
Προσφυγικό-Μειαναστευτικό:

Η Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη 

αναλύει όλες τις πτυχές του ζητήματος

Επέκταση του θεσμού 

των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

του Υπουργείου Εσωτερικών 

και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

με τον ΟΚΑΝΑ

Μεγάλες Επιτυχίες 

της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

Ξενοφών και Γιώργος Κουτσιούμπας: 
Δύο Αστυνομικοί Εκπρόσωποι 

του Αθλήματος των Ολυμπιονικών
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SAT XS
1 ,9  € πάγιο (τελικό 4 ,1 6 θ

>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
> 1500 λεπ. προς Wind - Q
> 1500 λεπτά προς 

σταθερά
>  130 sms

SAT 150
9 € πάνιο (τελικό 1 3 ,8 9  €)

>  Απερ. Ενδοεπικοινωνία
>  1500 λεπ. προς Wind - Q
>  1500 προς σταθερά
>  150 λεπτά προς 

Vodafone-Cosmote
100 MB (μετά από αίτηση) 

(Μ ε αίτηση προστίθεντα ι 130 sm s μ ε  2 € )

SAT 300
1 0 ,5  € πάνιο (τελ. 1 5 ,9 6  €)

>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
>  1500 λεπ. προς Wind - Q
>  1500 προς σταθερά
>  300 λεπτά προς 

Vodafone-Cosmote 
300 MB (μετά από αίτηση)

(Μ ε αίτηση προστίθεντα ι 130 sms μ ε  2 € )

SAT 1.000  
14  € πάνιο(τελικό 2 0 ,7 8  €)

SAT Unlimited 
16  € πάνιο (τελ. 2 3 ,5 0 0

S A T  C O N T R O L  3 0 0  

ΚΑΡΤΟΣ ΥΜ ΒΟΛΑΙΟ
>  Απερ. ενδοεπικοινωνία
>  1500' προς Wind - Q
>  1500' προς σταθερά
>  1000 λεπτά προς 

Vodafone-Cosmote 
1 GB (μετά από αίτηση)

> Απερ. ενδοεπικοινωνία
>  1500 λεπ. προς Wind - Q
>  1500 " προς σταθερά
>  1500 Vodafone-Cosmote
>  100 λεπτά διεθνείς
>  130 sms

1,5 GB (μετά από αίτηση)

8  € πάνιο (τελ. 1 2 ,5 2  €)

>  1500' ενδοεπικοινωνία
> 300 λεπτά προς κινητά
>  60SMS
>  100 MB
Ζητήστε το συμπληρωματικό έντυπο 

που αφορά τα καρτοσυμβόλαια

Στις τελικές τιμές συμηεριλαμβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις (ΦΠΑ -  τέλη κινητής -  συνδρομή κλπ)

M obile  internet (προ  Φ ΠΑ): > 1 , 5  G B  - 2  € > 5  G B - 3  € > 3 0  G B  - 1 0  €

M obile  B roadband (προ Φ ΠΑ): > 2  G B  - 2 , 5  € > 1 0  G B - 5  € > 3 0  G B  - 1 0  €

Αποστέλλοντας κενό ιιήνυιια στο 1212 ενημερώνεστε via το υπόλοιπο των δεδομένων oac.
Κάθε χρόνο επιδοτήσεις από 25% έως 34% ως ακολούθως :
Α) 100 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 401 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 25%)
Β) 200 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 701 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 29%)
Γ ) 300 € σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση από 901 € και άνω (δηλαδή έκπτωση έως 34%)
Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1η Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόσον ο συνδρομητής δικαιούται 
επιδότηση, αυτή θα συμψηφιστεί στον λογαριασμό του Ιανουάριου (που εκδίδεται 15 Φεβρουάριου).

S  Οι λογαριασμοί εκτός Ν. Θεσσαλονίκης αποστέλλονται με email ή με τα ΕΛΤΑ με χρέωση/φάκελο 2€.
^ Η εξόφληση των λογαριασμών, γίνεται στα γραφεία μας με μετρητά ή με χρήση καρτών όλων των 1 

τραπεζών, με e-Banking ή στα ταμεία στις παρακάτω τράπεζες:
ALPHA: GR3201407010701002002016616 ΕΘΝΙΚΗ: GR0201102100000021048123950 
EUROBANK: GR6502601200000590200817092 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR3701714020006402126859379.

S Τα προγράμματα λόγω της οικονομικής κρίσης, απευθύνονται σε συναδέλφους όλης της χώρας. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες 
08.00-15.00 εκτός Σαββάτου -  Κυριακής και εορτών.

mailto:Synast.thes@gmail.com
http://www.ipathessaloniki.gr
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ |

ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης

Οί άντρες και οι γυναίκες της Ελληνικής 
Αστυνομίας αποδεικνύουν καθημερι
νά την προσήλωσή τους στην εκπλή
ρωση της αποστολής του Σώματος. Εργάζο

νται με υπευθυνότητα και αυταπάρνηση για 
τη διασφάλιση της έννομης τάξης και ασφά
λειας. την εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά και 
την επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται 
με το ηροσφυγικό -  μεταναστευτικό ζήτημα, 
εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ομαλή 
λειτουργία του κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛ.ΑΣ. διαδραματί
ζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού. φέρνοντας 
εις πέρας τη μετακίνηση των προσφύγων 
από τον άτυπο καταυλισμό της Ειδομένης 
σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας, που πα
ρέχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, 
αποκαθιστώντας ταυτόχρονα την εύρυθμη 
λειτουργία των συγκοινωνιακών μέσων στην 
περιοχή, διευκολύνοντας, έτσι .το εθνικό και 
δημόσιο συμφέρον.

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία κα
ταγράφει σημαντικές επιτυχίες, εξαρθρώνο
ντας πληθώρα εγκληματικών οργανώσεων

με πλούσια δράση σε όλες τις μορφές του 
εγκλήματος. Εξαιρετικά σημαντικές υπήρξαν 
οι εξαρθρώσεις διεθνικών κυκλωμάτων ναρ
κωτικών, αποδεικνύοντας ότι ο αγώνας κατά 
των εμπόρων ναρκωτικών ουσιών αποτελεί 
μόνιμη προτεραιότητα.

Τέλος, η παροχή υπηρεσιών προς τους 
πολίτες αναβαθμίζεται, βελτιώνοντας τις 
σχέσεις πολίτη -  κράτους. Ο θεσμός των 
Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, όπου 
εφαρμόστηκε, αντιμετωπίστηκε θετικά από 
τις τοπικές κοινωνίες και φορείς. Μετά την 
αποδοχή του επεκτείνεται, προσδοκώντας 
την αποτελεσματικότερη κάλυψη των ανα
γκών απομακρυσμένων περιοχών. Επίσης, ο 
"Αστυνομικός της Γειτονιάς” έπειτα από την 
επιτυχημένη πιλοτική του εφαρμογή καθιε
ρώνεται και εφαρμόζεται σε δεκάδες δήμους 
των αστικών κέντρων και πόλεις της περι
φέρειας, ενώ για την εξυπηρέτηση των επι
σκεπτών της χώρας μας. ιδρύονται γραφεία 
Τουριστικής Αστυνομίας στα μεγαλύτερα σε 
επιβατική κίνηση αεροδρόμια καιεπεκτείνε- 
ται ο θεσμός των αστυνομικών-ποδηλατών 
σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος.

Σημείωση: Η πάνω φωτογραφία του εξωφύλλου απεικονίζει Αστυνομικούς με ποδήλατα του Τμή
ματος Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών και η κάτω ποδηλατιστές της Χωροφυλακής στην παρέ
λαση της 25ης Μαρτίου 1938 (πηγή.· Δασκαλάκος Απόστολος 1973)
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I ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μόνιμες Στήλες

Διεθνή αστυνομικά νέα 

Από τις επιτυχίες του Σώματος 

Εηικαιρότητα 

Υπηρεσιακά νέα 

Συνδικαλιστικά νέα

Μ άιος -  Ιούνιος 2016

ΤΕΥΧΟΣ 296

Εηεκτείνεται ο θεσμός των Κινητών Αστυνομικών 
Μονάδων σε άλλες είκοσι δυο (22) περιοχές της χώρας 6

Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών 
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τον Οργανισμό Κατά 
των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 10

Η Αστυνομική Ακαδημία βράβευσε τον Αναπληρωτή 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικ. 
Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτο Φιλιππάκο για την πολυετή 
του προσφορά στην αστυνομική εκπαίδευση 12

Τη θεατρική παράσταση -  κωμωδία «Ο Ηλίας του 16ου» 
παρουσίασε η θεατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 15

Νέοι Εκπρόσωποι Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας 18

Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης Διεθνικού 
Χαρακτήρα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 20

Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης Διεθνικού 
Χαρακτήρα η οποία Μέσω της Σύστασης Offshore 
Εταιρικών Σχημάτων σε Χώρες του Εξωτερικού 
Εξαπατούσε «Επενδυτές» 23

Η Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη αναλύει το 
προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα 28
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Ο -νασκόπηση

Περιοδικό "ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"
"POLICE REVIEW"
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

To ανθρώπινο πρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. - Η προσφορά της 
στους Πρόσφυγες & Μετανάστες 34

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων

To DNA στον πυρήνα ...του ανθρώπου! 40

Αστυνομικοί Ποδηλάτες Άλλοτε & Τώρα 46

Ιστορική Ανασκόπηση των Αστυνομικών Σωμάτων
στην Ελλάδα 48

(Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9010/1/16-γ από 05-01-2001 απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β'20/16-01-2001) όπως αυτή τροποποιή
θηκε μετηνυπ1 αριθ. 9010/1/17-α'από 18-09-2002 (ΦΕΚ ΒΊ244/23-09- 
2002. την υη' αριθ. 9010/1/16-ηαπό 02-05-2011 (ΦΕΚ Β7Α5/05-05-2011). 
την υπ’ αριθ. 9010/1/16-ιβ'από 30-06-2014 (ΦΕΚΒΊ821/03-07-2014). την 
υπ' αριθ. 9010/1/16-ιδ'αηό 16-09-2014 (ΦΕΚ Β '2858/23-10-2014) και την 
υπ' αριθ. 9010/1/16-ζ' από 6-8-2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ ΒΊ688). αντίστοιχα.

Υπόθεση Εταιρείας «Δολοφόνων» 53

26 Ιουνίου - παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών 
και της παράνομης διακίνησής τους 56

Ειδικοί Ισολογισμοί Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α 102

Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Εθνικού
Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών 106

Από το μύθο του Προμηθέα στο θρυλικό στάδιο 
Μαρακανά 108

Ξενοφών και Γιώργος Κουτσιούμπας - Δύο Αστυνομικοί 
Εκπρόσωποι του Αθλήματος των Ολυμπιονικών 110

Τέκνα Αστυνομικών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 124

Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768 
Υπεύθυνη Διαφήμισης 
Μαρία Κωνσταντοπούλου 
ΤμηματάρχηςΤμ. Ιστορίας Εκδόσεων/ 
Δ/νσης Εηικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6845062 - 6940730008 
Αρχισυντάκτης 
Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη 
τηλ. & fax 210/68Α9352 
Συντάκτες
Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος.
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς.
Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας.
Υπαρχ/κας Σάββας Μαυροματίδης,
Π.Υ. Μαρία Νέζερη.
Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος & Γκόλια Θεοφάνιά 
Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
Παραγωγή-Εκτύπωση 
"NON STOP PRINTING" Ε.Π.Ε.
Αίμωνος 71 & Κρέοντος. Ακαδ. Πλάτωνος 
τηλ. 210/5144445. fax. 210/5142366

Πένθη

Αθλητισμός

Επιστολές

Παράξενα

Για τις ελεύθερες ώρες

101

112

115

118

120

Ετήσιες Συνδρομές
Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
9 ευρώ. Ιδιώτες 15 ευρώ.
Οργανισμοί. Ο.Τ.Α.. Εταιρίες 25 ευρώ.
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι. 15123 
τηλ. 210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi. 15123. Hellas 
te l, 210/6854609. fax: 210/6849352
e-mail: anaskophsh@yahoo.gr

Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών αηηχούν τις δικές 
τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας.
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I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Επεκτείνεται ο θεσμός των

ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

σε άλλες είκοσι δύο (22) περιοχές της χώρας

Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των Κινητών 

Αστυνομικών Μονάδων εκτψ ώ νται ως ιδιαίτερα  

θετικά, ενώ ανάλογη είναι και η ανταπόκριση των 

πολιτών και των τοπικών Φορέων

0 επιτυχημένος θεσμός των Κι
νητών Αστυνομικών Μονάδων 
(Κ.Α.Μ.) επεκτείνεται σε άλλες 

είκοσι δύο (22) περιοχές της χώρας 
μας. στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου «Α.Ε.Τ.Ο.Σ.» 
για την Αστυνόμευση - Επιτήρηση Το
πικών Οικισμών & Συνόρων. Αναλυ
τικότερα. ο θεσμός επεκτείνεται σε 
Αιτωλία, Ακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία. 
Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο. Χανιά, 
Κιλκίς, Χαλκιδική, Κοζάνη. Καστο
ριά. Φλώρινα. Καρδίτσα. Τρίκαλα. Ρο
δόπη. Αλεξανδρούπολη. Ορεστιάδα. 
Θεσπρωτία. Φωκίδα, Ευρυτανία και 
Δυτική Αττική (περιοχή Μεγάρων). 
Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα είχαν δια
τεθεί σε Εύβοια. Φθιώτιδα. Άρτα. Πρέ
βεζα. ορεινή Κορινθία, Μάνδρα Αττι

κής και στα Γρεβενά. Επίσης, σε Αρ
καδία. Ιωάννινα και Ξάνθη, όπου στο 
πλαίσιο της επέκτασης ενισχύονται με 
μια επιπλέον Κινητή Αστυνομική Μο
νάδα (ανά περιοχή). Με την επέκτα
ση και ενίσχυση του θεσμού, επιχει
ρούν συνολικά τριάντα πέντε (35) Κι
νητές Αστυνομικές Μονάδες, σε τριά
ντα δύο (32) περιοχές της χώρας μας. 
καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο τμήμα 
των ακριτικών περιοχών και της εν- 
δοχώρας. με σκοπό την ουσιαστικό
τερη και αποτελεσματικότερη εξυπη
ρέτηση των κατοίκων τους, σε καθη
μερινή βάση.

Σε εκδήλωση που πραγματοποι
ήθηκε. (19.05.2016) στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, ο Υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-

■  Γ συγκρότησης κ.
■  Παναγιώτης Κου- 

ΡουΗπλής. ο Ανα-

Α  \ '·■ του Πολίτη κ. Νίκος 
Τόσκας. ο Γενικός 

Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημή- 
τρης Αναγνωστάκης και ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρά
τηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. πα
ρουσίασαν την επέκταση του θεσμού. 
0 Υπουργός Εσωτερικών και Διοικη
τικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης 
Κουρουμπλής στο χαιρετισμό του 
ανέφερε: «Κάθε φορά που βρίσκεται 
κανείς σε μία τέτοια εκδήλωση, που 
αποτελεί την αφετηρία δημιουργίας 
μιας νέας δράσης της Αστυνομίας, 
αισθάνεται ειλικρινά όμορφα. Και 
αυτό γιατί σε μια εποχή που ξέρετε 
ότι η ασφάλεια έχει αναχθεί. ίσως, 
στο πρώτο αγαθό μιας κοινωνίας και 
εμείς εδώ ως Φυσική και Πολιτική 
Ηγεσία, αισθανόμαστε πραγματι
κά μια μεγάλη ικανοποίηση, γιατί η 
Αστυνομία της χώρας συμβάλλει κα-
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θοριστικά στο να εμπεδώνεται αυτή 
η ασφάλεια στον πολίτη και όχι μόνο.
........Τριάντα πέντε μονάδες, αυτή τη
στιγμή, διαθέσιμες, σύγχρονες μο
νάδες. δηλαδή αυτοκίνητα με όλες 
τις σύγχρονες υπηρεσίες, στελεχω
μένα με εκπαιδευμένα στελέχη της 
Αστυνομίας έρχονται να καλύφουν 
ανάγκες άμεσης παρέμβασης, θα 
έλεγα, σε δυσπρόσιτες περιοχές σε 
περιοχές, που υπάρχουν αποστάσεις 
γιατί ξέρουμε πολύ καλά το ανάγλυφο 
της χώρας και τις δυσκολίες για συνε
χή. άμεση παρέμβαση, εποπτεία και 
δυνατότητα. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτή 
η προσπάθεια είναι μια ακόμα προ
σπάθεια. που εξελίσσεται τον τελευ
ταίο ενάμιση χρόνο από τη σημερινή 
Κυβέρνηση, η οποία, βεβαίως, προ
σπαθεί να στηρίξει με όσες δυσκολί
ες υπάρχουν, και υπάρχουν, όπως το 
ξέρετε, στο χώρο της Αστυνομίας και 
της δημόσιας τάξης. Βεβαίως, και εγώ 
και ο κ. Τόσκας και οι Γενικοί Γραμ
ματείς ξέρουμε και τα προβλήματα, 
που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του 
χώρου. Δεν είμαστε μακριά από αυτήν
τη πραγματικότητα........ Θέλω να σας
διαβεβαιώσω, ότι με βάση τη θετική 
εξέλιξη, που πιστεύουμε θα έχει η 
οικονομία και την ανάπτυξη, θα ε ί
μαστε κοντά αφουγκραζόμενοι ακρι
βώς και αυτή την πλευρά της αγωνίας 
ανθρώπων, που παλεύουν να ζήσουν 
με αξιοπρέπεια τις οικογένειές τους 
Με αυτές τις σκέφεις θέλω να συγχα
ρώ όλους όσοι εργάστηκαν, ώστε να 
ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, να 
είναι σήμερα στη διάθεσή μας και να 
μπορούμε να πούμε στην κοινωνία ότι 
άλλη μία δράση που έχει να κάνει με 
μονάδες άμεσης παρέμβασης, όπως 
οι συγκεκριμένες, τίθενται στην υπη
ρεσία του πολίτη.»

σε ποια κατεύθυνση εκσυγχρονίζε
ται η Ελληνική Αστυνομία. Στο πλαίσιο 
της εξυπηρέτησης του πολίτη ακόμα 
και στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές. 
Γίνεται αυτή η προσπάθεια, την οποία 
βλέπετε με τις Κινητές Αστυνομικές 
Μονάδες, οι οποίες θα εξυπηρετούν 
τον πολίτη σε μέρη, που δεν είναι 
εύκολα προσβάσιμα. Η κατεύθυνση 
και η προσπάθειά μας είναι να δι
ευρύνουμε και τις δυνατότητες και 
τον όποιο σχεδίασμά γίνεται για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη, παρά τα 
προβλήματα, που υπάρχουν τα γενι
κότερα. γιατί η Ελληνική Αστυνομία 
εργάζεται και σε άλλους τομείς, που 
μέχρι τώρα δεν την απασχολούσαν, 
όπως είναι προβλήματα, που έχουν 
σχέση με το μεταναστευτικό -  προ- 
σφυγικό. Ένα μεγάλο μέρος της 
προσπάθειας, ένα μεγάλο μέρος του 
ιδρώτα των Αστυνομικών είναι σ'αυτή 
την κατεύθυνση και νομίζω ότι τα πάει 
πολύ καλά η Ελληνική Αστυνομία και 
σ' αυτούς τους τομείς. Όμως, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε την κύρια δουλειά, 
που είναι η διασφάλιση της τάξης, η 
εξυπηρέτηση του πολίτη, έτσι ώστε 
να έχουμε ένα ήρεμο περιβάλλον, 
κατάλληλο για την όλη λειτουργία της 
χώρας μας και σ' αυτή την κατεύθυν
ση βλέπετε αυτήν την προσπάθεια και 
τις Κινητές αυτές Μονάδες, οι οποίες 
τις επόμενες ημέρες θα εξυπηρετή
σουν δυσπρόσιτες περιοχές. ...»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας

Β  Τάξης κ Δημήχριος 
Αναγνωστάκης στο

σύντομο χαιρετισμό 
του ανέφερε: «..εί
ναι μ ία  ιδιαίτερα  
χαρούμενη για την 
Αστυνομία, αλλά 

και για το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη, η σημερινή ημέρα, γιατί 
έρχεται να διευρύνει ένα θεσμό, που 
αγαπήθηκε πάνω απ' όλα από τους 
πολίτες και κατά δεύτερον υπηρετή
θηκε με απόλυτη ευσυνειδησία από 
τους συνεργάτες μας. ένστολους, που 
αποτελούν τα πληρώματα των πρώτων 
Κινητών Αστυνομικών Μονάδων. ... 
Θα σας πω μόνο δύο χαρακτηριστικά 
νούμερα. Πάνω από 25.000 άνθρωποι 
σε περιοχές, που η αστυνομία δυστυ
χώς δεν μπορούσε να ήταν παρούσα, 
όσο θα το ήθελε, έχουν εξυπηρετηθεί. 
Περίπου 1.500 φορείς, σύλλογοι, είτε 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, εξυπηρε
τήθηκαν από αυτές τις αστυνομικές 
κινητές μονάδες. Θα ήταν αγένεια 
πάνω από όλα. αλλά και άδικο να 
μην ευχαριστήσω όλους αυτούς, 
που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο 
και προσέφεραν σημαντική βοήθεια, 
ώστε να υλοποιηθεί αυτή η σκέψη, η 
ιδέα. Και το σημερινό Αρχηγό και τον 
προηγούμενο Αρχηγό και τη Φυσική 
Ηγεσία, αλλά και δύο. τρεις ανθρώ
πους. οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτούς, 
το Στρατηγό, τον κ. Τσίγκο, τον Ταξί- 
αρχο. τον κ. Αθανασόπουλο. καθώςΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 7
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και τον Ταξίαρχο. τον κ. Κορμηάκη. 
........Οι κινητές αστυνομικές μονά
δες εντάσσονται σε ένα συνολικότε
ρο σχεδίασμά της Φυσικής Ηγεσίας 
και του Υπουργείου μας. που λέγεται 
Α.Ε Τ.Ο.Σ. «Αστυνόμευση. Επιτήρηση 
Τοπικών Οικισμών και Συνόρων». Δεν 
είναι μόνο οι κινητές αστυνομικές 
μονάδες που μας εξασφαλίζουν και 
διασφαλίζουν την εξωστρέφεια και 
την κοινωνική συμφιλίωση. Έρχεται 
ακριβώς από πίσω ένα πλέγμα δράσε
ων όπως παράδειγμα: η επέκταση του 
συστήματος επιτήρησης στα σύνορά 
μας με την Τουρκία. 15.000.000 ευρώ
η χρηματοδότηση....... Θα μπορούσα
βεβαίως να σας μιλώ ώρα για όσα το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
έχει δρομολογήσει και υλοποιεί, θα 
κλείσω. μόνο λέγοντας, ότι η προ
σπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές του 
2015 από την Κυβέρνηση συνεχίζεται. 
Οι κοπιώδεις προσπάθειες της Φυσι
κής και της Πολιτικής Ηγεσίας, είμαι 
σίγουρος ότι έχουν αλλάξει το προφίλ 
του Έλληνα αστυνομικού και είμαι σί
γουρος ότι η αποδοχή των δράσεων 
από την Ελληνική κοινωνία είναι σε 
πολύ υφηλό επίπεδο και βαθμό.»

0 Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτη
γος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας είπε τα 

fiivn ακόλουθα:

της θέσπισης των Κινητών Αστυνομι
κών Μονάδων τον περιέγραφε στο σύ
νολό της η Πολιτική Ηγεσία. Επιτρέφτε 
μου να κάνω μία άλλη προσέγγιση στο 
θέμα, που είναι αξίωμα και κανόνας 
στη ζωή■ ότι ο πιο καλός σχεδιασμός. 
το πιο καλό όραμα, για να 'χει ουσια
στικό αποτέλεσμα, πέρα από τη σχεδί
αση σε θεωρητικό-πρακτικό επίπεδο 
και την καλή προαίρεση, πρέπει κατά 
την άποφή μου να έχει δύο ακόμη 
προϋποθέσεις: Να εξελίσσεται και 
να υλοποιείται στον κατάλληλο χρό
νο και με τον κατάλληλο τρόπο. Μια 
ιστορική αναδρομή ίσως αποδείξει τη 
σκέφη μου. Μετά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, το 2004-2005. επιχειρήθηκε 
σε επιτελικό επίπεδο η αναδιοργάνω
ση των αστυνομικών υπηρεσιών στην 
περιφέρεια. Αυτό ήρθε πιο κοντά το 
2006. Σ ’ εκείνο το πλαίσιο, η ιδέα της 
ίδρυσης των Κινητών Αστυνομικών 
Μονάδων ήρθε στην επιφάνεια. Δυ
στυχώς. η αναδιοργάνωση των Υπη
ρεσιών τότε δεν υλοποιήθηκε.........
Οι Κινητές Μονάδες το 2006 εφαρμό
στηκαν. η παρουσίασή τους έγινε στην 
πλατεία Συντάγματος και στην πλατεία 
Αριστοτέλους. 0  σκοπός τους. όμως, 
δεν ήταν για τις πόλεις■ ήταν για την 
ύπαιθρο, για τα βουνά. Ήταν βέβαιο ότι 
επρόκειτο για ένα σχήμα θνησιγενές 
μόρφωμα, επιτρέφτε μου την έκφρα
ση. Ερχόμαστε σήμερα, που πλέον ε ί
μαστε στο τελικό στάδιο αναδιοργανώ- 

« ... Το σκοπό σεως των Περιφερειακών Υπηρεσιών

της Ελληνικής Αστυνομίας, να έρθουν 
συνεπικουρία οι Κινητές Αστυνομικές 
Μονάδες, ο θεσμός του τοπικού αστυ
νόμου. όλα αυτά μαζί να δέσουν σε μια 
αρμονία, με ένα μέτρο το οποίο ήδη 
παράγει απτά αποτελέσματα και έχει 
γίνει απολύτως αποδεκτό από την το
πική κοινωνία και τους ανθρώπους της 
υπαίθρου. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι 
ο θεσμός των Κινητών Αστυνομικών 
Μονάδων θα έχει μεγάλη επιτυχία 
στην Περιφέρεια. Από το 2010 μέχρι το 
2015 έχουν καταργηθεί περίπου 500 
Αστυνομικοί Σταθμοί στην Ελλάδα, 
που σημαίνει ότι η ύπαρξη αυτών των 
Κινητών Αστυνομικών Μονάδων είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση, για να υπάρ
χει το Κράτος, η Πολιτεία, η Αστυνο
μία και στο πιο απομακρυσμένο χω
ριό. στο πιο δυσπρόσιτο μέρος της 
Ελλάδος. Είμαι περήφανος που ένα 
τέτοιο αυτοκίνητο με αστυνομικούς 
θα κινείται στον ορεινό όγκο της Ξάν
θης. ενδεχομένως της Κομοτηνής, των 
Ιωαννίνων. της Καστοριάς της Φλώρι
νας. της Αρκαδίας, της Εύβοιας, γιατί 
όχι ακόμη και στην Κρήτη. Θεωρώ βέ
βαιη την επιτυχία του θεσμού και θα 
παρακαλούσα τους συναδέλφους μου 
αστυνομικούς, που θα επιβαίνουν στα 
αυτοκίνητα, με τη συμπεριφορά τους, 
με το χαρακτήρα τους, με την αγάπη 
τους να υπηρετήσουν αυτό το θεσμό.»

Στην εκδήλωση παρέστησαν ακό
μα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας κ. Ιωάννης Καπάκης, ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντό- 
πουλος η Προϊσταμένη Επιτελείου 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώ- 
τη. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικο
νομοτεχνικής Υποστήριξης και Πλη
ροφορικής, Υποστράτηγος Γεώργιος 
Κωτσάκης, ο Προϊστάμενος Κλάδου 
Τάξης. Υποστράτηγος Βασίλειος Τζί- 
γκος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Αλ
λοδαπών και Προστασίας Συνόρων, 
Υποστράτηγος Εμμανουήλ Γρηγορά- 
κης. ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Αττικής. Υποστράτηγος Χρηστός
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Δραγατάκης και ο Αναπληρωτής του. 
Υποστράτηγος Αλκιβιάδης Ασημακό- 
πουλος, ο Προϊστάμενος του Κλάδου 
Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ
πινου Δυναμικού. Ταξίαρχος Αχιλλέ- 
ας Σκανδάλης, ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης, 
Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόηου- 
λος, ο Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α. Υπο
στράτηγος ε.α Βασίλειος Γκρίζης και 
άλλοι Αξιωματικοί.

Υπενθυμίζεται ότι οι Κινητές 
Αστυνομικές Μονάδες είναι δια
μορφωμένα οχήματα με κατάλληλο 
εξοπλισμό, που στελεχώνονται από 
μεικτό κλιμάκιο τριών ένστολων 
αστυνομικών (τάξης, ασφάλειας και 
τροχαίας) και ακολουθούν εβδομαδι
αίο πρόγραμμα περιπολίας, σε απο
μακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας 
επιτόπιες υπηρεσίες στους πολίτες.

Ειδικότερα, η φιλοσοφία του 
θεσμού των Κινητών Αστυνομικών 
Μονάδων και ο τρόπος συγκρότη
σης και λειτουργίας τους, βασίζο
νται στους ακόλουθους άξονες: δι
αμόρφωση μιας νέας αστυνομικής 
πραγματικότητας, όπου η Αστυνομία

μεταβαίνει με δική της πρωτοβου
λία στον πολίτη, συμπληρωματική - 
εναλλακτική αναβάθμιση του αστυ
νομικού έργου, επαναπροσδιορισμός
της τοπικής αρμοδιότητας των αστυ
νομικών Υπηρεσιών, ικανοποίηση 
των αναγκών και προσδοκιών των 
πολιτών, απάντηση στο χρόνιο αίτη
μα των τοπικών κοινωνιών σχετικά 
με την αδυναμία πρόσβασης στις 
αστυνομικές Υπηρεσίες, έμπρακτη 
αστυνομική παρουσία σε περισσότε
ρες τοπικές κοινωνίες, ακόμα και σε 
απομακρυσμένες περιοχές, αποφυγή 
ταλαιπωρίας μετάβασης στις αστυ
νομικές Υπηρεσίες των ηλικιωμένων, 
κυρίως, ατόμων, καθώς και άλλων 
ευπαθών ομάδων.

Ως προς την αποστολή των Κι
νητών Αστυνομικών Μονάδων, αυτή 
συνίσταται στη συμπλήρωση της ορ
γανωμένης αστυνομικής δράσης, 
ιδίως σε θέματα γενικής αστυνό
μευσης. μέσω της διενέργειας πε
ριπολιών και της εξυπηρέτησης των 
πολιτών και ειδικότερα εστιάζεται: 
στην αμεσότερη διεκπεραίωση ζητη
μάτων, καθημερινού χαρακτήρα, στην

καταγραφή και διεκπεραίωση ιδιαί
τερων προβλημάτων στην περιοχή 
δραστηριοποίησής τους, στην άμε
ση παροχή αστυνομικών υπηρεσιών 
στους πολίτες, στην ανάπτυξη σχέσε
ων επικοινωνίας και συνεργασίας και 
στην παροχή πληροφοριών, οδηγιών, 
συμβουλών κ.λπ. στους πολίτες, στον 
εντοπισμό προβλημάτων της τοπικής 
κοινωνίας και των παραγόντων που 
τα προκαλούν. στην αντιμετώπιση πα
ράνομων δραστηριοτήτων ή θεμάτων, 
που τυγχάνουν αστυνομικής διερεύ- 
νησης. στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών, στο πλαίσιο της 
ενιαίας και συνολικής πολιτικής αστυ
νόμευσης. την οποία εφαρμόζουν οι 
σύγχρονες Ευρωπαϊκές Αστυνομίες.

Απώτερος σκοπός της λειτουρ
γίας αυτού του σύγχρονου μοντέλου 
αστυνομικής διαχείρισης τοπικών 
θεμάτων και προβλημάτων - μεσαί
ου επιπέδου -. που χρήζουν άμεσης 
διαχείρισης ή επίλυσης, είναι η εν
σωμάτωση των Κινητών Αστυνομι
κών Μονάδων στις τοπικές κοινωνί
ες των περιοχών δραστηριοποίησής 
τους.

Απολογισμός Κινητών Αστυνομικών Μονάδων από την εφαρμογή τους (Απρίλιος 2015 -  Απρίλιος 2016)

Κατά το δμηνο της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος (τέλη Απριλίου - τέλη Δεκεμβρίου 2015), αρχικά, ενερ
γοποιήθηκαν τέσσερις Κινητές Αστυνομικές Μονάδες σε Αρκαδία. Εύβοια. Ιωάννινα και ζάνθη. Στη συνέχεια, στο τέλος 
της θερινής περιόδου, ξεκίνησε η λειτουργία του θεσμού και σε Φθιώτιδα. Άρτα. Πρέβεζα, ορεινή Κορινθία και Μάνδρα 
Αττικής. Περαιτέρω, από την 23-10-2015 ξεκίνησε η εφαρμογή του και σε περιοχές της Διεύθυνσης Αστυνομίας Γρε- 
βενών. Από τα στατιστικά στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τα αποτελέσματα της δραστηριότητας των 
Κινητών Αστυνομικών Μονάδων εκτιμώνται ως ιδιαίτερα θετικά, ενώ ανάλογη είναι και η ανταπόκριση των πολιτών. Όπως 
προκύπτει από την αποτίμηση του θεσμού, το χρονικό διάστημα της εφαρμογής του (Απρίλιος 2015 -  Απρίλιος 2015) 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.488 δρομολόγια, ενώ περισσότερα από 22.100 άτομα και 1.254 εκπρόσωποι διάφορων 
Φορέων ήρθαν σε επικοινωνία και επαφή με τους αστυνομικούς των Κ.Α.Μ. Στο πλαίσιο αυτό το προσωπικό των Κ.Α.Μ. 
πραγματοποίησε πλήθος προληπτικών ελέγχων σε άτομα και οχήματα και ανταποκρίθηκε σε εκατοντάδες αιτήματα 
πολιτών και Φορέων, παρέχοντας την απαιτουμένη υποστήριξη και συνδρομή. Ειδικότερα, διευθέτησε διαφορές με 
διαδικασίες διαμεσολάβησης, έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για την πρόληψη έκνομων ενεργειών, την 
πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την αντιμετώπιση δυσμενών και ακραίων καιρικών φαινομένων και τη ρύθμιση θεμάτων 
ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντες, ενώ παρείχε πληροφορίες και υποστήριξη για ζητήματα, που απασχολούν τους 
πολίτες στην καθημερινότητά τους (δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων, αδειών κατοχής όπλων, 
βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας κλπ). Γενικότερα, η συμβολή των Κ.Α.Μ. αξιο
λογείται ως ιδιαίτερα σημαντική στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και δράσης σε δυσπρόσιτες περιοχές, 
στην πρόληψη -  αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών και στην ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας 
και συμφιλίωσης με τους κατοίκους και τους Φορείς των περιοχών, παράγοντες που συντελούν καθοριστικά στην 
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. ■
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)

Π
ρωτόκολλο Συνεργασίας υπέ
γραφαν το Υπουργείο Προστα
σίας του Πολίτη και ο Οργανι

σμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑ
ΝΑ). 20 Μάίου 2016, στη διάρκεια ε ι
δικής προγραμματισμένης εκδήλω
σης στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης» 
του Υπουργείου. Στην εκδήλωση συμ
μετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δημό
σιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστά- 
κης και ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. 
Ευάγγελος Καφετζόπουλος. οι οποί
οι συνυπέγραψαν το Πρωτόκολλο Συ
νεργασίας, καθώς και ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Το 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας, που απο
τελεί επιστέγασμα της άριστης πολυ
ετούς συνεργασίας των δυο πλευρών, 
στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμι
ση, ενίσχυση και υποστήριξη μιας 
σειράς κοινών δράσεων.

Ενδεικτικά, το πρωτόκολλο προ
βλέπει:
► τη θεσμοθετημένη συνεργασία 

με την Υπηρεσία Αμεσης Πα
ρέμβασης του ΟΚΑΝΑ για ανη
λίκους και νεαρούς παραβάτες 
-  χρήστες ναρκωτικών ουσιών.

► την προαγωγή της ψυχοκοινω- 
νικής υγείας και την ευαισθη- 
τοηοίηση των αστυνομικών σε 
θέματα πρόληψης των εξαρτή
σεων. με τα κατά τόπους Κέντρα 
Πρόληψης των εξαρτήσεων του 
ΟΚΑΝΑ.

► την κατάρτιση και υλοποίηση εκ
παιδευτικών προγραμμάτων του 
αστυνομικού προσωπικού, με τη 
συνδρομή του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

Ο κ. Αναγνωστάκης αναφέρθηκε 
στην εξαιρετική συνεργασία των δυο 
πλευρών στον τομέα της αντιμετώπι
σης του πολυσύνθετου προβλήματος 
των ναρκωτικών "που πλήττει κυρίως 
ένα ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, 
τη νεολαία μας", όπως χαρακτηριστι
κά τόνισε, ενώ επισήμανε τη συμβο
λή του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας 
(ΚΕ.ΜΕ.Α.) στην κατάρτιση των κοι
νών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 
τον ΟΚΑΝΑ. Επιπλέον, υπογράμμισε 
ότι αποτελεί "σταθερή βούληση του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
η συνεργασία αυτή να ενισχυθεί. να 
επεκταθεί και να διευρυνθεί, προς 
όφελος των πολιτών". Ο κ. Καφετζό
πουλος αναφέρθηκε στη σημασία που 
αποδίδει ο ΟΚΑΝΑ στην πρόληψη και 
στα αποτελέσματα που παράγει στον 
τομέα αυτό η άριστη συνεργασία με τις 
αστυνομικές Αρχές, προσθέτοντας ότι 
η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, με στόχο την ανταλ
λαγή εμπειριών, ιδεών και απόψεων, 
αποτελεί μια σημαντική παράμετρο 
της κοινής προσπάθειας στον αγώνα 
κατά των ναρκωτικών. Ο Αρχηγός του 
Σώματος τόνισε ότι η καταπολέμηση

των ναρκωτικών αποτελεί μια από τις 
βασικές προτεραιότητες της Ελληνι
κής Αστυνομίας, υπογραμμίζοντας 
ότι το Αρχηγείο θα υπηρετήσει με 
ιδιαίτερη θέρμη τους σκοπούς και 
τις πτυχές του Πρωτοκόλλου Συνερ
γασίας. θεωρώντας ότι η πρόληψη 
και η ευαισθητοποίηση προσφέρουν 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ακό
μη ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντι
στράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος, 
η Προϊστάμενη του Επιτελείου Αντι
στράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλει
ας Υποστράτηγος Γεώργιος Σκανδα- 
λόκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου 
Ταξίαρχος Παναγιώτης Κούμπουλας, 
ο Διευθυντής του Κέντρου Μελετών 
Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) Υποστράτηγος 
(ε.α.) Βασίλειος Γκρίζης και εκ μέ
ρους του ΟΚΑΝΑ οι κ.κ Ευγενία Στα- 
Θακοπούλου-Προϊσταμένη Τμήματος 
Προγραμμάτων & Χρηματοδότησης. 
Νίκη Γεωργαλά-Προϊσταμένη Τμήμα
τος Εφαρμογών Πρόληψης και Ελένη 
Κερασιώτη-Αρμόδια Υπηρεσίας Άμε
σης Κοινωνικής Παρέμβασης. ■
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ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
Σ Τ ΙΣ  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

«. Π ροσφ έρονται 2 -3 δ ιαφ ορετικά φ αγητά  ημερησίω ς

Περιλαμβάνονται: κυρίως πιάτο, φρούτο, σαλάτα
και κάθε Παρασκευή, τυρί ή γλυκό & κρασί ή αναψυκτικό

Τ ιμ ές: Γεύμα & Δ ε ίπ ν ο  3 ευρώ , Μ όνο δ ε ίπ ν ο  2 ευρώ

Γ.Α.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ(Π.Ράλλη)
Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ.Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ (Κα.σαριανή)
Δ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ευκλείδης) 
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
Α.Δ. ΑΧ ΑΙΑΣ

Καθημερινά: 12.00-16.30 και 19.00-23.00, Κυριακές & Αργίες προσφέρεται μόνο Γεύμα

____

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 1 3 :0 0 ’ 
Τετάρτη, Παρασκευή 08 :00 ' - 1 5 :0 0 ’

2 0 :3 0 ’/

I f  φ & Η Μ Ο Τ Β Ρ Ε Ι ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ  ΑΓΟΛΑΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ττίΛ. 210-9591911, 210-9541761

____  ΕΙΔΗ

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 

ΤΡΟΦΙΜΑ

ϋ»ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

θ '  ΒΙΒΛΙΑ 

θ '  ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ

θ '  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 

θ '  ΟΠΤΙΚΑ 

θ '  ΥΑΛΙΚΑ

θ '  ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

S ' ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕ
τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Τζανέχο Φιλιππάκο για την πολυετή του προσφορά 
στην αστυνομική εκπαίδευση

Σε ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς και πολύ
τιμης προσφοράς του στην Αστυνομική Ακαδη
μία, η Σχολή Αξιωματικών και η Σχολή Μετεκ

παίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνο
μίας, απένειμαν τιμητικές πλακέτες στον Αναπληρω
τή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτο Φιλιππάκο.

0 κ. Γενικός Γραμματέας διδάσκει ως Τακτικός Κα
θηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία επί 27 έτη μέχρι 
σήμερα, θέματα Δημοσίου Κατηγόρου και Αστυνομίας 
Τάξης, ειδικότερα Λειτουργία Αστυνομικών Υπηρεσιών 
και Πεζές και Εποχούμενες Περιπολίες,

Τελετή βράβευσης στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Ο Διοικητής της Σχολής Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Τα- 

ξίαρχος κ. Ιωάννης Χουζούρης, απέ- 
νειμε στις 13 Απριλίου, τιμητική πλα
κάτα στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμ
ματέα κ. Τζανέτο Φιλιππάκο, για την 
πολυετή, υποδειγματική και με ήθος

προσφορά του στην εκπαίδευση.
Η απονομή πραγματοποιήθηκε 

στις εγκαταστάσεις της Σχολής, πα
ρουσία του Διοικητή της Αστυνομι
κής Ακαδημίας, Υποστρατήγου κ. 
Βασιλείου Μωυσίδη, άλλων Αξιω
ματικών της Σχολής, καθώς και των 
σπουδαστών του Τμήματος Επαγ

γελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυ- 
παστυνόμων, στο οποίο ο κ. Φιλιη- 
πάκος διδάσκει «Θέματα Δημοσίου 
Κατηγόρου».

Η απονομή έλαβε χώρα μετά την 
ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δι
άλεξης του Γενικού Γραμματέα, ο 
οποίος μεταξύ άλλων, κατά την πα
ραλαβή της αναμνηστικής πλακέτας, 
ανέφερε τα εξής:

«Όλοι γνωρίζουμε πως τόσο η 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπη
ρεσιών προς την κοινωνία, όσο και 
η αναβάθμιση του ίδιου του Σώμα
τος, συνδέονται αναπόσπαστα με την 
παροχή σύγχρονης, ουσιαστικής και 
συνεχούς εκπαίδευσης και μετεκπαί
δευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι και η υφίστης σημασίας απο
στολή της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Ειδικά για τη Σχολή Μετεκπαί
δευσης και Επιμόρφωσης, είναι χαρά
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μου να βλέπω ότι διαρκώς εκσυγχρο
νίζεται και εφαρμόζει σε πολλές πε
ριπτώσεις καινοτόμες μορφές μετεκ
παίδευσης του προσωπικού της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Και είναι τιμή μου 
να συμβάλλω κι εγώ με τη σειρά μου 
στην ενίσχυση του έργου της Αστυνο
μικής Ακαδημίας».

Επίσης, ο κ. Φιλιππάκος τόνισε 
στους σπουδαστές πόσο πολύτιμη ε ί
ναι για όλους η βοήθεια συναδέλφων, 
συνεργατών και φίλων και ευχαρίστη
σε ιδιαιτέρως τους ίδιους τους σπου
δαστές και μαθητές του, όλα αυτά τα 
χρόνια, τονίζοντας πως: «Η σχέση κα
θηγητή -  σπουδαστών είναι αμφίδρο-

μη και όσο αξία έχουν οι γνώσεις και 
τα διδάγματα που αποκομίζουν οι μα
θητές από τους δασκάλους τους, άλλο 
τόσο αξία έχουν και τα μαθήματα που 
παίρνουν οι δάσκαλοι από τους μαθη
τές. Και νιώθω πραγματικά τυχερός, 
γιατί δίδαξα και διδάχτηκα από τους 
μαθητές μου».

Διάλεξη και τελετή βράβευσης στη Σχολή Αξιωματικών

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
σπουδών της Σχολής Αξιωμα
τικών Ελληνικής Αστυνομίας, ο 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας κ. 
Τζανέτος Φιλιππάκος ανέπτυξε στις 
22 Απριλίου, υπό μορφή διάλεξης 
στους δόκιμους Υπαστυνόμους, το 
θέμα «Εκπαίδευση, Σύγχρονη Αστυ
νομική Διοίκηση και Ηγεσία» και ακο
λούθησε η επίδοση τιμητικής ηλακέ- 
τας από το Διοικητή της Σχολής Αξι
ωματικών, Ταξίαρχο κ. Λάμπρο Κα- 
τσίφα.

Τη διάλεξη παρακολούθησαν ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Διαμα- 
ντόπουλος. η Προϊσταμένη Επιτελεί
ου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αντιστράτηγος κα Ζαχαρούλα Τσιρι- 
γώτη, ο Διοικητής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας. Υποστράτηγος κ. Βασί
λειος Μωυσίδης. ο Προϊστάμενος 
του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστα
σίας Συνόρων, Υποστράτηγος κ. Εμ
μανουήλ Γρηγοράκης, άλλοι Αξιωμα
τικοί του Σώματος, ο Αντιπύραρχος κ. 
Χρήστος Καλογερόπουλος της Διεύ
θυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων 
Εμπρησμού ως εκπρόσωπος του Πυ
ροσβεστικού Σώματος, ο Διευθυντής 
του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας κ. 
Βασίλειος Γκρίζης, ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Πολιτιστικού Κέντρου Ελλη
νικής Αστυνομίας κ. Κωνσταντίνος 
Γρίβας και άλλοι προσκεκλημένοι.

0 κ. Φιλιππάκος ξεκίνησε με συ
νοπτική ανασκόπηση της οργανω

μένης Αστυνομίας στην Ελλάδα και 
στη συνέχεια ανέλυσε την προσφο
ρά της Εκπαίδευσης και τον κρίσι
μο ρόλο της, με ειδικότερη αναφορά 
στην Αστυνομική Εκπαίδευση και την 
Αστυνομική Επιμόρφωση, που παρέ
χονται από την Ακαδημία της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

Ακολούθως, ανέλυσε την έννοια 
της διοίκησης και τη σχέση της με 
την ηγεσία, ενώ αναφέρθηκε διεξοδι
κό στη σημασία της σύγχρονης αστυ
νομικής διοίκησης και στον τρόπο με 
τον οποίο αυτή οφείλει να ασκείται, 
ειδικότερα στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Επιπλέον, μίλησε για τις δυσκο
λίες που οι αυριανοί αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας ενδέχεται να 
συναντήσουν στην επαγγελματική 
τους πορεία, παρέχοντας εμπειρικές 
συμβουλές σχετικά με συγκρουσια

κός καταστάσεις κατά την εφαρμο
γή του τρόπου άσκησης της διοίκη
σης, στη διάρκεια της πορείας τους 
στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο της διάλεξης του Ανα
πληρωτή Γενικού Γραμματέα προβλή
θηκαν σύντομα βίντεο με αρχειακό 
υλικό που οι συνεργάτες του κ. Φιλιπ- 
πάκου συγκέντρωσαν σε συνεργασία 
με την Αστυνομική Ακαδημία και τη 
Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσί
ων Σχέσεων και το περιοδικό «Αστυ
νομική Ανασκόπηση», καθώς και με 
σύγχρονο υλικό από βίντεο του Σώμα
τος, που βρίσκονται αναρτημένα στο 
κανάλι της Ελληνικής Αστυνομίας στο 
YouTube.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα της 
ομιλίας του Γενικού Γραμματέα, έχουν 
ως εξής:

«Οι άνδρες και οι γυναίκες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, κάτω από ομο-
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λογουμένως αντίξοες συνθήκες, κα
λούνται να εκτελέσουν σε καθημερινή 
βάση τη σύνθετη και απαιτητική απο
στολή τους, διαφυλάσσοντας τη δημό
σια τάξη και ασφάλεια, και παράλλη
λα ενισχύοντας την κοινωνική ειρή
νη και συνοχή. Και ακριβώς επειδή 
τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς 
και οι απαιτήσεις της κοινωνίας αυ
ξάνονται. είναι επομένως επιτακτική 
η ανάγκη για σύγχρονη, ουσιαστική 
και συνεχόμενη εκπαίδευση, μετεκ
παίδευση και επιμόρφωση όλων των 
αστυνομικών.

Η επιτυχία στη διοίκηση περιλαμ
βάνει την τοποθέτηση των κατάλλη
λων προσώπων στις προβλεπόμενες 
θέσεις, ήτοι την πετυχημένη στελέχω- 
ση. Η επιλογή και η τοποθέτηση του 
εκάστοτε προσώπου πρέπει να γίνεται 
με βάση τα επαγγελματικά και πνευ
ματικά προσόντα, την πείρα και τις τυ
χόν ειδ ικές ικανότητες, την προσω
πικότητα. το χαρακτήρα και την ιδ ι
οσυγκρασία του. Όταν ο κατάλληλος 
άνθρωπος τοποθετείται στην κατάλ
ληλη θέση, οι πιθανότητες να αναδει- 
χθεί ένας διοικητής σε ηγέτη αυξά
νονται. με αποτελέσματα άκρως θετι
κά και για το Σώμα, αλλά και για την 
κοινωνία».

Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά 
του σύγχρονου ηγέτη, ο κ. Φιλιππά- 
κος επεσήμανε:

«Το να λαμβάνει ένας διοικητής τις 
σωστές και συχνά δύσκολες αποφά
σεις αποτελεί σίγουρα βασικό χαρα
κτηριστικό ηγετικής προσωπικότητας. 
Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Ο ηγέτης 
είναι σύμβολο ενότητας και συνερ
γασίας. Είναι εκείνος, που θα εξα
σφαλίσει την αρμονία, θα συντονίσει 
τις προσπάθειες και θα οδηγήσει την 
ομάδα του στην πραγματοποίηση των 
σκοπών της.

Στην Ελληνική Αστυνομία και γε
νικά σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας, 
όπως και στις Ένοπλες Δυνάμεις και 
τους Δημόσιους Οργανισμούς, η ανά
γκη για την ύπαρξη «ηγέτη» είναι αυ
ταπόδεικτη. Η Εξουσία, όμως, που πα

ρέχεται στους βαθμοφόρους δεν απο
τελεί οπωσδήποτε και πιστοποιητικό 
ηγετικής ικανότητας.

Ο σύγχρονος ηγέτης οφείλει να ε ί
ναι η κεφαλή του οργανικού συνόλου, 
να εμπνέει υπακοή και αγάπη και να 
κερδίζει τις καρδιές των υφισταμένων 
του. Να παρατηρεί, να σκέπτεται, να 
αποφασίζει και να παρεμβαίνει κα
ταλυτικά. προκειμένου να ελέγχει τις 
καταστάσεις. Να δημιουργεί πνεύμα 
συνεργασίας και σύμπνοιας και να κα
τευθύνει το προσωπικό σαν ενιαίο σύ
νολο. Ο σύγχρονος ηγέτης θα πρέπει 
να διαθέτει όραμα και -πολύ βασικό- 
να το μεταδίδει και στα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας».

Στη συνέχεια της διάλεξής του, ο 
κ. Φιλιππάκος υπογράμμισε στους δό
κιμους Αξιωματικούς ότι ο σεβασμός 
δεν επιβάλλεται, αλλά κερδίζεται και 
ότι ένας διοικητής με πραγματικά ηγε
τικές ικανότητες είναι εκείνος που οι 
υφιστάμενοί του θαυμάζουν, αγαπούν 
και ακολουθούν, γιατί η εμπιστοσύνη, 
που τους εμπνέει, είναι αποτέλεσμα 
των ικανοτήτων και της προσωπικό
τητάς του. Όπως, επίσης, τόνισε:

«Δεν αρκεί να έχουμε ιδέες και 
όραμα, αλλά γνώσεις, δύναμη και 
αποφασιστικότητα να υλοποιήσουμε 
το όραμά μας. Και ας μην ξεχνάμε, 
επίσης, ότι. όπως χρειαζόμαστε ηγέ
τες. χρειαζόμαστε και ανθρώπους που 
θα καλλιεργήσουν την ηγεσία. Και σε 
αυτό το κομμάτι η συμβολή της Αστυ
νομικής Ακαδημίας ήταν. είναι και θα 
παραμείνει καθοριστική».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του. ο 
Γζνικός Γραμματέας ευχήθηκε καλή 
δύναμη και καλή συνέχεια στους δό
κιμους υπαστυνόμους για την ολοκλή
ρωση των σπουδών τους και τόνισε, 
μεταξύ άλλων·. «Να ξέρετε ότι είμαι 
δίπλα σας και να γνωρίζετε ότι αυτοί 
που διακρίνονται για την καθαρότητα 
του πνεύματός τους και δεν ασχολού
νται με μικρότητες και σκοπιμότητες, 
είναι και αυτοί που πετυχαίνουν πάντα 
τους επαγγελματικούς τους στόχους 
και -στην περίπτωση του δικού μας

λειτουργήματος- είναι και αυτοί που 
κάνουν τον κόσμο, με τον τρόπο τους, 
καλύτερο».

Μετά την ολοκλήρωση της διάλε
ξης και την τελετή απονομής της τιμη
τικής πλακέτας, ο κ. Τζανέτος Φιλιπ- 
πάκος δήλωσε στο περιοδικό «Αστυ
νομική Ανασκόπηση»:

«Τα τελευταία ιδίως χρόνια, η Ελ
ληνική Αστυνομία επιτυγχάνει σε στα
θερή βάση σημαντικές επιχειρησια
κές επιδόσεις, γεγονός που αποδει- 
κνύει ότι η αποτελεσματικότητά της 
δεν οφείλεται σε ευνοϊκούς συγκυ
ριακούς παράγοντες. αλλά πρωτίστως 
στη μεθοδικότητα. την τεχνογνωσία 
και τον επαγγελματισμό, που πλέον 
διακρίνουν ολοένα και περισσότερο 
τη δράση των ανδρών και γυναικών 
του Σώματος. Κι επειδή επαγγελματι
σμός. μεθοδικότητα και τεχνογνωσία 
δε νοούνται χωρίς σωστή εκπαίδευση, 
οφείλουμε να εξάρουμε το έργο που 
επιτελεί, παρά τις όποιες αντιξοότη
τες. η Αστυνομική Ακαδημία.

Προσωπικά, είμαι βαθιά συγκινη- 
μένος. καθώς τα τελευταία 27 χρόνια 
είχα το προνόμιο και τη χαρά να απο
τελώ μέλος του διδακτικού προσωπι
κού της Αστυνομικής Ακαδημίας. Μου 
προξενεί απίστευτη ικανοποίηση και 
συγκίνηση όταν συναντώ, ακόμα και 
σήμερα, μετά από χρόνια συναδέλ
φους. που θυμούνται και με ευχαρι
στούν για τα όσα έμαθαν υπηρεσιακά 
από εμένα, συναδέλφους, αλλά και 
απλούς πολίτες των οποίων υποθέσεις 
χειρίστηκα και οι οποίοι έχουν να κά
νουν ακόμα και τώρα θετικά σχόλια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από 
καρδιάς την Αστυνομική Ακαδημία 
-τη Σχολή Αξιωματικών σήμερα, και 
τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επι
μόρφωσης πριν λίγες ημέρες- για 
την τιμή, που μου έκαναν. Θα είμαι 
αρωγός στο έργο τους και θα επανα
λάβω ότι είναι χαρά και τιμή μου να 
συμβάλλω στις διαρκείς προσπάθειές 
τους για την παροχή σύγχρονης, διευ- 
ρυμένης και αναβαθμισμένης αστυνο
μικής εκπαίδευσης». ■
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Τη θεατρική παράσταση -  κωμωδία

«Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 1 6ου»
παρουσίασε η θεατρική ομάδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας

ο  Η Λ Ι Α Σ
I < Ύ

Η θεατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 

συγκροτήθηκε το 1999, αποτελείται από αστυνομικούς 

και πολιτικούς υπαλλήλους του Σώματος και έχ ε ι 

λάβει διακρίσεις σε ερασιτεχνικά φεστιβάλ, έχοντας 

αποσπάσει πρώτα βραβεία και επαίνους

Η θεατρική ομάδα της Ελληνι
κής Αστυνομίας παρουσίασε 
(12 Μαΐου 2016). την παράστα

ση «ο Ηλίας του 16ου» σε σκηνοθε
σία του Ιωάννη Κατράνη. Η παράστα
ση. βασισμένη στο ομώνυμο έργο του 
Αλέκου Σακελλάριου, πραγματοποιή
θηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, σε ιδιωτι
κό κολλέγιο των Αθηνών.

Λίγα λόγια για το έργο
Πρόκειται για μια θεατρική κωμωδία 
όπου τρία γκαρσόνια - φίλοι, ο Ηλί
ας. ο θωμάς και ο Βαγγέλης αποφα

σίζουν να κλέψουν τον κυρ' Λάμπρο, 
αφεντικό του Βαγγέλη, ιδιοκτήτη κα
φενείου, ενεχυροδανειστή και κλε
πταποδόχο.
Τη διάρρηξη θα την κάνει ο Θωμάς με 
τη βοήθεια του Ηλία. ο οποίος επιφορ
τίζεται με το ρόλο του «τσιλιαδόρου», 
μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό. 
Ωστόσο, λόγω μιας κλοπής σε διπλα
νό σπίτι, για την οποία κατηγορείται 
μία υπηρέτρια, ο Ηλίας καλείται να 
επέμβει και χωρίς να το καταλάβει, 
αναλαμβάνει αστυνομικά καθήκο
ντα...

Λίγα λόγια για τη θεατρική ομάδα
Η θεατρική ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας συγκροτήθηκε το 1999 
και παρουσιάζει κάθε χρόνο θεατρικές 
παραστάσεις. Αποτελείται από αστυνο
μικούς και πολιτικούς υπαλλήλους του 
Σώματος και σκοπός της είναι η δρα- 
στηριοποίηση του προσωπικού στον 
πολιτιστικό τομέα και η προσέγγιση 
του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου 
και ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινω
νικών ομάδων, μέσα από το χώρο της 
τέχνης και του πολιτισμού. Η θεατρική 
ομάδα από το 2011 έχει δώσει παρα
στάσεις σε Δήμους και σωφρονιστικά 
καταστήματα της χώρας και έχει λάβει 
διακρίσεις σε ερασιτεχνικά φεστιβάλ, 
έχοντας αποσπάσει πρώτα βραβεία και 
επαίνους, προσθέτοντας επιτυχίες και 
διακρίσεις στο βιογραφικό της. Όλες 
οι παραστάσεις της θεατρικής ομάδας 
πραγματοποιούνται αφιλοκερδώς. 
Στην παράσταση παρευρέθηκαν ο Ανα
πληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουρ
γείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα
συγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος 
και ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας

Ο κ. Τζανέτος Φιλιππάκος στον 
χαιρετισμό του απηύθυνε
«..Σήμερα ειδικά, αισθάνομαι πως ε ί
μαστε -  και πράγματι είμαστε -  μια 
μεγάλη οικογένεια. Νιώθω ιδιαίτερη 
χαρά, που βλέπω το αστυνομικό και 
πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας να στηρίζει τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις.
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Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, βρι
σκόμαστε σήμερα στην παρουσίαση του θεατρικού έργου 
« ο Ηλιος του 16ου» από τη θεατρική ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, γεγονός που αποδεικνύει την πολύπλευρη και 
πολυσήμαντη πνευματική καλλιέργεια, που διαθέτει το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Πίσω από τις αστυνομικές στολές υπάρχουν πάνω από όλα 
άνθρωποι βιοπαλαιστές, όπως όλοι μας. άνθρωποι που συν
δυάζουν το καθήκον τους με την κοινωνική προσφορά και την 
πνευματική τέρψη. άνθρωποι, που αναπτύσσουν τα ιδιαίτερα 
ταλέντα τους μέσα στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ο Κάρολος Κουν. ο ιδρυτής του θεάτρου τέχνης είχε πει «Κά
νουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας. το κοι
νό. που μας παρακολουθεί, κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να 
δημιουργηθεί ένας πλατύς, φυχικά πλούσιος και ακέραιος 
πολιτισμός στον τόπο μας». Κι αυτό είναι πράγματι σημείο 
αναφοράς για την Ελληνική Αστυνομία, καθώς αποδεικνύε- 
ται η συνοχή του Σώματός μας με την Κοινωνία και τον Πο
λιτισμό του τόπου μας.
Η ποιότητα ενός θεατρικού έργου είναι η ποιότητα των ιδεών 
του. Και τα μηνύματα που περνάει, δεν είναι τυχαία. Σημα
σία έχει με ποιο τρόπο τα εισπράττει ο καθένας από εμάς. Σε 
κάποιο βαθμό όλα είναι ρεαλιστικά. Δεν υπάρχουν σύνορα 
ανάμεσα στη φαντασία και στο πραγματικό.
Οπότε, αφού μας δίνεται η ευκαιρία για ένα μικρό διάλειμμα 
από τη σκληρή καθημερινότητα, ας απολαύσουμε τη θεα
τρική αυτή παράσταση και ας χαθούμε στη μαγεία του θεά
τρου. ας δούμε την καθαρότητα της εποχής εκείνης, που θα 
ταξιδέψουμε και ας γελάσουμε μέσα από την καρδιά μας. 
που το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη.
Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε.»

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας στον χαιρε
τισμό του ανέφερε τα ακόλουθα
«...Συγκινούμαι που βλέπω τόσο πολύ κόσμο απόψε και ε ί
μαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτή σας την παρουσία. Κύριε 
Ευρωβουλευτά, κ. Γζνικέ Γραμματέα, αγαπητέ κύριε συνά
δελφε Αρχηγέ του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Ακτο-
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φυλακής, με συγκινείτε, που βρίσκεστε 
απόφε μαζί μας. Αγαπητοί προσκεκλη
μένοι. κυρίες κύριοι συνάδελφοι. Επι- 
τρέφτε μου μια δυο μικρές αναφορές 
Μια αναφορά στο αυτονόητο δικαίωμα 
του προσωπικού της Αστυνομίας, έν
στολου και πολιτικού, στη ψυχαγωγία. 
Αφετέρου, μια παραδοχή της ανάγκης 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας 
για εξωστρέφεια στην Ελληνική Κοινω
νία. Αυτό το δικαίωμα του προσωπικού 
και η ανάγκη για εξωστρέφεια μετουσι- 
ώνονται απόψε μέσα από την προσπά
θεια της θεατρικής ομάδας της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Θέλω να ευχαριστή
σω από καρδιάς τους συντελεστές της 
παράστασης' πρώτα και πάνω από όλα 
τους συναδέλφους και το σκηνοθέτη 
τον κ. Γάννη Κατράνη. Ιδιαίτερες ευχα
ριστίες θέλω να εκφράσω στην κυρία 
Τίνα Σακελλάριου για την ευγενική της 
προσφορά παραχώρησης των πνευμα
τικών δικαιωμάτων του έργου. Σας ευ
χαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς εσάς δε 
θα ήμαστε απόψε εδώ και δε θα είχα
με τη δυνατότητα να απολαύσουμε αυτή 
την παράσταση. Στον πρόεδρο του Αμε
ρικάνικου Κολλεγίου Αθηνών ευχαρι
στίες πάρα πολλές, γιατί πλέον γίνεται 
σε μόνιμη βάση αυτή η παραχώρηση 
του τόσο όμορφου χώρου Εμείς, κ. Εκ
πρόσωπε του προέδρου. - θέλω να του 
μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας - θα 
προσπαθούμε κάθε χρόνο, αν μας δί
νετε το θέατρο, να το γεμίζουμε. Τέλος, 
θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλ
φους μου ένστολους και πολιτικό προ
σωπικό. ως φυσικούς αποδέκτες αυτής 
της προσπάθειας που κάνει η θεατρική 
ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Σας

ευχαριστώ παρα πολύ για την εδώ σας 
παρουσία. Εύχομαι καλή διασκέδαση.»

