΥΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡΩΦ. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΛΙΑΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΠΑΛΑΜΑ
ΤΙΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜ. ΤΧΝΟΛΟΓ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΤΟΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Β' Α.Τ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Υ/Β Υ.Ε.Μ.Ε.Α.
ΤΡΙΒΙΖΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΡΟΒΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΠ. Γ.Α.Δ ΠΕΡΙΦ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ
w w w .a n m y c a m p .g r

ΑΡΒΥΛΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χ ε ιρ ο π έ δ ε ς  μ ε ν τ ε σ έ  19  ευρώ 

Γ κλό μ π  (μ ικ ρ ό -μ ε γ ά λ ο )  1 4 -1 8  ευρώ 
θ ή κ η  χ ε ιρ ο π ε δ ώ ν  5  ευρώ 

θ ή κ η  δ ιπ λή  γ εμ ισ τή ρ ω ν  9  ευρώ 
θ ή κ η  δ ιπ λή  τ α χ υ γ ε μ ισ τή ρ ω ν  π ερ ισ τρ ό φ ο υ  8 ευρώ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 09:00-21:00 
ΤΗΛ. 210 5326379,5810513

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ- ΠΑΝΤΕΛ0Ν 
75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΗ)

Εξουδετέρωσα, ακινητοηοίηση, 
σύλληψη και συνοδεία 
ένοπλου η άοπλου ανιίηαλου.
Μ ε ς  αυτοάμυνας 
και Αστυνομική ράβδος.
Εημεία πίεσης (pressure points].
Ελαστικό ωράριο εκπαίδευσης.
TAEKWONDO I  Αγωνιστικό-Παραδοσιακό 1 
Τμπμαια Ενήλικων - Ανηλίκων.

www.hapkidonet.gr
ΕΠΙΙΚΕΥΘΕΙΤΕ TO SITE ΤΗΣ 
Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΑ Σ  ΕΝΟΣΗΣ HAPK1DO 
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ  ΤΟ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ HAPKIDO

για τα Εωματα Ασφαλείας. 
Εγγραφες Δωρεάν.

(ΒΛΗΤΙΚΟ;

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΠΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION
HAPKIDO 6 DAN. TAEKWONDO λ DAN

Α .Γ .Σ . ΤΖ ΙΤΖΙΦ ΙΩ Ν
ΠΛΑΤΩΝΟΣ189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 74 
ΤΗΛ : 2 1 0  9 4 2 1 3 0 0 , 210  9521 60 9  
E-m ail· a g s _ tz i tz if io n @ y a h o o .g r

http://www.anmycamp.gr
http://www.hapkidonet.gr
mailto:ags_tzitzifion@yahoo.gr


ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ.Τ.Υ.Α. ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Β Α.Τ. ΑΡΑΧΟΒΑΣ
ΤΡΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ■ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ & ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦ. Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΥΤΣΟΔΩΝΤΗ ΑΘΗΝΑ ΑΝΘΥΠ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΤΣΑΓΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Υ. Τ.Τ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΤΣΑΚΡΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΟΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΣΧ. /  3ο
ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α.Υ. Τ.Δ.Ν. ΣΕΡΡΟΝ
ΤΣΑΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Μ.Α. Α.Τ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Τ.Τ.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΑΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Α Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Ε.Α.
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ Α. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
ΤΣΕΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Α.Σ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ
ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΙΑΣ Υ/Α ' Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ. ΧΡΗΜ. Α.Ε.Α
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Υ.Α.Π.Κ.
ΤΣΙΑΠΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α.Ε,Ι. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΑΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Α Ε.Α. Τ.Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΜΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Β' Τ.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α/Α Τ.Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΣΙΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΟΝ ΤΜ. ΠΛΑΣΤ. ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΤΣΙΠΟΥΡΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Υ Ε.Α. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΠΕΡΙΦ. ΒΟΛΟΥ
ΤΣΙΡΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΑΣΤΥΝ. S  Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
ΤΣΙΡΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΣΟΦΑΔΩΝ
ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΣΙΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΌΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΤΣΙΟΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β' Ε.Α.
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΣΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡ. ΠΑΝΕΠ. ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤ. ΣΧΟΛΗ ΗΛ. MHX/KQN & ΜΗΧ/ΚΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΤΣΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Β Ε.Α. Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΣΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α/Β ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΤΣΟΥΡΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π.Υ. Ε.Α.
ΦΑΡΔΕΛΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Δ .Τ.Ε./40 Τ.Κ.Μ.Μ.
ΦΑΤΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΕΓΓΟΜΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΣΤΥΝ. ΒΔ.Α.Ε.Θ./ΥΜΕΤ
ΦΕΡΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΦΛΗΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ - ΕΛΕΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΛ. ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦ.
ΦΛΟΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΦΛΟΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤ. ΔΑΠΑΝΩΝ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘΥΠ. ΤΜ. ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΦΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ ΕΜΠΕΣΟΥ
ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΟΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α/Υ Τ.Α. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Β' Τ.Α.Ε. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΕΠ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Υ/Α Τ.Δ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ Μ.Α.Υ. Τ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΦΡΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΓΙΟΝ ΘΕΟΔΟΡΩΝ
ΦΩΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α.
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΧΑΝΤΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΓΡΟΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΟΔ. ΑΣΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ. ΔΙΑΧΕΙΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΟΦ. ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛ. ΒΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.Α. Τ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Τ.Ε.Ι.ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Α.Τ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΟΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜ. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. ΥΠΟΔ. ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜ. ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΥΠ. Α.Τ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗ ΑΝΝΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Υ Α.Τ. ΒΟΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ/Β Ε.Α.
ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟΥ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΠΑΝΕΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΧΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ Α/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ/Β Δ Α. Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦ. ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧΙΦ Α.Τ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΦ. Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΙΔ. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΕΚΠ. ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΗΡΟΦ. Α.Ε.Α.
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΦ. Τ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧ. ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΥΦ. ΤΜ. ΣΥΝ. ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΥΠ. Ε.Α. Α.Τ. ΚΙΛΚΙΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧΙΦ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΨΙΧΑΛΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧ. ΚΟΙΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Υ ΑΣΤΥΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Συνχεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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Αξεπέραστος συνδυασμός των αυστηρότερων προδιαγραφών 
και την πολυετή παράδοση της Τσέχικης βιομηχανία^όπλων 

Εκεί που ο πρωτοποριακός σχεδιασμός συναντάει τις υπερσύν 
τεχνολογικές επεξεργασίες θα βρίσκεται πάντα ένα πι

C Z  75  (Ρ -0 1 )  
D C O M P A C T
To CZ 75 D-COMPACT  
είναι βασισμένο στο 
μηχανισμό του CZ 75, 
το πιο πολυχρησιμοποιημένο 
πιστόλι σε όλο τον κόσμο.
Σε πάνω από 60 χώρες χρησιμοποιείται 
ως βασικός φορητός εξοπλισμός σε στρατό,' 
κρατικές δυνάμεις, εταιρίες security και 
σε άλλες ένοπλες δυνάμεις. Το Φεβρουάριο 
του 2003 το μοντέλο CZ 75 Ρ-01 (D C O M 
PACT) έλαβε πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ 
(NSN 1005-16-000-8619) μετά από 
εξονυχιστικά τεστ. Επίσης το ίδιο όπλο 
δοκιμάστηκε επιτυχώς σε Ελλήνικό έδαφος 
το 2003 για την ανανέωση του φορητού 
οπλισμού της αστυνομίας περνώντας 
ακόμη και τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες.

Δ ιαμέτρημα : 9m m
Σ κελετός : Α λουμ ίνιο  
α εροσ κά φ ους (A irc ra ft G rade)
Χ ω ρ . Γεμισ τήρα: 14+1 φυσίγγια 
Συνολικό  Μ ήκος: 18,4 εκ.
Μ ήκος Κ άννης: 9 ,25  εκ.
Μ ονής & δ ιπ λής ενέργεια ς 
Α μφ ιδ έξιο  D ecock ing  
Σ κοπ ευτικά : Σ ταθερά  
Α ντιολισ θητική  λαβή 
Χ αμηλή ανάκρουση 
H ighscores στις ενστικτώ δεις βολές
Κ ατασ κευή σ ύμφ ω να  με επ ίσ ημες 
π ροδ ια γρα φ ές N ATO  (NSN 
1005 -16 -000 -8619 )
Βάρος: 800 γρ.

Κ Η Φ ΙΣ Ο Υ  1 0 0  ( Ε ΙΣ Ο Δ Ο Σ  Κ Τ Ε Λ ) , 1 0 4 4 2 ,  Α Θ Η Ν Α
ΤΗΛ: 2 10  5 154590 , 210515 4591 , FAX: 2 10  5 15458 9210 3 19, FAX: 2 ί0  3226242

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0830  -16.00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30 -20.30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 0830  -1 5.0Q

CZ 75 SP 01 TACTICAL . CZ 75 SP 01 SHADOW CZ75SP-01 CZ 75 SP 01 PHANTOM

CZ P 07 DUTY

CZ 75 COMPACT

CZ 75 TS CZ 75 B STAINLESS CZ 75 B

CZ 85 B CZ 2075 RAMI CZ 75 BD POLICE

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚδΙ] ' ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
γ ια  τ α  σ ώ μ α τ α  α σ φ α λ ε ί α ς !



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙ Σ ΕΝΟΣ ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ

Του Μοιράρχου ε.α.: Σεραφείμ Αθανασίου
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Τώρα -εκ|0 ς της τηλεόρασης- με το Ιντερνε'τ, στα χωράφια και βουνοκορφές 
μένουμε βόοΑ ντας τα αρνάκια μας και του κόσμου άλα τα «καλά» η «κακά» τα φέρνουμε 
μπροαβίμαςΡ

Εγώ για παράδειγμα ενώ στο Βόλο ζω και κινούμαι, με εκείνο το «διαβολικά google», 
πατώντας το πλήκτρο του, αυτόματα στην αγαπημένη μου Ρόδο σχεδόν κάθε μέρα βρί- 
οκομςΜκαι από «πρώτο χέρι» μαθαίνω, όχι μόνο τα ΝΕΑ, αλλά και...ΠΑΛΙΑ της!

Προχθές στη «Ροδιακή» πέρα των άλλων «νέων και...παλιών» αυτής της πανέμορφης 
πόλης που είδαν το φως της δημοσιότητας, είδα και είδαν πιστεύω πολλοί και κάποιες νέες 
επιτυχίες των εκεί αστυνομικών μας Αρχών!

Ως νομοταγής Έ λλην πολίτης και περισσότερο ως απόστρατος της Χωροφυλακής, ειλι- 
κρινά ένοιωσα μεγάλη χαρά και μπορώ να πω ικανοποίηση επειδή οι άνδρες της αστυνο
μίας έφεραν σε πέρας ακόμη μια δύσκολη επικίνδυνη αποστολή τους και εννοώ τη σύλ
ληψη των εμπόρων ναρκωτικών πατρός και υιού, την κατάσχεση των 300 και πλέον 
γραμμαρίων ηρωίνης, αλλά και χιλιάδων ευρώ -προϊόν εμπορίας αυτού του επικίνδυνου 
και θανατηφόρου ναρκω τικού!

Αναλογίζομαι τους κινδύνους που διατρέχουν ανά πάσα στιγμή οι άνδρες των σωμάτων 
ασφαλείας και περισσότερο εκείνοι που ασχολούνται με τη δίωξη των εμπόρων ναρκωτι
κών και χειροκροτώ την κάθε τους επιτυχία, όπως γίνεται με όλους τους Έλληνες!

Βλέποντας τα προ ημερών Αστυνομικά ρεπορτάζ θυμήθηκα ένα παλιό γεγονός που 
συνέβη στη Ρόδο, σας παρακαλώ διαβάστε το:

Ή ταν η δεύτερη δετία της ΙΟετίας του 1950 και στο Τμήμα Ασφαλείας Ρόδου πρέπει 
να ήταν Διοικητής ο Μοίραρχος Χρήστος Δρεμπέλας με Υποδιοικητή τον Υπομοίραρχο 
Τσάμη Κων/νο.

Έ να  πρωινό, δέχομαι τηλεφώνημα του κ. Δρεμπέλα λέγοντάς μου άν μπορούσα να 
πάω στο γραφείο του επειδή με ήθελε. Ή μουνα τότε Ενωμοτάρχης και υπηρετούσα στο 
Σταθμό Μεταγωγών της πόλεως ως Σταθμάρχης. Κατέβηκα αμέσως από τον πάνω όροφο 
στο ισόγειο του Αστυνομικού Καταστήματος όπου στεγαζόταν και το Τμήμα Ασφαλείας.

-Έχω την έγκριση του Διοικητού Δνοικήαεως με 5-6 δικούς σου χωροφύλακες και εσύ μαζί, 
να ενισχύσεις τη δύναμή μου για μερικές ημέρες, περισσότερα θα σου πει ο κ. Τσάμης που 
είναι και φίλος σου, μου είπε ο κ. Δρεμπέλας.

Πήγα στο γραφείο του φίλου μου κ. Τσάμη, μου είπε τι θα γίνονταν παράλληλα όμως, 
μου επέστησε και την προσοχή να μη πω σε κανέναν τίποτα και... δεν είπα.

Στη συνέχεια μερικά βράδια, φέροντες πολιτική ενδυμασία και τα πιστόλια μας, αθό
ρυβα με κάτι «σαραβαλάκια» υπηρεσιακά αυτοκίνητα, φεύγαμε από τη Ρόδο κάπου 15-20
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αΜια ειδοποίηση, ένα σύνθημα από συναδέλφους 
που βρισκόντουσαν πιο κάτω για να κλείσουμε αστραπιαία 

το δρόμο προς τη Ρόδο, σε Τούρκους και Έλληνες 
εμπόρους ναρκωτικών”

άνδρες και ακολουθούσαμε το δρόμο των λουτρών Καλλι
θέας κοντά στο «τσιλόνερο».

Πριν φτάσουμε και σε κάποια στροφή του δρόμου δεξιά 
όπως πηγαίνουμε, σταματούσαμε και αραιωμένοι «χωνόμα
στε» μέσα σε θάμνους και μικρές σπηλιές που σχημάτιζαν 
μεγάλες πέτρες και εκεί μέναμε τελείως σιωπηλοί και χωρίς 
τσιγάρο, έχοντες στραμμένη την προσοχή και τα μάτια μας 
προς τη θάλασσα, περιμένοντας... Τι ήταν αυτό που περι
μέναμε;

Μια ειδοποίηση, ένα σύνθημα από συναδέλφους που 
βρισκόντουσαν πιο κάτω για να κλείσουμε αστραπιαία το 
δρόμο προς τη Ρόδο, σε Τούρκους και Έ λληνες εμπόρους 
ναρκωτικών.

Οι Τούρκοι, θα ερχόντουσαν με δικό τους πλεούμενο από 
την Τουρκία και θα φέρνανε ουσίες ναρκωτικών. Αυτές τις 
πληροφορίες είχε ο Μοίραρχος Δρεμπέλας!

Την 3η ή 4η νύκτα έγινε η σύλληψη 4 ή 5 ατόμων με 
οκάδες χασίς και άλλα ναρκωτικά! Οι συλληφθέντες πριν 
πέσουν στα χέρια μας, έτρεχαν μέσα στα χωράφια και 
κάποιοι συνάδελφοί μας πυροβόλησαν κιόλας στον αέρα για 
εκφοβισμό.

Ή ταν μια επιχείρηση μπορώ να πω όχι και τόσο εύκολη, 
γ ι’ αυτό μας είχαν τοποθετήσει όλους από τη δεξιά πλευρά 
του δρόμου.

Σε εκείνο το «καρτέρι» αν είχαμε τοποθετηθεί αμφί
πλευρα, με τις όποιες ίσως τουφεκιές έπεφταν και επειδή 
οι πιο πολλοί από μας ήταν άπειροι σε τέτοιες επιχειρήσεις, 
μπορεί να είχαμε και θύματα όχι μόνο μεταξύ συναδέλφων, 
αλλά και των «απέναντι» από μας.

Θυμάμαι τη χαρά που κάναμε εκείνο το βράδυ! Ή ταν μια 
μεγάλη επιτυχία που όλοι μας χαιρόμαστε σαν μικρά παιδιά 
με τα δώρα του Αι Βασίλη..!

Αναφέρω την τότε χαρά μας επειδή την εποχή εκείνη δεν 
υπήρχαν-όπως σήμερα-τα αναρίθμητα κακοποιά στοιχεία 
που με τις απανωτές εγκληματικές τους πράξεις δεν αφή
νουν σε «χλωρό κλαρί» τα όργανα της τάξεως.

Τότε για παράδειγμα, μπορούσαμε ύστερα από την εργα
σία μας, με συναδέλφους ή τις οικογένειές μας να απολαύ
σουμε τη βραδιά μας σε κάποιο κινηματογράφο ή ακόμη και 
στα κεντράκια «Ακταίο», «Μανίσκα» κ.λ.π. της παραλιακής 
Λεωφόρου και μάλιστα με ελάχιστες πενταροδεκάρες, τρώ
γοντας στραγάλια ή πίνοντας το « βαρύ γλυκό μας»!

Δε ξέρω αν σήμερα, παρά την εξέλιξη και παρά τα όποια 
περισσότερα δικαιώματα που απόκτησαν οι αστυνομικοί 
μας, μπορούν να κάνουν απερίσπαστοι τη βόλτα τους με 
σύζυγο, παιδιά και φίλους, χωρίς να έχουν και το «νου» 
τους στις αδέσποτες των καλάζνικοφ! Τόσα κακοποιά στοι
χεία που κυκλοφορούν ανάμεσα στους «Έλληνες - Ευρω
παίους», δικαιολογημένα και η αστυνομία αυτών των σημε
ρινών ευρωπαίων να κουμπώνεται», επειδή νοιώθει ότι όλοι

μας κοιτάζουμε εχθρικά τη στολή τους.
Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, για κάθε τους επιτυ

χία πιστεύω πως νοιώθουν ικανοποίηση και χαρά, επειδή 
αυτή άλλωστε είναι και η αποστολή τους, να κινδυνεύουν 
για τους άλλους. Ιδιαίτερα τα όργανα δίωξης εμπόρων ναρ
κωτικών δεν ησυχάζουν αν δεν περάσουν χειροπέδες στα 
χέρια των... αμαρτωλών!

Σ’ αυτούς (τους αστυνομικούς), παρά τις επιτυχίες και 
μέσα σε τόσους κινδύνους, αντί του Μάνα δυστυχώς τους 
προσφέρουμε χολή, και αντί επαίνων κάποιοι «κουλτουριά
ρηδες» -ευτυχώς ελάχιστοι- αποκαλούν με ακατονόμαστους 
χαρακτηρισμούς τα όργανα της τάξεως, με αποτέλεσμα να 
γεμίζουν πικρία τις καρδιές τόσο των ιδίων, όσο και των 
οικογενειών τους.

Οι επιτυχίες των Αρχών στη Ρόδο και σε ολόκληρο 
τον ελλαδικό χώρο, είναι γνωστές! Στις Θεσσαλικές πόλεις, 
Μακεδονία, Ή πειρο και Θράκη, Αθήνα, Πελοπόννησο και 
Κρήτη, πολλές και συνεχείς οι συλλήψεις κακοποιών!

Δυστυχώς όμως, και πολλά τα μοιρολόγια γονιών, συζύ
γων, παιδιών, συναδέλφων και φίλων για προσφιλή πρό
σωπα!

Πόσοι αστυνομικοί μας έχουν σκοτωθεί και πόσοι είναι 
στις εντατικές μονάδες διασωληνωμένοι ή παραμένουν 
φυτά για όλη τους τη ζωή από καλάζνικοφ κακοποιών 
στοιχείων, επειδή δεν τους επέτρεψαν τα όργανα της πολι
τείας να διαθέσουν την «πραμάτεια» τους; Οι κακοποιοί της 
σήμερον, έφτασαν μέχρι την πόρτα του Υπουργού για να 
σκοτώσουν τον αθώο υπασπιστή του.

Κύριοι Αστυνομικοί Διευθυντές και Υποδιευθυντές της 
Ρόδου: Σταυρόπουλε Βασίλη, Δαλάκα Αδάμ και Φραγκου- 
λάνδη Γιώργο, επιτρέψτε μου από το όμορφο Βόλο όπου 
μόνιμα διαμένω, ως Έ λλην πολίτης και ως παλιός δικός 
σας συνάδελφος, με όλη μου την καρδιά να συγχαρώ προ
σωπικά εσάς και παράλληλα δι’ υμών όλους τους υφιστα
μένους σας, όχι μόνο για την προχθεσινή σας επιτυχία σύλ
ληψης εμπόρων ναρκωτικών ουσιών στη Ρόδο, αλλά και 
για όποιες άλλες παλαιότερες ή και στο μέλλον θα φέρετε 
σε πέρας!