Μετά το πέρας της παράστασης 
ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ
ματέας επέδωσε αναμνηστικές 
πλακέτες
► στην κα. Τίνα Σακελλάριου. για την 

ευγενική της χειρονομία να παρα
χωρήσει τα πνευματικά δικαιώματα 
του θεατρικού έργου του συζύγου 
της. Αλέκου Σακελλάριου,

► στον κ. Νίκο Πελέκη, εκπρόσωπο 
της εταιρείας «ΈΨΑ» για την ευγε
νική του χορηγία, να καλύψει μέ
ρος των εξόδων της παράστασης 
της θεατρικής ομάδας της Ελληνι
κής Αστυνομίας και

► στον κ. Μιχάλη Ορόντη. εκπρόσω
πο του προέδρου του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Ελλάδος, το οποίο τα τε
λευταία χρόνια φιλοξενεί θεατρι
κές της Ελληνικής Αστυνομίας, πα
ραχωρώντας την αίθουσα θεάτρου 
αφιλοκερδώς.

0 Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. επέδωσε 
αναμνηστικές πλακέτες
► στον κ. Νικόλαο Βαλλάτο, Πρόεδρο 

της Πανελλήνιας Ένωσης Κεραμι- 
στών και Αγγειοπλαστών για την πα
ραχώρηση του χώρου εκδηλώσεων 
«ΚΕΡΑΜΑΡ». για την προετοιμασία 
της θεατρικής παράστασης και

► στο σκηνοθέτη, κ Γιάννη Κατράνη, 
τιμώντας το έργο και τη συμβολή 
του στα πολιτιστικά δρώμενα της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, απονεμήθηκαν τιμητικές δι
ακρίσεις στους συντελεστές και τα

μέλη της θεατρικής παράστασης για 
την άψογη εμφάνισή τους.
Την παράσταση τίμησαν, ακόμα, με 
την παρουσία τους ο Ευρωβουλευτής 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α κ. Στέλιος Κούλογλου. ο Αρ
χηγός του Λιμενικού Σώματος -  Ελ
ληνικής Ακτοφυλακής. Αντιναύαρχος 
Σταμάτιος Ράπτης, ο Υπαρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος 
Ιωάννης Διαμαντόπουλος. η Προϊστα- 
μένη Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα 
Τσιριγώτη, ο Προϊστάμενος του Κλά
δου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης & 
Πληροφορικής, Υποστράτηγος Γεώρ
γιος Κωτσάκης, ο Προϊστάμενος του 
Κλάδου Τάξης. Υποστράτηγος Βασίλει
ος Τζίγκος. ο Προϊστάμενος του Κλά
δου Διοικητικής Υποστήριξης και Αν
θρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχος Αχιλ- 
λέας Σκανδάλης, ο Διευθυντής της Οι
κονομικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος 
Εμμανουήλ Πλουμής. η Διευθύντρια 
της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών. Υποστράτηγος Πηνελόπη 
Μηνιάτη. καθώς και άλλοι αστυνομι
κοί και πολιτικοί υπάλληλοι. ■

Η θεατρική ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. προ- 
κάλεσε τα ευμενή σχόλια του κοινού 
αλλά και των Μ.Μ.Ε. υπέρ των Υπη
ρεσιών όπου οι συντελεστές προέρ
χονται καθώς και του Σώματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Η θεατρική 
παράσταση -  κωμωδία «0 Ηλίας του 
16ου» λόγω της αποδοχής που γνώρι
σε θα παρουσιαστεί στις 06 Ιουνίου στο 
Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και στις 
16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο του 
Νέου Ηρακλείου.
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ΝΕΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, παρουσίασε (19.04.2016). στους 
διαπιστευμένους δημοσιογράφους, τους δυο νέους Εκπροσώπους Τύπου του Σώματος, τον Αστυνομικό Υπο
διευθυντή, Θεόδωρο Χρονόπουλο και την Αστυνόμο Β', Ιωάννα Ροτζιώκου.

Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης», με αφορμή την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων τους. 
Ο Αρχηγός κατά την παρουσίαση των νέων Εκπροσώπων Τύπου, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«......Ήταν από τα πρώτα μελήματα της νέας Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας η επιλογή
και ο ορισμός Εκπροσώπων Τύπου, ούτως ώστε να διευκολυνθείτε στην αποστολή σας.

......πρόκειται για δυο νέους ανθρώπους, έμπειρους στην Αστυνομία, με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά
που θα τους καταστήσουν ικανούς για να έχετε μια πολύ καλή συνεργασία....

.. ..πιστεύω, αισιοδοξώ και ελπίζω ότι η συνεργασία τους μαζί σας. σε ένα πλαίσιο έγκυρης, έγκαιρης, 
αλλά κυρίαρχα ισότιμης ενημέρωσης θα είναι καθοριστική, σεβόμενοι εκατέρωθεν την οριοθέτηση

και τη διακριτικότητα των ρόλων.....»

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεόδωρος Χρονόπουλος

0 Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεόδωρος Χρονόπουλος γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα. 
Κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία το 1995. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας το 1999. με βαθμό πτυχίου 17,015.
Το 2013 αποφοίτησε από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών του 
Σώματος, με βαθμό μεταπτυχιακού τίτλου 20.00 (Αριστα).
Από το Νοέμβριο του 2014 έως το Μάρτιο του 2016, υπηρέτησε στη Διεύθυνση Κρατικής 
Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Τμηματάρχης στο Τμήμα Προστα
σίας Πολιτεύματος. Από το Σεπτέμβριο του 2003 έως τον Οκτώβριο του 2014. υπηρέτησε στη 
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, στο Τμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς 

Τρομοκρατίας, ως αναλυτής του φαινομένου της θρησκευτικά Υποκινούμενης Τρομοκρατίας (Ισλαμιστική Τρομοκρα
τία). καθώς και ως Τμηματάρχης. Από την αποφοίτησή του το 1999 μέχρι και τον Αύγουστο του 2003. υπηρέτησε στο 
Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, καθώς και ως επικεφαλής ομάδας στο Τμήμα Ηθών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για
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την καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων (trafficking).
Έχει λάβει μέρος σε πολυάριθμες ομάδες εργασίας, επίσημες συναντήσεις. Συνέδρια, εκπαιδεύσεις (από εκπαιδευτές 
των Η.Π.Α. και Η.Β.). εργαστήρια, κ.α.. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Europol. Interpol. Cepol. Eurojust. Marshall 
Center κ.λπ), σχετικά με θέματα διεθνούς τρομοκρατίας, γεωπολιτικής, λειτουργίας Μικτής Ομάδας Πληροφοριών, ασφά
λειας πληροφοριών, αντιτρομοκρατίας. διαχείρισης πληροφοριών, χρηματοδότηση τρομοκρατίας, αντιπαρακολούθησης, 
βίαιου εξτρεμισμού. καταπολέμησης της βίας, αντιμετώπισης της εμπορίας ανθρώπων, κ.λπ.
Έχει πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτής σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης. από εξειδικευμένους Βρετανούς εκπαιδευτές 
(Radicalization Awareness Network -  Κέντρο Μελετών Ασφάλειας).
Επιπλέον, έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας (Terrorism Working Party) του Συμβουλίου της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Α εξάμηνο 2014). καθώς και εθνι
κός αντιπρόσωπος -  εμπειρογνώμονας. Επίσης, διετέλεσε εθνικός αντιπρόσωπος -  εμπειρογνώμονας και συμμετείχε 
σε διεθνείς συναντήσεις στους Αναλυτικούς Φακέλους Εργασίας (Analytical Work Files) "HYDRA'' και "DOLPHIN” της 
Europol. καθώς και στην ομάδα Police Working Group on Terrorism -  PW.G.T.
Διαθέτει εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης, ως διδάσκων στην Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία, στο Τμήμα Επαγ
γελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) και στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), στις 
θεματικές ενότητες της διεθνούς τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού.
Μιλάει την Αγγλική γλώσσα.

Αστυνόμος Β ' Ιωάννα Ροτζιώκου

Η Αστυνόμος Β' Ιωάννα Ροτζιώκου γεννήθηκε το 1985 στο Άργος Αργολίδας.
Κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία το 2004. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας το 2008. με βαθμό πτυχίου 18.867.
Από το Δεκέμβριο του 2014 έως το Μάρτιο του 2016. υπηρέτησε στη Διεύθυνση Αστυνομι
κού Προσωπικού του Κλάδου Οργάνωσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, του Αρχηγείου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Από το Μάρτιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2014. υπηρέτησε στη Διεύ
θυνση Αστυνομίας Αργολίδας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Υπασπιστή. Από το 2009 ως και 
το Μάρτιο του 2013 υπηρέτησε στο Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου, αναλαμβάνοντας μεταξύ των 
άλλων και καθήκοντα Υποδιοικητή. Από την αποφοίτησή της το 2008 μέχρι το 2009, υπηρέ

τησε στο Αστυνομικό Τμήμα Άργους και στο Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ναυπλίου, ως Διοικητής.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανε
πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Αθηνών, με βαθμό πτυχίου 8.80 (Άριστα). Στο πλαίσιο αυτό, έχει συγγρά
φει πανεπιστημιακές εργασίες και άρθρα σχετικά με κοινωνικά ζητήματα, την εγκληματικότητα και την οδική ασφάλεια. 
Από το 2011 και κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης ανήκει στην ομάδα Διαπραγματευτών Ομηριών - Κρίσεων της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Ως αστυνομικός-διαπραγματευτής έχει πραγματοποιήσει ενημερωτικές διαλέξεις σε θέματα τόσο 
διαχείρισης κρίσεων, όσο και οδικής ασφάλειας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα 
νεοσυλλέκτων στρατού, συλλόγους ενηλίκων. Έχει λάβει μέρος στη διοργάνωση εκδηλώσεων για θέματα τροχαίας και 
οδικής ασφάλειας, ενώ έχει υπάρξει και εισηγήτρια σε σχετικά Συνέδρια και ημερίδες, τόσο στο εξωτερικό όσο και 
στο εσωτερικό. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερι
κό (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. CEPOL, Ερυθρός Σταυρός. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Erasmus plus κ.λπ.) για 
θέματα δημόσιας και κρατικής ασφάλειας, τροχαίας, ευρωπαϊκά, εκπαιδευτικά κ.α. Μεταξύ άλλων, έχει παρακολουθή
σει σεμινάριο «Διαχείρισης Κρίσιμων Περιστατικών -  Αντιμετώπισης Οικονομικού και Οργανωμένου Εγκλήματος» του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, επιμόρφωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης για θέματα διαχείρισης 
συγκρούσεων και κρίσεων, καθώς και το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού- Ευ
ρωπαϊκού Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρός Ημισελήνου, αποκτώντας το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών.
Έχει λάβει τιμητική διάκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ολλανδίας για τη συμμετοχή της στον προγραμματισμό 
ασφαλείας προσώπων υψίστης ασφαλείας. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τοπικής ένωσης Ι.ΡΑ. (Διεθνής 
Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων) του νομού Αργολίδας, εθελόντρια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πόνος Μυλωνάς 
(Ι.Ο.ΑΣ.). καθώς και του μη κυβερνητικού οργανισμού YOUTHNET HELLAS.
Μιλάει την Αγγλική και Ρουμανική γλώσσα. ■
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ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε
ξαρθρώθηκε εγκληματική ορ
γάνωση διεθνικού χαρακτήρα 
με πολυετή δράση των μελών 

της στη μεταφορά και διαμετακόμιση, 
με φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών με
ταφορών. μεγάλων ποσοτήτων ναρ
κωτικών (κυρίως ακατέργαστης και 
κατεργασμένης κάνναβης καθώς και 
κοκαΐνης), μεταξύ διαφόρων Ευρω
παϊκών Χωρών - της χώρας μας συ- 
μπεριλαμβανομένης - αλλά και από 
την Αλβανία προς την Ευρώπη, προς 
περαιτέρω διακίνησή τους στις παρά
νομες αγορές ναρκωτικών.
Την 8-5-2016. σε οργανωμένες αστυ
νομικές επιχειρήσεις που εκτυλίχθη- 
καν παράλληλα, υπό τον συντονισμό 
Αξιωματικών της Υποδιεύθυνσης Δί
ωξης Ναρκωτικών σε διάφορες περι
οχές της Αττικής (Αφίδνες - Ασπρό- 
πυργο - Γλυκά Νερά - Υμηττό - Κο
ρυδαλλό - Σαλαμίνα - Καλλιθέα - Κη
φισιά). στη Ζάκυνθο και στη Βέροια, 
συνελήφθησαν (15) μέλη της οργάνω
σης. εκ των οποίων (13) ημεδαποί (μία 
γυναίκα) και (2) υπήκοοι Αλβανίας. 
Μέλη της εγκληματικής οργανώσεως

και συνεργοί των ανωτέρω τυγχάνουν, 
επίσης, (2) ημεδαποί και (2) υπήκοοι 
Αλβανίας, που διαμένουν στο εξωτε
ρικό.
Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Δίωξης 
Ναρκωτικών, μετά από πολύμηνες 
έρευνες, σχετικά με την εγκληματική 
δράση των εν Ελλάδι διαβιούνιων κυ
ρίως μελών της εγκληματικής οργά
νωσης. σε συνεργασία με το Γραφείο 
D.E.A. της Πρεσβείας Η.Π.Α. Αθη
νών. και την ομόλογη Υπηρεσία της 
Αλβανικής Αστυνομίας, για το σκέλος 
της δράσης της εγκληματικής οργά
νωσης, που αφορούσε το βαλκανικό 
άξονα, σε συνδυασμό με τη διενέρ
γεια εκτεταμένων εξακριβώσεων, τη 
συλλογή πληροφοριακού υλικού και 
τις διασταυρώσεις δεδομένων ανάλυ
σης εγκληματολογιών πληροφοριών, 
κατάφερε να διακριβώσει τη δομή, 
τον τρόπο ενέργειας και τις τακτικές 
της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς 
και τη διεθνική της δράση, τόσο σε 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης όσο και 
σε χώρες των Βαλκανίων.
Η μεθοδολογία δράσης της εγκλημα

τικής οργάνωσης ήταν πολυεπίπεδη 
και εκτείνετο σε όλο το φάσμα των 
υποδομών, που απαιτούντον για την 
πραγματοποίηση των διεθνών οδικών 
μεταφορών, μέσω και υπό την κάλυ
ψη των οποίων πραγματοποιούνταν 
οι παράνομες μεταφορές των ναρ
κωτικών.
Ειδικότερα, διέθετε μεταφορικές 
εταιρείες (επ' ονόματι «αχυρανθρώ- 
πων») σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώ
ρες. στις οποίες ταξινομούνταν τα 
φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μετα
φορών που διέθεταν, ούτως ώστε να 
αποφεύγεται η στοχοποίησή τους σε 
περίπτωση κατασχέσεως μεταφερο- 
μένων ναρκωτικών και να καθίσταται 
δυσχερής ο εντοπισμός και η συσχέ- 
τισή τους με τα υποκρυπτόμενα μέλη 
της εγκληματικής οργάνωσης. 
Αναφορικά με τη διακίνηση ποσοτή
των ακατέργαστης κάνναβης από την 
Αλβανία προς την Ελλάδα και Δυτική 
Ευρώπη, ο άχρονος υπήκοος Αλβα
νίας (κάτοικος εξωτερικού) ήταν επι
φορτισμένος με το ρόλο του χρηματο
δότη. αλλά και τη διεύθυνση των με-
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ταφορών από την Αλβανία προς την 
Ελλάδα και την Ευρώπη, οδικώς με 
φορτηγά αυτοκίνητα, αλλά και δια θα
λάσσης με ταχύπλοα σκάφη.
Άμεσος συνεργάτης του και συντο
νιστής της μεταφοράς, της προσω
ρινής αποθήκευσης και διαμετακό
μισης μέσω Ελλάδος, ήταν ο 46χρο- 
νος ημεδαπός συλληφθείς, ο οποίος 
ήταν υπεύθυνος και με την παραλα
βή των χρηματικών πόρων για την 
χρηματοδότηση των μεταφορών, την 
ανεύρεση και στρατολόγηση υποστη
ρικτικών μελών, καθώς και επαγγελ- 
ματιών αυτοκινητιστών, προκειμένου 
να εκτελούν τα δρομολόγια ως οδη
γοί των φορτηγών αυτοκινήτων, μέσα 
στα οποία αποκρύπτονταν οι ποσότη
τες των ναρκωτικών.
Αναφορικά με τη διακίνηση των ναρ
κωτικών από και προς την Δυτική Ευ
ρώπη. οι δρώντες σε επιχειρηματικό

ν Γ  ^

επίπεδο σε διάφορες Ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως Ολλανδία και Βέλγιο, ο 
50χρονος υπήκοος Αλβανίας, που δι
αμένει στο εξωτερικό, και ο 59χρονος 
ημεδαπός συλληφθείς, ήταν επιφορ
τισμένοι με την οργάνωση και συντο
νισμό. σε συνεννόηση με άλλα εγκλη
ματικά δίκτυα διακίνησης ναρκωτι
κών της Ευρώπης, παρανόμων μετα
φορών μεταξύ των διαφόρων Ευρω
παϊκών χωρών, διαθέτοντας, παράλ
ληλα. στις χώρες αυτές αποθηκευτι
κούς χώρους.
Επιπρόσθετα, ο 52χρονος συλλη
φθείς ημεδαπός, βασικό μέλος της 
εγκληματικής οργάνωσης στην Ελ
λάδα, ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορίου 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ήταν 
επιφορτισμένος με τον εφοδιασμό της 
εγκληματικής οργάνωσης με φορτη
γά αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα 
οχήματα, με την ανεύρεση νομίμων 
φορτίων, που θα χρησιμοποιούνταν 
ως κάλυψη των παρανόμων μεταφε- 
ρόμενων ναρκωτικών και την ανεύρε
ση οδηγών για την πραγματοποίηση 
των παρανόμων μεταφορών.
Τη μετασκευή μερών των φορτηγών 
αυτοκινήτων με ειδικές κρύπτες απο- 
κρύψεως είχαν αναλάβει δύο ημε
δαποί - μέλη της σπείρας - οι οποί
οι πραγματοποιούσαν τις ειδικές κα
τασκευές αποκρύψεως (κρύπτες) σε 
συνεργεία φορτηγών αυτοκινήτων, 
που διατηρούσαν στην περιοχή του 
Ασπροπύργου. Επιπρόσθετα, σε αρ
κετές περιπτώσεις συλλήψεων μελών

της οργάνωσης, απέστελλαν διάφορα 
χρηματικά ποσά στους συλληφθέντες 
ή σε μέλη των οικογενειών τους, με 
προφανή σκοπό την μη αποκάλυψη 
της δομής της εγκληματικής οργα- 
νώσεως.
Επίσης, μέλος της εγκληματικής ορ
γάνωσης που ζει μόνιμα στη Βουλγα
ρία. ήταν επιφορτισμένος με το ρόλο 
της διεκπεραίωσης των απαιτούμε- 
νων διαδικασιών για την ίδρυση ε ι
κονικών εταιρειών «βιτρίνα» και της 
ταξινόμησης εγγραφής σε αυτές των 
φορτηγών αυτοκινήτων, επ' ονόματι 
«αχυρανθρώπων» σε διάφορες χώ
ρες της Ευρώπης (κυρίως στην Αυ
στρία και τη Βουλγαρία).
Στη συνέχεια των ερευνών και όπως 
διαπιστώθηκε:
Την 25-01-2014 από τις Λιμενικές Αρ
χές του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πα- 
τρών. κατελήφθη 62χρονος υπήκοος 
Βουλγαρίας, να μεταφέρει, με σκοπό 
την εξαγωγή από την Ελλάδα, ποσό
τητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 
-451- κιλών και -355- γραμμαρίων 
περίπου, εντός φορτηγού αυτοκινή
του διεθνών μεταφορών με επισυρό- 
μενο. Στην εν λόγω υπόθεση κατηγο- 
ρήθηκε ως ηθικός αυτουργός 59χρο- 
νος ημεδαπός μέλος της οργάνωσης. 
Την 04-12-2014 σε συνοριακό σταθμό 
στα σύνορα Σερβίας - FYROM, κατε
λήφθη από Αρχές Σερβίας ημεδαπός 
να κατέχει ποσότητα ακατέργαστης 
κάνναβης βάρους-678.500-γραμμα
ρίων σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη
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εντός επισυρόμενου θαλάμου φορτη
γού διεθνών μεταφορών συνιδιοκτη- 
σίας με 52χρονο ημεδαπό συλληφθέ- 
ντα μέλος της οργάνωσης.
Την 19-04-2015 κατελήφθη από τις 
Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου 
38χρονος ημεδαπός, να κατέχει -23- 
κιλά κοκαΐνης σε ειδικά διαμορφω
μένη κρύπτη εντός φορτηγού διε
θνών μεταφορών, το οποίο οδηγούσε 
ο ίδιος και με επισυρόμενο θάλαμο 
ιδιοκτησίας εταιρείας συμφερόντων 
του 50χρονου υπηκόου Αλβανίας, 
μέλους της οργάνωσης, που διαμέ
νει στο εξωτερικό.
Την 30-04-2015 στην περιοχή Kulata 
Βουλγαρίας κατελήφθη ημεδαπός να 
κατέχει -531- κιλά ακατέργαστης κάν
ναβης εντός φορτηγού αυτοκινήτου 
διεθνών μεταφορών με επισυρόμενο 
θάλαμο, το οποίο οδηγούσε ο ίδιος, 
ιδιοκτησίας εταιρείας συμφερόντων 
33χρονου συλληφθέντα ημεδαπού 
μέλους της οργάνωσης.
Τελικά, περί τα τέλη Απριλίου του 
2016 από τα μέλη του εγκληματικού 
κυκλώματος οργανώθηκε η μεταφο
ρά και εισαγωγή στην Ελλάδα από την 
Αλβανία μεγάλης ποσότητας ακατέρ
γαστης κάνναβης της οποίας η πα
ραλαβή θα πραγματοποιούνταν στη 
Ζάκυνθο. Κατόπιν των ανωτέρω, πε
ρί την 11.30 ώρα της 8-5-2016 αστυ
νομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ναρκωτικών προέβησαν στη Ζάκυν
θο στη σύλληψη πέντε (5) μελών της 
οργάνωσης και στην κατάσχεση των 
-678- κιλών και -500- γραμμαρίων

ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και 
των φορτηγών μεταφοράς και αποθή
κευσής της. ταυτόχρονα δε στην Πά
τρα όπου είχαν πλεύσει, συνελήφθη- 
σαν και άλλα (2) μέλη της οργάνωσης 
και κατασχέθηκε ταχύπλοο σκάφος. 
Με τη συνδρομή των Λιμενικών Αρ
χών της Ζακύνθου ερευνήθηκε εξο
νυχιστικά η νησίδα, όπου είχαν προ
σωρινούς αποθηκευθείτα ναρκωτικά, 
ενώ άνδρες του Λιμενικού συνέδρα
μαν και στη μεταφορά κρατουμένων, 
κατασχεθέντων και των επιχειρησι
ακών ομάδων κατά την αποχώρησή 
τους από τη νήσο Ζάκυνθο. Σε έρευ
νες σε περιοχές της Αττικής (Γλυκά 
Νερά. Νίκαια. Καλλιθέα. Αφίδναι. 
Υμηττό, Παγκράτι). στη Ζάκυνθο και 
στη Βέροια, σε οικίες και οχήματα 
των προαναφερομένων εμπλεκομέ- 
νων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► -678-κιλά κα ι-500.8-γραμμ. ακα

τέργαστης κάνναβης
► -57- γραμμ. κατεργασμένης κάν

ναβης
► ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος
► πέντε (5) Δ.Χ. Φορτηγά αυτοκίνητα 

και τρεις (3) επισυρόμενοι θάλαμοι
► Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
► καραμπίνα και πιστόλι κρότου.
► είκοσι ένα (21) φυσίγγια διαφόρων 

διαμετρημάτων,
► δύο (2) ζεύγη και μία (1) μονή πινα

κίδα κυκλοφορίας οχημάτων Αρ
χών Βουλγαρίας.

► το χρηματικό ποσό των -14.940 
ευρώ.

► το χρηματικό ποσό-100- κορόνων

Τσεχίας και -8- δολαρίων Η.Π.Α.,
► τέσσερις (4) εταιρικές σφραγίδες 

και πλήθος εγγράφων και χειρό
γραφων σημειώσεων σχετιζο- 
μένων με τη δραστηριότητα της 
εγκληματικής οργάνωσης,

► τριάντα εννέα (39) συσκευές κινη
τής τηλεφωνίας, και

► φορητός ηλεκτρονικός υπολογι
στής

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις συνεχί
ζονται και επεκτείνονται και σε άλλες 
χώρες, ενώ ήδη στην Ευρώπη -στην 
παρούσα φάση στο Βέλγιο- κατόπιν 
στενής συνεργασίας της Υπηρεσί
ας μας με τις εκεί διωκτικές Αρχές 
έχουν συλληφθεί (2) υπήκοοι Αλβα
νίας και έχουν κατασχεθεί (100) κιλά 
κάνναβης (σε μορφή σοκολάτας). Από 
τη μεθοδολογία δράσης της εγκλημα
τικής οργάνωσης, την ιεραρχική της 
δομή, τα χρησιμοποιούμενα μέσα για 
την ασφαλή μεταφορά μεγάλων πο
σοτήτων. τη γεωγραφική της εξάπλω- 
ση στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, τις 
συσχετισθείσες ανωτέρω αναφερό- 
μενες υποθέσεις και τις συναφείς 
σημαντικές κατασχέσεις ποσοτήτων 
ναρκωτικών, προκύπτει η εκ μέρους 
των μελών της κατάρτιση επαγγελ
ματικής υποδομής για την αδιάλει
πτη δράση τους στη διακίνηση ναρ
κωτικών. Εκτιμάται ότι από τπν πολυε
τή παράνομη δράση της εγκληματικής 
οργάνωσης και την ευρεία εξάπλωση 
της σε διάφορες χώρες, τα παράνομα 
κέρδη της ανέρχονται σε εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ. ■
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Ε
ξαρθρώθηκε, από την Υποδι
εύθυνση Αντιμετώπισης Ορ
γανωμένου Εγκλήματος και 

Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής, διεθνικού 
χαρακτήρα εγκληματική οργάνωση, 
η οποία μέσω της σύστασης πολύ
πλοκων εταιρικών σχημάτων, σε δι
άφορες χώρες του εξωτερικού, εξα- 
πατούσε «επενδυτές». 
Συνελήφθησαν την 10-5-2016. με 
εντάλματα σύλληψης και μετά από 
συντονισμένη αστυνομική επιχείρη
ση. σε διάφορες περιοχές της Αττι
κής και στην Καλαμάτα, πέντε (5)

ημεδαποί, δύο (2) άνδρες ηλικίας 
48 και 53 ετών, οι συνδιευθύνοντες 
την οργάνωση και τρεις (3) γυναί
κες ηλικίας 35. 39 και 48 ετών, μέ
λη. κατηγορούμενοι για συγκρότηση 
και ένταξη σε εγκληματική οργάνω
ση, κακουργηματική απάτη και νομι
μοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες.
Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω, 
είναι δεκαοκτώ (18) επιπλέον άτο
μα. εκ των οποίων δώδεκα (12) ημε
δαποί. δύο (2) υπήκοοι Τουρκίας, 
δύο (2) Κύπρου, ένας (1) Ρωσίας και 
ένας (1) Ινδίας, σε βάρος των οποί

ων ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη. 
Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ορ
γανωμένου Εγκλήματος και Εμπορί
ας Ανθρώπων, στο πλαίσιο διενέρ
γειας έρευνας για υπόθεση απά
της και υπεξαίρεσης χρημάτων που 
αφορούσαν επενδύσεις στην αγορά 
συναλλάγματος, αποκάλυψε πλήρως 
την εγκληματική δράση της οργάνω
σης και ταυτοποίησε τα μέλη της κα
θώς και τους συνεργούς τους.
Ως προς τον τρόπο δράσης της ορ
γάνωσης. εξακριβώθηκε ότι οι πα
ραπάνω εμπλεκόμενοι προέβαιναν 
στη σύσταση πολύπλοκων εταιρι-
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κών σχημάτων, τα οποία υποτίθε
ται πως δραστηριοποιούνταν επεν
δυτικά στην αγορά συναλλάγματος. 
Τα εταιρικά αυτά σχήματα διοικού- 
νταν και ελέγχονταν, είτε απευθείας 
από τους εμπλεκόμενους, είτε μέσω 
offshore εταιρικών συμπλεγμάτων, 
«πίσω» από τα οποία υποκρύπτο
νταν οι ίδιοι.
Στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυ
τικών δομών, οι εμπλεκόμενοι προ
σέγγιζαν διάφορα άτομα-επενδυτές 
και επικαλούμενοι τις «εξειδικευμέ- 
νες» χρηματοοικονομικές γνώσεις 
και τους «ακαδημαϊκούς τίτλους» 
του Αθχρονου ημεδαπού, ο οποίος 
παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις 
αγοραπωλησίες συναλλάγματος, 
τους έπειθαν να επενδύσουν μεγά
λα χρηματικά ποσά υποσχόμενοι με
γάλα κέρδη και αποδόσεις που ξε
περνούν το 3% το μήνα. 
Προκειμένου μάλιστα να γίνονται 
πειστικοί, έστελναν σε μηνιαία βάση 
ενημερωτικά σημειώματα προς τους 
επενδυτές, σύμφωνα με τα οποία η 
επένδυσή τους ήταν συνεχώς κερ
δοφόρα. Με τον τρόπο αυτό, έπει
θαν τους ήδη υπάρχοντες επενδυ
τές, είτε να μην προβούν στην εξαρ- 
γύρωση των συνεχώς αυξανόμενων 
κεφαλαίων τους, είτε να επενδύουν 
επιπλέον κεφάλαια. Επιπλέον δελέ
αζαν και καινούργια άτομα να επεν
δύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων 
στις επενδυτικές δομές, έδινε τη δυ
νατότητα στα μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης να πληρώνουν στους 
επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και 
σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνο
λο των κεφαλαίων τους, εδραιώνο
ντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα 
εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα τα μέλη 
αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά πο
σά. ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες 
υπηρεσίες που παρείχαν.
Με τον τρόπο αυτό, η εγκληματική

οργάνωση πέτυχε να συντηρήσει τις 
«επενδυτικές» δομές μέχρι το Μάιο 
του 2015 οπότε το σύνολο των κε
φαλαίων τα οποία είχαν έως τότε 
«επενδυθεί», αναλώθηκαν.
Ως προς το ιστορικό των δομών εξα
κριβώθηκε ό τ ι:
► το 2005 ο 48χρονος ημεδαπός 

συλληφθείς ίδρυσε στις Η.Π.Α. 
εταιρεία επενδύσεων σε συνάλ
λαγμα

► το 2010 ο Αθχρονος, συνεπικου- 
ρούμενος από τον 53χρονο συλ- 
ληφθέντα, ίδρυσε εταιρεία με 
το ίδιο αντικείμενο στην Ουαλία 
και πραγματικό δικαιούχο την 
Αθχρονη ημεδαπή συλληφθείσα 
σύζυγό του.

► Το 2012 μετέφεραν την έδρα της 
πρώτης εταιρείας στις Βρετανι
κές Παρθένους Νήσους και την 
μετέτρεφαν σε Αντισταθμιστικό 
Αμοιβαίο Κεφάλαιο

► Το 2012 και το 2013 ίδρυσαν δύο 
(2) νέα πανομοιότυπα funds με 
έδρα τις Βρετανικές Παρθένους 
Νήσους

Διαχρονικά, οι δομές της εγκλημα
τικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν 
τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ομί
λου εταιρειών με παρουσία σε πολ
λές χώρες.
Όπως, επίσης, διαπιστώθηκε από 
την έρευνα, η οργάνωση διέθετε 
τρεις (3) δικηγόρους, οι οποίοι με 
την ιδιότητα του νομικού συμβού
λου στα τρία (3) funds, συνέτασσαν 
παραπλανητικές επιστολές με τις 
οποίες εξαπατούσαν τους επενδυ
τές. Διέθετε, επίσης, πλήθος ατόμων 
που συνέδραμαν, με τη χρησιμοποί
ηση πολύπλοκων μεθόδων «ξεπλύ
ματος» και μέσω διάφορων τραπε
ζικών λογαριασμών, δικαιούχοι των 
οποίων ήταν offshore εταιρείες, στη 
μεταφορά και απόκρυψη από τις Ελ
ληνικές Αρχές μεγάλων ποσών. 
Συγκεκριμένα, τα μέλη της οργάνω

σης και οι επενδυτές-θύματα χρη
σιμοποίησαν ως απόκρυψη, τουλά
χιστον εξήντα (60) offshore εταιρεί
ες, με έδρες ενδεικτικά, το Μπελίζ. 
τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, 
τα νησιά Μάρσαλ, τις Σεϋχέλλες και 
την Ομοσπονδία Αγίου Χριστοφόρου 
και Νέβις.
Διατηρούσαν επίσης λογαριασμούς 
σε δεκάδες χώρες όπως το Σαν Μα
ρίνο, το Μπελίζ. τον Παναμά, την 
Εσθονία, τη Λετονία, την Ουκρανία, 
το Μαυροβούνιο, την Σιγκαπούρη, 
το Κουρακάο. την Αγία Λουκία. τον 
Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, τις 
Μπαχάμες κλπ.
Από το 2012, οπότε ιδρύθηκαν τα 
τρία (3) funds, μέχρι το Μάιο του 
2015, που ανεστάλησαν οι λειτουρ
γίες των δομών, διακινήθηκαν δια
τραπεζικά. κεφάλαια, που εμπιστεύ
τηκαν οι επενδυτές στην εγκλημα
τική οργάνωση, ύψους 190.000.000 
δολαρίων ΗΠΑ και 1.500.000 ευρώ. 
Τα κέρδη της οργάνωσης ανέρχο
νται στα 35.000.000 δολάρια ΗΠΑ 
και 3.000.000 ευρώ. Λαμβάνοντας 
όμως υπ' όψιν ότι αρκετοί επενδυ
τές κατέθεταν τα χρήματα τους με
τρητά, απευθείας στα μέλη της ορ
γάνωσης, χωρίς αυτά να πιστώνο
νται στις τράπεζες των δομών, υπο
λογίζεται ότι τα κέρδη είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερα από τα προανα- 
φερόμενα.
Σε έρευνες, που πραγματοποιήθη
καν σε οικίες - γραφεία και αποθήκη 
που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος 
εγγράφων που σχετίζονται με τη σύ
σταση και τον τρόπο λειτουργίας των 
επενδυτικών δομών, συμβόλαια και 
συμφωνίες μεταξύ επενδυτικών δο
μών και επενδυτών, πλήθος παρα
στατικών τραπεζών. -25- ηλεκτρονι
κοί υπολογιστές και μεγάλος αριθ
μός συσκευών αποθήκευσης δεδο
μένων. ■
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Αστική ευθύνη, Φροντίδα /  Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος

Καλύψεις
Αστική ευθύνη, Φροντίδα /  Ρυμούλκηση συνεπεία 
ατυχήματος, Κάλυψη από ανασφάλιστο όχημα

210 92 33650
w w w .re a l-in s .g r
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ος ορ.) | 117 45 ΑΘΗΝΑ 

F.: 211 800.2161 | e-mail:info@real-ins.gr

τιμές είναι
ενδεικτικές και εκτός της 
έκπτωσης της ιδιότητας 
διαμορφώνονται ανάλογα 
με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά οχήματος, 
ιδιοκτήτη, οδηγού

Λ Αποτελεσματική / .  
διαχείριση 

αποζημιώσεων

Συνερναζόμενα 
συνεργεία για άμεση

http://www.real-ins.gr
mailto:info@real-ins.gr


ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ π ρ ο η γμ έ ν η ς  τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς

9
ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΣΜΑ

ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Του Γεωργίου 
Χρονόπουλου
Επιστημονικού 
Διευθυντή του 
Οφθαλμοχειρουργικού 
Ινστιτούτου Αθηνών 
Eye day Clinic

Η διαθλαστική χειρουργική έφερε την επανάσταση στη 
διόρθωση της μυωπίας, της υπερμετρωπίας, και του 
αστιγματισμού. Σήμερα διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία 
της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε άτι 
η ακρίβεια και η ασφάλεια είναι πλέον γεγονός. Με τη 
χρήση αυτής της αξιοθαύμαστης τεχνολογίας, μπορούμε 
να εξαλείψουμε οριστικά την εξάρτηση από διορθωτικά 
γυαλιά ή φακούς επαφής.
Υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτελεσματικής διόρθωσης μι

κρών ή μεγάλων βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και 
αστιγματισμού: η FEMTO-LASIK, όπου γίνεται με 
femtosecond laser και η PRK. Η διαφορά ανάμεσα στις 
δύο μεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι στη Femto-Lasik 
η διόρθωση γίνεται στο εσωτερικό του κερατοειδούς ενώ 
στην PRK η διόρθωση γίνεται στην επιφάνεια του κερατοειδούς, Στη Femto-Lasik οι ενοχλήσεις είναι μηδαμινές και η 
αποκατάσταση της όρασης του ασθενούς είναι άμεση από την ίδια κιόλας ημέρα ενώ στην PRK έχουμε κάποιες μικροε- 
νοχλήσεις τις 2-3 πρώτες ημέρες,. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο και στις τρεις περιπτώσεις. Ουσιαστικό ρόλο στην 
απόφαση του ασθενούς να απαλλαχτεί από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής του παίζουν η εμπιστοσύνη και η σχέση 
γιατρού-ασθενούς. Το σημαντικότερο σημείο μιας διαθλαστικής επέμβασης είναι ο σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος, 
ο οποίος και θα μας καθορίσει εάν ο ασθενής είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη επέμβαση ή όχι. Ο λεπτομερής και 
σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος είναι αυτός που εξασφαλίζει την επιτυχία της επέμβασης. Από πλευράς χρόνου, 
η επέμβαση διαρκεί λίγα λεπτά και πάντως δεν υπερβαίνει τα 5-6 και για τα δύο μάτια. Ο γιατρός χρησιμοποιεί τοπική 
αναισθησία και ο ασθενής δεν πονάει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διόρθωση είναι μόνιμη και ακόμη και στις 
πολύ σπάνιες περιπτώσεις που παραμένει κάποιο υπόλοιπο μπορεί να γίνει συμπληρωματικό laser, ώστε να επιτευχθεί 
η πλήρης διόρθωση. Ουσιαστικό ρόλο στην απόφαση του ασθενούς να προχωρίσει σε μια τέτοια επέμβαση παίζουν η 
εμπιστοσύνη και η σχέση γιατρού-ασθενούς. Η 25ετής και πλέον χρήση των laser μας επιτρέπει να λέμε ότι η πιθανότητα 
σοβαρών επιπλοκών είναι μηδαμινή. Ακόμα και οι πολύ σπάνιες επιπλοκές αντιμετωπίζονται. Είμαστε, μάλιστα, σε θέση 
να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι οι πιθανότητες μόλυνσης από φακούς επαφής ξεπερνούν κατά πολύ τις πιθανότητες 
κάποιας επιπλοκής από μια διαθλαστική επέμβαση.

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε
Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει
της Ελληνικής Αστυνομίας τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο).

Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες

Ο κερατόκωνος είναι μία μη φλεγμονώδης πάθηση του κερατοειδούς, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία μίας 
προοδευτικής παραμόρφωσης της επιφάνειάς του. Ο κερατοειδής παίρνει σταδιακά μία κωνική μορφή, παραμορφώνοντας 
το είδωλο που σχηματίζεται στο βυθό του ματιού. Ταυτόχρονα παρατηρείται προοδευτική λέπτυνση, ουλοποίηση και 
τελικά θολερότητα στην περιοχή που υπάρχει ο κώνος. Το σημαντικό στον κερατόκωνο είναι ότι προκαλεί προοδευτική,



μερική ή ολική, πτώση της όρασης η οποία δεν βελτιώνεται 
με γυαλιά και μπορεί να φθάσει μέχρι και την τύφλωση. Πα
ρά τις συνεχιζόμενες έρευνες η αιτιολογία του παραμένει ου
σιαστικά άγνωστη. Θεωρείται γενικά κληρονομική ασθένεια 
και ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της 
πολλοί παράγοντες και κυρίως ανωμαλίες 
της δομής ή του μεταβολισμού των διαφό
ρων τμημάτων του κερατοειδούς. Παλαιό- 
τερα εθεωρείτο σπάνια πάθηση ίσως γιατί 
δεν υπήρχαν τα διαγνωστικά μέσα για να 
ανιχνευθεί σε αρχικό στάδιο. Σήμερα γνω
ρίζουμε ότι δεν είναι τόσο σπάνια. Στην Ελ
λάδα έχουμε περισσότερα από 20.000 άτομα 
(περίπου 1 ανά 2.000 κατοίκους) με κερατό- 
κωνο. Εμφανίζεται συνήθως στην εφηβεία 
όπου και εξελίσσεται σχετικά γρήγορα, στη 
συνέχεια επιβραδύνεται ο ρυθμός εξέλιξης 
και σταματά περίπου στα 35 χρόνια ζωής. Η 
φυσική εξέταση δεν δίνει πάντοτε στοιχεία 
για μια σίγουρη διάγνωση. Ωστόσο η κερα
τομέτρηση μπορεί να δώσει αλλοιωμένες πα
ραμέτρους. Ο ασθενής παρουσιάζει έναν ανώμαλο εξελικτικό 
αστιγματισμό που δεν είχε πριν. Σε πιο προχωρημένα στάδια 
η διάγνωση είναι πιο εύκολη διότι ο κερατοειδής εμφανίζει 
την γνωστή κωνική μορφή καθώς και λέπτυνση και θόλωση 
της κεντρικής περιοχής του. Η εξέταση όμως που μας δίνει 
σίγουρη διάγνωση είναι η “τοπογραφία κερατοειδούς”, με 
την οποία λαμβάνουμε μια δισδιάστατη έγχρωμη απεικόνη- 
ση του κερατοειδούς ικανή να διαγνώσει ακόμα και τις υπο- 
κλινικές μορφές του, δηλ. εκείνες που δεν έχουν εμφανίσει 
συμπτώματα. Είναι πεποίθηση σήμερα πως η μέθοδος της 
ριβοφλαβίνης μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά ή και να 
σταματήσει την εξέλιξη του κερατόκωνου, γλυτώνοντας τον 
ασθενή από μια πιθανή μεταμόσχευση κερατοειδούς.
Η μέθοδος αυτή διαρκώς εξελίσσεται και ονομάζεται C3-R 
(Corneal Collagen Crosslinking with Riboflavin). Μέσω ερ
γαστηριακών και κλινικών ελέγχων, έχει αποδειχθεί ότι 
ενδυναμώνει την εσωτερική δομή του κερατοειδούς σταθε
ροποιώντας την όλη αρχιτεκτονική του και συγκεκριμένα 
ισχυροποιώντας τους δεσμούς μεταξύ των ινών του κολλα
γόνου του κερατοειδούς, οι οποίες είναι ένα από τα βασικά 
συστατικά της διατήρησης της δομής του.
Η θεραπεία C3-R μπορεί να γίνει στο ιατρείο και διαρκεί 
περίπου 60 λεπτά. Κατά τη διάρκειά της, ενσταλάσσονται 
σταγόνες μίγματος ριβοφλαβίνης (Βιταμίνη Β2) οι οποίες 
μετε'πειτα ενεργοποιούνται με χρήση υπεριώδους (UV) ακτι
νοβολίας.
Ο καταρράκτης είναι μια θόλωση του φυσικού φακού εντός 

του οφθαλμού σας. Ο φακός αυτός, που βρίσκεται πίσω από την 
ίριδα λειτουργεί ακριβώς όπως ο φακός μιας κάμερας, εστιά
ζοντας τις φωτεινές εικόνες στον αμφιβληστροειδή, ο οποίος 
στέλνει τις εικόνες στον εγκέφαλο σας. Ο ανθρώπινος φακός, 
αποτελούμενος κυρίως από πρωτεΐνη και νερό, μπορεί να πα
ρουσιάσει θόλωση, σε τέτοιο βαθμό που να μην επιτρέπει το 
φως και τις εικόνες να φθάσουν στον αμφιβληστροειδή. Η 
οφθαλμική βλάβη, ορισμένες παθήσεις ή ακόμα κάποια φάρμα
κα μπορούν να προκαλέσουν τη θόλωση. Αλλά, σε περισσότερο 
από το 90% των περιπτώσεων, η θόλωση προκαλείται από τη 
διαδικασία γήρανσης. Ο καταρράκτης δεν είναι μια εναπόθεση

μέσα στον οφθαλμό και δε μπορεί να απομακρυνθεί με κά
ποια δίαιτα ή με λέιζερ. Ο καλύτερος τρόπος θεραπείας ενός 
καταρράκτη είναι η αφαίρεση του παλαιού, θολωμένου 
φακού και η ένθεση ενός άλλου για αντικατάσταση του. Ο

καταρράκτης μπορεί να είναι η αιτία θόλωσης καθαρών ει
κόνων, άμβλυνσης έντονων χρωμάτων ή επιδείνωσης της 
όρασης τη νύκτα. Ενδέχεται επίσης να είναι η αιτία που 
τα γυαλιά ανάγνωσης ή τα διπλοεστιακά γυαλιά που σας 
βοηθούσαν στην ανάγνωση ή να κάνετε άλλες απλές εργα
σίες, δε σας βοηθούν πλέον. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η 
πρόληψη του καταρράκτη, παρά μόνο η αφαίρεση του και 
η αντικατάσταση του με έναν τεχνητό φακό που μπορεί να 
αποκαταστήσει την όραση σας και να βελτιώσει σημαντι
κά την ποιότητα ζωής σας. Η κατάλληλη χρονική στιγμή 
αφαίρεσης του καταρράκτη σας είναι όταν η ποιότητα της 
όρασης σας αρχίζει να προκαλεί περιορισμούς στις δραστη
ριότητες σας και στην απόλαυση της ζωής.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες καθώς και το κορυφαίο επιστη
μονικό προσωπικό μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσ
σουμε πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης ακόμα και 
των πιο απαιτητικών οφθαλμολογικών παθήσεων, όπως 
οι Φλεγμονές, το Γλαύκωμα, η Ηλικιακή Εκφύλιση της 
Ωχράς Κηλίδας, η Διαβητική και η Υπερτασική Αμφιβλη- 
στροειδοπάθεια,, η Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς, ο 
Στραβισμός, οι Οπτικές Νευροπάθειες κ.α., ακόμα και των 
δυσκολότερων οφθαλμολογικών περιστατικών.
Με γνώμονα λοιπόν την εμπειρία, την ασφάλεια, την τε

χνογνωσία, αλλά και τη διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε κά
θε νέα επαναστατική μέθοδο διάγνωσης και θεραπείας, το 
ιατρικό δυναμικό του “Eye Day Clinic” είναι στη διάθεσή 
σας να απαντήσει σε όλες τις τυχόν απορίες σας.
Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρ
χει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, απο
φασίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις δια
θλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζόμενους στην 
Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Χρονόπουλος 
Χειρουργός Οφθαλμίατρος 

Επιστημονικός Διευθυντής Eye Day Clinic 
(w w w .ey ec lin ic .co m .g r  

w w w .ey ed a y c lin ic .g r ) - Τηλ.: 2103614700

http://www.eyeclinic.com.gr
http://www.eyedayclinic.gr
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► Της Ανθ/μου Αικατερίνης Κίκη

Η Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη 
αναλύει το ηροσιρυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα

/ 1
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1

Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Προϊστάμενη 
Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

Η
 Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη ε ί

ναι η πρώτη γυναίκα Αντιστράτηγος στην 
ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας και η 
κατ'εξοχήν αρμόδια για το προσφυγικό/ 
μεταναστευτικό. αφού οργάνωσε και χει

ρίστηκε αποτελεσματικά, από το καλοκαίρι του 2015. την 
ταυτοποίηση του κύματος των προσφύγων/μεταναστών. που 
εισήλθαν στα νησιά του Αιγαίου.

Με την προαγωγή της στο βαθμό του Υποστρατήγου και 
την τοποθέτησή της στη νευραλγική θέση του Προϊσταμέ

νου Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων στα κύρια 
καθήκοντά της. ήταν ο χειρισμός θεμάτων αλλοδαπών και 
προστασίας συνόρων, καθώς, επίσης, και ο προγραμματι
σμός. η κατεύθυνση και ο έλεγχος του έργου των κεντρικών 
και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 
στα θέματα αυτά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τομείς 
της εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, της αντι
μετώπισης της παράνομης εισόδου, εξόδου και παραμονής 
αλλοδαπών στη Χώρα μας και, κυρίως, της ασφαλούς και 
υπό συνθήκες σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κρά
τησης και επιστροφής τους.

Από το καλοκαίρι του 2015 ασχολήθηκε κατ' αποκλειστι
κότητα με τη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευ- 
τικών ροών, με έντονη δραστηριοποίηση στα νησιά τόσο του 
Νότιου όσο και του Βόρειου Αιγαίου, για την ταυτοποίηση και 
καταγραφή των προσφύγων και των μεταναστών.
Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση των προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών;

Αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, οι προσφυγικές και μετανα- 
στευτικές ροές είναι σχεδόν μηδενικές. Μετά τη συμφωνία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία και την εφαρμογή 
αυτής από τις 20 Μαρτίου. Οι ροές στα νησιά του Βορείου και 
του Νοτίου Αιγαίου έχουν μειωθεί κατά πολύ. Ιδιαίτερα σε 
σύγκριση με την περσινή χρονιά, μιλάμε πλέον για αφίξεις 
της τάξης των είκοσι και τριάντα και σαράντα ατόμων, κι 
αυτά όχι σε καθημερινή βάση, με το μεγαλύτερο αριθμό να 
έχει φτάσει στα 130 άτομα την ημέρα. Παρόλα αυτά. όμως.
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είναι φοβερά δύσκολο για 
εμάς, σαν Ελληνική Αστυ
νομία. καθώς τα hot -  spot 
που φτιάχτηκαν στα πέντε 
νησιά με σκοπό να ταυτο- 
ποιούνται. να καταγράφονται 
και να τακτοποιούνται όλοι οι 
πρόσφυγες και οι μετανά
στες και να ολοκληρώνεται 
η διαδικασία τους μέσα σε 72 ώρες. Δυστυχώς, τώρα πλέον 
έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, που αναγκαστικά μένουν και 
φιλοξενούνται, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Από 
τις 20 Μαρτίου μέχρι σήμερα έχουμε φτάσει να έχουμε στα 
νησιά 8.700 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποί
οι δυστυχώς μένουν στα hot -  spot και πολύ φοβάμαι ότι 
θα αργήσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία είτε επιστροφής 
τους, είτε χορήγησης ασύλου και ο λόγος είναι οι αιτήσεις 
ασύλου, που κάνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και η 
διαδικασία εξέτασης σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό, αν και 
ο νόμος άλλαξε και είναι υποχρεωμένη η Υπηρεσία Ασύλου 
να ολοκληρώσει τη διαδικασία μέσα σε ΙΑ μέρες, δυστυχώς 
έχουμε περάσει τους δύο μήνες και δεν έχει βγει ούτε μία 
απόφαση δευτέρου βαθμού.
Οι αιτήσεις ασύλου, δηλαδή, θα πρέπει να ολοκληρώνονται 
μέσα σε ΙΑ μέρες;

Ο κάθε πρόσφυγας και μετανάστης, όταν περνάει από τη 
διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης, στη διαδικασία 
χαρτογράφησης στα hot-spot, στη συγκεκριμένη διαδικασία 
ο αστυνομικός ρωτάει, αν επιθυμούν να κάνουν αίτημα ασύ
λου. Αίτημα ασύλου κάνουν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. 
Μπλοκάρουν, έτσι, την επιστροφή τους στην Τουρκία;

Μηλοκάρουν την επιστροφή τους στην Τουρκία Εξάλλου, 
είμαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να τους ενημε
ρώνουμε ότι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα ασύ
λου. Επίσης, πολλές φορές υπάρχουν διάφορες ΜΚΟ. που 
τους παροτρύνουν να κάνουν αίτηση για αίτημα ασύλου, με 
αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο να μπλοκάρει η 
διαδικασία επιστροφής τους στην Τουρκία.
Η εγκατάσταση των hot -  spot είναι ένα από τα σημαντικό
τερα μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε κέντρα καταγραφής και 
ταυτοποίησης, ώστε να ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασί
ες. που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και 
να προστατεύονται κατά κάποιο τρόπο και οι πρόσφυγες 
και οι μετανάστες σε ένα χώρο με αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης. Ο σκοπός δημιουργίας των hot-spot ήταν πολύ 
συγκεκριμένος και προέβλεπε παραμονή προσφύγων και 
μεταναστών μέχρι 72 ώρες Γι' αυτό και οι θέσεις φιλοξενίας 
ήταν περιορισμένες. Δηλαδή, ενώ τα hot -spot στη Μόρια, 
στη Μυτιλήνη . η χωρητικότητα είναι μέχρι 1.500 άτομα, αυτή 
τη στιγμή έχουν Α.500.
Ανταποκρίθηκαν στο σκοπό σύστασής τους;

Ανταποκρίθηκαν στην αρχή, 
αλλά μετά πάλι άλλαξε η φιλο
σοφία και οι αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από 
κέντρα καταγραφής και ταυτο
ποίησης 72 ωρών, τα hot -spot 
έγιναν κέντρα φιλοξενίας, μέ
χρι να ολοκληρωθεί η διαδι
κασία. που από ό,τι βλέπουμε 

στην πράξη είναι πολύ χρονοβόρο.
Θα δημιουργηθούν νέα hot -spot σε άλλα μέρη;

Προς το παρόν όχι. τα hot -  spot είναι μόνο για τα 5 
νησιά, Λέσβο. Σάμο. Χίο. Κω και Λέρο. Όλα τα υπόλοιπα 
κέντρα, που υπάρχουν στην Ηπειρωτική Ελλάδα είναι κέντρα 
φιλοξενίας. Η Ελληνική Αστυνομία έχει στην αρμοδιότητά 
της μόνο τα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης. Όλα τα 
υπόλοιπα είναι κέντρα φιλοξενίας. Τα κέντρα φιλοξενίας, 
που με εσπευσμένες διαδικασίες ανέλαβε την κατασκευή 
τους το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι, όμως, πολύ λίγα, 
θέλουμε ακόμα κέντρα φιλοξενίας χωρητικότητας τουλάχι
στον της τάξης των 10.000-12.000 θέσεων, για να μπορέσου
με να μπούμε σε μια διαδικασία εφαρμογής του στρατηγικού 
σχεδίου εκκένωσης της Ειδομένης. Πρέπει η Ειδομένη να 
εκκενωθεί, δε γίνεται διαφορετικά, γιατί οι συνθήκες διαμο
νής εκεί σε αυτόν τον άτυπο καταυλισμό, γιατί δεν είναι ένας 
καταυλισμός ή ένα κέντρο κρατικό, είναι άτυπος, εγκλω
βίστηκαν εκεί, γιατί έκλεισαν τα σύνορα και η Βαλκανική 
οδός πολύ πριν την απόφαση των Πρωθυπουργών της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, εγκλωβίστηκαν εκεί και με την ελπίδα, 
γιατί η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, ότι κάποια στιγμή 
θα ανοίξουν τα σύνορα.
Εν όψει του καλοκαιριού και της βελτίωσης των καιρικών 
συνθηκών σας ανησυχεί η ύπαρξη ενός νέου μεγαλύτερου 
κύματος προσφύγων;

Εγώ, προσωπικά, δε θα το έστιαζα στο καλοκαίρι και 
στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, θα το έστιαζα πε
ρισσότερο στο αν η Τουρκία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τα 
συμφωνηθέντα με την ΕΈ. Σαφώς και με ανησυχεί, γιατί 
δε γνωρίζω, εάν η Τουρκία θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της. 
Παρόλ' αυτά δεν επαναπαυόμαστε. Επιτελικά προσπαθούμε 
να σχεδιάσουμε και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την 
επόμενη μέρα, εφόσον ισχύσει κάτι διαφορετικό.
Η μείωση των ροών αυτόν τον καιρό, μήπως σημαίνει ότι 
οι πρόσφυγες -  μετανάστες βρήκαν ένα άλλο δρόμο, για 
να περάσουν στην Ευρώπη;

Προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους, προσπαθούν να 
βρουν άλλους δρόμους, είδαμε να κινούνται προς την Ιταλία 
οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. όμως, δεν είναι 
τίποτα σίγουρο.
Εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη κίνηση-αναμονή απέναντι 
στα παράλια;

Υπάρχουν 2.700.000 περίπου καταγεγραμμένοι πρό
σφυγες και μετανάστες στα Τουρκικά παράλια. Τις εισροές

«Οφείλω να πω ότι η Ελληνική Αστυνομία 

στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και δι
αχειρίστηκε μ ε αξιοπρεπή τρόπο όλο αυτό 

το μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα 

που πέρασε από τη χώρα μας»
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μπορεί να τις ελέγχει η Τουρκία στο 1007ο. Έχει τρία φίλτρα 
ασφαλείας, πριν φτάσουν στη θάλασσα. Και τι εννοώ; Έχει 
την αστυνομία, τη στρατοχωροφυλακή, το λιμενικό, γεγονός 
που σημαίνει ότι όντως έχει τουλάχιστον τρία επίπεδα ασφα
λείας και ελέγχου. Εκτιμώ ότι μπορούν να ελέγχουν τις ροές. 
Η υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και Τουρκίας πώς εξελίσσεται;

Τα συμφωνηθέντα μεταξύ ΕΈ και Τουρκίας είναι τα 
εξής: ότι θα ελεγχθεί η μετα- 
ναστευτική ροή. θα επιτρέψουν 
τις περιπολίες στο ΝΑΤΟ και η 
συμφωνία είναι ότι όσοι μπαί
νουν παράνομα στη χώρα μας. 
είτε είναι μετανάστες είτε πρό
σφυγες θα επιστρέφονται πίσω.
Ειδικά για τους Σύρους πρόσφυ
γες. οι οποίοι θα επιστρέφονται αεροπορικώς στα Άδανα, 
προβλέπεται ότι όσοι από αυτούς επιστραφούν πίσω στην 
Τουρκία, ο ανάλογος αριθμός θα φύγει από τα Άδανα και 
θα μετεγκατασταθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό γίνεται μόνο για τους Σύρους;

Ναι, όλοι οι υπόλοιποι -υποτίθεται ότι η Τουρκία ελέγχει 
την κατάσταση- επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής. Αυτό 
είναι τα συμφωνηθέντα. Δυστυχώς, υπάρχει δυσκολία στην 
εφαρμογή, γιατί είναι θέμα της εξέτασης του ασύλου. Του
λάχιστον, όμως, μειώθηκαν οι ροές.
Η μετεγκατάσταση προσφύγων στις χώρες της Ε.Ε.;

Υπάρχουν δύο προγράμματα. Το ένα λέγεται μετεγκατά
σταση από την Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 
όρος στα αγγλικά είναι relocation και το τονίζω αυτό, γιατί 
έχει διαφορά και το άλλο το πρόγραμμα της μετεγκατάστα
σης από την Τουρκία και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που 
είναι το resettlement. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Σημαίνει οτι 
με αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, δόθηκε η ευκαιρία στη 
χώρα μας. εξήντα έξι χιλιάδες πρόσφυγες και εννοώ Σύρους, 
Ιρακινούς. υπηκόους Ερυθραίας και κάποιες άλλες μικρές 
κατηγορίες υπηκόων άλλων χωρών, αλλά αυτό που μας απα
σχολεί είναι κυρίως η Συρία και το Ιράκ, να γίνεται μετεγκα

τάσταση σε άλλες χώρες. Που σημαίνει τι αυτό,· Σημαίνει 
να κάνουν αίτημα ασύλου, μπαίνουν στο πρόγραμμα της 
μετεγκατάστασης και η Υπηρεσία Ασύλου είναι αυτή που 
ολοκληρώνει όλες τις διαδικασίες. Δυστυχώς, υπάρχουν 
κράτη της Ε.Ε.. που δε δέχονται τη μετεγκατάσταση στις 
χώρες τους και είναι τα κράτη, που έχουν προσχωρήσει 
τελευταία χρονικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, η 
αλληλεγγύη δεν εφαρμόζεται σε επίπεδο ΕΈ.
Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται;

Οι χώρες αυτές απλά κάνουν χρήση του δικαιώματος 
τους να αρνηθούν την εγκατάσταση προσφύγων στο έδα
φος τους. Προβλέπεται.
Στα πλαίσια της εφαρμογής αυτών των συμφωνιών και 
της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. -  Τουρκίας, η Ελλάδα και 
ειδικότερα η Ελληνική Αστυνομία παίρνει κάποια κον
δύλια. για να διαχειριστεί αυτά τα προβλήματα, δεδο

μένης και της οικονομικής κατάστασης, που πλήττει και 
την αστυνομία;

Εμείς σαν Ελληνική Αστυνομία προνοήσαμε, θέσαμε τα 
προβλήματα, που μας απασχολούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, με την οποία έχουμε συνεχείς επαφές και ευ
τυχώς υπήρξε έκτακτη χρηματοδότηση. Το Υπουργείο και 
το Αρχηγείο με οργανωμένες και συγκεκριμένες ενέργει

ες υπέβαλαν τα αιτήματά 
τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέσω της ΥΔΕ- 
ΑΠ και είχαμε άμεσες 
ανταποκρίσεις, πιστεύω 
καλύτερη σε σχέση με 
άλλους φορείς.
Η Ελληνική Αστυνομία 

έχει στη διάθεσή της την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή, 
ώστε να ανταποκριθεί στη διαχείριση του προσφυγικού ή 
χρειάζεται επιπλέον ενίσχυση;

Πέρυσι που ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά και 
μας άφησαν μόνους μας. παρόλο που «χτυπήσαμε» πολ
λές φορές «την πόρτα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Frontex. είχαμε προβλήματα λόγω της οικονομικής κρίσης 
και των capital controls και σε ανθρώπινο δυναμικό, γιατί 
δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τα εκτός έδρας σε αστυ
νομικούς, για να ενισχύσουμε τα νησιά, δεν είχαμε, όμως, 
ούτε τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Είχαμε φοβερές ελλεί
ψεις στις συσκευές Eurodac, που είναι η ψηφιακή λήψη 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αφού είχαμε διαχειριστεί 
περίπου τις 600.000-700.000 πρόσφυγες και μετανάστες η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Frontex από τον Οκτώβρη του 2015 
και μετά ξεκίνησε μια διαδικασία υποστήριξης της Ελληνι
κής Αστυνομίας και καταφέραμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 
-  αρχές Ιανουάριου 2016 να έχουμε και το ανθρώπινο δυνα
μικό, δηλαδή ενίσχυση-υποστήριξη με αστυνομικούς από τα 
άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε., αλλά και μέσω της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Ασύλου, μας χορηγήθηκαν επιπλέον συσκευές 
Eurodac. και είχαμε ταυτόχρονα μια δωρεά της τάξης των 27

«Εμείς σαν Ελληνική Αστυνομία προ
νοήσαμε. θέσαμε τα προβλήματα, που 

μας απασχολούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής...»
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eurodac από τη Γερμανία. Έτσι από τεχνολογικό εξοπλισμό, 
όσον αφορά τη διαδικασία που γίνεται στα νησιά, την έχου
με. Η Frontex συνεχίζει να μας υποστηρίζει με ανθρώπινο 
δυναμικό στη διαδικασία της ταυτοποίησης, καταγραφής και 
κάθε διοικητικής διαδικασίας για τις επιστροφές.
Πόσο έτοιμη ήταν η χώρα μας αλλά πολύ περισσότερο και 
η Ευρώπη να αντιμετωπίσουν το κύμα των προσφύγων 
-  μεταναστών που εισήλθε 
στα ευρωπαϊκά σύνορα το 
2015;

Ούτε η Ευρώπη, ούτε η 
χώρα μας ήταν έτοιμες. Κα
νείς δεν περίμενε να υπάρ
ξουν τέτοια νούμερα. Οι ροές 
αυξήθηκαν με εκρηκτικούς 
ρυθμούς από τον Ιούλιο του 
2015 και μετά. Εμείς ως Ελληνική Αστυνομία, επειδή το Αρ
χηγείο κάνει πάντα μελέτες και αναλύσεις στα ποσοστά και 
στα νούμερα, βλέπαμε ότι σταδιακά οι ροές αυξάνονται, 
γ ι' αυτό το λόγο από τον Απρίλιο του 2015. ξεκινήσαμε μία 
διαδικασία ενημέρωσης σε όλα τα επίπεδα στην Ε.Ε.. σε 
όλες τις αρμόδιες ομάδες εργασίας, αλλά πολύ περισσότε
ρο στη Frontex και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να τους 
καταδείξουμε το πρόβλημα, που υπάρχει γιατί σταδιακά αυ
ξάνονταν οι ροές. Βλέπαμε οτι οι ροές θα αυξηθούν, κανείς, 
όμως, δεν περίμενε να φτάσουμε στο σημείο να δεχόμαστε 
και 10.000 άτομα ανά ημέρα. Αυτό που συνέβη το περσινό 
καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά, δεν υπάρχει περίπτωση να 
μπορούσε άλλη χώρα να το διαχειριστεί. Αποδείχτηκε εκ των 
υστέρων ότι όλα τα κράτη δηλώσαν αδυναμία διαχείρισης 
των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, όταν άνοιξε η 
βαλκανική οδός. Και το λέω ακόμα περισσότερο, γιατί όλοι 
μας κουνούσαν το δάχτυλο και μας κατηγορούσαν ότι δεν 
κάνουμε σωστή δουλειά. Φτάσαμε στο σημείο, επειδή δεν 
είχαμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τις συσκευές Eurodac 
και λαμβάναμε δακτυλικά αποτυπώματα με τη μέθοδο του 
μελανιού. Όταν έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε Γαλλία 
και Βέλγιο, πάλι κατηγόρησαν την Ελλάδα ότι οι τρομοκράτες 
πέρασαν από εμάς. Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι αυτοί μπορεί

να είχαν περάσει από τη Λέρο. όμως και δακτυλοσκοπημένοι 
ήταν και φωτογραφίες είχαμε, και αντίγραφο από τα ταξιδιω
τικά τους έγγραφα, και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, που 
είχαμε στην κατοχή μας. μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 
της τάξης της μία έως δύο ωρών, ανταποκριθήκαμε θετικά 
στα αιτήματα των δύο ανωτέρω χωρών. Ήμασταν η μοναδική 
χώρα, που είχε πληροφορίες. Δεν ήταν τρομοκράτες, γιατί 
έγινε ακόμη και αναζήτηση στη βάση δεδομένων, υπήρχε 
πληκτρολόγηση των ονομάτων, ενώ δεν υπήρχαν πληρο
φορίες από άλλα κράτη-μέλη για τα συγκεκριμένα άτομα.
Η εμπειρία σας στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας, σας προσέδωσε μια πιο ολοκληρωμένη 
αντίληψη, έναν πιο ευρωπαϊκό τρόπο χειρισμού θεμάτων 
διεθνούς αστυνομικούς ενδιαφέροντος. Από την εμπειρία 
σας. πιστεύετε ότι ο φόβος των ευρωπαϊκών κυβερνήσε
ων. για είσοδο στα ευρωπαϊκά σύνορα ακραίων στοιχείων 
«υπό το κάλυμμα του πρόσφυγα ή του μετανάστη μπορεί 
να οδηγήσει σε μια Ευρώπη φρούριο»;

Από πέρυσι τον Οκτώβρη η Ε.Ε. λειτουργεί κάτω από 
πανικό. Όλες οι ενέργειες και οι αποφάσεις της. υποκινού
μενες φυσικά από τα κράτη, που αντιμετωπίζουν το φόβο

ενός τρομοκρατικού χτυπήμα
τος. παρασυρόμενπ από αυτό, 
αποφασίζει πράγματα, που δε 
θα εφαρμοστούν άμεσα. Μετά 
τα τρομοκρατικά χτυπήματα 
στη Γαλλία και στο Βέλγιο οι 
αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι περισσότερες δεν 
έχουν αντίκρισμα. Δηλαδή, δεν 

είναι άμεσα εφαρμοστέες. Παρόλα αυτά γίνεται πολύς λό
γος για το τίποτα. Υπάρχει μία σκέψη ότι οδηγούμαστε προς 
μία Ευρώπη φρούριο, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλοι οι διεθνείς οργανισμοί 
που είναι υπέρ των προσφύγων, ακόμα και οι συνθήκες που 
υπάρχουν . όπως η συνθήκη της Γενεύης. Ευελπιστώ ότι θα 
εξισορροπηθεί η κατάσταση. Απλώς, επειδή όλα συνέβησαν 
τόσο γρήγορα, δε δώσανε το χρόνο στην Ευρώπη να σκεφτεί 
πιο ώριμα. Η Ευρώπη στερήθηκε στρατηγικής για την αντι
μετώπιση του προσφυγικού φαινομένου και η Τουρκία εκ
μεταλλευόμενη τη μη άμεση ανταπόκριση της Ευρώπης για 
λύσεις, μας έστειλε και πολλούς οικονομικούς μετανάστες. 
Οφείλω να πω ότι η Ελληνική Αστυνομία στάθηκε στο ύψος 
των περιστάσεων και διαχειρίστηκε με αξιοπρεπή τρόπο όλο 
αυτό το μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα, που πέρασε 
από τη χώρα μας. Πιστεύω ότι ακόμα και τώρα η ΕΛ.ΑΣ., 
γιατί το πρόβλημα δεν έχει τελειώσει, θα σταθεί στο ύψος 
των περιστάσεων και θα συνδράμει και τις άλλες υπηρεσίες, 
όπως ήδη κάνει. Εδώ θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στις 
διμοιρίες των ΥΜΕΤ και ΥΑΤ, που είναι οι πιο οργανωμένες 
μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, και ανταποκρίνονται 
θετικά σε όλες τις προκλήσεις και σε όλες τις διαταγές που 
λαμβάνουν. Ιδιαίτερα οι αστυνομικοί των διμοιριών είναι αξι-

«Ιδιαίτερα οι αστυνομικοί των διμοιρι
ών είναι αξιέπαινοι, διότι ανταποκρίθηκαν 

καλύτερα απ'  τον καθένα... Η Ελληνική 
Αστυνομία και η Πολιτική Ηγεσία τους 

οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ.»
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έπαινοι, διότι ανταποκρίθη- 
καν καλύτερα απ' τον καθένα 
και έχουν κουραστεί αρκετά.
Είναι άξιοι συγχαρητηρίων.
Η Ελληνική Αστυνομία και η 
Πολιτική Ηγεσία τους οφείλει 
ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δεν 
μπορώ να παραβλέψω ότι 
ακόμη και ο πρωθυπουργός 
ο ίδιος έχει εκφραστεί θετι
κά και έχει ευχαριστήσει την 
Ελληνική Αστυνομία για ό.τι έχει κάνει και για ό.τι συνεχίζει 
και κάνει. Έχω δει με τα μάτια μου τον ίδιο τον Υπουργό να 
κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, να μπαίνει στα λεωφορεία 
των διμοιριών και να χαιρετά τα παιδιά ένα-ένα. Ομοίως και 
ο Αρχηγός και εγώ. Το θεωρώ υποχρέωσή μου, γιατί είναι 
όλοι τους νέα παιδιά και πειθαρχημένα.
Ως Προϊστάμενη του Κλάδου Αλλοδαπών & Προστασίας 
Συνόρων χειριστήκατε το μεγαλύτερο κύμα μεταναστών 
και προσφύγων και ειδικότερα το 2015, ασχοληθήκατε 
κατ'αποκλειστικότητα με τη διαχείριση των ροών αυτών. 
Πέρα από την ιδιότητά σας και για το λόγο για τον οποίο 
βρεθήκατε εκεί, θα θέλατε να μας περιγράφετε μια εικό
να, μια στιγμή, που σας άγγιξε ως άνθρωπο;

Αντιμετωπίσαμε δύο κρίσεις πολύ σημαντικές πέρυσι. 
Τον Αύγουστο, που είχαν εγκλωβιστεί 7.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες στη Κω και η άλλη, αρχές Σεπτεμβρίου, που 
είχαν εγκλωβιστεί 25.000 στη Μυτιλήνη. Οι ροές τότε σε 
ποσοστό 80% αφορούσαν σε πρόσφυγες. Τώρα τα ποσοστά 
έχουν αλλάξει λίγο και το λέω, γιατί και τον Αύγουστο και 
το Σεπτέμβρη μιλάμε για οικογένειες με παιδιά, κυρίως Σύ- 
ρους πρόσφυγες, που αυτοί είχαν εγκλωβιστεί στα νησιά, με 
ζωγραφισμένο τον πόνο στο πρόσωπό τους.Φανταστείτε να 
φεύγουν από μία χώρα σε εμπόλεμη κατάσταση, να έχουν 
χάσει συγγενικά πρόσωπα, τα σπίτια τους, περιουσίες, να 
περνούν προς την Τουρκία και από εκεί, πληρώνοντας ένα 
αρκετά σημαντικό χρηματικό ποσό, να διαπλέουν το Αιγαίο 
με κίνδυνο της ζωής τους. Αυτό, που μου είχε κάνει τρομερή 
εντύπωση, ήταν οι μανάδες με τα παιδιά Όταν βλέπεις μικρά 
παιδιά να βασανίζονται έτσι, δεν είναι και τόσο εύκολο. Όταν 
αντιμετωπίζεις σε καθημερινή βάση τον πόνο και τη δυστυ
χία έχει επίδραση και σε εμάς τους ίδιους. Οι αστυνομικοί 
που υπηρετούσαν στα νησιά είμαι σίγουρη ότι το βράδυ δε 
θα μπορούσαν να κοιμηθούν, ιδιαίτερα όσοι είναι γονείς. 
Είναι ψυχοφθόρο.
Υπήρχαν και πολλά ασυνόδευτα παιδιά.

Πάντα υπάρχουν ασυνόδευτα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, 
που ακόμα σα χώρα δεν έχουμε καταφέρει να το τακτοποι
ήσουμε και να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Τα ασυ
νόδευτα ανήλικα είναι δύο κατηγοριών. Αυτά που μάνα και 
πατέρας πουλούν τα πάντα για να περάσει το παιδί τους στην 
Ευρώπη και να έχει ένα καλύτερο αύριο και αυτά που τα 
εκμεταλλεύονται οι διακινητές τάζοντας τους χίλια δυό για

ένα καλύτερο μέλλον στην Ευ
ρώπη και τα βάζουν να οδη
γούν τη βάρκα. Δεν παύουν 
να είναι ασυνόδευτα ανήλικα 
όμως όλα τους. Η Υπηρεσία 
Πρώτης Υποδοχής είναι αρμό
δια. Υπάρχουν ειδικοί χώροι 
σε όλα τα hot spot και ύστερα 
από εντολή του εισαγγελέα, 
είτε κρατούνται σε αυτούς 
τους χώρους, είτε μετακι

νούνται σε διάφορες υποδομές που έχουν κάποιες ΜΚΟ. Η 
αρμοδιότητα καθαρά είναι του ΕΚΚΑ. Δυστυχώς όμως δεν 
υπάρχουν οι κατάλληλες δομές για να μπορέσουν να απορρο- 
φηθούν όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα, με αποτέλεσμα πολλές 
φορές με εισαγγελική απόφαση να φιλοξενούνται ακόμα και 
στις δομές της Ελληνικής Αστυνομίας. Έχουμε ασυνόδευτα 
στην Αμυγδαλέζα, ακόμα και σε αστυνομικά κρατητήρια. Ο 
λόγος, που οι εισαγγελικές αρχές δίνουν εντολή στην Αστυ
νομία να τα φιλοξενήσει, είναι για να τα προστατεύσει από 
τους ενήλικες. Ένας τρόπος προστασίας αυτών των ανηλίκων 
είναι οι εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ. Δεν είναι ευχάριστο για 
εμάς να τα φιλοξενούμε αλλά δε γίνεται διαφορετικά, από 
τη στιγμή, που ο κρατικός μηχανισμός δεν έχει ολοκληρώσει 
τις αναγκαίες γι' αυτά διαδικασίες και δομές.
Για τι αριθμό ανηλίκων υπολογίζουμε;

Αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, είναι περίπου χίλια με χίλια 
διακόσια ανήλικα. Τα ασυνόδευτα παίρνουν όλα άσυλο, κα
νένα δεν εηιστρέφεται πίσω στην Τουρκία.
Θα μπορούσαν οι δικαστικές αρχές να διευκολύνουν την 
υιοθεσία τέτοιων παιδιών απο ελληνικές οικογένειες;

Δυστυχώς, ο νόμος δεν το επιτρέπει. Και λέω δυστυχώς, 
γιατί είναι κάτι, που θα το ήθελαν πολλοί Έλληνες και για 
το οποίο με ρωτούν συνεχώς. Η υιοθεσία στην Ελλάδα διέ- 
πεται από αυστηρή νομοθεσία. Υπάρχουν άλλες χώρες, που 
επιθυμούν να πάρουν ανήλικα, αλλά οι διαδικασίες είναι 
χρονοβόρες.
Με την προαγωγή σας, στο βαθμό του Αντιστρατήγου. ως η 
πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Σώματος, δημιουργήσατε 
προηγούμενο και για όλες τις άλλες γυναίκες, που υπηρε
τούν στην Ελληνική Αστυνομία. Πώς αισθάνεστε για αυτό;

Πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το πόσο η κοινωνία είναι 
δεκτική. Οι καιροί έχουν αλλάξει. Μετράει το πόσο δου
λεύεις, πώς ανταποκρίνεσαι στα καθήκοντά σου και πρέπει 
εμείς οι γυναίκες να θέλουμε να μας αντιμετωπίζουν ως 
προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές μας. όπως και τους 
άντρες συναδέλφους. Όσο ο καιρός περνάει θα υπάρχει 
εξέλιξη και ανταπόκριση και για τις άλλες γυναίκες συνα
δέλφους.

Σας ευχαριστώ. ■

* Η συνέντευξη με την Αντιστράτηγο Ζαχαρούλα Τσιριγώτη πραγματο
ποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2016.

«Αυτό που συνέβη το περσινό καλοκαί
ρι στα ελληνικά νησιά, δεν υπάρχει περί
πτωση να μπορούσε άλλη χώρα να διαχει
ριστεί. Αποδείχτηκε εκ  των υστέρων οτι 

όλα τα κράτη δηλώσαν αδυναμία διαχείρι
σης των μεταναστευτικών και προσφυγι- 
κών ροών όταν άνοιξε η βαλκανική οδός»
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I  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
► Της π.Δ,Α. θεοφάνιας Γκόλιο

Το ανθρώπινο 
πρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ.

η προσφορά της στους 
πρόσφυγες και μετανάστες

Α ναζητώντας το ρόλο της ΕΛ.ΑΣ. στην 
προσφυγική κρίση, η οποία κυριαρχεί 
στην ελληνική πραγματικότητα, οδηγεί
ται κανείς στο «Εθνικό Συντονιστικό 
Κέντρο Ελέγχου Συνόρων. Μετανά

στευσης και Ασύλου» (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.). μία Εθνική Δομή, 
επιτελικού χαρακτήρα, υπαγόμενη απευθείας στον κ. Ανα
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό
τησης (πρώην Υπουργό Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη), καθώς και στον Κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας 
Συνόρων. 0 συγκεκριμένος κλάδος της ΕΛ.ΑΣ. αποτελεί- 
ται από ιδιαίτερες και νευραλγικές Διευθύνσεις, όπως η 
Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης/Α.Ε.Α. με 
Διευθυντή τον Ταξίαρχο Κωστάρη Μενέλαο, η Διεύθυνση 
Αλλοδαπών/Α.Ε.Α. με Διευθυντή τον Ταξίαρχο Παπαδέα Ευ
στράτιο και. τέλος, η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. 
με Διευθυντή τον Αστυνομικό Διευθυντή Μάλλιο Δημήτριο. 
0 Γενικός Συντονιστής του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και Προϊστάμενος 
του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Υποστρά
τηγος Εμμανουήλ Γρηγοράκης. τονίζει το σημαίνοντα ρόλο 
του οργάνου στη διαχείριση των προσφυγικών ροών:

«Η Ελλάδα είναι χώρα κομβικής σημασίας για τη νέα 
διεθνοηολιτική πραγματικότητα. Ουσιαστικά, αποτελεί μία 
από τις κυριότερες πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
λόγω της γεωστρατηγικής θέσης της. αλλά και της πολιτι
κής σχέσης με την Ένωση. Εξαιτίας των χερσαίων και των 
θαλάσσιων συνόρων της με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Αλβανίας. Π.ΓΔ.Μ. και Τουρκία), καθίσταται εύκολα 
προσβάσψη για εκατομμύρια ανθρώπους, που επιθυμούν 
να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους λόγω εμφύλιο -  πολε
μικών συγκρούσεων και να αναζητήσουν ευκαιρίες για την 
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Τη δεδομένη στιγμή η Ελλάδα, γίνεται δέκτης πλήθους 
μεταναστών από τις χώρες της Συρίας. Αφγανιστάν. Ιράκ. 
Υεμένης. Λιβύης. Σομαλίας. Σουδάν. Πακιστάν και Νιγηρίας. 
Κατά το έτος 2015 και ειδικότερα από τις αρχές του καλοκαι-

Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών κοι Προσταοίας 
Συνόρων. Υποστράτηγος Εμμανουήλ Γρηγοράκης

ριου. παρατηρειται 
μια πρωτοφανής 
αύξηση στις αφί
ξεις οικονομικών 
μεταναστών και 
προσφύγων με  
καθημερινή περι
οδικότητα. με την 
πλειονότητα να ε ί
ναι υπήκοοι Συρί
ας σε ποσοστό της 
τάξεως του 55%. 
επ ί του συνόλου, 
που εντοπίζονται 
στα θαλάσσια  
σύνορά μας με  
την Τουρκία. Η 
ένταση των μεταναστευτικών ροών στα ανατολικά μας θα
λάσσια σύνορα, έχει μετατρέπει το όλο ζήτημα σε κρίση για 
την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η αυξημένη μεταναστευτική πίεση, που δέχονται σε κα
θημερινή βάση τα νησιά του ευρύτερου ανατολικού Αιγαίου, 
οφείλεται, κυρίως, στην έντονη επιχειρησιακή δραστηριότη
τα τόσο στην περιοχή του Έβρου, στα πλαίσια της επιχείρη
σης «ΑΣΠΙΔΑ», όσο και στην περιοχή των βουλγαροτουρκι- 
κών χερσαίων συνόρων, εκ μέρους του βουλγαρικών αρχών. 
Επιπλέον, εμφανές είναι πως. οι ένοπλες συγκρούσεις στη 
Συρία και το Ιράκ, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων. καθώς και η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλεί
ας και της ανθρωπιστικής κατάστασης σε άλλες χώρες της 
ασιατικής και αφρικανικής ηπείρου, ώθησαν όλο και περισ
σότερους ανθρώπους να τις εγκαταλείφουν για να βρουν 
καταφύγιο σε ασφαλέστερες χώρες.

Από την άλλη πλευρά, στα ελληνικά νησιά που. ουσια
στικά. δέχονται το μεγαλύτερο βάρος της μεταναστευτικής 
πίεσης, λόγω μικρής εδαφικής ακεραιότητας και ελλιπών
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υποδομών παρατηρείται αδυναμία απορρόφησης της πίεσης, 
που υφίστανται καθημερινά. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη 
εκρηκτικότερο, αφού δημιουργεί παρενέργειες σε όλη τη 
ζωή και την οικονομία των νησιών, που σε μεγάλο βαθμό 
συνδέονται με τον τουρισμό.»

Σιο κέντρο ο Υποστράτηγος Εμμανουήλ Γρηγορόκης. αριστερά ο Αστυνομιι 
Διευθυντής Μάλλιος Δπμήτριος. και ο Ταξίαρχος Παπαδέος Ευστράτιος, ενώ

ο Ταξίαρχος Κωστάρης Μενέλαος.
Μπροστά στα νέα αυτά δεδομένα και με σκοπό το συ

ντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας, τη μέριμνα για 
την εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού και Επιχειρησια
κού Σχεδίου αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος 
και. φυσικά, τη γόνιμη συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα στα 
κράτη -μέλη και τη FR0NTEX, ιδρύθηκε το 2012 με το Ν. 
4058/2012. όπως τροπ. με Ν.4249/2014, το «Εθνικό Συντο
νιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και 
Ασύλου» (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.), ή αλλιώς το «Εθνικό Κέντρο 
Συντονισμού». Το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού της χώρας 
μας αποτελεί μέρος του Συστήματος EUROSUR. του Ευρω
παϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων, με σκοπό την 
ανταλλαγή πληροφοριών για την επιτήρηση των συνόρων. Με 
πλήθος αρμοδιοτήτων καθορίζονται ζητήματα επιχειρησια
κής συνεργασίας Φορέων και Υπηρεσιών, όπως η Ελληνική 
Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, η 
Υπηρεσία Ασύλου, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και συ- 
ναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά και συνεργασία 
με αντίστοιχα κέντρα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Frontex. καθώς και 
με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και 
υπηρεσίες με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Επιπρόσθετα, ως 
στόχο έχει το συντονισμό της δράσης μεταξύ των αρμό
διων Ελληνικών Αρχών στα εξωτερικά σύνορα, αλλά και 
την εποπτεία της εφαρμογής των κοινοτικών και εθνικών 
μέτρων σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων 
της Χώρας. Τέλος, στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας 
το Ε.ΣΚ.Ε.Σ.Μ.Α. βρίσκεται σε αρραγή συνεργασία με τα 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών και τους διεθνείς Οργανισμούς που 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των συνόρων.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω Εθνική Δομή (με το προσωπικό 
που διαθέτει από την ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ.) λειτουργεί λαμβά- 
νοντας ημερησίως από την ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στατι
στικά στοιχεία και λοιπές πληροφορίες σχετικά με θέματα 
ελέγχου συνόρων και διαχείρισης των παράνομα εισερχο

μένων μεταναστών. Αυτά ακριβώς τα στοιχεία ομαδοποιεί 
και διαχέει αμφότερα. προκειμένου να εξασφαλίζεται η. 
κατά το δυνατόν, πληρέστερη και ομοιόμορφη αποτύπωση 
της εθνικής εικόνας της κατάστασης, με έμφαση στα νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου, που αντιμετωπίζουν τις γεωμετρι
κά αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές. Ειδικότερα, όσον 
αφορά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, λαμβάνει κα
θημερινά αναφορές από όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες 
και συντάσσει ημερήσιες αναφορές, ενημερώνοντας για την 
υφιστάμενη κατάσταση, τις Ηγεσίες όλων των συναρμοδίων 
Φορέων. Σε περίπτωση εν εξελίξει περιστατικών και αφού 
λάβει τις σχετικές πληροφορίες από τους αρμόδιους, επι
χειρησιακά. Φορείς, προβαίνει στο συντονισμό τους, μέσω 
της διασποράς των πληροφοριών για την κατάλληλη προε
τοιμασία Φορέων και Υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση του 
επιδιωκόμενου αποτελέσματος. Παράλληλα, ενημερώνει, 
όποτε αυτό απαιτείται, τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. 
και των κρατών-μελών.

Οι χειριστές -  καταχωρητέςτου Εθνικού Κέντρου Συντο
νισμού προβαίνουν στην αξιολόγηση και καταχώρηση πε
ριστατικών. που 
λαμβάνουν χώρα 
στα χερσαία και 
θαλάσσια σύνο
ρα της Χώρας 
μας. στον Κόμ
βο EUROSUR (ο 
οποίος υλ ικο - 
τεχνικά φιλοξε
νείται στο κτίριο 
του Αρχηγείου 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), με σκοπό τη διαμόρφωση ενός πλαισίου συ- 
ναντίληψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Ε.Σ.Κ.Ε.Σ Μ.Α. Συμ
μετέχει στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση της Εθνικής 
Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 
2014-2020, την παρακολούθηση της εφαρμογής της και τη 
διαρκή επικαιροποίησή της. αλλά και σε συναντήσεις και 
ομάδες εργασίας, τόσο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊ
κό επίπεδο. Τέλος, συμμετέχει και προωθεί προγράμματα 
διασύνδεσης των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων (Ε.Σ.Κ.) 
όμορων Κρατών-Μελώντης Ε.Ε.

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ και ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
-  HOT SPOTS

Πρόσφατα εκδόθηκε ο Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ Α ' - 51/ 
03.04.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου. 
Αρχής Προσφυγών. Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
... και άλλες διατάξεις», με τον οποίο επέρχονται σημαντικές 
αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των μεικτών μεταναστευ- 
τικών ροών, ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Μεταξύ άλλων, με το συγκεκριμένο νόμο επέρχονται αλ
λαγές στη διαδικασία ασύλου και δημιουργείται η Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.), στην οποία εντάσσο
νται και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα 
νησιά της Λέσβου. Σάμου. Χίου. Λέρου και Κω. Αρμόδια 
για την εν γένει λειτουργία των Κέντρων είναι η Υπηρεσία 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Οι αρμοδιότητες της Ελληνι
κής Αστυνομίας έγκεινται στις διαδικασίες ταυτοποίησης
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και εξακρίβω
σης της ιθαγέ
νειας, αλλά και 
της εξωτερικής 
φ ύλαξης κα ι 
ασφαλείας των 
εγκαταστάσεων. 

Όλοι οι νε-
οεισερχόμενοι 
π ρ ό σ φ υ γ ε ς /  
παράτυποι με
τανάστες. που

εισέρχονται στα προαναφερόμενα νησιά, που αποτελούν τις 
κύριες πύλες εισόδου στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, 
οδηγούνται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (κλει
στές δομές), όπου και παραμένουν μέχρις ότου υποβληθούν 
σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης.

0 γενικός σχεδιασμός εντός των «HOT- SPOTS» περι
λαμβάνει. αρχικά, τα σημεία καταγραφής, όπου ακολουθεί
ται η εξής διαδικασία με αυξημένες λεπτομερείς διαδικασί
ες ελέγχου ασφαλείας:

- Λήψη συνέντευξης ταυτοποίησης υπηκοότητας
(screening) από Έλληνες ταυτοποιητές ή ταυτοποιητές απο
σπασμένους από το FR0NTEX με τη βοήθεια μεταφραστών 
είτε του FR0NTEX είτε της ΜΚΟ «ΜετάΔΡΑΣΗ».

-  Καταχώρηση των στοιχείων που προκύπτουν είτε 
από τυχόν διαβατήριο/ταυτότητα είτε από τη διαδικασία του 
screening σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (Εφαρμογή 
«Χαρτογράφηση Αλλοδαπών»).

- Έλεγχος στη βάση δεδομένων SCHENGEN (SISII), 
έλεγχος στην Εθνική Βάση Δεδομένων (ΕΚΑΝΑ), έλεγχος 
στη Βάση Δεδομένων της Interpol, έλεγχος στο Αρχείο της 
Δ/νσης Αλλοδαπών, αναζήτηση στη Βάση Δεδομένων των

Διωκτικών
- Λήψη δα

κτυλικών αποτυ
πωμάτων μέσω 
EURODAC

-Λήψη φω
τογραφίας με
webcamera.

- Εκτύπωση 
Υ π η ρ ε σ ι α κ ο ύ  
εγγράφου, όπου 

εμφαίνεται η φω
τογραφία του αλλοδαπού, τα στοιχεία του και το καθεστώς 
υπό το οποίο θα παραμείνει στη Χώρα, ήτοι πσραπομπή στις 
αρμόδιες Υπηρεσίες, εφόσον προκύπτουν σε βάρος του 
οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά, ή βεβαίωση περί μη 
απομάκρυνσης για τους πρόσφυγες ή χορήγηση προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών για τους οικονομικούς μετανάστες. Ση
μειώνεται ότι κατά την ακολουθητέα διοικητική διαδικασία, 
στα έντυπα, που χορηγούνται (δίνονται) στους αλλοδαπούς 
κατά την απελευθέρωσή τους τίθενται δικλείδες ασφαλείας, 
όπως κωδικός αναγνώρισης εγγράφου, φωτογραφία, αριθ
μός Eurodac. καθώς και αναγραφή στο τέλος των εντύπων 
των δικαιώματων και των υποχρεώσεών τους στην αγγλική 
γλώσσα, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο παραποίησής

τους και να δίνεται η δυνατότητα της διασταύρωσης στοι
χείων ταυτότητας σε διενεργούμενους ελέγχους.

Στο γενικότερο σχεδίασμά ανήκει και ο υλικοτεχνικός 
εξοπλισμός, ο οποίος περιλαμβάνει 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
(για καταγραφή στην εφαρμο
γή "Χαρτογράφησης Αλλοδα
πών" και αναζήτηση στις βά
σεις δεδομένων), σταθμούς 
EURODAC (για λήψη και 
αποστολή δακτυλικών απο- 

! τυπωμάτων), φωτογραφικές 
μηχανές (webcameras), συ

σκευές για εξακρίβωση γνησιότητας/πλαστότητας εγγρά
φων. εξοπλισμός παρατήρησης/ επιτήρησης (κάμερες, θερ
μικές κάμερες, κυάλια κλπ.), οχήματα ΛχΑ.

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. των Κ.Υ.Τ. ασχολεί- 
ται με αυξημένα καθήκοντα σε πολλά από τα οποία καθήκο
ντα συνεπικουρείται από Φιλοξενούμενους Αξιωματούχους 
(GuestOfficers) του Frontex:
- Διασφάλισης της τάξης και της ασφάλειας στα νησιά του 

Ανατολικού Αιγαίου
- Διασφάλισης της τάξης και της ασφάλειας στα hotspots
- Παράκτιας περιπολίας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
- Διακρίβωσης υπηκοότητας (screening)
- Καταγραφής στην εφαρμογή "Χαρτογράφηση Αλλοδαπών"
- Λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και αποστολής στην 
βάση του EURODAC
- Αφενημέρωσης (debriefing)

Διαδικασία εξακρίβωσης γνησιότητας 
εγγράφων

- Ελέγχους γνησιότητας 
εγγράφων
- Ελέγχους ασφάλειας 
δεύτερης γραμμής
- Διαδικασιών επανεισδο- 
χής
- Ειδικότερα, εκτός των 
άλλων υποχρεώσεων της 
Ελληνικής Αστυνομίας 
των Κ.Υ.Τ. προβλέπεται 
και η λειτουργία κλιμακί
ου ταυτοποίησης και εξα
κρίβωσης ιθαγένειας και 
κλιμάκιο εξωτερικής φύ
λαξης και ασφαλείας των 
εγκαταστάσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυ

τοποίησης. οι πολίτες τρίτων χωρών ή οι ανιθαγενείς, οι 
οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί χορήγησης διε
θνούς προστασίας ή άλλης μορφής προστασίας (ευάλωτες 
ομάδες), με απόφαση του Διοικητή του Κέντρου παραπέ- 
μπονται στην αρμόδια αστυνομική Αρχή για την υπαγωγή 
τους σε διαδικασίες απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής. 
κατά τις κείμενες διατάξεις.

Στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. -  Τουρκίας της 
18ης Μαρτίου 2016 (πραγματοποίηση επανεισδοχής στην 
Τουρκία), οι επιχειρήσεις επανεισδοχής υλοποιούνται από
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τις αρμόδιες αρχές Ελλάδας και Τουρκίας υπό το συντονισμό 
του FRONTEX και την ενίσχυση των Κρατών-Μελών.

Επιπρόσθετα, έχουν υπάρξει συναντήσεις μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων των δύο χωρών, με τη συμμετοχή και 
εκπροσώπων της Ε. Επιτροπής, για τη δημιουργία ενός 
επιχειρησιακού πρωτοκόλλου που θα διέπει το σύνολο 
των διαδικασιών υλοποίησης της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε. -  
Τουρκίας, προκειμένου να διευθετηθούν οι επιχειρησια
κές λεπτομέρειες επιστροφής, από τα ελληνικό νησιά στην 
Τουρκία, όσων υπηκόων τρίτων χωρών εισήλθαν παράτυπα 
στην ελληνική επικράτεια, από την 20-03-2016. μέσω των 
θαλασσίων ελληνοτουρκικών συνόρων.

Στην Τουρκία επιστρέφονται. από την 20-03-2016, όλοι 
οι υπήκοοι τρίτων χωρών (ανεξαρτήτως υπηκοότητας), οι 
οποίοι είτε δεν έχουν υποβάλλει αίτημα ασύλου, είτε το 
υποβληθέν εκ μέρους τους αίτημα άσυλου έχει εξεταστεί 
και απορριφθεί.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των προαναφερθέντων. 
πραγματοποιήθηκαν από τη χώρα μας, με τη συνδρομή 
του FRONTEX. τρεις (3) επιχειρήσεις επιστροφής μέσω 
θαλάσσης υπηκόων τρίτων χωρών στην Τουρκία, την 04- 
04-2016 συνολικά (202) αλλοδαπών (-136- υπήκοοι τρίτων 
χωρών από τη Λέσβο και -66- από τη Χίο) και την 08-04- 
2016 συνολικά(123) (-50- υπήκοοι τρίτων χωρών από την 
Κω. -30- από τη Σάμο και -45-από τη Λέσβο) και την 26- 
04-2016 συνολικά(49) (-5- υπήκοοι τρίτων χωρών από την 
Χίο, -31- από Κω και -13- από τη Λέσβο) και επιπρόσθετα 
πραγματοποιήθηκε μία (1) επιχειρήση επιστροφής μέσω 
αέροε υπηκόων τρίτων χωρών στην Τουρκία, την 27-04- 
2016 συνολικά (12) υπηκόων Συρίας (από τη Λέσβο).

Στο σχεδίασμά για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμ
ματος του τομέα Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020 (Πολυ
ετές Ταμείο AMIF) έχουν συμπεριληφθεί μια σειρά από δρά
σεις. που σχετίζονται με τα Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών 
και τις επιστροφές, η υλοποίηση των οποίων θα συμβάλλει, 
κατά προτεραιότητα, στην αύξηση των επιστροφών, στη δι
ασφάλιση συνθηκών διαμονής με ένα αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού 
καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες να ξεκινήσουν 
το συντομότερο δυνατόν οι διαγωνιστικές διαδικασίες του 
δημοσίου και να καλυφθούν οι ανάγκες με κονδύλια από 
ευρωπαϊκούς πόρους.

ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρακολουθεί 

με προσοχή το σοβαρό θέμα της μεταχείρισης των ανηλίκων 
προσφύγων, το οποίο αποτελεί για τις Υπηρεσίες μας αντί-
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κείμενο ιδιαίτερης μέριμνας και στο πλαίσιο του κοινωνικού 
ρόλου και της αποστολής που επιτελούν. αντιμετωπίζεται 
με ευαισθησία και προσοχή, ώστε να παρέχεται ο απαιτού- 
μενος βαθμός προστασίας στην ευαίσθητη αυτή ηλικιακή 
ομάδα.

Κάθε περίπτωση παράνομης εισόδου αλλοδαπού στη 
χώρα, όπως και ασυνόδευτου ανηλίκου, γνωστοποιείται και 
παραηέμπεται άμεσα από τις Υπηρεσίες μας στις Εισαγγελικές 
Αρχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατά
ξεις (άρθρο 25 mu Ν. 3907/2011. άρθρο 83 mu Ν. 3386/2005. 
άρθρο 48 mu Ν. 3875/2010 και άρθρο 19 Π.Δ. 220/2007).

Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που είναι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι ή θύματα εμπορίας ανθρώπων, οι 
αρμόδιες Εισαγγελικές ή Αστυνομικές Αρχές λαμβάνουν 
τα απαραίτητα μέτρα, για να προσδιορίσουν την ταυτότητα 
και την ιθαγένεια τους και να θεμελιώσουν το γεγονός ότι 
δε συνοδεύονται. Επίσης, καταβάλλουν κάθε δυνατή προ-
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απάθεια για το ταχύτερο δυνατό εντοπισμό της οικογένειάς 
τους και λαμβάνουν αμέσως τα απαραίτητα μέτρα, για να 
εξασφαλίσουν τη νομική τους εκπροσώπηση και. εφόσον 
χρειάζεται, την εκπροσώπησή τους στο πλαίσιο της ποινικής 
διαδικασίας.

Η ανωτέρω διαδικασία τηρείται σε κάθε περίπτωση, 
ακόμη και όταν ο ασυνόδευτος ανήλικος δεν αιτείται τη 
χορήγηση πολιτικού ασύλου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 
19 του Π.Δ. 220/2007 το οποίο ενσωμάτωσε την Οδηγία 
9/2003. Ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ή ο κατά τόπον αρμόδιος 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών, ορίζεται προσωρινός Επίτροπος 
και μετά σε συνεργασία με ΜΚΟ και Κοινωνικές Υπηρεσίες 
ορίζεται ο μόνιμος Επίτροπος, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αναγκαία εκπροσώπησή του, που συνήθως είναι ένας κοι
νωνικός λειτουργός. Εάν ο ορισμένος Επίτροπος δεν αντα- 
ποκρίνεται στα καθήκοντά του, μπορεί να αντικατασταθεί με 
διάταξη του Εισαγγελέα.

Στους χώρους κράτησης των παράτυπα εισερχομένων 
αλλοδαπών γίνεται διαχωρισμός των ασυνόδευτων ανηλί
κων από τους λοιπούς παράτυπους μετανάστες, και υλοποι
ούνται οι απαιτούμενες διαδικασίες για τον καθορισμό της 
ανηλικότητάς τους, με τη συνδρομή λοιπών Υπηρεσιών και 
δημόσιων φορέων και συνεργαζόμενων Μ.Κ.Ο.

Οι ανήλικοι, κρατούνται πάντοτε σε ειδικά διαμορφω
μένους χώρους και όχι μαζί με άλλους ενηλίκους έως ότου 
στη συνέχεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να με
ταφερθούν σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
(Μ.Κ.Ο.) σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας, με μοναδικό γνώ
μονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Γίνεται μνεία ότι με την έκδοση του Ν, Α375 / 2016 (ΦΕΚ 
A ' 51 / 03.04.2016) ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αι
γαίου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 παρ 2°. 9 και ΙΑ παρ 2,8 (το 
άρθρο 11 παρ 5 του Ν.3907/2011 έχει καταργηθεί) αρμόδιοι 
για τη διαχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών 
είναι οι Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και κατ' 
επέκταση ο Διοικητής του κάθε Κέντρου Υποδοχής και Ταυ
τοποίησης.

Προς τούτο έχουν δοθεί οδηγίες στις Διευθύνσεις Αστυ
νομίας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου να έρχονται σε συνεννό
ηση με τους Διοικητές των υφιστάμενων Κέντρων Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.). ώστε να συνεχιστεί η φιλοξενία 
-  προστατευτική φύλαξη των ανηλίκων στις δομές των Κέ
ντρων μέχρι να καταστεί εφικτό να μεταφερθούν σε κατάλ
ληλες δομές φιλοξενίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Η κατάρτιση εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση 
των ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών, η νομοθέτηση 
για ένα αξιόπιστο σύστημα διακρίβωσης της ανηλικότητας 
και η αναμόρφωση του θεσμού της επιτροπείας αποτελούν 
πάγια αιτήματα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γραφείο Γενικού 
Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής) έχει αναλάβει την 
διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου. Βέβαια το ζήτημα 
είναι εξαιρετικά περίπλοκο, καθώς πολλοί εξ αυτών επιθυ
μούν να μεταβούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπου διαμέ
νουν οι συγγενείς τους.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ και ΔΙΑΚΙΝΗΤΕΣ
0 Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, πέραν 

των θεμάτων τα οποία χειρίζεται και προγραμματίζει, συ
ντονίζει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας στα θέματα αυτά. Μεταξύ των Υπηρεσιών αυτών 
είναι και η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, η οποία έχει εδα
φική αρμοδιότητα στη Νότια Ελλάδα (Περιφέρειες Αττικής. 
Στερεός Ελλάδας. Πελοποννήσου. Δυτικής Ελλάδας. Ιονίων 
Νήσων. Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης) και η Διεύθυνση Αλλο
δαπών Θεσσαλονίκης με εδαφική αρμοδιότητα στη Βόρεια 
Ελλάδα (Περιφέρειες Θεσσαλονίκης. Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης. Κεντρικής Μακεδονίας. Δυτικής Μακεδονίας. Ηπεί
ρου. Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου).

Οι Υπηρεσίες αυτές είναι αρμόδιες για την έρευνα και 
δίωξη των δικτύων οργανωμένης παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων, καθώς και εξάρθρωσης των κυκλωμάτων πα
ράνομης μετανάστευσης αλλοδαπών από και προς τη Χώρα 
και ιδίως αυτών που έχουν τα χαρακτηριστικά οργανωμένων 
εγκληματικών ομάδων.

Σύνολα συλλήψεων Λαθροδιακινητών
Δ/νση Προστασίας Συνόρων

2015 έως 4/2016
Χεροαία 535 135

θαλάσσια 539 118
Λοιπή Χώρα 224 30

Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής

2015 03
έως Α/2016 12

Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

2015 146
έως 4/2016 1

Αριθμός Υποθέσεων για Κυκλώματα Πλαστογραφίας
Έτος 2015 έως 4/2016

Υποθέσεις Συλλήψεις Υποθέοεις Συλλήψεις
Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής 188 243 15 34

Δ/νση Αλλοδαπών θεσ/νίκης 117 132 15 16
Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής 1 13 0 0

Η ΕΛ.ΑΣ. σε αυτή τη προσφυγική κρίση φαίνεται ότι 
επωμίζεται ένα σημαντικό μερίδιο προσφοράς προς το συ
νάνθρωπο και την κοινωνία. Καλείται καθημερινά να εφο
διάζεται με τα απαραίτητα εχέγγυα. έτσι ώστε να καταστεί 
διαχειρίσιμη οποιαδήποτε κρίση με σεβασμό πάντα προς τον 
άνθρωπο και την υπόστασή του. Σε αυτή την προσπάθεια το 
Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. έρχεται να φανεί αρωγός, να διαδραματίσει 
επιτελικό ρόλο και να διαχειριστεί το μείζον ζήτημα του προ- 
σφυγικού με σύνεση, οργανωτικότητα. σωστό σχεδίασμά, 
αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων (σε επιτελικό και 
πολιτικό επίπεδο), αλλά και με γόνιμη συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες. ■
*Η π.Δ.Α. Γκόλια Θεοφάνιά ε ίνα ι απόφοιτος Φ ιλολογίας (ΕΚΠΑ). 
Δημόσιας Δ ιο ίκησης (Πάντειο Παν/μιο). Γραφιστικής (Δ.Ι.Ε.Κ.) και 
κάτοχος MSc Δ ιοίκησης Πολιτισμικώ ν Μονάδων.
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Προσφορά για Αστυνομικούς 
και πολιτικό προσωπικό 

25% στα γυαλιά ηλίου & οράσεως.

Εντελώς δωρεάν
οι πρώτοι δοκιμαστικοί φακοί.

• Δεκτά όλα τα ταμεία.

Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες.
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► Της π.Δ,Α. θεοφάνιας Γκόλια

Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογιών Ερευ
νών. Υποστράτηγος Μηνιάτη Πηνελόπη

Τ
ο εργαστήρι DNA ξεκίνησε το 1994 με τις 
πρώτες του υποθέσεις. Το 2003 αναπτύ
χθηκε σε τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών 
Υλικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογι- 
κώνΕρευνών (ΔΕΕ). Το 2012 μετεξελίχτηκε 
σε μία αμιγώς επιστημονική Υποδιεύθυνση με 4 τμήματα, 

την Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημικών Εξετάσε
ων και Αναλύσεων (Υ.Β.Β.Ε.Α.) με τότε Διευθύντρια τη νυν 
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ
νών, Υποστράτηγο-Βιολόγο Ph.D., Δρ. Μηνιάτη Πηνελόπη 
Σήμερα. Διευθύντρια της Υποδιεύθυνσης Βιολογικών και 
Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων είναι η Ταξίαρχος- 
ΒιολόγοςΔρ. Πολλάτου Ιωάννα. Το πρώτο τμήμα της Υποδι
εύθυνσης ασχολείται με τη διοικητική μέριμνα, το δεύτερο 
τμήμα είναι το Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών, στο 
οποίο αναλύονται τα δείγματα σκηνών εγκλημάτων από όλη 
την Ελλάδα, όπου Τμηματάρχης είναι η Αστυνομικός Υποδι- 
ευθύντρια- Βιολόγος. Δρ. Μεθενίτη Αριστέα. Το τρίτο τμή
μα είναι το τμήμα Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών 
Τύπων, με Τμηματάρχη τον Αστυνομικό Υηοδιευθυντή-Βι-

ολόγο. Δρ. Μαζίτσο Κωνσταντίνο. Το τέταρτο τμήμα της Δι
εύθυνσης είναι το τμήμα Επιστημονικής Υποστήριξης, με 
Τμηματάρχη την Αστυνομικό Διευθύντρια-Βιοχημικό. Δρ. 
Κονδύλη Κατερίνα. Το εν λόγω τμήμα είναι υπεύθυνο για 
τις διαδικασίες Διαπίστευσης της Υποδιεύθυνσης, η οποία 
είναι εφοδιασμένη όχι μόνο με Πιστοποίηση (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO), 
αλλά και με Διαπίστευση (IEC 17025). Με τη βοήθεια όλων 
των τμημάτων το τελευταίο τμήμα ασχολείται με ό,τι έχει να 
κάνει με τη Διαπίστευση της Υποδιεύθυνσης, αΜά ασχολείται 
και με τη συνεχόμενη εκπαίδευση του προσωπικού και την 
προσπάθεια για συμμετοχή σε συνέδρια, όπου παρουσιάζεται 
το έργο της Υ.Β.Β.Ε.Α., τη λήψη υποτροφιών για συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικές δράσεις στο εξωτερικό, ενώ η Τμηματάρ
χης κα Κονδύλη συμπληρώνει ότι το εργαστήριο διενεργεί 
συστηματικά ασκήσεις καταλληλότητας με απόλυτη επιτυχία 
τόσο για δείγματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος, όσο 
και για δείγματα συγγενικών σχέσεων. Η Υποστράτηγος Δρ. 
Μηνιάτη επισημαίνει στο σημείο αυτό, ότι «η Υ.Β.Β.Ε.Α. είναι 
μία επιστημονική Υποδιεύθυνση, που συνεχώς εκπαιδεύεται, 
για να είναι ενήμερη πάνω στα νέα επιστημονικά δεδομένα».

κέντρο η Υποστράτηγος Μηνιάτη Πηνελόπη, αριστερά της η Α/Υ' 
Μεθενίτη Αριστέα. η Ταξίαρχος Πολλάτου Ιωάννα και η Α/Υ' Τσεκούρα Κων/να. ενώ 

δεξιά της η Α/Δ Κονδύλη Κατερίνα και ο Α/Υ' Μαζίτσος Κων/νος.
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Το πώς διαχειρίζεσαι τους νεκρούς
δείγμα, όταν υπάρχουν σοροί 
μεταναστών οι ομάδες D.V.I. 
αναλαμβάνουν την όλη διαδι-

Τότε και τώρα =
«Ο περισσότερος κόσμος

πιστεύει ότι το dna ξεκίνησε ,  „ -  ,  ___  . ,
να ασχολείται με υποθέσεις σ 0 υ  £ lV a i σιΥουΡα δείγμα ΠΟλίΤίσμου μίας Κασία. Επειδή πολλές φορές
προσφύγων και μεταναστών, χώρας», αναφέρει Π Διευθύντρια της ΔΕΕ. η οι συμμετέχοντες φορείς, π.χ.

, m r  πηη™ ,, το λιμενικό, οι ιατροδικαστές
τώρα, μεσουσης της προσφυ Υποστράτηγος Μηνιάτη Πηνελόπη
γικης κρίσης, αλλα παρομοι-____________ r  ' ^______________________
ες υποθέσεις υπήρχαν και το
1997-1998. με κύριο τοπικό σημείο τον Έβρο, ο οποίος τότε 
ήταν το κύριο σημείο εισόδου των μεταναστών και προσφύ
γων στην Ελληνική Επικράτεια. Είναι, λοιπόν, κάτι που δι
αχρονικά. σιωπηλά και με μεγάλη επιμέλεια έκανε κατά το 
παρελθόν το Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών, δηλαδή 
η σημερινή Υποδιεύθυνση. Τότε, το προφίλ των ανθρώπων 
στους οποίους γίνεται η διακρίβωσα ταυτότητας με ανάλυση 
dna ήταν κυρίως άντρες 25-35 ετών, που πνίγονταν στον 
Έβρο. Τώρα, είναι και ολόκληρες οικογένειες, με ενδεικτική 
του μεγέθους της τραγωδίας μια συγκεκριμένη και χαρακτη
ριστική περίπτωση ναυαγών προσφύγων, κατά την οποία έχει 
μόνο σωθεί ο πατέρας της οικογένειας και έχει αναγνωρίσει 
τις σορούς των δύο του κοριτσιών. των δύο αγοριών και της 
γυναίκας του!», επισημαίνει η Υποστράτηγος Μηνιάτη.

Το 2005. ενώ είχε γίνει αποτίμηση από την ΕΛ.ΑΣ. της 
πτώσης του αεροπλάνου των Κυπριακών αερογραμμών 
«HELIOS» και η αναγνώριση των σορών είχε ανατεθεί από 
τον κ. Θανάση Γιαννόπουλο (τότε Υφυπουργός Υγείας) στο 
Τμήμα του DNA της ΕΛ.ΑΣ., είχε γίνει αντιληπτό ότι εκτός 
από τη διακρίβωση της ταυτότητας των σορών μέσω dna 
υπήρχε και το ζήτημα της ταύτισης των ηροανακριτικών 
στοιχείων. Η Αναπληρώτρια Τμηματάρχη του τμήματος 
Ανάλυσης Βιολογικών Υλικών, Αστυνομικός Υποδιευθύ- 
ντρια -  Βιολόγος MSc. Τσεκούρα Κωνσταντίνα, επισημαίνει 
ότι «ως Υποδιεύθυνση οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι 
η Ελλάδα ως χώρα χρειάζεται τη δημιουργία μιας Ομάδας 
Αναγνώρισης Θυμάτων Μαζικών Καταστροφών -  Disaster 
Victim Intentification (D.V.I.). δομή η οποία ήδη υπήρχε στις 
υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες. Υπεύθυνη οργάνωσης της 
συγκεκριμένης Ομάδας ορίστηκε η ΕΑ.ΑΣ. Η Ομάδα ακο
λουθεί κάποιες οδηγίες κοινώς αποδεκτές για τις περισ
σότερες χώρες της Ε.Ε. Ακόμη εκκρεμεί να γίνει ενεργή η 
συγκεκριμένη ομάδα στην Ελλάδα, καθώς υπάρχει έτοιμο 
το νομοθετικό πλαίσιο, ενώ αναμένεται συμπληρωματικά 
από όλες τις υπηρεσίες της ΕΑ.ΑΣ. να ορίσουν τα άτομα, τα 
οποία θα συμμετέχουν σε αυτές τις ομάδες D. VI. Επίσης, η 
εκπαίδευση των ατόμων, τα οποία θα συμμετάσχουν στην 
Ομάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Μαζικών Καταστροφών, έχει 
σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια βάσει του Ευρωπαϊκού Προ
τύπου Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετείχε και η Ελλάδα, 
και το οποίο είναι βασισμένο στα πρότυπα της INTERPOL, 
ενώ έχει εγκριθεί από τη CEPOL. την Ευρωπαϊκή Αστυνομι
κή Ακαδημία. Πάνω σε αυτό το πρότυπο στηρίζονται και οι 
εκπαιδευτικές δράσεις των ατόμων, που θα συμμετάσχουν 
στις ομάδες D. VI. της Ευρώπης».

Γίνεται προσπάθεια να οργανωθούν οι ομάδες D.V.I. 
μέσω του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και 
Διαχείρισης Κρίσεων -  Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ. Στην Ιταλία για παρά-

κ.α. δε γνωρίζουν πώς να δι- 
αχειριστούν σωστά αυτές τις 

περιπτώσεις, θα πρέπει να υπάρχει ένα θεωρητικό υπόβα
θρο όλων των εμπλεκομένων. Έτσι, με τις συγκεκριμένες 
ομάδες δίνεται η δυνατότητα να οργανωθεί η Εθνική Στρατη
γική, αλλά και να εκπαιδευτεί κατάλληλα το ανθρώπινο δυ
ναμικό για το πώς πρέπει να ενεργεί σε τέτοια περιστατικά. 
«Το πώς διαχειρίζεσαι τους νεκρούς σου είναι σίγουρα 
δείγμα πολιτισμού μιας χώρας», αναφέρει η Υποστράτηγος.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις στις οποίες η ύπαρξη της 
ομάδας D.V.I. θα μπορούσε να θεωρηθεί σωτήρια είναι η 
περίπτωση των πυρκαγιών της Πελοποννήσου το 2007. αλλά 
και η αναφερθείσα ήδη περίπτωση της πτώσης του αεροπλά
νου των Κυπριακών Αερογραμμών «HELIOS».

Λήψη Δεδομένων
Είδος Δειγμάτων:
α) η λήψη δείγματος από σορό γίνεται μόνο από ιατρο

δικαστή
β) η λήψη δείγματος από άτομο, που είναι εν ζωή μπορεί 

να γίνει και από προανακριτικό υπάλληλο (αστυνομικό, 
λιμενικό)

γ) σε πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις, π.χ. μια ταλαιπω
ρημένη σορός. η οποία έχει μείνει πολύ καιρό εκτεθειμένη 
και σε δύσκολες συνθήκες, η λήψη γίνεται σε συνεργασία 
ανθρώπων της Υ.Β.Β.Ε.Α. και ιατροδικαστών.

«Το πιο δύσκολο δείγμα για λήψη DNA είναι το οστό» 
σύμφωνα με την κα Μεθενίτη. Γ\α το λόγο αυτό η ίδια η 
Υ.Β.Β.Ε.Α. έχει αναπτύξει μία καινούργια σύνθετη μέθοδο 
κονιορτοποίησης και επεξεργασίας των οστών, η οποία υλο
ποιείται με το ειδικό μηχάνημα επεξεργασίας οστών (φώτο 
1)». Η Υποστράτηγός κα Μηνιάτη θα συμπληρώσει ότι «το 
ειδικό μηχάνημα είναι μία πατέντα της Υποδιεύθυνσης, η 
οποία έχει παρουσιαστεί σε διεθνές επίπεδο και έχει λάβει 
θετικά σχόλια. Επίσης, την ίδια πατέντα χρησιμοποιεί και 
η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, η οποία κατασκεύασε 
ακριβώς το ίδιο μηχάνημα».

Φώτο 2. Κοπή τεμαχίου οστού 
γιο περαιτέρω επεξεργασία
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ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ από ηροανακρι- 
τικό υπάλληλο:

Φώτο 3: Λήψη με βαμβακοφόρο στειλεό

Γ  βήμα: Ο ηροανακριτικός υπάλληλος λαμβάνεηο δείγ
μα από το άτομο με βαμβακοφόρο στειλεό Η λήψη γίνεται 
με περιστροφικές κινήσεις του στειλεού, τρίβοντας ελα
φρά στο εσωτερικό των παρειών και στα ούλα (φώτο 3).

2° βήμα: 0 στειλεός εν συνεχεία σφραγίζεται, συσκευ-

στειλεός

άζεται καταλλήλως σε φάκελο (π.χ. χάρτινος φάκελος) και 
αποστέλλεται στην Υποδιεύθυνση Βιολογικών και Βιοχημι
κών Εξετάσεων και Αναλύσεων (Υ.Β.Β.Ε.Α.) (φώτο 4).

3° βήμα: Το γενετικό υλικό θα πρέπει να συνοδεύεται 
από πρωτόκολλο λήψης βιολογικού υλικού, το οποίο υπο
γράφεται από το λαμβάνοντα το δείγμα και από το υπό εξέ
ταση άτομο (φώτο 5).

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι 
είναι ανώδυνη, συνιστά μη ιατρική πράξη, γι' αυτό μπορεί

ΠΡαΤΟΚΟΛΛΟ ΛΗΨΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΕΞΕΤΑΣΗ DNA

Στην σήμερα την του μήνα του έτους 2 0 .. .  και ώρα

οι κάτωθι υπογεγραμμένοι.................................................................................

έλαβαν για συγκριτικές εξετάσεις αχό την Υποδιεύθυνση Βιολογικών και |

Βιοχημικών Εξετάσεων και Αναλύσεων, της Διεύθυνσης Εγκληματολογιών 

Ερευνών, δυο βαμβακοφόρους στειλεούς με στοματικό επίχρισμα από |

τ.....................................................................................................  γεν...........

στ...........................................κάτο ικο ..............................................................

Γίνεται μνεία ότι τα ανωτέρω δείγματα ελήφθησαν με την συναίνεση του ανωτέρω.

Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε από όλους τους παριστάμενους υπογράφεται ως ακολούθως

Ο υπό εξέταση Ο ι λαμβάνοντες το δείγμα ι

Φώτο 5: Πρωτόκολλο λήψης βιολογικού υλικού

και γίνεται από προανακριτικό υπάλληλο ενώ μεταφέρεται 
και αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου. Το δείγμα 
που λαμβάνεται είναι πολύ πλούσιο σε DNA σε αναλογία

με το φιαλίδιο αίματος.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ:
α) Συνίσταται να πραγματοποιείται λήψη βιολογικού 

υλικού από κάθε σορό ακόμα και σε περίπτωση οπτικής 
αναγνώρισης. Τα δείγματα βιολογικού υλικού μπορούν να 
είναι:

- αίμα στην περίπτωση που η σορός δεν βρίσκεται σε 
προχωρημένη σήψη,

- δείγματα ιστού (π.χ. μυς. ή άλλο) ή τέλος.
- δείγμα οστού κατά προτίμηση τεμάχιο από μηριαίο 

οστό ή/και οδόντες.
Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται, επίσης, στα εξής:
- Αποφυγή επιμόλυνσης μεταξύ διαφορετικών σορών 

κατά τη δειγματοληψία.
- Αρίθμηση σαφής και χωρίς επικαλύψεις και επανα

λήψεις και σε απόλυτη συμφωνία με τα αναφερόμενα στο 
συνοδευτικό έγγραφο.

- Κατάλληλη συσκευασία σε ειδικά δοχεία, που σφραγί
ζουν επαρκώς (φώτο Α).

β) Τα συγκριτικά υλικά συγγενών, που αποστέλλονται. 
θα πρέπει να είναι κατά σχεδόν απόλυτη προτεραιότητα 
δείγμα παρειακού επιχρίσματος.

γ) Η αρχή του «ΠΟΙΟΙ ΨΑΧΝΕΙ ΠΟΙΟΝ» πρέπει να συνο
δεύει κάθε δείγμα συγκριτικού βιολογικού υλικού, ήτοι να 
αναφέρονται λεπτομερώς και ξεκάθαρα στο συνοδευτικό 
έγγραφο οι υπό εξέταση συγγενικές σχέσεις των συγκρι
τικών δειγμάτων και των αγνώστων σορών, με σκοπό να 
καταρτιστεί εύκολα το φυλογενετικό δέντρο της σορού.

δ) Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να αναφέρονται στο 
συνοδευτικό έγγραφο όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για 
την τυχόν συγγενική σχέση, δηλαδή αμφιθαλή ή ετεροθαλή 
αδέλφια από την πλευρά της μητέρας ή του πατέρα κ.ό.κ., 
προκειμένου να γίνει η αντίστοιχη στατιστική επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρησιμότητας των πα
ραπάνω οδηγιών είναι το εξής: Ένας πατέρας αναγνώρισε 
σε ναυάγιο τις σορους της γυναίκας και του γιοι) του και 
δήλωσε ότι αναζητούνταν η κόρη του. Αργότερα, το συ
γκριτικό του υλικό, που εισήχθη στη βάση για επόμενη 
ανεύρεση, χρησιμέυσε στην αναγνώριση της σορού της 
κόρης του. η οποία εντοπίστηκε σε άλλο ναυάγιο άλλου 
νησιού!

Αναγνώριση σορού
Η αναγνώριση γίνεται, αρχικά, με συγκριτικά υλικά, 

αλλά και με προσωπικά αντικείμενα, που πιστοποιημένα 
ανήκουν στη σορό (π.χ. οδοντόβουρτσα, χτένα, ρούχο κ.λπ.). 
Τα συμπεράσματα, που εξάγονται αφορούν μόνο στη συγ
γένεια και στο φύλο. Στη διαδικασία της αναγνώρισης δεν 
αποκλείεται και η συνεργασία με ανθρωπολόγους.

Για να γίνει η αναγνώριση της σορού δεν αρκεί μόνο το 
δείγμα από τη σορό, δηλ. ο γενετικός τύπος, αλλά χρειάζεται 
να συγκριθεί με δείγμα από συγγενικό του πρόσωπο. Το 
προτιμητέο συγκριτικό υλικό χρειάζεται να προέρχεται από 
βιολογικούς γονείς και βιολογικά παιδιά. Όταν υπάρχουν 
τέτοιου είδους σχέσεις η στατιστική πιθανότητα, που δίνεται 
είναι πέρα πάσης λογικής αμφιβολίας, δπλ. 99.9%. Κι αυτό 
γιατί το DNA κληρονομείται από τους δύο γονείς κατά το ήμι-
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συ (φώτο 6). Όσο απομακρύνεται κανείς από τέτοιου είδους 
σχέσεις (β' βαθμού συγγένεια) εξετάζεται κατά περίπτωση 
τι πιθανότητα θα αποδοθεί μετά από την επεξεργασία των 
δεδομένων. Μπορεί να αποδοθεί και μπορεί να μην απο
δοθεί με ασφάλεια ανάλογα με τη στατιστική επεξεργασία.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στην Υ.Β.Β.Ε.Α. 
υπηρετεί και ο Υ/Α'-Βιοχημικός-Βιοστατιστικός MSc. 
Λυμναίος Στέφανος, ο μοναδικός Εθνικός Εκπαιδευτής 
Εγκληματολογικής Στατιστικής όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
και στα Βαλκάνια, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί καταλλήλως σε 
θέματα στατιστικής επεξεργασίας και ανάλυσης DNA.

Βάση Δεδομένων -  COMBINED DNA INDEX  
SYSTEM (CO.D.I.S.)

0 A/Y' Μαζίτσος Κων/νος, Τμηματάρχης του Τμήματος 
Εθνικού Αρχείου Δεδομένων Γενετικών Τύπων μας συστή
νει με τη Βάση Δεδομένων -  CO.D.I.S. «Όλα τα συγκριτικά 
υλικά εισάγονται στη Βάση Δεδομένων, όπως, επίσης, ε ι- 
σάγονται στο αρχείο, και όλοι οι γενετικοί τύποι, οι οποίοι 
προέρχονται από σορούς. που έχουν βρεθεί και είναι προς 
διακρίβωσα ταυτότητας. Η Ελλάδα έχει συνυπογράφει την

Φώτο 6: Ανάλυση DNA

απόφαση Prum. αλλά περιμένει την ενσωμάτωσή της στο 
Εθνικό Δίκαιο, παρόλο που το τεχνικό κομμάτι είναι ήδη 
έτοιμο. Η Βάση Δεδομένων έχει χρηματοδοτηθεί με Ευ
ρωπαϊκά Προγράμματα σε συνεργασία με το ΚΕ.ΜΕ.Α με 
600.000 ευρώ».