Ξέρετε, δε χαίρεστε μόνο εσείς, τα εν ενεργεία όργανα 
τάξεως για τα όσα καλά προσφέρετε στους πολίτες! Πιστέψτε 
με πως χαίρονται χιλιάδες ή και εκατομμύρια νομοταγών 
Ελλήνων πολιτών, περισσότερο όμως, για την όποια επιτυ
χία των αστυνομικών μας, χαίρονται οι απόστρατοι συνά
δελφοί σας!

ΕΥΓΕ σας και με την ευκαιρία της αυριανής (20-10-2010) 
Γιορτής του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη των Ελλήνων 
Αστυνομικών και της Ημέρας της Αστυνομίας, από καρ
διάς σας εύχομαι Χρόνια σας Πολλά και ο Θεός να σας προ
στατεύει !!! ] 
w w w .Serathan.com
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ΔΙ ΗΓΗΜΑ :

|πί πολίάς νύκτας κατά συνέχειαν έβλεπεν ό 
τού Κορωνιοϋ, έκεϊ όπου έδενε την βάρ- 

)υ κάθε βράδυ, κοντά στά Κοτρώνια τοΰ 
^ατΌλίΜοΰ γιαλού, άνάμεσα εις δυο ύψηλούς 

jj£ |c a i κάτω άπό ένα παλαιόν έρημόσπιτον 
κατηρειπωμένον, - έκεϊ έστρωνε συνήθως την 
κάπαν επάνω στην πλώρην τής βάρκας, κ ’ 
έκοιμάτο χορευτόν και νανουρισμένον ύπνον, 
τρεις σπιθαμές ύψηλότερ’ άπό τό κύμα, θεωρών 
τά άστρα, καί μελετών την Πούλιαν καί όλα τά 
μυστήρια τοΰ ούρανοΰ - έβλεπε, λέγω, άνοικτά 
εις τό πέλαγος, έξω άπό τά δυό άνθισμένα νη- 
σάκια, τά φυλάττοντα ώς σκοποί τό στόμιον τοΰ 
λιμένος, εν μελαγχολικόν φώς - κανδήλι, φανόν, 
λαμπάδα, ή άστρον πεσμένον - νά τρεμοφέγγη, 
έκεϊ μακράν, εις τό βάθος τής μελανωμένης 
είκόνος, έπιπολής εις τό κύμα, καί νά στέκη 
έπί ώρας, φαινόμενον ώς νά έπλεε, καί μένον 
άκίνητον.
Ό  Μάνος τού Κορωνιοϋ, λεμβούχος ψαράς, 
ήτον άδύνατος στά μυαλά όπως καί πάς θνητός. 
Αρκετόν ήτο ήδη όπού έδενε τήν βάρκαν του 
κάθε βράδυ έκεϊ, δίπλα εις τούς δυό μαυρισμέ- 
νους βράχους, κάτω άπό τό έρημόσπιτον έκεινο, 
τ ’ όλόρθον άψυχον φάντασμα, τό όποιον είχε 
τήν φήμην, ότι ήτο στοιχειωμένον.’Εκαλείτο 
κοινώς «τής Λουλούδως τό Καλύβι». Διατί; 
Κανείς δεν ήξευρεν.’Ή , αν ύπήρχον ολίγα γραΐ- 
δια «λαδικά», ή καί δυό τρεις γέροι, γνωρίζοντες 
τάς παλαιάς ιστορίας τοΰ τόπου, ό Μάνος δεν 
έτυχεν εύκαιρίας νά τούς έρωτήση.

Έβλεπ ε, βραδιές τώρα, τό παράδοξον έκεινο 
μεμακρυσμένον φώς νά τρέμη καί νά φέγγη έκεϊ

εις τό πέλαγος, ένώ ήξευρεν, ότι δεν ήτο έκεϊ 
κανείς φάρος.Ή Κυβέρνησις δεν είχε φροντίσει 
δΓ αύτά τά πράγματα εις τά μικρά μέρη, τά μή 
έχοντα ισχυρούς βουλευτάς.
Τ ί, λοιπόν, ήτο τό φώς έκεινο;Ήσθάνετο 
έπιθυμίαν, έπειδή σχεδόν καθημερινώς έπέρνα 
με τήν βάρκα του άπό έκεινο τό πέραμα, 
άνάμεσα εις τά δυό χλοερά νησάκια, καί δεν 
έβλεπε κανέν ίχνος έκεϊ τήν ή μέραν, τό όποιον 
νά έξηγή τήν παρουσίαν τού φωτός τήν νύκτα, 
νά πλεύση τά μεσάνυχτα, διακόπτων τον μακά
ριον ύπνον του, καί τούς ρεμβασμούς του προς 
τ ’ άστρα καί τήν Πούλιαν, νά φθάση έως έκεϊ, 
νά ίδή τί είναι, καί, έν άνάγκη, νά τό κυνηγήση 
τό μυστηριώδες έκεινο φέγγος.Όθεν ό Μάνος, 
έπειδή ήτο άσθενής άνθρωπος, καθώς εϊπομεν, 
νέος εικοσαετής, έκάλεσεν έπίκουρον καί τον 
Γιαλήν τής Φαφάνας, δέκα έτη μεγαλύτερόν του, 
άφού τού διηγήθη τό νυκτερινόν όραμά του, 
διά νά τού κάμη συντροφιάν είς τήν άσυνήθη 
έκδρομήν.
Έπήγαν μίαν νύκτα, όταν ή σελήνη ήτο έννέα 
ή μερών, κ ’ έμελλε νά δύση περί τήν μίαν μετά 
τά μεσάνυχτα. Τό φώς έφαίνετο έκεϊ, άκίνητον 
ώς καρφωμένον, ένώ ό πύρινος κολοβός δί
σκος κατέβαινεν ήρεμα προς δυσμάς κ ’ έμελλε 
νά κρυφθή όπίσω τοΰ βουνού. "Οσον έπλεαν 
αύτοί με τήν βάρκαν, τόσον τούς έφευγε, 
χωρίς νά κινήται όφθαλμοφανώς, ό μυστη
ριώδης πυρσός.Έβαλαν δύναμιν είς τά κου
πιά, «έξεπλατίσθηκαν». Τό φώς έμακρύνετο, 
έφαίνετο άπώτερον όλονέν.Ήτο άφθαστον. 
Τέλος έγινεν άφαντον άπό τούς οφθαλμούς των.
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Ό  Μάνος, μαζί μέ τον Φαφάναν, έκαμαν πολλούς 
σταυρούς. Άντήλλαξαν όλίγας λέξεις:
- Δεν είναι φανάρι, δεν είναι καΐκι, όχι.
- Καί τί είναι;
- Είναι...
Ό  Γιαλής τής Φαφάνας δεν ήξευρε τί να εϊπη.
Την νύκτα τής τρίτης ήμέρας, καί πάλιν δυο ή τρεις 
ήμέρας μετ’ αύτήν, οί δυο ναυτίλοι έπεχείρησαν έκ 
νέου τήν έκδρομήν. Πάντοτε έβλεπαν τήν μυστη
ριώδη λάμψιν νά χορεύη είς τά κύματα. Εΐτα, όσον 
έπλησίαζαν αύτοί, τόσον τό όραμα έφευγε. Καί 
τέλος έγίνετο άφαντον. Τ ί άρα ήτο;
Είς μόνον γείτων είχε παρατηρήσει τάς 
έπανειλημμένας νυκτερινός έκδρομάς τών δυο 
φίλων μέ τήν βάρκαν. Ό  Λίμπος ό Κόκοϊας, 
άνθρωπος πενηντάρης, είχε διαβάσει πολλά 
παλαιό βιβλία μέ τά ολίγα κολλυβογράμματα 
πού ήξευρε, καί είχεν ομιλήσει μέ πολλάς γραίας 
σοφάς, αϊτινες ύπήρξαν τό πάλαι.Έκάθητο όλην 
τήν νύκτα, άγρυπνων, σιμά είς τό παράθυρόν του, 
βλέπων προς τήν θάλασσαν, καί πότε έδιάβαζε 
τά βιβλία του, πότε έρρέμβαζε προς τά άστρα καί 
προς τά κύματα.Ή καλύβη του, όπου έρημος καί 
μόνος έκατοικοΰσεν, έκειτο ολίγους βράχους πα
ραπέρα άπό τό σπίτι τής Λουλούδως, όπου έδενε 
τήν βάρκαν του ό Μάνος, άνάμεσα είς τό σπίτι τής 
Βάσως τού Ραγιά καί τής Γκαβαλογίνας.
Μίαν νύκτα, ό Κορωνιός καί ό έγγονός τής Φα
φάνας ήτοιμάζοντο νά λύσουν τήν βάρκαν, καί νά 
κωπηλατήσουν, τετάρτην φοράν, διά νά κυνηγή
σουν τό άσύλληπτον θήραμά των.
Ό  Λίμπος ό Κόκοϊας τούς εΐδεν, έξήλθεν άπό τήν 
καλύβην του, φορών άσπρον σκούφον καί ράσον 
μακρύ, όπως έσυνήθιζε κατ’ οίκον, έπήδησε δυο 
τρεις βράχους προς τά έκεϊ, 
κ ’ έφθασε παραπάνω άπό τό 
μέρος, όπου εύρίσκοντο οί δυο 
φίλοι.
- Γιά πού, άν θέλη ό Θεός, 
παιδιά; τούς έφώναξεν. Είναι 
βραδιές τώρα πού τρέχετε 
έξω άπό τό λιμάνι, χωρίς νά 
γιαλεύετε, χωρίς νά πυροφανί- 
ζετε - καί τά ψάρια σας δέν τά 
είδαμε. Μήπως σάς ώνείρεψε

καί σκάφτετε πουθενά, γιά νά βρήτε τίποτα 
θησαυρό;
Ό  Μάνος παρεκάλεσε τον Κόκοϊαν νά κατεβή 
παρακάτω καί νά όμιλή σιγανώτερα. Εΐτα δέν 
έδίστασε νά τού διηγηθή τό όραμά του.
Ό  Λίμπος ήκουσε μετά προσοχής. Εΐτα 
έγέλασε:
- Ά μ ’ πού νά τά ξέρετε αύτά έσεϊς, οί 
νέοι, είπε, σείων σφοδρώς τήν κεφαλήν.
Τον παλαιόν καιρόν τέτοια πράματα, σάν 
αύτό πού είδες, Μάνο, τά έβλεπαν όσοι 
ήταν καθαροί, τώρα τά βλέπουν μόνο οί 
έλαφροΐσκιωτοι.Έγώ δέ βλέπω τίποτα!.. Τό 
ϊδιο κι ό Γιαλής βλέπει αύτό πού λές πώς βλέ
πεις;
Ό  Γιαλής ήναγκάσθη μέ συστολήν κατωτέραν 
της ήλικίας του νά όμολογήση, ότι δέν έβλεπε 
τό φώς, περί ού ό λόγος, ά λλ ’ έπείθετο είς τήν 
διαβεβαίωσιν τού Μάνου, όστις έλεγεν ότι τό 
βλέπει.
Ό  Κόκοϊας, ήρχισε τότε νά διηγήται:
- Ακούστε νά σάς πώ, παιδιά. Έγώ πού μέ 
βλέπετε, έφθασα τή γριά-Κοεράνω τού Ραγιά, 
τήν μαννού αυτής τής Βάσως τής γειτόνισσας, 
καθώς καί τή μάννα τής Γκαβαλογίνας, άκόμα 
κι άλλες γριές. Μοΰ είχαν διηγηθή πολλά 
πρωτινά, παλαιικά πράματα, καθώς κι αύτό 
πού θά σάς πώ τώρα:
«Βλέπετε αύτό τό χάλασμα, τό Καλύβι τής 
Λουλούδως, πού λένε πώς είναι στοιχειωμένο; 
Εδώ τόν παλαιόν καιρό έκατοικοϋσε μιά κόρη, 
ή Λουλούδω, όπού τήν είχαν ονοματίσει γιά 
τήν έμορφιά της, - έλαμπε ό ήλιος, έλαμπε κι 
αύτή - μαζί μέ τόν πατέρα της τόν γερό-Θεριά 

(έλληνικά τόν έλεγαν 
Θηρέα), όπου έκυνηγούσε 
όλους τους Δράκους καί τά 
Στοιχειά, μέ τήν άσημένια 
σαγίτα καί μέ φαρμακωμέ
να βέλη .Ένα  Βασιλόπουλο 
άπό τά ξένα τήν άγάπησε 
τήν όμορφη Λουλούδω.
Τής έδωκε τό δαχτυλίδι 
του, κ ’ έκίνησε νά πάη 
στο σεφέρι καί τής έταξε
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ΔΙ ΗΓΗΜΑ I

με όρκον ότι, άμα νική- 
ση τούς βαρβάρους, την 
ημέρα πού θά γεννηθή ό 
Χριστός, θά έρθη νά την 
στεφανωθη.
»Έπήγε τό Βασιλόπουλο.

Έμεινεν ή Λουλούδω, 
ρίχνοντας τά δάκρυά 
της στο κύμα, στον 
άέρα στέλνοντας τούς 
άναστεναγμούς της, 
καί την προσευχή στά
ούράνια, νά βγη νικητής τό Βασιλόπουλο, νά 
έρθη ή μέρα πού θά γεννηθή ό Χριστός, νά γυρί- 
ση ό σαστικός της νά τήν στεφανωθή.
«Εφτασε ή μέρα πού ό Χριστός γεννάται.'Η 
Παναγία με άστραφτερό πρόσωπο, χωρίς πόνο, 
χωρίς βοήθεια, γέννησε τό Βρέφος μες στή 
Σπηλιά, τό έσήκωσε, τό έσπαργάνωσε με χαρά, 
καί τό ' βάλε στο παχνί, γιά νά τό κοιμίση.Ένα 
βοϊδάκι κ ’ ένα γαϊδουράκι έσίμωσαν τά χνώτα 
τούς στο παχνί κ ’ έφυσοϋσαν μαλακά νά ζε
στάνουν τό θείο Βρέφος. Νά, τώρα θά ' ρθή τό 
Βασιλόπουλο, νά πάρη τήν Λουλούδω!
«Ήρθαν οί βοσκοί, δυο γέροι με μακριά άσπρα 
μαλλιά, με τις μαγκούρες τους, ένα βοσκόπουλο 
με τή φλογέρα του, θαμπωμένοι, ξαφνιασμένοι, 
κ ’ έπεσαν κ ’ έπροσκύνησαν τό θείο Βρέφος. 
Είχαν ίδεί τον Άγγελον άστραπόμορφον, με 
χρυσογάλανα λευκά φτερά, είχαν άκούσει τ ’ 
άγγελούδια πού έψαλλαν: Δόξα έν ύφίστοις 
ΘεώΓΈμειναν γονατιστοί, μ ’ έκστατικά μάτια, 
κάτω άπό τό παχνί, πολλήν ώρα, κ ’ έλάτρευαν 
άχόρταγα τό θάμα τό ούράνιο. Νά! τώρα θά 
'ρθή τό Βασιλόπουλο, νά πάρη τήν Λουλούδω! 
«Εφτασαν κ ’ οί τρεις Μάγοι, καβάλα στις 
καμήλες τους. Είχαν χρυσές μίτρες στο κεφά
λι, κ ’ έφοροϋσαν μακριές 
γούνες μέ πορφύρα κατα- 
κόκκινη. Καί τ ’ άστεράκι, 
ένα λαμπρό χρυσό άστέρι, 
έχαμήλωσε κ ’ έκάθισε στή 
σκεπή τής Σπηλιάς, κι έλαμπε 
μέ γλυκό ούράνιο φώς, πού 
παραμέριζε τής νύχτας τό 
σκοτάδι. Οί τρεις βασιλικοί

Τά δάκρυα τής κόρης
έπίκραναν τό κύμα τ ’ 

άρμυρό, οί άναστεναγμοί

γέροι ξεπέζεψαν άπ’ τις 
καμήλες τους, έμπήκαν 
στο Σπήλαιο, κ ’ έπεσαν 
κ ’ έπροσκύνησαντό 
Παιδί. Άνοιξαν τά πλού
σια τά δισάκια τους, 
κ ’ έπρόσφεραν δώρα: 
χρυσόν καί λίβανον καί 
σμύρναν.
- «Νά! τώρα θά 'ρθή τό 
Βασιλόπουλο, νά πάρη 
τήν Λουλούδω!

«Πέρασαν τά Χριστούγεννα, τελειώθηκε τό 
μυστήριο, έγινε ή σωτηρία, καί τό Βασιλόπουλο 
δεν ήρθε νά πάρη τήν Λουλούδω! Οί βάρβαροι 
είχαν πάρει σκλάβο τό Βασιλόπουλο. Τό φου
σάτο του είχε νικήσει στήν άρχή, τά φλάμπουρά 
του είχαν κυριέψει μέ άλαλαγμό τά κάστρα τών 
βαρβάρων. Τό Βασιλόπουλο είχε χυμήξει μέ 
άκράτητην όρμή, άπάνω στο μούστωμα καί στή 
μέθη τής νίκης. Οί βάρβαροι μέ δόλο τον είχαν 
αιχμαλωτίσει!
«Τά δάκρυα τής κόρης έπίκραναν τό κύμα τ ’ 
άρμυρό, οί άναστεναγμοί της έδιαλύθηκαν στον 
άέρα, κ ’ ή προσευχή της έπεσε πίσω στή γή, 
χωρίς νά φθάση στο θρόνο τού Μεγαλοδύνα- 
μου.Ένα λουλουδάκι άόρατο, μοσχομυρισμένο, 
φύτρωσε άνάμεσα στούς δυο αύτούς βράχους, 
όπού τό λέν Άνθος τού Γιαλού, άλλά μάτι δέν 
τό βλέπει. Καί τό Βασιλόπουλο, πού είχε πέ
σει στά χέρια τών βαρβάρων, έπαρακάλεσε νά 
γίνη Σπίθα, φωτιά τού πελάγους, γιά νά φτάση 
έγκαίρως, ώς τήν ή μέρα πού γεννάται ό Χρ ι
στός, νά φυλάξη τον όρκο του, πού είχε δώσει 
στή Λουλούδω.
«Μερικοί λένε, πώς τό Άνθος τού Γιαλού έγινε 
άνθος, άφρός τού κύματος. Κ ’ ή Σπίθα έκείνη, 

ή φωτιά τού πελάγου πού 
είδες, Μάνο, είναι ή ψυχή τού 
Βασιλόπουλου, πού έλιωνε, 
σβήσθηκε στά σίδερα τής 
σκλαβιάς, καί κανείς δέν τήν
βλέπει πιά, παρά μόνον όσοι 

τη ς έδ ια λύθηκα ν στον άέρα , ήταν καθαροί τον παλαιόν

ή προσευχή τη ς έπ εσ ε καιρόν, καί οί έλαφροΐσκιωτοι
, , _ ** στά χρόνια μας». 1

πίσω στή γή

κ
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Φακός Μ6 2330 LED
Κατασκευασμένος από ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικά 
και με εργονομικά σχεδίασμά για σταθερό κρά
τημα. Λαμπτήρας LED 1watt για υψηλή απόδοση 
και μεγάλη διάρκεια ζω ής. Μ ε διακόπτη ασφα
λείας για αποφυγή ενεργοποίησης. Λειτουργεί με 
2 μπαταρίες λιθίου CR 123 [περιλαμθάνονταιΙ. θήκη 
Cordura*.

Πτασπίδε PELTOR™ SportTac”
Οτασπίδες για προστασία ακοής με ηλεκτρονική ρύθμιση. 
Προστατεύουν από τον επιβλαβή θόρυβο του πυροβολισμού, 
ενώ παράλληλα ακούτε πολύ καλύτερα όλους τους ήχους 
γύρω οας. Κατάλληλη για σκοπευτές.

Μαλακό υγροαπωθητικό δέρμα, μεμβράνη G0RETEX® 
XCR®, ε ξα σ φ α λ ίζε ι στεγανότατο. Α νθ εκτική  σε 
χημικά, αντι-βακτηριδιακή. Επιτρέπει στο πόδι να 
αναπνέει. Σόλα πολυουρεθάνης αντιστατική με 
σύστημα AS για υποστήριξη της καμάρας.

ΓΟαλιά 3Μ™ Maxim Ballistic™
Ασφαιρικοί φακοί, με μαλοκή ρυθμιζάμενη γέφυρα μύτης 
και πλακέ κοντά μπράτσα με παντοσκοπική ρύθμιση. Σχεδια
σμένο να φοριέται σε συνδυασμό με κράνος, με ή χωρίς μαξι- 
λαράκια ακουστικών. Υπερκαλύπτει την απαίτηση στρατιωτι
κού τεστ Vo Test Regimen για πρόσκρουση μεγάλης ταχύτη
τας (Standard MIL-STD 662-πρόακρουση στα 198m/s).

ΡΜ6 3320
Ελαφρύς και ιδιαίτερα ανθεκτικός φακός. Εργο- 
νομικός σχεδιαομάς για σταθερό κράτημα. Λαμπτή
ρας Xenon, ιδιαίτερα φω τεινός και με διάρκεια. 
Λειτουργεί με 2 μπαταρίες λιθίου CR 123 (περι
λαμβάνονται!.