κών Ατόμων

Φώτο 8α: Τα αποτελέσματα εισάγονται στη Βάση Δεδομένων -  CO.D.I.S.

Φώτο 8β: Στην ως άνω καρτέλα εμφανίζονται με πράσινους κωδικούς οι ποινικές 
υποθέσεις στις οποίες έχει εμπλακεί ένα άτομο του οποίου το dna είναι κοταχω- 

ρημένο στη Βάση Δεδομένων CO.D.I.S.

Η χρησιμότητα της Βάσης Δεδομένων εμφανίζεται μέσα 
από συγκεκριμένη υπόθεση. Έχοντας μέσα στο αρχείο το 
συγκριτικό υλικό του πατέρα, δημιουργήθηκε φυλογενετικό 
δέντρο, με την εκκρεμότητα ότι αναζητάει ένα ακόμη παιδί 
του. Η αναζήτηση έγινε στη Βάση Δεδομένων βάσει αυτού 
του συγκριτικού υλικού, με εκκρεμείς γενετικούς τύπους 
από άλλες σορούς και προέκυφε ταύτιση μετά από 2 μήνες 
με το γενετικό τύπο μίας σορού, ήδη καταχωρημένης στο 
αρχείο, που τελικά ανήκε στην κόρη του!

Η Υποστράτηγος στο συγκεκριμένο σημείο συμπληρώ
νει. «Είναι πρωτοποριακό το γεγονός ότι ήδη στην Ελλά
δα υπάρχει μία ενιαία Βάση Δεδομένων DNA, ενώ άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αναπτύξει ακόμη ανάλογη 
ενιαία Βάση Δεδομένων. Πρόσφατα, ο Διεθνής Οργανισμός 
Αγνοουμένων κάλεσε την Υ.Β.Β.Ε.Α.. προκειμένου να δώ
σει ομιλία για την ύπαρξη στην Ελλάδα κεντρικής Βάσης 
Δεδομένων DNA και για το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως πρότυπη βάση διαμέσου δικτύου κεντρικών βάσεων».

Η ονομασία της Βάσης είναι αρκτικόλεξο του COMBINED 
DNA INDEX SYSTEM και στηρίζεται σε ένα αμερικάνικο 
λογισμικό, το οποίο έχει φτιαχτεί για την Εθνική Βάση της 
Αμερικής του FBI. To FBI το διανέμει ύστερα από υπογραφή 
συμφωνητικού σε όποια χώρα ενδιαφέρεται και μόνο στο 
κεντρικό εργαστήριο της Αστυνομίας. Εφαρμόζεται βάσει 
της απόφασης Prum. με τις οποίες προβλέπεται η αυτο
ματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων DNA. αποτυπωμάτων, 
κ.α Η αποφάση αφορά στην αναβάθμιση της διασυνορια
κής συνεργασίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος και τρομοκρατίας, πανευρωπαϊκά και διασυ
νοριακά. Προβλέπει σε πρώτη φάση την αυτοματοποιημένη
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ανταλλαγή πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία κάθε χώρα 
μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένα δείγματα ή όλα τα δείγ
ματα μιας άλλης χώρας αυτοματοποιημένα και άμεσα. Μέσα 
σε 5-10 λεπτά από την αποστολή του αιτήματος μπορεί να 
έχει την απάντηση, αν υπάρχει ταύτιση μεταξύ των δειγμά
των. Σε αυτόν που κάνει την αναζήτηση δεν είναι γνωστά τα 
προσωπικά δεδομένα (φώτο 8α), απλώς γνωστοποιείται η 
ταύτιση δείγματος με την εμφάνιση κωδικών. Υπάρχει και 
ένα δεύτερο επίπεδο, όπου η χώρα μπορεί να αναζητήσει 
περαιτέρω στοιχεία, που αφορούν σε καταδίκες, εκκρεμή 
εντάλματα σύλληψης, κ.α. (φώτο 8β). Στο σημείο αυτό αξίζει 
να επισημανθεί ότι στο Τμήμα Εθνικού Αρχείου Δεδομένων 
Γενετικών Τύπων ανήκει το Εργαστήριο Εξέτασης Συγκρι
τικών Βιολογικών Υλικών με εξειδικευμένο τεχνολογικό 
εξοπλισμό, όπως Ρομποτικά Συστήματα, τα οποία έχουν χρη
ματοδοτηθεί από πόρους της Ε.Ε και έχουν δυνατότητα επε
ξεργασίας μέχρι 200 δειγμάτων την ημέρα (φώτο 9 και 10).

Επανένωση Οικογενειών
Κατόπιν Εισαγγελικής Διαταγής ζητείται να εξακριβωθεί 

από την Υ.Β.Β.Ε.Α. αν υπάρχει σχέση ή όχι σε αίτημα επα
νένωσης. Η κα Μεθενίτη θυμάται. «Έχουμε κληθεί πολλές 
φορές να διακριβώσουμε τη σχέση μεταξύ δύο ατόμων. Σε 
μια περίπτωση δύο άτομα, από τα οποία ο ένας ήταν ενήλι
κας 19 χρόνων και ο άλλος ανήλικος, και έπρεπε να εξετα
στούν αν είναι αδέλφια, αν έχουν, δηλαδή, συγγενική σχέση 
μεταξύ τους, για να μπορέσουν να φύγουν μαζί στο εξωτε
ρικό. Επίσης, σε άλλη περίπτωση, έχει κληθεί η Υ.Β.Β.Ε.Α. 
όταν ο θείος ενός παιδιού είχε έρθει από την Κύπρο, για 
να παραλάβει τον ανηφιό του. Οι γονείς του παιδιού είχαν 
χαθεί. Ο Εισαγγελέας ζήτησε να εξακριβωθεί αν όντως είναι 
ο θείος του παιδιού ή όχι. Ο άνθρωπος έφευγε για Κύπρο 
την επόμενη μέρα. Η Υπηρεσία κινήθηκε όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα, κατανοώντας το κοινωνικό κομμάτι της εξέτασης, 
και πράγματι το αποτέλεσμα βγήκε μέσα σε 2-3 ώρες. Δ ι
απιστώθηκε ότι όντως ήταν θείος του παιδιού και υπήρξε 
επανένωση της οικογένειας».

«Κάθε νούμερο είναι και μία οικογένεια, 
δεν είναι απλά νούμερα!», αναφέρει η 
Διευθύντρια της ΔΕΕ. Υποστράτηγος Μη- 

νιάτη Πηνελόπη.

Και συνεχίζει «Υπάρχουν, επίσης, και περιπτώσεις που οι 
συγγενείς είναι στο εξωτερικό και αναζητούν την τύχη των 
υπολοίπων της οικογένειας, οι οποίοι είναι αγνοούμενοι και 
δε γνωρίζουν καθόλου, αν κατάφεραν να γλιτώσουν από ένα 
ναυάγιο, αν πέρασαν στην Ελλάδα ή δεν πέρασαν. Μας έχουν 
ειδοποιήσει από το Λίβανο, όπου ο γιος έφαχνε τη μάνα του. 
γνώριζε το ναυάγιο, αρχίσαμε να αναζητούμε στις σορούς του 
συγκεκριμένου ναυαγίου και όντως ταυτοποιήθηκε η σορός 
της μητέρας του. Από τη Νέα Υόρκη είχαμε περίπτωση, όπου 
γυναίκα έφαχνε τον αδερφό της και τον ανηφιό της. ακόμη η 
υπόθεση είναι σε εκκρεμότητα λόγω του ότι δε γνωρίζουμε 
το ναυάγιο, στο οποίο μπορεί να ήταν τα δύο άτομα».

Η Υποστράτηγος κα Μηνιάτη σχολιάζοντας τα συγκριτικά 
στοιχεία των τριών τελευταίων ετών σχετικά με υποθέσεις 
μεταναστών, τονίζει ότι «Κάθε νούμερο είναι και μία οικο

γένεια, δεν είναι απλά νούμερα!»
Οι εισερχόμενες υποθέσεις, που διαχειρίζεται γενικώς 

η Υποδιεύθυνση είναι περίπου 500 υποθέσεις το μήνα, από 
αυτές κάποιες αντιστοιχούν και σε περιπτώσεις προσφύγων 
(φώτο 11) Ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2016 οι υποθέσεις 
είναι 47. Αντίστοιχα σε σχέση με τα δείγματα εγκληματολο- 
γικού ενδιαφέροντος (φώτο 12), που διαχειρίζεται η Υποδι
εύθυνση, τα δείγματα των προσφύγων αποτελούν ένα πολύ 
μικρό ποσοστό!
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Φώτο 11: Συγκριτικοί Πίνακες Υποθέσεων της Υ.Β.Β.Ε.Α. Προσιρύγων-Μετανο- 
ατών γιο τα έτη 2014-2016.

'  Ιο  στοιχεία γιο ίο 2016 αφορούν στο πρώιο τρίμηνο και έχουν υπολογιστεί 
ονολογιοτικΰ για το σύνολο του έτους.

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
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Φώτο 12: Συγκριτικό επίπεδο συνολικών εισερχομένων υποθέοεων με τις 
οποίες ασχολήθηκε η Υ.Β.Β.Ε.Α. την τελευταία δεκαετία.

Μια απλή ιδέα, που υπάρχει στην Υ.Β.Β.Ε.Α. για τα δείγ
ματα. που αφορούν στα ναυάγια και στους πρόσφυγες, ε ί
ναι να προταθεί και να δημιουργηθεί ένα άλλο εργαστήριο. 
Σκοπός είναι να εξυπηρετηθούν οι εθνικές ανάγκες για την 
επιβεβαίωση των σχέσεων αυτών, καθώς η επεξεργασία 
των δειγμάτων χρειάζεται και περαιτέρω διαδικασία, όσον 
αφορά στη διαδικασία του DNA. στη στατιστική επεξεργασία 
και την περαιτέρω σύγκριση των σορών.

Το δείγμα DNA και η χρησιμότητά του στη σύγχρονη 
σκπνή του εγκλήματος είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς 
αποφέρει πολλαπλό όφελος, τόσο για τον ίδιο τον προανα- 
κριτικό υπάλληλο, όσο και για το ίδιο το κοινωνικό σύνολο. 
Αυτή, ακριβώς, η προσφορά υπηρεσιών επιτυγχάνεται ιδ ι
αιτέρως από την Υποδιεύθυνση Βιολογικών Εξετάσεων και 
Βιολογικών Αναλύσεων, ενώ επιπλέον, παράγει σημαντικό 
ανθρωπιστικό έργο και μέσω της βοήθειας, που προσφέρει, 
στην αναγνώριση των σορών των προσφύγων ναυαγών! ■

*Η π.Δ Α. Γκόλια Θεοφάνιά ε ίνα ι απόφοιτος Φ ιλολογίας (ΕΚΠΑ). 
Δημόσιας Δ ιο ίκησης (Πάντειο Παν/μιο), Γραφιστικής (Δ.Ι.Ε.Κ.) και 
κάτοχος MSc Δ ιοίκησης Πολιτισμικών Μονάδων.
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I ΑΦΙΕΡΩΜΑ
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

0 θεσμός της Αστυνόμευσης στην Αθήνα, και αργό
τερα σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ποδήλατα πρω- 
τοεμφανίστηκε το έτος 1906. Με το Νόμο ΓΡΞΕ του 
έτους 1906 η Ελληνική Χωροφυλακή ανασυγκροτήθηκε και 
της ανετέθηκε η αστυνόμευση του Ελληνικού κράτους.

Το προηγούμενο Σώμα, που αστυνόμευε τη χώρα, δηλαδή 
η Στρατιωτική Αστυνομία, απέτυχε στην αποστολή της και με 
δημόσια κραυγή επεβλήθη η ανάθεση της αστυνόμευσης 
του Ελλαδικού χώρου στη Χωροφυλακή. Με τον ίδιο Νόμο 
πέρα των υπολοίπων υπηρεσιών, ιδρύθηκε και η Υπηρεσία 
Ποδηλατιστών Χωροφυλακής, καθώς και η μεταφορά κρα
τουμένων με άμαξες (ζωήλατα οχήματα).

Η εφημερίδα της Αθήνας «ΣΚΡΙΠ» την 28.07.1907 με 
πρωτοσέλιδο άρθρο της επαινεί το θεσμό των ποδηλατιστών 
και αποκαλεί τους ποδηλάτες χωροφύλακες «Τα Λαγωνικά 
της Αστυνομίας».

Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο από πλευράς εφοδιασμού 
αναφέρουμε τον τόσο χρήσιμο, αποδεδειγμένα, εφοδιασμό 
της Χωροφυλακής με ικανό αριθμό τρικύκλων και ποδηλά
των.

Η Αστυνομία Πόλεων, μετονυπ'αριθμ. 65/1952 κανονι
σμό της. που τον υπογράφει ο Αρχηγός της. Άγγελος Έβερτ. 
καθιέρωσε την αστυνόμευση των εδαφικών περιφερειών των 
Αστυνομικών τμημάτων της με ποδήλατα, με μοτοσυκλέτες 
και αυτοκίνητα. Ο θεσμός της Αστυνόμευσης με ποδήλατα 
επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ελλάδα, πρώτα στις μεγάλες 
πόλεις και αργότερα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Σήμερα. 110 χρόνια μετά, ο θεσμός αυτός επανέρχεται 
στο πλαίσιο της νέας πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας για αναβάθμιση 
των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους ξένους επισκέπτες 
της Χώρα μας. καθώς και στην περαιτέρω εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, βελτιώνοντας τη σχέση 
τους με την Ελληνική Αστυνομία μέσω της εμφανούς αστυ
νομικής παρουσίας.

Η ιδέα για τη συγκρότηση του θεσμού των αστυνομικών 
περιπολιών με ποδήλατα ανήκει στον Γενικό Γραμματέα 
Δημόσιας Τάξης κ. Αναγνωστάκη Δημήτριο, όταν ενημερώ
θηκε ότι στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις υπάρχουν εγκατα- 
λελειμμένα ποδήλατα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004 και με μία μικρή επισκευή και επιδιόρθωση αυτών, θα 
μπορούσαν να καταστούν λειτουργικά, οπότε και φτάσαμε 
στην υλοποίηση του προγράμματος αστυνόμευσης με χρήση 
ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων.

«Αηοσκοπώντας στην ταχεία εξυπηρέτηση τόσο των πολι
τών. όσο και των επισκεπτών της χώρα μας. στην αναβάθμιση 
των μεθόδων, που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, στη 
βελτίωση της ικανότητας της Αστυνομίας να ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες και προσδοκίες τους και φυσικά στην 
αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων τους, αποφασί
σαμε την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης αστυνόμευσης με 
χρήση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων σε περιοχές και προο
ρισμούς. που παρουσιάζουν έντονο τουριστικό ενδιαφέρον
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ενωμοτάρχης έτους 1949 περίπολοί στην παραλία 
του Βόλου

Χωροφύλακας έτους 1925 ηεριηολεί με
ποδήλατο στην Κορδίτοα

Χωροφύλακας έτους 1952 εκτελεί 
υπηρεσία με ποδήλατο

και υψηλή επισκεψιμό- 
τητα. κατά τη διάρκεια 
της θερινής τουριστι
κής περιόδου. Ειδικό
τερα. η υλοποίηση της 
δράσης αυτής, έχει ως 
στόχο κυρίως την εν ί
σχυση του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας 
μας. με την άμεση και 
αυτοπρόσωπη εξυπη
ρέτηση των επισκεπτών 
-  τουριστών, καθώς 
επίσης την ενδυνάμω
ση και εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών, μέσω της 
εμφανούς αστυνομικής 

παρουσίας στις περιοχές που εφαρμόζεται. Γ\α την επιλο
γή των περιοχών εφαρμογής του προγράμματος ελήφθη- 
σαν υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, στο πεδίο του 
τουριστικού ενδιαφέροντος και της επισκεψιμότητας των 
περιοχών, καθώς και επιμέρους χαρακτηριστικά, όπως οι 
υποδομές και η τοπική χωροταξική μορφολογία. 0 θεσμός 
ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το Τμήμα Τουριστικής Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο του έτους 2015. ημέρα 
των εγκαινίων της ΘΟης Διεθνούς Έκθεσης, όπου παρουσι
άστηκε και προκάλεσε τα ευμενή σχόλια του κοινού. Από τον 
Ιανουάριο του 2016 εφαρμόζεται στα Τμήματα Τουριστικής 
Αστυνομίας Αθήνας και Χανίων και από τον Απρίλιο του 2016. 
ο θεσμός άρχισε να εφαρμόζεται και στα Τμήματα Τουριστι
κής Αστυνομίας Αργολίδας. Κέρκυρας και Ρόδου.»

Ως προς την αποστολή των ποδηλατών αστυνομικών, στις 
βασικές τους προτεραιότητες περιλαμβάνονται:

• η εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουριστών, παρέχοντας 
τις κατάλληλες οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες, τόσο 
τουριστικού όσο και ευρύτερου ενδιαφέροντος

• η συνεργασία και συνδρομή σε άλλες υπηρεσίες της Αστυ
νομίας ή άλλους Φορείς, ώστε να διευθετούνται προβλήματα, 
κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος και να διευκολύνονται οι 
επισκέπτες των περιοχών αυτών και

• η ανάλογη επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αποτελεσματική

ανταπόκριση στη διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής 
φύσης. Σημειώνεται ότι η αστυνόμευση με ποδήλατα έχει τα 
χαρακτηριστικά ολοκληρωμένου προγράμματος, καθώς περι
λαμβάνει σχεδίασμά για όλα τα επιμέρους στάδια ανάπτυξης και 
υλοποίησής του, ενώ τα αποτελέσματα θα αξιολογούνται από τις 
αρμόδιες επιτελικές δομές, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί 
η αποδοτικότητά τους ή ακόμα και να επεκταθεί και σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας.

Για την υλοποίηση του θεσμού έχουν διατεθεί δυνάμεις 
και μέσα ως εξής:

α) Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών: δέκα (10) 
αστυνομικοί με εννέα (9) ποδήλατα, από 09/01/2016.

β) Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης: πέντε 
(5) αστυνομικοί με τέσσερα (4 ) ποδήλατα από 04/09/2015 

γ)Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων: έξι (6) αστυνο
μικοί με τέσσερα (4)ποδήλατα. από 26/01/2016

δ) Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Αργολίδας: τέσσερις 
(4) αστυνομικοί με τέσσερα (4) ποδήλατα, από 20/04/2016 

ε) Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Κέρκυρας: έξι (6) αστυ
νομικοί με τέσσερα (4) ποδήλατα, από 20/04/2016

ζ) Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου: πέντε (5) αστυ
νομικοί με τέσσερα (4) ποδήλατα, από 20/04/2016

-Συνολικά, για την εφαρμογή του ανωτέρω θεσμού έχουν 
διατεθεί τριάντα έξι (36) αστυνομικοί με είκοσι εννιά (29) 
ηλεκτροκίνητα ποδήλατα.

Οι αστυνομικοί αυτοί έχουν τύχει ειδικής εκπαίδευσης, 
είναι κάτοχοι πτυχίων ξένων γλωσσών, ώστε να μπορέσουν 
να ανταποκριθούν με επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις 
των νέων καθηκόντων τους, ενώ για την εκτέλεση της υπη
ρεσίας τους διαθέτουν ειδικού τύπου στολή (ποδηλάτη) και 
είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαιτούμενα είδη (ατομικό 
οπλισμό, φορητό ασύρματο κ.λπ.), ενώ υπάγονται στις κατά 
τόπον υπηρεσίες της Τουριστικής Αστυνομίας.

Η αστυνόμευση με ποδήλατα σε ορισμένα κράτη λειτουρ
γεί από χρόνια και έχει καθιερωθεί. Στην Ελλάδα σήμερα, ο 
θεσμός αυτός βρήκε θετική ανταπόκριση από τους πολίτες 
και έχει προκαλέσει ευμενή σχόλια προς το Σώμα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. ■

‘ Ευχαριστούμε τον Υποστράτηγο εν αποστρατεία κ. Δημήτριο Καλλιαντζή (Ιδρυτή 
του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσος) για την πολύτιμη βοήθεια του στην αποστολή 
φωτογραφικού υλικού και αρχείου γιο την ολοκλήρωση του άρθρου.
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(ΙΣΤΟΡΙΚΟ
► Των Υπαρχιφύλακα Σάββα Μαυροματίδπ 

Αστυφύλακα Αημητρίου Τσιρίγκα 
Ειδικού Φρουρού Κων/νου Κούτλα

Ιστορική Ανασκόπηση 

των Αστυνομικών Σωμάτων στην Ελλάδα

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΗΑστυνομία είναι ο θεσμός εκείνος στον 
οποίο η Πολιτεία έχει εμπιστευθεί την 
προστασία της κοινωνίας από εσωτερι

κούς κινδύνους, τη διαφύλαξη της τάξης. Δε 
συνιστά μόνο ένα κατασταλτικό μηχανισμό, 
αλλά, κυρίως, ένα οργανισμό προσφοράς κοι
νωνικών υπηρεσιών και μέσο στήριξης της 
λαϊκής κυριαρχίας. Το ελληνικό Κράτος ήρθε 
αντιμέτωπο, από τα πρώτα χρόνια της λειτουρ
γίας του. με ποικίλα προβλήματα, που απαιτού
σαν άμεσα λύση, προκειμένου να δομηθεί ένα 
σύγχρονο κράτος και να διαφυλαχθεί η παρα
καταθήκη της Επανάστασης. Η ίδρυση ενός 
Σώματος, που θα αναλάμβανε τον τομέα της 
αστυνόμευσης ήταν μια από τις έγνοιες των Ελ
λήνων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης (Μι- 
νιστέριο της Αστυνομίας), όπως και του Ιωάννη 
Καποδίστρια. στη διάρκεια 
που άσκησε την εξουσία ως 
Κυβερνήτης (1827-1831). Η 
ιδρυτική πράξη, όμως, ενός 
σύγχρονου -  για τα μέτρα 
της εποχής -  αστυνομικού 
Σώματος τίθεται από τους

ΠΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ (1862-1913)
Με το Β.Δ. από 10-2-186Λ εκδόθηκε κανονιομός περί της στολής του οτροτού κοι π 
παράγραφος που αφορά την Χωροφυλακή περιλάμβανε το ακόλουθα, ο ιματισμός 
η αποοκευή και ο οπλιομός διατηρούνται ως έχουν μέχρι τώρα ενώ τα χαρακτηρι

στικά οημεία των βαθμών, οι επωμίδες, ο σπαθοζωστήρας και η πυριτοθήκη καθο
ρίζονται ίδια με του ιππικού. Τα διακριτικά βαθμών των Χωροφυλάκων ορίστηκαν 
λευκά, των υπαξιωματικών επάργυρα, των αξιωματικών μεταξένια, και συγκεκρι
μένα των κατωτέρων αξιωματικών αργυροί αστερίσκοι στις άκρες των περιλαίμιων 

ενώ των ανωτέρων αργυροί αστερίσκοι στα περιλαίμια με αργυρές σειρίδες.

Βαυαρούς με τη Χωροφυλακή, η οποία συστή- 
νεται ως όργανο αστυνόμευσης το 1833, κατά τα 
γαλλικά πρότυπα (Germanderie) και στελεχώνε
ται μεταξύ άλλων από διακεκριμένους οπλαρχη
γούς της Επανάστασης και χιλίαρχους του Στρα
τού. που είχε οργανώσει ο Καποδίστριας. Πρώτος 
Αρχηγός του Σώματος διορίστηκε ο Γάλλος Συ
νταγματάρχης Φραγκίσκος Γκραγιάρ. αξιωματι
κός του Ναπολέοντα και φιλέλληνας με σημαντική 
δράση στην Επανάσταση.

Το νεοσύστατο βασίλειο έπρεπε να θεμελιω
θεί σε στέρεες βάσεις, κάτι που θα επιτυγχανόταν 
μόνο μέσω της θέσπισης απαραίτητων νομοθετι
κών πράξεων, ώστε να καταδιωχθεί συστηματικά 
και να εξαλειφθεί η ληστεία, να παταχθεί η αυ
θαιρεσία και η ασυδοσία (έννοιες κυρίαρχες στη 
διάρκεια του επαναστατικού Αγώνα), να αποκα

τασταθεί η ασφάλεια που είχε 
διασαλευθεί. Η Χωροφυλακή 
λειτουργούσε ως «Αστυνομία 
Χώρας» και ως «Αστυνομία
Στρατού» (Στρατονομία)1, κα
θώς σε αυτή ανατέθηκαν καθή
κοντα ασφαλείας και έννομης

4 8  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016



ΙΣΤΟΡΙΚΟ \

Με το Β.Δ. της 14ης Μοΐου 1868 π στολή των 
Χωροφυλάκων τροποποιήθηκε για άλλη μία φορά. 
Συγκεκριμένα με το ανωτέρω Β.Δ. καθορίστηκε για 

πρώτη φορά μικρή και μεγάλη στολή με την τελευταίο 
να αποτελεί την επίσημη και λαμπρή στολή που σε 

αυτή πλέον μόνο προβλέπεται να φέρονται τα μεγάλα 
αμφιμασχάλια. Σε όλα τα κομβία του χιτωνίου τους. 30 
στον αριθμό, καθώς και στα περιλαίμια και τις επωμί- 
δες οι Χωροφύλακες έφεραν έκτυπο η επιπρόσθετα 

στέμματα και για το λόγο αυτά τους αποκαλούσαν 
«σαραντακορωνάδες».

ΠΟΛΗ ΕΝ0ΜΑΤΑΡΧ0Υ (1906 -  1912)
Ια περί στολής υπέστησαν σοβαρές τροποποιήσεις κατά το 
έτος 1962 δεδομένου του γεγονότος ότι οι Αξιωματικοί της 
Χωροφυλακής μέχρι και το έτος 1906 χρησιμοποιήθηκαν 
σε ευρεία κλίμακα στην στρατιωτική δικαιοσύνη (κυρίως 

Στρατοδικεία) ως επίτροποι, αντεπίτροποι, εισηγητές, 
αντεισηγητές, τμηματάρχες ή βοηθοί τμπματαρχών του 

Υπουργείου Στρατιωτικών και οι υπαξιωματικοί ως 
γραφείς. Επιπρόσθετα οι ΰνδρες της Χωροφυλακής 

συνέδραμαν στο Υπουργείο Οικονομικών για την ομαλή και 
έγκαιρη είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

ΠΟΛΗ ΧΏΡΟΦΥΛΑΚΑ(ΧΑΚΙ). ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ 
ΜΠΛΕ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (1913 -1925)

Παρά τις οικονομικές δυσχέρειες του Ελληνικού 
κρότους προβλέφθηκε με Νομοθετικό Διάταγμα 

στις 26-12-1923 οικονομική ενίσχυση στον Οργα
νισμό της Χωροφυλακής, που περιλάμβανε μεταξύ 
άλλων και την κάλυψη για ιματισμό του προσωπι
κού της (κληρωτών και στελεχών) .Έτσι λοιπόν, σε 
κάθε οπλίτη ορίστηκε η χορηγία μίας θερινής και 

μιας χειμερινής στολής, ενός ζεύγους υποδημάτων 
ανΰ εξάμηνο, φανέλες, υποκάμισα, εσώρουχα και 
έξι ζεύγη κάλτσες. Τα είδη. όμως, της εξάρτησης 

κάλυπταν οι οπλίτες με δικά τους έξοδα.

τάξης, ευταξίας και κοινωνικής ησυχίας, όπως και η άσκηση 
της δικαστικής αστυνομίας (εξιχνίαση και βεβαίωση εγκλη
μάτων). Είναι σημαντικό, ως προς την κατανομή των αρμο
διοτήτων για την καλύτερη λειτουργία του αστυνομικού θε
σμού στη χώρα, το γεγονός πως δημιουργηθήκαν επιπλέον 
αστυνομικά Σώματα: η άσκηση της τοπικής αστυνομίας δό
θηκε στους Δήμους (Δημοτική Αστυνομία. 1836-1906). ενώ 
η τοπική αστυνόμευση του Πειραιά και της Αθήνας -  λόγω 
των γενικότερων συνθηκών της εποχής (ληστοσυμμορίες, 
διαφθορά, πολιτική αστάθεια) -  ανατέθηκε στη Διοικητική 
Αστυνομία, ένα Σώμα, που υπαγόταν απευθείας στην Κυ
βέρνηση (1849-1906). Ανάμεσα στα προβλήματα, που αντι
μετώπισαν οι ιθύνοντες ήταν η στελέχωση του κατώτερου 
προσωπικού του Σώματος, καθώς παρατηρήθηκε απρο
θυμία προς κατάταξη, εξαιτίας των προλήψεων για τη νέα 
«ευρωπαϊκού τύπου» στολή2, των προσωπικών φιλοδοξιών 
και των πικριών, που δημιουργήθηκαν από τη διάλυση των 
ατάκτων. Τα ζητήματα αυτά ξεπεράστηκαν και το Σώμα κα
τόρθωσε το 1835 να έχει στις τάξεις του σημαντική δύναμη 
σε άνδρες και ίππους.

Η ετοιμότητα, που θα είχε το Σώμα αυτό ήταν ένα από 
τα ζητούμενα των πρωτεργατών της σύστασής του. καθώς 
στόχος αυτών ήταν η διασφάλιση της κοινής ησυχίας, η 
ανακάλυψη και η σύλληψη των εγκληματιών, των οποί
ων η ύπαρξη και μόνο αποτελούσε πράξη δυσφήμησης

του κράτους στα μάτια των Ευρωπαίων, που έβλεπαν το 
νέο βασίλειο στο Νότο της Ευρώπης να λυμαίνεται από τη 
ληστεία. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, μά
λιστα. συστάθηκαν δύο -  περισσότερο παρααστυνομικά. 
παρά παραστρατιωτικά σώματα -  η Εθνοφυλακή (1833- 
1879) και η Οροφυλακή (1838-1854). Οι άνδρες. που στελέ
χωναν το δεύτερο Σώμα αποτέλεσαν τα μέλη της Επικουρι
κής Χωροφυλακής, που προοδευτικά συγχωνεύθηκε με τη 
Χωροφυλακή.

Το ζήτημα της ληστείας θα απασχολήσει την ελληνική 
κοινωνική και πολιτική ζωή στη διάρκεια του 19ου αιώ
να και σε διπλωματικό επίπεδο, θέτοντας σε κίνδυνο το 
εθνικό αφήγημα των Ελλήνων σε μια περίοδο μάλιστα όπου 
δομούνταν τα θεμέλια της εθνικής ιδεολογίας στα πλαίσια 
της Μεγάλης Ιδέας. Το φαινόμενο της ληστείας επιδείνω
νε η πολιτική διαφθορά και η χρησιμοποίηση των ληστών 
από την εκάστοτε αντιπολίτευση, ενώ χαρακτηριστικό ήταν 
το ότι πολλές ληστρικές συμμορίες αποτελούνταν από δυ- 
σαρεστημένους αγωνιστές της Επανάστασης, οι οποίοι 
αντιδρούσαν στο νέο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα 
της βαυαροκρατίας.3 Πράγματι, πολλοί ληστές, για λόγους 
βιοποριστικούς, χρησιμοποιήθηκαν από τους πολιτικούς 
είτε ως σωματοφύλακες, είτε ως κομματάρχες, με φυσικό 
επακόλουθο τη δημιουργία μίας σχέσης αλληλεξάρτησης. 
Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν κινήματα ληστανταρτικά.
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ΕΦΙΠΠΟΣ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΣ (1925 - 1935) 
Αργότερα με Β.Δ την 16η Ιουνίου 1936 κυρώθηκε ο 

Κανονισμός Στολής Οπλιτών Βασιλικής Χωροφυ
λακής με τον οποίο επονοφέρεται π μεγάλη οτολή 

των οπλιτών π οποία είχε εγκαταλειφθεί λόγω 
των πολέμων και των οικονομικών αντιξοοτήτων, 
αλλά απά πρασινόφαιο (χακί) ύφασμα και όχι απά 
ρουάμπλέ που αποτελεί το κατεξοχήν χρώμα της 

Χωροφυλακής.

ΣΤΟΛΗ ΟΠΛΙΤΗ ΧΟΡΚΗΣ (1944-1952)
Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου προέκυψαν θέματα 

με τον ιματισμό των ανδρών της Χωροφυλακής, που ήταν 
αδύνατο νο αντιμετωπιστούν. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το 
γεγονός ότι το χειμώνα του 1946 οι άνδρες των διμοιριών, οι 
οποίοι είχαν αυμπτυχθεί με απόφαση του Στρατού σε λόχους, 
έφεραν ακόμη θερινή στολή με αποτέλεσμα η κίνηση και η 
διαβίωσή τους σε ορεινό περιβάλλον να καταστεί ιδιαίτερα 

δυσμενής.

ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ 1970

κατά του καθεστώτος και στην Πελοπόννησο. Το διάστη
μα 1855 με 1858 έγιναν οι πρώτες αλλαγές στο σύστημα 
καταδίωξης της ληστείας. Ταυτόχρονα, σημειώθηκαν από 
τις κρατικές αρχές οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες μελέ
της του προβλήματος αυτού, κάτι που υηοβοηθήθηκε από 
την κυκλοφορία δύο έργων με θέμα τη ληστεία: το 1855 
το έργο του πολιτικού και διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, 
Παύλου Καλλιγά, Ο Θάνος Βλέκας. και το 1857 το έργο του 
Edmond About. Οι Βασιλείς των Ορέω\/· (που κυκλοφόρη
σε στα ελληνικά το 1858). Εκείνη την περίοδο βασιλιάς των 
Ορέων ήταν ο Χρήστος Νταβέλης. ο οποίος στη διάρκεια 
του Κριμαϊκού Πολέμου (1854-1856). το 1855. απήγαγε με 
τη συμμορία του. τον Γάλλο υπολοχαγό Μπερτώ. Αξίζει, 
βέβαια, να τονίσουμε ότι στη λαϊκή συνείδηση η ληστεία 
τότε ταυτιζόταν με μία πράξη ηρωισμού και λεβεντιάς και 
ήταν ο βασικός τρόπος κοινωνικής διαμαρτυρίας.5 Στις 29 
Μάΐου 1871. συνεπεία της σφαγής στο Δήλεσι (1870). η νέα 
κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου ψήφισε το 
νόμο «Περί καταδιώξεως της ληστείας».6

Αν και η ληστεία περιορίστηκε, ωστόσο δεν εξαλείφθη- 
κε. αφού -  παρά την έκδοση μιας σειράς διαταγμάτων (Νό
μος ΓΡΞ.Ε. της 1ης Οκτωβρίου 1906 και Νόμος ΓΦ.Ο.Ζ. του 
έτους 1910) -  με την ενσωμάτωση στη χώρα καινούριων 
εδαφών το φαινόμενο μετατοπιζόταν σε αυτά, οπότε και 
μετά τους Βαλκανικούς πολέμους7 η ληστεία μετατοπίστη
κε στις Νέες Χώρες και ιδιαίτερα στην Ήπειρο, όπου τα κοι- 
νωνικοπολιτικά χαρακτηριστικά υποδαύλισαν τη ληστεία 
και την έξαρση της παραβατικότητας γενικότερα.8 Με τους 
νόμους, εντούτοις, που ψηφίσθηκαν για την αναδιοργά

νωση του Σώματος στο διάστημα πριν τους Βαλκανικούς 
πολέμους επιτυγχάνονταν τα εξής: διαίρεση της χώρας 
σε ισάριθμες προς του νομούς Αστυνομικές Διευθύνσεις, 
καθεμία από τις οποίες διαιρέθηκε σε ισάριθμες προς τις 
επαρχίες Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις, ενώ το Σώμα τέθη
κε υπό την εποπτεία του Αρχηγού του. η έδρα του οποίου 
βρισκόταν στην Αθήνα. Η Χωροφυλακή συνιστούσε. έτσι, 
το Σώμα, που αναλάμβανε αποκλειστικά την αστυνόμευ
ση της χώρας. Επρόκειτο, όμως, για ένα έργο σύνθετο, 
καθώς η χώρα άλλαζε ραγδαία, με τη γοργή αστικοποίη
ση. την εξέλιξη της τεχνολογίας και συνεπακόλουθα των 
εγκληματικών πρακτικών. Οι νέες αυτές συνθήκες επέβα
λαν ένα νέο. μοντέρνο αστυνομικό σύστημα, οι βάσεις του 
οποίου θα τεθούν με την ίδρυση της Αστυνομίας Πόλεων. 
Στα 1919 ξεκινάει να λειτουργεί και η υπηρεσία της Τρο
χαίας στην Αθήνα.

Το Σώμα της Χωροφυλακής, ως Σώμα στρατιωτικό με 
καθήκοντα αστυνομικά, μετείχε και στις πολεμικές επι
χειρήσεις, που διεξήγαγε η χώρα (Ηπειροθεσσαλική Επα
νάσταση το 1854 στα πλαίσια του Κριμαϊκού πολέμου. Κρη
τική Επανάσταση του 1866-1869. Ρωσοτουρκικός πόλεμος 
του 1877-1879, Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Μακε
δονικός Αγώνας του 1904, Βαλκανικοί πόλεμοι, εκστρατεία 
στην Ουκρανία. Μικρασιατική Εκστρατεία), ενώ ιδιαίτερη 
μνεία αξίζει να γίνει στους άνδρες της Κρητικής Χωροφυ
λακής, που πολέμησαν υπέρ της Ελλάδας στους Βαλκανι
κούς Πολέμους (1912-1913). Είναι χαρακτηριστικό πως στη 
Χωροφυλακή, κατά τη διάρκεια των πολέμων αυτών ανα
τέθηκαν καθήκοντα, όπως η συγκρότηση στρατονομικών
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* ' ■  ΑΞΙΠΜ.ΤΕΛΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 70 - ΑΡΧΕΣ ’80

ΠΟΛΗ ΟΠΛΙΤΗ ΧΟΡΚΗΣ 1952-1969

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70 - ΑΡΧΕΣ ’80

αποσπασμάτων κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις, η δια
σφάλιση της ελληνικής κυριαρχίας και η εμπέδωση της 
δημόσιας τάξης στα απελευθερωμένα εδάφη με την ίδρυ
ση στατικών υπηρεσιών και μεταβατικών αποσπασμάτων 
και η εξασφάλιση των μετόπισθεν, ενώ -  παράλληλα με τη 
συνδρομή της στις επιχειρήσεις του Στρατού στη διάρκεια 
της Μικρασιατικής Εκστρατείας -  στη Χωροφυλακή ανα
τέθηκε και η Διοίκηση της Σμύρνης με την απόβαση ελλη
νικών στρατιωτικών σωμάτων στην περιοχή και τη σύσταση 
της Ανώτερης Διοίκησης Χωροφυλακής Ιωνίας. Πέραν των 
στρατιωτικών της ενασχολήσεων, στα πλαίσια της εκστρα
τείας, σημαντική ήταν η συνεισφορά της στη δημιουργία 
δικτύου κατασκοπείας για τον καλύτερο έλεγχο του γη
γενούς πληθυσμού και των κεμαλικών οργανώσεων, που 
παράλληλα με την οργάνωσή της (Τμήματα. Σταθμοί. Υπη
ρεσίες Ασφαλείας, μεταβατικά αποσπάσματα) λειτούργησε 
ευεργετικά για την αντιμετώπιση των τουρκικών ληστρικών 
συμμοριών και ιδιαίτερα των άτακτων τσετών.

Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου παρατηρήθηκε εκ νέου 
μεγάλη έξαρση της ληστρικής δράσης, ιδιαίτερα κατά την 
περίοδο 1923-1928 (επί της Α Ελληνικής Δημοκρατίας), 
οπότε η ληστεία υπερείχε αριθμητικά ανάμεσα στα αδι
κήματα του κοινού ποινικού δικαίου (ληστεία της Πέτρας 
-  1826 -  ως η πρώτη και μεγαλύτερη ληστεία χρηματαπο
στολής στην Ελλάδα).9 Το φαινόμενο της ληστείας θεωρείται 
ότι έκλεισε μετά το 1933. αν και στην πραγματικότητα πιο 
ασφαλής είναι η παρατήρηση ότι αυτό εξασθένησε σημαντι
κά με τα μέτρα που πήρε η πολιτεία, αφού ληστές συνέχισαν 
να υπάρχουν στα ελληνικά βουνά μέχρι και την Κατοχή.10 
Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 το Σώμα εκσυγχρονίζε
ται, λόγω των αναγκών της εποχής. Συγκροτείται, έτσι, το 
Μηχανοκίνητο Τμήμα, το οποίο αργότερα θα αποτελέσει 
την εποχούμενη Μηχανοκίνητη Μεραρχία. Αυτό το Τμήμα 
ήταν που στάλθηκε στο αλβανικό μέτωπο, ενώ στη Χωρο

φυλακή ανατέθηκαν, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου 
πολέμου, καθήκοντα εθνικής ασφάλειας και στρατονομί
ας, όπως και αποστολές ταχείας μεταβίβασης διαταγών.
Στη βόρεια Ήπειρο λειτούργησαν οι ΑΔΧ Κορυτσάς και 
ΑΔΧ Αργυρόκαστρου, αναπτύσσοντας πλήρη οργανωτική 
διάρθρωση. Η κατάρρευση, όμως, του Μετώπου οδήγησε 
στην οπισθοχώρηση και τη Χωροφυλακή, η οποία αγωνί
στηκε στην Κρήτη και στη Μέση Ανατολή, ενώ κατά τα χρό
νια της Κατοχής, πολλά στελέχη του Σώματος, όπως και της 
Αστυνομίας Πόλεων, συνέχισαν την ένοπλη δράση για την 
απελευθέρωση της χώρας. Μεταπολεμικά, καθώς η Ελλάδα 
διανύει μια περίοδο ανάπτυξης στις δεκαετίες 1950-1960. 
και η Χωροφυλακή επιχειρεί να προσαρμοστεί στο κλίμα 
της εποχής: εκπαιδεύσεις των στελεχών της (στο εξωτερι
κό και στο εσωτερικό), αναδιάρθρωση των Κανονισμών της. 
ενοποίηση του επιτελείου του Αρχηγείου Χωροφυλακής με 
τη Γενική Διεύθυνση Χωροφυλακής του ΥΔΤ, κατάργηση 
προύπάρχουσας ανομοιομορφίας αναφορικά με τη στολή 
του προσωπικού της μεταξύ αξιωματικών και κατώτερου 
προσωπικού. ■

*** Το άρθρο συνεχίζετα ι με την Αστυνομία Πόλεων στο επόμενο 

τεύχος.

Υποσημειώσετε
1. Οι Αξιωματικοί της Χωροφυλακής μέχρι και το 1906 χρησι

μοποιήθηκαν σε ευρεία κλίμακα στη στρατιωτική δικαιοσύνη 
(Στρατοδικεία) ως επίτροποι, αντεηίτροποι. εισηγητές, αντει- 
σηγητές. τμηματάρχες ή βοηθοί τμηματαρχών του Υπουρ
γείου Στρατιωτικών και οι υπαξιωματικοί ως γραφείς. Επι- 
προσθέτως. οι άνδρες της Χωροφυλακής συνέδραμαν στο 
Υπουργείο Οικονομικών για την ομαλή και έγκαιρη είσπραξη 
των δημοσίων εσόδων.

2. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Μακρυγιάννης. που τέθηκε υπό
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τ ις  οδηγ ίες  του Γκραγιάρ. αρνήθηκε να ενδ υ θ ε ί με αυτή τη 

ξεν ικ ή  ως προς τ ις  παραδόσεις των Ελλήνω ν φορεσιά.

3. Βλ. σχετικά : Ιωάννης Πετρόπουλος -  Κουμαρ ιανού Α ικ α τε 

ρίνη. «Π ερ ίοδος βασ ιλε ίας του Ό θω νος 1833-1862»». Ιστο

ρ ία του Ελληνικού Έ θνους, τ. II . Αθήνα. Ε κδοτική  Αθηνών. 

1977. σ. 20.

ή. Θ εόδω ρος Ρουμπάνης. «Οι λήσταρχοι που βασ ίλευσαν στα 

βουνά της Ελλάδας», (ημερομην ία  επ ίσ κεψ ης 10-05-2016), 

http://ermisaggelioforos.blogspot.gr/2011/01/o-e.htm
5. Ά λλα φ α ινόμενα  κο ινω ν ική ς  δ ιαμαρτυρ ίας, κατά την οθω νι

κή περίοδο, ήταν ο ι μυσ τικές  ε τα ιρ ε ίες  κα ι τα τοπ ικά κ ιν ή 

ματα. Αυτά τα φ α ινόμενα  αντανακλούσαν την παλιά, παρα

δοσ ιακή  κο ινω νία .

6. Α νδρέας Κω φός. «Το ελλην ικο β ο υλγα ρ ικό  ζήτημα», Ιστο

ρ ία του Ε λλην ικούΈ θνους. τ. II . Αθήνα. Ε κδοτική  Αθηνών. 

1977. σ. 307.

7. Για τη λησ τεία  στην τουρκοκρατούμενη  Μ ακεδον ία  βλ.: Ιω

άννης Κολιόπουλος. «Η θέση των Ελλήνω ν στη Μ ακεδονία  

από το 1881 ως το 1896». Ιστορία του Ε λλην ικούΈ θνους. τ. 

ΙΔ '.  Αθήνα. Ε κδοτική  Αθηνώ ν. 1977, σ. 219

8. Χ αρακτηρ ισ τικό  ε ίν α ι πως σε αυτές τ ις  π ερ ιοχές λε ιτο υ ρ 

γούσαν. πριν από την ενσω μάτω σή τους στην Ελλάδα κα ι 

την εισαγω γή σε αυτές του ελλη ν ικο ύ  αστυνομ ικού  συστή

ματος. δ ια φ ο ρετικά  Σώματα με καθήκοντα  αστυνόμευσης: 

η «Ε κτελεσ τική  Αστυνομία» κα ι η «Αστυνομ ική Χω ροφ υλα

κή» στα Επτάνησα έω ς το 1866. η «Η γεμον ική  Χω ροφυλα

κή» κα ι η « Δ ιο ικη τ ική  Αστυνομία» στη Σάμο έω ς το 1912, η 

«Κ ρητική  Χω ροφυλακή» που λε ιτούργησ ε μεταξύ  του δ ια 

στήματος 1899-1913, δηλαδή στη δ ιά ρ κε ια  της αυτονομ ίας 

της Νήσου, οπότε κα ι το Σώμα αυτό σ υγχω νεύθηκε με τη 

Χω ροφυλακή.

9. Γεώ ργιος Π λουμ ίδης -  Ν ικόλαος. Αναστασόπουλος. 

«Λ ησ τρ ικές σ υμπ ερ ιφ ορές στις αρχές του 20ου α ι

ώνα: το παράδειγμα του νομού Ιωαννίνων». Π ρακτι

κά Γ ' Σ υνεδρ ίου  της Ευρω παϊκής Ε τα ιρε ίας Ν εο ελ 

λην ικώ ν Σπουδών. Βουκουρέσ τι, 2006. (ημερομην ία  

επ ίσ κεψ ης 08-05-2016). http://www.eenscongress.
eu/?main__page=1&main__lang=de&eensCongress_
cmd=showPaper&eensCongress_id=123

10. Θ εόδω ρος Ρουμπάνης, ό.π.. http://ermisaqqelioforos. 
blogspot.gr/2011/01/o-e.htm
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Γ ' Συνεδρ ίου  της Ευρω παϊκής Ε τα ιρε ίας Ν εο ελλη 

ν ικώ ν Σπουδών. Β ουκουρέσ τι, 2006. (ημερομην ία  
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Εγκλήματα που Συγκλόνισαν το Πανελλήνιο

|  Π ΑΣΧΑ  1987 |

ΥΠΟΘΕΣΗ
«ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ»

Π
ριν 29 χρόνια, το Πάσχα του 1987. η κοινή 
γνώμη στη χώρα μας συγκλονίζεται από 
την αποκάλυψη της δράσης μιας εγκλη

ματικής οργάνωσης, που έμεινε στην ιστορία με 
την επωνυμία «Εταιρεία Δολοφόνων». Ιθύνων νους 
της συμμορίας αυτής υπήρξε ένας άνθρωπος υπε- 
ράνω πάσης υποψίας, πρότυπο του επιτυχημένου 
πολίτη σύμφωνα με το κοινωνικό στερεότυπο της 
εποχής, δικηγόρος στο επάγγελμα, πρώην δήμαρχος 
Ν. Χαλκηδόνας, οικογενειάρχης και πατέρας τριών 
παιδιών, ο Χρήστος Παπαδόπουλος

Η εγκληματική οργάνωση στελεχώθηκε με άτο
μα κατάλληλα και πρόθυμα να εξυπηρετήσουν τους 
σκοπούς της, τα οποία θεωρούνταν και αυτά άνθρω
ποι καθημερινοί, οικογενειάρχες χωρίς προηγούμε
νο ποινικό υπόβαθρο. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, συμ
μετείχαν στη συμμορία οι Βασίλης Πλατανιώτης. 
δικαστικός επιμελητής. Νικόλαος Πέππας. έμπορος.

Ιωάννης Πάμπρης. εργολάβος και Γιώργος Ξανθό- 
πουλος θυρωρός. Ο Πέππας ήταν ο υπαρχηγός του 
Παπαδόπουλου και μαζί κατέστρωσαν τα σχέδια της 
εγκληματικής δραστηριότητας της «εταιρείας» τους. 
0 Πλατανιώτης εμφανιζόταν ως επίδοξος γαμπρός 
στις ηλικιωμένες κυρίες, που ήταν στόχοι της οργά
νωσης. Κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους, ταυτόχρονα 
με την πρόσβαση στο σπίτι τους. Σε συνεννόηση με 
τον Παπαδόπουλο, μελετούσαν τις κινήσεις των θυ
μάτων και εκτελούσαν μεθοδικά το αποτρόπαιο έργο 
τους. 0 Παμπρής ήταν ο άνθρωπος, που αναλάμβα
νε να εξαφανίζει τα πτώματα, ο «νεκροθάφτης» της 
συμμορίας. 0 Ξανθόπουλος ήταν ο τσιλιαδόρος της 
εταιρείας. Στο στενό πυρήνα της οργάνωσης, συμ
μετείχε και η Γεωργία Παπανικολάου. νοικοκυρά, 
σύζυγος δικαστικού επιμελητή, η οποία στο τέλος 
αποδείχτηκε πιο στυγνή εγκληματίας και από τον 
εμπνευστή της «εταιρείας».
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Το σχέδιο, που συνέλαβε η συμμορία, ήταν η 
εξεύρεση θυμάτων με συγκεκριμένα χαρακτηρι
στικά και ειδικότερα άτομα μεγάλης ηλικίας, με 
οικονομική επιφάνεια, χωρίς στενά συγγενικά 
πρόσωπα, που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγεί
ας. Μετά τον εντοπισμό τους περνούσαν στη φάση 
της προοδευτικής προσέγγισης των υποψήφιων 
θυμάτων, με στόχο την απόκτηση της εμπιστοσύ
νης τους με διάφορα μέσα. Μόλις επιτύγχαναν το 
σκοπό τους, προχωρούσαν στην πλαστογράφη
ση των διαθηκών των ηλικιωμένων στόχων τους 
και. ακολούθως, στη θανάτωσή τους με τρόπο, 
που να μοιάζει φυσική κατάληξη της ασθένειάς 
τους. Στο τελικό στάδιο δημοσίευαν τις διαθήκες 
με τη βοήθεια του κυκλώματος συνεργατών, που 
ήταν απαραίτητοι στην ολοκλήρωση των σχεδίων 
τους, όπως συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμε
λητές και διάφοροι ψευδομάρτυρες. Η ποιότητα 
της παραχάραξης ήταν τέτοια, που ακόμα και οι 
γραφολόγοι δεν κατάφεραν με την πρώτη ματιά 
να αντιληφθούν ότι οι επίδικες διαθήκες ήταν 
πλαστές και ως εκ τούτου δεν εξέφραζαν την τε
λευταία επιθυμία των θανόντων.

Η δράση της εταιρείας ξεκίνησε από συγγε
νικό πρόσωπο του Παπαδόπουλου. τον επιχειρη
ματία Βασίλειο Ελευθεριάδη. θείο της γυναίκας 
του και νονό του γιου του. ο οποίος ορίστηκε κλη
ρονόμος της περιουσίας του. μετά από επέμβαση 
της «εταιρείας» στην χειρόγραφη διαθήκη του. 
Δεύτερο θύμα της συμμορίας ήταν η 65χρονη Λά- 
ουρα Πόντου, που βρέθηκε νεκρή σε άλσος του 
Κολωνακίου. με εμφανιζόμενη τότε αιτία θανάτου 
την εμπλοκή της σε τροχαίο δυστύχημα, ενώ δύο 
μήνες αργότερα βρίσκεται νεκρή και η θεία της 

'Ελλη Βεριοπούλου. στο διαμέρισμα, που έμεναν 
από κοινού. Στη διαθήκη της η Βεριοπούλου όριζε 
ως κληρονόμους 46 άτομα, γυναίκες όλες, μεταξύ 
των οποίων και οι δύο κόρες του Παπαδόπουλου, 
που είχαν την επικαρπία μαζί με άλλες δύο γυναί
κες. Με ένα ειδικό όρο, που υπήρχε στη διαθήκη, 
αν κάποια από τις επικαρπώτριες πέθαινε ή απο
ποιούνταν την κληρονομιά, η επικαρπία περνούσε 
στις υπόλοιπες και «συμπτωματικά» οι υπόλοιπες 
δύο γυναίκες αποποιήθηκαν την επικαρπία. Η δο
λοφονία του επόμενου θύματος, της Ευφροσύνης 
Φραγκουλάκη. καταδεικνύει την αναλγησία και 
τη στυγνότητα της συνεργαζόμενης με τη συμμο

ρία Γεωργίας Παπανικολάου, καθώς σκότω
σε τη θεία της, χτυπώντας την με μια πέτρα 
στο κεφάλι και. για να δημιουργήσει άλλοθι για 
τον εαυτό της. τηλεφωνούσε για εβδομάδες μετά 
τη δολοφονία στους γείτονές της, υποδυόμενη 
τη θεία της. Μάλιστα κατέθεσε αγωγή κατά της 
νεκρής, υποστηρίζοντας ότι έφυγε στο εξωτερικό 
χωρίς να της καταβάλει τα δεδουλευμένα τεσ
σάρων ετών, αφού έναντι αμοιβής της παρείχε 
φροντίδα στο σπίτι. Μερικούς μήνες, πριν την 
δολοφονία της. η Φραγκουλάκη σύστηνε στους 
φίλους της ένα άνδρα 70 ετών, ονόματι Δημήτρη. 
ως μέλλοντα σύζυγό της. με τον οποίο σκόπευε 
να ζήσει στην Ελβετία. Για το λόγο αυτό πώλησε 
ένα ακίνητό της στην τιμή των 6.500.000 δραχμών.

CY-:

Οι δράστες ιης «εταιρείας δολοφόνων»στη δίκη

ποσό το οποίο ουδέποτε ανευρέθη. Όπως διαπι
στώθηκε αργότερα, ο υποψήφιος γαμπρός ήταν 
το μέλος της οργάνωσης, ο Πλατανιώτης.

Τα υπόλοιπα θύματα της οργάνωσης ήταν η 
Ευθυμία Πρωτονοτάριου, ο Άγγελος Καλαφά
της, ο Σταμάτης Μπρουζάκης με τελευταίο τον 
εφοπλιστή Χαράλαμπο Τυπάλδο. 84 ετών, που 
βρέθηκε νεκρός το 1986 στο γραφείο του στην 
ακτή Τζελέπη. με επίσημη αιτία θανάτου την καρ
διακή προσβολή. Άμεση εμπλεκόμενη σε αυτή 
την υπόθεση ήταν η Παπανικολάου, η οποία είχε 
ετοιμάσει μια αληθοφανή ιστορία, σε περίπτωση 
που κάτι δεν πήγαινε καλά, πως το θύμα έπαθε 
καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της ερω
τικής συνεύρεσης. Όταν. όμως, δημοσιεύτηκε η 
διαθήκη, η οποία όριζε ως κληρονόμους την κόρη 
και τη σύζυγο ενός εκ των μελών της συμμορίας, 
του Νικόλαου Πέππα. τους οποίους ελάχιστα γνώ
ριζε ο θανόντας. τότε η οικογένειά του ανέθεσε σε 
ιδιωτικό ερευνητή τη διερεύνηση της υπόθεσης.
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Τα αποτελέσματα της ερευνάς του τα κοινοποίησε 
ο ερευνητής στην αστυνομία και σύντομα οι αρχές 
ξετύλιξαν το κουβάρι των εγκληματικών δραστηρι
οτήτων της «εταιρείας».

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικα
σίας ο Παηαδόπουλος προσπαθούσε να εμφανί
σει τον εαυτό του ως «Ρομπέν των φτωχών» και 
επαναστάτη, λέγοντας πως «Η ανθρώπινη ζωή 
δεν είναι ταμπού». «Αν υπήρχαν 100 εταιρείες 
δολοφόνων η κοινωνία μας θα ήταν καλύτερη». 
«Οι κλοπές και οι ληστείες είναι κοινωνικές 
πράξεις» και προβάλλοντας ψευτοδιλλήματα 
ενώπιον του δικαστηρίου, όπως το αν είναι προ
τιμότερο να ζει ένας εφοπλιστής σαν τον Τυπάλδο 
ή να ζουν καλύτερα 10 άλλα άτομα αντί αυτόν, 
ισχυριζόμενος πως τα χρήματα που καταχρώνταν 
τα μοίραζαν σε ανθρώπους, που είχαν ανάγκη.

Ο Παηαδόπουλος καταδικάστηκε σε θ φο
ρές σε θάνατο και 25 χρόνια κάθειρξη, ποινή 
η οποία δεν εκτελέστηκε και μετατράπηκε σε 
ισόβια. Τα υπόλοιπα μέλη της «εταιρείας» κατα
δικάστηκαν με ελαφρότερες ποινές και συγκε
κριμένα ο Πέππας σε δις ισόβια και 13,5 χρόνια 
κάθειρξη, ο Πλατανιώτης σε 22.5 χρόνια κάθειρ
ξη, ο Παμπρής σε 17 χρόνια κάθειρξη και η Πα- 
πανικολάου σε 15.5 χρόνια κάθειρξη.

Ο Παηαδόπουλος εξέτισε το μεγαλύτερο μέ
ρος της ποινής του στις φυλακές Κέρκυρας μέ
χρι το Πάσχα του 2001. όπου έλαβε άδεια, αλλά 
δεν εηέστρεψε. Η αστυνομία τον εντόπισε λίγους 
μήνες αργότερα να διαμένει σε διαμέρισμα της 
Κυψέλης στην Αθήνα, λίγα μόλις μέτρα από τα 
δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Το 
200Θ έχοντας συμπληρώσει τις αντικειμενικές 
προϋποθέσεις, που ορίζει ο νόμος, πήρε το 
αποφυλακιστήριό του. Τον Ιανουάριο του 2010 
άνοιξε γραφείο, προκειμένου να ξεκινήσει, όπως 
ισχυρίστηκε, μια νέα φάση στη ζωή του, ασχο
λούμενος με φορολογικές, δ ιο ικητικές και τε- 
λωνειακές υποθέσεις, δείχνοντας φαινομενικά 
ότι, έστω και στα 73 του χρόνια, αποφάσισε να 
ακολουθήσει το σωστό δρόμο. Γρήγορα, όμως, 
διαψεύστηκαν αυτές οι προσδοκίες, καθώς τον 
Ιούλιο του 2011, συνελήφθη εκ νέου στη περι
οχή Μενιδίου, κατηγορούμενος για απαγωγή 
μιας 57χρονης γυναίκας, με σκοπό να καρπω- 
θεί την περιουσία της. καθώς το θύμα ήταν γνω-
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9στή στους κοσμικούς κύκλους της Αθήνας 
και ο αποθανών σύζυγός της διατηρούσε 
μία από τις μεγαλύτερες γκαλερί της πρωτεύ
ουσας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τον Τύπο της 
εποχής σε δημοσιεύματα σχετικά με τα κριτήρια, 
που το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κρίνει, πως 
ένας άνθρωπος σαν τον Παπαδόπουλο πληροί τις 
προϋποθέσεις για επανένταξη στην κοινωνία ή 
αποτελεί συνεχή κίνδυνο γΓ αυτήν.

Οι υπόλοιποι συνεργοί της «Εταιρείας Δολο
φόνων» αποφυλακίστηκαν στον προβλεπόμενο 
από τις επιβληθείσες ποινές χρόνο εκτός από 
τον Πλατανιώτη, που πέθανε μέσα στη φυλακή 
και τον Ξανθόπουλο. που αυτοκτόνησε μέσα στο 
κελί του.
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Σύλληψη Παπαδόπουλου ίο 2011

Η υπόθεση αυτή αποτελούσε για την εποχή 
της δεκαετίας του 1980 πρωτοφανή εγκληματι
κή περίπτωση στα δικαστικά χρονικά της χώρας 
μας. Ήταν ένας συνδυασμός οικονομικού εγκλή
ματος. οργανωμένου εγκλήματος και εγκλημά
των ακραίας εκδήλωσης βίας κατά συρροή. Το 
σημαντικότερο στην υπόθεση αυτή ήταν ότι πολ
λοί εκ των δραστών των ειδεχθών εγκλημάτων 
ήταν άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου, γε
γονός που τους καθιστούσε πρόσωπα υπεράνω 
πάσης υποψίας και τους παρείχε, σε συνδυασμό 
με την κοινωνική τους θέση, περισσότερα όπλα 
ως προς την τέλεση των εγκλημάτων και αυξη
μένες άμυνες ως προς τη συγκάλυψή τους για 
πολλά χρόνια. ■

Διαδικτυογραφία:
• www.tanea.gr. «0 χασάπης ηλικιωμένων ξαναχτύπησε»
• www.eglim atikotita.gr. «Εταιρεία δολοφόνων».
• www.eglim a.wordpress.com . «Έγκλημα και τιμωρία»
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► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

26 Ιουνίου
παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους

Συνέντευξη από τον Υποστράτηγο Χρήοτο Παπαζαφείρη. 
Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

«Το πρόβλημα των 
ναρκωτικών, λόγω των 
κοινωνικοοικονομικών 
-  πολιτισμικών μεταβο
λών που έχουν επέλθει. 
καθώς και της έκπτωσης 
των παραδοσιακών θε
σμών που αποτελούσαν 
χειραγωγούς της κοινω
νικοποίησης του ατόμου 
(οικογένεια), έχει προ- 
σλάβει διαστάσεις φαι
νομένου. που απασχολεί 
έντονα και πολυεπίπεδα 
την παγκόσμια κοινότητα.

Αφενός, η οικονομική ευρωστία και ο άκρατος κατανα
λωτισμός. που επεκράτησαν σε πρόσφατες χρονικές περι
όδους. επέδρασαν στη ραγδαία αύξηση της «ζήτησης» και 
ως εκ τούτου στη δημιουργία νέων χρηστών ναρκωτικών. 
Αφετέρου η διεθνοποίηση του εγκλήματος και η μετάλλαξη 
του από τις παραδοσιακές μορφές σε σύγχρονες, που με την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη διευκόλυνση των μεταφορών 
και τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών εγκληματικών ορ
γανώσεων σε διάφορες χώρες, συνέβαλαν στην «αύξηση» 
της προσφοράς και την εύκολη πρόσβαση σε αυτά (ναρ
κωτικά).

Η Δίωξη Ναρκωτικών καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει 
το επαχθές αυτό φαινόμενο με δράσεις και ενέργειες, που 
βασική στόχευση έχουν την εξάρθρωση των επικίνδυνων 
εγκληματικών οργανώσεων και. παράλληλα, την προστασία 
της νεολαίας.»

Ποια είναι η συνηθέστερη μεθοδολογία δράσης των 
εγκληματικών οργανώσεων που εμπορεύονται ναρκωτι
κά στην Ελλάδα;Έχει εξελιχθεί στη διάρκεια του χρόνου,·

Κατ'αρχήν, πρέπει να επισημανθεί ότι η δράση των 
Εγκληματικών Οργανώσεων είναι πολυεπίπεδη και τούτο 
οφείλεται στην ιεραρχική τους δομή, στην οποία τα μέλη 
τους έχουν διαφορετικούς ρόλους και εκτείνεται από την 
εισαγωγή στη χώρα, τη μεταφορά, την απόκρυψη ή αποθή
κευση μέχρι και τη διακίνηση -  εμπορία στο δρόμο.

Αυτό που έχει αλλάξει στη μεθοδολογία δράσης τους 
είναι, ότι δε διέπονται από κάθετες ιεραρχικές δομές, δη
λαδή από συγκεκριμένα μέλη με συγκεκριμένους ρόλους, 
αλλά πλέον (τουλάχιστον την τελευταία 15ετία). μπορούμε 
να μιλάμε για ρευστά εγκληματικά δίκτυα (Liquid Criminal 
Networks), δηλαδή για Εγκληματικές Οργανώσεις στις οποί
ες ενσωματώνονται και εναλλάσονται περιστασιακά μέλη 
της για την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων ρόλων ή και για

περιορισμένα ενδεχομένως χρονικά διαστήματα. Πρέπει δε, 
να επισημανθεί, ότι στο χώρο διακίνησης ναρκωτικών παρα- 
τηρείται η ενσωμάτωση και εγκληματιών που διαπράττουν 
και άλλα σοβαρά εγκλήματα (ανθρωποκτονίες, ληστείες, 
εκβιάσεις κ.ο.κ.). γεγονός που τους προσδίδει τον χαρα
κτηρισμό polycrime.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν σημαντικές 
επιτυχίες της Δίωξης Ναρκωτικών σε ό,τι αφορά στην 
εξάρθρωση διεθνικών κυκλωμάτων. Που οφείλονται αυτές 
οι επιτυχίες; Η εκπαίδευση, που λαμβάνουν οι 'Ελληνες 
αστυνομικοί κατά πόσο συμβάλλει;

Το διεθνές οργανωμένο έγκλημα είναι μια τεράστια «επι
χείρηση» που δε γνωρίζει σύνορα και με παράνομα έσοδα 
πολλών δισεκατομμυρίων, με το εμπόριο των ναρκωτικών 
να αποτελεί την πιο επικερδή μορφή των παράνομων αυτών 
επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό της διεθνικότητας του εμπο
ρίου των ναρκωτικών η χώρα μας. λόγω της γεωγραφικής 
της θέσης, αποτελεί σταυροδρόμι μεταξύ των Ανατολικών 
χωρών και των χωρών της Δυτικής Ευρώπης και τμήμα του 
παραδοσιακού Βαλκανικού Άξονα, γεγονός που την καθιστά 
κομβικό σημείο διαμετακόμισης ναρκωτικών.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής, διαθέτει εξειδικευμένους Αξιωματι
κούς. τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο 
της ανάλυσης πληροφοριών (Criminal Intelligence Analysis), 
και έχουν λάβει ειδικές εκπαιδεύσεις τόσο στο εσωτερικό, 
αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. Επίσης, συνεργάζεται 
στενά με ομόλογες Υπηρεσίες διεθνώς, ειδικότερα για την 
εστίαση και αποδόμηση Εγκληματικών οργανώσεων που 
έχουν έδρα και δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες με 
προεκτάσεις και στην Ελλάδα. Απτό παράδειγμα αποτελεί 
η πρόσφατη επιτυχία, που σημείωσε με τη σύλληψη 15 με
λών και την κατάσχεση 700 κιλών περίπου ακατέργαστης 
κάνναβης, εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο 
στη χώρα μας. αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης και 
των Βαλκανίων και για μεγάλο χρονικό διάστημα διακινούσε 
τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών (κοκαΐνη, ακατέργαστη 
κάνναβη). Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι για 
εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων και την εξάρθρωση τέτοιας 
μορφής Εγκληματικών οργανώσεων, σημαντική είναι η συμ
βολή Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών και Αρχών, με 
τους οποίους οι Αξιωματικοί μας έχουν αναπτύξει συνεργα
σία σε υψηλό επίπεδο, όπως η EUROPOL, η EUR0JUST, η 
INTERPOL και η Δίωξη Ναρκωτικών των Η.Π.Α. DEA.

Η κοινωνία σε τι βαθμό συνεργάζεται με τις αστυνο
μικές Αρχές για την καταπολέμηση των ναρκωτικών; Τι 
ανταπόκριση έχει ο τηλεφωνικός αριθμός 109 για κα
ταγγελίες στις Υπηρεσίες Δίωξης Ναρκωτικών Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Πάτρας;

Υποστράτηγος Χρηστός Παποζαφείρης. 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής
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Τα ναρκωτικά από τη φύση τους αποτελούν φαινόμενο 
σοβαρής κοινωνικής απαξίας που αποδομεί τον κοινωνι
κό ιστό σε όλα τα ζωτικά τμήματά του. με προεξάρχουσα 
την οικογένεια. Ως εκ τούτου, η ανταπόκριση της κοινωνίας 
για την καταπολέμηση του προβλήματος των ναρκωτικών 
μπορεί να λεχθεί ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικό, αν όχι σε 
υψηλό επίπεδο και η διάθεση των πολιτών να συνεργαστούν 
με την Αστυνομία σε περιπτώσεις διακίνηση ναρκωτικών 
είναι προφανής. Εξάλλου η ανωνυμία που παρέχεται στην 
επικοινωνία των πολιτών με τις Υπηρεσίες μας, μέσω του 
τηλεφωνικού αριθμού 109. αποτελεί ένα ακόμη κίνητρο για 
τους πολίτες να αναφέρουν περιπτώσεις ναρκωτικών.

Τα διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών έχουν 
εκμεταλλευτεί την προσφυγική-μεταναστευτική κρίση για 
να εισάγουν στη χώρα μας ουσίες, μέσω των διαδρομών 
που αυτοί ακολουθούν από τις ασιατικές χώρες και την 
Τουρκία προς την Ελλάδα;

Τα διεθνή κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών είναι 
προφανές ότι προσπαθούν κάθε φορά να εφαρμόζουν νέες 
μεθόδους μεταφοράς ναρκωτικών και να βρίσκουν νέους 
δρόμους για τη διακίνησή τους. Δε χωρά αμφιβολία ότι οι 
διαδρομές παρανόμων δραστηριοτήτων, μπορεί να είναι κοι
νές. όμως αναφορικά με το προσφυγικό -  μεταναστευτικό 
πρόβλημα, τουλάχιστον έως τώρα, δεν έχει διαπιστωθεί η 
ταυτοποίηση εισαγωγής ναρκωτικών στη χώρα με τις προ- 
σφυγικές ροές.

Στις 7 Δεκεμβρίου 1987 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 
καθιέρωσε την 26η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά των 
Ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, με στόχο 
να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη για τις επιπτώσεις από 
τη χρήση των παράνομων ουσιών.

Τα ναρκωτικά συνιστούν μία σύνθετη πολιτική, κοινω
νική. πολιτισμική και ηθική πρόκληση που υπερβαίνει σε 
μέγεθος και σημασία τα εθνικά σύνορα. Η κατακόρυφη αύ
ξηση της χρήσης ναρκωτικών τις τελευταίες δεκαετίες 
έχει αναδείξει το πρόβλημα των ναρκωτικών σε ένα καίριο 
κοινωνικό πρόβλημα παγκοσμίως. που η αντιμετώπισή του 
αποτελεί πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα.

Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών εμφανίζεται πρώιμα στην 
ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών. Ωστόσο, η παρουσία και 
η λειτουργία τους διαφοροποιούνται μεταξύ των κοινωνιών 
και των ιστορικών περιόδων και καλύπτουν διαφορετικές 
σε κάθε περίπτωση κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες. 
Τα ναρκωτικά ως φυτά ήταν γνωστά στον άνθρωπο χιλιάδες 
χρόνια πριν. Την εποχή του πρώτου ανθρώπου το ένστικτο 
της αυτοσυντήρησης ήταν αυτό που, κυρίως, οδήγησε τον 
άνθρωπο στο να διακρίνει τις θεραπευτικές και ιδίως στις 
αναλγητικές ιδιότητες αυτών των φυτών και να τις χρησιμο
ποιήσει για την ανακούφισή του.

Στην Ελλάδα, μέχρι τη δεκαετία του 1970. η χρήση ναρ
κωτικών ήταν περιορισμένη και 
αφορούσε κυρίως τη χρήση χα- 
σίς. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1970 δεν υπάρχει τοξικομα
νία στην Ελλάδα ούτε δημόσιος 
λόγος γύρω από το θέμα. Από τη 
δεκαετία, όμως, του 1980 αρχί
ζει να γίνεται αισθητή η διάδοση 
της ηρωίνης και να επεκτείνεται 
σταδιακά σε ευρύτερα στρώματα

πληθυσμού. Σε απάντηση της αύξησης της χρήσης ναρκω
τικών ιδρύεται το 1983 η πρώτη θεραπευτική κοινότητα η 
«Ιθάκη», η οποία μετεξελίχθηκε στον ΚΕΘΕΑ ενώ το 1987 
ψηφίζεται ο ν. 1729/1987 (ΦΕΚ A 114/1987) ο οποίος ρυθμί
ζει την ποινική καταστολή της διάδοσης ναρκωτικών. Λίγο 
αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ιδρύθηκε ο 
βασικός κρατικός φορέας αντιμετώπισης των ουσιοεξαρτή
σεων. ο ΟΚΑΝΑ, με βασική αποστολή το σχεδίασμά και την 
εφαρμογή της εθνικής πολιτικής πρόληψης και τον έλεγχο 
της διάθεσης υποκατάστατων ουσιών στους εξαρτημένους 
χρήστες ηρωίνης.

Τα ναρκωτικά σίγουρα έχουν ένα και μοναδικό προσδι
ορισμό. βάση των συνεπειών τους στον ανθρώπινο οργανι
σμό. αλλά και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Όμως, κάθε 
επιστήμη στην προσπάθειά της να δώσει μια λύση σε αυτό 
το τρομερό αδιέξοδο, που αυτά οδηγούν τον άνθρωπο δίνει 
τον δικό της ορισμό.

Σύμφωνα με τον Π ΟΎ ο όρος ναρκωτικά στον τομέα 
της ιατρικής, αναφέρεται «σε οποιαδήποτε ουσία έχει την 
ικανότητα να προλαμβάνει, να θεραπεύει ασθένειες ή να 
ενισχύει την σωματική ή πνευματική υγεία. Στην φαρμακο
λογία. ναρκωτικό είναι κάθε χημική ουσία που αλλάζει τις 
βιοχημικές διεργασίες των ιστών ή των οργανισμών. Στην 
κοινή της χρήση, ο όρος αναφέρεται συχνά σε ψυχοτρόπο 
φάρμακα και ακόμη πιο συγκεκριμένα στα παράνομα ναρ
κωτικά. για τα οποία δεν υπάρχει ιατρική χρήση». Εκτός από 
την ιατρική, φαρμακολογική και συμβατική έννοια του όρου 
υπάρχει και ο νομικός ορισμός των ναρκωτικών. Σύμφωνα 
με τον ν. 3459/2006 ναρκωτικά είναι «ουσίες τεχνητές ή 
φυσικές που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και προ- 
καλούν εξάρτηση του ατόμου από αυτές».

Οι ψυχοτρόπες ουσίες, τέλος, μπορούν να ενταχθούν σε 
διάφορες κατηγορίες ανάλογα την ιδιότητα στην οποία θέλει 
να δώσει βάση ο μελετητής. Η πλέον επίσημη κατηγοριο- 
ποίηση, είναι αυτή που υιοθετεί ο ΟΗΕ η οποία λαμβάνει 
υπόψη της την επικινδυνότητα των ουσιών σε συνδυασμό 
με την θεραπευτική -  ιατρική τους αξίας και. σε γενικές 
γραμμές, τις κατατάσσει σε ουσίες, που:

• Είναι ιδιαίτερα εξαρτητικές. αποτελούν εξαιρετικά με
γάλη απειλή για τη δημόσια υγεία και έχουν μικρή η καθό
λου θεραπευτική αξία (π.χ. LSD. Ecstasy).

• Παρουσιάζουν εξαρτητική δράση, αποτελούν απειλή 
για τη δημόσια υγεία και έχουν χαμηλή ή μέτρια θεραπευ
τική αξία (π.χ. αμφεταμίνες).

• Παρουσιάζουν εξαρτητική δράση, αποτελούν απειλή 
για τη δημόσια υγεία και έχουν μέτρια ή μεγάλη θεραπευτική 
αξία (π.χ. βαρβιτουρικά).

• Παρουσιάζουν εξαρτητική δράση, αποτελούν μικρή 
απειλή για τη δημόσια υγεία και έχουν μεγάλη θεραπευτική 
αξία (π.χ. ηρεμιστικά. αναλγητικά).

Μια άλλη κατηγοριοποίηση που βασίζεται στην προέ
λευση και τη δράση των ουσιών θα μπορούσε να γίνει σε:

Κατασταλτικά του Κε
ντρικού Νευρικού Συστή
ματος (ΚΝΣ) π.χ. βαρ- 
βιτουρικά. ηρεμιστικά. 
Διεγερτικά του ΚΝΣ π.χ. 
αμφεταμίνες, κοκαΐνη, 
κρακ. Παραισθησιογόνα 
π.χ. LSD. ΡΟΡΟπιούχα και 
παράγωγά τους π.χ. όπιο.

«Ο σκοπός μου στη ζωή δεν ήταν να ζω... ήταν να φτιά
χνομαι Μέσα σε αυτά τα χρόνια στράφηκα στην κοκαΐνη, 
τη μαριχουάνα και το αλκοόλ, έχοντας τη λανθασμένη εντύ
πωση ότι θα μου επέτρεπαν να δραπετεύσω από τα προ- 
βλήματά μου. Απλά έκανε τα πράγματα χειρότερα. Συνέχιζα 
να λέω στον εαυτό μου ότι θα σταματήσω οριστικά μετά 
από μια ακόμα τελευταία χρήση. Ποτέ δε συνέβη.» - Τζον
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μορφίνη, ηρωίνη. Καννα- 
βοειδή. Άλλες ουσίες π.χ. 
διαλύτες, κόλλες, βενζίνη.

Οι επίσημα αναγνω
ρ ισμένο ι φ ορείς  που 
παρέχουν θεραπεία σε 
εξαρτημένα άτομα είναι:
0 ΟΚΑΝΑ. το ΚΕΘΕΑ. το 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής, το Ψυχιατρικό Νο
σοκομείο Θεσσαλονίκης, 
η Ψυχιατρική Κλινική του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, τα 
Δημόσια Γενικά Νοσοκο
μεία. ορισμένοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής. Με τη σταδιακή ανάπτυξη των 
διαφόρων προγραμμάτων και υπηρεσιών κατά τα τελευταία 
χρόνια, άρχισε να διαμορφώνεται ένα φάσμα επιλογών για 
τα ουσιοεξαρτημένα άτομα. Οι βασικοί τύποι θεραπείας που 
παρέχονται στην Ελλάδα είναι:

• τα «στεγνά» προγράμματα εσωτερικής διαμονής,
• τα «στεγνά» προγράμματα εξωτερικής παραμονής και
• τα προγράμματα υποκατάστασης με τη χορήγηση φαρ

μακευτικών ουσιών, όπως η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη. 
για χρήστες οπιωδών.

Αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας αποτελεί η μέριμνα 
για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη των πρώην 
χρηστών. Οι απεξαρτημένοι χρήστες ναρκωτικών αποτελούν 
ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού και συχνά βιώνουν το στιγ- 
ματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό τόσο από την κοινή 
γνώμη όσο και από τους εργοδότες.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεταβολή ως προς 
την αντιμετώπιση, από την έννομη τάξη, εκείνων που κάνουν 
χρήση ναρκωτικών ουσιών. Υπάρχει δηλαδή η τάση, κυρίως 
αφ' ότου στους τοξικομανείς προστέθηκαν και άτομα έξω 
από το «στιγματισμένο» υπόκοσμο, ν' αντιμετωπίζονται τα 
άτομα αυτά όχι σαν εγκληματίες, αλλά σαν ασθενείς που 
χρειάζονται θεραπεία.

Η εθνική νομοθεσία για τα ναρκωτικά δίνει πλέον με
γαλύτερη έμφαση στη διάκριση μεταξύ των αδικημάτων 
κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση και των αδικημάτων 
που αφορούν διακίνηση και προσφορά. Γενικά, επικρατεί 
η τάση για αυξημένες ποινές στη δεύτερη περίπτωση, ενώ 
δίνεται μικρότερη έμφαση σε ποινές εγκλεισμού στην πρώτη 
περίπτωση. Επιπλέον, η νομοθεσία παρέχει την εναλλακτική 
δυνατότητα παρακολούθησης θεραπευτικού προγράμματος 
αντί της φυλάκισης.

Η ποινική καταστολή χρησιμοποιείται παραδοσιακά και 
για τη μείωση της προσφοράς των ναρκωτικών προβλέπο- 
ντας αυστηρότατες ποινές για την παραγωγή, εμπορία και 
διακίνηση ναρκωτικών, φτάνοντας ως και την ισόβια κάθειρ
ξη σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παράλληλα με την ποινική καταστολή, η μείωση της 
προσφοράς μεθοδεύεται μέσω της αστυνόμευσης και της 
διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνη
σης παράνομων ναρκωτικών ουσιών. Στην περίπτωση της 
Ελλάδας αυξάνεται η σημασία του ελέγχου της παράνομης 
διακίνησης ναρκωτικών, καθώς η χώρα αποτελεί εξωτερικό 
σύνορο της Ε.Ε.

Η Ελληνική πολιτεία προσπαθεί να καταπολεμήσει την 
τοξικομανία με πολιτικές που αφορούν τόσο τη ζήτηση, όσο 
και την προσφορά ναρκωτικών, καθώς και με πολιτικές που

μπορούν να περιορίσουν τις 
βλάβες που συνδέονται με τη 
χρήση των ναρκωτικών. Η Ελ
ληνική Αστυνομία, έχοντας 
πάντα ως γνώμονα την προ
στασία των πολιτών, καταβάλ
λει κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την καταπολέμηση της 
παραγωγής, εμπορίας και 
διακίνησης των ναρκωτικών 
ουσιών, σχεδιάζοντας και 
υλοποιώντας ειδικές επιχει
ρησιακές δράσεις, τόσο με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες δί

ωξης ναρκωτικών του Σώματος, όσο και σε συνεργασία 
με τις λοιπές συναρμόδιες διωκτικές αρχές, μέσω του 
ΣΟΔΝ, με σκοπό την περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινής 
προσπάθειας που καταβάλλεται για τον εντοπισμό και την 
εξάρθρωση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων εμπο
ρίας και διακίνησης ναρκωτικών.

Το Σ.Ο.Δ.Ν. - Ε.Μ.Π. δημιουργήθηκε το 1990 με έδρα του 
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, νυν Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη. Τα μέλη και οι αναπληρωτές τους προέρχονται 
από τις αρμόδιες Διωκτικές Αρχές (Ελληνική Αστυνομία. 
Τελωνειακή Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα και Υπηρεσία Ειδικών 
Ελέγχων) και επιδιώκει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ 
των διωκτικών αρχών και την έγκυρη και έγκαιρη πληροφό
ρηση, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα 
το πρόβλημα των ναρκωτικών. Με το ΠΔ 126/90 το Σ.Ο.Δ.Ν. 
ορίστηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λειτουρ
γεί και ως Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (ΕΜΠ) για τα ναρ
κωτικά ως αποτέλεσμα της εναρμόνισης της χώρας μας με 
τις οδηγίες της Ε.Ε. για ίδρυση τέτοιων μονάδων σε όλα τα 
κράτη-μέλη, με απώτερο σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση 
του προβλήματος και τη διασφάλιση καλύτερου συστήματος 
ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών.

Η χρήση ναρκωτικών αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλη
μα που δεν προσφέρεται για απλοϊκά συμπεράσματα. Το 
πρόβλημα των ναρκωτικών αφορά όλη την κοινωνία και όχι 
μόνο όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης και τις 
οικογένειές τους. Όλοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιμε
τωπίσουν πρόβλημα εξάρτησης, είτε προσωπικά, είτε μέσω 
ενός δικού τους ανθρώπου. Παρόλα αυτά, λύσεις υπάρχουν 
και είναι εμφανείς στις ακούραστες προσπάθειες χιλιάδων 
εργαζόμενων και εθελοντών που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των εξαρτήσεων. Είναι όμως κυρίως εμφανείς στα 
πρόσωπα των χιλιάδων χρηστών που κατάφεραν να απε- 
ξαρτηθούν και να ζουν καθαροί για χρόνια.

Η συμπαράσταση και η φροντίδα στα θύματα της μάστι
γας των ναρκωτικών και η αυστηρή καταδίκη των εμπόρων 
του θανάτου θα πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων μας. ■

Διαδικτυογραφίο:
-  h ttp ://g r.d rug freew orld .o rg /d rug facts /the -tru th -abou t-d rugs.h tm l 
Ίδρυμα για έναν κόσμο χωρίς ναρκωτικά
- https://w w w .w ikiped ia .org
-  w w w ekdda .g r
- h ttp ://w w w .astynom ia.gr (ΣΟΔΝ)
- w w w .okana.gr (Οργανισμός κατά των ναρκωτικών)
-  www.emcdda.europa eu (Ευρωπαϊκό Κέντρο παρακολούθησης ναρ
κωτικών και τοξικομανίας)
- w w w .ektepn .g r (Εθνικό Κέντρο τεκμηρ ίω σης κα ι πληροφόρησης 
για τα ναρκωτικά.

«Όλο το διάστημα που έπαιρνα ναρκωτικά πίστευα ότι 
είχα τον έλεγχο της ζωής μου και ότι ήταν υπέροχη. Αλλά 
είχα καταστρέφει οτιδήποτε είχα χτίσει και για το οποίο 
είχα αγωνιστεί στη ζωή μου. Έκοφα τους δεσμούς με όλους 
τους φίλους που δεν έπαιρναν ναρκωτικά και την οικογέ- 
νειά μου. έτσι δεν είχα κανένα φίλο πέρα από αυτούς με 
τους οποίους έκανα χρήση. Η κάθε μέρα περιστρεφόταν 
γύρω από ένα πράγμα: το σχέδιό μου για να βρω τα χρήματα 
που χρειαζόμουν για τα ναρκωτικά Μπορούσα να κάνω τα 
πάντα για να αποκτήσω την αμφεταμίνη μου -  ήταν το μόνο 
πράγμα στη ζωή μου». -  Πατ
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ΔΙΕΘΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
► Επιμέλεια: Ανβ/μος Αντώνπς Τζιβανόπουλος

ΠΑΙΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΤΟΞΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΕΣ

Μια παρέα παιδιών στο Surrey του Ηνωμένου Βασιλείου, βοήθησαν το ελι
κόπτερο της αστυνομίας, να εντοπίσει δύο ύποπτα για διάρρηξη άτομα, ενώ 
έπαιζαν το υπαίθριο παιχνίδι του Πασχαλινού Αυγού, σχηματίζοντας ένα αν
θρώπινο βέλος, που έδειχνε προς την κατεύθυνση των φυγάδων.

Συγκεκριμένα μια ομάδα 30 παιδιών, έπαιζαν το ετήσιο παραδοσιακό αυτό 
παιχνίδι, στην περιοχή Capel του Surrey της Νοτιοανατολικής Αγγλίας, όταν 
αντιλήφθηκαν το ελικόπτερο της αστυνομίας να υπερίπταται από πάνω τους. 

Το πλήρωμα του ελικοπτέρου αντικρίζοντας το ανθρώπινο βέλος στο έδαφος, το συσχέτισε με την αναζήτηση, που 
πραγματοποιούσε, και ενημέρωσε σχετικά τις αστυνομικές δυνάμεις στο έδαφος και λίγο αργότερα δύο άνδρες συνε- 
λήφθησαν. "Το περιπετειώδες πνεύμα αυτών των παιδιών και η ευφυΐα τους στάθηκαν μεγάλος βοηθός των πιλότων της 
αστυνομίας» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας. Ως ευχαριστώ για την προσπάθειά τους, το πλήρωμα του ελικοπτέ
ρου προσγειώθηκε στην περιοχή που έπαιζαν και μοιράστηκε λίγα γλυκίσματα μαζί τους.
ΠΗΓΗ: www.independent.co.uk

ΕΝΟΠΛΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΞΙΑΣ 15 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ 
ΑΠΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΑ

Ένοπλοι ληστές έκλεψαν μια συλλογή 17 σπάνιων πινάκων, έργα καλλιτεχνών 
όπως ο Tintoretto, ο Rubens και ο Bellini, που αποτελεί μία από τις μεγαλύ
τερες ληστείες έργων τέχνης στην Ιταλία. Οι πίνακες εκλάπησαν από μουσείο, 
που στεγάζεται στο Castelvecchio, ένα φρούριο του 14ου αιώνα στη Βερόνα της 
βόρειας Ιταλίας. Οι αρχές πιστεύουν, ότι η ληστεία των πινάκων έγινε κατά πα
ραγγελία κάποιου ανάλγητου ιδιωτικού συλλέκτη, καθώς τέτοιου είδους έργα 
δεν μπορούν να πουληθούν σε κάποια επίσημη δημοπρασία. Κρητικοί τέχνης 
χαρακτήρισαν την ληστεία μια πραγματική καταστροφή για την τέχνη στην Ιταλία.

Τρεις μασκοφόροι ληστές εισέβαλαν στο μουσείο την ώρα που έκλεινε για το κοινό και έδεσαν ένα φρουρό ασφα
λείας και ένα ταμεία, πριν αρπάξουν τους πίνακες από τους τοίχους του μουσείου και εν συνεχεία διαφύγουν με το αυ
τοκίνητο του φύλακα χωρίς να ρίξουν ούτε μία σφαίρα. Στη λεία των ληστών περιλαμβανόταν το «Πορτραίτο μιας Κυρί
ας» του Φλαμανδού Rubens και το «Ανδρικό Πορτραίτο» του Βενετού καλλιτέχνη Tintoretto. Από τους 17 κλεμμένους 
πίνακες, οι 11 θεωρούνται αριστουργήματα ανέφερε η διευθύντρια του μουσείου Paola Marini. Τις έρευνες διεξάγει η 
ειδική μονάδα καλλιτεχνικής κληρονομιάς του σώματος των Carabinieri της Ιταλικής αστυνομίας.

ΠΗΓΗ: www.ansa.it

ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

Οι κυβερνοαπατεώνες που έκλεψαν 81 εκατομμύρια δολάρια από την Κεντρική 
Τράπεζα του Μπανγκλαντές εισέβαλαν στο λογισμικό "SWIFT". όπως αναφέρει η 
εταιρία αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων BAE Systems. Η εταιρία προει
δοποιεί ότι οι κακοποιοί μπορούν να χτυπήσουν ξανά. Οι ερευνητές της ΒΑΕ ανέ
φεραν ότι εντόπισαν κακόβουλο λογισμικό, γνωστό ως "Alliance Access", που οι 
κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποίησαν, προκειμένου να ελέγξουν το λογισμικό 

"SWIFT". Ο διευθυντής του τμήματος ασφαλείας της ΒΑΕ. ανέφερε ότι υπήρξε στο παρελθόν κακοποιός, που είχε φτάσει 
στο επίπεδο, να εξελίξει τόσο το κακόβουλο λογισμικό, ώστε να προσαρμοστεί απόλυτα στο περιβάλλον, που θα λειτουρ
γούσε. σα να αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του. Παρόλο που το κακόβουλο λογισμικό σχεδιάστηκε αποκλειστικά, για
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να επιτεθεί στην Κεντρική Τράπεζα του Μπανγκλαντές. οι κακοποιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίδιο πρότυπο για πα
ρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον. Η συγκεκριμένη επίθεση έγινε με στόχο την κλοπή 951 εκατομμύρια δολάρια από το λογα
ριασμό της εν λόγω τράπεζας που διατηρούσε στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Η.Π.Α. στη Νέα Υόρκη. Η πλειοψηφία των 
λογαριασμών είχε μπλοκαριστεί, αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν και πήραν 81 εκατομμύρια δολλάρια. Οι αιτήσεις μεταφο
ράς χρημάτων έδειχναν αληθινές, προερχόμενες από πραγματικό server από το Μπανγκλαντές και οι κακοποιοί χρησιμο
ποίησαν αυθεντικούς τραπεζικούς κωδικούς, για να πιστοποιήσουν τις μεταφορές. Η υπηρεσία διαδικτυακής επικοινωνίας 
SWIFT εξυπηρετεί περίπου 11.000 οικονομικούς οργανισμούς σε περισσότερες από 200 χώρες.
ΠΗΓΗ: www.reuters.com

ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΟΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Κινέζοι αστυνομικοί πραγματοποιούν κοινές περιπολίες με Ιτα
λούς συναδέλφους τους στη Ρώμη και στο Μιλάνο, βάσει ενός πι
λοτικού προγράμματος, που στόχο έχει να βοηθήσει τους τουρί
στες από τη Κίνα να νιώθουν ασφαλέστερα στις Ιταλικές πόλεις, 
ανακοίνωσε ο Ιταλός Υπουργός Εσωτερικών. Το πείραμα, είναι το 
πρώτο του είδους του στην Ευρώπη, ανέφερε ο πρεσβευτής της 
Κίνας στην Ιταλία, Li Ruiyu, σε συνάντηση που πραγματοποιήθη
κε για να ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Οι Κινέζοι αστυνομικοί, που 

έχουν εκπαιδευτεί από Ιταλούς στο Πεκίνο, θα φορούν τις ίδιες στολές που φορούν και στην πατρίδα τους, έτσι ώστε 
οι συμπατριώτες τους να τους αναγνωρίζουν εύκολα. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια Κινέζοι τουρίστες επισκέπτο
νται την Ιταλία κάθε χρόνο σύμφωνα με το διευθυντή του κινεζικού Γραφείου Διεθνούς Συνεργασίας. Οι αστυνομικοί θα 
μοιράζονται πληροφορίες με την ιταλική αστυνομία, για να βοηθούν τους Κινέζους τουρίστες στην επικοινωνία τους με 
τις τοπικές και διπλωματικές αρχές. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, ανακαλώντας στη μνήμη την οδό που χαράχτηκε 
μεταξύ Κίνας και Ιταλίας πριν 700 χρόνια από τον Βενετό έμπορο και ταξιδιώτη Μάρκο Πόλο.
ΠΗΓΗ: www.corriere.it

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΚΑΙ ΕΘΑΨΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΤΟΥ

■  Ένας κρατούμενος, ο Marco Antonio Ramirez, είναι ύποπτος ότι σκότωσε
την πρώην συζύγό του. στο μεγαλύτερο σωφρονιστικό ίδρυμα της Βολιβίας, 
την φυλακή Palmasota, και έθαψε κάτω από το πάτωμα του κελιού του. χω
ρίς κανείς να το αντιληφθεί, εδώ και περίπου ένα χρόνο. Τα απομεινάρια της 
σωρού της άτυχης γυναίκας ανακαλύφθηκαν, όταν ένας άλλος κρατούμενος 
ομολόγησε ότι βοήθησε το Ramirez να θάψει το πτώμα. Ο Marco Antonio 
Ramirez ήδη εκτίει ποινή 30 χρόνων για τη δολοφονία μιας πρώην φίλης του. 
Η πρώην γυναίκα του. η Kenia Hidalgo Cespedes, είχε επισκεφτεί στπ φυ

λακή τον Ramirez, για να συζητήσει μαζί του την πώληση ενός διαμερίσματος, που κατείχαν από κοινού. 0 νόμος στη 
Βολιβία επιτρέπει τους κρατούμενους να έχουν επισκέψεις χωρίς επίβλεψη.

Ο Εισαγγελέας ανέφερε ότι η σωρός της γυναίκας, κατέστη δυνατόν να βρεθεί μόνο μετά την ομολογία του συγκρο
τούμενου του Ramirez, καθώς αυτός δεν κράτησε την υπόσχεσή του να τον ανταμείψει με το ποσό που είχαν συμφω
νήσει. Διεξάγονται έρευνες, γιατί οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι απέτυχαν να προσέξουν ότι η κυρία Cespedes ουδέποτε 
αναχώρησε από τη φυλακή. Είναι γεγονός, ότι οι επισκέψεις δεν παρακολουθούνται επαρκώς στη χαοτική και άσχημα 
συνωστισμένη φυλακή στα περίχωρα της πόλης Santa Cruz. Εντός των τοιχών της, οι κρατούμενοι έχουν τον ουσιαστικό 
έλεγχό της, τα ναρκωτικά είναι φτηνότερα απ' ότι στους δρόμους και τα λεφτά αγοράζουν την επιβίωση.
ΠΗΓΗ: www.dailymail.co.uk ■
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ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΔΙΚΤΥΟ, 
ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΔΥΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, 
ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩ
ΘΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 
ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, 
πολυμελές δίκτυο, διεθνικού χαρακτήρα, αποτελούμενο 
από δύο εγκληματικές οργανώσεις, που δραστηριοποι
ούνταν στην προώθηση μεταναστών και στην κατάρτιση 
πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, προκειμένου να διευ
κολύνουν την είσοδο - έξοδο και διαμονή πολιτών τρί
των χώρων στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η εξάρθρωση επετεύχθη έπειτα από πολύμηνη 
και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης Παράνομης 
Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, σε 
συνεργασία με αστυνομικές υπηρεσίες χωρών της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης και με τη EUROPOL. στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Προτεραιότητα EMPACT 2.5» για την πα
ράνομη μετανάστευση, δράση της οποίας ηγείται η χώρα 
μας. Έπειτα από συντονισμένη δράση που έλαβε χώρα 
την 25-5-2016 στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο επι
χείρησης με την κωδική ονομασία «ΕΡΜΗΣ», συνελήφθη- 
σαν δεκαέξι (16) αλλοδαποί και συγκεκριμένα οκτώ (8) 
υπήκοοι Μπανγκλαντές. έξι (6) υπήκοοι Σουδάν, υπήκοος 
Πακιστάν και υπήκοος Συρίας, ως μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε 
δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση της 
παράνομης εισόδου -  εξόδου, παράνομη κατοχή εγγρά
φων τρίτου προσώπου, πλαστογραφία, αποδοχή προϊόντων 
εγκλήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες, κατ' επάγγελμα, κατά συναυτουργία, καθ' 
έξη, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Στην κακουρ- 
γηματικού χαρακτήρα δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 
σαράντα οκτώ (48) άτομα που διαμένουν στην Ελλάδα 
(υπήκοοι Μπανγκλαντές. Σουδάν. Τυνησίας και Πακιστάν) 
και επιπλέον πενήντα ένα (51) άτομα που διαμένουν σε 
διάφορες χώρες. Παράλληλα στο πλαίσιο της επιχείρη
σης συνελήφθησαν ακόμη, πέντε (5) αλλοδαποί, υπήκοοι 
Μπανγκλαντές. οι οποίοι βρίσκονταν παράνομα στη χώρα. 
Για την ταυτοποίηση των μελών του κυκλώματος, αλλά και 
του τρόπου δράσης τους, προηγήθηκε εξειδικευμένη και 
μεθοδική αστυνομική έρευνα, κατά την οποία αξιοποιή- 
θηκαν κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που προέκυψαν 
από αυτήν, ενώ εφαρμόστηκαν ειδικές προανακριτικές τε
χνικές. Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα σε 
επίπεδο αστυνομικής συνεργασίας με άλλα κράτη-μέλη 
της ΕΈ. αλλά και με τη Europol. Από την εξέλιξη της έρευ
νας. αναδείχθηκε η δομή και η ιεραρχία μεταξύ των μελών 
του δικτύου, το οποίο απαρτίζεται από δύο εγκληματικές 
οργανώσεις, οι οποίες δρούσαν παράλληλα, δημιουργώ

ντας κατ' αυτόν τον τρόπο ένα δαιδαλώδες δίκτυο παράνο
μης προώθησης μεταναστών, βασισμένο κυρίως στη χρήση 
πλαστών και κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων και τη 
χρήση αεροπορικών πτήσεων, ενώ η δράση τους υπολογί
ζεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών. Ανα
φορικά με τη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) του 
εγκληματικού δικτύου προέκυφε ότι. χρησιμοποιούσε με 
μεγάλη συχνότητα διάφορες εταιρείες ταχυμεταφορών, 
προκειμένου να αποστέλλουν στους πελάτες τους, τα πλα- 
στογραφημένα ταξιδιωτικά έγγραφα. Για το σκοπό αυτό, 
τα μέλη του δικτύου χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα, αλλά 
δήλωναν υπαρκτές τηλεφωνικές συνδέσεις, προκειμένου 
να έλθουν σε επικοινωνία με τους παραλήπτες και τις εται
ρείες ταχυμεταφορών σε περίπτωση προβλήματος. Μάλι
στα. στα δέματα ανέγραφαν διευθύνσεις αποστολέα, αλλά 
φρόντιζαν ώστε τα σημεία παραλαβής των δεμάτων από 
τους υπαλλήλους των «courier» να είναι σε άλλα σημεία, 
ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Οι 
αμοιβές του εγκληματικού δικτύου για τα πλαστά έγγραφα 
διαφοροποιούνταν ανάλογα με την ποιότητα, το είδος και 
τη χώρα προέλευσης του εγγράφου, αλλά κυμαίνονταν από 
100 έως 3.000 ευρώ.

Ως προς τη δομή, την ιεραρχία και την εγκληματική 
δραστηριότητα που είχε αναπτύξει η καθεμία από τις δύο 
εγκληματικές οργανώσεις προκύπτουν τα εξής:

Πρώτη εγκληματική οργάνωση
Αποτελούνταν από υπηκόους Μπανγκλαντές. οι οποί

οι έχοντας ως σημείο αναφοράς για τις παράνομες δρα- 
στηριότητές τους το κέντρο της Αθήνας, προέβαιναν στην 
κατά παραγγελία νόθευση/πλαστογράφηση ταξιδιωτικών 
εγγράφων. Τα πλαστά έγγραφα ακολούθως τα έστελναν 
σε μετανάστες άλλων χωρών, προκειμένου να διευκολύ
νουν την είσοδο-έξοδο και τη μετακίνησή τους σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το ηγετικό στέλεχος 
είχε προβεί στη σύσταση ομίλου εταιρειών (ξενοδοχείο, 
εστιατόρια, ταξιδιωτικό γραφείο, χρηματική διαμεσολά- 
βηση - μεταφορά χρημάτων, λιανικό εμπόριο, υπηρεσίες 
διαδικτύου, Μ.Κ.Ο.) και εκμεταλλευόμενος τη νομιμο-
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φανή δραστηριότητα των επιχειρήσεών του, απέκρυπτε 
την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης, ενώ μέλη 
της ομάδας εμπλέκονται και σε υποθέσεις διακίνησης 
μεταναστών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως 
προέκυψε από την έρευνα, μόνο κατά το τελευταίο έτος, 
είχαν αποστείλει με «courier» τουλάχιστον (126) δέματα 
με ταξιδιωτικά έγγραφα. Από αυτά βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν (34) δέματα, τα οποία περιείχαν (78) έγγραφα, 
κυρίως διαβατήρια Μπανγκλαντές, πλαστά ή γνήσια, με 
επικολλημένες πλαστές άδειες παραμονής.

Δεύτερη εγκληματική οργάνωση
Αποτελούνταν από υπηκόους Σουδάν, οι οποίοι δρού- 

σαν με παρόμοιο τρόπο με την πρώτη οργάνωση καθώς 
υπήρχε μεταξύ τους συνεργασία. Ως σημείο αναφοράς 
είχαν κατάστημα πώλησης αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας 
στην Αθήνα. Το ηγετικό μέλος της (υπήκοος Σουδάν) ανα
λάμβανε την προώθηση μεταναστών σε Αυστρία, Σουηδία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία έναντι διαφόρων χρηματικών 
αμοιβών. Μόνο κατά το τελευταίο έτος είχαν αποστείλει με 
« courier » τουλάχιστον (431) δέματα με ταξιδιωτικά έγ
γραφα. Από αυτά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκαοκτώ 
(18). τα οποία περιείχαν συνολικά εξήντα (60) ταξιδιωτικά 
έγγραφα, παντός τύπου και από διάφορες χώρες (διαβατή
ρια, ταυτότητες. VISA, άδειες οδήγησης, κλπ). Ενδεικτικά, 
στο πλαίσιο των ερευνών προέκυψε ότι σε χρονικό διάστη
μα ενός μήνα, πραγματοποίησαν τουλάχιστον δεκαπέντε 
παράνομες προωθήσεις μεταναστών και πλαστογραφήσεις 
εγγράφων. Για κάθε μετανάστη που αναλάμβαναν την πα
ράνομη προώθησή του, τα μέλη του κυκλώματος αποκό
μιζαν από 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον τρόπο 
προώθησης και τη χώρα προορισμού.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «ΕΡΜΗΣ» και κατά τις 
έρευνες που διενεργήθηκαν σε κατοικίες και καταστήματα, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πλαστογράφησης τα

ξιδιωτικών εγγράφων, που αποτελούνταν από πλήθος 
και ποικιλία συνέργων παραχάραξης.

► τέσσερις (4) ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οχτώ (8) 
φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

► τρεις (3) εκτυπωτές και δύο σαρωτές,
► δύο (2) θερμοκολλητές εγγράφων και ειδική πρέσσα,
► δεκατρία (13) φορητά αποθηκευτικά μέσα,
► επτά (7) σφραγίδες διαφόρων χωρών,
► τριάντα τρία (33) κινητά τηλέφωνα.
► ενενήντα δύο (92) διαβατήρια διαφόρων χωρών,
► εβδομήντα (70) δελτία ταυτότητας διαφόρων χωρών,
► δέκα (10) άδειες οδήγησης διαφόρων χωρών,
► δέκα (10) άδειες παραμονής διαφόρων χωρών.
► επτά (7) κάρτες υγείας διαφόρων χωρών,
► δύο (2) υπηρεσιακά σημειώματα και τρία (3) δελτία 

ασύλου.

πέντε (5) ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και έξι (6) 
ασυμπλήρωτα πιστοποιητικά και πτυχία, έτοιμα προς 
πλαστογράφηση,
πλήθος κενών πλαστικών καρτών, τύπου νέων δελτίων 
ταυτότητας, έτοιμες προς πλαστογράφηση, 
άνω των επτά χιλιάδων (7.000) ψηφιακά αρχεία (πε
ρίπου 80GB) που αφορούν καταρτισμένα με τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών ταξιδιωτικά έγγραφα, πα
ντός τύπου και διαφόρων χωρών, 
δώδεκα (12) κάρτες επιβίβασης και διάφορα ηλεκτρο
νικά εισιτήρια πτήσεων, από αεροπορικές διακινήσεις 
μεταναστών,
τρεις (3) κάρτες συγκέντρωσης μιλίων αεροπορικών 
εταιρειών,
ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (κάνναβη) 5,5 γραμμα
ρίων και
χρηματικό ποσό 6.400 ευρώ.

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΥΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΑΓΕ ΣΤΗΝ 
ΠΟΡΝΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΔΑΠΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε, από την 
Υποδιεύθυνση Αντιμετώπι
σης Οργανωμένου Εγκλήμα
τος και Εμπορίας Ανθρώπων
της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής, εγκληματική ομάδα 
τα μέλη της οποίας εντόπιζαν, 
στρατολογούσαν και προήγα- 
γαν στην πορνεία αλλοδαπές 
και ημεδαπές γυναίκες στην 

Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. Βραδινές ώρες της 
23-4-2016, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, συνελή- 
φθησαν, δεκαεπτά (17) μέλη της σπείρας, εκ των οποίων 
έξι (6) ημεδαποί και ένδεκα (11) αλλοδαποί. Ανάμεσα στους 
συλληφθέντες είναι και ο 50χρονος ημεδαπός αρχηγός 
της εγκληματικής ομάδας. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και 
αναζητούνται άλλα δεκατρία (13) μέλη, επτά (7) ημεδαποί 
και έξι (6) αλλοδαποί. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική 
δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της εγκλη
ματικής οργάνωσης, της μαστροπείας, της πλαστογραφί
ας, της παράβασης του Κώδικα περί μετανάστευσης και 
των Νόμων περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική 
δραστηριότητα και περί εκδιδομένων επ' αμοιβή προσώ
πων. Όπως εξακριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα, 
οι δράστες, από τετραετίας και πλέον, είχαν συγκροτήσει 
δομημένη διεθνική εγκληματική ομάδα, με διαρκή δράση 
και διακριτούς ρόλους, με σκοπό την κατ' επάγγελμα και 
από κερδοσκοπία προαγωγή στην πορνεία αλλοδαπών

6 2  ! ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016



ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

και ημεδαπών γυναικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 
χώρες του εξωτερικού, μέσω πλήθους ιστοσελίδων ερω
τικών ραντεβού, που διατηρούσαν. Η εγκληματική ομάδα, 
διατηρούσε πέντε (5) «γραφεία» ερωτικών ραντεβού, εκ 
των οποίων τα δύο (2) λειτουργούσαν στην Αθήνα και τα 
υπόλοιπα σε Θεσσαλονίκη, Γαλλία και Γερμανία, ενώ οι 
αγγελίες των περίπου τριάντα (30) γυναικών, που εκδίδο- 
νταν για λογαριασμό της εγκληματικής ομάδας, βρίσκονταν 
καταχωρημένες σε δεκάδες ιστοσελίδες ανάλογου περιε
χομένου. Με τη δημιουργία, διαχείριση και συντήρηση των 
ανωτέρω ιστοσελίδων απασχολούνταν τουλάχιστον πέντε 
(5) προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέλη της 
εγκληματικής ομάδας. Τέσσερις (4) εκ των κατηγορουμέ
νων εντόπιζαν γυναίκες, είτε σε χώρες του εξωτερικού 
(Σλοβενία. Ρωσία. Αλβανία κλπ) είτε στην Ελλάδα, τις οποί
ες στρατολογούσαν και έπειθαν να εργαστούν για λογαρια
σμό τους. Επιπρόσθετα, ένας εκ των ημεδαπών δραστών 
που αναζητείται και δήλωνε μάνατζερ μοντέλων, στελέχω
νε με ημεδαπές και αλλοδαπές γυναίκες το «γραφείο» της 
Γαλλίας. Για τα ραντεβού εργάζονταν σε βάρδιες οκτώ (8) 
τηλεφωνήτριες, στα δύο (2) τηλεφωνικά κέντρα της οργά
νωσης στην Καλλιθέα. Η σπείρα, επιπλέον, διέθετε είκοσι 
πέντε (25) οδηγούς για τη μεταφορά των γυναικών σε προ
καθορισμένα ξενοδοχεία και οικίες. Η αμοιβή τους στην 
Ελλάδα κυμαίνονταν στα εκατό (100) ευρώ ανά ώρα. ενώ 
στη Γαλλία και στη Γερμανία από εκατόν πενήντα (150) έως 
διακόσια (200) ευρώ. Καθημερινά, οι μεγάλες εισπράξεις 
από την παράνομη αυτή δραστηριότητα κατέληγαν στον 
50χρονο ημεδαπό συλληφθέντα. αρχηγό της εγκληματικής 
ομάδας, από τους ταμίες -  εισπράκτορες των «γραφείων» 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Κατά τις έρευνες, που 
πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► Ένδεκα (11) αυτοκίνητα
► Δεκαέξι (16) ηλεκτρονικοί υπολογιστές
► Εκατόν σαράντα δύο (142) κινητά τηλέφωνα
► Τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα (3.240) ευρώ
► Πλήθος από ιδιόχειρες σημειώσεις, που αφορούν τη 

λειτουργία των γραφείων και των ιστοσελίδων
► Έγγραφα καταθέσεων σε τραπεζικά ιδρύματα του εξω

τερικού.

ΕΝΟΠΛΕΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυ
τικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκλη
ματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά 
ένοπλες ληστείες σε βάρος οδηγών αυτοκινήτων, καθώς, 
επίσης, και σε πρατήρια υγρών καυσίμων και περίπτερα. 
Συνελήφθησαν. πρωινές ώρες της 6-4-2016 εντός καταυ

λισμού Ρομά στον Ασπρόπυργο. μετά από συντονισμένη 
επιχείρηση αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, με τη 
συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επι
χειρήσεων και παρουσία Δικαστικού Λειτουργού, πέντε 
(5) ημεδαποί, ηλικίας 17, 20, 20.23 και 27 ετών. Επιπλέον, 
ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο (2) συνεργοί τους, 
ηλικίας 22 και 25 ετών. Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε ποι
νική δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και συμ
μετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της ληστείας και δια
κεκριμένων περιπτώσεων κλοπών κατ' επάγγελμα, καθώς 
και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, οι 
δράστες τουλάχιστον από τριμήνου, είχαν συστήσει εγκλη
ματική ομάδα με στόχο τη διάπραξη ένοπλων ληστειών, 
μη διστάζοντας να χρησιμοποιούν υπέρμετρη σκληρότη
τα και βία. Συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης, τα 
μέλη της σπείρας με «ορμητήριο» τον καταυλισμό Ρομά 
της περιοχής Νέα Ζωή Ασπροπύργου στον οποίο διαμέ
νουν. εκδήλωναν την εγκληματική τους δράση, πρώτες 
πρωινές ώρες, σε διάφορες περιοχές γύρω από τον οδικό 
άξονα της Αττικής Οδού, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση 
και η διαφυγή τους στον προαναφερόμενο καταυλισμό. 
Αρχικά, προέβαιναν στην κλοπή αυτοκινήτων, τα οποία 
χρησιμοποιούσαν για τη διάπραξη ληστειών και συγκε
κριμένα προσέκρουαν σε «στοχοποιημένα» αυτοκίνητα, 
δημιουργώντας συνθήκες τροχαίου ατυχήματος, αναγκά
ζοντας τους οδηγούς να αποβιβαστούν και να βρεθούν 
εκτεθειμένοι. Στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρα
κτηριστικά τους με κουκούλες και ασκώντας σωματική βία 
συνδυασμένη με απειλές μαχαιριών, τσεκουριών ή και ρο
πάλων που έφεραν, τους επιτίθενταν και τους αφαιρούσαν 
χρήματα, τιμαλφή και κινητά τηλέφωνα. Στις περιπτώσεις 
των ληστειών σε πρατήρια υγρών καυσίμων και περίπτερα, 
ομοίως έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με 
κουκούλες και με την απειλή μαχαιριών, τσεκουριών και 
όπλων εξανάγκαζαν τους υπαλλήλους να τους παραδώ
σουν χρηματικά ποσά. Ενδεικτικό της εγκληματικής τους 
δράσης αποτελεί ακόμη το γεγονός ότι διέπρατταν έως και 
επτά (7) διαδοχικά ληστείες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, 
κατά τη διαφυγή τους στον καταυλισμό, δε δίστασαν να 
πυροβολήσουν κατά των αστυνομικών, που τους καταδί
ωκαν. Επιπλέον, και προκειμένου να εξαλείψουν ίχνη και 
στοιχεία που θα οδηγούσαν στην αποκάλυψή τους, πυρπο
λούσαν τα κλεμμένα οχήματα, που είχαν χρησιμοποιήσει, 
καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς.

Στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► Δύο (2) κλεμμένες καραμπίνες. ένα (1) πιστόλι replica, 

επτά (7) εγκέφαλοι αυτοκινήτων, επτά (7) διακόπτες εκ
κίνησης αυτοκινήτου (μίζες). μία (1) συσκευή ξεκλειδώ- 
ματος immobilizer, δύο (2) ηχοσυστήματα, πέντε (5) κα
τσαβίδια. ένας (1) τροχός κοπής, μία (1) σιδερογροθιά. 
ένα (1) σπαθί, δύο (2) μαχαίρια, τρία (3) ζευγάρια γάντια, 
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν πενήντα
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οκτώ (58) περιπτώσεις εκ των οποίων (21) ληστείες σε 
οδηγούς. (12) ληστείες σε πρατήρια υγρών καύσιμων. (4) 
ληστείες σε περίπτερα και (21) κλοπές αυτοκινήτων, σε 
διάφορες περιοχές της Αττικής.

ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΣΠΕΙΡΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νο
τιοανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι
κής. πολυμελής εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας 
διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές από οικίες στη Νοτιοανα
τολική Αττική και στην Κορινθία. Συνελήφθησαν, πρωινές 
ώρες της 7-4-2016 στο Κορωπί, μετά από συντονισμένη 
επιχείρηση, πέντε (5) μέλη της ομάδας, όλοι ημεδαποί 
Ρομά, ηλικίας από 22 έως 42 ετών, κατά τη στιγμή που 
προσπαθούσαν να διαρρήξουν μονοκατοικία στην περιοχή. 
Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε στον καταυλισμό Ρομά στη 
θέση Σοφό Ασπροπύργου. συντονισμένη επιχείρηση, με τη 
συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επι
χειρήσεων και της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ ΑΣ.), κατά τη 
διάρκεια της οποίας συνελήφθη ένας (1) επιπλέον ημεδα
πός Ρομά. μέλος της ομάδας και διενεργήθηκαν κατ' οίκον 
έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων. Ταυτοποιήθηκαν 
και αναζητούνται έξι (6) επιπλέον συνεργοί τους. Σε βάρος 
τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία, για σύσταση και 
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες πε
ριπτώσεις κλοπών κατά συναυτουργία και κατ' επάγγελμα, 
για αντίσταση και παράβαση του Νόμου περί όπλων. Σε 
έρευνες, που ενεργήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμέ
νων. καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και 
κατασχέθηκαν, πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών, γυαλιών 
ηλίου. ηλεκτρονικών συσκευών, κινητών τηλεφώνων, δι- 
αρρηκτικών εργαλείων, μία (1) καραμπίνα, είκοσι (20) φυ
σίγγια και το χρηματικό ποσό των -1.370- ευρώ. Ως προς 
το χρονικό της εξάρθρωσης, η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Νοτιοανατολικής Αττικής, ηροκειμένου να εξαρθρώσει 
σπείρα που διέηραττε συστηματικά διαρρήξεις-κλοπές σε 
οικίες, σε διάφορες περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής, 
συγκρότησε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία μετά από 
πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα πιστοποίησε τη 
δράση της εγκληματικής ομάδας και ταυτοποίησε τα μέλη 
της. Όπως εξακριβώθηκε, τα μέλη της σπείρας, από εξαμή
νου τουλάχιστον, ενεργώντας από κοινού και με διαφορετι
κή κάθε φορά σύνθεση, διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές σε 
οικίες, σε διάφορες περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττικής 
και της Κορινθίας. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης 
είχαν διακριτούς ρόλους και δρούσαν μεθοδικά και ορ
γανωμένα. Ως προς τον τρόπο δράσης, η ομάδα μίσθωνε 
αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, τα οποία απέκρυπτε σε 
καταυλισμούς, ηροκειμένου να είναι δυσχερής ο εντοπι
σμός και η επιτήρησή τους και ήταν εφοδιασμένη με «επι

χειρησιακές» τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες ανήκαν 
σε υπηκόους Πακιστάν, Μπαγκλαντές κλπ. Εκτιμάται ότι η 
ομάδα, για τα βασικά «λειτουργικά» της έξοδα, κατά το τε
λευταίο εξάμηνο, διέθεσε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει 
τις -15.000- ευρώ. Η σπείρα χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο 
τον καταυλισμό Ρομά στη θέση Σοφό Ασπροπύργου. όπου 
πρώτες πρωινές ώρες συγκεντρώνονταν τα μέλη, επέλεγαν 
τις περιοχές που θα δρούσαν. χωρίζονταν σε υποομάδες 
των τεσσάρων-πέντε ατόμων και χρησιμοποιώντας τα μι
σθωμένα αυτοκίνητα ξεκινούσαν για την εγκληματική τους 
δράση. Οι δράστες στοχοποιούσαν αραιοκατοικημένους 
οικισμούς, όπου κινούνταν με χαμηλές ταχύτητες και εντό
πιζαν οικίες από τις οποίες απούσιαζαν οι ένοικοι, Ο οδηγός 
παρέμενε στο αυτοκίνητο σε ετοιμότητα, επιτηρώντας την 
περιοχή, ενώ τα άλλα μέλη παραβίαζαν πόρτες και παρά
θυρα, εισέρχονταν στις οικίες και αφαιρούσαν αντικείμενα 
αξίας. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν εκατόν 
σαράντα εννέα (149) υποθέσεις διαρρήξεων οικιών στις 
περιοχές του Κορωπίου. Μαρκόπουλου. Καλυβιών. Κε- 
ρατέας. Αναβύσσου. Λαυρίου. Ραφήνας, Ν. Μάκρης. και 
Βραχατίου. Λουτρακιού και Αγίων θεοδώρων Κορινθίας. 
Επίσης, εξιχνιάστηκαν δύο (2) ληστείες στην Κερατέα και 
στα Ψαχνά Εύβοιας, καθώς και δύο (2) κλοπές οχημάτων. 
Το οικονομικό όφελος, που αποκόμισε η εγκληματική ομά
δα από την παραπάνω παράνομη δράση της. υπολογίζεται 
ότι υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ. Σε βάρος των 
κατηγορούμενων έχουν σχηματισθεί κατά το παρελθόν 
ποινικές δικογραφίες για παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΗΜΕΔΑΠΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤ’ 
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας δθχρονος 
ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για κατ' εξακολούθηση 
αδικήματα της αποπλάνησης παιδιών, πορνογραφίας ανη
λίκων κάτω των 15 ετών, πορνογραφικών παραστάσεων 
ανηλίκων, μαστροπείας ανηλίκου με χρήση ηλεκτρονικών
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μέσων επικοινωνίας με υπόσχεση πληρωμής χρημάτων, 
καθώς και ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής. Η διε- 
ρεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε, μετά από καταγγελία 
μητέρας ανήλικης στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω προσέγ
γισε την κόρη της. μέσω προφίλ σε δίκτυο κοινωνικής 
δικτύωσης, από το έτος 2013. Σύμφωνα με τα καταγγελλό
μενα σε επανειλημμένες συναντήσεις τους σε διάφορους 
χώρους, την προέτρεπε να προβεί σε ασελγείς πράξεις με 
άλλη ανήλικη, στις οποίες μερικές φορές συμμετείχε και 
ο ίδιος, με σκοπό τη φωτογράφιση και τη βιντεοσκόπηση, 
ενώ διαμοίραζε τις καταγραφές σε άλλους χρήστες του 
διαδικτύου, μέσω ιστοσελίδας και προγράμματος άμεσης 
επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (Live Streaming). Τα 
στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών, η οποία εξέδωσε σχετικό βούλευμα για την Άρση 
του απορρήτου των επικοινωνιών. Στο πλαίσιο της αστυνο
μικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 50χρονος. μέσω προφίλ 
σε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προσεγγίσει και άλλη 
ανήλικη, από την οποία, με επανειλημμένες απειλές και 
ψυχολογική πίεση, είχε καταφέρει να αποσπάσει φωτογρα
φίες της και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο. Από αστυνο
μικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία Δικα
στικού Λειτουργού και από τον επιτόπιο έλεγχο στα ψηφι
ακά μέσα που βρέθηκαν, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή του 
στις καταγγελλόμενες πράξεις ενώ βρέθηκαν στην κατοχή 
του εκατοντάδες γυμνές και ημίγυμνες φωτογραφίες και 
βίντεο των ανήλικων κοριτσιών. Επίσης, ταυτοποιήθηκε ότι 
ο ίδιος είναι διαχειριστής των προφίλ στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και του ιστολογίου. στα οποία είχε αναρτήσει 
υλικό πορνογραφίας ανηλίκων, καθώς και του λογαριασμού 
άμεσης επικοινωνίας, μέσω του οποίου διαμοίρασε σε έτε- 
ρους χρήστες του ανωτέρω προγράμματος υλικό πορνο
γραφίας ανηλίκων. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι μέσω 
τρίτου προφίλ, που διαχειρίζονταν στο ίδιο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης, το οποίο είχε καταρτίσει με αναληθή στοιχεία 
και με φωτογραφία ανήλικης κοπέλας, προσπαθούσε να 
εμπορευθεί φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν:
► φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και δύο (2) εσω

τερικοί σκληροί δίσκοι,
► κινητό τηλέφωνο με (2) κάρτες SIM κινητής τηλεφωνίας 

και κάρτα μνήμης SD Card.
► εξωτερικό μέσο αποθήκευσης τύπου κάρτα μνήμης και 

εξωτερικό μέσο αποθήκευσης τύπου USB Flash
► ιδιόχειρες σημειώσεις του δράστη, σχετιζόμενες άμεσα 

με την υπόθεση.
Τα κατασχεθέντα ψηφιακό μέσα θα αποσταλούν στη 

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηρι
ακές εξετάσεις.
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ΕΠ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΜΠΡΗΣΤΩΝ ΑΤΜ

Συνελήφθησαν. πρώτες πρωινές ώρες της 21-4-2016 
στην περιοχή των Πατησίων Αθηνών, από αστυνομικούς 
της Άμεσης Δράσης Αττικής, δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 19 
και 21 ετών, για εμπρησμό, έκρηξη, παραβάσεις σχετικές με 
τις εκρηκτικές ύλες, απόπειρα διακεκριμένων περιπτώσεων 
φθοράς, αντίσταση και παράβαση του νόμου περί όπλων. 
Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 21-4-2016 στην οδό 
Πατησίων, οι δύο ανωτέρω έγιναν αντιληπτοί, από αστυνο
μικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης, να τοποθετούν 
και να ενεργοποιούν, σε Αυτόματο Ταμειακό Μηχάνημα 
(ΑΤΜ) Τραπεζικού Καταστήματος, ένα Αυτοσχέδιο Εκρη- 
κτικό-Εμπρηστικό Μηχανισμό, αποτελούμενο από μπουκάλι 
με εύφλεκτο υγρό και προσανάμματα τζακιού. Στη θέα των 
αστυνομικών και στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, ο 
μηχανισμός τους έπεσε, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρ
καγιά μπροστά από το χώρο του ΑΤΜ. Οι δράστες καταδιώ- 
χθηκαν και συνελήφθησαν σε κοντινή απόσταση. Κατά τη 
στιγμή της ακινητοποίησής τους, αντιστάθηκαν με σκοπό να 
αποτρέψουν τη σύλληψή τους. Στην κατοχή του 21χρονου 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα (1) ζεύγος γάντια μηχα
νής. μία (1) κουκούλα τύπου full face και μία (1) σακούλα, 
που περιείχε προσανάμματα τζακιού. Σε έρευνα που διε- 
νεργήθηκε. παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία 
του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα (1) μαχαίρι και (1) ένα 
κλομπ. Ο Ιθχρονος έχει κατά το παρελθόν κατηγορηθεί για 
συμμετοχή σε ομάδα ατόμων, που είχε εκδηλώσει επίθεση 
με ρίψη μολότοφ και άλλων αντικειμένων κατά Αστυνομικού 
Τμήματος και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Συνελήφθη. απογευμα
τινές ώρες της 21-4-2016, 
στον Πειραιά από αστυνο
μικούς της Υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Νοτιοανατολι
κής Αττικής της Διεύθυν
σης Ασφάλειας Αττικής, 