Κάλτσβ Friction 369
Κάλτσες μ ε  αντοχή στην τριβή, κατάλληλες για 
συνεχή χρήση μέσα από μπότες ή μποτάκια.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

w w w .s to p .c o m .g r

Τιμή καταλόγου 
193,00 €  

Ειδική τιμή 
132,00 €

Τιμή καταλόγου 
116,00 €  

Ειδική τιμή 
8 7 ,00  €

Τιμή καταλόγου 
201,00 € 

Ειδική τιμή 
146 ,20  €

Τιμή καταλόγου 
9,55 €

Ειδική τιμή 
7 ,16  €

Τιμή καταλόγου 
38,50 €  

Ειδική τιμή 
28,90  €

STOP ΑΕΒΕ  
ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α να π α ύ σ εω ς 2-4, 185 46 Π ε ιρ α ιά ς  
F. 210 4 6  33  718 · e -m a il: in fo @ s to p .c o m .g r

Με την επίδειξη της υπηρεσιακής σας ταυτότητας,
στο ταμείο του καταστήματος μας,
λαμβάνετε τις ειδικές τιμές για τα σώματα ασφαλείας.

Λευκά Bronze M ir ro r
Τιμή καταλόγου Τιμή καταλόγου Τιμή καταλόγου

12 ,0 0  ε 13,55 € 20,55 ε
Ειδική τιμή Ειδική τιμή Ειδική τιμή

9 ,00  € 10,16 € 15,42 €

http://www.stop.com.gr
mailto:info@stop.com.gr


Της Π.Υ. Αφροδίτης Κοκκίνου

Οΐ γιορτές πλησιάζουν και η «υιοθέτηση» μιας πιο οικολογι- 
κήασυνείδησης, περιορίζοντας τη σπατάλη χαρτιού και ενέργειας, είναι 
το ρΕγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στη φύση.

ΤαΑριστούγεννα φεύγουν, το έλατο μένει...
^Φέτος διαλέξτε ένα δένδρο σε γλάστρα και αφού τελειώσει η «αποστο
λή» του μεταφυτέψτε το σε μεγάλη αυλή ή τον κήπο του εξοχικού σας. 
Αν όμως δεν διαθέτετε τέτοιους χώρους, ανηφορίστε στο κοντινότερο 
βουνό, βάζοντας έτσι κι εσείς το... φυλλαράκι σας στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Οι γιορτές περνούν, η ζωή μας όμως συνεχίζεται.. 
►Προκειμένου ν ’ αποφύγετε το στόλισμα χριστουγεννιάτικου δένδρου, 
μπορείτε να στολίσετε το δενδράκι που ήδη έχετε σε μια γλάστρα σας. 
►Μια άλλη πρόταση είναι να στολίστε το παραδοσιακά ελληνικό καρα- 
βάκι, που δεν στερείτε ούτε παραδοσιακής, ούτε λαογραφικής, ούτε αι
σθητικής και οικολογικής αξίας.
Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια
Χριστουγεννιάτικο δένδρο, χωρίς λαμπάκια, δεν παρουσιάζει γιορτινή 
αίσθηση και πέρα από αυτό σε πολλούς αρέσει να στολίζουν και το μπαλ
κόνι τους με φωτάκια που αναβοσβήνουν τη νύχτα. Αντί όμως για τα 
κλασικά, προτιμήστε τα LED, που μπορεί να κοστίζουν κάτι παραπάνω 
διαρκούν, όμως, περισσότερο από τα συνηθισμένα και καταναλώνουν 80- 
90% λιγότερη ενέργεια, συν του ότι δεν υπερθερμαίνονται όση ώρα κι αν 
τα έχεις ανοιχτά, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει το δένδρο να «αρπάξει».
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Οικολογικά κεριά
Φτιάξτε ατμόσφαιρα και ενισχύστε το 
πνεύμα των Χριστουγέννων χρησιμο
ποιώντας κεριά. Προτιμήστε αυτά από 
σόγια ή κερί μελισσών, τα υλικά των 
οποίων είναι βιοδιασπώμενα και προ
τιμότερα από τα κεριά παραφίνης που 
έχουν ως βάση το πετρέλαιο.
Αυτοσχέδια στολίδια για το δένδρο 
Αντί για τα συνηθισμένα πλαστικά στο
λίδια που περιέχουν πετρελαιοειδή και 
απαιτούν αρκετή ενέργεια για να πα- 
ραχθούν, προτιμήστε αυτά που φτιάχνονται από φυσικά και 
ανακυκλώσιμα υλικά, όπως είναι το κερί, το ξύλο, το χαρ
τί, το γυαλί, το φυσικό ύφασμα. Ο καθένας βέβαια μπορεί 
να δημιουργήσει τις δικές του μοναδικές κατασκευές χρη
σιμοποιώντας, ακόμη, φρούτα και ξηρούς καρπούς. Επίσης, 
τα κουκουνάρια, βαμμένα σε διάφορα χρώματα μπορούν να 
υποκαταστήσουν τις παραδοσιακές μπάλες, προσφέροντας 
εξίσου εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, 
τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν για να ομορφύνουν τις 
αυτοσχέδιες κατασκευές, δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά.
Το ψυγείο
Πατήστε το κουμπί της απόψυξης του ψυγείου σας, πριν από 
τις γιορτές. Αυτό, θα δουλέψει καλύτερα όταν γεμίσει με τα 
δεκάδες προϊόντα και θα τα διατηρήσει για περισσότερο διά
στημα.
Τα Ρούχα
Αρκετοί είναι αυτοί που συνηθίζουν να ανανεώνουν την 
γκαρνταρόμπα τους την περίοδο των Χριστουγέννων. Ρούχα 
που σκοπεύουν να πετάξουν, ας θυμηθούν να τα δώσουν σε 
κάποιο φιλανθρωπικό ίδρυμα.
Τα ψώνια
Η πιο καταναλωτική περίοδος του χρόνου, αυτή των Χρι
στουγέννων, δίνει αφορμή για αγορές προϊόντων που ποι- 
κίλουν ως προς την χρησιμότητά τους. Τη φετινή δύσκολη 
χρονιά, διορθώστε την καταναλωτική σας συμπεριφορά με 
πιο «πράσινες» χριστουγεννιάτικες αγορές.
►Χρησιμοποιήστε υφασμάτινη τσάντα κι όχι πλαστική σα
κούλα.
►Εάν σκοπεύετε να αγοράσετε πολλά δώρα, φροντίστε να τα 
συμπτύξετε και να τα τοποθετήσετε όλα μαζί σε μία σακού
λα, αποφεύγοντας τη χρήση ξεχωριστής σακούλας για κάθε 
δώρο.
►Για το τραπέζι σας προτιμήστε βιολογικά προϊόντα, που θα

προμηθευτείτε από το κατάστημα 
της γειτονιάς, ή παραγγείλετε τα 
από το Διαδίκτυο.
Η ουσία... είναι οχο περιτύλιγ
μα
►Δώστε πρωτοτυπία στο δώρο 
σας, χρησιμοποιώντας για περι
τύλιγμα χάρτινη ανακυκλώσιμη 
σακούλα. Μάλιστα, ο Ντάνι Σέο, 
συγγραφέας του Simply Green 
Giving προτείνει για κορδέλα να 
χρησιμοποιήσετε ταινία από μια 

παλιά βιντεοκασέτα που δεν χρειάζεστε πια, ή ακόμη 
και ένα πολύχρωμο κορδόνι παπουτσιών. 
►Αντικαταστήστε το πλαστικό προστατευτικό περιτύ
λιγμα με ξηρά ζυμαρικά ή πολυεστέρα από το εσωτερι
κό παλιών μαξιλαριών.
►Αν το δώρο σας είναι ένα μπουκάλι κρασί, μπορείτε 
να το τυλίξετε με μια παλιά σας μπαντάνα ή κάποιο άλ
λο ύφασμα. Να είστε σίγουροι ότι όλοι θα σταθούν στο 
χαριτωμένο περιτύλιγμα σας κι εσείς θα έχετε χρησιμο
ποιήσει eco-friendly υλικά κάνοντας το οικολογικό σας 
καθήκον.
Δώρα
Κάθε χρόνο στη χριστουγεννιάτικη αγορά φτάνουν χ ι
λιάδες τόνοι προϊόντων από την Κίνα, πολλά αμφιβό
λου ποιότητας.
►Αγοράστε τοπικά προϊόντα ή αγοράστε λιγότερα και 
σε κάθε περίπτωση αποφύγετε οτιδήποτε πλαστικό ή 
συνθετικό.
►Όπου υπάρχουν μπαταρίες φροντίστε να είναι επα
ναφορτιζόμενες.
► Και μην ξεχνάτε, ότι ένα βιβλίο είναι το καλύτερο δώ
ρο.
Οικολογικά παιχνίδια
Αν θέλετε να διδάξετε στα μικρά παιδιά το σεβασμό για 
το περιβάλλον, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από τα 
οικολογικά παιχνίδια. Προσφέροντας ιδανικές λύσεις 
για τα παιδικά χριστουγεννιάτικα δώρα, σελίδες διαδι
κτυακών αγορών προσφέρουν μια ευρεία γκάμα «πρά
σινων» παιχνιδιών όπως: αυτοκινητάκια που κινούνται 
με ηλιακή ενέργεια ή κούκλες φτιαγμένες από οικολογι
κά υλικά, σε τιμές, μάλιστα, απείρως καλύτερες από αυ
τές των συνηθισμένων παιχνιδιών.
Καλά «πράσινα» Χριστούγεννα ]
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α πρώ τα  ποδήλατα  -  η  ιοτορ ία  τους 
Το ποδήλατο ως δίτροχο όχημα κυκλι 

ιόρηοε τον 18ο αιώνα και εξελίχθηκε στη

ο Γερμανός Βαρώνος Karl 
ρε ένα είδος ποδηλάτου γνκ 
■αενη “draisienne”. Ή τα ν  κι 
ταχεδόν εξ’ ολοκλήρου από ί 
άλ (ποδομοχλούς). Ο τρόπος

ϋ  αναρατης ε
•να πόδι. Αυτό

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΡΟΤΑΣΗ :

Της Ανθ/μου Αγγελικής Τσαγκάρη

ζωη και Ποδήλατο
- Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι άν- 

/  θρωποι αναζητούν φυσικούς τρόπους ζωής. 
Έ νας από αυτούς είναι και το ποδήλατο. 
Αυτό το όμορφο δίτροχο έχει γίνει το μετα
φορικό μέσο που καθημερινά αποκτά ολοένα 

S  και περισσότερους οπαδούς κάθε ηλικίας και
---- —<ρπλου. ΙΙσδήλαιο σημαίνει ταυτό^

Κ  χαγ«|ΐα, μ έταφορά, άθληση, προστασία
Ρτης ανθρώπινης ύγείας αλλά και 

τη φύση και στο περιβάλλον na



δος ποδηλάτου χρησιμοποιήθηκε έως το 1830 περίπου. Το 
1839 ένας Σκοτσέζος σιδηρουργός ο Kirkpatrick MacMillan 
σχεδιάζει το δίτροχο όχημα “velocipede” το οποίο ήταν το 
πρώτο του είδους του το οποίο δεν απαιτούσε τα πόδια στο 
έδαφος. Το 1842, το ποδήλατο εξοπλίστηκε με συμπαγή λά
στιχα από γόμα.

Γενικότερα τα πρώτα ποδήλατα που ονομάζονταν «μηχα
νές τρεξίματος» δεν είχαν πεντάλ και οι αναβάτες τα κινού
σαν με τα πόδια τους, που ακουμπούσαν στο έδαφος. Ή ταν 
δύσκολα στη χρήση και όχι ιδιαίτερα 
αναπαυτικά. Οι ρόδες ήταν φτιαγμέ
νες από σίδερο και αυτό δυσκόλευε 
την κίνηση. Επίσης, λόγω της κακής 
ποιότητας των δρόμων οι αναβάτες 
δεν είχαν πολλές επιλογές για να τρέ- 
ξουν τα ποδήλατά τους. Τα ποδήλατα 
με πεντάλ εμφανίστηκαν το 1865. Τα 
ελατήρια στη σέλα (οι σούστες) προ
στέθηκαν αργότερα.

Αρκετά χρόνια αργότερα το 1860 ο 
Γάλλος Pierre Michaux ο οποίος επι
σκεύαζε αλογάμαξες και κατασκεύ
αζε καρότσια για μωρά επισκεύασε 
την “velocipede” ενώνοντας βραχίο
νες και πεντάλ απευθείας πάνω στον 
τροχό σαν μέσο προώθησης. Το 1869 
ο Βρετανός Reynolds παρουσιάζει το

“phantom ”, μία κατασκευή με ελαφρύ μεταλλικό 
πλαίσιο, τους πρώτους τροχούς με διπλές ακτίνες, συ
μπαγή γομολάστιχα καρφωμένα σε ξύλινους τροχούς 
και άλλες καινοτομίες.

Σε ένα εργοστάσιο ποδηλάτων το 1870, σχεδιάστηκε 
το πρώτο μοντέλο που καθόρισε τα χαρακτηριστικά 
του συνηθισμένου ποδηλάτου από τους Βρετανούς 
James Starley και William Hillman. Ή ταν  ένα κανο
νικό πρωτότυπο ποδήλατο, ελαφρύτερο με μεγαλύτε

ρο μπροστινό τροχό, ολοκληρω
τικά μεταλλικό. Είχε τροχούς με 
στεφάνια και ακτίνες με ρυθμι- 
ζόμενη τάση. Αυτό το ποδήλατο 
ονομάστηκε “βτϊβΓ’ίπιθανή ονο
μασία από ένα πειραχτήρι ξωτικό 
σε ένα έργο του Shakespeare).

Από τότε το ποδήλατο εξελί
χθηκε και προτάθηκαν διάφοροι 
τύποι ποδηλάτων: γυναικεία, 
ανδρικά, παιδικά, αγωνιστικά 
κ.ά. αλλά το βασικό σχέδιο δεν 
άλλαξε.

Στην εποχή μας υπάρχουν παρά 
πολλοί τύποι ποδηλάτων ανάλογα 
με τις απαιτήσεις - χρήση του κά
θε αναβάτη (ψυχαγωγική, αθλη
τική, ως μέσο μεταφοράς κ.ά.).
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ΠΡΟΤΑΣΗ :

Έ να  σύγχρονο ποδήλατο μπορεί να έχει μέχρι και 
20 ταχύτητες. Στην αγορά προσφέρονται ποδήλατα με 
άψογη εργονομία, μικρό βάρος και υψηλή λειτουργικό
τητα.

Τα θετικά  του  ποδηλάτου 
Μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλά πλεονεκτήμα

τα του ποδηλάτου σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφο
ράς:
►οικολογικά -  «πράσινο μέσο»
► μηδαμινή και απλή συντήρηση
► το πιο ευέλικτο μέσο μεταφοράς -  δεν κολλάει στην 
κίνηση
► παρκάρει παντού και δεν πιάνει χώρο (ελαφρύ και σε 
διάφορα μεγέθη)
►αθόρυβο
►μεταφέρεται εύκολα πάνω από σκάλες 
και πεζοδρόμια
► ιδανικά για κάθε ηλικία και φύλο
► οικονομικό
► ψυχαγωγικό
► αθλητικό
► ευχάριστο -  αγχολυτικά

Το Ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς 
Το ποδήλατο είναι το πιο ευέλικτο 

μέσο μεταφοράς μέσα στην πάλη συ
γκριτικά με άλλα μέσα όπως το αυτο
κίνητο, η μοτοσυκλέτα κ.ά. Έ να  μετα
φορικό μέσο για τις καθημερινές μικρές 
ή ίσως και μεγαλύτερες μετακινήσεις 
μας. Αποτελεί την καλύτερη λύση για 
την πόλη όπου το κυκλοφοριακό πρόβλημα γίνεται κά
θε μέρα όλο και μεγαλύτερο προκαλώντας σύγχυση και 
εκνευρισμό.

Στη χώρα μας δεν υπάρχει παράδοση στη χρήση ποδη
λάτου και γενικότερα πολλοί είναι αυτοί που δεν ασκού
νται. Επίσης πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν χρησιμο
ποιούν το ποδήλατο για λόγους ασφαλείας, θεωρώντας 
ότι οι μεγαλουπόλεις δεν είναι πολύ «φιλικές» προς τον 
ποδηλάτη. Σίγουρα δεν είναι μόνο η «κακή» κατασκευή 
των δρόμων αλλά η οδική συμπεριφορά και παιδεία. Η 
«σχέση» ποδηλάτη και οδηγού μπορεί να γίνει επικίνδυ
νη όταν δεν υπάρχει αλληλοσεβασμός στις καθημερινές 
μετακινήσεις.

Ποδήλατο και Περιβάλλον
Το ποδήλατο είναι η λύση για την ανυπόφορη κυκλο- 

φοριακή συμφόρηση στην πόλη αλλά και για το περι
βάλλον γενικότερα. Τα αυτοκίνητα ευθύνονται σε ένα 
μεγάλο βαθμό για τις εκπομπές του διοξειδίου του άν
θρακα. Σύμφωνα με έρευνες, στην χώρα μας οι οδηγοί 
χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα κατά μέσον όρο 9 φορές 
την εβδομάδα για να καλύψουν αποστάσεις μικρότερες 
του ενός χιλιομέτρου. Η καθημερινή χρήση του ποδη
λάτου από ολοένα και περισσότερους πολίτες μπορεί να

μειώσει σε έναν ικανοποιητικό βαθμό την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και το θόρυβο.

Η απελευθέρωση από τη «μανιώδη» και 
πολλές φορές άσκοπη χρήση του αυτοκινήτου θα βοη
θήσει όχι μόνο το καθημερινό κυκλοφοριακό πρόβλημα 
αλλά και τα σύγχρονα και έντονα περιβαλλοντικά προ
βλήματα. Το ποδήλατο είναι ένα μέσο μεταφοράς που 
σέβεται το περιβάλλον χωρίς να δημιουργεί ατμοσφαιρι
κή ρύπανση. Κάνει την πόλη πιο όμορφη, πιο ασφαλής 
αλλά και πιο λειτουργική. Δεν καταναλώνει καύσιμα, 
είναι αθόρυβο και δεν δημιουργεί πρόβλημα χώρου 
(στάθμευση).

Π οδήλατο Υγεία και Ψ υ χα γω γ ία  
Τα τελευταία χρόνια πολλοί έχουν ανακαλύψει τη γυ

μναστική του ποδηλάτου η οποία προσφέρει όχι μόνο 
καλή φυσική κατάσταση αλλά και διασκέδαση. Μια ευ
χάριστη άσκηση, οικονομική αλλά και οικολογική. Έ να  
σπορ το οποίο συνδυάζει την αερόβια άσκηση γυμνάζο
ντας κυρίως τα κάτω άκρα και ειδικότερα τους γαστρο- 
κνήμιους μυς της γάμπας, τους τετρακέφαλους και τους 
μηριαίους μυς στους μηρούς και τους γλουτιαίους, με 
αποτέλεσμα την γράμμωση. Βελτιώνει τη φυσική κατά
σταση και επιταχύνει το μεταβολισμό διευκολύνοντας 
τις καύσεις. Αυξάνει την αντοχή και τη λειτουργία του 
καρδιαναπνευστικού συστήματος. Το ποδήλατο μπορεί 
να γυμνάσει όλες τις ηλικίες εκτός αν υπάρχουν σοβαρά
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προβλήματα στις αρθρώσεις.
Η άσκηση με το ποδήλατο θεωρείται μία από τις καλύ

τερες λύσεις καταπολέμησης του καθημερινού στρες που 
δημιουργεί ο σύγχρονος και έντονος τρόπος ζωής. Η υγεία 
και η καλή διάθεση συμβαδίζουν, γ ι’ αυτό μία βόλτα με το 
ποδήλατο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας μπορεί να απο
δειχτεί η καλύτερη επιλογή. Θα αναζωογονήσει το σώμα 
αλλά και το πνεύμα.

Το Π οδήλατο ανά  τον κόομο
Σήμερα ο αριθμός των ποδηλάτων στον πλανήτη μας 

ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο. Σε πολλές ευρωπαϊκές πό
λεις το ποδήλατο χρησιμοποιείται ως βασικό μέσο μετακί
νησης. Οι πολίτες το έχουν εντάξει στην καθημερινότητάς 
τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα στην Ευρώπη είναι 
η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Δανία και άλλες χώ
ρες. Σε πολλές πόλεις της Ευρώπης υπάρχει το σύστημα 
αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων σε συνδρομητές -  πο
λίτες, όπως το Velib στο Παρίσι, το Citybike στη Βιέννη, 
το Bicing στη Βαρκελώνη. Τα ποδήλατα είναι διαθέσιμα

σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο ή έξω από σταθμούς 
μετρό.

Γενικότερα τα τελευταία χρόνια η μετακίνηση με το 
ποδήλατο στις μεγαλουπόλεις έχει κερδίσει πολλούς 
πολίτες. Στην χώρα μας εκτός από κάποιες πόλεις 
δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την κυ
κλοφορία ποδηλάτου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με 
την δημιουργία κάποιων σημαντικών έργων για τους 
ποδηλάτες, όπως ειδικές διαδρομές, ποδηλατοδρόμοι 
ή λωρίδες, δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, θέσεις στάθ
μευσης κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο όλοι θα μπορούν να 
νιώσουν πιο ασφαλείς και οι μετακινήσεις τους να γ ί
νονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και πιο οικονομικά.

Ο στόχος του ποδηλάτου είναι η βιώσιμη κινητικό
τητα και η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. 
Με ολοκληρωμένα σχέδια η κάθε πόλη γίνεται διαφο
ρετική, γίνεται πιο όμορφη.

Σω στή επιλογή ποδηλάτου 
Ό ταν κάποιος αγοράζει πρώτη φορά ποδήλατο θα 

πρέπει να προσέξει ώστε να επιλέξει το κατάλληλο 
μέγεθος του σκελετού και να προσαρμόσει σωστά τα 
περιφερειακά τμήματα του ποδηλάτου, όπως τη σέλα 
και το τιμόνι. Τα παραπάνω παίζουν σημαντικό ρό
λο στην πρόληψη τραυματισμών του μυοσκελετικού 
συστήματος, (τενοντίτιδα, φλεγμονή στο ισχίο, σύν
δρομο τριβής, αυχενικό σύνδρομο, οσφυαλγία κ.ά.) 
καθώς επίσης και στις επιδόσεις του ποδηλάτου.

Τ ύπο ι Π οδηλάτω ν
1) Ποδήλατο πόλης : είναι ειδικά κατασκευασμένο 
για την άνετη μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Ως εναλλακτική λύση υπάρχει και το αναδιπλούμε- 
νο (σπαστό) ποδήλατο το οποίο μεταφέρεται παντού.
2) Ποδήλατο δρόμου : είναι σχεδιασμένο για να κινεί
ται σε δρόμους με άσφαλτο ή σε πλακόστρωτο δρόμο 
αλλά θεωρείται περισσότερο αγωνιστικό.
3) Ποδήλατο πίστας (αγωνιστικό) είναι ειδικά κατα
σκευασμένο για αγώνες και χρησιμοποιείται μόνο σε 
ποδηλατοδρόμια.
4) Ποδήλατο ορεινής ποδηλασίας (ΜΤΒ) είναι κατα-
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σκευασμένο για χρήση στο βουνό ή σε ανώ
μαλο δρόμο, σε 4 τύπους.
5) Ποδήλατο ΒΜΧ είναι κατασκευασμένο 
για άλματα, στιβαρό, ευέλικτο και με μεγά
λη αντοχή.

ΠΡΟΤΑΣΗ :

Α παραίτητα  αξεσουαρ 
Η τακτική ενασχόληση με το ποδήλατο 

προϋποθέτει και έναν σωστό εξοπλισμό.
Ό ταν κάνουμε ποδήλατο θα πρέπει να είμα
στε σωστά ντυμένοι φορώντας κράνος, γά
ντια, αθλητικά παπούτσια και ίσως κάποιο 
μικρό σακίδιο με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Υπάρχουν κάποια αξεσουάρ τα οποία θε
ωρούνται πολύ σημαντικά και απαραίτητα 
για την ασφάλειά μας :

Κράνος: είναι το πιο απαραίτητο αξεσου
άρ διότι: α) προστατεύει το κεφάλι μας από 
χτυπήματα, β) προστατεύει από τον έντονο 
καλοκαιρινό ήλιο και γ) παρέχει καλύτερο 
αερισμό λόγω του ειδικού σχεδιαομού του.

Φ ώ τα (μπροστά και πίσω): απαραίτητα για την ορα- 
τότητά μας ειδικότερα όταν σκοτεινιάζει αλλά και για 
την ασφάλειά μας. Έ τσ ι μας βλέπουν καλύτερα οι οδη
γοί των διερχόμενων αυτοκινήτων.

Π αγούρι -  Ε νυδάτω οη: κατά την άσκηση η ενυδά- 
τωση είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό μας. Γ ι’ 
αυτό όταν κάνουμε ποδήλατο θα πρέπει να έχουμε πά
ντα μαζί μας ένα ποδηλατι
κό παγούρι.

Τ ρόμπα  -  Σαμπρέλα: σε
περίπτωση που παρουσια
στεί κάποιο πρόβλημα στα 
λάστιχά μας μια τρόμπα και 
μια σαμπρέλα θα μας βοη
θήσουν να συνεχίσουμε τη 
βόλτα μας. Επίσης μπορού
με να έχουμε μαζί μας και 
ένα κουτάκι με αυτοκόλλη

τα μπαλώματα.
Κλειδαριά: απαραίτητη για την ασφάλεια του πο

δηλάτου μας. Μια αλυσίδα ή ένα λουκέτο θα εμποδί
σει πιθανή κλοπή του.

Ό μ ο ρ φ ες  δ ιαδρομές γ ια  ποδήλατο 
Για τους λάτρεις των ποδηλάτων υπάρχουν στην 

Αττική πολλές και ευχάρι
στες διαδρομές όπως στο Άλ
σος Συγγρού (στο Μαρούσι), 
στο Πάρκο Περιβαλλοντικής 
Ευαισθητοποίησης στο Ιλι
ον, στην Παραλιακή Ζώνη 
από Φάληρο μέχρι τη Γλυφά
δα, στο Κτήμα Κανελλόπου- 
λου -  μεταξύ Βάρης και Βου
λιαγμένης, στο Τατόι, στη 
Βαρυμπόμπη, στην Κηφισιά, 
στα Βριλήσσια, στον Λυκα
βηττό, στον Υμηττό αλλά και 
στην Πάρνηθα για τους πιο 

extreme ποδηλάτες.
Στη χώρα που ζοόμε οι καιρικές συνθήκες 

είναι πολύ ευνοϊκές για καθημερινή ποδηλα
σία σχεδόν όλες τις ημέρες του χρόνου. Μόνοι 
ή με παρέα το ποδήλατο θα μας βοηθήσει να 
απαλλαγούμε έστω και για λίγο από τα καθη
μερινά μας προβλήματα, να επικοινωνήσουμε 
με τη φύση και να νιώθουμε ελεύθεροι.

Ας αφήσουμε λοιπόν για λίγο το αυτοκίνη
το και το καθημερινό άγχος που μας αρρω
σταίνει και ας κάνουμε λίγο πιο εύκολη τη 
ζωή μας χρησιμοποιώντας πιο συχνά το ποδή
λατο μας. Ό χ ι μόνο για διασκέδαση αλλά και 
για τις καθημερινές μας μετακινήσεις. ]
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[  ι α τ ρ ι κ ό  :

Τ η ς  Μ α ρ ία ς  Γ. Ζ ιό κ ο υ
MSC ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡ0Φ0Λ0Γ0Σ

Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων-Διατροφής
^ ^Β Ι^λ λ η λ ειιιδρ α σ εις  φαρμάκω ν και διατροφής περιλαμβάνουν τις φυσικοχημικές, φυσιολο- 
m γ ικ Μ ρ ι παθοφυσιολογικές διαδικασίες που μπορούν να διαφοροποιήσουν την εναπόθεση, το 

I λειτΛ ίγικό  στόχο ή την τοξικότητα των συστατικών των τροφίμων. Τα αποτελέσματα των 
I  αλλιβπιδράσεων φαρμάκων και θρεπτικών συστατικών μπορεί να είναι ευεργετικά ή επιζή- 
Μ  μια Β νακας 1). Έ να  παράδειγμα ευεργετικού αποτελέσματος είναι η δυνατότητα ελάττωσης 
^ ^ Μ β π ν δ ύ ν ο υ  σπασμών από την υπερβολική δόση του αντιφυματικού φαρμάκου ισονιαζίδη, 

εφοσον χορηγηθεί γρήγορα βιταμίνη Β6. Αυτό εξηγείται με το σχηματισμό ενός συμπλέγματος 
βιταμίνης-φαρμάκου, το οποίο εκκρίνεται, μειώνοντας 
έτσι τις νευροτοξικές ιδιότητες του φαρμάκου. Χαρακτη
ριστικό παράδειγμα επιζήμιων αλληλεπιδράσεων είναι 
η εμφάνιση οξείας υπέρτασης, όταν ένα άτομο λαμβάνει 
φάρμακο με αναστολέα της δράσης του ένζυμου μονοαμι- 
νοξειδάση και κατόπιν καταναλώνει τρόφιμα πλούσια σε 
τυραμίνη (όπως τυρί, καπνιστό ψάρι, κουκιά, λουκάνι
κο κλπ.). Η  αναστολή του μεταβολισμού των κατεχολαμι- 
νών (ορμόνες προερχόμενες από το μυελό των επινεφριδί
ων, αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη) και οι άμεσες δράσεις 
της τυραμίνης στην αύξηση των επιπέδων νοραδρεναλί- 
νης στο πλάσμα και στους ιστούς μπορούν να έχουν πολύ 
επιβαρυντικά επακόλουθα. Έ να  ακόμα παράδειγμα είναι 
η ανάπτυξη μεγαλοβλαστικής αναιμίας, όταν ένα φάρμα
κο ανταγωνίζεται τη δράση του φυλλικού οξέος (βιταμί
νη απαραίτητη για το σχηματισμό και την ωρίμανση ερυ
θρών και λευκών κυττάρων στο μυελό των οστών).

Π ίνακας: Ευεργετικές και επιζήμιες αλληλεπιδράσεις φαρ- 
μάκων-θρετττικών συστατικών

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι Κ Ε Σ Ε Π Ι Ζ Η Μ Ι Ε Σ

Αύξηση απορρόφησης φαρμάκων 
από τρόφιμα.

Ελάυωση απορρόφησης 
φαρμάκων από τροφές.

Διέγερση της όρεξης. Διαφοροποιημένος μεταβολισμός 
των φαρμάκων με τοξικότητα σε 
άτομα με υποσιτισμό.

Βελτίωση της θρέψης με αντιβιοτικά 
σε καταστάσεις λοίμωξης.

Διατροφικές ελλείψεις  
προκαλούμενες από φάρμακα.

Αντικαρκινική δράση βασισμένη στην αλλαγή 
του μεταβολισμού θρεπτικών συστατικών.

Παρενέργειες φαρμάκων σχετικές 
με υπερφαγία.

Χρήση βιταμινών ως αντίδοτα 
της τοξικότητας φαρμάκων.
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Δυσαπορρόφηση λόγω φαρμάκων:
Ορισμένα φάρμακα προκαλούν άμεση βλάβη στο έντε

ρο οδηγώντας έτσι σε δυσαπορρόφηση. Το πιο κοινό φάρ
μακο με άμεσα εντερικά αποτελέσματα είναι η αιθυλική 
αλκοόλη (κυρίαρχο συστατικό των αλκοολούχων ποτών) 
που μπορεί να προκαλέσει φλεγμονώδεις αλλαγές στον 
οισοφάγο και στο στομάχι των ατόμων με υψηλή κατα
νάλωση αλκοόλ. Στους αλκοολικούς μπορεί, επίσης, να 
παρατηρηθεί δυσαπορρόφηση λίπους και λιποδιαλυτών 
βιταμινών, υδατανθράκων και βιταμινών Bl, Β12 και 
φυλλικού οξέος. Δυσαπορρόφηση λίπους μπορεί να προ- 
κληθεί π.χ. και από την κολχικίνη (φάρμακο για την ουρι- 
κή αρθρίτιδα) με μακροπρόθεσμη χρήση άνω των 2 γραμ
μαρίων ανά ημέρα.

Έ να  φάρμακο, άλλωστε, μπορεί να εμποδίσει τη απορ
ρόφηση των θρεπτικών συστατικών προκαλώντας αλ
λαγές στο γαστρεντερικό περιβάλλον. Χαρακτηριστικά 
παράδειγμα είναι τα αντιόξινα (φάρμακα για το πεπτικό 
έλκος), τα οποία με την αύξηση του γαστρικού pH ελατ
τώνουν την απορρόφηση ασβεστίου, σιδήρου, μαγνησί
ου, ψευδαργύρου.

Επίδραση τροφίμων στην απορρόφηση και το με
ταβολισμό των φαρμάκων:

Οι αλληλεπιδράσεις με τα τρόφιμα μπορούν να έχουν 
εμφανείς επιδράσεις στη διαθεσιμότητα και την αποτε- 
λεσματικότητα της φαρμακευτικής θεραπείας. Η ση
μαντική, για παράδειγμα, ελάττωση στην απορρόφηση 
των αντιβιοτικών πενικιλλίνη και τετρακυκλίνη εξαιτί- 
ας τροφίμων πλούσιων σε μαγνήσιο (όσπρια, ξηροί καρ
ποί, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, κλπ.) ή σίδηρο (συκώ
τι, κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, κλπ.) ή γαλακτοκομικών 
προϊόντων πλούσιων σε ασβέστιο υποχρεώνει τη λήψη 
τους σε νηστική φάση (με άδειο στομάχι). Από την άλ
λη, τα καπνιστά τρόφιμα περιέχουν ουσίες που διεγεί
ρουν τη λειτουργία ορισμένων ενζύμων (οξειδάσες) του 
εντέρου και του ήπατος, τα οποία εμπλέκονται στο με
ταβολισμό των φαρμάκων. Τα ένζυμα αυτά κινητοποι
ούνται επίσης από τις ινδόλες, που βρίσκονται στο λά
χανο και τα λαχανάκια Βρυξελλών, με αποτέλεσμα για 
παράδειγμα την αύξηση του καταβολισμού του αντιεπι- 
ληπτικού φαρμάκου φενυντοΐνη, καθώς και αντιθρομ- 
βωτικών και βαρβιτουρικών φαρμάκων.

Παθοφυσιολογικές αλληλεπιδράσεις:
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων και διατροφής 

μπορεί να έχουν τοξικά αποτελέσματα. Η σοβαρότητα 
του αποτελέσματος μπορεί να σχετίζεται με την άμεση 

εμπλοκή σε βασικές μεταβολικές λειτουργίες ή με 
προοδευτική λειτουργική καταστροφή του κυττάρου. 
Τα παθοφυσιολογικά αποτελέσματα που αποδίδονται 
σε αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και θρεπτικών συστατι
κών περιλαμβάνουν: οξείες και χρόνιες καταστάσεις δυ- 
σαπορρόφησης που προκαλούνται από φάρμακα όπως η 
μεθοτρεξάτη και η κολχικίνη, κάποιες ηπατοτοξικότη- 
τες από φάρμακα (π.χ. λόγω αιθανόλης που ανταγωνί
ζεται την βιταμίνη Κ), καθώς και οι επιδράσεις της ισο- 
νιαζίδης, των δραστικών ανταγωνιστών του φυλλικού 
οξέος και των φαρμάκων που προκαλούν νευροπάθειες, 
μέσω της προκαλούμενης έλλειψης της βιταμίνης Β6.

Θεραπευτικές αλληλεπιδράσεις:
Θα πρέπει να τονιστούν και οι ευεργετικές αλληλεπι

δράσεις φαρμάκων-διατροφής, καθώς αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά. Για παράδειγμα, ο συν
δυασμός μιας δίαιτας διαβητικού με θερμιδικά περιορι
σμό, σε συνδυασμό με ένα βραχείας δράσης υπογλυκαι- 
μικό δισκίο, τη σουλφονυλουρία γλιπιζίδη, βελτιώνουν, 
σε πρώιμο στάδιο, τη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
μη ινσουλινοεξαρτώμενων διαβητικών. Η γλιπιζίδη 
ελέγχει την αρχική μεταγευματική υπεργλυκαιμία, ενώ 
η δίαιτα ελέγχει τη μεταγενέστερη μεταγευματική φάση 
της αύξησης της γλυκόζης αίματος. Παράλληλα, αντι- 
υπερλιπιδαιμικά φάρμακα, όπως οι στατίνες και η νι-
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ασίνη, και μια δίαιτα χαμηλή σε χολη
στερόλη και σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνδυ
αστική θεραπεία για την αντιμετώπιση 
των υπερχοληστερολαιμικών περιπτώ
σεων.

ρίπτωση των μεταναστών-προσφύγων, μπορεί 
να έχει καθοριστικές επιπτώσεις στο μεταβολισμό των φαρμάκων.
Οι υποσιτισμένοι οργανισμοί παρουσιάζουν ελάττωση στο μέγε
θος των οργάνων και το γεγονός αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δι
αθεσιμότητα των φαρμάκων. Επίσης, χαρακτηρίζονται ως επί το 
πλείστον από διατροφικές ελλείψεις, που τα καθιστούν περισσότε
ρο ευαίσθητα στην επίδραση των φαρμάκων, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κίνδυνο τοξικό

Επίδραση της κατάστασης θρέψης 
στο μεταβολισμό των φαρμάκων:

Ο πρωτεϊνο-θερμιδικός υποσιτισμός 
στις πληθυσμιακές ομάδες που διατρέ
χουν τέτοιο κίνδυνο, όπως τα παιδιά του 
Τρίτου Κόσμου ή η πιο άμεση σε μας πε-

τητας.

Αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και διατροφής στην τρίτη ηλικία:
Η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων επηρεάζεται από τις φυσιολογικές και παθολογι

κές αλλαγές που συμβαίνουν με την αύξηση της ηλικίας και τα προβλήματα μπορεί να είναι 
ιδιαιτέρως δύσκολα, καθώς οι ηλικιωμένοι συνήθως εμφανίζουν περισσότερες από μία δυ
σλειτουργίες που χρίζουν αγωγή και λαμβάνουν διάφορα φάρμακα για διαφορετικές κατα
στάσεις ταυτόχρονα σε μακροχρόνια βάση. Οι ηλικιωμένοι φαίνεται ότι διατρέχουν ιδιαίτε
ρο κίνδυνο διατροφικών ελλείψεων εξαιτίας των φαρμάκων. Από τη στιγμή που, λόγω της 
περιορισμένης όρεξης, οι διατροφικές τους προσλήψεις μόλις και προσεγγίζουν τα επίπεδα 
των αναγκών τους, κάθε επίδραση των φαρμάκων στην απορρόφηση και το μεταβολισμό των 
θρεπτικών συστατικών μπορεί να αποβεί καθοριστική. Επιπρόσθετα, η τάση των ηλικιωμέ
νων να αναπτύσσουν ελαφριές μορφές υποσιτισμού, παραπέμπει στη σοβαρή πιθανότητα οι 
αλλαγές αυτές του επιπέδου θρέψης να επηρεάσουν το μεταβολισμό των φαρμάκων. Η αυ
ξημένη, από την άλλη, ευαισθησία των ηλικιωμένων στα φάρμακα (εμφάνιση τοξικότητας ή 
ανεπιθύμητων ενεργειών) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ελαττωμένη νεφρική λειτουργία, 
με αποτέλεσμα την ανάγκη για κατάλληλες προσαρμογές στις δόσεις.

Ο ρόλος των επιστημόνων υγείας:
Οι γιατροί, νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί και κλινικοί διαιτολόγοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προβλέπουν τον κίνδυνο της αλληλεπίδρασης φαρμάκου-διατροφής μέσα από την επίγνωση 
της λίστας των φαρμάκων, της δίαιτας και της κατάστασης θρέψης του ασθενούς. Αποτελεί, 
επίσης, δική τους ευθύνη να αναγνωρίσουν πότε εμφανίζονται ανεπιθύμητα αποτελέσματα, 
λόγω αλληλεπιδράσεων φαρμάκων-διατροφής, διακρίνοντας τα αντίστοιχα κλινικά σημεία 
και πραγματοποιώντας τις κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις. Θα πρέπει, ακόμη, να γνω 
ρίζουν ποιές είναι οι κατάλληλες παρεμβάσεις για τη μείωση του κινδύνου για προβλήματα 
και πώς να χειριστούν τα αποτελέσματα από τις εν λόγω αλληλεπιδράσεις. Οι παρεμβάσεις 
αυτές μπορούν να παίξουν σημαντικότατο ρόλο για την κλινική εικόνα του ασθενή. Τέλος, 
για τον γρήγορο και αποτελεσματικό εντοπισμό της αλληλεπίδρασης φαρμάκου-διατροφής 
απαιτείται η συλλογή κλινικών εμπειριών για τα νέα φάρμακα, λαμβάνοντας υ π ’ όψιν τις δι
ατροφικές αλλαγές που συντελούνται. Είναι, επομένως, ξεκάθαρο ότι, καθώς αναβαθμίζεται 
το γνωστικό υπόβαθρο για τη διατροφή, ο γιατρός και ο διαιτολόγος-διατροφολόγος θα πρέ
πει να είναι ενήμεροι για τα πρόσφατα στοιχεία σχετικά με τις απορροφητικές, μεταβολικές 
και άλλες αλληλεπιδράσεις των νέων φαρμάκων με τα θρεπτικά συστατικά. ]
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ΕΙΔ ΙΚ Ο  ΕΚ Π ΤΩ ΤΙΚ Ο  Τ ΙΜ Ο Λ Ο ΓΙΟ  Μ ΕΛΩ Ν  ΕΛ.Α Σ.
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.»