ένας 38χρονος ημεδαπός, για απάτες κατ' εξακολούθηση 
σε βάρος ιδιοκτητών εταιρειών-επιχειρήσεων. Όπως εξα
κριβώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ο 38χρονος δρώ- 
ντας κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, επικοινωνούσε 
τηλεφωνικά με εκπροσώπους εταιρειών και επιχειρήσεων 
σε όλη την Ελλάδα, υποδυόμενος τον εμπορικό συνεργά- 
τη-προμηθευτή τους, χρησιμοποιώντας πραγματικά ονόμα
τα αυτών. Στη συνέχεια, ζητούσε ως εξυπηρέτηση και έπειθε 
τους παθόντες, να καταβάλουν σε οδηγούς μισθωμένων 
οχημάτων ΤΑΞΙ, κατ' εντολή του, το συμφωνηθέν χρηματι-

r ,  Λ

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 65



ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

κό ποσό, για την παραλαβή δέματος, για λογαριασμό του, 
με την υπόσχεση ότι τις επόμενες ώρες θα περάσει από 
το κατάστημά τους, για να παραλάβει το δέμα και να τους 
δώσει τα χρήματα, που κατέβαλαν. Ο δράστης χρησιμοποι
ούσε ανυποψίαστους οδηγούς μισθωμένων οχημάτων ΤΑΞΙ. 
Συγκεκριμένα, τηλεφωνούσε σε τηλεφωνικό κέντρα ΤΑΞΙ 
και ζητούσε την μετάβαση αυτών σε διάφορες διευθύνσεις. 
Εκεί, τους ανέμενε ο ίδιος και παρέδιδε στους οδηγούς ένα 
δέμα, το οποίο συνήθως περιείχε κενές θήκες από CD και 
ένα φάκελο, που απευθυνόταν προς τον εκάστοτε παθόντα 
με μια απόδειξη είσπραξης ποσού. Ακολούθως ζητούσε από 
τους οδηγούς των ΤΑΞΙ να παραδώσουν στο εκάστοτε θύμα 
το δέμα και να του επιστρέφουν στο ίδιο σημείο, το φάκελο 
με το χρηματικό πόσο που θα παραλάμβαναν. Για τις τηλε
φωνικές επικοινωνίες με τα θύματά του. αλλά και με τους 
οδηγούς των ΤΑΞΙ, χρησιμοποιούσε κάρτες κινητών τηλε
φώνων. που αντιστοιχούν σε άγνωστους αλλοδαπούς και τις 
οποίες απενεργοποιούσε μετά το πέρας της συναλλαγής-ε- 
ξαπάτησης, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό και 
σύλληψή του. Όπως προέκυψε από τη μέχρι τώρα έρευνα, 
ο 38χρονος από το Μάρτιο του έτους 2013, ακολουθώντας 
την προαναφερόμενη μεθοδολογία-τρόηο δράσης έχει εξα- 
πατήσει εβδομήντα (70) άτομα σε όλη την Ελλάδα και ιδίως 
στην περιοχή της Αττικής και, επιπλέον, στην Κόρινθο, στη 
Χαλκίδα, στην Κατερίνη, στο Ναύπλιο, στην Καλαμάτα, στο 
Βόλο, στην Τρίπολη, στην Καρδίτσα και στα Χανιά. Το χρημα
τικό ποσό, που αποκόμισε από τις προαναφερόμενες απάτες 
υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Στην κατοχή του. καθώς και 
στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό 
ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα (1.350) ευρώ, επτά (7) 
κινητά τηλέφωνα, έξι (6) πακέτα σύνδεσης εταιρειών κινη
τής τηλεφωνίας, δύο (2) συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών 
δεδομένων και ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. 
Σε βάρος του ανωτέρω κατηγορούμενου εκκρεμούσε κατα- 
δικαστική απόφαση για το αδίκημα της απάτης.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΣΠΕΙΡΑ. ΠΟΥ ΕΚΛΕΒΕ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Συνελήφθησαν, πρωινές 
ώρεςτης 12-5-2016 στις Αχαρ- 
νές . από αστυνομικούς της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Βορειοανατολικής Αττικής, 
της Διεύθυνσης Ασφάλει
ας Αττικής, δύο (2) ημεδα

ποί ηλικίας 26 και 34 ετών για σύσταση και συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και παρά
βαση του Ν. περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες. Αναζητούνται δύο (2) επιπλέον ημεδαποί 
συνεργοίτους. Επίσης, συνελήφθη ένας 50χρονος ημεδαπός

για παράβαση του Ν. Περί Όπλων. Ειδικότερα, όπως διαπι
στώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι 
είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας 
έχοντας διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους διέπρατταν 
κλοπές αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Εν 
συνεχεία, διέθεταν τα κλεμμένα αυτοκίνητα, αυτούσια ή τμη
ματικά ως εξαρτήματα, σε άλλα άτομα αποκομίζοντας, έτσι, 
μεγάλα οικονομικά οφέλη. Κατά βάση, επιδίδονταν σε κλο
πές οχημάτων συγκεκριμένου τύπου για τα οποία υπάρχει 
έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Σε πολλές περιπτώσεις τα 
κλεμμένα οχήματα προορίζονταν να αντικαταστήσουν άλλα 
ιδίου τύπου, που είχαν υποστεί βλάβη και η επισκευή τους 
ήταν ασύμφορη. Σε αυτές τις περιπτώσεις παραποιούσαν 
τους αριθμούς πλαισίου, ώστε αυτά να μην είναι εύκολα ανα
γνωρίσιμα. Για να θέσουν τα οχήματα σε κίνηση, χρησιμο
ποιούσαν εξελιγμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με κατάλληλο 
λογισμικό, παρακάμπτοντας, έτσι, τα ηλεκτρονικά συστήματα 
ακινητοποίησης (immobilizer) των οχημάτων. Ως προς τον 
τρόπο δράσης, οι δράστες, αφού πρώτα εντόπιζαν σταθμευ- 
μένα τα οχήματα που τους ενδιέφεραν, τα έκλεβαν και τα 
οδηγούσαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου και 
τα στάθμευαν σε επιλεγμένα σημεία για χρονικό διάστημα 
δύο τριών ημερών, φοβούμενοι το ενδεχόμενο του εντοπι
σμού τους, σε περίπτωση που διέθεταν δορυφορικό σύστημα 
γεωγραφικού εντοπισμού (GPS). Μετά την παρέλευση του 
προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, μετέβαιναν στο 
σημείο που το είχαν αφήσει, λαμβάνοντας ιδιαίτερα μέτρα 
προστασίας, χρησιμοποιώντας και άλλο αυτοκίνητο ως «συ
νοδευτικό». σε όλη τη διαδρομή μέχρι την αποθήκη -  συ
νεργείο, που θα προέβαιναν στις εργασίες παραποίησής του. 
Το «συνοδευτικό» όχημα, κινούνταν ακριβώς πίσω από το 
κλεμμένο, ώστε να μην είναι ορατή η πινακίδα κυκλοφορίας 
από τυχόν κινούμενο αστυνομικό όχημα. Σε ένα σημείο της 
διαδρομής, στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας, στάθμευαν 
για λίγο το κλεμμένο όχημα και αντικαθιστούσαν τις πινακί
δες κυκλοφορίας του. με άλλες. Στη συνέχεια οδηγούσαν τα 
οχήματα σε αποθήκες της Δυτικής Αττικής, όπου άγνωστοι 
συνεργοί τους τα παραποιούσαν, σε ειδικούς χώρους, που 
διέθεταν για αυτό το σκοπό, τα λεγάμενα «διαλυτήρια». Με 
τον τρόπο αυτό, γινόταν δυνατή η νομιμοφανής κυκλοφορία
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των κλεμμένων οχημάτων ξανά στην αγορά. Επιπλέον, αρ
κετές φορές αποσυναρμολογούσαν τα οχήματα τμηματικά 
ως εξαρτήματα, τα οποία διέθεταν στην αγορά. Σε έρευνες, 
που πραγματοποιήθηκαν σε αποθήκη και οικίες, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:
► έξι (6) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα
► πλήθος εξαρτημάτων
► πλήθος εργαλείων
► το χρηματικό ποσό των -3.480 -  ευρώ
Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιασθεί τριάντα οκτώ (38) πε
ριπτώσεις.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΚΟΠΟΙΟΣ ΛΗΣΤΕΥΕ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΟΠΛΟΥ 
ΚΑΙ TASER

Συνελήφθη. απο
γευματινές ώρες της 
9-5-2016 από αστυ
νομικούς της Υποδι
εύθυνσης Ασφάλειας 
Πειραιά, ένας 39χρο- 
νος ημεδαπός για 
διάπραξη ένοπλων 

ληστειών σε καταστήματα, στην περιοχή του Πειραιά. 
Ειδικότερα, ο δράστης το τελευταίο δίμηνο έχοντας τις 
περισσότερες φορές, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου του. εισέρχονταν σε καταστήματα, όπου με την 
απειλή όπλου και συσκευής ηλεκτρικής εκκένωσης, αφαι- 
ρούσε χρήματα. Στην κατοχή του. καθώς και στην οικία του, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► Ένα (1) περίστροφο
► Ένα (1) μαχαίρι
► Δύο (2) συσκευές εκτόξευσης χημικών ουσιών
► Δύο (2) συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας
► Τριάντα τέσσερα (34) φυσίγγια
► Μία (1) ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας
► Τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα
Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δύο 
(2) μοτοσυκλέτες ως μέσα διαφυγής, καθώς και ενδύματα 
και αξεσουάρ. που χρησιμοποιούσε κατά τη διάπραξη των 
ληστειών.
Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί επτά (7) περιπτώσεις εκ 
των οποίων:
► δύο (2) σε σούπερ μάρκετ στον Πειραιά και στο Κε- 

ρατσίνι
► δύο (2) σε περίπτερα στη Νίκαια και στο Κερατσίνι
► μία (1) σε κοσμηματοπωλείο στη Νίκαια
► μία (1) σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά και
► μία (1) σε ενεχυροδανειστήριο στο Κερατσίνι. όπου πυ

ροβόλησε και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια.

ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ-ΚΛΟΠΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Ηλιούπολης
εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν διαρ- 
ρήξεις-κλοπές σε σχολικά κτίρια της Αττικής. Οι δύο (2) 
υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 20 και 30 ετών, καθώς και ένας 
24χρονος ημεδαπός, μέλη της σπείρας, συνελήφθησαντις 
πρώτες πρωινές ώρες της 4-4-2016 στην Ηλιούπολη, ενώ 
ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας (1) επιπλέον συνεργός 
τους. Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία 
για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμ
μετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διακεκριμένης 
κλοπής, της διακεκριμένης φθοράς, της ασφάλειας των 
τηλεφωνικών επικοινωνιών, καθώς και για παράβαση του 
νόμου περί όπλων. Όπως προέκυψε από την αστυνομική 
έρευνα, οι δράστες από το Νοέμβριο του 2015. είχαν συ
στήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη κλοπών 
από σχολεία. Συγκεκριμένα, πρωινές ώρες και μόνο κατά 
τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, εισέρχονταν σε σχολικά 
κτίρια, παραβιάζοντας με τη χρήση μεταλλικής ράβδου 
παράθυρα και πόρτες και αφαιρούσαν αντικείμενα αξίας 
και χρηματικά ποσά από τα κυλικεία και τα γραφεία. Στην 
κατοχή τους, καθώς και από την έρευνα στο αυτοκίνητο, 
που χρησιμοποιούσαν και στις οικίες τους, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν:
► πέντε (5) φορητοί υπολογιστές, τρεις (3) ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές, μία (1) βιντεοκάμερα, πλήθος 
διαρρηκτικών εργαλείων, δύο (2) περιλαίμια, δύο (2) 
ζευγάρια γάντια, τρία (3) μαχαίρια, ένας (1) ασύρματος, 
συγχρονισμένος στη συχνότητα του Κέντρου της Άμε
σης Δράσης, επτά (7) κινητά τηλέφωνα.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν είκοσι 

(20) περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών από σχολεία, στις 
περιοχές της Ηλιούπολης, της Αργυρούπολης. της Δάφνης, 
του Βύρωνα, του Αλίμου και του Ζωγράφου. Το οικονομι
κό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα από την 
παράνομη δραστηριότητα, υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το 
ποσό των -50.000- ευρώ. ■

Μ ΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟ Ι 2016 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 6 7



[ ε π ικ α ιρ ο τ η τ α

► Επιμέλεια: Ανβ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Πα
ναγιώτης Κουρουμπλής και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερι
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημό
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας. μαζί με 
το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη 
και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο Κωνστα
ντίνο Τσουβάλα επισκέφθηκαν (27.04.2016) αστυνομικούς που νο
σηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Κατά 
την επίσκεψή τους, η οποία πραγματοποιήθηκε εν όψει των εορ
τών του Πάσχα, συνοδεύονταν από την Προϊσταμένη του Επιτελείου 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο Ζαχαρού- 
λα Τσιριγώτη και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού του 
Αρχηγείου, Υποστράτηγο Ηλία Μαλεβίχη. Τους επισκέπτες υπο
δέχτηκε η Διοίκηση του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου 
Αθηνών και μαζί με τους θεράποντες ιατρούς, τους ενημέρωσαν 
για την κατάσταση της υγείας των αστυνομικών. Κατά την επίσκεψη 
προσφέρθηκαν εθιμοτυπικά δώρα στους νοσηλευόμενους αστυνο
μικούς και δόθηκαν ευχές για ταχεία ανάρρωση και καλό Πάσχα 
στους ίδιους και τις οικογένειές τους.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΝΙΚΟ ΤΟΣΚΑ ΣΤΑ «ΕΛΕΥΟΕΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2016»

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών &
Δ ιο ικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος 
σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 
του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας παρευρέθηκε
(14.05.2016). ως εκπρόσωπος της κυβέρνη
σης στις εορταστικές εκδηλώσεις «Ελευθέ- 
ρια-Αλεξανδρούηολη 2016». τιμώντας την 
96η επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης 
το 1920, την ίδια ημερομηνία. Ο κ. Τόσκας 
κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Πεσόντων και 
κατόπιν παρακολούθησε μαθητική και στρατι
ωτική παρέλαση στην κεντρική λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης. Μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης, είπε τα πα
ρακάτω, ερωτηθείς από παρόντες εκπροσώπους των ΜΜΕ: «Ημέρα γιορταστική σήμερα, ημέρα ιστορική. 96 χρόνια 
μετά την ενσωμάτωση της Αλεξανδρούπολης στον κορμό της πατρίδας. Πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας. οφεί
λουμε να τηρούμε τις παραδόσεις μας. παίρνουμε διδάγματα από την ιστορία και σήμερα, με πατριωτική αντίληψη, 
με αποφασιστικότητα και με σχέδιο, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα προβλήματα, προχωράει. Βλέπετε ότι παρά τις 
Κασσάνδρες, που έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε, δεν θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα, εμείς προχωράμε. όλες 
οι δυνάμεις αυτής της χώρας, του ελληνικού λαού συνεισφέρουν, βοηθάει όλος ο κόσμος εδώ σε αυτή την ακριτική 
περιοχή με τα πολλά προβλήματα, την πολύπαθη αυτή περιοχή, ενεργοποιούνται όλες οι δυνάμεις και πιστεύουμε 
ότι στην επόμενη φάση η οποία αρχίζει, θα μπορέσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα κύρια προβλήματα αυτού του 
τόπου, μετά την πολύχρονη κρίση και να προχωρήσουμε και σε μια άλλη φάση πιο παραγωγική».
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ 5ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προ
στασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (26.04.2016), με μέλη του Προεδρείου της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Πυροσβεστών δετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Στη διάρκεια της συνάντησης η οποία πραγμα
τοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα του κλάδου. Ο κ. Τόσκας τους ανακοίνωσε την άμεση 
δρομολόγηση, μέσα στο Μάϊο. των διαδικασιών μονιμοποίησης και ανανέωσης των 5ετών συμβάσεων, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία. Υποσχέθηκε δε, ότι θα ξεκινήσει η επεξεργασία του Κανονισμού Καθηκόντων, των 
μη μόνιμων πυροσβεστών με προοπτική να ολοκληρωθεί αμέσως μετά το πέρας των παραπάνω διαδικασιών. Τους 
ενημέρωσε επίσης, ότι το Προεδρικό Διάταγμα για τους εποχιακά απασχολούμενους, μετά την επεξεργασία του από 
το ΣτΕ. είναι έτοιμο προς υπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Συζητήθηκε ακόμα, το θέμα της παροχής 
διευκολύνσεων σε όσους εποχιακούς σπουδάζουν, κάτι που ήδη ανέλαβε στη φροντίδα του, το Αρχηγείο του Πυ
ροσβεστικού Σώματος. Τα μέλη του Προεδρείου ζήτησαν να συμβάλουν στην τελική επεξεργασία των κανονιστικών 
πράξεων, αίτημα που έκανε δεκτό ο Αν.Υπουργός.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ EUROPOL ROB WAINWRIGHT

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρό
τησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πο
λίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (12.04.2016), με το Διευθυντή 
της Europol Rob Wainwright. ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη 
εργασίας στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της συνάντησής τους συζήτη
σαν τις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό/μεταναστευτικό επι
κεντρώνοντας σε θέματα συνεργασίας των αρχών ασφαλείας της 
χώρας μας με τη Europol στον τομέα της αποτροπής των διακινη- 
τών ανθρώπων. Συζήτησαν ακόμα ζητήματα ευρωπαϊκής συνερ
γασίας στον τομέα της ασφάλειας. Ο κ. Wainwright είχε, επίσης, 
ξεχωριστή συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα Στις συναντήσεις συμμετεί
χαν η Προϊσταμένη Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Αστυνομικός Δι
ευθυντής Ηλίας Ξανθάκης. Αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσαν η 
τρέχουσα κατάσταση στη Χώρα αναφορικά με τις μεταναστευτικές/ 
προσφυγικές ροές, τα κέντρα καταγραφής και προσωρινής φιλοξε
νίας για τους πρόσφυγες (Hot-spots), ο έλεγχος και η διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών, η εφαρμογή Συμφωνίας EE-Τουρκία, το 
επιχειρησιακό Σχέδιο Ελλάδας - Europol για την αντιμετώπιση της 
παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς και η υλοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τους "Guest officers".

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ SALMIR TAHIRI

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης & Προστα
σίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (08.04.2016) με τον Υπουργό Εσωτερικών της Αλβανίας SalmirTahiri ο 
οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία. Μέρος της συνάντησης αφιερώθηκε 
σε σύσκεψη εργασίας των δύο υπουργών, με τη συμμετοχή επιτελών και υπηρεσιακών παραγόντων των δύο πλευρών. 
Λίγο πριν ξεκινήσει η κοινή τους σύσκεψη, οι κύριοι Τόσκας και Tahiri έκαναν τις παρακάτω δηλώσεις: Αναπληρωτής 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: Καλωσορίζουμε σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τοφίλο καί γείτονα 
Υπουργό Εσωτερικών της Αλβανίας. Είναι χαρά μας. γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να συζητήσουμε διμερή θέματα, να
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συζητήσουμε την κατάσταση καί τους κινδύνους στην περιοχή. Να 
ενημερώσω τον Υπουργό για το προσφυγικό πρόβλημα και να βρού
με μαζί τρόπους καλύτερης συνεργασίας στην αντιμετώπιση του ορ
γανωμένου εγκλήματος και στα άλλα προβλήματα, που απασχολούν 
τα ζητήματα ασφάλειας και τάξης. Θα έχουμε μια συνεργασία οι δύο 
αντιπροσωπείες και θα έχουμε και μία συνάντηση των Υπουργών 
Εξωτερικών και Εσωτερικών τις επόμενες μέρες, και όπως κατα
λαβαίνετε γίνεται μια καλή αρχή για επαφές που οδηγούν στην επί
λυση προβλημάτων. Ευχαριστώ και πάλι το συνάδελφο Υπουργό για 
την επίσκεψή του. Υπουργός Εσωτερικών Αλβανίας: Ευχαριστώ 
τον κύριο Υπουργό για τη φιλοξενία. Υπάρχει ένα πετυχημένο ιστο
ρικό συνεργασίας, τόσο όσον αφορά τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, όσο και όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ της 
Αστυνομίας, αλλά και σε άλλα επίπεδα, που συμβάλλουν στο να οικοδομήσουμε κοινές αξίες στη σημερινή κοινωνία. 
Είναι βέβαιο ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις και ό.τι κάναμε μέχρι και σήμερα μας βοηθά να αντι- 
ληφθούμε ότι έχουμε περισσότερα να κάνουμε στο μέλλον. Αναμφίβολα, ένα από τα σημεία των σημερινών συζητή
σεων. θα είναι οι κοινές προκλήσεις ενόψει της ασφάλειας της περιοχής. Χώρος συνεργασίας υπάρχει, είναι μεγάλος. 
Ενα δεύτερο σημείο της συζήτησης μας θα είναι η στενότερη συνεργασία για το θέμα, για το προσφυγικό. Γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της το προσφυγικό. Όπως γνωρίζουμε, επίσης, πολύ 
καλά ότι έχουμε ανάγκη για ένα κοινό σχέδιο, μία κοινή ευρωπαϊκή ατζέντα. Η Αλβανία βρίσκεται ήδη στην πορεία 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, όμως, οι κρίσεις αυτές μας βοηθούν να αντιληφθούμε ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη, 
για την επίλυση και αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων. Αντιληφθήκαμε και οι δύο πλευρές ότι είναι απαραίτητη η 
συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την Αλβανία είναι απαραίτητο να υπάρξει στενότερη συνερ
γασία με τους εταίρους μας που είναι ταυτόχρονα και γείτονές μας στην Ελλάδα και την Ιταλία. Ελπίζω να είμαστε σε 
θέση να επεξεργαστούμε κοινούς μηχανισμούς, ώστε η συνεργασία μας να είναι αποτελεσματική και καρποφόρα και 
να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το συνάδελφο, έχουμε άριστη συνεργασία σε 
αυτό το πλαίσιο, αλλά ό.τι κάνουμε μέχρι σήμερα αποτελεί μια ένδειξη ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ RUMIANA BACHVAROVA

0 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυ
γκρότησης αρμόδιος σε θέματα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε (07.04.20106). με την 
Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας Rumiana Bachvarova. Κύ
ριο θέμα της συνάντησης, η οποία εξελίχθηκε σε άκρως φιλικό 
κλίμα, ήταν οι εξελίξεις στο προσφυγικό/μεταναστευτικό. Οι δύο 
υπουργοί συζήτησαν δυνατότητες βελτίωσης της ανταλλαγής πλη
ροφοριών μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και μέτρα για την κατα
πολέμηση των κυκλωμάτων διακινητών ανθρώπων, με παράλληλη 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο αστυνομικών αρχών. 

Συζήτησαν, επίσης, θέματα ενίσχυσης των διασυνοριακών επαφών Βουλγαρίας-Ελλάδας.

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩ- 
ΣΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

0 Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, πραγματοποίησε από την Παρασκευή 20 Μαΐου 
ως την Κυριακή 22 Μαΐου 2016 τριήμερη επίσκεψη στην Κρήτη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποίησε 
σειρά επαφών και συναντήσεων με υπηρεσιακούς παράγοντες και τοπικούς φορείς, προκειμένου να ενημερωθεί 
διεξοδικό για θέματα αρμοδιότητας του. που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες της Κρήτης, ώστε να συμπεριλη-
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φθούν στο γενικότερο σχεδίασμά για την αποτελεσματική αντιμετώ
πιση και διευθέτησή τους. Το Γενικό Γραμματέα συνόδευσε ο Προϊ
στάμενος Κλάδου Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας 
Υποστράτηγος Γεώργιος Σκανδαλάκης. Ειδικότερα, ίο πρόγραμμα 
της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα κ. Αναγνωστάκη υλοποιή
θηκε ως εξής: Την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 ο Γενικός Γραμματέας 
παρευρέθηκε σε πολιτιστική εκδήλωση- συναυλία της μπάντας του 
Πολεμικού Ναυτικού, στο Φρούριο Φιρκά στα Χανιά, στο πλαίσιο των 
εορτασμών για την 75η επέτειο για τη Μάχη της Κρήτης, στην οποία 
τιμήθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΝ. Το Σάββατο 21 Μα
ΐου 2016 ο κ. Αναγνωστάκης μετέβη στο Ρέθυμνο, όπου το πρωί παραβρέθηκε σε εκδήλωση -  επιμνημόσυνη δέηση 
στο μνημείο Ελλήνων πεσόντων στη θέση «Λατζιμάς», όπου κατόθεσε στεφάνι. Στη συνέχεια παρευρέθηκε στα Χα
νιά όπου πραγματοποίησε συνάντηση με το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης Υποστράτηγο Δα- 
σκαλόκη Ανδρέα και τους Αστυνομικούς Διευθυντές των Νομών στο γραφείο του Γενικού Περιφερειακού Αστυνο
μικού Διεύθυνση Κρήτης. Ο κ. Αναγνωστάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος σχετικά 
με την αστυνόμευση και την ασφάλεια στην περιοχή. Επίσης, συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνο
μικών Υπαλλήλων Χανίων και Λασιθίου καθώς και της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κρήτης. Την Κυριακή 22 Μαΐου 
2016 μετέβη στο Ρέθυμνο, όπου επισκέφτηκε τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ρεθύμνου και πραγματοποίησε συνάντηση 
με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Στη συνέχεια παρέστη στην επίσημη Δοξολογία στο Μητροπο- 
λιτικό Ναό Θεοτόκου, στο Ρέθυμνο, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου 
κ.κ. Ευγενίου. Ακολούθως, παρευρέθηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων στο Ρέθυμνο, όπου πραγματοποιήθηκε 
εκδήλωση προς τιμήν των Πεσόντων της Μάχης της Κρήτης, με αφορμή τη συμπλήρωση 75 ετών από την ιστορική 
Μάχη, όπου κατάθεσε στεφάνι. Συνάντηση πραγματοποίησε, επίσης, με το Δήμαρχο Ρεθύμνου Μαρινάκη Γεώργιο 
καθώς και με εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου και της Παγκρήτιας Ένωσης Αξιωμα
τικών Κρήτης, ενώ μετά το πέρας της εκδήλωσης πραγματοποίησε ομιλία στους Δόκιμους Αστυφύλακες της Σχολής.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΣΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνω- 
στάκης επισκέφτηκε τη Ζάκυνθο, προκειμένου να παρευρεθεί
(12.05.2016)στο 32° Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
(I. ΡΑ.). Στο σύντομο χαιρετισμό του. ο κ. Αναγνωστάκης, αφού 
συνεχάρη τους αστυνομικούς για το καθημερινό έργο που επιτε- 
λούν, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να 
καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να εδραιωθεί το αίσθημα 
ασφαλείας στους Έλληνες πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε 
τις δράσεις εξωστρέφειας που επιχειρήθηκαν και υλοποιήθηκαν το 
τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως ο θεσμός του Αστυνομικού της 

γειτονιάς, οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες (Κ.Α.Μ.), ο θεσμός της αστυνόμευσης με ποδήλατα, το Γραφείο Εξυπη
ρέτησης Επισκεπτών και τα Γραφεία Τουριστικής Αστυνομίας σε αεροδρόμια της χώρας. Κατά τη σύντομη παραμονή 
του στο νησί, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης συναντήθηκε με εκπροσώπους της Α βάθμιας και Β' βάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Ζακύνθου, με τον Προϊστάμενο της Δ ι
εύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, Αστυνομικό Διευθυντή Τριαντάφυλλο Πανώριο και λοιπά στελέχη. Στη συνέχεια, 
επισκέφτηκε το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, καθώς και τα Αστυνομικά Τμήματα Λαγανά και Αλυκών, συνομίλησε με 
τους υπηρετούντες αστυνομικούς και ενημερώθηκε για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές, 
λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αναγνωστάκης δεσμεύτηκε για την άμεση ενίσχυ
ση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ζακύνθου, εν όψει της τουριστικής περιόδου, με ικανό προσωπικό, προκειμένου 
να υποστηριχθεί και να υλοποιηθεί το Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο στο νησί.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΕ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης συναντήθηκε με δεκαμελή αντιπροσωπεία βου
λευτών της Ειδικής Επιτροπής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, υπό την προεδρία του κου Georges Fenech. η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα, που σχετίζονται με το περιβάλλον ασφάλειας στο χώρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεργασία που αναπτύσσουν τα Κράτη - Μέλη με τον Οργανισμό FRONTEX και 
τη EUROPOL, ενώ δόθηκε έμφαση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων, που προκύπτουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
από τη διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε το πολύ καλό επί
πεδο συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα διμερούς και ευρωπαϊκού αστυνομικού ενδιαφέροντος και αξιολογή
θηκαν ως ιδιαίτερα θετικά τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής. Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο Υπαρχηγόςτης 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ιωάννης Διαμαντόπουλος, η Προϊσταμένη Επιτελείου. Αντιστράτηγος Ζαχαρού- 
λα Τσιριγώτη, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Γεώργιος Σκανδαλάκης. ο Προϊστάμενος του 
Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Γρηγοράκης, άλλοι αρμόδιοι Αξιωματικοί 
και ο διπλωματικός σύμβουλος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος.

0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΚΗΣ ΣΤΗΝ 9Η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στην πρωτεύουσα της Ρωσίας βρέθηκε την περασμένη Δευτέρα (16.05.2016) 
ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης. εκπροσω
πώντας τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα. στη 
Διεθνή Έκθεση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Προστασίας και Ασφάλειας ( IX 
International Exhibition " Integrated Safety and Security 2016"). που διοργα- 
νώνει το Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας (EMERC0M 
of Russia). Η έκθεση διοργανώνεται φέτος για ένατη συνεχόμενη χρονιά και 
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία παρουσίασης της τεχνολογίας αιχμής και της 
καινοτομίας στο χώρο των εκτάκτων αναγκών. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγ
ματοποιήθηκαν στο Κέντρο Διάσωσης της EMERCOM. στο Noginsk, από τον 
Υπουργό Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Ρωσίας. Vladimir Puchkov Στα 
εγκαίνια παρευρέθηκε και ο Αντιπρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου 
της Ρωσίας Yuri Vorobyov, καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι κρατών και 
διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων ΙΑ Υπουργοί ξένων Κυβερνήσεων και 
ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Άμυνας. Vladimir 

Kuvshinov. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν αξιωματούχοι, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες από 30 χώ
ρες, εκπροσωπώντας εθνικές Αρχές και φορείς, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πολιτικής προστασίας και 
της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών. Στόχος της έκθεσης και των παράλληλων δράσεων που περιελάμβανε. αποτελεί 
η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ φορέων και επαγγελματιών 
του κλάδου. Στο περιθώριο της έκθεσης και στο πλαίσιο των επαφών, που πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας
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Πολιτικής Προστασίας, συναντήθηκε και με το Ρώσο Υπουργό, Μάλιστα στη σύντομη συνομιλία τους, ο κ. Vladimir 
Puchkov διαβεβαίωσε τον κ, Καπάκη ότι σκοπεύει σύντομα να επισκεφθεί τη Χώρα μας με προτάσεις για περαιτέρω 
διεύρυνση και εμβάθυνση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της πολιτικής προστασίας, 
όπως αυτή αναπτύσσεται στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας που υπογράφηκε το 2001. Την ημέρα των εγκαινίων 
της έκθεσης, πραγματοποιήθηκε και εκτεταμένη άσκηση πεδίου, με την επίδειξη της υψηλής τεχνολογίας και των 
μέσων που διαχειρίζεται η ρωσική Αρχή στη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών, με τη συμμετοχή πλήθους εναέριων 
μέσων και εξειδικευμένων στελεχών διάσωσης. Η έκθεση στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο της πόλης και στο 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Μόσχας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΣΤΟ ΕΚΕΠΥ

Παραδόθηκαν (19.04.2016), στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας 
(ΕΚΕΠΥ) οι δεκαοχτώ κινητές ιατρικές μονάδες από την Ολλανδία, οι 
οποίες προσφέρθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ενεργοποίησης 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (ΕΜΠΠ) για τη 
διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Τις ιατρικές μονάδες παρέλα
βε από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη. ο 
Διοικητής του Κέντρου Νικόλαος Παπαευσταθίου, με την ταυτόχρονη 
παρουσία του Πρέσβη του Βασιλείου της Ολλανδίας Caspar Veldkamp. 
στη διάρκεια τελετής, η οποία πραγματοποιήθηκε στην κεντρική απο
θήκη του Υπουργείου Υγείας στον Ταύρο. Οι κινητές ιατρικές μονάδες, 
σύμφωνα με το σχεδίασμά του Διοικητή του ΕΚΕΠΥ, πρόκειται να είναι 

έτοιμες προς χρήση μέσα σε μία εβδομάδα, οπότε και θα διατεθούν σε δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων 
ανά την Επικράτεια, με την ευθύνη διαχείρισής τους από τον ίδιο το φορέα. 0 κ. Veldkamp εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την πλήρη αξιοποίηση της βοήθειας που έχει αποσταλεί στην Ελλάδα μέσω και των δύο ενεργοποιήσεων του 
ΕΜΠΠ. Επεσήμανε δε. ότι είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να συνδράμουν σε αυτή τη συγκυρία 
τη χώρα μας με ανθρωπιστική βοήθεια.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΣΤΗ ΧΑΓΗ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΤΑΞΗΣ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιπ- 
πάκος συμμετείχε ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας σε συνάντηση εργασίας που έλαβε χώρα μεταξύ 
18 και 20 Μάίου 2016 στη Χάγη, στο πλαίσιο της τρέχουσας Ολλανδικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επί
σκεψη συνδιοργανώθηκε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και τις αντί
στοιχες Αρχές του Υπουργείου Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της Ολλανδίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF). Σκοπός του προγράμματος, είναι η υποστήριξη των Κρα- 
τών-Μελών της Ε.Ε. στην ανάπτυξη κοινού συστήματος ασύλου/μετανάστευσης. κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης 
νομίμων μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας, καθώς και αποτελεσματικής πο
λιτικής επιστροφών, με σεβασμό στα ανθρώ
πινα δικαιώματα και της λειτουργίας προανα- 
χωρησιακών κέντρων και δομών φιλοξενίας, 
ανοικτού και κλειστού τύπου. Η διήμερη συ
νάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη 
επιτυχία, καθώς και οι δύο πλευρές εξέφρα- 
σαν την ικανοποίησή τους για την ανταλλαγή 
απόψεων και το επίπεδο εμβάθυνσης στη θε
ματολογία των παρουσιάσεων. Οι ολλανδικές 
Αρχές επέδειξαν ιδιαίτερα θετική διάθεση και 
αναγνώρισαν την αναγκαιότητα ύπαρξης πε-
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ραιτέρω αλληλεγγύης και στήριξης προς την Ελλάδα σε θέματα επιστροφών και ασύλου, τόσο σε διμερές κυβερνη
τικό επίπεδο, όσο και σε ευρύτερο ευρωπαϊκό. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερο θερμό και ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση 
επιθυμίας εκ μέρους των Ολλανδών Αξιωματούχων να επισκεφθούν σύντομα την Ελλάδα και την πρωτοβουλία να 
παράσχουν υποστήριξη σε έμψυχο δυναμικό και μέσα σε θέματα επιστροφών και ασύλου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΑΪΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

0 Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φι- 
λιππάκος παρευρέθηκε (09.05.2016), εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, στις εκδηλώσεις εορτασμού των Εθνικών Αγώ
νων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού στον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Ο κ. Φιλιππάκος πα
ρακολούθησε τη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια την επιμνημόσυνη δέηση υπέρ 
των πεσόντων στο Μνημείο Ηρώων Πολυγύρου. Παρόντες ήταν, επίσης, η Βουλευτής Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ Κα Κατε
ρίνα Ιγγλέζη. ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής κ. Γιώργος Ιωάννης, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και 
μελών Αντιστασιακών Οργανώσεων. Ο κ. Φιλιππάκος, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο και απηύθυνε χαιρετισμό στον 
οποίο, μεταξύ άλλων, τόνισε ότΐ: «Στις δύσκολες αυτές μέρες που περνάμε, και μεσούσης της προσφυγικής - μετανα- 
στευτικής κρίσης οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ενότητά μας και την ομοψυχία μας ως λαός και ως Ευρωπαίοι, και 
να μην επιτρέψουμε ποτέ την επανάληψη των πολέμων, ούτε την επικράτηση της φασιστικής - ναζιστικής ιδεολογίας».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΕΛΠΙΔΑ»

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Δ ι
οικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, εκπροσωπώ
ντας τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. 
Παναγιώτη Κουρουμπλή, επισκέφθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη 28 Απριλί
ου 2016, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α. Δυτικής Αττικής 
«Η Ελπίδα» στο Χαϊδάρι. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Φιλιππάκος 
προσέφερε δώρα και συνομίλησε με γονείς και μέλη του Συλλόγου, 
ενώ τους ευχήθηκε για τις γιορτές του Πάσχα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κ. ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΥ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΟΜ) 
EUGENIO AMBROSI

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερι
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος 
συναντήθηκε (01.04.2016), με τον Περιφερειακό Διευθυντή του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ). Eugenio Ambrosi. Τα θέματα, που συζητήθηκαν, αφορού
σαν γενικότερα στη διαχείριση της προσφυγικής/μεταναστευτικής 
κρίσης, με ειδικότερη αναφορά στον τομέα των εθελουσίων επι
στροφών. Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων ενί
σχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στις Ελληνικές Αρχές και το 
ΔΟΜ, σε σχέση με τα νέα δεδομένα, που διαμορφώνονται από την 
πρόσφατη Συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. -  Τουρκίας.
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ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο Κωνστα
ντίνο Τσουβάλα, επισκέφθηκε (18.04.2016). ο Πρόεδρος της Αρ
χής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη
ματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρο
μοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατά
στασης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής. 
Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Παντελής ηαρέδωσε στον Αρχηγό του 
Σώματος τη διάταξη της ανωτέρω Αρχής, σύμφωνα με την οποία δια
τίθενται στην Ελληνική Αστυνομία 2.381 καραμπίνες και 291.950 φυ
σίγγια, διαμετρήματος 9 mm. τα οποία δεσμεύτηκαν από την Αρχή, 
σύμφωνα με Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΣΟΥΔΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ κ. HAMDI HASSABELRUSOL OSMAN 
Μ. ΤΑΗΑ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας συναντήθηκε (19.04.2016) στο γραφείο του με τον Πρέ
σβη του Σουδάν στην Αθήνα κ. HAMDI HASSABELRUSOL OSMAN 
Μ. ΤΑΗΑ. Αντικείμενο συζήτησης υπήρξαν, τα αποτελέσματα της εκ
παίδευσης των Σουδανών αστυνομικών στην Αθήνα, η επεξεργασία 
και υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης Ελλάδας - Σουδάν, τα 
προβλήματα, που ανακύπτουν, από τη μη λειτουργία της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Σουδάν, καθώς και η φύλαξη της Πρεσβείας Σουδάν 
και της Πρεσβευτικής οικίας στην Αθήνα. Στη συνάντηση, επίσης, 
συμμετείχε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας/Α.Ε.Α.. Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ηλίας Ξανθάκης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ κ. ELMAR VAHER

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας συναντήθηκε (15.04.2016) με τον Αρχηγό της Αστυνομί
ας της Εσθονίας κ. ELMAR VAHER. Στη διάρκεια της συνάντησης, 
η οποία πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα αποτέλεσε η 
συνεργασία μεταξύ των δύο Χωρών για το μεταναστευτικό/προσφυ- 
γικό ζήτημα. Από ελληνικής πλευράς, συμμετείχε, επίσης, ο Διευ
θυντής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α.. 
Αστυνομικός Διευθυντής Ηλίας Ξανθάκης. ενώ από πλευράς Εσθο
νίας. συμμετείχε η επικεφαλής του Γραφείου Διεθνούς Συνεργασίας 
της Αστυνομίας και του Σώματος Συνοριακής Φύλαξης της Εσθο
νίας, κα Reet Zeisig και ο Πρέσβης της Εσθονίας στην Αθήνα, κ. 
Margus Rava.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, κ. JAN BONDY

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Πρέσβη της Τσεχίας 
στην Αθήνα κ. Jan Bondy. Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε δωρεά 
από πλευράς Τσεχίας προς την Ελληνική Αστυνομία, για τη διαχείρι
ση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος και την αντιμετώπι
ση της ανθρωπιστικής κρίσης. Από ελληνικής πλευράς, στη συνάντη
ση συμμετείχε, επίσης, η Προϊστάμενη Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ κ. IOSEB NANOBASHVILI

Ο Πρέσβης της Γεωργίας στην Αθήνα επισκέφθηκε (13.04.2016) τον Αρχη
γό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Στη 
διάρκεια της συνάντησής του αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε η αστυνο
μική συνεργασία, η οποία υφίσταται μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως σχετικά 
με την πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος. Από ελληνικής πλευράς, 
συμμετείχαν, επίσης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφαλείας/Α.ΕΑ. Υπο
στράτηγος Γεώργιος Σκανδαλάκης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ ιε
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας /Α.Ε.Α., Αστυνομικός Διευθυντής Ηλίας 
Ξανθάκης. ενώ από γεωργιανής πλευράς συμμετείχε ο Αστυνομικός Ακό

λουθος της Γεωργίας στην Αθήνα κ. Ivane Mititanidi.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΟΡΦΑΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε
(06.04.2016) εκδήλωση προς τιμήν του Επίτιμου Αρχηγού του Σώ
ματος. Αντιστρατήγου ε.α. Δημοσχάκη Αναστάσιου και του εκδότη 
Φαίδωνα- Γρηγορίου Κυδωνιάτη, για τη δωρεά χρηματικού ποσού. Η
δωρεά προέρχεται από την κατά έτος διάθεση μέρους των κερδών από 
τις πωλήσεις και τα συγγραφικά δικαιώματα βιβλίου του Επίτιμου Αρ
χηγού. στο λογαριασμό αρωγής ορφανών τέκνων του προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, των Συνοριακών 
Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστή
ριξης και Πρόεδρος του Ιδρύματος "Εξοχές" της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης. η Διευθύντρια του Ιδρύμα
τος. Αστυνομικός Διευθυντής Αθανασία Κορκοντζέλου και λοιπά μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 0 Αρχηγός του Σώματος απένειμε στους 
δωρητές τιμητικές πλακέτες και εξέφρασε τις εγκάρδιες ευχαριστί
ες του. υπογραμμίζοντας τη σημασία και το κοινωνικό χαρακτήρα της 
προσφοράς τους.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΤΗ 12 ΜΑΪΟΥ 2016

Την Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους επισκέφτηκε την Πέμπτη 12 
Μαϊου 2016 ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. συνοδεύοντας μαζί με τα άλλα 
μέλη της αποστολής, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο 
Προκοπή Παυλόπουλο στην πρώτη του επίσκεψη στην Αθω
νική Πολιτεία, μετά την επιλογή του στο προεδρικό αξίωμα. 
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας και τα μέλη της συνοδευτικής αποστολής υποδέ
χτηκαν στις Καρυές ο πολιτικός διοικητής της Ιερός Κοινότη
τας κ. Αριστείδης Κασμίρογλου. ο Πρωτοεπιστάτης γέροντας 
Παύλος από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας και τα μέλη της 

Ιερός Επιστασίας, οι ηγούμενοι των 20 Μονών του Αγίου Όρους και ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχεί
ου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μιλήτου. Υπέρτιμος και Έξαρχος Ιωνίας κ. Απόστολος. Ακολούθως η αποστολή 
επισκέφτηκε. διαδοχικά, τις Ιερές Μονές Ιβήρων και Μεγίστης Λαύρας και επέστρεψε στην Αθήνα απογευματινές 
ώρες της ίδιας ημέρας.

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια συνάντηση της Ομά
δας Εργασίας "Σκηνής του Εγκλήματος" του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (Scene of Crime Working Group 
-  European Network of Forensic Science Institutes), που διοργα- 
νώθηκε με μέριμνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών 
της Ελληνικής Αστυνομίας από 1 έως 3 Ιουνίου 2016. σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας. Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν πενήντα ε ι
δικοί πραγματογνώμονες και επιστήμονες, που σχετίζονται με την 
έρευνα της σκηνής του εγκλήματος, από εικοσιτέσσερα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο

οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους σύνεδρους, τονίζοντας τη σημαντικότητα της επιστημονικής προσέγ
γισης στη διερεύνηση του εγκλήματος, αλλά και το ρόλο και την αξία της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Εγκληματολογικών Ινστιτούτων στην εξέλιξη της εγκληματολογικής επιστήμης. Επιπλέον, ανέφερε ότι η εγκληματο- 
λογική έρευνα της σκηνής του εγκλήματος αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά όπλα στον αγώνα για την καταπολέμηση 
πόσης φύσεως έκνομων ενεργειών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελληνική Αστυνομία υποστηρίζει εμπράκτως την 
αναβάθμιση της λειτουργίας και των δυνατοτήτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία ως Εθνική 
Εγκληματολογική Υπηρεσία της χώρας εκπληρώνει την αποστολή της με επιστημονική πληρότητα, αξιοπιστία, αντι
κειμενικότητα και άκρως επαγγελματική επάρκεια και ευσυνειδησία. Στη συνέχεια η Διευθύντρια της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών. Υποστράτηγος (Ε.Κ.) Πηνελόπη Μηνιάτη. πραγματοποίησε ομιλία στην οποία επισήμα- 
νε. μεταξύ άλλων, ότι όλες οι Εγκληματολογικές Υπηρεσίες θα πρέπει να εργαστούν προς την κατεύθυνση της δι
απίστευσης όλων των αντικειμένων που εξετάζουν, έτσι ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνιση των Εγκληματολογικών 
Υπηρεσιών στο άμεσο μέλλον, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πεδίο Εγκληματολογικών Επιστημών 2020, γεγονός που 
θα έχει οφέλη όχι μόνο για τις αστυνομικές Αρχές, αλλά και για τις κοινωνίες στο σύνολό τους. Στη φετινή συνάντη
ση της Ομάδας Εργασίας της «Σκηνής του Εγκλήματος» δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε παρουσιάσεις, που εστιάζουν 
στα τρέχοντα προβλήματα και στις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των τεχνικών της έρευνας της σκηνής 
εγκλήματος, καθώς και στην πιστοποίηση και διαπίστευση των εγκληματολογικών ενεργειών, που λαμβάνουν χώρα 
σε αυτή σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων 
αναφορικά με την εξέταση της σκηνής ενός εγκλήματος, καθώς και παρουσίαση νέων τεχνικών εξέτασης πειστηρί
ων. αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων και καθιστώντας τη συνάντηση ιδιαίτερα σημαντική και 
υπηρεσιακά ωφέλιμη.
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Τα επιστημονικά θέματα, που αναπτύχθηκαν, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την εγκληματολογική εξέταση πειστηρίων 
εντός της σκηνής του εγκλήματος, αλλά και εντός του εργαστηρίου, ενώ δόθηκε μεγάλη έμφαση στη σύμπνοια και τη 
χρήση κοινών μεθόδων μεταξύ όλων των εγκληματολογικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σεβασμό στις 
εκόστοτε εθνικές νομοθεσίες. Πέραν της συμμετοχής των στελεχών του Τμήματος Εξερευνήσεων, δόθηκε η δυνα
τότητα συμμετοχής και σε αστυνομικούς -  εμπειρογνώμονες άλλων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών, που σχετίζονται με την έρευνα της σκηνής του εγκλήματος, να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις 
στον τομέα αυτό. Σημειώνεται ότι. το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων είναι ο εγκυρότερος Ευρω
παϊκός Οργανισμός στους τομείς συνεργασίας μεταξύ των εγκληματολογικών Υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης, 
έρευνας και τυποποίησης εργαστηριακών εξετάσεων, ενώ συμμετέχουν ευρωπαϊκά Εγκληματολογικό Ινστιτούτα ή 
Υπηρεσίες από τριάντα έξι διαφορετικές χώρες.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΝ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
___ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

j T  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Στο πλαίσιο της εορτής του ΠΑΣΧΑ, τη Μεγάλη Πέμπτη (28.04.2016), ο Γενικός 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης 
και ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης. Υποστράτηγος Νικόλαος 
Μπαντουβάκης, συνοδευόμενοι από τονΤαξίαρχο Κων/νο Ανεστίδη. Β' Βο
ηθό ΓΑΔΘ, τον Αστυν. Δ/ντή Λάζαρο Μαυρόπουλο, της Δ/νσης Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης και τον Αστυν. Υποδ/ντή (ΥΓ) Αθανάσιο Οικονόμου, Ιατρό του 
Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, επισκέφτηκαν αστυνομικούς που νοση
λεύονταν σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Β. Ελλάδος και ο ΓΑ.Δ. Θεσσαλονίκης μετέφεραν τις θερμές ευχές της 

ηγεσίας του Σώματος και προσέφεραν συμβολικά δώρα στους νοσηλευόμενους αστυνομικούς, τους ευχήθηκαν ταχεία 
ανάρρωση και ενημερώθηκαν από τους θεράποντες ιατρούς για την κατάσταση της υγείας τους.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Ανθυηαστυνόμος Στέφανος Μικερτζής, τέως σπουδαστής της 
Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας, ως επικεφαλής ομάδας Αστυ
νομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης συμμετείχε 
ενεργά, εκτελώντας το καθήκον του σε διατεταγμένη υπηρεσία 
για τη διασφάλιση της εννόμου τόξεως και για την περιφρούρη
ση πολύτιμων αγαθών συνανθρώπων μας, στο συλλαλητήριο της 
6.12.2009, που έγινε στην Αθήνα στην πλατεία Εξαρχείων. Σ' αυτό 
το γνωστό χώρο, όπου κυριαρχεί η βία και η εγκληματικότητα, 
δέχθηκαν ομαδική επίθεση από κουκουλοφόρους αναρχικούς με 
βόμβες μολότωφ, πέτρες και σπασμένα μάρμαρα. Αυτός, όμως, 
και η ομάδα του δεν υποχώρησαν μπροστά στον ορατό κίνδυνο για 
τη ζωή τους, αλλά θέτοντας φραγμό στην υλοποίηση των εγκληματικών προθέσεων των αναρχικών δέχθηκε πρώ
τος την επίθεση με εμπρηστικές βόμβες, με πέτρες και σπασμένα μάρμαρα, τα οποία έσπασαν την προστατευτική 
του ανθεκτική ασπίδα, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα β' βαθμού και να τραυματιστεί επικίνδυνα στο 
κεφάλι και στο στήθος του. Αιμόφυρτος και με τις σάρκες του κομμένες από τη βενζίνη και τις βόμβες μεταφέρθη
κε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύθηκε για μέρες. Μετά τη νοσηλεία του, ο σοβαρός τραυματι
σμός του δεν του επέτρεφε να επιστρέφει στη μάχιμη ενεργό υπηρεσία του, επειδή του άφησε μόνιμα προβλήματα 
και σήμερα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε υπηρεσία γραφείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αφηγήσεις του. οι 
φωτογραφίες -  ακαταμάχητα πειστήρια και το κομμάτι της σπασμένης ανθεκτικής ασπίδας του, που το κρατάει ως 
ενθύμιο μνήμης, προκάλεσαν θαυμασμό, αλλά και συγκίνηση. Για το λόγο αυτό, αλλά και για να γίνουν γνωστές οι 
θυσίες και οι προσφορές των Αστυνομικών της πατρίδας μας, καθηκόντως ο Ιδρυτής του Αστυνομικού Μουσείου 
Καρδίτσας κ. Δημήτριος Καλλιαντζής, Υπ/γος ε.α., παρουσία και των αξιότιμων κ.κ. του εκπροσώπου του Σεβασμι- 
ότατου Μητροπολίτου μας κ. Τιμοθέου, Πρωτοπρεσβύτερου π. Γεωργίου Ασπρούδη, του Αστυνομικού Δ/ντη Καρδί-
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τσας κ. Βασ. Καραπιπέρη. του Προέδρου της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών κ. θωμά Βαλομάνδρα, των Προέ
δρων των τοπικών διοικήσεων Καρδίτσας και Τρικάλων της ΙΡΑ κ.κ. Γεωργίου Ζαρχανή και Κων/νου θεοχάρη και 
του διατελέσαντος εκπαιδευτή και καθηγητή στη Σχολή Αστυφυλάκων Καρδίτσας κ. Κων/νου Τριαντάφυλλου, τίμη
σαν τον ανωτέρω μαχητή -  ήρωα Αστυνομικό. Ως ελάχιστο δείγμα αναγνωρίσεως και προσφοράς του προς την κοι
νωνία μας δόθηκε από τον κ. Δημ. Καλλιαντζή η τιμητική επιβράβευση, από τον Πανοσιολογιότατο π. Αμφιλόχιο η 
εικόνα του Αγ. Αρτεμίου, προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον Αστυνομικό Δ/ντη ο θυρεός του Μουσείου, 
στον οποίο εμπεριέχεται και το έμβλημα της ΕΛ.ΑΣ. και από τον κ. Γεώργιο Ζαρχανή το λάβαρο της τοπικής διοίκη
σης Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.«Τιμή σ’ αυτούς που στη ζωή τους, όρισαν να φυλάττουν Θερμοπύλες, ποτέ 
από το χρέος μη κινούντες».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ολοκληρώθηκε (17.05.2016), με επιτυχία, η εκπαίδευση δύο Αξιωματικών της Πολωνικής Αστυνομίας σε θέματα 
παράνομης μετανάστευσης στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές 
Αττικής. Η εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 16 και 17/05/2016. είχε ως σκοπό την επιμόρφωση 
των Αξιωματικών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προκειμένου να αποκομίσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και να ανταποκριθούν στις υπηρεσιακές ανάγκες της πατρίδας τους, στο πλαίσιο της ανάπτυξης και δια
τήρησης της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με την Πολωνική. Για την επίτευξη του στόχου, καταρτίστηκε 
κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά και ουσιαστικά καταρτισμένοι Αξιωματικοί 
από τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Δίωξης Παράνομης 
Μετανάστευσης και τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, ενώ γλώσσα εργασίας ήταν η αγγλική. Στην αποχαιρετιστή
ρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των συμμετεχόντων. ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Ταξίαρχος Ιωάννης Χουζούρης. απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και προ- 
σέφερε στους συμμετέχοντες εθιμοτυπικά δώρα, ενώ παρέστησαν ακόμα ο Υποδιοικητής της Σχολής Αστυνομικός 
Διευθυντής Χρυσόστομος Γάλλος, λοιποί Αξιωματικοί και διδάσκοντες καθηγητές.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ -  ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ 
ΠΟΔΗΛΑΤΑ

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε (17.05.2016) από το Α.Τ. 
Επανομής στο 3° Δημοτικό σχολείο Επανομής με θέμα Κυκλοφοριακή 
Αγωγή -  Ασφαλής μετακίνηση με ποδήλατα. Οι μαθητές και οι μαθήτρι
ες του σχολείου ενημερώθηκαν για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και 
συμπεριφοράς, καθώς και για θέματα ασφάλειας και στη συνέχεια με τη 
βοήθεια των αρχιφυλάκων -  εκπαιδευτών, εξασκήθηκαν με τα ποδήλατά 
τους στην αυλή του σχολείου, ώστε να μάθουν να κυκλοφορούν σωστά.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ «SIRENE»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε (12.05.2016). διαδικτυακό εκπαίδευση του τμήματος «Cepol» της Αστυνομικής 
Ακαδημίας με θέμα την αποστολή και επιχειρησιακή δράση του Ελληνικού γραφείου « SIRENE » και τις διαδικασίες 
σχετικά με καταχωρήσεις εντοπισμούς και νέα στοιχεία στο «SIS II». Η συγκεκριμένη εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε 
κατόπιν πρωτοβουλίας του 3ου Τμήματος «SIRENE». της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά και ζωντανά, με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων. εκπαιδευτών και συντονιστών ενώ παρουσιά
σεις πραγματοποιήθηκαν από τους Αξιωματικούς του 3ου Τμήματος SIRENE. της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας/Α.Ε.Α. και από την Αστυνομική Ακαδημία/Τμήμα CEP0L. Τη διαδικτυακό εκπαίδευση είχαν τη δυνατότη
τα να παρακολουθήσουν (75) εβδομήντα πέντε και πλέον στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας από όλες τις Διευθύνσεις 
Αστυνομίας της Χώρας, αλλά και από άλλες αρμόδιες Εθνικές αρχές επιβολής του νόμου (Λιμενικό Σώμα - Ελληνική 
Ακτοφυλακή). Επιπρόσθετα, καθ' όλη τη διάρκεια της. οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτή
σεις και παρατηρήσεις, με στόχο την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και γνώσεων. Στην αξιολόγηση που ακολούθησε, 
η συμβολή της εκπαίδευσης κρίθηκε ως ιδιαίτερα θετική και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάληψης και άλλων πα
ρόμοιων πρωτοβουλιών, με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Εκπαιδευτική επίσκεψη σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, τους οποίους συνόδευαν Δικα
στικοί Λειτουργοί -  εκπαιδευτές τους, πραγματοποιήθηκε (12.05.2016) στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Εγκλη
ματολογιών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, την επίσκεψη πραγματοποίηοαν δεκατέσσερις 
σπουδαστές της Σχολής, τους οποίους συνόδευε ως Επικεφαλής Αρεοπαγίτης Επόπτρια. τέσσερις Πρόεδροι Πρω
τοδικών Αθηνών και Πειραιά, καθώς και δύο φοιτητές της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου. Εκ μέρους της Ηγεσίας του Σώματος, χαιρετισμό απηύθυνε η Διευθύντρια της Διεύθυν
σης Εγκληματολογικών Ερευνών, Υποστράτηγος (Ε Κ.) Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη. παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, τους 
μελλοντικούς στόχους της Διεύθυνσης. Οι σπουδαστές και οι εκπαιδευτές τους είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης για τη δραστηριότητα, τις αρμοδιότητες και το έργο της. Επιπλέον, πε- 
ριηγήθηκαν στα Τμήματα και τα εκσυγχρονισμένα Εργαστήρια της Υπηρεσίας. Έμφαση δόθηκε στις εξελίξεις του 
τομέα της σύγχρονης επιστημονικής διερεύνησης των εγκληματικών υποθέσεων και στις εξειδικευμένες δυνατότη
τες της εγκληματολογικής επιστήμης, ως υποβοήθηση του έργου του δικαστή. Τέλος, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν 
διαδικαστικά και δικονομικά θέματα.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ, ΤΗΣ ΡΟΥΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΟΝΙΚΟΥ

Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σουφλίου και του Αστυνο
μικού Σταθμού Μικρού Δερείου, στο πλαίσιο της καλής σχέσης και 
συνεργασίας με τις Σχολικές Μονάδες της περιοχής ευθύνης τους, 
πραγματοποίησαν επισκέψεις στις 10.05.2016 στα Σχολεία του Με
γάλου Δερείου. της Ρούσσας και του Γονικού. Συνομίλησαν εγκάρ
δια με τους δασκάλους και τους μαθητές, ενώ παράλληλα μοίρασαν 
περιοδικά «Αστυνομικής Ανασκόπησης» μαζί με αυτοκόλλητα με 
το σύνθημα «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 
ΟΣΟ ΜΙΚΡΟΙ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ...». Μ’ αυτό το τρόπο τονίστηκε από τους 
Αστυνομικούς ότι δε διαχωρίζουν τους Έλληνες πολίτες σε μι
κρούς ή μεγάλους, σε Χριστιανούς ή Μουσουλμάνους, αλλά συ- 

μπερκρέρονται σ’ όλους με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους του κράτους.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Την Κυριακή 08 Μαϊου 2016 στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών της πρώην Σχολής Αξιωματικών, τελέστηκε 
θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας, από τον Σύνδεσμο 
Αποστράτων Αστυνομικών Αθηνών προς τιμήν της Προ- 
στάτιδος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σω
μάτων Ασφαλείας. Αγίας και Ισαποστόλου Ειρήνης.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. ο 
Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Αν
θρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης κα
θώς και μέλη των Ενώσεων και Συνδέσμων των Ε.Δ. & Σ.Α. 
ως και λοιπές οργανώσεις και Σωματεία. Μετά τη θεία Λει
τουργία ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στον προαύλιο 
χώρο της πρώην Σχολής Αξιωματικών και στη συνέχεια μικρή δεξίωση στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ

Ιδιαίτερες στιγμές, έζησαν οι άντρες της Διμοιρίας Κοζάνης, τις Άγιες μέρες του Πάσχα στην Ειδομένη του Κιλκίς. Αφού 
προηγουμένως πήρανε το Άγιο Φως από την ενορία του χωριού, σταθήκαν μπροστά από το λεωφορείο, στις γραμμές 
του τραίνου, με αναμμένες τις λαμπάδες και όταν έφτασε το Αναστάσιμο μήνυμα, άπαντες έψαλλαν «Χριστός άνέστη 
έκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας κα'ι τοΐς έν τοΐς μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». Μακριά από τις οικογένειές τους.
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NITECORE’
Εξελιγμένοι Φακοί Υψηλήε Ποιόιηιαε

Νέο Μοντέλο ΜΗ 12
•  Επαναφορτιζόμενος
•  1000 Lumens
•  Απόσταση Δέσμης: 232 m

τσούγκρισαν τα πασχαλινά αυγά και αντάλλαξαν ευχές. 
Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ

Στις 20 Απριλίου 2016. διεξήχθη η αναβίωση του δρό
μου της Ολυμπιακής εκεχειρίας με αφορμή τους επι
κείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο ντε Τζανέίρο. 
Ένστολοι όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας, διένυσαν από
σταση 49.5 χλμ από την Αρχαία Ήλιδα μέχρι την Αρχαία 
Ολυμπία, ακολουθώντας το αρχαίο ιερό μονοπάτι της 
εκεχειρίας, που κατά τον Παυσανία ακολουθούσαν οι 
αρχαίοι οπλίτες - αθλητές, προκειμένου να λάβουν μέ
ρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώνοντας την Ήλιδα, 
όπου πραγματοποιούνταν η παράδοση του οπλισμού, με 
την Ολυμπία που ήταν ο χώρος τέλεσης των Ολυμπια
κών Αγώνων της αρχαιότητας. Σκοπός της διεξαγωγής, 
της εν λόγω πορείας, είναι οι αθλητές των Ενόπλων Δυ
νάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας, 
μετά από 1623 χρόνια, να διαβούν την ίδια διαδρομή χω
ρίς οπλισμό, επαναφέροντας τις ίδιες αξίες της εκεχει
ρίας. παύσης εχθροπραξιών, ειρήνης, συναδέλφωσης 
των λαών, αλληλεγγύης και σεβασμού της διαφορετι
κότητας. Κατά τη διάρκεια της πορείας, η οποία διήλ- 
θε από 13 ορεινά χωριά, οι ένστολοι αθλητές έγιναν δέ
κτες τιμητικής υποδοχής από τους κατοίκους καθώς και 
εκδηλώσεων ενθουσιασμού. Σε πολλά χωριά, δάσκαλοι 
είχαν ετοιμάσει τελετουργικά Ολυμπισμού με τους μα
θητές των σχολείων. Την προηγούμενη ημέρα έγινε το 
τελετουργικό της συμβολικής παράδοσης του οπλισμού

Η συσκευασία συμπεριλαμβάνει:

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία 18650/3200 mAh 
Θήκη, Καλώδιο Φόρτισης USB, Κλιπ ανάρτησης, 
Κορδόνι καρπού, Ανταλλακτικά,

ΤΜ 16
Απόσταση Δέσμης: 700 m

MT40GT
Απόσταση Δέσμης: 618 m

ΜΗ 20
Επαναφορτιζόμενος 
Απόσταση Δέσμης: 220 m

ΜΗ 25
Επαναφορτιζόμενος 
Απόσταση Δέσμης: 310 m
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των αθλητών - στελεχών των Ε.Δ. και των Σ.Α.. με την παρουσία πολλών επισήμων, όπως του Προέδρου της ΕΟΕ κ. 
Σπόρου Καπράλου. του Προέδρου της Ολυμπιακής Ακαδημίας κ. Ισίδωρου Κούβελου, της Προέδρου της Συμπολιτείας 
Ολυμπίας κ. Κοντογιάννη, του καθηγητή διεθνών σχέσεων κ. Φίλη, του Δημάρχου της Αρχαίας Ήλιδος κ. Χρήστου Χρι- 
στοδουλόπουλου και του Διευθυντή του CISM Συνταγματάρχη κ. A.Hakim Al Shino. Η πορεία έγινε συντεταγμένα και 
ομαδικά με επικεφαλής το γνωστό υηερμαραθωνοδρόμο Σμηναγό Ιωάννη Κούρο. Κατά την είσοδο όλων των στελεχών 
των ΕΔ και ΣΑ στον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, έγιναν βραβεύσεις όλων των τερματισάντων αθλητών από τους τοπικούς 
φορείς, επίσημους, εκπρόσωπους των κλάδων, το Διευθυντή του CISM, το Διευθυντή του ΑΣΑΕΔ και τους Δημάρχους 
Αρχαίας Ολυμπίας και Ήλιδος. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μοναδικά αριθμημένα μετάλλια και από ένα κλάδο ελιάς. 
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στο δρόμο της Ολυμπιακής Εκεχειρίας με τους παρακάτω αθλητές της: Α/Υ Χα- 
ραλαμπίση Μιχαήλ, Υ/Α' Γκολέ Παναγιώτη. Υ/Α' Ζαχαριάδη Γεώργιο, Ανθ/μο Ντάμκα Ανδρέα. Ανθ/μο Δριτσάκο Δημή- 
τριο, Αρχ/κα Βαξεβάνη Χρήστο. Αρχ/κα Γραμμένο Γεώργιο, Υπαρχ/κα Κάρφη Δημήτριο, Αστ/κα Βαμβακίδη Αλέξανδρο. 
Ειδ. Φρ. Αίβαλόγλου Αμανάτιο και Ειδ. Φρ. Παρασύρη Παύλο.
Οι αθλητές του Σώματος παρουσιάστηκαν άρτια προετοιμασμένοι, διήνυσαν οργανωμένα και σε πλήρη τάξη ολό
κληρη τη διαδρομή ως ομάδα και άφησαν άριστες εντυπώσεις στους διοργανωτές και στην τοπική κοινωνία.

ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -  ΜΙΚΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Η αντιπροσωπευτική ομάδα ποδοσφαίρου της Αθλητικής Ένωσης Αστυ
νομικών Ελλάδος, συμμετείχε σε φιλικό αγώνα ο οποίος διοργανώθηκε 
τη Μ.Τρίτη 26 Απριλίου 2016 στο Γήπεδο του Απόλλωνα Χαλανδρίου. Η 
διεξαγωγή του εν λόγω φιλικού αποσκοηούσε στη στήριξη και ενίσχυση 
του οργανισμού «Το Χαμόγελο Του Παιδιού». Μία (1) ώρα νωρίτερα από 
την έναρξη του αγώνα υπήρχε διαμορφωμένο σταντ με τους υπεύθυ
νους του Οργανισμού, οι οποίοι παρέλαβαν φάρμακα, ρουχισμό, είδη 
πρώτης ανάγκης και τρόφιμα. Η ποσότητα των συγκεντρωθέντων υλι
κών αγαθών ξεπέρασε τα αναμενόμενα, χάριν της ευαισθητοποίησης 
των συμμετεχόντων για τον κοινωνικό αυτό σκοπό. Ο Γενικός Γραμμα

τέας του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Καμιλάτος ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Αστυ
νομικών Ελλάδος κ. Γρίμμα Ιωάννη για τη συνεισφορά της Ένωσης, ενώ οι υπεύθυνοι της Μικτής Ομάδας Νοσοκομείων 
Αττικής εξήραν την συνεργασία αυτή. Στο αγωνιστικό κομμάτι οι αστυνομικοί-αθλητές κέρδισαν τις εντυπώσεις τόσο 
για την αγωνιστικότητα και τον επαγγελματισμό τους, όσο και για το ήθος που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα 
αποσπώντας ευμενή σχόλια, αλλά και το χειροκρότημα των θεατών που βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου. Έτσι, 
λοιπόν, σε ένα αγώνα που το αποτέλεσμα είχε δευτερεύουσα σημασία, η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος κέρ
δισε με 5-2 τη Μικτή Ομάδα Νοσοκομείων Αττικής. 0 Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσής ευχαρίστησαν τους 
Διευθυντές και τους Διοικητές των υπηρεσιών προέλευσης των αθλητών ποδοσφαίρου, για τη διευκόλυνση αυτών στα 
πλαίσια των υπηρεσιακών δυνατοτήτων τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στον εν λόγω αγώνα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ -  ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙ
ΧΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε (13.04.2016) με επιτυχία, η εκπαίδευση τριάντα (30) αστυνομικών από υπηρεσίες της Γενικής Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Αττικής, για την ανίχνευση - ταυτοποίηση οχημάτων με πλαστογραφημένα στοιχεία κυκλοφορίας. 
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε το διήμερο 12 και 13-04-2016, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές Αττικής. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου, καταρτίστηκε ένα εκπαι
δευτικό πρόγραμμα, στο οποίο συνέβαλαν καθοριστικά και ουσιαστικά τέσσερις (4) καταρτισμένοι διδάσκοντες κα
θηγητές της Σουηδικής και της Φινλανδικής Αστυνομίας, μέλη της Διεθνούς Ένωσης Ερευνητών Κλοπών Οχημάτων 
(Ι.Α.Α.Τ.Ι.). Στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν των συμμετεχόντων, ο Διοικητής της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Ιωάννης Χουζούρης, απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό και προσέφερε εθιμοτυπικά δώρα στους ξένους εκπαιδευτές.

ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΚΛΕΨΥΔΡΑ 2016»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο 04-05 Απριλίου 2016, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η πραγ-
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ματική άσκηση με την κωδική ονομασία «ΚΛΕΨΥΔΡΑ 2016». στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, στην Αμυγδαλέζα Αττικής. Η άσκηση σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Ενιαίο 
Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Σχολή 
Αξιωματικών του Σώματος. Σκοπός της άσκησης ήταν η πρακτική εκπαίδευση των Αετών δοκίμων Υπαστυνόμων 
στη διαχείριση προσομοιωμένων περιστατικών κλιμακούμενης δυσκολίας, τα οποία απαιτούν την ανάπτυξη πό
ρων (προσωπικού -  μέσων), σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Περιστα
τικών και Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ». Για τις ανάγκες της άσκησης εγκαταστάθηκε και 
λειτούργησε Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ οργανώθηκαν και στελεχώθηκαν δύο πρότυπα Αστυνομικά Τμήματα. Επιπλέ
ον. συμμετείχε προσωπικό της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (εκπαιδευτές, εκφωνητές, κ.ά.), της Διεύ
θυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων, της Διεύθυνσης 
Υγειονομικού, καθώς και Αξιωματικοί διαπραγματευτές. Την άσκηση παρακολούθησαν αντιπροσωπεία σπουδαστών 
της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώ- 
ματος/Ελληνικής Ακτοφυλακής. Οι προσομοιωμένες ασκήσεις - εκπαιδεύσεις στις Σχολές, όλων των βαθμιδών της 
Αστυνομικής Ακαδημίας, αλλά και σε επιχειρησιακές μονάδες και Υπηρεσίες του Σώματος, αποτελούν σημαντική 
παράμετρο για τη βελτίωση και ουσιαστική αναμόρφωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και δια 
βίου μόρφωσης του αστυνομικού προσωπικού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και 
ανταπόκρισης των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος πραγματοποί
ησε. στις 2 Απριλίου 2016 σεμινάριο ασφαλούς οδήγη
σης για τα μέλη της. στις εγκαταστάσεις της σχολής Driving 
Academy στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού. Στο σεμινάριο 
συμμετείχαν 21 άτομα τα οποία μυήθηκαν στην τέχνη της 
οδήγησης και της οδικής ασφάλειας. Το πρόγραμμα περιείχε 
μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης. Συγκε
κριμένα. η θεωρητική εκπαίδευση περιελάμβανε: Χειρισμό 
και δυναμική αυτοκινήτων, οδήγηση σε πραγματικές συνθή- 

κες-πρόληψη. Η πρακτική εκπαίδευση περιελάμβανε: Έλεγχος έντονης απώλειας πρόσφυσης, υπερστροφή στη Μικρή 
αράχνη, διαδρομή σλάλομ με ασύμμετρα εμπόδια απόστασης 18 μέτρων, απότομη αλλαγή πορείας, φρενάρισμα πανικού 
και απότομη αλλαγή πορείας (αποφυγή εμποδίου), δυναμική οδήγηση σε handling track, βρεγμένη στροφή-Υποστρο- 
φή-Υπερστροφή, αξιολόγηση, απονομή Διπλώματος. Σκοπός του σεμιναρίου, ήταν η βελτίωση της αντίληψης και των 
ικανοτήτων, η εκπαίδευση στα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας (ABS-ESP-EBD) των αυτοκινήτων, η ομαλή και ποιοτική 
οδήγηση, καθώς και η εξάσκηση στο τρίπτυχο Φρένα-Στρίψιμο-Ασφάλεια. το οποίο βοηθά στις ανάγκες της επαγγελ
ματικής καθημερινότητας. Οι εκπαιδευόμενοι αστυνομικοί κατανόησαν πως μπορούν να προσαρμόζουν ανάλογα με τις 
συνθήκες την οριακή οδήγηση και να έχουν σωστή αντίδραση στην απώλεια ελέγχου του οχήματος από μία δύσκολη 
ξαφνική κατάσταση. Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος συνεργάστηκε πρώτη φορά με τη Driving Academy και 
το αποτέλεσμα ικανοποίησε σε απόλυτο βαθμό τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν δηλώσει ήδη ενδιαφέρον συμμετο
χής σε σχετικό σεμινάριο επόμενου επιπέδου, υψηλής τεχνικής ελέγχου αυτοκινήτων. Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών 
Ελλάδος τα τελευταία δύο χρόνια έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς τη συμμετοχή και πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
σχετικές με το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ /  Make -  A Wish (Κάνε -  Μια -  Ευχή -  Ελλάδος)

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε εκδή
λωση (30.03.2016), κατά την οποία ικανοποιήθηκε αίτημα του φιλαν
θρωπικού οργανισμού Make -  A Wish (Κάνε -  Μια -  Ευχή -  Ελ
λάδος), εκπληρώνοντας την επιθυμία του άχρονου Ευθύμη να γίνει 
αστυνομικός. Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης. 
Υποστράτηγος Νικόλαος Μπαντουβάκης. υποδέχτηκε στο γραφείο 
του τον Αχρονο Ευθύμη και του πρόσφερε δώρα και αναμνηστικά 
του Σώματος, και στη συνέχεια αστυνομικοί της Υπηρεσίας, συνόδε
ψαν το μικρό Ευθύμη στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Δ/νσης Άμεσης 
Δράσης Θεσσαλονίκης, όπου γνώρισε τους αστυνομικούς που εκτε-
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λούσαν υπηρεσία και ξεναγήθηκε στους χώρους. Ο μικρός Ευθύμης 
είχε την ευκαιρία να ανέβει σε υπηρεσιακή δίκυκλη μοτ/τα και να 
κάνει εικονική περιπολία με περιπολικό. Καθ'όλη τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, το μικρό Ευθύμη συνόδευαν συγγενικά του πρόσωπα 
και εθελοντές του φιλανθρωπικού οργανισμού Make -  A Wish. Η εν 
λόγω εκδήλωση δημιούργησε στο παιδί και στην οικογένεια του 
αξέχαστες εμπειρίες, δυνατή ανάμνηση και ανέδειξε τον απο
κλειστικό σκοπό και στόχο. Να γεμίσει δύναμη. Να πιστέψει στη 
ζωή. Να την ξανακερδίσει.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΑ.Δ.Θ.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε (04.04.2016) 
εθελοντική αιμοδοσία για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, για 
την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Σώματος. Ιδιαίτερα συγκινητι
κή ήταν η ανταπόκριση του προσωπικού των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας 
της ΠΑ.Δ.Θεσσαλονίκης. οι οποίοι έδωσαν ηχηρό μήνυμα ευαισθησί
ας. αλτρουισμού. ελπίδας και αισιοδοξίας, δείχνοντας τα φιλάνθρωπο 
συναισθήματα τους και απέδειξαν ότι. στη σύγχρονη ατομιστική εποχή 
έχουν παραμείνει αναλλοίωτα ιδανικά, αξίες και σημάδια ανθρωπιάς, 
κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς. Συγκεντώθηκαν 79 φιάλες 
αίματος, οι οποίες αποτελούν θεραπευτικό μέσο, δώρο ζωής και συμ
βολίζουν την κοινωνική προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

Το Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» την 
17 Μαρτίου 2016 παρέδωσε στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολι
μένα Αθηνών, από τα αζήτητα είδη του Τελωνείου, 105 μπουφάν 
αδιάβροχα αντιανεμικά με το λογότυπο "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
-  POLICE". 55 ζεύγη χειρόκτια δερμάτινα χρώματος μαύρου . 36 
στολές δικυκλιστών χειμερινές με το λογότυπο "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥ
ΝΟΜΙΑ -  POLICE" και 59 ζεύγη χειρόκτια δερμάτινα μοτοσικλετι- 
στών, στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας των δύο Υπηρεσιών και 
αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελεί η Αστυνομία για την 
προστασία και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πο
λιτών. Από τα παραπάνω είδη, 30 στολές δικυκλιστών και 30 ζεύγη 
χειρόκτια μοτοσικλετιστών παραχωρήθηκαν στη συνέχεια, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής προς κάλυψη των αναγκών του προσωπικού της. Η παράδοση -  πα
ραλαβή πραγματοποιήθηκε στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος και παρέστησαν σε αυτή οι 
Διευθυντές των δύο Υπηρεσιών Κα Ιωάννα Χρονοπούλου και Αστυνομικός Διευθυντής Μιχαήλ Σδούκος.

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. προχώρησε στις 27.08.2015 στη δωρεά ενός Ηλεκτρονικού Υπο
λογιστή αποτελούμενου από μία οθόνη, μία κεντρική μονάδα, ένα πληκτρολόγιο, 
ένα ποντίκι και λειτουργικό πρόγραμμα WINDOWS για τις ανάγκες του Αστυνομι
κού Σταθμού Μικρού Δερείου υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι δωρίζεται «... 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης ακριτικής περιο
χής. για τους οποίους το ενδιαφέρον και η ευαισθησία...» της εταιρείας «...ήταν 
πάντοτε μεγάλη και δεδομένη». Ο Διοικητής και το προσωπικό του Α.Τ. Σουφλίου 
και Α.Σ. Μικρού Δερείου ευχαρίστησαν καταρχάς τον εκπρόσωπο της εταιρείας 
κ. Νικολάου Ευάγγελο, καθώς μέσω αυτού τον ιδιοκτήτη της ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Α.Ε. κ. 
Πρόδρομο Εμφιετζόγλου, για την προσφορά τους αυτή.·
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ 
ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του ευρύτερου 
στρατηγικού σχεδιασμού της Πολιτείας, για την ανα
βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους τουρίστες 
και γενικότερα τους επισκέπτες της χώρας μας. αποφά
σισαν τη λειτουργία Γραφείων Τουριστικής Αστυνομίας, 
σε δέκα διεθνή και κρατικά αεροδρόμια της χώρας μας. 
Η βασική αποστολή των νέων Γραφείων Τουριστικής 
Αστυνομίας, είναι κυρίως η εξυπηρέτηση των επι
σκεπτών της χώρας μας, σε θέματα τουριστικού και 
ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος. Στις προτε
ραιότητες των Γραφείων, εντάσσεται μια σειρά δράσεων, 
που στοχεύουν στη διευκόλυνση των τουριστών κατά 
την άφιξη και παραμονή τους στη χώρα μας. όπως η 
ενημέρωση και η πληροφόρηση τους και η διευθέτηση 
ζητημάτων σχετικά με εφαρμογή της τουριστικής και 
γενικότερα της εθνικής νομοθεσίας. Τα Γραφεία Του
ριστικής Αστυνομίας έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουρ
γία τους σε επιλεγμένα αεροδρόμια, όπου παρατηρού
νται αυξημένες αφίξεις και μετακινήσεις επισκεπτών 
και ειδικότερα:
► στον κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακε

δονία»,
► στον κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Κα- 

ζαντζάκης»,
► στο διεθνές Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας»,
► στο διεθνές Αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκα- 

λογιάννης»,
► στο διεθνή Αερολιμένα Κέρκυρας «Ιωάννης Κα- 

ποδίστριας»,
► στον κρατικό Αερολιμένα Μυκόνου,
► στο διεθνές Αεροδρόμιο Κω,
► στον κρατικό Αερολιμένα Σαντορίνης και
► στον κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου «Διονύσιος 

Σολωμός».
ενώ σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει και στο δι
εθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». 
Οι χώροι που λειτουργούν τα Γραφεία, βρίσκονται σε 
εμφανή σημεία, στην αίθουσα αφίξεων των αεροδρο
μίων με τη σήμανση «TOURIST POLICE», προκειμένου 
να γίνονται αντιληπτά από τους επισκέπτες και να εξυ
πηρετείται άμεσα και έγκαιρα κάθε ενδιαφερόμενος.Το

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία 
στην εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των Γραφείων 
και για το λόγο αυτό έχουν στελεχωθεί με κατάλληλο 
προσωπικό, κυρίως ξενόγλωσσους αστυνομικούς που 
έχουν ενημερωθεί επαρκώς για την αποστολή και τις 
αρμοδιότητες τους, καθώς και για τα ειδικότερα θέμα
τα που καλούνται να διαχειριστούν.
Επιπλέον, για να επιτευχθεί η μεγίστη ετοιμότητα και 
ανταπόκριση τους, τα Γραφεία συνεργάζονται στενά με 
όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς που υπά
γονται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ) και 
τους οικείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Τέλος, σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου η Ελληνική Αστυνομία ενισχύει τα ολοκλη
ρωμένα προγράμματα αστυνόμευσης τα οποία εφαρ
μόζονται στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη 
τουριστική κίνηση. Αυτό με σκοπό να διατηρείται σε 
υψηλό επίπεδο το εσωτερικό περιβάλλον ασφάλειας, 
κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προσέλ
κυση τουριστών και την αναβάθμιση του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την ενημέρωση των πολιτών και ειδικότερα όσων 
επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την άδεια 
οπλοφορίας για την ατομική τους ασφάλεια, ανακοι
νώνεται ότι με Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε την 29-12-2015, 
τροποποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγη
σης της άδειας.
Ειδικότερα ηροβλέπεται η διεξαγωγή εξετάσεων που 
περιλαμβάνουν θέματα λύσης αρμολόγησης του όπλου, 
γέμισης, απογέμισης. ασφαλούς χρήσης, μεταφοράς 
και φύλαξης του τύπου του όπλου, για το οποίο αιτού- 
νται την οπλοφορία.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες συμμετέχουν στις εξετάσεις 
εφόσον με Απόφαση του Διευθυντή της κατά τόπο αρ
μόδιας Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυνσης Αστυνο
μίας Νομού κριθεί ότΐ:
► συντρέχουν στο πρόσωπό τους ιδιαίτερα σοβαροί
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λόγοι, ώστε για την ασφάλεια τους να είναι δυνατή 
η χορήγηση της αιτούμενης άδειας και

► δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα 
που ορίζει η νομοθεσία (άρθρο 18 του Ν. 2168/1993).

Όσοι πολίτες είναι ήδη κάτοχοι άδειας οπλοφορίας για 
την ατομική τους ασφάλεια, πριν τη λήξη της άδειας και 
κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών ανανέω
σης της. εφόσον κριθεί με απόφαση του Διευθυντή της 
κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνσης Ασφάλειας ή Διεύθυν
σης Αστυνομίας ότι διαθέτουν τις παραπάνω προϋπο
θέσεις. θα υποβάλλονται άπαξ στις εν λόγω εξετάσεις. 
Επισημαίνεται ότι μόνο ο υποψήφιος που κρίθηκε ότι 
διαθέτει τις παραπάνω προϋποθέσεις θα υποβάλλεται 
σε εξετάσεις, ενώ κατά το χρόνο παραλαβής της προ- 
αναφερόμενης Απόφασης, θα προσκομίζει παράβολο 
αξίας εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Σε περίπτωση ακύρωσης της εξέτασης ή απουσίας 
του υποψήφιου:
► Αν η εξέταση ακυρωθεί χωρίς υπαιτιότητα του υπο

ψηφίου. το παράβολο παραμένει σε ισχύ και χρη
σιμοποιείται στην επόμενη προγραμματισμένη ημε
ρομηνία διεξαγωγής εξετάσεων.

► Αν ο υποψήφιος δεν συμμετάσχει σε προγραμμα
τισμένη εξέταση, λόγω κωλύματος που καθιστά την 
παρουσία του αδύνατη, πρέπει αυτό να δηλώνεται 
με αίτησή του στην αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία το 
αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα διεξαγω
γής της εξέτασης. Σε αυτή τη περίπτωση η εξέτασή 
του προγραμματίζεται σε άλλη ημερομηνία και δεν 
καταβάλλει το παράβολο εκ νέου.

► Αν η απουσία του υποψηφίου από την προγραμματι
σμένη εξέταση είναι αδικαιολόγητη, η αξία του πα
ράβολου δεν επιστρέφεται.

Σημειώνεται ότι, εάν ο υποψήφιος αποτύχει στις εξε
τάσεις, έχει δικαίωμα επαναξέτασης και υποχρεούται 
στην εκ νέου καταβολή του παράβολου.
Για την κατάλληλη προετοιμασία των ενδιαφερομένων 
πριν τις εξετάσεις, παρέχεται στους ενδιαφερομένους 
η δυνατότητα να μελετήσουν στην επίσημη ιστοσελί
δα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr, 
ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών, ανάλογα με τον 
τύπου του όπλου, το οποίο επιθυμούν να φέρουν για 
την ατομική τους ασφάλεια (ερωτηματολόγιο για οπλο- 
φορία με πιστόλι, ερωτηματολόγιο για οπλοφορία με 
περίστροφο και ερωτηματολόγιο για οπλοφορία με πι
στόλι ή περίστροφο).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ 
ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΥΡΟΤΕ- 
ΧΝΙΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την περί
οδο των εορτών του Πάσχα, πραγματοποίησαν μεγάλο 
αριθμό ελέγχων, για την αντιμετώπιση της παράνομης 
κατοχής και εμπορίας ειδών πυροτεχνίας. σε όλη την 
επικράτεια.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 37.719 έλεγ
χοι σε καταστήματα, οικίες, μέσα μεταφοράς, μικρο- 
πωλητές κ.λπ., στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 
101 παραβάσεις και συνελήφθησαν 114 άτομα. 
Επιπλέον κατασχέθηκαν 76.926 γραμμάρια πρώτων 
υλών πυροτεχνίας. καθώς και συνολικά 264.985 είδη 
πυροτεχνίας. ως ακολούθως:
► 152.461 παιδικά αθύρματα.
► 109.975 κροτίδες,
► 1.032 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,
► 671 συσκευές εκτόξευσης φωτοβολίδων -  ρου

κετών.
► 447 φωτοβολίδες και
► 399 καψύλλια.
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της εορταστικής πε
ριόδου τραυματίστηκαν από τη χρήση βεγγαλικών συ
νολικά δύο (2) άτομα και συγκεκριμένα ένα άτομο στη 
Σύρο και ένα στην Νεάπολη Αιτωλοακαρνανίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατά το μήνα Απρίλιο 2016 στην περιοχή της Διεύθυν
σης Τροχαίας Αττικής σημειώθηκαν 572 τροχαία ατυ
χήματα με 669 παθόντες και ειδικότερα:
► 16 θανατηφόρα με 16 νεκρούς
► 18 σοβαρά με 19 σοβαρά τραυματίες
► 538 ελαφρά με 634 ελαφρά τραυματίες
Τα κυριότερα αίτια των ατυχημάτων αυτών ήταν η 
οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση 
σηματοδοτών, η παραβίαση προτεραιότητας και η πα
ραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ 
η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδη
γούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές 
περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους. 
Το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων

8 6  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I Μ Α Ϊ0Σ-Ι0Υ Ν Ι0Σ  2016

http://www.hellenicpolice.gr


ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ |

δράσεων, που εφαρμόζει η Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής 
για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση 
του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην περιοχή της Ατ
τικής, βεβαιώθηκαν 27.840 παραβάσεις από τις οποίες 
855 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
► 911 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οι

νοπνεύματος, από πς οποίες οι 95 ήταν σε βαθμό 
πλημμελήματος

► 1.453 παραβάσεις ορίου ταχύτητας
► 553 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματο

δότη
► 945 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου
► 652 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
► 1.940 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού 

κράνους
Σημειώνεται ότι η σωστή οδική συμπεριφορά των οδη
γών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας 
είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή με
τακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυ
χημάτων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

Ιδιαίτερα σημαντικά κρίνονται και τα αποτελέσματα από 
την εφαρμογή του θεσμού του «Αστυνομικού της Γειτο
νιάς». ο οποίος μετά τον πιλοτικό επανασχεδιασμό του 
τον Μάρτιο του 2015 και την επέκτασή του. τέλη Ιουνί
ου. πλέον εφαρμόζεται σε 37 Αστυνομικά Τμήματα σε 
όλη τη χώρα.
Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Αντεγκληματικής Πολιτικής (2015-2019) 
της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη και η φιλοσοφία του βασίζεται στο μοντέλο της 
κοινοτικής αστυνόμευσης, περιλαμβάνοντας σειρά δρά
σεων τόσο προληπτικού, όσο και αποτρεπτικού χαρα
κτήρα, για την προστασία και εξυπηρέτηση των κατοί
κων σε γειτονιές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, καθώς 
και σε άλλες περιοχές της χώρας.
Μετά την τρίμηνη πιλοτική εφαρμογή του «Αστυνομι
κού της Γειτονιάς» (από 23-3 έως 23-6-2015). σε 22 
γειτονιές στις περιοχές της Καλλιθέας και Χαλανδρίου 
στην Αττική, καθώς και της Τούμπας- Τριανδρίας και 
Ευόσμου στη Θεσσαλονίκη, τα αποτελέσματα της οποί
ας υπήρξαν θετικά . καταδεικνύοντας την αποδοχή του 
θεσμού από τις τοπικές κοινωνίες, αποφασίσθηκε, τέλη

Ιουνίου, η επέκταση του θεσμού και σε άλλες περιοχές 
της Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε πόλεις της 
υπόλοιπης Ελλάδας.
Ειδικότερα, σε ό.τι αφορά το νομό Αττικής πλέον εφαρ
μόζεται σε (9) Αστυνομικά Τμήματα (Καλλιθέας, Χαλαν
δρίου. Α ' Αχαρνών. Α ' Γλυφάδας. Δημοτικού θεάτρου. 
Νίκαιας. Παγκρατίου. Πατησίων και Αγίας Παρασκευ
ής). στο νομό Θεσσαλονίκης σε (4) Αστυνομικά Τμή
ματα (Ευόσμου. Τούμπας- Τριανδρίας, Αναλήψεως και 
Αμπελοκήπων) και στη λοιπή Χώρα σε (24) Αστυνομικά 
Τμήματα (Σερρών. Βέροιας. Α ' Λάρισας, Β ' Λάρισας, 
Βόλου. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Ιωαννίνων. Ηγουμε
νίτσας, Α ' Ηρακλείου Κρήτης. Β' Ηρακλείου Κρήτης, 
Χανίων, Ρόδου. Κορίνθου, Καλαμάτας, Αργους Αργολί
δας. Κομοτηνής, Ξάνθης. Καβάλας. Κέρκυρας, Χαλκί
δας. Λαμίας. Β' Πατρών Αγρίνιου και Κιλκίς).
Από την ανάλυση και αξιολόγηση, τόσο των αριθμητι
κών - ποσοτικών στοιχείων της δράσης των Αστυνομι
κών της Γειτονιάς, όσο και των ποιοτικών χαρακτηριστι
κών αυτής προκύπτουν θετικά αποτελέσματα.
Στο πλαίσιο της διαρκούς αξιολόγησης του θεσμού, με 
σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. δια
πιστώθηκε ότι οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς» σε όλη 
τη χώρα, ήρθαν πιο κοντά στον πολίτη, συμβάλλοντας 
στην επίλυσή των προβλημάτων της καθημερινότητάς, 
αποτελώντας πλέον την «επώνυμη» παρουσία της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στη γειτονιά.
Αναλυτικότερα, κατά ίο διάστημα Ιουλίου-Δεκεμβρί- 
ου 2015, οι «Αστυνομικοί της Γειτονιάς», πραγματο
ποίησαν συνολικά 82.927 δράσεις και παρεμβάσεις, οι 
οποίες περιλάμβαναν επισκέψεις ενημερωτικού χαρα
κτήρα - γνωριμίας με τους πολίτες σε οικίες και κατα
στήματα. ανταπόκριση σε πολλά αιτήματα καθημερινό
τητας των πολιτών, όπως θεώρηση γνησίου υπογραφής 
ηλικιωμένων ή ανήμπορων ατόμων επίλυση μικροδια- 
φορών ή προβλημάτων, καθώς και διευθέτηση θεμάτων 
διοικητικής φύσεως κ.ά.
Επίσης, ανέπτυξαν και ενίσχυσαν συνεργασίες με τοπι
κούς Φορείς (Δήμους, σχολεία. Συλλόγους. Εκκλησίες), 
ενώ συμμετείχαν σε πλήθος εκδηλώσεων που διοργά- 
νωσαν τοπικοί και λοιποί φορείς, ενώ σε αρκετές πε
ριπτώσεις συμμετείχαν στη διοργάνωση τέτοιων εκδη
λώσεων για διάφορα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. 
Επιπλέον, με τη συχνή παρουσία των «Αστυνομικών 
της Γειτονιάς» έξω από τα τραπεζικά καταστήματα των 
περιοχών τους, συνέβαλαν καθοριστικά στην αποτρο
πή έκνομων ενεργειών και τη διασφάλιση της ασφα-
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λούς επίτευξης διατραπεζικών συναλλαγών μέσω των 
αυτόματων μηχανημάτων ανάληψης χρημάτων - Α.Τ.Μ. 
Με την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου και με σκο
πό την προστασία των μαθητών από κάθε κίνδυνο, εντα- 
τικοποίησαν τις διελεύσεις τους έξω από τα σχολικό συ
γκροτήματα όλων των βαθμιδών, κυρίως κατά τις ώρες 
προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών.
Πιο αναλυτικά η δραστηριότητα και το σύνολο των πα
ρεμβάσεων των «Αστυνομικών της Γειτονιάς» στην 
Επικράτεια κατά το Β’ Εξάμηνο 2015 (Ιούλιος-Δεκέμ- 
βριος) αποτυπώνεται ως εξής:

ΓΑ.Δ.Α. 43.015
ΓΑ.Δ.0. 14.811

Κεντρική Μακεδονία 7.054
Ήπειρος 1.362
Θεσσαλία 2.375

Κρήτη 923
Νότιο Αιγαίο 50

Πελοπόννησος 1.917
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 1.977

Ιόνια νησιά 2.293
Στερεά Ελλάδα 4.473
Δυτική Ελλάδα 2.677

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας παρακολουθεί 
και αξιολογεί σε διαρκή βάση τα ποσοτικά και ποιοτικό 
δεδομένα της δράσης των Αστυνομικών της Γειτονιάς 
σε όλη τη Χώρα, παρεμβαίνοντας με ειδικότερες εντο
λές όταν αυτό απαιτείται, με βασική στρατηγική επιδί
ωξη την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πο
λιτών και την αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών προς 
αυτούς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ιδιαίτερα θετική είναι η συμβολή της Διεύθυνσης Οι
κονομικής Αστυνομίας στην αντιμετώπιση του οικονο
μικού εγκλήματος, με την πραγματοποίηση στοχευμέ- 
νων και συστηματικών ελέγχων που σχετίζονται κυρίως 
με την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής και 
ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Αναλυτικά, για το έτος 2015, στον τομέα της κοινωνι
κής και ασφαλιστικής σχηματίστηκαν αυτεπαγγέλτως

(18) δικογραφίες, ενώ (17) δικογραφίες περαιώθηκαν 
στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας. Επίσης, σημει
ώνεται ότι συνολικά προέκυψαν (63) κατηγορούμενοι, 
εκ των οποίων οι (12) συνελήφθησαν.
Στον τομέα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της 
ανασφάλιστης εργασίας, πραγματοποιήθηκαν (533) 
έλεγχοι σε διάφορα καταστήματα και επιχειρήσεις, 
όπου σε (190) περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις. 
Πιο συγκεκριμένα εξ' αυτών, οι (143) περιπτώσεις αφο
ρούσαν παραβάσεις εργατικής και ασφαλιστικής νομο
θεσίας. ενώ οι λοιπές σχετίζονταν με τη φορολογική 
νομοθεσία και τους κανόνες διακίνησης και εμπορίας 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
Επιπλέον, σχηματίσθηκαν δικογραφίες σε (79) περιπτώ
σεις που αφορούσαν κυρίως αδικήματα φοροδιαφυγής, 
ενώ περαιώθηκαν (80) δικογραφίες, στο πλαίσιο εισαγ- 
γελικής παραγγελίας, από τις οποίες οι 24 κατέληξαν 
σε σύλληψη προσώπων με την αυτόφωρη διαδικασία. 
Στον τομέα αντιμετώπισης του οργανωμένου οικο
νομικού εγκλήματος, από τη Διεύθυνση Οικονομικής 
Αστυνομίας εξιχνιάστηκαν -3- υποθέσεις οργανωμένου 
οικονομικού εγκλήματος και εξαρθρώθηκαν ισάριθμες 
εγκληματικές οργανώσεις ως εξής:
► Διεθνής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποι
ούνταν στην εισαγωγή και περαιτέρω διακίνηση μεγά
λων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων στην Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνελήφθησαν επτά (7) μέλη της οργάνωσης, μεταξύ 
των οποίων και ο αρχηγός αυτής. Σε βάρος τους σχη
ματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις του Εθνικού Τε
λωνειακού Κώδικα και της νομοθεσίας για την πρόληψη 
και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη
ματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ' 
εξακολούθηση, καθώς και της νομοθεσίας περί όπλων, 
πυρομαχικών. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν δύο εμπο
ρευματοκιβώτια. το ένα εκ των οποίων περιείχε 570.000 
πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Οι διαφυγόντες δασμοί και 
φόροι ανέρχονται στο ποσό των 2.086.000 €
► Εγκληματική οργάνωση που εμπλεκόταν σε απά
τες και πλαστογραφίες σε βάρος του Ι.Κ.Α. και του 
Ο.Α.Ε.Ε.. μέσω της παραποίησης πιστοποιητικών ανα
πηρίας και ψευδών δηλώσεων εργατικών ατυχημάτων 
για τη χορήγηση επιδομάτων πρόνοιας.
Συνελήφθησαν οκτώ (8) άτομα, μεταξύ των οποίων ο 
αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και ένας υπάλ
ληλος του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Εηαγ-
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γελματιών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία 
κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση και έντα
ξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη κατ' εξακολούθη
ση. πλαστογραφία και κατάχρηση σε βάρος του Δημοσί
ου. Συγκατηγορούμενοί τους στην υπόθεση προέκυψαν 
επιπλέον εννέα (9) ιδιώτες γιατροί, οκτώ (8) γιατροί του 
ΙΚΑ και δώδεκα (12) ημεδαποί, κατηγορούμενοι -κατά 
περίπτωση- για ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις, παρά
βαση καθήκοντος και απάτη. Επίσης ταυτοποιήθηκαν 
133 φυσικά πρόσωπα, τα οποία έλαβαν προνοιακά επι
δόματα και αποζημίωση για ψευδή εργατικά ατυχήμα
τα. Η προκληθείσα ζημία σε βάρος του ελληνικού Δη
μοσίου ξεπερνά τα 360.000 €.
► Εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας μέσω 
εταιρειών (καθαρισμού), που είχαν συστήσει εξέδι- 
δαν-λάμβαναν και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορο
λογικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούσαν για την 
αποκόμιση ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού οφέλους 
προκαλώντας οικονομική ζημιά στο Κράτος. Συνελή- 
φθησαν (14) ημεδαποί, βασικά μέλη της Εγκληματικής 
Οργάνωσης, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 
ακόμη (21) ατόμων. Κατά τα έτη 2008-2012 διακινήθη- 
καν από τις εμπλεκόμενες εταιρείες (903) εικονικά φο
ρολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 21.135.759,77 €. συν 
Φ.Π.Α. ύψους 4.581.774 €. Οι ιδιοκτήτες των εταιρειών 
εκμεταλλευόμενοι την εκτεταμένη κακουργηματική φο
ροδιαφυγή. οικειοποιήθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 
11,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε έρευνες, που πραγματο
ποιήθηκαν στις οικίες και εταιρείες των εμπλεκομένων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

•  χρηματικά ποσά 165.415€ και 770$ ΗΠΑ,
•  33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 850.976 €  

και πλήθος εγγράφων, παραστατικών, κλπ.
Επιπλέον, όσον αφορά στην αντιμετώπιση των τυχερών 
παιχνιδιών. εντοπίστηκαν συνολικά (5) οργανωμένα 
παράνομα «μίνι καζίνο». Στο πλαίσιο της αυτόφωρης 
διαδικασίας σχηματίσθηκαν (5) δικογραφίες και πε- 
ραιώθηκε (1) δικογραφία κατόπιν εισαγγελικής παραγ
γελίας. Από τις ανωτέρω δικογραφίες προέκυψαν (25) 
κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι (21) συνελήφθησαν. 
Επιπλέον, κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός από παρά
νομα παιγνιομηχανήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 
ηλεκτρονικές πλακέτες εξοπλισμού, τραπέζια διενέρ
γειας παιγνίων, κάμερες κλειστού κυκλώματος ασφα
λείας. χρήματα κ.ά.
Επισημαίνεται ότι. κατά τη διάρκεια του έτους 2015. η 
Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας δέχθηκε συνολικά

2.324 καταγγελίες για αδικήματα αρμοδιότητάς της. Οι 
καταγγελίες αυτές ομαδοποιούνται, κατά γεωγραφική 
περιοχή και είδος παράνομης δραστηριότητας, εξετά
ζονται από επιτροπές αξιολόγησης και προωθούνται 
στα Τμήματα της Οικονομικής Αστυνομίας για περαι
τέρω αστυνομική έρευνα. Από το σύνολο των καταγ
γελιών, οι 1.319 καταγγελίες έγιναν επώνυμα, ενώ οι 
1.005 ανώνυμα.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ 2015
■ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ■ ΑΝΩΝΥΜΕΣ
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Τέλος, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, κα
θώς και από τις λοιπές Υπηρεσίες Ασφαλείας της Ελλη
νικής Αστυνομίας, συνελήφθησαν συνολικά (459) άτομα 
για χρέη στο δημόσιο και λοιπά φορολογικά αδικήματα, 
με το ύψος των οφειλών να ανέρχεται στο ποσό των 527 
εκατομμυρίων περίπου ευρώ. Παράλληλα οι Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας χειρίστηκαν 289 υποθέσεις 
οφειλετών του δημοσίου, στις οποίες δεν πραγματοποι
ήθηκε σύλληψη των υπαιτίων, λόγω προηγούμενης διευ
θέτησης του χρέους τους με συνολικό ποσό οφειλής που 
ανέρχεται περίπου στα 590 εκατομμύρια ευρώ. 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο σχετικών ρυθμίσεων για 
την επανεκκίνηση της οικονομίας από 17 Οκτωβρίου 
του 2015, καταργήθηκε η δυνατότητα τήρησης του αυ
τοφώρου στα αδικήματα της μη καταβολής χρεών προς 
το Δημόσιο και τρίτους καθώς και της φοροδιαφυγής.

Λ  

$

στην πρώτη θέση, με 
ισοβαθμία, μεταξύ του 
συνόλου των αποφοί- 

Β  των του Μεταπτυχι- 
οκού Προγράμματος 

ι Σπουδών στη Δ ιο ί-
[ Α Κ ]  κηση Μονάδων Υγεί- 

ας του Δημόσιου Γαλ- 
Β Η Β Η Β  λικου Πανεπιστήμιου 
Η Β Η Β Η  Cnam -  Conservatoire 
Β μ Μ Μ Β Μ | National des Arts et 
H w B | E  Metiers, που υλοποιεί- 

ται στην Ελλάδα από το 
Κολέγιο Rene Descartes. Η τελετή αποφοίτησης πραγ
ματοποιήθηκε την 15/05/2016 στην αίθουσα τελετών του 
Γαλλικού Ινστιτούτου της Ελλάδος στην Αθήνα.

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ

Κατά το έτος 2015 διενεργήθηκαν (107.043) έλεγχοι τή
ρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπό
ριο, ενώ βεβαιώθηκαν (13.383) παραβάσεις (στέρηση 
άδειας πλανόδιου πωλητή. στέρηση άδειας λαϊκής αγο
ράς, παραβάσεις της νομοθεσίας περί λαθρεμπορίου, 
σημάτων κ.ά.), έναντι (6.924) το 2014.
Εντοπίστηκαν 18 αποθηκευτικοί χώροι με προϊόντα πα- 
ρεμπορίου, ενώ κατασχέθηκαν σχεδόν 2 εκατομμύρια 
είδη ρουχισμού, γυαλιά, κλεψίτυπα CDs - DVDs , δερ
μάτινα είδη κ.λπ.
Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση του «παρεμπορίου» 
διατέθηκαν συνολικά (46.956) αστυνομικοί σε όλη την 
επικράτεια (εκ των οποίων οι 5.171 δημοτικοί αστυνομι
κοί), ενώ στην περιοχή της Αττικής απασχολήθηκαν, σε 
κλιμάκια ελέγχων 72 αστυνομικοί σε καθημερινή βάση 
(εκ των οποίων οι 13 δημοτικοί αστυνομικοί), ενώ για 
όλο το έτος διατέθηκαν (23.754) αστυνομικοί (εκ των 
οποίων οι 5.171 δημοτικοί αστυνομικοί).

ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

► Αστυνόμο Α ' Ειδικών Καθηκόντων Οικονομικού 
ΜΩΡΑΛΗ Ελευθέριο (Οικονομολόγο) και Δόκιμο Υπα- 
στυνόμο ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Γεώργιο (Ιατρό), για τις ιδ ι
αίτερα υψηλές επιδόσεις τους και την κατάταξή τους

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ Π.Δ. ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ,

► Με το βαθμό του Υποστρατήγου ο ι Γιαννέλος Νι
κόλαος, Γιαννοπούλου Παναγιώτα, Καρακατσούλης 
Κων/νος, Κοσκερίδης Αβραάμ, Λουκόπουλος Διο
νύσιος.

► Με το βαθμό του Ταξιάρχου οΐ: Αγγελόπουλος Ιω
άννης, Αηοστολάκης Ιωάννης, Δίπλας Κωνσταντίνος, 
Ζήσης Δημήτριος, Καραβας Κων/νος. Μπαρμπούτης 
Χαράλαμπος, Μπέλλος Παναγιώτης, Σμυρλής Δη- 
μήτριος, Τσαούρδας Ανδρέας, Χουλιάρας Λάμπρος.

► Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ο:
Στρογγυλός Αντώνιος.

► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οΐ: Γουλιελμάκης 
Νικόλαος, Μπακαράς Γρηγόριος, Στρατάκης Ιωάν
νης.

► Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οΐ: Βαλμάς Νι
κόλαος, Δουλγεράκης Ιωάννης, Κρεμαστιώτης Δη- 
μήτριος, Κρητικός Γεώργιος, Πεταλίδης Γεώργιος, 
Σάββας Σταμάτις, Τόγιας Αθανάσιος.

► Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ου Καραχρή- 
στος Ιωάννης, Μιχαλοπούλου Γεωργία. Ραχμανίδης 
Γεώργιος, Φιλιππακόπουλος Φίλιππος. ■
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ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι Ομοσπονδίες μας εκφράζουν το βαθύτατο απο
τροπιασμό τους για τις νέες τρομοκρατικές επιθέσεις 
σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, αυτή τη φορά στην «καρ
διά» της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες, και συναισθανόμε
νες την κρισιμότητα των στιγμών, παράλληλα με την έκ
φραση λύπης και συμπάθειας προς τις οικογένειες των 
θυμάτων, δηλώνουμε ενόψει και της έκτακτης συνόδου 
των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η χώρα μας. κοιτίδα δημοκρατίας και πολιτισμού, από 
αρχαιοτάτων χρόνων εκπέμπει το μήνυμα της ανεκτικό
τητας στη διαφορετικότητα, της ειρηνικής συνύπαρξης 
των λαών και της πίστης στα πανανθρώπινα ιδανικά και 
αξίες. Έχοντας υποστεί τη βαρβαρότητα της τρομοκρατί
ας τα προηγούμενα χρόνια, μη υποκύπτοντας στο φασι
σμό της τυφλής βίας, ως Έλληνες, δικαιούμαστε σήμε
ρα να υποστηρίζουμε ότι η νεοτρομοκρατία σε όλες της 
τις εκφάνσεις, έχει προσλάβει ανησυχητικές διαστά
σεις εξαιτίας συγκεκριμένων πολιτικών και στρατηγικών 
επιλογών. Όσο δε, δεν αντιμετωπίζονται τα αίτια που την 
προκαλούν. οποιαδήποτε μέτρα για την πρόληψη και την 
αποτροπή της, θα εξουδετερώνονται από τους παρανοϊ
κούς εγκεφάλους που επιστρατεύουν τον τρόμο, το φό
βο. το ρατσισμό και το μίσος, για να χτυπήσουν τους δη
μοκρατικούς μας θεσμούς και να υποσκάψουν την ίδια 
τη Δημοκρατία στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η Ελληνική Αστυνομία, ταγμένη να προστατεύει τις 
δημοκρατικές κατακτήσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
στο μέτρο που της αναλογεί, όπως και οι αντίστοιχες αρ
χές ασφαλείας των άλλων χωρών, καλείται να επιστρα
τεύσει όλες της τις δυνάμεις για να ανταποκριθεί άμεσα 
και αποτελεσματικά στα νέα καθήκοντα που δημιουρ- 
γουνται από τα ανακύφαντα νέα δεδομένα στον τομέα 
της ασφάλειας. Θα ήταν, επομένως, λάθος οι έχοντες 
την ευθύνη της άριστης λειτουργίας των μηχανισμών 
ασφαλείας τόσο στη χώρα μας όσο και στις άλλες χώ
ρες, να μην ανταποκριθούν άμεσα στην αδήριτη ανά
γκη της καθοριστικής ενίσχυσής τους τόσο σε οικο
νομικούς πόρους και τεχνογνωσία όσο και σε ανθρώ
πινο δυναμικό.

Στο αγαθό της ασφάλειας δε χωρούν εκπτώσεις και 
περικοπές.

Επιτέλους, ο αντιτρομοκρατικός αγώνας, να αποκτή
σει σύγχρονα ευρωπαϊκά κοινά χαρακτηριστικά, με μια 
ενιαία στρατηγική συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ |
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκσς

αφενός με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές και αξίες 
μας. αφετέρου δε. απαλλαγμένος από φευτοδιλήμματα 
του τύπου «περισσότερη δημοκρατία» ή «περισσότε
ρη ασφάλεια».

Σε μια εποχή παγκόσμιας αστάθειας και αβεβαιότη
τας. ο Λαός μας. όπως και κάθε άλλος Λαός, δικαιούται 
να αγωνίζεται και να απαιτεί να ζει και να δημιουργεί 
ειρηνικά, μη επιτρέποντας σε κανέναν «παιχνίδια εξου
σίας» και μάλιστα αιματοβαμμένα, για την εξυπηρέτηση 
ανομολόγητων συμφερόντων.

ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με τις υπ' αριθ. 1125-28/2016 αποφάσεις της Ολομέ
λειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, που δημοσιεύ
τηκαν σήμερα 13 Μαΐου 2016, κρίνονται ως αντισυνταγ
ματικές οι διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4307/2014 τό
σο κατά το μέρος της μειωμένης κατά 50% αναδρομικής 
επιστροφής της διαφοράς των μηνιαίων αποδοχών από 
1-8-2012 έως 15-11-2014 όσο και κατά το μέρος της ανα
προσαρμογής τους για το μέλλον, σε επίπεδα χαμηλότε
ρα του έτους 2012!

Ως προς το αναδρομικό κεφάλαιο, το Ανώτατο Δικα
στήριο αποφαίνεται ότι οι ρυθμίσεις του ν.4307/2014 συ- 
νιστούν «πλημμελή συμμόρφωση» και παραβιάζουν το 
άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος περί υποχρέωσης της 
Διοίκησης για συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις.

Μέγιστες νομικές συνέπειες και ανυπολόγιστες επι
πτώσεις επιφέρει η κρίση του Συμβουλίου της Επικρά
τειας περί της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του 
Νόμου για το μέλλον!

Ειδικότερα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, οι δια
τάξεις του ν. 4307/2014
- αντιβαίνουν στην αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής 

μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλεί
ας.

- εισάγουν κριτήρια «οιονεί μαθηματικού χαρακτή
ρα» και μόνον.

- παραγνωρίζουν την σημασία της αποστολής των Σω
μάτων Ασφαλείας, καθώς και τις ειδικότερες συνθήκες 
άσκησης των καθηκόντων των στελεχών τους, όπως 
αυτές είχαν προσδιοριστεί σε προηγούμενες αποφά
σεις του ίδιου Δικαστηρίου, με τις οποίες είχαν κρι- 
θεί αντισυνταγματικές οι περικοπές του Ν. 4093/12. με 
αναδρομική μάλιστα ισχύ.

Με τις αποφάσεις αυτές το Συμβούλιο Επικράτειας:
-  θωρακίζει τα ειδικά μισθολόγια από την πιθανή κα-
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τάργησή τους,
-  θέτει ία συνταγματικά δεδομένα πάνω στα οποία θα 

πρέπει να στηριχθεί η Κυβέρνηση για την επικείμενη 
ρύθμιση των μισθολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων 
των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας,

- εντέλει την αξιοπρεπή διαβίωση των υπηρετούντων 
στα Σώματα Ασφαλείας, στα μισθολογικά επίπεδα του 
έτους 2012,

- θέτει νέα δεδομένα για την πρόσφατη ενιαία και εξο
μοιωτική ασφαλιστική αντιμετώπισή τους.

Οι Ομοσπονδίες μας εκπροσωπήθηκαν από τους νο
μικούς τους συμβούλους Χαράλαμπο Μπουκουβάλα και 
Ρήγα Μπαρμπούρη.

Με τις αποφάσεις αυτές ολοκληρώνεται δικαστικά 
η συνταγματική θωράκιση των στελεχών των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων και δημιουργού- 
νται νέα δεδομένα για τη νομοθέτηση των μισθολογικών 
και ασφαλιστικών τους θεμάτων, δεδομένα που δεν μπο
ρεί να παραγνωριστούν ούτε από την Κυβέρνηση ούτε 
από τους δανειστές της Χώρας....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πριν από λίγο ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων 
ένα ακόμα επαχθές νομοσχέδιο που για άλλη μια φορά 
περικόπτει έμμεσα, μέσω των νέων μέτρων (διαρθρωτι
κών!!!), μισθούς και συντάξεις.

Οι Υπουργοί Οικονομικών, πέραν της περιβόητης τρο
πολογίας του δημοσιονομικού ρυθμιστή «κόφτη», κατέ
θεσαν αιφνιδίως την 20-05-2016 ειδική τροπολογία με 
περικοπές στα ειδικά μισθολόγια που ως επακόλουθο θα 
είχε άμεσες μειώσεις στους μισθούς των στελεχών των 
Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι Ομοσπονδίες μας. από την πρώτη στιγμή, έδωσαν 
βροντερό «παρών» εντός του Κοινοβουλίου, με αποκλει
στικό σκοπό την απόσυρση της προαναφερθείσας τρο
πολογίας που μοναδικό στόχο είχε να εξοικονομήσει 118 
εκατομμύρια ευρώ μέσω της αναστολής των μισθολογι- 
κών ωριμάνσεων των συναδέλφων και άλλων δημόσι
ων λειτουργών από 01-01-2017 έως 31-12-2018. Τις τρεις 
(3) αυτές ημέρες που διήρκησε η συζήτηση και η ψήφι
ση του νομοσχεδίου, συναντηθήκαμε σχεδόν με όλα τα 
Πολιτικά Κόμματα και αναδείξαμε τις θέσεις μας, περί 
απόσυρσης της εν λόγω τροπολογίας, της πιστής εφαρ
μογής των αποφάσεων του ΣτΕ και της καταβολής των 
αναδρομικών μας!!!

Χθες το βράδυ, οι Ομοσπονδίες μας συναντήθηκαν 
και με τον Υπουργό Οικονομικών, στον οποίο κατέθε

σαν τις προτάσεις τους και ενημερώθηκαν ότι υπάρχουν 
δύο (2) λύσεις που πιθανόν να γίνουν δεκτές από τους 
δανειστές, παραπέμποντας αυτές στην αυριανή τηλεδι
άσκεψη με αυτούς.

Σήμερα, ο ως άνω Υπουργός, μεσημβρινές ώρες, κα
τέθεσε νομοθετική βελτίωση της παραπάνω τροπολογί
ας. με την οποία εισήγαγε ως προϋπόθεση μη εφαρμο
γής αυτής, την επίτευξη από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία 
ισοδύναμης δημοσιονομικής εξοικονόμησης, ενώ λίγο 
αργότερα ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι για τους μεν 
στρατιωτικούς, ο ΥΕΘΑ έχει εξασφαλίσει τα απαιτούμε- 
να κονδύλια, ενώ για τα υπουργεία Προστασίας του Πο
λίτη και Εμπορικής Ναυτιλίας, αυτά θα διατεθούν από το 
υπάρχον πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο θα αξιοποι- 
ηθεί με την ίδρυση ενός νέου Ταμείου.

Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι το πρόβλημα που προκά- 
λεσε η Κυβέρνηση με την παραπάνω τροπολογία δεν 
έληξε, αλλά έλαβε παράταση έως την 31-12-2016 και 
πλέον οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί οικονομικοί παράγοντες 
των εμπλεκόμενων Υπουργείων θα πρέπει να εξοικονο
μήσουν τα απαραίτητα κονδύλια. Βέβαια, απορίας άξιο 
είναι, πού θα εξευρεθούν αυτά τα ισοδύναμα, όταν όλα 
δείχνουν ότι οι Προϋπολογισμοί των Υπουργείων, αν δεν 
υπάρξει καθ' υπέρβαση πίστωση αυτών, θα είναι ελλειμ- 
ματικοί και οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται!!!

Είναι σαφές ότι οι Ομοσπονδίες μας συνεχίζουν να 
δίνουν τον ακατάπαυστο αγώνα τους, ό,τι τρικ κι αν επι
στρατεύονται από την κυβέρνηση!

Απαιτούμε προστασία των συμφερόντων των έν
στολων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, που σημαί
νει, να μπει οριστικά τέλος στις περικοπές δαπανών και 
να σεβαστεί η Κυβέρνηση οριστικά και αμετάκλητα τις 
ιστορικές αποφάσεις του ΣτΕ για την ιδιαιτερότητα του 
λειτουργήματος μας.

Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας. σεβασμός στον 
ένστολο!

^ Α Α Χ 7 > „ >

ΠΟΑΣΥ

ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Οι αλλαγές που επήλθαν μετά από την ψήφιση του νο
μοσχεδίου και οι αγώνες της Ομοσπονδίας μας

Η Ομοσπονδία μας, δίνοντας έναν άνισο αγώνα τους 
τελευταίους μήνες, με αποκορύφωμα τις παρεμβατικές
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μας δράσεις του τελευταίου Αδωρου, είναι σε θέση να 
σας ενημερώσει ότι πείσαμε τους κυβερνητικούς εταί
ρους για το δίκαιο των αιτημάτων μας, με αποτέλεσμα 
να υπάρξουν σημαντικές τροποποιήσεις των διατάξε
ων του «ασφαλιστικού», τόσο πριν όσο και μετά την ε ι
σαγωγή του προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής 
των Ελλήνων.

Μετά από τις συναντήσεις, ηου είχαμε με τους αρ
μόδιους Υπουργούς και τις έντονες πιέσεις μας, τόσο 
κατά τη συμβολική ένστολη διαμαρτυρία μας στα γρα
φεία του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και έξω από το Κοινοβούλιο με 
τη συμμετοχή αντιπροσωπειών των Πρωτοβαθμίων Ορ
γανώσεων και των άλλων Ομοσπονδιών των Σωμάτων 
Ασφαλείας, ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας κ. Γιώργος 
ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ. μιλώντας στην εθνική αντιπροσωπεία 
δήλωσε, ότι κάνει δεκτό ένα δίκαιο αίτημά μας. όπως 
και ο ίδιος παραδέχθηκε, των εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η σύνταξη στις 
ορφανικές οικογένειες των θανόντων εξαιτίας της υπη
ρεσίας και ένεκα αυτής θα δίδεται με τους ίδιους όρους 
με τη σύνταξη λόγω ανικανότητας, παραδεχόμενος ότι 
η κατηγορία των ένστολων εργαζομένων διαφέρει από 
όλους τους άλλους, διότι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους περισσότερο από 
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία. Απέδωσε δε σε παράλειψη 
του νομοθέτη τη διάταξη, που παρεισέφρησε στο σχέ
διο νόμου, λέγοντας ότι αυτό οφείλεται στο ότι επανα- 
λήφθηκε στο άρθρο Α αυτούσια η διάταξη του άρθρου 2 
του ν.3δ65/2010 που προφανώς κι εκεί από παράλειψη 
έγινε και τότε.

Επίσης, δέχθηκε πρόταση για την ύπαρξη μεταβα
τικής περιόδου, που αφορά την έναρξη ισχύος των συ- 
νταξιοδοτικών ρυθμίσεων (τρόπος υπολογισμού σύντα
ξης) για τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις 
από 01-07-2016.

Υλοποίησε το αίτημά μας για την κατάργηση του επα
χθούς άρθρου 220 παρ. 3 του ν.Α2θ1/201Α από την ημε
ρομηνία που ίσχυε, τη διατήρηση των Κλάδων Προνοίας 
και Υγείας στο ΤΕΑΠΑΣΑ και το ξεπάγωμα της καταβολής 
των εφάπαξ βοηθημάτων.

Αναφορικό με τα εφάπαξ του ΤΕΑΠΑΣΑ εισήγαγε 
ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο υπολογισμού τους 
ως εξής: α) για όσους υπέβαλαν αίτηση έως την 31-12- 
201Α θα υπολογίζεται βάσει των καταστατικών διατάξε
ων και β) για όσους υπέβαλαν ή θα υποβάλουν αίτηση 
από 01-01-2015, θα υπολογίζεται με βάση το άθροισμα 
δύο τμημάτων, τις καταστατικές διατάξεις για το χρο
νικό διάστημα έως την 31-12-201Α και με βάση τη νέα

τεχνική βάση του διανεμητικού συστήματος προκαθο
ρισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) 
για το χρονικό διάστημα από 01-01-2015 και εντεύθεν. 
Στο ΤΠΔΥ, το οποίο εντάσσεται πλέον στο νέο Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών 
(ΕΤΕΑΕΠ), εισήγαγε και εδώ ρυθμίσεις που κανονίζουν 
το εφάπαξ με βάση το άθροισμα δύο τμημάτων, ήτοι η 
παροχή για το χρονικό διάστημα έως την 31-12-2013 
αηοτελείται από το γινόμενο του 60% των αποδοχών 
(μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλι
σμένος κατά τα 5 τελευταία πριν από την αποχώρηση 
εκ της υπηρεσίας του έτη) επί του δεκαδικού αριθμού 
των ετών ασφάλισης μέχρι την 31-12-2013 και για το 
χρονικό διάστημα από 01-01-201Α βάσει της προανα- 
φερθείσας νέας τεχνικής βάσης (NDC).

θεμελίωση σύνταξης
Διατήρησε τις προϋποθέσεις θεμελίωσης σύνταξης 

εξ ιδίου δικαιώματος και τα όρια ηλικίας καταβολής σύ
νταξης όπως αυτά ίσχυαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3865/2010, παρότι εντάσσει και τα Σώματα Ασφαλείας 
- τις Ένοπλες Δυνάμεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). εξαιρώντας και παραμένοντας στο 
Δημόσιο με τις διατάξεις που ίσχυαν οι εξής κατηγορί
ες: α) τρομοκρατίας και βίαιου συμβάντος, β) πολεμικές 
συντάξεις, γ) λογοτέχνες -  καλλιτέχνες, δ) προσωπικές 
συντάξεις και ε) συντάξεις θανάτου ή ανικανότητας εξαι
τίας της υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

Να σημειωθεί ότι στην παρούσα φάση και δεδομέ
νων των πρωτοφανών ανατροπών που επιφέρει το σχέ
διο νόμου με τη ψήφισή του στο σύνολο της ελληνικής 
κοινωνίας (μειώσεις μισθών και συντάξεων), η εξέλιξη 
αυτή παράγει νέες ευθύνες στο συνδικαλιστικό μας κί
νημα. τις οποίες επωμιζόμαστε με γνώμονα τα συμφέ
ροντα των αστυνομικών όλης της χώρας, αλλά και την 
εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού 
από την όποια μελλοντική εφαρμογή του νέου ασφαλι
στικού, τελικά κρίνονται πολλά, πόσο μάλλον όταν ήδη 
γίνεται από την κυβέρνηση συσχέτιση με μισθολογικές 
και ειδικές διατάξεις, όπως αυτές της παράλληλης επε
τηρίδας για τα Σώματα Ασφαλείας κ.λπ. Συσχέτιση με 
την οποία η Ομοσπονδία μας διαφωνεί, διότι το πλαίσιο 
διεκδίκησης ειδικά των μισθολογικών μας ωριμάνσεων 
είναι ειδικό και ιδιαίτερο (αφού ήδη εκκρεμεί η πλήρης 
αποκατάστασή μας βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ) εν 
αντιθέσει με τον υπολογισμό της σύνταξης που πλέον με 
το νέο νόμο είναι καθολικός και όμοιος για όλους τους 
ασφαλισμένους που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.
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Σας καλούμε να συνεχίσετε την οφειλόμενη αγωνι
στική ετοιμότητα, καθόσον ο χρόνος που κερδίσαμε με 
αυτήν την εξέλιξη δεν επιτρέπει επανάπαυση αλλά επι
στράτευση όλων μας των δυνάμεων για να πετύχουμε 
οριστικά το εηιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Έχουμε επισημάνει στο παρελθόν κατά κόρον και το 
επαναλαμβάνουμε και τώρα. Στο λειτούργημα που επι- 
τελούμε, δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές. Αγωνι
ζόμαστε για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και για μια 
ζωή αξιοπρεπή και τίμια όπως αρμόζει στους ένστολους 
λειτουργούς του ελληνικού κράτους.

Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, τα αποτελέσμα
τα είναι μετρήσιμα.

ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΛΛΟΘΙ ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΑΤΕ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ;

Ολόκληρη η σκληρή τοποθέτηση του προέδρου της 
ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκου ενώπιωντων βουλευ
τών των Διαρκών Επιτροπών Κοινωνικών και Οικονο
μικών Υποθέσεων της Βουλής

Κύριοι Βουλευτές. Πριν από λίγες ώρες, έλαβα την 
πρόσκλησή σας να παρευρεθώ σήμερα στη συνεδρί
αση των Επιτροπών για να εκθέσω τις απόψεις μου. 
ως Πρόεδρος της μεγαλύτερης Ομοσπονδίας Σωμάτων 
Ασφαλείας, εκπροσωπώντας τόσο τους Αστυνομικούς 
όσο και τους Πυροσβέστες και Λιμενικούς, αξιωματι
κούς και υπαξιωματικούς. αναφορικά με το υπό ψήφι
ση νομοσχέδιο.