Έπειτα από επ ισ ταμένη  έρευνα  π ου έγινε σ τη ν Α σ φ α λισ τική  αγορά σχετικά με την προσφορά τιμολογίου 
(κλάδος Αυτοκινήτου) για την ΕΛ.ΑΣ., καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο 
τιμολόγιο μέσω της ανωτέρω εταιρείας.
Τα βασικά κρ ιτήρια  της έρευνας μας είναι αφ ενός μεν η αξιοπ ιστία  τους, αφ ετέρου δε η ισορροπ ημένη  
σχέση μεταξύ υπ ηρεσ ιώ ν και κόστους.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Ο Λ ΙΚ Ω Ν  Ε Τ Η Σ ΙΩ Ν  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Ω Ν  Γ ΙΑ  Ε . Ι .Χ .

Ιπποι B/M Α π λ ό  Πακέτο
0 3

1-6 233,13
7-8 261,35

9-10 320,21 Αστική ευθύνη,
11-12 323,95
13-14 332,82 Φροντίδα - Ρυμούλκηση

15-20 377,96 συνεπεία ατυχήματος,
21-25
26-30

405,52
416,72

Προσωπικό ατύχημα

31-40 430,70
41ανω 450,31

Ιπποι Β/Μ Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων
0 3

1-6 217,59
7-8 246,02

9-10 305,31
11-12 309,08 Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση
13-14 318,03 συνεπεία ατυχήματος με προσθήκη
15-20 363,49
21-25 391,25 προαιρετικών καλύψεων

26-30 402,53
31-40 416,62

41ανω 436,38

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Ο Λ ΙΚ Ω Ν  Ε Τ Η Σ ΙΩ Ν  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Ω Ν  Δ ΙΚ Υ Κ Λ Ω Ν . Ι .Χ .
C C m i Α πλό Πακέτο

0 3

1-50 48,92
51-125 78,92

126-250 96,07 Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση

251-500 120,91 συνεπεία ατυχήματος
501-1000 137,59
1001ανω 170,97

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

* Ειδικά εκπτω τικά  τιμολόγια και σ το υ ς  υπόλοιπους ασ φ αλισ τικούς κλάδους
* Αμεση ασφάλιση
* Παράδοση ασφ αλιστηρ ίου σ το  χώρο σας
* Συμβουλευτικές και δ ια μεσ ολα βητικές υπηρεσίες
* Α ποτελεσ ματική  διαχείριση αποζημιώ σεων

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΓΙΑ  ΤΗ Ν C O V E R  INS. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Σ

Υπ εύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιω άννης
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45  - Αθήνα
τηλ.: 210 92.33.005, 210 92.33.104, 21.30.30.30 .28
fax: 210 92.24.797, 211 800.21.61
τηλ. ανάγκης: 6944.478885

Μ ερικές ασφαλιστικές εταιρείες που εκπροσω πούνται ε ίν α ι:

ALICO, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ARAG, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ, ATRADIUS, 
ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, E.F.G EUROLIFE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΙΝΕΤΤΑ, 
BUPA, CHARTIS Α.Ε., INTERAMERICAN Α.Ε.Α.Ζ., INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., INTERLIFE ΑΕΓΑ, GENERALI HELLAS, GERLING HELLAS, 
LLOYD'S OF LONDON, VICTORIA A.A.E.Z., ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, MALAYAN INC., κ.α.



Επιμέλεια: Π .Υ . Α φ ρ οδ ίτη  Κ όκκινου

Γερμανός αστυνομικός κέρδισε μια επιπλέον εβδομάδα άδειας, ετησίως, επειδή 
χρειάζεται καθημερινά 15 λεπτά της ώρας για το ντύσιμό του. Ο 44χρονος άνδρας από το 
ΜΑστερ χρονομέτρησε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο το χρόνο που απαιτείται για να 
φορέσει τα διάφορα μέρη της αστυνομικής του στολής, τον απαραίτητο επαγγελματικό 
εξοπλισμό και τις ειδικές μπότες, και διαπίστωσε ότι χρειάζεται 15 λεπτά της ώρας για να 
ντυθεί και άλλα τόσα για να ξεντυθεί. Έθεσε το θέμα στους ανωτέρους του και επ ί μή
νες προσπαθούσε να τους πείσει άτι πρέπει με κάποιον τρόπο να πληρωθεί γ ι’ αυτές τις 
επιπλέον 45 ώρες το χρόνο που προσφέρει στην υπηρεσία του. Εκείνοι απέρριπταν το αί
τημά του, με το επιχείρημα ότι το ντύσιμο αποτελεί μέρος της δουλειάς του ως αστυνο
μικού. Μη έχοντας τίποτα άλλο να κάνει, αποφάσισε να θέσει το ζήτημα στο διοικητικό 
δικαστήριο της πόλης του, όπου και βρήκε ανταπόκριση. Βρήκε το δίκιο του. Οι εργοδό
τες του αστυνομικού, βέβαια, έχουν το δικαίωμα να εφεσιβάλουν την απόφαση, η οποία 
έχει ήδη δημιουργήσει ανησυχία πως μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για σωρεία παρόμοιων διεκδικήσεων.

Με μία γ ρ ο θ ι ά  ΟΤΟ π ρ ό σ ω π ο  του αναισθησιολόγου του, που τον έστειλε εκτός χειρουργεί
ου  έλυσε τις διαφορές μαζί του, ένας Γερμανός ΩΡΑ, σε κλινική της Νυρεμβέργης. Η γροθιά του γι
ατροί πάνω από το χειρουργικό τραπέζι, όπου βρισκόταν υπό εξέλιξη η επέμβαση, ήταν τόσο δυνα
τή, ώστε έστειλε τον αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο. Αν και το περιστατικό συνέβη τον Απρίλιο, η 

δίκη του 44χρονου χειρουργού έγινε πρόσφατα, ο οποίος και καταδικάστηκε σε τρίμηνη φυ
λάκιση με αναστολή. Παράλληλα υποχρεώθηκε στην καταβολή 3.000 ευρώ σε οίκο αστέγων 
και βέβαια σε αποζημίωση 9.000 ευρώ και επανειλημμένες συγνώμες προς τα θύματά του, 
δεδομένου ότι δεν γρονθοκόπησε μόνο τον αναισθησιολόγο, αλλά κι έναν ΘΟχρονο νοσοκόμο, 

ο οποίος προσπάθησε να παρέμβει. Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, οι δυο γιατροί ήρθαν στα χέ
ρια, επειδή ο αναισθησιολόγος είχε ακυρώσει κάποια ραντεβού.
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Νεαρός Γερμανός τουρίστας έσκαψε κυριολεκτικά τον λάκκο του, αφού έπεσε σε 
λακκούβα, που επί ώρες έσκαβε στην παραλία και καταπλακώθηκε από την άμμο. Ό  άτυχος 
ινδρας έμεινε θαμμένος στην άμμο της παραλίας Τενερίφης, επ ί περίπου δύο ώρες έως όχου 

κβπέφθασαν τα συνεργεία διάσωσης και τον απεγκλώβισαν, ευτυχώς σώο και αβλαβή. Η λακ
κούβα είχε βάθος τριών μέτρων και αποτελούσε τμήμα μιας σήραγγας, την οποία ο 23χρονος 
άνδρας σχεδίαζε να ... αναπτύξει στην παραλία. Για καλή του τύχη, όμως, η «εξαφάνιση» του 
έγινε αμέσως αντιληπτή από τη σύντροφό του, η οποία και ειδοποίησε την Πυροσβεστική. Για 
τον απεγκλωβισμό του, χρησιμοποιήθηκαν πέντε οχήματα και εργάστηκαν 15 πυροσβέστες, 
ενώ ο νεαρός είχε εργαστεί ολομόναχος για την κατασκευή της σήραγγας.

t .

κ

Οι τρο) 
μιιρίτζ <

ίχονόμοι του Κε-
στη Μασαχουσέτη κό

βουν* κλήσεις, στις οποίες απει
κονίζονται στάσεις γιόγκα, 
προκειμένου να καλμάρουν τα 
νεύρα των παράνομων οδηγών.
Οι στάσεις συνοδεύονται και από 
τις σχετικές οδηγίες εκτέλεσης, 
καθώς στόχος τους είναι να πε
ράσουν το μήνυμα ότι οι κλήσεις 
δεν είναι πάντοτε «κακές» για τους παραλήπτες τους. Στο 
κάτω κάτω, οι κλήσεις δεν κόβονται για να δυσαρεστή- 
σουν τους οδηγούς, αλλά για να εξασφαλίσουν την καλύ
τερη λειτουργία των πόλεων...

Η πρώην σύντροφος, ενός νεαρού Καναδού, προφα- 
/  νώς ζυμωμένη επειδή την εγκατέλειψε για να παντρευτεί 

κάηόια άλλη στο Πακιστάν, τον κατήγγειλε για τρομοκρα- 
τίαΐϋ Τηλεφώνησε στην καναδική αστυνομία και λέγοντας 
ότk ο πρώην αγαπημένος της, ο οποίος επέβαινε σε αεροσκά
φος με προορισμό το Πακιστάν, μετέφερε εκρηκτικά, με 
αποτέλεσμα το αεροσκάφος να κάνει αναγκαστική προσγεί
ωση στη Στοκχόλμη. Ο νεαρός κατέβηκε από το αεροπλάνο 
και, αφού υπεβλήθη στον απαραίτητη ανακριτική διαδικα
σία και έρευνα, διαπιστώθη
κε ότι ήταν «καθαρός», αλλά 
η πτήση του ... είχε χαθεί. Το 
αεροπλάνο του αναχώρησε 
χωρίς αυτόν...
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Τη θέση του κινδυνεύει να χάσει αρχισυντάκτης τοπικής 
εφημερίδας της Αυστραλίας, ο οποίος διατυμπάνιζε μέσω Facebook 
ότι η είδηση για την πρόσφατη δολοφονία ενός αστυνομικού από 
λαθρέμπορους ναρκωτικών θα αυξήσει κατακόρυφα την κυκλοφο
ρία των φύλλων της εφημερίδας. Αφού εξέφρασε με ασυγκράτητο ενθουσιασμό την ικανοποίηση του για τον φόνο 
και για τα οφέλη που η δημοσιογραφία αποσπούσε χάρη σ’ αυτόν, ο Ματ, βλέπει τώρα τη σταδιοδρομία του να καταρ
ρέει. «Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από τον θάνατο ενός αστυνομικού», δήλωσε μεταξύ άλλων..

Σύζυγος, κατηγορούμενος για τον στραγγαλισμό της γυναίκας του 
στο Κεντάκι των ΗΠΑ, θα αποδώσει την αποτρόπαιη πράξη του σε υπερβολική 
κατανάλωση ... καφεΐνης. Αυτή τουλάχιστον θα είναι η υπεραοπιστική τακτική 
του συνηγόρου του, ο οποίος ενημέρωσε σχετικώς το δικαστήριο ότι ο πελάτης 
του είχε καταναλώσει τόσο πολλή καφεΐνη από κάθε λογής ροφήματα για ενέρ
γεια και διαιτητικά χάπια, με αποτέλεσμα να υποστεί τέτοια εγκεφαλική σύγχυ
ση, ώστε δεν ήξερε τι έκανε!!! Ενώ σπανίως γίνεται τέτοιου είδους επίκληση για 
τη δικαιολόγηση εγκλήματος, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση επισύρει 
ισόβια κάθειρξη, διόλου δεν αποκλείεται να γίνει δεκτό από το δικαστήριο, δεδο
μένου ότι οι ειδικοί δεν αποκλείουν την παθολογική υπερδιέγερση από καφεΐνη.
Μετά τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, τώρα, και η καφεΐνη μπορεί να «τρελάνει» τον άνθρωπο, από υπερβολικές ποσότητες, 
οπότε προσοχή, εκτός κι αν αναζητήσει κανείς το καλύτερο «άλλοθι».

Συντετριμμένη μία 74χρονη Ουαλλή διάβασε στην εφημερίδα 
για τον θάνατο του καλύτερού της φίλου Ρον. Πήγε στην κηδεία του, προ
π ό ν η σ ε  στο φέρετρό του, συλλυπήθηκε του οικείους του, ώσπου στον 
δ ρ ό μ ο  της επιστροφής συνάντησε μια γειτόνισσα, η οποία τη διαβεβαίωσε 
ότι ο νεκρός ... ζούσε! Η Μάργκαρετ αφού συνήλθε από το σόκ, του τηλε
φώνησε λέγοντάς του ότι «μόλις γύρισα από την κηδεία σου». Το μπέρδε
μα έγινε όχι μόνο γιατί οι δύο άνδρες είχαν το ίδιο ονοματεπώνυμο, αλλά 
επειδή είχαν ακριβώς την ίδια ηλικία, έμεναν ακριβώς στην ίδια περιοχή, 
και εργάζονταν και οι δύο ως τεχνίτες σε ταπετσαρίες επίπλων!!!

facebook

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210-9591911
210-9541761

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

►ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

►ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

[  ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, 
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΑΛΙΚΑ, 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

αστυνομικά πρόβλημα (παιχνίδι 1)

Ο Αστυνόμος Στεργίου μετέβη με το υπηρεσιακό αυ
τοκίνητο στην περιοχή της Καλλιθέας και χτύπησε την 
πόρτα ενός διαμερίσματος μίας πενταόροφης πολυκα
τοικίας. Ο Δημήτρης Γρε'ζης, που του άνοιξε, ήταν αυ
τός που του τηλεφώνησε πριν από ακριβώς είκοσι λε
πτά. Ο συγκάτοικος του, ο Γεώργιος Παπαπέτρου, 
κείτονταν στο πάτωμα, με ένα στιλέτο να εξέχει στο 
στήθος του.

Ο Αστυνόμος κοίταξε το πτώμα. Σίγουρα ο Παπαπέ
τρου ήταν νεκρός εδώ και ώρες, σκέφτηκε. Παρατηρώ
ντας το χώρο είδε ότι κοντά στο πτώμα ήταν μια καρέ
κλα πάνω στην οποία ήταν πεταμένα απρόσεχτα δυο 
αδιάβροχα. Στις τσέπες του πάνω αδιάβροχου, βρήκε 
ένα... 38άρι όπλο.

«Είναι δικό μου», λέει ο Γρέζης. «Έχω άδεια».
Ο Αστυνόμος εν συνεχεία εξέτασε το άλλο αδιάβροχο 

στο οποίο βρήκε μόνο ένα ζευγάρι δερμάτινα γάντια και 
ένα άδειο μπουκάλι από ποτό. 
Αμέσως μετά ρώτησε τον Γρέ- 
ζη ποια είναι η μαρτυρία του.

«Γύρισα νωρίς χτες το βρά
δυ», λέει εκείνος. «Γύρω στις 
22.30 υποθέτω και κοιμήθη
κα αμέσως. Μετά ξύπνησα ξαφ
νικά. Τα φώτα ήταν αναμμένα 
και ο Γιώργος παραπατούσε στο 
δωμάτιο. Πρέπει να είχε πιει 
πάρα πολύ. Του είπα να ησυχά
σει και να πέσει για ύπνο. Με
τά από πολύ θόρυβο κατάφε- 
ρε να βγάλει το αδιάβροχο του 

και να το πετάξει στην καρέκλα. Κατόπιν έπεσε στο κρεβά
τι. Ξανακοιμήθηκα κι εγώ. ‘Όταν ξύπνησα το πρωί γύρω 
στις εφτά, τον είδα στο πάτωμα... με το στιλέτο καρφωμέ
νο πάνω του! Κάποιος πρέπει να ήρθε κατά τη διάρκεια 
της νύχτας, ίσως κάποιος από τους φίλους του, τουςχαρτο- 
παίκτες. Ξέρετε, μου είπε κάποτε ότι έχανε πολλά και δεν 
μπορούσε να καλύψει τους πιστωτές του. Τέλος πάντων, 
μόλις συνήλθα από το σοκ, σας τηλεφώτνησα».

«Πείραξες τίποτα εδώ πριν μου τηλεφωνήσεις;» ρώτησε 
ο Αστυνόμος Στεργίου.

«Εγώ;! Ό χι. Έχω διαβάσει αρκετές αστυνομικές ιστορί
ες για να ξέρω ότι δεν πρέπει να το κάνω αυτό».

«Πραγματικά, νομίζω ότι ξέρεις περισσότερα γι ’ αυτό το 
φόνο από αυτά που μου είπες. Θέλω να αρχίσεις να μου 
λες την αλήθεια/»

Γιατί δεν πείστηκε ο Αστυνόμος Στεργίου από τα γε
γονότα όπως τον τα διηγήθηκε ο Δημήτρης Γρέζης;

οδηγείτε σωστά; (παιχνίδι

1. Σε ποιο λόγο μπορεί να  οφείλεται η 
ταλάντωση (κοσκίνισμα) του τιμονιού οε 
υψηλή ταχύτητα;
Α. Σε έλλειψη ζυγοσταθμίσεως των εμπρόσθιων 
τροχών.
Β. Σε απώλεια πιέσεως του αέρα των 
ελαστικών.
Γ. Σε υπερβολικό φορτίο.

2. Το όχημά σας έμεινε από βλάβη οε έναν επαρχιακό δρόμο. 
Τι πρέπει να προσέξετε κατά την ρυμούλκηση;
Α. Να θέσετε σε λειτουργία και στα δύο οχήματα τα φώτα 
έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).
Β. Από την επόμενη είσοδο να μπείτε στον αυτοκινητόδρομο, 
διότι σε αυτόν μπορείτε να οδηγήσετε με σταθερή ταχύτητα.

3. Τα τζάμια του οχήματος σας έχουν πιάσει πάγο. Τι πρέπει 
να  κάνετε πριν ξεκινήσετε;
Α. Να απομακρύνετε τον πάγο από τον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ). 
Β. Να καθαρίσετε όλα τα τζάμια από τον πάγο.
Γ. Για οδήγηση μέσα στην πόλη αρκεί να καθαρισθεί από τον 
πάγο μόνο το τμήμα του τζαμιού που είναι εμπρός από τη θέση 
του οδηγού.

σπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 4)

“Έ χω  πόλεις και χωριά αλλά δεν έχω ανθρώπους, έχω θάλασσες 
και λίμνες αλλά δεν έχω νερό, έχω λόφους και βουνά αλλά δεν έχω 
ύψος. Τι είμαι; ”

[ ΑΝ ΕΚΔΟ ΤΟ  ]
Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια έκθεση, που να τελειώνει 
με τη φράση: «Μάνα είναι μόνο μία».
Όλα τα παιδάκια έγραφαν η μαμά μου με αγαπάει, με φροντίζει και στο 
τέλος «Μάνα είναι μόνο μία».
0  Τοτός έγραψε: “’Μία μέρα ήρθε στο σπίτι μια φίλη της μαμάς μου. Η 
μαμά μου, τη ρώτησε τι θα πιει και η φίλη της απάντησε μια κόκα κόλα. 
Τότε η μαμά μου, μου είπε να φέρω δύο. Όταν πήγα στο ψυγείο είδα 
ότι υπήρχε μόνο μία κόκα κόλα και φώναξα: «Μάνα, είναι μόνο μία»!”
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παιχνίδια γνώσης (π αιχνίδι 3) γ ια τ ί το λέμε έτσι;
1. Σε ποια οικογένεια πτηνώ ν ανήκει η καλιακούδα;
Α) Κορακίδες, Β) Γερανίδες, Γ) Νησσσίδες

2. Σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη Λούξορ;
Α) Συρία, Β) Ισραήλ, Γ) Αίγυπτο

3. Τι ήταν ο Άγγλος Μάικλ Φαραντει (1791-1867);
Α) Φυσικός και Χημικός, Β) Ποιητής και Συγγραφέας, Γ) Ιατρός

η γλώσσα μας
δίαιτα - διαιτητής: ομόρριζα! Τόσο το διαιτώμαι όσο και το (υπο
χωρητικό παραγωγό του) δίαιτα είχαν στην αρχαία δύο διαφορετι
κές σημασίες: μία ιατρική (αυτή που διατηρείται και σήμερα· δίαι
τα = τρόπος διατροφής - διαιτώμαι = διατρέ-φομαι-περνώ τη ζωή 
μου) και μία δικαστική (δίαιτα - κρίση από τρίτον, διαιτησία - διαιτώ
μαι = κρίνω, χρησιμεύω ως διαιτητής, από όπου και η λ. διαιτητής 
«κριτής» επίσης αρχαία λέξη. Άρα πρόκειται πράγματι για ομόρρι- 
ζες λέξεις, που συνδέονται ετυμολογικά και διαφοροποιούνται σημα- 
σιολογικά στη Ν. Ελληνική, όπου το δίαιτα και το διαιτώμαι κράτη
σαν μόνο την ιατρική σημασία και το διαιτητής μόνο τη δικαστική. 
Αβέβαιο παραμένει αν η λέξη ξεκινάει ετυμολογικά από την έννοια 
του «πηγαίνω» *διά + ι-τός > διαι-τώ(μαι) (το ιτός, ρηματικό επίθε
το τού αρχ. είμι «πηγαίνω» το βρίσκουμε στα προς-ιτός, εισ-ιτήριο, 
ιταμός κ.ά.) ή, όπαχ; φαίνεται πιθανότερο, από την έννοια τού «αίτι
ος»: διά + αιτώ > διαιτώ(μαι). Στην α’ περίπτωση, από τη σημ. «πη
γαίνω» περάσαμε στη σημ. «περνώ» και στη σημ. του «κρίνω» (αρ
χικά «τον τρόπο ζωής»;)’ στη β’ περίπτωση από τη σημ. «αναζητώ 
τον αίτιο, τον υπεύθυνο» άρα «κρίνω», πέρασε η λ. στη σημ. «περνώ 
τη ζωή μου», πιθ. μέσω της σημ. «παρεμβαίνω στον τρόπο ζωής των 
άλλων, κρίνοντας τους». «Τρίτη λύση», λιγότερο πιθανή θα ήταν οι 
δύο λέξεις να έχουν αρχικά διαφορετική ετυμολογική προέλευση (το 
ένα από το «ειμί, το άλλο από το αίσα > αίτιος) και να συνέπεσαν εκ 
των υστέρων στη σημασιολογική τους εξέλιξη.
Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώοοας του Γ. Μπαμπινιώτη

« Ό λα  τα ’χει η  Μαριορή ο φερετζές* 
της λείπ ει»

Στα χρόνια του βασιλιά της Ελλάδας 
Όθωνα, είναι γνωστό πως η Αθήνα ήταν 
μια μικρή πόλη, που κάθε άλλο παρά με τη 
σημερινή έμοιαζε. Κοντά σε όλες τις ελλεί
ψεις και η ψυχαγωγία ήταν περιορισμένη 
και θα ήταν πολύ τυχερός κανείς, εάν κατά- 
φερνε να τον προσκαλέσουν στις λιγοστές 
κοσμικές συγκεντρώσεις που γίνονταν. Το 
εισιτήριο για τα κοσμικά σαλόνια δεν μπο
ρεί να πει κανείς ποος ήταν πολύ δύσκολο. 
Δεν είχε, βλέπετε, ακόμα διαμορφωθεί ο κύ
κλος της καλής τάξης, γιατί το χρονικό δι
άστημα από την απελευθέρωση δεν ήταν 
και μεγάλο. Οι αξιωματικοί και οι απόγονοι 
των αγωνιστών της επανάστασης, καθώς 
και τα μέλη των ξένων αποστολών, ήταν το 
πρώτο προζύμι. Βέβαια, δεν ήταν και πολύ 
εύκολο να βρίσκεται κανείς σε μια δεξίωση 
του Αντιβασιλαά Άρμανσμπεργκ.

Σε μια από αυτές τις συγκεντρώσεις βρι
σκότανε και ο Κωλέττης, που όταν τον ρώ
τησαν τι γνώμη έχει για το αραχνοΰφαντο 
μαύρο «βέλο», που φορούσε στο πρόσωπό 
της η εύθυμη χήρα των σαλονιών και της 
αποψινής συγκέντρωσης Μαριορή - Ζαφει- 
ρίτσα Κοντολέοντος, απάντησε: «Έτσι δε 
θα φαίνεται όταν θα... κοκκινίζει καμιά φο
ρά αν... (και συμπλήρωσε): Μωρέ όλα τα 
’χει η Μαριορή ο φερετζές της λείπει».

*Φερετζές= καλνπτρα (πάνινη) τον προσώπου

ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του 
Τάχη Ναστούλη εκδ. Σμυρνιωτάκη

I n

"·*·'

M i l



•  I

σταυρόλεξά
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ
1. Μεταλλικό χημικό στοιχείο
2. Όργανο μέτρησης του χρόνου - Μουσική νότα
3. Είναι οι κατακορυφήν γωνίες - Αρχαία αντωνυμία
4. Η λέξη «καντάρι» στα τούρκικα
5. Τζων..., Σκοτσέζος μαθηματικός του 16ου αιώνα
6. Ασφαλιστικό ταμείο - Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
7. Τύπος εταιρείας - Αδαμάντιος..., ηθοποιός και σκηνοθέτης του 
νεοελληνικού θεάτρου
8. Πρώην καλαθοσφαιριστής και αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. Γένος μυόμορφων τρωκτικών
2. Ένας διακυβερνητικός οργανισμός - Ζαν-Μπατίστ ..., Γάλλος 
οικονομολόγος του προηγούμενου αιώνα
3. Έκκριμα αδένων
4. Ιστορική πόλη της βορειοδυτικής Ιταλίας - Γαλλικό άρθρο
5. Τιμ Μπέρνερς..., εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού - Αθλητι
κός σύλλογος της Λευκωσίας
6. Στερεό γεωμετρικό σχήμα
7. Μάουντ ..., πόλη στη βορειοανατολική Αυστραλία - Χωριό της 
Λακωνίας
8. Πνευματική και ψυχική διέγερση

S u d o k u 4
6 1

2
8

5

1
7
2 3

3 1
2

7 8

3 7 
4

1

6
9
3

9 8 
6

γνωρίζετε οτι . . .

►... οι κυψέλες των μελισσών είναι φτιαγμέ
νες από εξαγωνικά κελιά;
Οι μέλισσες έχουν εφεύρει τον καλύτερο τρόπο για 
να κάνουν οικονομία πρώτης ύλης, δηλαδή κεριού, 
αλλά και χώρου μέσα στην κυψέλη. Απ’ όλα τα γε
ωμετρικά σχήματα που έχουν ίση περίμετρο, το μι
κρότερο όγκο κατά σειρά καταλαμβάνει ο κύκλος, 
ενώ ακολουθούν τα πολύγωνα με το μικρότερο 
αριθμό πλευρών. Για παράδειγμα, το εξάγωνο κατα
λαμβάνει μικρότερο όγκο από το επτάγωνο, το επτά- 
γωνο μικρότερο από το οκτάγωνο κ.ο.κ. Αν οι μέ
λισσες έφτιαχναν μεμονωμένα κελιά, το ιδανικότερο 
σχήμα θα ήταν ο κύκλος, γιατί με την ίδια ποσότη
τα κεριού θα εξοικονομούσαν περισσότερο χώρο. 
Όμως, κάθε κυψέλη αποτελείται από 
πολυάριθμα κελιά, τα οποία βρίσκονται το ένα δί
πλα στο άλλο. Αν τα κελιά ήταν κυκλικά στο σημείο 
όπου
οι κύκλοι δε θα εφάπτονταν, θα έμενε ανεκμετάλ
λευτος χώρος. Το εξάγωνο είναι η χρυσή τομή για 
τις μέλισσες. Απαιτεί ελάχιστο κερί, αφού οι πλευ
ρές κάθε κελιού είναι κοινές και για το γειτονικό 
τους. Επιπλέον, καταλαμβάνει το μικρότερο δυνατό 
όγκο σε σχέση με άλλα πολύγωνα, γιατί έχει άριστη 
αναλογία μεταξύ περιμέτρου και επιφάνειας.

τεστ αστυνομικών γνωσεων
1. Ο Α, ο οποίος χρησιμοποιεί την γενετήσια 
ενέργεια του μαύρου ταύρου του I για 
να γονηιοποιησει τις δικές του αγελάδες 
διαπράττει;
α) υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ), 
β) κλοπή (αρ. 372 ΠΚ), 
γ) απάτη (αρ. 386 ΠΚ).

2 .0  Κ, ο οποίος αποπειράται να αποσπάσει 
τοιχογραφία από τον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου της Ερμούπολης Σύρου, διαπράττει:
α) απόπειρα φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (αρ. 42 § 21 
ΠΚ σε συνδ. με αρ. 381 ΠΚ), 
β) απόπειρα υπεξαίρεσης (αρ. 42 § 1 ΠΚ σε συνδ. 
με αρ. 375 ΠΚ),
γ) απόπειρα διακεκριμένης κλοπής (αρ. 42 § 1 ΠΚ 
σε συνδ. με αρ. 374 ΠΚ).

ΠΗΓΗ:
του Νομικού Εγκληματολόγου Ν. Δερμενονδη.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  ΝΙΚΗ ΤΕΣ [ ΤΕΥΧΟΥΣ 263 / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ]
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Ό λη τη νύχτα μέχρι και λίγο πριν φτάσει ο Αστυνόμος 
Στεργίου στο σπίτι του ζεύγους έπνεε μια φοβερή ανεμοθύ
ελλα. Το ζεύγος δήλωσε άτι έκλεισαν το παράθυρο χωρίς να  
αγγίξουν τα πράγματα στο γραφείο. Αν πράγματι το παρά
θυρο του γραφείου είχε μείνει ανοικτά, τα χαρτιά στο παλιά 
γραφείο δε θα ήταν σε απόλυτη τάξη.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: ΙΑ , 2Α , 3.Γ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1. Α, 2. Α, 3. Β

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Ο πατέρας αγοράζει ακόμα ένα πρόβατο, 
οπότε τα πρόβατα γίνονται 2 0 .0  πρώτος γιος παίρνει το 
1/2 , δηλαδή 10 πρόβατα. Ο δεύτερος γιος παίρνει το 1 /4 , 
δηλαδή 5 πρόβατα. Ο τρίτος γιος παίρνει το 1/5 , δηλαδή 4 
πρόβατα, μένει ακόμα ένα πρόβατο στο μαντρί, το οποίο ο 
γέρος ξανά πουλάει.

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Απάντηση: Ι .β , 2.α

Το σκίτσο φιλοτεχνήθηκε από τον υπάλληλο τον 
σπηλαίου του Ay. Γεωργίου Βασίλειο Μακρίδη καιρός  

εδόθει κατά το πρόσφατο οδοιπορικό μας στο Κιλκίς

-%.· .

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Ν ο έμ β ρ ιο ς
Ανάργυρος, Αναργυρούλα, Ανάργυρη, Δαβίδ, Δαμιανός, Κοσμάς, 1/11
Μεταξία, Γαβριήλ, Μιχαέλα, Μιχάλης, Ραφαήλ, Αγγελος, Αγγέλα, 
Σταμάχης, Σταμαιίνα, Ταξιάρχης, Ματίνα 8/11

θεοκτίστη, Νεκτάριος, Νεκταρία 9/11
Αρσένιος, Ορέστης 10/11
Μηνάς 11/11
Δαμασκηνός 13/11
Φίλιππος, Φιλίππα 14/11
Ιφιγένεια 16/11
Δέσποινα, Μαρία 21/11
Φιλήμων 22/11
Αικατερίνη 25/11
Στέργιος 26/11
Ανδρέας, Ανδριάνα 30/11

Δ εκ έμ β ρ ιο ς
Αρετή 1/12
Βαρβάρα 4/12
Σάββας 5/12
Νικόλαος, Νίκη, Νικολέτα 6/12
Αννα 9/12
Σπυρίδων, Σπυριδούλα 12/12
Αρης 13/12
Ανθή, Ελευθέριος, Ελευθερία 15/12
Ιουλία 21/12
Αναστασία, Νατάσα 22/12
Εμμανουήλ, Χρήστος, Χριστίνα, Χρυσούλα, Χρυσαυγή 25/12
Στέφανος, Στεφανία 27/12
Ιωσήφ 30/12

(*) Κινητή γιορτη_—  ̂ ^ Μηιή γιορτή . ^

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεως)
1) ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ Δημήτριος, 2) ΠΑΡΝΟΣ Ιωάννης. 
Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας 
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και 
4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι, Τ.Κ.15123 
ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anaskophsh(« 
yahoo.gr ή με fax στο 210-6849352. (Παρακαλείσθε να 
αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία σας, την ηλικία σας καθώς και 
τη διεύθυνση για την αποστολή του δώρου σας).

ΛΥΣΗ Sudoku

9 8 3 6 2 4 5 1
4 5 2 1 3 8 6 7 9
6 1 7 5 9 4 8 2 3

5 2 9 6 1 3 7 8 4
7 6 4 8 2 9 3 1 5
8 3 1 4 5 7 9 6 7
3 7 5 2 4 6 1 9 8

2 4 8 9 7 1 5 3 6

1 9 6 3 8 5 2 4

ΛΥΣΗ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ο γ ρ α ψ ι α

Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη

Ο Αρχηγός της Ε λληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Ελευθέριος Οικονόμου εκφράζει την ευαρέσκεια και 
τα συγχαρητήριά του σε όλο το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την άψογη εμφάνιση στην παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου και για τα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας που 
ελήφθησαν.

Ο Γενικός Γραμματέας Π εριφέρειας Αστικής Ελλάδας κ. 
Τάσος Αιιοσταλότιουλος με επιστολή του προς τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη εκφράζει την ευαρέσκειά του στους 
Αξιωματικούς κ.κ. Άρη Ανδρικόπουλο και Δημήτρη Δριβήλα 
για την άμεση συνδρομή τους σε δυσεπίλυτα προβλήματα της 
περιοχής του αλλά και για την άριστη και αποτελεσματική 
συνεργασία τους.

Η  ΠΑΕ Π ανσερραϊκός εκφράζει τις ευχαριστίες της στους 
Αστυν. Δ/ντή Σερρών Ταξίαρχο Δημήτριο Τσώτα και Διοικητή 
του Α.Τ. Σερρών Θωμά Σάνδρο για την άψογη διαχείριση των 
μέτρων τάξης και για τον επαγγελματισμό που υπέδειξαν κατά 
τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Πανοερραϊκού και ΟΦΗ.

Ο Μ ητροπολίτης Γλυφάδας Παύλος της Ιεράς 
Μ ητρόπολης Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, 
Βουλιαγμένης και Βάρης, με επιστολή του προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ.
Ελευθέριο Οικονόμου ευχαριστεί το Τμήμα Μουσικής 
της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συμμετοχή του στη 
μεγαλοπρεπή εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
πολιούχων της Ιεράς Μητρόπολης Γλυφάδας.

Ο Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα και ο κ. D ave 
H arding, O verseas Security M anager εκφράζουν τα 
συγχαρητήριά στον Ταξίαρχο Θεοφάνη Μπρακούλια, Γενικό Δ/ 
ντή Ασφάλειας Επισήμων και ειδικότερα στους Αρχ/κες Στυλιανό 
Πατσιλινάκο και Γεώργιο Μπίκα οι οποίοι ως διατιθέμενοι στην 
προσωπική ασφάλεια του Βρετανού Πρέσβη αντιμετώπισαν με 
αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό δύσκολο περιστατικό.

Ο Πρόεδρος τον Εκκλησιαστικού Συμβουλίου 
Αρχιμανδρίτης π. Βασίλειος Γιαννάκας με επιστολή τον 
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Ελευθέριο Οικονόμου εκφράζει τις ευχαριστίες του στα μέλη 
της φιλαρμονικής της Ελληνικής Αστυνομίας για την πολύτιμη 
συμμετοχή τους στην εορτή του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Π. 
Φαλήρου.

Η  Επίτροπος της Ενρτσπαϊκής Επιτροπής κα C ecilia  
M alm strom , οι συνεργάτες της και ο κ. Πάνος Καρβούνης 
με επιστολή τους προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την άψογη οργάνωση, 
φιλοξενία, συνεργασία αλλά και επαγγελματισμό όλων ττσν 
υπηρεσιών του Υπουργείου, της Δ/νσης Αλλοδαπών και όλων των 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Έβρου την 
5-11-2010.

Ο Εκτελεστικός Δ /νιής του Ιδρύματος Αλέξανδρου Ωνάση
κ. Λουκάς Τσίλας με επιστολή του στον κ. Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη συγχαίρει τους Αστ/κες Διαμαντή Μιχαηλίδη και 
Αναστάσιο Μπούζα του Τμ. Τροχαίας Αγ. Παρασκευής για 
τον επαγγελματισμό που υπέδειξαν στο τροχαίο ατύχημα που 
ενεπλάκη την 15-07-2010 στη λεωφόρο Μαραθώνος.

Ο Δ/ντής της Αστυν. Ακαδημίας Υποστράτηγος 
Γεώργιος Μ παλά γκας εκφράζει τα συγχαρητήριά του προς 
την Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά/ΤΕΛ/Γρ. Δημ. Σχέσεων και 
ιδιαιτέρως στην Αρχ/κα Κατερίνα Στάμκου για την συμβολή 
της χορευτικής ομάδας στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση 
του Σεμιναρίου του Προγράμματος CEPOL -  EUROMED 
II με θέμα ΙΚαταπολέμηση της Διακίνησης Ναρκωτικών 
-  Σύγχρονες τεχνικές έρευνας για την καταπολέμηση της 
διακίνησης Ναρκωτικών στη Μεσόγειο.

Ο Κεντρικός Λ ιμενάρχης Π ειραιά Α ρχιπλοίαρχος  
Α.Σ. Δημήτριος Τσιάδης εκφράζει τις ευχαριστίες του στον 
Διοικητή Τροχαίας Πειραιά Λ Α  Σπυρίδωνα Λάσκο για την

υ«μο' ΤακυβρβΜ» Καλ<ασόροε(. tnackophsh Αποσύνθεση βοοθεα

"V a .H o O F. m a il  *·■«■—ί  , „
( αλλδλ kaocm AvaCtoonenugab

Τ α χ υ δ ρ ο μ είο  Επαφ ίς Ημερολόγιο Πρόχειρο

Ελεγχος αλληλογραφίας Nto -  Αναζήτηση αλληλογραφώ

Ποοπγονυενο | inoucvc ι tncrooen στο νηνύυοτσ

Inuun>iiuH.iJia<u«YuiuuL«u I Laiuuuioo

Λι τγροφη Λτ-πνιηση ·  προώθηση θμα6»η ομηλογ

Απόψεις γιο το περιοβικο σας nt^va 11 2θΐο, 13 2β
Ληό: 'Τηυοος Μπελουοτκ" <mfcroiAs2 ΙβγβΠοο gf>
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Μ' αρεσει παρα πολύ η τουριστική φωτογραφία του περιοδικού σας Να 
προσθεσετε και άλλες Συγχαρητήρια για το εξώφυλλο με την Σκύρο 
Εκπληκτική δουλειά μέσα και εξω Ελάτε και στην Καβαλα,Δραμα και 
Κομοτηνή Στην Καβαλα να βάλετε πολλές φωτογραφίες με τους αναττλ 
Διευθυντές

Μ' αρεσει η στηλη με τα παιχνίδια Στο τεύχος Οκτωβρίου βαλατε δύσκολα 
στο «  οδηγείτε σ ω σ ιο »  και στις «αστυνομίες γνώσεις» Βάλτε στηλη με 
μαγειρική ( 4σελιδες) και κάντε ενα ρεπορτάζ στην λέσχη θε.σ/κης του 
επαγγέλματος σας με τα φαγητα που μανειρευουν Φωτογραφίες στα πιοτά 
Γιατί στην θεσ/κη υποοχει αυτό Γιατί στην θεσ/κη λεγεται ΔιειΛυντης 
Ασφαλείας και στην Καβαλα Δκ*κητης;
Μ' αρεσει που βαλατε ιατρικής θέμα,τις επιτυχίες Μ' αρέσουν a 

φυτογραφίες των συνάδελφων σας
Και θα σας πω οτι παρολο που οι δημ/φοι σας κατηγορσνε εγω συμπάθησα 

το επάγγελμά σας απο την καλή συμπεριφορά απέναντι στους πολίτες, τον 
χαρακτήρα και την εργατικότητα των 3 τελευταίων Διευθυντών της Καβαλας 
Για την εργατικότητα και τον χαρακτήρα του τωρινού αναπλ Διευθ οπού το 
Ποσχα βρήκανε ο  συνάδελφοι ιου 2 μικρά παιδα και 1 βρέφος και αμέσως 
εψαξε να βρει ρούχα για τα παιδια μεταξύ των συνάδελφων του και τα εδωσι 
φαγητό Ενω ήταν κλειστά τα μαγαζια της Καβαλας Και ενός, νομίζω Υποδ/τη 
της Τροχαίας τον κ Σογιανναρη Αδαμάντιο, για την εργατικότητα του και για ιι 

βοηθησε ενα πολίτη στην Αθήνα οπού υπηρετούσε

Ετσι καταφερατε * ι  με κερδίσετε και να παίρνω το μέρος σας και νο μην 
πιστεύω τους δημ/φους

Σας περιμένουμε να κάνετε ρεπορτάζ και στην Καβαλα με ωραίες 
φωτογραφίες

Γεια σας
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άψογη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου με 
αποτέλεσμα την ομαλή και ασφαλή διακίνηση των επιβατών.

Ο Εθελοντικός Ο ργανισμός «Το χαμόγελο του Παιδιού» 
με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
ευχαριστεί το Π  A T. Περιστεριού και ιδιαιτέρως τους AJY 
Παναγιώτη Κορδολαίμη και αστυνομικούς Παναγιώτη Λιάπη 
και Ιωάννη Μητρόπουλο για την ουσιαστική συνδρομή και 
διακριπκότητά τους σε υπόθεση με ανήλικη.

Ο Γενικός Δ/ντής Τελωνείατν & ΕΦΚ κ. Ν ικόλαος 
Βερναδάκης με επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου ευχαριστεί 
την Ελληνική Αστυνομία και ιδιαιτέρως την Δ/νση Διεθνούς 
Αστόν. Συνεργασίας και το Τμ. Ε.Ε./Διεθνών Σχέσεων και 
Αστυνομικών Αποστολέαν για την άψογη συνεργασία τους που 
συνέβαλε στην επιτυχή διοργάνωση της Συνόδου της 34ης JCC 
του Κέντρου SECI στην Αθήνα (7/9/2010).

Ο Πρόεδρος της Ε λληνικής Ομάδας Διάστασης κ.
Αθανάσιος Σωτηράκης συγχαίρει τον Γενικό Αστυν. Δ/ντή 
Θεα/νίκης Δημήτριο Παπαδόπουλο και ιδιαίτερα τους Αρχ/ 
κα Δημήτριο Βουσκίδη και Ειδ. Φρουρό Νικόλαο Τσαγκάρη 
για την άριστη συνεργασία τους σε επιχείρηση απεγκλωβισμού 
ατόμου στην περιοχή Βούλγαρη Θεα/νίκης.

Ο Δήμαρχος Ααυρεωτικής κ. Δημήτρης Λουκάς 
ευχαριστεί το A T . Λαυρίου και την Τροχαία Κερατέας για 
την άμεση βοήθεια και συμμετοχή τους στην κατάσβεση της 
πυρκαγιάς την 17-07-2010 στην περιοχή Παασά Σουνίου.

Η  Ευρω παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με επιστολή της στον 
κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί και συγχαίρει 
την Υπηρεσία Προστασίας Υψηλών Προσώπων της Δ/νσης 
Ασφαλείας Θεσ/νίκης, για την άριστη συνεργασία και συνδρομή 
της στην ομαλή διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου που 
πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Μαρτίου 2010 στη Θεσ/νίκη με 
τη συμμετοχή πέντε Υπουργών της Ν .Α  Ευρώπης.
Ο κ. Ηλίας Μαύριακας με επιστολή του προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου 
ευχαριστεί όλους τους αστυνομικούς του Τ.Α. Μεταμόρφωσης 
για την άμεση επέμβαση τους καθώς και για την έρευνα που 
διεξήγαγαν σε κλοπή που διεπράχθη σε βάρος του υιού του (26- 
4-2010).
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Att6: ilias mamalis (imamalis@gmail com]
Α ποστολή : Τετάρτη. 28 Απριλίου 2010 12:01 μρ 

Προς: pressoffice@yptp gr

Θέμα: ΣΥΓΧΑ ΡΗ ΤΗ ΡΙΑ

Καλημέρα σας,

θ α  ήθελα να δώσω τασυγχαρητήριά μου στους ανθρώπους της Ελληνικής Αστυνομίας που 
κάθε μέρα γυρίζουν όλη την Αθήνα με τις μηχανές και μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς. Η 
συμπεριφορά τους είναι εξαιρετική απέναντι στο κόσμο και σ ε όάους ζητούν τη βοηθειά τους. 
Μπορεί να στέλνω το μύνημα προσωπικά αλλά η γνώμη μου eiVai αποτέλεσμα συζητήσεως με 
πολλούς συνανθρώπους μας από πολλές κοινωνικές ομάδες. 0 /  κόσμος ξέρει πλέον ότι υπάρχει 
κάποιος άνθρωπος να τους βοηθήσει αν χρειαστεί και το εκτιμά πάρα πολύ. Εμείς είμαστε μαζί 
με την Ελληνική Αστυνομία θέλουμε τάξη στο χάος που δημιουργήσανε κάποιο υποτιθέμενοι 
προοδευτικοί και φιλελεύθεροι. Δεν έχουμε φάι ποτέ ξύλο, ούτε μας έχουν πειράξει, ούτε βρίσει 
στο δρόμο , αντίθετος όποτε έχουμε ζητήσει βοήθεια μας έχουν βοηθήσει. Ε ίναι και αυτοί 
άνθρωποι και κάποιες φορές μπορεί να κάνουν λάθη, οχι όμως όπως παρουσιάζονται στα Μ Μ Ε 
Τέλος θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια και πάλι στους Ασστυνομικούς , τους προϊστάμενος τους 
και τους αρχηγούς καθώς επίσης και στον Υπουργό .

Φιλικά,
Ηλίας

Ο Αεροπαγίττις κ. Ν ικόλαος Ζαΐρης με επιστολή του 
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
κ. Ελευθέριο Οικονόμου συγχαίρει και ευχαριστεί τον A  
Α  Αναστάσιο Δημαρά, τους Ανθ/μους Κων/νο Βασιλείου και 
Χρήστο Καράμπελα και τους Αστ/κες Βασίλειο Γεωργάκη και 
Κων/νο Γιαμούρογλου του Τ. Τ. Ελληνικού για την άμεσες 
ενέργειες τους και για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν 
με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη 
θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος με θύμα τον αδερφό του.

Η  κα Ε υαγγελία Γϊακουμάτου, Πρόεδρος Πρωτοδικών 
Αθηνώ ν με επιστολή της προς τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη συγχαίρει τον Αστυν. Δ/ντή και το προσωπικό της ΑΔ. 
Κεφαλληνίας για την άμεση κινητοποίησή τους με αποτέλεσμα 
την άμεση σύλληψη του δράστη ληστείας σε βάρος της, που έλαβε 
χώρα στην πόλη του Αργοστολιού την 20/8/2010.

Ο Δήμαρχος Π αιανίας κ. Δημήτρης Δάβαρης με επιστολή 
του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
κ. Ελευθέριο Οικονόμου ευχαριστεί τον αστυνομικό και Πρόεδρο 
του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Β/Α τομέα 
Υμηττού, κ. Τσιγκρέλη Ευάγγελο για την άριστη συνεργασία του 
και για τη βοήθεια του στην πρόληψη και κατάσβεση δασικών 
πυρκαγιών.

[ 1 1 9 ]  Α/Α



Ο κ. Κώστας Ρηγόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Αντιμετώπισης Παράνομου και Αντικανονικού 
Στοιχηματισμον εκφράζει της ευχαριστίες του προς τους 
Αστυν. Δ/ντή Βοιωτίας κ. Κωνίνο Τουρκοχωρίτη, Διοικητή, 
Ασφαλείας και αστυνομικούς για την άμεση ανταπόκριση 
και συμμετοχή τους στις επιχειρήσεις κατά του κυκλώματος 
παράνομου στοιχηματισμού (Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 
Ν. Αφρικής).

Η Ν ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου - Γραφείο 
Π ολιτικής Προστασίας ευχαριστεί την Α.Δ. Σάμου για την 
άμεση συμμετοχή και την άριστη υποστήριξη των επιχειρήσεων, 
στον τομέα του ελέγχου και της ρύθμισης της κυκλοφορίας 
οχημάτων, μηχανημάτων και πεζών στην εγγύς και ευρύτερη 
περιοχή κατά τη διάρκεια της δασικής πυρκαγιάς που 
εκδηλώθηκε την 21-7-2010.

Ο Αρχ/κας Φώτιος Νικολόπουλος ευχαριστεί τους 
συναδέλφους του που υπηρετούν στο Α.Τ. Ευπαλίου και 
στην ΑΔ. Φωκίδας για την ηθική και υλική στήριξη τους σε 
πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Η ΠΑΕ ΑΟ Τρικάλω ν ευχαριστεί 
την Αστυν. ΔΙνση Αθηνών, το Τ.Α. Νέας 
Σμύρνης και ιδιαιτέρως τον Αστυν. ΔΙ 
ντή Θεόδωρο Λουλά για τα άψογα μέτρα 
ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα 
μεταξύ Βύζαντα Μεγάρων και ΑΟ 
Τρικάλων που διεξήχθη στο γήπεδο της 
Νέας Σμύρνης.
Ο κ. Ιωάννης Βούλγαρης ευχαριστεί 
και συγχαίρει το πλήρωμα 402-1 της 
ομάδας ΔΙ.ΑΣ Ειδικούς Φρουρούς 
Πέτρο Κιούση, Αικατερίνη Ρέππα, 
Αναστάσιο Σιδηρόπουλο και Ευάγγελο 
Ζάχο για τον επαγγελματισμό και 
την αποφασιστικότητα που υπέδειξαν 
συλλαμβάνοντας αλλοδαπό δράστη του 
οποίου είχε πέσει θύμα κλοπής εντός 
λεωφορείου (2-6-2010).

Το Γραφείο Τύπου τον Δήμον 
Πνλα,ρέιον Ν. Κεφαλληνίας με
επιστολή του προς τον κ. Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη εκφράζει 
την ευαρέσκειά του στους Δ/ντή της 
Α.Δ. Κεφαλληνίας κ. Π. Φιλίππου 
και αστυνομικούς που συνέβαλαν σε 
εξιχνίαση υπόθεσης ανθρωποκτονίας.

Η  Ε λληνική Α ιματολογική Εταιρεία ευχαριστεί τον ΔΙ 
ντή της Σχολής Αστ/κων/Τμ. Δοκίμων Αστ/κων Γεώργιο 
Κουτζούμα για την ουσιαστική συμβολή του στην προσφορά 
μυελού των οστών και μοσχευμάτων ομφάλιου αίματος με 
την εγγραφή Δοκίμων στα μητρώα εθελοντών δοτών που 
πραγματοποιήθηκε στις 14-06-2010.

Η Ενταση Ελλήνταν Παραγωγών Ηχογραφημάττον
με επιστολή της στον κ. Αρχηγό του Σώματος συγχαίρει το 
προσωπικό των Α  και Β' Τ Α  Αιγάλεω για τις επιτυχείς 
επιχειρήσεις που διεξάγονται με αποτέλεσμα την πάταξη της 
πειρατείας.

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για  τις 
Ειδικές Εισαγω γικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ κ. Παύλος 
Μωραίτης εκφράξει τις ευχαριστίες του στον Διοικητή 
και σε όλο το προσωπικό του A T . Αργυρούπολης για την 
συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Κωστίδης και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου 
Μελέτης, ευχαριστούν τον Διοικητή του A  Τ. Βεύης Υπαστ.

Α  Ελευθέριο Τσαμπασίδη καθώς 
και όλους τους αστυνομικούς για 
την άμεση συνδρομή τους στη 
ομαλή διεξαγωγή των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν 
στις 19 και 20 Ιουλίου 2010.

Η Διευθύντρια τον Παιδικού 
Σταθμού «Στοργή Ηλιαχτίδα» κα 
Χριστίνα Παρλαμέντη με επιστολή 
της στον κ. Αρχηγό του Σώματος 
ευχαριστεί τον Διοικητή του A T. 
Παντελεήμονα καθώς και όλο το 
προσωπικό για τις άμεσες ενέργειες 
τους προκειμένου να καθαριστεί και 
να σφραγιστεί κτίριο που είχε γίνει 
εστία μολύνσεως.

Η Συνοριακή Φ ύλακας Α γλαΐα  
Τ σιλιγιάννη ευχαριστεί τον Α  
Β' Γεώργιο Σταθοκώστα, τους 
Ανθ/μους Αθανάσιο Σαρρή και 
Σταύρο Τζεντέμη και τον ΥπαρχΙ 
κα Δημήτριο Ζαρκάδα για την 
ευαισθησία που ειτέδειξαν σε αιφνίδιο 
προσωπικό πρόβλημα που προέκυψε 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής
της- ]
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Δεκτά όλα τα ταμεία

Δεκτές όλες οι 
πιστωτικές κάρτες

7Ο ΰ

Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 2 5 %  στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 48, 115 26 ΑΘΗΝΑ  

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ) 
THA./FAX: 210 69 13 481 

e-mail: nikolopoulos_optics@yahoo.gr

tsism etzoglou.com
tsismetz@acci.gr από το  1924

αφοί
Α Κ Α Δ Η Μ ΙΑ Σ  3 4  S  2103612651 - 2103613103
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ

ραπτικα 1UU ευρώ 

μέ ύφασμα 150 ευρώ
ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 15  £

Σ Τ ΙΣ  Π Α Ρ Α Π Α Ν Ω  Τ ΙΜ Ε Σ  Σ Υ  
Μ Π Ε Ρ ΙΛ Α Μ Β Α Ν Ε Τ Α Ι Ο  Φ .Π .Α .

ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕ! ΑΠΟΣΤΟΛΕ! ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟ

ΕΞ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  ΕΞΑ ΡΤΥ ΣΗ ] 
Μ Π Ο ΤΑ Κ ΙΑ  BATES  

Π Ο ΥΛ Ο ΒΕΡ-Φ Ο Υ ΤΕΡ-PO L Q

mailto:nikolopoulos_optics@yahoo.gr
mailto:tsismetz@acci.gr


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2 0 1 0

ο. Καθ' ύλην

ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
- Κούρος Κων/νος, Η Δίκη των Εξ, τ.259/30

- Τααλής Γρηγόρης, Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ 42 χρόνια από τη δολοφονία του - Η Ιστορική Επέτειος της 25ης Μαρτίου -  Ομιλία του Μανώλη Γλέζου στην
-  Έχω ένα όνειρο..!,τ.260/44 Αστυνομική Ακαδημία, τ.260/34
- Νέζερη Μαρία, Κώστας Αξελός, ο Έλληνας στοχαστής της πλανητικής σκέ - Ξέρας Κων/νος, Νικηταράς (Νικήτας Σταματελόπουλος), τ.260/4
ψης, τ.260/60 - Τσαγκάρη Αγγελική, Η Μάχη του Μαραθώνα -  2.500 χρόνια από τη νίκη της

- Ροζόκος Γεώργιος, Βιβλιοσφαγές, στων σχολείων τις αυλές, τ.261/52 Αθηναϊκής Δημοκρατίας... τ. 261 /40
- Αθανασίου Σεραφείμ, Αναμνήσεις ενός Μοιράρχου, τ.261/62, τ.262/64, - Σιδηράς Ιωάννης, Ελευθερία Θράκης πριν από 90 έτη (19202010) -  “=ημέ
τ.264/94 ρωσε η Χαραυγή και πήραμε την Θράκη” , τ.261/54

- Πανούσης Γιάννης, Ποιος φοβάται το αστυνομικό μυθιστόρημα; τ.261/72 - Μάστορα Ιωάννα & Διαμαντής Ευάγγελος, Η στρατιωτική Σωματική αγωγή
- Νέζερη Μαρία, 23 Αυγούστου, Παγκόσμια Ημέρα Κατάργησης Δουλεμπο στο Βυζάνπο, τ.261/80
ρίου, τ.262/34 - Horton George, Τι ήταν η Σμύρνη, τ.263/38

- Κατσουνωτός Μιχαήλ, Η έννοια της γεωστρατηγικής και η σημασία της, - Τσαγκάρη Αγγελική, Η Μάχη της Αράχωβας, τ.264/28
τ.262/38

- Τσαλής Γρηγΰρης, Οι περιπέτειες της Ελληνικής γλώσσας, τ.262/52 ΤΕΧΝΗ
- Τζάκ ο αντεροβγάλτης, τ.262/112
- Τσαλής Γρηγόρης, 0 Ευγένιος Τριβιζάς μιλάει στην «Αστυνομική Ανασκό - Μαυρίδης Μιχάλης, Σύντομη αναφορά στην Σύγχρονη Αγιογραφία, τ.259/34
πηοη», τ.263/58 - Τσαγκάρη Αγγελική, Γιάννης Μόραλης -  Η ζωή και το έργο του, τ.259/58

- Μπακαλίδης Δημήτρης, Σχολές γονέων -  Μια σύγχρονη ανάγκη ή μια πε - Κοκκίνου Αφροδίτη, θεατρικές παραστάσεις για παιδιά, τ.259/64, τ.260/62
ριττή πολυτέλεια, τ.263/62

- Τσαλής Γρηγόρης, Το Ιστορικό Μυθιστόρημα, τ.263/114 ΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - Κοκκίνου Αφροδίτη, Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας -  Το δωρεάν 
διαβατήριο για υγειονομική περίθαλψη σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, τ.260/50

- Βαγιανός Γεώργιος, Η διαδρομή της αναρχικής σκέψης στο χρόνο Α’ ενό - Δρ. Γεωργιάδης Εμμανουήλ και Χούτας Νικόλαος, Οι επιπτώσεις στην υγεία
τητα, τ.259/24 από το ντόπινγκ με αναβολικά, τ.260/68

- Νέζερη Μαρία, Πορεία -  Εξέλιξη της σκέψης, τ.259/54 - Σταματόπουλος Γ εώργιος, Οσφυαλγία -  Ισχιαλγία, τ.263/60
- Βαγιανός Γ εώργιος, Η διαδρομή της αναρχικής σκέψης στο χρόνο Β' ενό - Ζιάκου Μαρία, Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων-Διατροφής, τ.264/108
τητα, τ.260/48

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ

- Τσαλής Γρηγόριος, Περπατώντας με προσοχή στα μονοπάπα του internet
- Νέζερη Μαρία, Οι Τρεις Ιεράρχες και το ελληνικό πνεύμα, τ.259/36
- Μεταλληνός Δ. Γ., Η ζωή του Κοσμά του Αιτωλού, τ.262/74

τ.261/36

- Σιδηράς Ιωάννης, Η Παναγία Σουμελά -  Μετά από 87 έτη σιωπής, τ.263/56 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ - Τσαγκάρη Αγγελική, Ηφαίστεια, τ.261/58
- Ντελέζος Ιωάννης, Εθνικοί Δρυμοί της Ελλάδας, τ.263/52

- Κούρος Κων/νος, Ροδόπη -  Το ρόδο του βορρά, τ.259/38
- Κούρος Κων/νος, Ξάνθη -  Το ορμητήριο του Αρη, τ.259/46 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- Κούρος Κων/νος, Τήνος -  Το νησί του Ποσειδώνα, τ.262/42 - Η Ελληνική Αστυνομία στα νέα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωαης (Social Media),
- Κούρος Κων/νος, Η Μεγαλόχαρη, τ.262/48
- Κούρος Κων/νος, Σκύρος -  Η βιγλατορία του Αιγαίου, τ.263/44

τ.264/22

- Κούρος Κων/νος, Κιλκίς - 0 κυματοθραύστης της ιστορίας, τ.264/32 ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - Πιλήσης Θεοδόσιος, Το φαινόμενο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 
-Ειδικές τεχνικέςσυνέντευξης του παιδιού -  θύματος κατά τη διάρκεια των

- Τσαλής Γρηγόρης, Τμήμα Ψυχολόγων Ελληνικής Αστυνομίας -  «Στηρίζο μαρτυρικών καταθέσεων, τ.261/32
ντας το έργο τής Αστυνομίας με όπλο την επιστήμη», τ.260/24 - Καπόγλης Ιωάννης, 0 Φόβος του εγκλήματος, τ.262/26

- Τάκης Νικόλαος, Η παραβαπκότητα κατά την εφηβεία, τ.263/16
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - Πανούσης Γ ιάννης, Videogames και έγκλημα, τ.263/28
- Πλακιάς Γεώργιος, Κιβωτός της νεοελληνικής γλώσσας, τ.261/48

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

- Μάστορα Ιωάννα, Αρχαία αγωνιστική, τ.259/72
- Τσαγκάρη Αγγελική, Το καρναβάλι της Ξάνθης, τ.259/60 - Τσαγκάρη Αγγελική, Σωμαπκή Ασκηση και Υγεία, τ.260/66
- Τσαγκάρη Αγγελική, Πασχαλινά έθιμα, τ.260/52 - Κουφός Αντώνης, Μαραθώνιος Δρόμος, τ.261/44
- Κοκκίνου Αφροδίτη, Πάσχα στη μυρωδάτη Χίο, τ.260/58 - Σακελλαρίου Ιωάννης, Κυνηγός ένα μαχητικό και απρόβλεπτο αφρόψαρο,
- Δημητρά Εύη, 0 Γάμος στην Αρχαία Αθήνα, τ.263/64 τ.261/84
- Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, Ανθος του γιαλού, τ.264/96 - Τσαγκάρη Αγγελική, kiteboarding -  Οι “αετοί” της θάλασσας, τ.262/60
- Κοκκίνου Αφροδίτη, Προτάσεις για “Πράσινα” καλά Χριστούγεννα, 
τ.264/100

- Τσαγκάρη Αγγελική, Ζωή και Ποδήλατο, τ.264/102
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΤΑΞΙΔΙΑ

- Ντελέζος Ιωάννης, Διακοπές κάτω απ’ τα αστέρια, τ.262/56 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

- Κούρος Κων/νος, Συνέντευξη Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 
στην «Αστυνομική Ανασκόπηση», τ.259/6

- Υπουργός Προστασίας του Πολίτη -  Παρουσίαση νέας αντεγκλη 
ματικής πολιτικής, τ.259/10

- Κούρος Κων/νος, Συνέντευξη του Υφυπουργού Προστασίας του 
Πολίτη καθηγητή Σπύρου Βούγια στην «Αστυνομική Ανασκόπηση», 
τ.260/6

- Νέα δελτία ταυτότητας για το αστυνομικό προσωπικό, τ.260/10
- Κούρος Κων/νος, Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τά 
ξης κ. Γρηγόρη Τοσούλα στην «Αστυνομική Ανασκόπηση», τ.261/6

- Αισθητή μείωαη της εγκληματικότητας -  Απολογισμός Ιανουάριου 
-Ιουνίου 2010, τ.262/12
- Κρίκος Λουκάς, Η κοινωνική διάσταση της προώθησης και προβο 
λής του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας, τ.263/8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Βενέτης Ευάγγελος, Παράγοντες Επιδρώντες κατά την Σύννομη 
Χρήση των Όπλων, τ.260/28

- Μπαλάνος Ευάγγελος, Φρούρηση στόχων, τ.262/18
- Τσιούστας Παναγιώτης, Προστασία επισήμων προσώπων -  Φρού- 
ΡΠ
ση ευπαθών στόχων, τ.263/22 

ΤΡΟΧΑΙΑ

- Κορδολαίμης Ανδρέας, Η Αντιμετώπιση ενός πολυδιάστατου 
εθνικού προβλήματος μέσα από την Παιδεία και την Εκπαίδευση -

-Κυκλοφοριακή αγωγή και τροχαία ατυχήματα, τ.259/20
- Πετρόπουλος Κων/νος, Ο.Ε.Π.Τ.Α. -  Η Ασφάλεια της Τροχαί 
ας, τ. 261/16

- Το παιδαγωγικό έργο της Τροχαίας, τ.261/26

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΑ

- Κοκκαλάκης Αθανάσιος, Εθνικός μηχανισμός πολιτικής 
προστασίας, τ.260/18

- Κοκκαλάκης Αθανάσιος, Διαχείριση Καταστροφών & Ευρώ 
παϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, τ.261/20

- Κοκκαλάκης Αθανάσιος, Ευρωπαϊκός Αριθμός Κλήσης 
Έκτακτης Ανάγκης: “112” , τ.262/22

- Κοινή Επιχείρηση στα Ελληνοτουρκικά Χερσαία Σύνορα 
“Rabit 2010”, τ.264/16

- Τσιγκρέλης Ευάγγελος, Εθελοντές πολιτικής προστασίας 
Υμηττού, τ.264/26

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ- ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ- ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

- Η πτώση ενός ακόμη οχυρού της τρομοκρατίας, τ.261/10
- Οχι στη βία από όπου και αν προέρχεται, τ.264/6
- Συλλήψεις μελών της οργάνωσης “Πυρήνες της Φωπάς", 
τ.264/8

- Νέες συλλήψεις - Δηλώσεις Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομί
ας σχετικά με τις έρευνες της Ανπτρομοκρατικής υπηρεσίας,

τ.264/10

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

- Στεργιούλης Ευάγγελος, Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 
της

INTERPOL, τ.263/12
- Σκανδάλης Αχιλλέας, Υπηρεσίες S.I.RE.N.E., τ.264/12 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

- Δελλαπόρτας Γ. Ελευθέριος, Γεωγραφικό Σύστημα Χαρτο 
γράφησης της Εγκληματικότητας, τ.260/14

- Χριστοδούλου Χρήστος, Η Γλώσσα της Αλήθειας -  Τι μπο
ρεί

να μας αποκαλύψει το πρόσωπο; τ. 261/28 
- Καμπανάκης Ιωσήφ, 0 αστυνομικός ως ερευνητής έγκλη
μά
των -  Σύγχρονες προσεγγίσεις, τ.262/30

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- Ο Αστυνομικός επιστρέφει στη γειτονιά, τ.259/16
- Σκύλοι περιπολίας συνδράμουν το έργο της Αστυνομίας (Πι
λοτικό πρόγραμμα περιπολιών με αστυνομικούς σκύλους), 
τ.260/12
- ΔΙ ΑΣ. - Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης στη μάχη κατά του 
εγκλήματος, τ.260/13, τ.262/8
- «Οι πολίτες εμπιστεύονται τον Αστυνομικό της Γειτονιάς»

- Απολογισμός δραστηριότητας Α' πενταμήνου 2010, 
τ.262/16

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

β. Κατά συγγραφείς
- George Horton, τ.263/38

- Αθανασίου Σεραφείμ, τ.261/62, τ.262/64, τ.264/94
- Βαγιανός Γεώργιος, τ.259/24, τ.260/48
- Βενέτης Ευάγγελος, τ.260/28

- Γεωργιάδης Εμμανουήλ &Χούτας Νικόλαος, τ.260/68
- Δελλαπόρτας Ελευθέριος, τ.260/14
- Δημητρά Εύη, τ.263/64 

-Ζιάκου Μαρία, τ.264/108
- Καμπανάκης Ιωσήφ, τ.262/30
- Καπόγλης Ιωάννης, τ.262/26
- Κατσουνωτός Μιχαήλ, τ.262/38
- Κοκκαλάκης Αθανάσιος, τ.260/18, τ.261/20, τ.262/22
- Κοκκίνου Αφροδίτη, τ.259/64, τ.260/50, τ.260/58, τ.260/62, 

τ.264/100
- Κορδολαίμης Ανδρέας, τ.259/20
- Κούρος Κων/νος, τ.259/6, τ.259/30, τ.259/38, τ.259/46, τ.260/6, 

τ.261/6, τ.262/42, τ.262/48, τ.263/44, τ.264/32
- Κουφός Αντώνιος, τ.261/44
- Κρίκος Λουκάς, τ.263/8, τ.264/22
- Μάστορα Ιωάννα, τ.259/72, τ.261/80
- Μαυρίδης Μιχάλης, τ.259/34
- Μεταλληνός Γ.Δ., τ.262/74
- Μπαλάνος Ευάγγελος, τ.262/18
- Μπακαλίδης Δημήτρης, τ.263/62
- Νέζερη Μαρία, τ.259/36, τ.259/54, τ.260/60, τ.262/34
- Νταλούκας Δημήτριος & Κων/νος Ζαχόπουλος, τ.264/16
- Ντελέζος Ιωάννης, τ.262/56, τ.263/52



- Ξέρας Κων/νος, τ.260/40
- Πανούαης Γ idwqq, τ.261/72, τ.263/28
- Παπαδιαμάντης Αλέξανδρος, τ.264/96
- Πετρόπουλος Κων/νος, τ.261/16
- Πιλήσης Θεοδόσιος, τ.261/32
- Πλακιάς Γεώργιος, τ.261/48,
- Ροζόκος Γεώργιος, τ.261/52
- Σακελλαρίου Ιωάννης, τ.261/84
- Σιδηράς Ιωάννης, τ.261/54, τ.263/56
- Σκανδάλης Αχιλλέας, τ.264/12
- Σταματόπουλος Γεώργιος, τ.263/60
- Στεργιούλης Ευάγγελος, τ.263/12
- Τάκης Νικόλαος, τ.263/16
- Τσαγκάρη Αγγελική, τ.259/58, τ.259/60, τ.260/52, τ.260/66, 
Τ.261/40, τ.261/58, ΐ.262/60, τ.264/28, τ.264/102

- Τσαλής Γρηγόριος, τ.260/24, τ.260/44, τ.261/36, τ.262/52, τ.263/58, 
τ.263/114

- Τσιγκρέλης Ευάγγελος, τ.264/26
- Τσιούστας Παναγιώτης, τ.263/22
- Χριστοδούλου Χρηστός, τ.261/28

γ. Κατά θέματα 
Interpol, τ.263/12 
FRONTEX, τ.264/16 
S.I.RE.N.E., τ.264/12
Αθλητισμός, τ.259/72, τ.261/44, τ.261/84, τ.262/60, τ.264/102
Ανάλυση, τ.261/72, τ.262/112
Αντεγκληματική πολιτική, τ.259/10
Αστυνομικοί της γειτονιάς, τ.259/16, τ.262/16
Αφιέρωμα, τ.259/58, τ.260/44, τ.260/60
Γενικά, τ.263/8, τ.263/62
Γλώσσα, τ.261/48, τ.262/52

Δελτία Ταυτότητας, τ.260/10
Δημόσια ασφάλεια, τ.260/18, τ.261/20, τ.262/22, τ.264/26, τ.264/26
Δημόσιες Σχέσεις, τ.264/22
Δίκυκλη Αστυνόμευση, τ.260/13, τ.262/8
Δουλεία, τ.262/34
Εγκληματικότητα (Απολογισμός), τ.262/12
Εκπαίδευση Αστυνομικών, τ.260/28, τ.262/18, τ.263/22
Επιστημονική Αστυνομία, τ.262/30
Ευθυμογράφημα, τ.261/62, τ.262/64, τ.264/94
Έρευνα, τ.260/14, τ.261/28, τ.261/52, τ.262/26, τ.262/38, τ.263/28
θέατρο, τ.259/64, τ.260/62
θρησκεία, τ.259/36, τ.262/74, τ.263/56
Ιστορία, τ.259/30, τ.260/34, τ.260/40, τ.261/40, τ.261/54, τ.261/80,
263/38, τ.264/28
Ιστορικό Μυθιστόρημα, τ.263/114
Λαογραφία, τ.259/60, τ.260/52, τ.260/58, τ.263/64. τ.264/96,
τ.264/100
Οδοιπορικά, τ.259/38, τ.259/46, τ.262/42, τ.262/48, τ.263/44, 
τ.264/32
Παιδική βία τ.261/32
Παραβατικότητα, τ.263/16
Σκύλοι περιπολίας, τ.260/12
Συνεντεύξεις, τ.259/6, τ.260/6, τ.261/6, τ.263/58
Τέχνη, τ.259/34
Τεχνολογία, τ.261/36
Τρομοκρατία, τ.261/10, τ.264/6, τ.264/8, τ.264/10
Τροχαία, τ.259/20, τ.261/16, τ.261/26
Υγεία, τ.260/50, τ.260/66, τ.260/68, τ.263/60, τ.264/108
Φιλοσοφία, τ.259/24, τ.259/54, τ.260/48
Φύση, τ.261/58, τ.262/56, τ.263/52
Ψυχολογία, τ.260/24

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,151 23 
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525- fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

•  Έστειλα το ποσό τω ν......... ευρώ, με την υπ' αριθμ.................................... ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε
Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Κατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν ......... ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των........... ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.............................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.............................................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:.....................................................ΤΗΛ:..................................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.........................................

Ε π ισ ή μ α ν σ η  : Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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Πρακτικοί, με ελάχιστο βάρος 

Λειτουργούν άμεσα & αποτελεσματικά 

Οικολογικοί
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ΤΣΑΝΤΑ ΗΝΙΟΥ
α. Survivors Κ Τ Ί *
β. 5.11 cm
γ. Maxpedition D m

ΦΑΚΟΙ NIAGLITE U.S.A.
α. 2A
β. 2D E E

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ
Με κουμπί On - Off στο πίσω μέρος 

α. Survivors E k H  
β. Scorpion I r l 'H  
γ. NightFighter liM tr l

Π0ΛΥΕΡΓΑΛΕΙ0 LEATHERMAN
a. Kick (12 εργαλεία) t U J  
β. Wave (17 εργαλεία) I t u i

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 3 
ΣΗΜΕΙΩΝ,
α. Survivors ΙΕΙ9 
β. T.Tiger C T I  
γ. BlackHawk t u n

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Οριζόντια F t H  
β. Κάθετη p V iH

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΦΛΑΙ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά 
και στα μανίκια 
α. Χωρίς επωμίδες 
β. Με επωμίδες

τ τ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE

ΠΟΥΛΟΒΕΡ «V- ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!
POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με επωμίδες και ενισχύσεις στους

Κέντημα Police μπρος πίσω και Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά, 
στα μανίκια. m iK a  ■ ί'Ι~Φ

αγκωνές.

Imported from USA

ΣΤΟΛΗ TACTICAL 
RESPONSE UNIFORM
Χρώματα: μπλε, μαύρο, 
woodland 
Παντελόνι 
Χιτώνιο Ι Λ Ή

SURVIVORS
Παντελόνι κ τ , ΐ ϋ  
Χιτώνιο i i r i H

5.11 H
TACTICAL SPRITS

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ & ΧΙΤΩΝΙΟ 5.11 SURVIVORS Β  Β
Παντελόνι Π Π Παντελόνι
Χιτώνιο t u n Χιτώνιο



ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» ΨΗΛΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ
Αδιάβροχο. Με αεροοόλα.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL !
Διαπνέον με ενσωματομένη «αεροσόλα». Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE»
Αδιάβροχο 100%. Με αεροοόλα.

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» USA
Αδιάβροχο 100%. Με Goretex. 
Διαπνέον. Β Γ Γ Π

Survivors

Λεωφ. Βουλιαγμένης 247 (Σ τα θμ ός Μ ετρά  Δ ά φ νης)

τηλ.. FAX: 2 1 0  9 7  6 9  5 9 7  w w w . a r m y la n d . g r

•  RIGI0ALI

TACTICAI SfRIFS

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλο δέρμα οδιάβροχο 100%. Διαπνέον.
Μ ΙιΤΙ

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL 
SWAT» ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεροσόλα.
i s i a

ΑΡΒΥΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
SURVIVORS
Αδιάβροχο με THINSULATE για το κρύο
ΒΧ3

ΑΡΒΥΛΟ 5.11 STORM
Ύφασμα - Δέρμα. Αδιάβροχο με 
φερμουάρ
iro n

ΑΡΒΥΛΟ 5.11 8"
Διαπνέον με φερμουάρ.
Wil'H

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ «ΔΩΡΟ» 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΛΤΣΕΣ

ΑΡΒΥΛΟ ΚΟΝΤΟ SWAT
Πολύ ελαφρύ με αεροσόλα.

Ipdpq^l

ΑΡΒΥΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ RIDGE
Ύφασμα, δέρμα, αδιάβροχο με αερόσολα.

AIR TRAINER LOW
Πολύ ελαφρύ με αεροοόλα.
mm

ΑΡΒΥΛΟ «BLACK HAWK» USA
Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Σόλα Vibram.
ΠΒΗ

ΚΑΛΩΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ

ΖΩΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ UNIVERSAL
Μαύρο, λαδί, μπλε α. Blackhawk | | J J  

β. Survivors I  H a l
ΖΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
(INSTRUCTORS GUN BELT)
a. Blackhawk t i n  
β. T.Tiger t m

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ 
ΟΠΛΟΥ
a. Blackhawk 
β. 5.11 Γ Ε Π  
γ. T.Tiger H U

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ OMEGA ELITE
Γεμιστήρες /Χειροπέδες 
Χειροβομβίδας/ Γεμιστήρας | ; ί Ή

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Από πολυμερές υλικό για USP 
και dock.
E H

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ
α. Blackhawk 
β. Survivors Ι Μ λ

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 
(ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

ΑΡΒΥΛΟ «SURVIVORS»
Διαπνέον με φερμουάρ,

ΑΡΒΥΛΟ 5.11 ATAC
Δερμάπνο, αδιάβροχο, διαπνέον. 
Με ενίσχυση στα δάχτυλα

ΓΟΒΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Όλο δέρμα.

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Όλο δέρμα αδιάβροχο.

ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ ΜΕ 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Σόλα Vibram.

ΑΡΒΥΛΟ «MEINDL»
Αδιάβροχο. Με Goretex 
και αεροσόλα.
EUH

m m

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΕ
Μαύρο, μπλέ, λαδί, 
ο) Blackhawk
β) Blackhawk (rip-stop) f . i ' H

http://www.armyland.gr
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Ένα από τα ανθεκτικότερα και ελαφρύτερα 
γιλέκα που κατασκευάστηκαν ποτέ... ®  ®  s s > ®

TO KAREV  F M J  Μ Α Χ Α ΙΡ Ι  Χ Ε ΙΡ Ο Β Ο Μ Β ΙΔ Α  ΣΥΡ ΙΓΓΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
•  Πιστοποιημένη προστασία επιπέδου ΜΙΑ κατά NIJ 0 1 0 1 .0 4
•  Ιδ ιαίτερα χαμ ηλό  βάρο$ αντιβαλλιστικού υ λ ικο ύ  4,8 kg/m2
•  Σχεδίαση 360° με μεγάλη πλευρική κάλυψη
•  Εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπ το αντιβαλλιστικό πάνελ < 8 m m
•  Ο μέγιστο5 μέσο$ opos στη βολίδα  των 9 χιλ. δεν ξεπερνά 

το βύθισ μα  των 23  χιλ και στη βολίδα  των 4 4  χιλ τα 34  χιλ.
•  Προστασία από Χ ειρο βομβ ίδα  D M 5 1 <  2 ,5  μ.
•  Προστασία από Μ αχαίρ ι S1/G μέχρι 20  J 

σ ύμφ ω να με το HOSDB < 10 mm
•  Εξαιρετικά Α δ ιάβρο χο  αντιβαλλιστικό υλ ικό
•  Πιστοποιημένο να σταματά βλήμα  

Tokarev FMJ 7 ,62  χ 25  cos έξτρα απειλή
•  9 m m  V 5 0  >  500  m/sec
•  Προστασία από Σύριγγα σύμφω να  

με το V P A M  K D IW  2 0 0 4  Class 11

A m o n g s t  world's

lig h te s t
e v e r  m a n u f a c t u r e d

1 ,5kg
M E D IU M  S IZ E

m E1KONV se

www.elmon.com

Μπορείτε να τα προμηθευτείτε: Α θ ή ν α , Κλείστρο: 210 6470529, Μοναστηράκι, Milipolis : 211 0140359. Κρήτη: Κλείστρο 28310 50999. 
Kojs: Tactical Shop: 6947993666. Θ εσ σ α λονίκη : Τάλοε: 2310-770842. Πάτρα: Ρουμελιώτη: 2610270039. Ξ άνθη: Army Market: 2541021662

http://www.elmon.com
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cT αραίωση,
φαλάκρα, μου<πάκι, γένια.

9  αραίωση,
φρύδια, ευαίσθητες περιοχές

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΠΡΙΝ

(Bulb Extraction Separeted Transplantation)

META

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1

Λ \

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
η  ύΓ

l y

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΧΕΣ 
ΣΕ ΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΟΜΕΣ 
ΣΗΜΑΔΙΑ

1 /

www.yrclinic.coni.gr
Πατψηωψ Ιβ^λιανούΑ 1^434 Αθήνα (Πεδίοΐ1 Αρεως), 4«ς όροφος 

ATHENS- LONDON - LIMASSOL- CRAIOVA- TIRANA

http://www.yrclinic.coni.gr


Παηαδήμαε Βασίληε 
Υ.ΜΕ.Τ Ατττικήε

Α σι/καε ΠΑΝΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Διεύθυνση Τροχαίαε A rm hs

m s ro {re N N m ti\ κλ ηρ° λη
Target Braup Ltd tW Λί>

WALTHER P99AS/QA NAVY
WORLD’S BEST SELLER 201C

Kovios Αθανόσιοε 
A T  Kaioapiavns

S O D 7

Μασούροε Αναστάσιος 
A T  Opovoias

Γεωργιάδηε Δημήτριοε 
Y A T  Αττικής

Δοκ. Αστ/κας ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
A T  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΣΕΙΣ!

Για 6η συνεχόμενη χρονιά, πιστοί στην 
παράδοση που πλέον αποτελεί ετήσιο θεσμό 
μας, σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Ασφαλή 
και σας προσφέρουμε ένα ΟΠΛΟ της επιλογής 
σας και ένα ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, κατόπιν κληρώσεως.

Magnum

OCK

Η προσφορά θα ισχύσει για όλα τα όπλα και τα γιλέκα που θα παραγγελθούν στην εταιρία μας από 01 12 2010 έως 20 01 2011
Το όνομα των τυχερών που θα προμηθεύουν τα δώρα τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση θα δημοσιευθούν στο επόμενο τεύχος της Αστυνομικής Ανασκόπησης 
Π ροσ οχή: Σ την τταραττανω  κλήρω σ ή μπ ορ ούν να σ υμμ ετέχουν  μο νο  οι υ π ηρ ετουν τες  σ την  ΕΛ.ΑΣ.

^ T a rg e t  B ra u p  L td
D e f e n s i v e  E q u i p m e n t

Κεντρικό: ΜιχοΑακοπούΛου, 121 115 27  Αθήνα Tnft.: 210  7 7 1 8 8 9 0  Fax.: 210  7 7 1 8 8 9 7  * e-mail.: salesSitar3 et3 roup.gr 
Υποκατάστημα: Δημηταάναε, 16 115 22 Αμπελόκηποι TnA.: 210  6 4 7 0 0 1 0  Fax.: 210  6 4 7 0 0 1 0  e-mail.: info®targetgroup.gr 

Υποκοτόοτημα2: Via La Cittadella snc 9 3 1 0 0  Caltanissetta · Tel. 0 9 3 4 /5 9 2 1 2 7  Fax. 0 9 3 4 /5 5 7 4 5 2  e-mail. infoKtargetgroupitalia it



cv και κυκλοφορούν ατζέντες και ημερολόγια 
Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2011

Τμήμα Ισ

ντα: 1,50 €

νιαίο πλάνο: 3,00 €

- Εκδόσεων, 15123 Μαρούσι, τη λ ./fax: 210-6898924, 210-6828525

πιτραπέζιο Ημερολόγιο, Ημερολόγιο Εβδομαδιαίας Ανάπτυξης: 4,50 €  

ολόγιο Γραφείου (σπιράλ): 3,00 €