Αναρωτιέμαι, εάν αυτή η πρακτική τείνει να καθι
ερωθεί, δηλαδή αν οι χιλιάδες υπηρετούντες στα Σώ
ματα Ασφαλείας της Χώρας, θα καλούνται να λάβουν 
θέση επί σωρείας σοβαρών ζητημάτων εντός ελάχιστων 
ωρών. Εμείς, οι Έλληνες Αστυνομικοί, βρισκόμαστε σε 
ετοιμότητα για την καταστολή του εγκλήματος, της τρο
μοκρατίας και άλλων έκτακτων περιστάσεων.

Στην ίδια ετοιμότητα και καχυποψία θα πρέπει να 
βρισκόμαστε και έναντι της Κυβέρνησής μας και του 
νομοθετικού Σώματος;

Ας είναι!!
Κύριοι Πρόεδροι, κύριοι Βουλευτές, για ποιο λόγο 

μας καλέσατε εδώ; Για να αποσπάσετε άραγε την συ
γκατάθεση μας για τη νέα επιχειρούμενη φτωχοποίηση 
των Σωμάτων μας;:

Για να λάβετε άλλοθι για τους νέους τρόπους υπο
λογισμού των συντάξεων ή επανακανονισμού των ήδη 
καταβαλλόμενων;

Για να λάβετε έγκριση για τη νέα επιχειρούμενη πα
ρέμβαση στις ειδικές διατάξεις, που μετά από τόσα χρό
νια θεσπίστηκαν για τους υπηρετούντες στα Σώματα 
Ασφαλείας και στις ένοπλες Δυνάμεις, ύστερα από ανα
γνώριση της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος μας. τόσο 
από τη νομοθετική όσο και από τη δικαστική εξουσία;

Για να καλύψετε μέσω της ακρόασης των Φορέων 
τις αντισυνταγματικότητες που επισήμανε το Ελεγκτι
κό Συνέδριο εκφράζοντας Γνώμη επί του ασφαλιστι
κού νομοσχεδίου;

Οι θυσίες ζωής και αίματος των συναδέλφων, η κα
θημερινή προσφορά όλων ημών στην Ελληνική Κοινω
νία. που μέχρι τώρα αποτέλεσαν μέρος του νομικού και 
πολιτικού πολιτισμού μας. δε σημαίνουν τίποτε για την 
Κυβέρνηση και το νομοθετικό Σώμα;

Κύριοι Πρόεδροι, κύριοι Βουλευτές.
Διατείνεστε ότι το παρόν νομοσχέδιο ελάχιστα επη

ρεάζει τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και 
τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τούτο όμως δεν είναι αληθές.

Φαινομενικά δεν θίγονται οι προϋποθέσεις συντα- 
ξιοδότησής μας. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί 
κάτι τέτοιο, όταν ο πρώτος ασφαλιστικός νόμος που πέ
ρασε μετά την έλευση της Τρόικας, ο νόμος 3865/2010, 
ήταν αυτός που αφορούσε σε εμάς, ως απόδειξη της 
προνοητικότητας. της λογικής σκέψης και της συμμε
τοχής του Κλάδου στα νέα δεδομένα της εποχής της 
Κρίσης!

Αυτές οι προϋποθέσεις λοιπόν δεν αλλάζουν. Όλα 
τα άλλα όμως αλλάζουν. Επί το δυσμενεστέρω! Με τη 
δική σας υπογραφή και τη δική σας πρωτοβουλία! Και 
το χειρότερο όλων: αλλάζουν οι διατάξεις εκείνες του 
ασφαλιστικού μας καθεστώτος που αφορούν ακρι
βώς στη ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του λειτουρ
γήματος μας.

Συγκεκριμένα!
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1. Ενιαίος Φορέας
Ενοποιείτε όλους τους εργαζόμενους, Δημοσίου και 

Ιδιωτικού Φορέα, ένστολους και μη στον ΕΦΚΑ. Αναλο- 
γιστήκατε άραγε τι σημαίνει για έναν Έλληνα αστυνομι
κό ή πυροσβέστη ή λιμενικό ότι το ποσοστό αναπλήρω- 
σης του μισθού του για το κομμάτι της Ανταποδοτικής 
Σύνταξης φτάνει στη μονάδα μετά τον 20ο χρόνο υπη
ρεσίας του:; Δε θέλουμε να μπούμε σε καμία σύγκριση 
και δε θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα κοινωνικό 
αυτοματισμό. Αλλά ο μάχιμος ένστολος των Σωμάτων 
Ασφαλείς, ο αστυνομικός «του δρόμου», ο πυροσβέ
στης «της φωτιάς» και ο λιμενικός «του λιμανιού», με
τά τα 20 -  25 χρόνια υπηρεσίας είναι ένα κουρασμένος 
ένστολος, άντρας ή γυναίκα!! Και αυτός καλείται να ξε
κινήσει ουσιαστικά μια νέα καριέρα, για να δει το πο
σοστό αναπλήρωσής του να ξεπερνά τη μονάδα, ώστε 
να σχηματίσει μια αξιοπρεπή σύνταξη.

2. Συνταξιοδοτήσεις λόγω θανάτου
Δεν υπάρχει άλλος Κλάδος εργαζομένων που να 

θρηνεί περισσότερα θύματα εν ώρα υπηρεσίας. Οποια
δήποτε παρέμβαση σαν αυτή που επιχειρείται στα άρ
θρα 4 και 12 του κατατεθέντος νομοσχεδίου, θίγει κυρί
ως και πρωτίστως εμάς τους υπηρετούντες στα Σώματα 
Ασφαλείας. Και αν ακόμα δεχτούμε να κάνουμε «σκό
ντα» στην ζωή μας, δε θα δεχθούμε τέτοια στο θάνατο 
των συναδέλφων μας...

3. Συντάξεις αναπηρίας
Παρόμοιες σκέψεις διατυπώνουμε και για την επα

νεξέταση των συντάξεων αναπηρίας του άρθρου 11 του 
νομοσχεδίου. Η διαβεβαίωση ότι δεν θίγονται για το 
τρέχον έτος, αποτελεί άμεση ομολογία ότι θα επανα
προσδιοριστούν, επί το δυσμενεστέρω φυσικά, από 01- 
01-2017!! Μήπως αυτό άραγε, ανοίγει κερκόπορτα και 
για άλλους επαναπροσδιορισμούς, θεμελίωσης συντα- 
ξιοδοτικού δικαιώματος που δικαίως θεωρούμε κατο
χυρωμένα;

4. Προσδιορισμός Συντάξεων
Οι προσκληθείσες εκτιμούμενες μειώσεις, σε σύ

γκριση με τον υφιστάμενο τρόπο υπολογισμού, θα ξε- 
ηεράσουν κατά μέσο όρο το 20% των μεικτών συντα
ξίμων απολαβών, διατηρώντας σε ισχύ όλα τα αντισυ
νταγματικά ΛΑΦΚΑ που επεβλήθησαν τα τελευταία έτη, 
την αυξημένη κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (6% 
επί των κύριων και επικουρικών συντάξεων) και τη νέα 
φορολογική επιβάρυνση.

Αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι οι νυν εργαζόμενοι και

υπάλληλοι θα υποστούν περικοπές στις μελλοντικές 
τους συντάξεις.

Αυτές τις εντολές έχετε, έτσι και νομοθετείτε!!!
Στην περίπτωση όμως, των Σωμάτων Ασφαλείας 

και των Ενόπλων Δυνάμεων, παρουσιάζεται και η εξής 
πρόσθετη ιδιαιτερότητα: καταργείτε συνταξιοδοτικές 
διατάξεις που οι ίδιοι νομοθετήσατε προ έτους με το 
νόμο 4336 και 4337 του 2015, που ρυθμίζουν περίπου 
όμοια θέματα, που ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκαν πο
τέ!!! Εντέχνως στη παρ. 1 του άρθρου 6 αναδράμετε στη 
συνταξιοδοτική νομοθεσία που ίσχυε την 31-12-2014, 
ακριβώς για να καταργήσετε ουσιαστικά τη δική σας 
νομοθεσία, που λόγω πολυπλοκότητας, αδυναμίας τε
χνικής υποστήριξης και ενδεχομένως όγκου συνταξι
ούχων, δεν εφαρμόσατε ποτέ!!! Μήπως κάτι παρόμοιο 
σχεδιάζετε και τώρα;; Δηλαδή να ψηφίσετε άρον - άρον 
ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο να μην ισχύσει 
ποτέ;; Αλλά αν είναι έτσι, τι θέλετε τις δικές μας από
ψεις;; Όπως σας είπα και στην αρχή, άλλοθι δεν παρέ
χουμε σε κανέναν.

5. Συνταξιούχοι δύο ταχυτήτων
Οι συντάξεις όσων αποχωρήσουν -  διαγραφούν από 

το Σώμα μέχρι τη ψήφιση του νομοσχεδίου θα κατα
βάλλονται με βάση τον τρόπο υπολογισμού που ίσχυε 
έως την 31/12/2014 και από 01/01/2019 θα επανυπολο- 
γιστούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, διατηρώντας 
αμετάβλητες αυτές με την εισαγωγή προσωπικής δια
φοράς, η οποία όμως θα τείνει να εξαλειφθεί με βάση 
τη μεταβολή του ΑΕΠ και του δείκτη τιμών καταναλωτή 
από 01/01/2017. Αυτοί που θα αποχωρήσουν -  διαγρα- 
φούν από το Σώμα μετά τη ψήφιση του νόμου και εντός 
του έτους 2016, εφόσον ο νέος τρόπος υπολογισμού σε 
σύγκριση με τον παλαιό δημιουργεί μειώσεις άνω του 
20%, θα τους χορηγείται προσωπική διαφορά το ήμισυ 
της εν λόγω διαφοράς, το έτος 2017 το 1/3 αυτής και το 
έτος 2018 το 1/4 αυτής.

Είναι πρόδηλη η αντισυνταγματικότητα, καθώς οι 
υπηρετούντες στο ίδιο Σώμα, με τα ίδια χρόνια υπηρε
σίας και υπό τις ίδιες συνθήκες εργασίας και μάλιστα 
με χρόνο συνταξιοδότησης που δεν απέχει και πολύ 
μεταξύ τους, θα λάβουν διαφορετικό ποσό σύνταξης!!! 
Το θεωρείτε αυτό καθεστώς ασφαλιστικής ισότητας;:;

Μερικά επιμέρους θέματα;
- Εξετάσετε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί διά

ταξη που να επαναφέρει σε ισχύ τη δυνατότητα μετα
τροπής τομέων, ή κλάδων ή ταμείων επικουρικής ασφά-
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λισης σε ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης των άρθρων 
7 και 8 του νόμου 3029 του 2002. με απόφαση της πλέον 
αντιπροσωπευτικής οργάνωσης των ασφαλισμένων, τη 
σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής και κατόπιν έγκρι
σης του καταστατικού τους, όπως η δυνατότητα αυτή 
είχε ηροβλεφθεί με τις διατάξεις του νόμου 4052 του 
2012.

- Να ηροβλεφθεί ειδική συνταξιοδοτική μέριμνα για 
τους αξιωματικούς που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα, 
δηλαδή χωρίς τη θέλησή τους και σε κάθε περίπτωση 
ειδικότερα γι' αυτούς που αποχώρησαν το έτος 2016 με 
τις τελευταίες τακτικές κρίσεις.

- 0α μας διευκρινίσετε τι θα γίνει με το ποσοστό ερ
γατικής εισφοράς των ετών ηου λογίζονται στο διπλάσιο 
και των πλασματικών:; Τι ποσό θα καταβάλλουμε, αυ
τό της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που 
ίσχυε, ή αυτό του εδαφίου β' της παρ. 1 του άρθρου 15 
του νομοσχεδίου;:;

- Οι συνταξιούχοι που θα αναλάβουν εργασία με
τά τη ψήφιση του νόμου, θα δουν τα ακαθάριστα ποσά 
των κύριων και επικουρικών συντάξεων να μειώνονται 
κατά 60°/ο.

- Τέλος, με τη νέα φορολογική κλίμακα αφενός αλλά 
και με το νέο τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλλη
λεγγύης αφετέρου θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των 
καθαρών αποδοχών μας.

Κύριοι Πρόεδροι, κύριοι Βουλευτές,
Ούτε αντοχή ούτε ανοχή υπάρχει περαιτέρω!!!
Κάθε μια από τις ως άνω επισημάνσεις αποτελεί 

αυτοτελή πηγή αντίδρασης σε ένα ασφαλιστικό νομο
σχέδιο που καταργεί πλέον κάθε έννοια ασφαλιστικής 
δικαιοσύνης και ισότητας, διαρρηγνύει τον κοινωνικό 
ιστό και δημιουργεί χάσμα στην ασφαλιστική αλληλεγ
γύη των γενεών.

Αυτό το νομοσχέδιο δε θα περάσει έτσι...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ομοσπονδία μας εκφράζει την ικανοποίησή της για 
τις προωθούμενες αλλαγές-βελτιώσεις ορισμένων κα
τηγοριών αδειών αστυνομικού προσωπικού καθώς και 
τις νεοεισερχόμενες ρυθμίσεις, που προωθούνται με το

προεδρικό διάταγμα, που υπεγράφη από τον Αναπλη
ρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα.

Σε μια περίοδο που τα στελέχη της Ελληνικής Αστυ
νομίας δοκιμάζονται καθημερινά, τόσο με τα οικονομι
κά προβλήματα όσο και με τις πρόσθετες υποχρεώσεις 
λόγω διαφόρων ζητημάτων (μεταναστευτικό, τρομοκρα
τία κλπ), τέτοιες αποφάσεις δικαιώνουν τον αγώνα μας. 
αναδεικνύουν την αξία της συνεργασίας του συνδικαλι
στικού μας κινήματος με την Ηγεσία και αποτελούν την 
καλύτερη απόδειξη ότι παρά τις οικονομικές αντιξοότη
τες, όταν υπάρχει βούληση, είναι εφικτές οι επιζητού- 
μενες θεσμικές αλλαγές, κάτι που η νέα Φυσική Ηγεσία 
έχει ενστερνιστεί και υλοποιεί άμεσα.

Με την ευκαιρία αυτή, καλούμε τον κ. Αρχηγό να εξε
τάσει συνολικά το υφιστάμενο πλαίσιο χορήγησης αδει
ών, που χρονολογείται από τριακονταετίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα νέα δεδομένα, ώστε οι συνάδελφοι να τυγχά
νουν ενός πιο ευέλικτου συστήματος αδειών με σεβασμό 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, υπηρεσιακές 
και οικογενειακές. Π.χ. αλλαγή των περιόδων προγραμ
ματισμού των αδειών με υποχρεωτική χορήγηση αδείας 
την περίοδο των εορτών (Πάσχα ή Χριστούγεννα), υπο
χρέωση της διοίκησης για χορήγηση αδείας, εφόσον αυ
τή αιτείται σε ορισμένη χρονική περίοδο για προσωπι
κούς λόγους κ.λπ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 10Μαΐου2016
Συναδέλφισσες καί Συνάδελφοι,
Ψηφίστηκε ως γνωστόν, από την κυβερνητική πλει- 

οψηφία την περασμένη Κυριακή το νέο ασφαλιστικό -  
φορολογικό νομοσχέδιο και αποτελεί πλέον νόμο του 
κράτους.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο μαζί με όλες τις 
Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας είχαμε απορρί- 
ψει, εκφράζοντας την εναντίωσή μας και απαιτώντας να 
μην ισχύσει λόγω των επονείδιστων αλλαγών που επιφέ
ρει στο συνταξιοδοτικό μας καθεστώς, θα τεθεί σε εφαρ
μογή δυστυχώς, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές.

Οι μόνες τροποποιήσεις, που επέφερε την τελευ
ταία στιγμή ο αρμόδιος υπουργός, είναι η αναστο
λή της εφαρμογής του για τους ένστολους μέχρι τις 
30.06.2016 και η χορήγηση των συντάξεων χηρείας 
ως έχει, στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος χά
νει τη ζωή του ή τραυματίζεται κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. Πρόκειται για δυο νομο- 
τεχνικές βελτιώσεις, εκ των οποίων η πρώτη έγινε ύστε-
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ρα από σχετικό αίτημά μας. προκεψένου να μην τεθούν 
υπό το νέο καθεστώς συνταξιοδότησης οι αποστρατευ- 
θέντες κατά τις ετήσιες τακτικές κρίσεις του 2016 και οι 
οποίοι με υπαιτιότητα της διοίκησης διεγράφησαν στις 
25.04.2016 αντί στις 17.03.2016.

Όσον αφορά τη δεύτερη, ήταν η αυτονόητη ρύθμιση, 
δεδομένου ότι είχε προκαλέσει την κατακραυγή όλων.

Συνάδελφοί.
Επειδή, γινόμαστε δέκτες καθημερινών τηλεφωνη

μάτων λόγω της μη ισχύος του νόμου για τους ένστολους 
από δημοσιεύσεώς του αλλά από 30.06.2016. από συνα
δέλφους που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση παραί
τησης και ερωτούν. αν το χρονικό αυτό διάστημα είναι 
επαρκές για να συνταξιοδοτηθούν με το παλιό καθεστώς, 
φρονούμε ότι δεν καλύπτονται από τις προθεσμίες αυ
τές. καθόσον είναι γνωστό ότι δεν αρκεί μόνο η υπο
βολή της αίτησης, αλλά πρέπει να υπάρξει και η δια
γραφή τους.

Σε κάθε περίπτωση, αν ο νομοθέτης ήθελε την προ
στασία μας. θα μας εξαιρούσε ολοσχερώς από τις διατά
ξεις του ψηφισθέντος νόμου και δε θα έδινε τη μικρή με
ταβατική αυτή περίοδο. Γι' αυτό, συνιστούμε στους συνα
δέλφους να μην προβούν σε βεβιασμένες κινήσεις, που 
ενδεχομένως να τους οδηγήσουν στον εγκλωβισμό τους 
στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού χωρίς να έχουν τα 
απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας καθότι, ως γνωστόν, για 
να έχει κάποιος υψηλό συντελεστή υπολογισμού των 
συντάξιμων αποδοχών του. σύμφωνα με τον νέο νόμο, 
θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40 συνολικά έτη υπηρεσίας 
(πραγματικά και μάχιμα).

Τέλος, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας 
ότι. όπως ανέφερε και ο υπουργός κ. Κατρούγκαλος κατά 
τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βου
λής. η κυβέρνηση σκοπεύει να φέρει προς συζήτηση 
και ψήφιση και νέο μισθολόγιο, συνδυάζοντάς το με το 
ασφαλιστικό, κάτι που ενδεχομένως να έχει περαιτέρω 
δυσμενέστερες συνέπειες, καθιστώντας τις επιφυλάξεις 
μας ακόμα πιο έντονες όσον αφορά τις πραγματικές προ
θέσεις της κυβέρνησης.

Ένα νέο μισθολόγιο με δυσμενέστερους όρους απο
τελεί Casus belli και οι κυβερνώντες οφείλουν να πα
ραιτηθούν από κάθε πιθανή τέτοια σκέψη, σεβόμενοι 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας για τα 
Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, που τε- 
λεσιδίκως έχουν αποφανθεί για τις ιδιαίτερες συνθήκες 
εργασίας των στελεχών τους και στη διαφορετική ως εκ 
τούτου αντιμετώπιση του νομοθέτη. ο οποίος έχει υπο

χρέωση ιδιαίτερης μεταχείρισης που απορρέει εμμέσως 
από τα άρθρα 45.23 §2 και 29 §3 του Συντάγματος, ως 
αρχή που εγγυάται την αποτελεσματική εκπλήρωση της 
κρατικής αποστολής του και «ως αντιστάθμισμα για τις 
ιδιαίτερες συνθήκες εκτέλεσης του καθήκοντος του».

Συνάδελφοί.
Το νέο ασφαλιστικό ισοπεδώνει τα συνταξιοδοτικά 

μας κεκτημένα και το λόγο πλέον έχει η Ελληνική Δικαι
οσύνη. Παράλληλα η Κυβέρνηση αντί να εφαρμόσει την 
απόφαση του ΣτΕ και να αηοκαταστήσει πλήρως το μι
σθολόγιό μας. στα επίπεδα τουλάχιστον του 2012 - όπως 
έχει σε όλους τους τόνους διακηρύξει και δεσμευτεί - 
απεργάζεται τον εξορθολογισμό του, όπως απαιτούν οι 
δανειστές, δηλαδή νέο πετσόκομμα.

Επειδή στο λειτούργημά μας. δε χωρούν εκπτώσεις 
και περικοπές, δηλώνουμε ότι ο αγώνας για την προ
στασία του πενιχρού εισοδήματος μας θα είναι συνε
χείς και ανυποχώρητος.

ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ!

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΟΥΤΟΠΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Η ' ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ;

Του Αστυνομικού Διευθυντή 
Ιωάννη Κατσιαμάκα

Προέδρου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυ
νομίας (ΠΟΑΞΙΑ)

«Ως Πρόεδρος της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Αξιωμα
τικών Αστυνομίας και έχοντας 

μια συνδικαλιστική υπερεικοσαετή συνδικαλιστική δρά
ση με κοινούς αγώνες με όλες τις Ομοσπονδίες και Ενώ
σεις των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβε
στών και προβληματιζόμενος αρκετά σήμερα για τα συν
δικαλιστικά δρώμενα στο χώρο μας, ιδίως σε μια εποχή, 
που έχουν όλα καταρρεύσει. και το μεγάλο ζητούμενο 
είναι η «επανεκκίνηση» σε στέρεες βάσεις, θα ήθελα να 
διατυπώσω τις σκέψεις μου για τη δική μας συνδικαλι
στική πορεία στο μέλλον.

Στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας, ως γνωστόν, λει
τουργούν έξι συνολικά συνδικαλιστικοί φορείς που κα
λύπτουν το σύνολο των ένστολων. Οι φορείς έχουν την 
αυτονομία στη χάραξη της πολιτικής που ακολουθούν για 
την επίτευξη των στόχων τους, ωστόσο, τα κοινά προβλή-
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ματα μας ωθούν τις περισσότερες φορές στην αναζήτη
ση κοινών δράσεων με αποτέλεσμα να έχει παγιωθεί μια 
αγαστή συνεργασία, ένα ενιαίο μέτωπο, θα έλεγα απέ
ναντι σε κάθε κυβερνητικό μέτρο ή απόφαση που θίγει 
τα συμφέροντα μας.

Οι δράσεις αυτές καθορίζονται μέσω διαβουλεύσε- 
ων και κοινών συνεδριάσεων όλων των Προέδρων των 
Δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών μας φορέων, που 
συνιστά μια επιτροπή αγώνα ή ένα άτυπο συντονιστικό 
όργανο όπως το ονομάζουμε κατά καιρούς. Παρά το 
γεγονός ότι ο συνδικαλιστικός νόμος που ρυθμίζει τη 
συνδικαλιστική λειτουργία στην Ελληνική Αστυνομία 
προβλέπει από το 1994 την ίδρυση και τριτοβάθμιας 
συνδικαλιστικής έκφρασης, εντούτοις ποτέ μέχρι σή
μερα δεν κατέστη εφικτή η συνεύρεσή μας σε οργα
νωτικό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και για την οργανωτική 
συγκρότηση ενός τριτοβάθμιου συνδικαλιστικού οργά
νου στο οποίο θα εντάσσονται και οι Ομοσπονδίες των 
συναδέλφων μας από το Λιμενικό Σώμα και το Πυρο
σβεστικό Σώμα.

Για την ιστορία να αναφέρω ότι η πρώτη σοβαρή προ
σπάθεια για την ίδρυση Συνομοσπονδίας όλων των έν
στολων. έγινε το 2003 όταν συναντήθηκαν αποκλειστικά 
για το σκοπό αυτό στη Δράμα, οι πρόεδροι της ΠΟΑΣΥ 
Δημήτρης Κυριαζίδης, της ΠΟΑΞΙΑ Γιώργος Καμαρινό- 
πουλος. της ΠΟΕΠΛΣ Τάσος Μαυρόπουλος και της Π0- 
ΕΥΠΣ Γιώργος Πήλιουρας.

Μάλιστα, στην ιστορική εκείνη συνάντηση εγκρίθη- 
κε και μια «διακήρυξη» - ας μου επιτραπεί η έκφραση- 
που έλεγε τα εξής:

«Εμείς οι εκπρόσωποι των δευτεροβάθμιων συνδι
καλιστικών αστυνομικών, πυροσβεστών και λιμενικών 
οργανώσεων της χώρας, πραγματοποιήσαμε την 1η Πε
ριφερειακή συνδιάσκεψη την 23 και 24 -5-2003 στην 
πόλη της Δράμας, όπου κοινά και ΟΜΟΦΩΝΑ καταλήξα
με μεταξύ των άλλων στη δρομολόγηση σημαντικών για 
τους εργαζόμενους στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας, 
δράσεων και ενεργειών.

Συγκεκριμένα:
α) Συμφωνήθηκε η ίδρυση τριτοβάθμιας συνδικαλι

στικής οργάνωσης με την επωνυμία ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, με έδρα την Αθήνα 
και σκοπό την εξύψωση του ηθικού και υλικού επιπέδου 
των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας της χώρας.

Στην ιστορική αυτή απόφαση καταλήξαμε ΟΜΟΦΩ
ΝΑ όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δευ
τεροβάθμιων Οργανώσεων και οικείων κλάδων διότι δι
απιστώσαμε ότι πρέπει να στοιχίσουμε τα βήματά μας με
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αυτά των συναδέλφων μας των αντίστοιχων Ευρωπαϊ
κών συνδικάτων, ώστε να ενοποιηθεί η συνδικαλιστική 
μας δράση στο επίπεδο των κοινών εκπροσωπήσεων 
και προβλημάτων.

Οι συνθήκες άλλωστε στην εποχή της ύστερης πα
γκοσμιοποίησης που διανύουμε, με τα κοινά προβλή
ματα των κοινωνιών, κυρίως των Ευρωπαϊκών (οργανω
μένο έγκλημα, λαθρομετανάστευση, φυσικές και οικο
λογικές καταστροφές κ.λπ.). ενοποιούν το πεδίο δράσης 
μας και καθιστούν το έννομο αγαθό της ασφάλειας, που 
όλοι με την ιδιότητά του ο καθένας υπηρετούμε, πρω
ταρχικό διακύβευμα.

Ιδιαίτερα στο γεωγραφικό χώρο της πατρίδας μας. 
ενόψει και των συντελούμενων γεωστρατηγικών μετα
βολών και ανακατατάξεων, η καθημερινή μας παρουσία 
δίδει τον τόνο ύπαρξης της οργανωμένης δημοκρατι
κής κοινωνίας και την απόφασή της να διαδραματίσει 
πρωταρχικό ρόλο στο νέο αιώνα που ήδη διανύουμε.

Η απόφασή μας αυτή συνδέεται ασφαλώς και με  
τη συνειδητοποίηση των θεσμικών, εργασιακών, εκ 
παιδευτικών. οικονομικών και οργανωτικών ελλειμ
μάτων. στρεβλώσεων και διαφορών μεταξύ των εηι- 
μέρους κλάδων μας και της αδήριτης ανάγκης ενιαίας 
αντιμετώπισης και ρύθμισης των κοινών προβλημάτων 
και της αναβάθμισης και εξίσωσής μας με τους άλλους 
κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης».

Αντιλαμβανόμαστε όλοι, 13 χρόνια μετά, πόσο επί
καιρα εξακολουθούν να είναι όλα αυτά και σήμερα και 
κυρίως πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη η δική μας για την 
δρομολόγηση της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην 
ίδρυση και λειτουργία του τριτοβάθμιου συνδικαλιστι
κού μας φορέα.

Τα τελευταία χρόνια, πάντως, είναι παρήγορο το γε
γονός ότι τόσο η βάση όσο και η κορυφή του συνδικα
λιστικού μας κινήματος έχει ανανεωθεί ριζικά αφήνο
ντας πίσω της τις αιτίες που δεν εηέτρεπαν στο παρελ
θόν να γίνει πράξη αυτή η διακηρυγμένη βούληση σε 
επίπεδο κορυφής. Φέτος παρατηρούμε ότι συντελείται 
και πάλι μια κάποια πρόοδος, θεωρώ ότι είναι στα συν 
του συνδικαλιστικού μας κινήματος και το γεγονός ότι 
στις 22 Ιανουάριου 2016. για πρώτη φορά, το συντονι
στικό όργανο προχώρησε στη σύγκληση όλων των Δ ι
οικητικών Συμβουλίων των έξι Ομοσπονδιών σε κοινή 
συνεδρίαση, όπου συζητήθηκαν οι μορφές αγώνα για 
την αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων των 
Μνημονίων και της νέας ασφαλιστικής λαίλαπας.

Επίσης, θέλω να σημειώσω ότι ως Επιτροπή Αγώ
να των Ομοσπονδιών, έχουμε καθορίσει ένα μίνιμουμ
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πλαίσιο λειτουργίας, βάσει του οποίου οικοδομούμε 
τη συνεργασία μας και το οποίο πιστεύω ότι μπορεί 
να αποτελέσει το «σκαλοπάτι» για το επόμενο ιστορικό 
βήμα, την σύνταξη του Καταστατικού ίδρυσης και λει
τουργίας της Συνομοσπονδίας στο χώρο μας.

Για να πάρει ωστόσο σάρκα και οστά αυτό το εγχεί
ρημα. θα πρέπει να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή συμ
φωνία σε μείζονος σημασίας ζητήματα, όπως είναι η 
αμοιβαία αποδοχή της δυναμικής όλων των Ομοσπον
διών χωρίς, μικρομεγαλισμούς ή ηγεμονισμούς και 
ισότιμη μεταχείριση και διασφάλιση των θέσεων και 
των απόψεων που εκπροσωπεί κάθε μέλος στο νέο 
αυτό οργανωτικό σχήμα. Αυτοσκοπός δεν πρέπει να 
είναι η ηγεμόνευση του συνδικαλιστικού κινήματος 
αλλά η γνήσια συνδικαλιστική έκφραση, η συμπόρευ- 
ση και η ενδυνάμωση της συνδικαλιστικής δράσης.

Γι' αυτό, πριν από οποιαδήποτε τυπική αποτύπω
ση του εγχειρήματος, απαιτείται ένας ουσιαστικός και 
ειλικρινής διάλογος, που θα θέτει τα θεμέλια της λει
τουργίας του τριτοβάθμιου αυτού οργάνου προκειμένου 
αυτό να δομηθεί σωστά και να μη διαλυθεί στο πρώτο 
φύσημα του ανέμου».

Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α στο πλαίσιο επισκέψεων με πολιτικούς φο
ρείς της χώρας μας, πραγματοποίησε συνάντηση με 
τον Αντιπρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κύ
ριο Γεωργιάδη Άδωνι στο γραφείο του, στην έδρα της 
Νέας Δημοκρατίας.

Παρουσιάστηκε από εμάς η εικόνα των υπηρεσιών 
σε σχέση με το προσωπικό, τα μέσα και τον εξοπλισμό, 
μια εικόνα που παραπέμπει σε ένα Οργανισμό .βαριά 
ασθενή, που καθημερινά ασφυκτιά από τα βάρη των 
υπηρεσιακών αναγκών και την αδιαφορία της πολιτεί
ας να τον στηρίξει .Μια Αστυνομία διαμοιρασμένη και 
καθηλωμένη σε στόχους, μια Αστυνομία «μετανάστης» 
σε αποσπάσεις διαχείρισης του προσφυγικού και με- 
ταναστευτικού ρεύματος, μια Αστυνομία που επιβιώνει 
με δωρεές επιχειρηματιών και εράνους μεταξύ των συ

ναδέλφων μας.
0 κύριος Αντιπρόεδρος δήλωσε γνώστης της τερά

στιας δυσκολίας των υπηρετούντων να επιβιώσουν ανά
μεσα, σε μια εργασία εξοντωτική που παραβιάζει κάθε 
έννοια αξιοπρεπούς επαγγελματικής διαβίωσης, αλλά 
και του αστυνομικού ως μέλος μιας κοινωνίας που κά
θε μέρα απομυζάτε και συνθλίβεται από τα οικονομικά 
βάρη. Είναι διαχρονική η προσωπική έμπρακτη στήριξη 
των Αστυνομικών τόσο του ιδίου. όσο και του κόμματος 
το οποίο εκπροσωπεί. Διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει 
να είναι στο πλάι ενός εκάστου αστυνομικού, αναγνω
ρίζοντας το κενό της σημερινής θεσμικής και υπηρε
σιακής θωράκισης.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ Η 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σακκάτος Οδυσσέας - Λογιστής Φοροτεχνικός. Επι
στημονικός Συνεργάτης Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ελλη
νικής Αστυνομίας Αττικής

«Απαντώντας στα ερωτήματα, που ετέθησαν προς 
το Σωματείο μας, σας παρέχουμε σχετικά τις παρακά
τω διευκρινήσεις προς διευκόλυνση όλων των μελών 
σε ό,τι αφορά ποσά που καταβλήθηκαν κατά το έτος 
2015 και εμφανίζονται ως εισοδήματα που ανάγονται 
σε προηγούμενα έτη.

Όπως είναι γνωστό στους συναδέλφους μας δεν 
ενσωματώθηκαν τα αναδρομικά στις βεβαιώσεις απο
δοχών για το 2015 στους κωδικούς του taxisnet. αλλά 
λαμβάνουν μήνυμα πως ουσιαστικά οφείλουν να υπο
βάλλουν τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν 
οι αναδρομικές αποδοχές (με μετάβαση στις αρμόδι
ες ΔΟΥ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις αποφάσεις ΠΟΑ 
1088 17/4/2015 άρθρο 3 παρ 4 & ΠΟΑ 1132 25/6/2015 η 
διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φο
ρολογίας εισοδήματος λόγω αναδρομικών μισθών ή 
συντάξεων προηγουμένων ετών διενεργείται ως κα
τωτέρω με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδή
ματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιού
χους και αφορούν αναδρομικά προηγούμενων ετών θα 
ηαραλαμβάνονται άνευ κυρώσεων ιιέχρι το τέλος του 
φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές 
Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντόΕεων.

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.ΕΦ.Ε.Α.Α ΜΕ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
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Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι αν για πα
ράδειγμα οι βεβαιώσεις των εισοδημάτων εκδόθη- 
καν για το φορολογικό έτος 2015 τότε η προθεσμία για 
την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων εκπνέει την 
31/12/2016 άνευ κυρώσεων

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις αυτών των πε
ριπτώσεων υποβάλλονται υποχρεωτικά στην αρ
μόδια Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου με βάση τα στοι
χεία της βεβαίωσης που αφορά στα αναδρομικά πο
σά και πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλω
ση στην οποία θα αναγραφούν μόνο τα ανωτέρω πο
σά και τίποτα παραπάνω. Δηλαδή στο έντυπο Ε1 θα 
αναγραφούν μόνο αυτά τα ποσά και επί της δήλω
σης θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο ότι πρόκει
ται για τροποποιητική δήλωση λόγω αναδρομικών. 
Συνεπώς, όλες οι τροποποιητικές δηλώσεις με αναδρο
μικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών (π.χ. 
2012. 2013.2014). μπορούν να υποβληθούν εμπρόθε
σμα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος του φορολογι
κού έτους που εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις. Οι 
δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε 2 αντίτυπα στον προϊ
στάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας προσω- 
πικώς από το φορολογούμενο ή από πρόσωπο ειδικά 
εξουσιοδοτημένο για αυτό.

Για όσες τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες λόγω 
αναδρομικών προηγουμένων ετών υποβληθούν μετά 
το τέλοο του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθη
καν οι σχετικέε Βεβαιώσειε αποδοχών ή συντάξεων 
ισχύουν κυρώσεις επιβολής προστίμου 100 ευρώ ανά 
δήλωση ή προσαύξησης φόρου λόγω εκπροθέσμου σε 
περίπτωση χρεωστικής εκκαθάρισης της τροποποιητι- 
κής δήλωσης.

Το σωματείο μαε ενημερώνει, επίσης, ότι γίνονται
προσπάθειες και έχουν υποβληθεί πληθώρα αιτημάτων 
για να δοθεί λύση στο ανωτέρω θέμα προς αποφυγή τα
λαιπωρίας χιλιάδων συναδέλφων - φορολογούμενων 
αλλά και αποσυμφόρησης των οικονομικών υπηρεσιών 
από τις εκ νέου εκκαθαρίσεις δηλώσεων για μικροηο- 
σά. Τελούμε εν αναμονή απαντήσεων από το οικονομικό 
επιτελείο και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Τέλος, διαπιστώθηκε η ανάγκη σταθερής επικοινω
νίας και συνεργασίας για παρεμβάσεις και πρωτοβου
λίες. που θα βελτιώνουν την υπηρεσιακή και προσω
πική ζωή του ένστολου και. παράλληλα, θα ενισχύεται 
η προστασία του Έλληνα πολίτη».

ΠΟΣΥΦΥ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟ 
ΚΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ

Στα πλαίσια των εργασιών του Γενικού Συμβουλί
ου της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 
18/19 Απριλίου 2016 στην Αθήνα, συμμετείχαν και γυ
ναίκες εκπρόσωποι τόσο από το δευτεροβάθμιο όργανο 
της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. όσο και των πρωτοβάθμιων Σωματείων.

Παράλληλα, ο σύνδεσμος των ένστολων γυναικών 
της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. που συνδικαλίζονται σήμερα στα συλ
λογικά όργανα, συμμετείχε και σε επιμέρους εργασίες 
με ζητήματα που απασχολούν ειδικά τις γυναίκες συ
ναδέλφους. Στη βάση αυτή, οι εκπρόσωποι του συνδέ
σμου επισκέφθηκαν την Προϊστάμενη Επιτελείου του 
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κα Ζαχαρούλα Τσι- 
ριγώτη με την οποία είχαν μια ιδιαίτερη εποικοδομητι
κή συζήτηση για θέματα, που απασχολούν τις γυναίκες 
συναδέλφους.

Με θετική διάθεση για την επίλυση προβλημάτων 
εκ μέρους της, ευελπιστούμε πως θα καταφέρουμε και 
μεις απο την πλευρά μας να σταθούμε δίπλα στα ιδιαί
τερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα αστυ
νομικός.

Ο σύνδεσμος, που δημιουργούμε στα πλαίσια των 
καταστατικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας μας. όπως 
διαμορφώνονται, αποτελεί για μας δίαυλο επικοινωνίας 
μεταξύ μας με σκοπό την επίλυση χρόνιων προβλημά
των αλλά και διαμόρφωσης ενός φορέα που τοποθετεί 
την ένστολη γυναίκα στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων της μέσα στο υπάρχον εργασιακό πε
ριβάλλον.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Την 18" και 19η Απριλίου 2016 η Ομοσπονδία πραγ
ματοποίησε στην Αθήνα διευρυμένο Διοικητικό -  Γε
νικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των 
πρωτοβάθμιων σωματείων. Ειδικότερα, την 19" Απρι
λίου. οι εργασίες του Γενικού Συμβουλίου πραγματο
ποιήθηκαν στην αίθ. «Μπακογιάννη» στο Αρχηγείο της 
ΕΛ.ΑΣ.

Τις εργασίες του Συμβουλίου τίμησαν με την πα
ρουσία τους μετά από πρόσκληση της Ομοσπονδίας, ο 
αναπλ. ΓΓραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. 
ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Τσουβάλας 
Κωνσταντίνος, ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτη
γος κ. Διαμαντόπουλος Ιωάννης, η Προϊστάμενη Επιτε
λείου Αντιστράτηγος κα. Τσιριγώτη Ζαχαρούλα. ο προϊ
στάμενος κλάδου αλλοδαπών και προστασίας συνόρων 
Υποστράτηγος κ. Γρηγοράκης Εμμανουήλ, ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. Μωυσί- 
δης Βασίλειος, ο Ταξίαρχος κ. Τηλελής Γεώργιος από 
το Γραφ. Προϊστάμενης Επιτελείου Α.Ε.Α.

Μετά τους σύντομους χαιρετισμούς από τη Φυσική 
και Πολιτική Ηγεσία, η Ομοσπονδία ανέπτυξε το θεμα- 
τολόγιο. το οποίο απασχόλησε ήδη τα πρωτοβάθμια Σω
ματεία και παρουσίασε τις κύριες διεκδικήσεις ενώπιον

Ηγεσίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν από το τελευταίο 
Συνέδριό της.

Ειδικότερα, επί του θεματολογίου αναπτύχθηκαν 
ζητήματα από την Ομοσπονδία μας όπως, η πρόταση 
αναβάθμισης του βαθμολογίου των κατωτέρων, η ανά
γκη ανασυγκρότησης και συνέχισης λειτουργίας των 
υπηρεσιών Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης σε α' 
και β' Ζώνη, η ανάγκη προσλήψεων νέων Συνοριακών 
Φυλάκων, η στελέχωση βαθμοφόρων στα ΤΣΦ και ΤΔΛ. 
η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συμμετοχή στις εξε
τάσεις αρχκρυλάκων καιΤΕΜΑ. η αναγνώριση πτυχίων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - αναγνώριση του χρόνου 
σπουδών ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και για 
τις μισθολογικές προαγωγές, ο Λογισμός της υπηρεσί
ας. που διανύθηκε στις ένοπλες δυνάμεις, ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας και για τις βαθμολογικές προ
αγωγές. η Προσαύξηση του συντάξιμου χρόνου κατά 
τρία (3) έτη και για την κατηγορία προερχομένων από 
συνοριακούς φύλακες, η σύσταση και επαναλειτουργία 
ειδικών ομάδων βραχείας επέμβασης για τις μετανα- 
στευτικές ροές Ε.Σ.Ο.Τ.Ε., η δημιουργία ειδικών μονά
δων διαχείρισης μεταναστευτικών ροών ( εξειδικευμέ- 
νο προσωπικό, συνεντεύξεις, briefing, κλπ), η ανάγκη 
για καθετοποίηση του κλάδου αλλοδαπών και προστα
σίας συνόρων, η συμμετοχή εκπροσώπων της ΠΟΣΥΦΥ 
στα πειθαρχικά συμβούλια και τα συμβούλια μεταθέ
σεων. η προάσπιση των εισοδημάτων από τις μνημονι- 
ακές πολιτικές συρρίκνωσής τους.

Τόσο ο κ. Αρχηγός όσο και ο ΓΓραμματέας του 
Υπουργείου, απάντησαν σε ερωτήματα, που τέθηκαν 
από το Σώμα, δρομολογώντας την αξιολόγησή του θε
ματολογίου που κατατέθηκε.

Η Ομοσπονδία από την πλευρά της θα αναπτύξει 
εμπεριστατωμένα το ανωτέρω πλαίσιο προκειμένου 
εξευρεθούν λύσεις σε κάθε ζήτημα που απασχολεί τον 
κλάδο και θα ανταποκριθεί στον εποικοδομητικό διάλο
γο που επιθυμεί η Ηγεσία για τα ανωτέρω. ■

ΠΕΝΘΗ |

;  Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Ιωάννης.
Γζννήθηκε το έτος 1956 στους Χιονάδες Κόνιτσας Ιωαν- 
νίνων. Απεβίωσε την 04-05-2016 από παθολογικά αίτια.

f  Υπαστυνόμος A '  ΙΣΑΝΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος. Γζννπ- 
θηκε το έτος 1963 στον Πειραιά. Απεβίωσε την 26-04- 
2016 από παθολογικά αίτια.
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{  ΣΥΝΕΔΡΙΟ
► Επιμέλεια: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση)

Πανελλήνιο Συνέδριο
του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος 
της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών

Στο όμορφο νησί της Ζακύνθου, το "ΦΙΟΡΟ ΤΟΥ ΛΕ- 
ΒΑΝΤΕ", όπως το αποκαλούσαν οι Ενετοί, διεξήχθη 
το 32ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Εθνι

κού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, από 
11-15 Μαΐου 2016. με τη συμμετοχή εκπροσώπων παρα
τηρητών και εκδρομέων από 47 Τοπικές Διοικήσεις και 
προσκεκλημένων από τα Εθνικά Τμήματα ΙΡΑ: Κύπρου. 
Σερβίας. Ρουμανίας. Βουλγαρίας και Γερμανίας.
Το Συνέδριο έλαβε χώρα σε ένα πανέμορφο πολυτελές 
παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, το οποίο σε συνδυασμό με 
το ειδυλλιακό περιβάλλον του νησιού, προσέφερε στους 
συμμετέχοντες και στιγμές χαλάρωσης και αποφόρτι
σης από τη σκληρή καθημερινότητα. Την τελετή έναρξης 
του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους: ο Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης. 
ο Εκπρόσωπος της Αντιπεριφέρειας Ζακύνθου. Περιφε
ρειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης, ο Αντιδή- 
μαρχος Ζακυνθίων κ. Αναστάσιος Μποτώνης. ο Αστυνο
μικός Διευθυντής Ζακύνθου κ. Τριαντάφυλλος Πανώριος, 
ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ζακύνθου κ. Δήμος Μα- 
ριόλης , ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕΒ κ. Γεώργιος Κα- 
τσαρόηουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου

κ. Δημήτριος Γαργαλέας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυ
νομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου κ. Παναγιώτης Λιβέρης. 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Σωμάτων Ασφα
λείας Ζακύνθου κ. Σπυρίδων Πυλαρινός, ο Πρόεδρος του 
Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου κ. Ευστάθιος 
Μπετίνης, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Τμήματος του Ευ
ρωπαϊκού Συνδέσμου Φίλων Αστυνομίας, κ. Αναστάσιος 
Πούλος , οι τέως Πρόεδροι του ΕΤ ΔΕΑ κ.κ. Κωνσταντί
νος Παπακωνσταντίνου και Χρήστος Κοντάκος. Τέλος, ο 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνο
μίας. καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Γρίβας, ο οποίος . ως 
κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου, ανέπτυξε το θέμα:«Το
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νέο γεωπολιτικό περιβάλλον και οι προκλήσεις ασφαλεί
ας για την Ελλάδα», προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον 
του ακροατηρίου και μια πολύ γόνιμη συζήτηση. 0 Πρό
εδρος του Εθνικού Τμήματος Ιωάννης Καραπατάκης ευ
χαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους 
και έκανε ένα σύντομο απολογισμό . Το Πανελλήνιο Συ
νέδριό μας υπήρξε για άλλη μιά φορά ιδιαίτερα γόνιμό 
και παραγωγικό, εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα. Από 
πλευράς εκπροσώπων, έγιναν ενδιαφέρουσες προτάσεις, 
αποδεικνύοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την αγωνία 
όλων για το αύριο της ένωσης μας και εξάγοντας χρήσι
μα συμπεράσματα. Βάσει του εσωτερικού κανονισμού 
και κατόπιν εισηγήσεως των αρμοδίων Αντιπροέδρων και 
αποφάσεως του ΔΣ βραβεύτηκαν για το έργο τους οι Το
πικές Διοικήσεις:
► ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• ΤΔ Ηρακλείου στην οποία απενεμήθη το Ιο βραβείο 
και αναμνηστική πλακέτα

• ΤΔ Σερρών. Φωκίδος και Λέσβου απενεμήθη έπαινος 
μετ' αναμνηστικού διπλώματος

► ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• ΤΔ ΛΕΣΒΟΥ και ΤΔ Χίου, μοιράστηκαν το Ιο βραβείο 

και τους απενεμήθη αναμνηστική πλακέτα
• ΤΔ Ηλείας, Θεσσαλονίκης και Καρδίτσας απενεμήθη 

έπαινος μετ' αναμνηστικού διπλώματος
► ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

• ΤΔ ΔΡΑΜΑΣ στην οποία απενεμήθη το Ιο βραβείο 
και αναμνηστική πλακέτα

• ΤΔ Σάμου και Ηρακλείου απενεμήθη έπαινος μετ' 
αναμνηστικού διπλώματος

Επίσης αναμνηστική πλακέτα απενεμήθη στην ΤΔ Ηρα
κλείου για την άψογη διοργάνωση της 1ης Παγκόσμιας 
Συνάντησης Γυναικών -  Αστυνομικών μελών ΙΡΑ. Οι σύ
νεδροι. είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν πλήρως για 
τις δραστηριότητες της. Ένωσης μας. την προηγούμενη
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χρονιά, τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Διεθνές επίπεδο, για 
τις ενέργειες που έχουν γίνει και για τις εξελίξεις για την 
απόκτηση του νέου ξενώνα μας στο Νυμφαίο Φλώρινας, 
αλλά και στους υποδιαδικασία ίδρυσης ξενώνες Στερνών 
Χανίων και Βόλου
Παρουσιάστηκε επίσημα και σε πανηγυρική ατμόσφαιρα 
η πρώτη επίσημη έκδοση του Ελληνικού Εθνικού Τμήμα
τος ΔΕΑ, με τίτλο "SERVO PER AMIKECO Ένα μπουκέτο 
συναισθήματα και λέξεις". Μια ποιητική συλλογή με πο
νήματα των μελών μας. Επεδόθησαν αντίτυπα στους εκ
προσώπους των Τοπικών Διοικήσεων, αλλά και στους δύο 
εκ των δημιουργών που ήταν παρόντες. στον κ. Χρήστο 
Κοντάκο και στην κυρία θωμαΐδα Γιαννακοπούλου . Έγι
νε παρουσίαση της επικείμενης φιλικής συνάντησης στα 
Τρίκαλα και αποφασίστηκε η Φιλική Συνάντηση το 2017 να 
γίνει στον Πειραιά.
Το Συνέδριό μας έκλεισε με την καθιερωμένη εκδρομή 
περιήγηση στις ομορφιές του νησιού και την αποχαιρετι
στήρια βραδιά με ζωντανή μουσική και ζακυνθινές καντά
δες. την οποία τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. Σταύρος Κοντονής και ο Δήμαρχος Ζακυν- 
θίων κ. Παύλος Κολοκωτσάς.
Οι σύνεδροι, παρατηρητές και εκδρομείς απεχώρησαν 
έχοντας αποκομίσει τις καλύτερες εντυπώσεις από την 
άψογη διοργάνωση . αλλά και τη Ζακυνθινή φιλοξενία 
της οποίας έτυχαν
Το ΔΣ του Εθνικού Τμήματος, αισθάνεται την ανάγκη να 
εκφράσει την ευαρέσκειά του και να εκφράσει τις ευχα
ριστίες του στη διοργανώτρια ΤΔ Ζακύνθου, στη φυσική 
και πολιτική ηγεσία του Σώματος για την πολύτιμη αρωγή, 
στους χορηγούς και βεβαίως σε όλους τους σύνεδρους 
που συνετέλεσαν στο να διεξαχθεί ένα πανελλήνιο συνέ
δριο υψηλού επαγγελματικού επιπέδου. ■

SERVO PER AMIKECO
(υπηρετώ δια της φιλίας)



I  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
► Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

Wa. ηχήσει όλος ο α ιθ έρ α ς  

η γη, οι Μ λ α σ σ ε ς  κ α ι οι tfi/ο ίς  τ η ν  αι/έμvjv... 
Ό ρ η  κα ι ΤέμιΜ α ιγή α τε  

'Γ\χοί κα ι φ ν ν ί ς  t w  ύ ο ν λ ι ιΰ ν  ύ α ν σ α τ ε ,  
Γ ια τ ί μ έ λ λ ε ι  ν α  μας σ ν ν τ ρ ο ρ ε ν σ ε ι  ο Φοίβος 

ο Φ νοφ όρος & α ο ιλ ενς ~ »

<fίva^ προνόμιο της Ολυμπίας -  Γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων -  να αποτελεί την αφετηρία της παγκόσμιας 
γιορτής συναδέλφωσης, όπως είναι οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όλοι όσοι πάτησαν την ήρεμη κοιλάδα του 
Αλφειού έχουν αισθανθεί το μοναδικό μήνυμα που εκπέμπει αυτό το τοπίο. Τη διαχρονική πίστη στην άμιλλα, την 

ειρήνη και την συναδέλφωση ανάμεσα στους λαούς.
Πριν από χιλιάδες χρόνια, φωτισμένοι άνθρωποι άκουσαν την προσταγή αυτή και δημιούργησαν το Ολυμπιακό θαύμα, 

μια γοητευτική πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Οι δοκιμασίες της ιστορίας δεν έσβησαν την Ολυμπιακή Φλόγα. 
Η αναβίωση των αγώνων πριν από 120 περίπου χρόνια άνοιξε μια νέα σελίδα για την ανθρωπότητα, μια ελπιδοφόρα 
προοπτική για κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.

Με μεταφυσικό δέος παρακολουθούμε κάθε φορά την λαμπρή τελετή αφής της μοναδικής Ολυμπιακής Φλόγας, που 
φέτος συμπληρώνει 80 χρόνια από την πρώτη Αφή του 1936. Ανανεώνουμε έτσι το πανάρχαιο μήνυμα αυτού του Τόπου 
και το απευθύνουμε με την ευκαιρία των XXXI Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Rio De Janeiro σε κάθε Χώρα, σε κάθε 
Λαό. σε κάθε Ανθρωπο ξεχωριστά, καλώντας τους να παραμερίσουν τα πάθη και τις έριδες, που ξεριζώνουν ανθρώπους 
από τα σπίτια τους και δημιουργούν καραβάνια προσφύγων. Τους καλούμε να συμμετάσχουν έστω και για λίγες ημέρες 
στην Ολυμπιακή Εκεχειρία βιώνοντας το μεγαλείο του Ολυμπισμού.

Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία στο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση». (Ευθύμιος Κοτζάς. Δήμαρχος Ολυμπίας)

Στο Βωμό της Ήρας. μπροστά από το ναό της θεότητας, 
λιτό και μυσταγωγικό, πραγματοποιείται το τελετουργικό 
της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Ιέρειες με αρχαϊκή 

ενδυμασία, πλαισιώνουν το Βωμό, ενώ η Πρωθιέρεια με επί
κληση στο θεό Απόλλωνα, ανάβει τη δάδα, χρησιμοποιώντας 
το κοίλο κάτοπτρο.

Η φωτιά, σύμβολο της νίκης του ανθρώπου, του ορθολο
γισμού. της ελευθερίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας, 
σύμφωνα με το μύθο του Προμηθέα, φλέγεται εις ανάμνηση 
της φλόγας, που έκαιγε κατά την αρχαιότητα στο Βωμό της 
Εστίας στο Πρυτανείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η Πρωθιέρεια στη συνέχεια μεταδίδει τη φλόγα σε ένα
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μικρό πήλινο αγγείο και σε πομπή με όλες τις ιέρειες κατευ- 
θύνεται προς το Στάδιο. Περνώντας από την Ελιά στέκονται 
και ο «αμφιθαλής παις». (ένα παιδί, που έχει εν ζωή και τους 
δύο γονείς του) θα κόψει ένα κλαδί, σύμβολο της ειρήνης 
και βραβείο νίκης. Στο στάδιο η Πρωθιέρεια ανάβει τη δάδα 
του πρώτου δρομέα και η λαμπαδηδρομία ξεκινά. Η φλόγα 
θα περάσει από χέρι σε χέρι ενώνοντας τους ανθρώπους και 
στέλνοντας το μήνυμα της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της 
συναδέλφωσης των λαών.

Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι αυτή η τελετή είναι η ανα
βίωση της τελετής, που λάμβανε χώρα κάθε τέσσερα χρόνια 
στον ίδιο χώρο, πριν την έναρξη των αρχαίων ολυμπιακών 
αγώνων. Τα πράγματα όμως, είναι κάπως διαφορετικά. Αρ
χικά, στις αρχαίες ολυμπιάδες, όλες οι φλόγες, που άναβαν 
στους βωμούς του ιερού προέρχονταν από την άσβηστη φλόγα 
της Εστίας, η οποία υποθέτουμε ότι βρισκόταν στο Πρυτανείο. 
Αυτό ήταν ένα σχετικό μικρό κτίριο, πολιτικό και διοικητικό 
κέντρο του ιερού.

Πολλοί αρχαίοι λαοί και πολιτισμοί θεωρούσαν τη φωτιά 
πράγμα ιερό, θεϊκό, μαγικό ή εξαγνιστικό. Την εποχή πριν 
την επινόηση των αναπτήρων, το άναμμα μιας φωτιάς ήταν 
πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Ήταν, επομένως, ανα
γκαίο να υπάρχει πάντα μια φωτιά από την οποία μπορούσε 
κάποιος να ανάψει ένα λυχνάρι ή ένα πυρσό σε περίπτωση 
ανάγκης. Όλες οι αρχαίες ελληνικές πόλεις διέθεταν τπ δική 
τους άσβηστη φωτιά, την οποία φρόντιζαν οι ιέρειες της Εστί
ας. Όλα τα σπίτια είχαν αναμμένο το βράδυ ένα λυχνάρι, ή 
τη θράκα. Όλες οι ιερουργίες ξεκινούσαν με το άναμμα μιας 
φωτιάς, ακόμη κι όσες δεν περιελάμβαναν θυσία.

Οι πληροφορίες για τις τελετές, που γίνονταν στην Ολυ
μπία την αρχαιότητα, είναι ελάχιστες. Οι αρχαίοι συγγραφείς 
τις αναφέρουν ελάχιστα ή καθόλου επικεντρώνοντας την 
προσοχή τους στα αγωνίσματα, τους νικητές και άλλα αξιο
μνημόνευτα συμβάντα των αγώνων.

Στους αρχαίους αγώνες δεν υπήρχε αφή της Ολυμπιακής 
Φλόγας, ούτε λαμπαδηδρομία. Το άναμμα μιας φλόγας για τη 
διάρκεια των αγώνων έγινε για πρώτη φορά στους Ολυμπι
ακούς του 1928 στο Άμστερνταμ, γινόταν στο στάδιο κι όχι 
στην Ολυμπία. Αυτό έγινε για πρώτη φορά το 1936 για τους 
Ολυμπιακούς του Βερολίνου.

Οι αγαλμάτινες και στυλιζαρισμένες χειρονομίες των γυ
ναικών, που ενσαρκώνουν τις ιέρειες και των ανδρών που 
τις συνοδεύουν, οφείλονται στην προσπάθεια της κλασσικι- 
στικής αναβίωσης του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα και 
ιδιαίτερα στην Εύα Πάλμερ - Σικελιανού. η οποία, λίγα χρόνια 
νωρίτερα, είχε προσπαθήσει να αναβιώσει τα Πύθια, στους 
Δελφούς.

Η Εύα Σικελιανού ήταν θαυμάστρια του αρχαίου πολιτι
σμού. Στις γνωριμίες της συγκαταλεγόταν η διάσημη ηθοποι
ός Σάρα Μπερνάρ. κατεξοχήν εκπρόσωπος της στομφώδους 
απαγγελίας με μεγάλες, δραματικές χειρονομίες, ενώ ήταν 
φίλη της Ισιδώρας Ντάνκαν. η οποία δημιούργησε μια νέα 
σχολή χορού, αντλώντας έμπνευση από τις στάσεις αρχαί
ων αγαλμάτων. Η συμβολή όλων αυτών των επιρροών ήταν 
προφανής στις θεατρικές παραστάσεις, που διοργάνωσε η 
Εύα Σικελιανού στους Δελφούς, οι οποίες με τη σειρά τους 
επηρρέασαν σκηνοθέτες και ηθοποιούς αρχαίου δράματος 
για πολλά χρόνια, όπως, επίσης, και τους χορογράφους της 
τελετής αφής της Ολυμπιακής φλόγας.

Λαμπαδηδρομίες δεν υπήρχαν στους Αρχαίους Αγώνες, 
ωστόσο διεξάγονταν λαμπαδηδρομίες στην Αθήνα και άλλες 
πόλεις προς τιμή διάφορων θεών, συμπεριλαμβανομένου και 
του Προμηθέα.

Η φλόγα αντιπροσωπεύει την «προσπάθεια για τη νίκη», 
Ο αναβιωτής των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων Πιέρ ντε 
Κουπερτέν είχε υποστηρίξει ότι η Ολυμπιακή Φλόγα είναι 
συνδετικό σημείο μεταξύ των παλαιών και σύγχρονων αγώ
νων και συνιστά την ανανέωση των Ολυμπιακών Αγώνων, που 
αντλούν τη δύναμη από τους αρχαίους...

Για να υπάρχει πάντα αυτό το συνδετικό σημείο η φλόγα 
σβήνει μόνο όταν τελειώσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες κατά τη 
διάρκεια της τελετής λήξης. Με το σβήσιμό της σηματοδο- 
τείται το τέλος της διοργάνωσης και η έναρξη προετοιμασίας 
για την επόμενη, τέσσερα χρόνια μετά.

Το 1976 συνέβη ένα απρόοπτο στο Ολυμπιακό Στάδιο του 
Μόντρεαλ. Εξαιτίας νεροποντής η Ολυμπιακή φλόγα στον 
βωμό έσβησε και ένας εργάτης, με φόβο ότι μπορεί να χάσει 
τη δουλειά του, πήγε και τον άναψε με τον ... αναπτήρα του. 
Από τύψεις ομολόγησε την ενέργειά του και έτσι ο βωμός 
άναψε και πάλι από την εφεδρική λυχνία, που πάντα υπάρχει, 
για να μη διακόπτεται ποτέ η σύνδεση των σύγχρονων αγώνων 
με τους αρχαίους και με τα ιδεώδη, που οι αθλητές στην πα- 
λαίστρα και στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας προσπαθούσαν 
να υπερασπιστούν.

Η φλόγα, που άναψε στις 21 Απριλίου στην Αρχαία Ολυ
μπία, θα σβήσει στις 21 Αυγούστου, ακριβώς τέσσερις μήνες 
μετά, και αφού θα φωτίζει από τις 5 Αυγούστου και καθόλη 
τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων το θρυλικό 
Στάδιο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο. ■

‘ Ευχαριστούμε το Διοικητή κοι τους συναδέλφους του Α.Τ. Αρχαίος Ολύμπιος για την 
οποστολή φωτογραφικού υλικού.

Διοδικτυογραφία
1 . www.visitgreece.gr, «Το ελληνικό φως στους λαούς του κό

σμου».
2 . h ttp ://a ris to te lisgu idegr.w ordpress.com , «Ολυμπιακή Φλό

γα: Μια σύντομη αναδρομή.
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H ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Του ΑνΒ/μου Οδυσσέα Παππά

Ξενοφών και Γιώργος Κουτσιούμπας:
Δύο Αστυνομικοί Εκπρόσωποι 

του Αθλήματος των Ολυμπιονικών

Οι αδερφοί Ξενοφών και Γιώργος Κουτσιούμπας υπηρε
τούν στην Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Α.Ε.Α. και είναι Ολυμπιονίκες στο άθλημα της πά

λης. Αμφότεροι κατάκτησαν την 7η θέση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας. Έχουν κατακτήσει μετάλλια σε παγκό
σμια πρωταθλήματα πάλης και έχουν αναδειχθεί επανειλημ
μένους πρωταθλητές Ελλάδας. Πρόσφατα αναδείχθηκαν για 
ακόμη μία φορά πρωταθλητές Ελλάδος στις κατηγορίες των 
130 και 98 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης αντίστοιχα, γεγο
νός που τους έδωσε το δικαίωμα να αγωνιστούν στο προολυ- 
μπιακό τουρνουά της Κωνσταντινούπολης με στόχο την πρό
κριση στους Αγώνες του Ρίο. κάτι που δυστυχώς δεν συνέβη.

Πώς ασχοληθήκατε με το άθλημα της πάλης; Πόσα χρόνια 
είστε μέλη της εθνικής ομάδας;

Με το άθλημα της πάλης ασχοληθήκαμε εντελώς τυχαία, 
καθώς στην πόλη των Τρικάλων όπου και μεγαλώσαμε, το γυ
μναστήριο ήταν πολύ κοντά στο σπίτι μας και όταν πήγαμε 
πρώτη φορά στην ηλικία των 10 και 9 ετών αντίστοιχα, ενθου
σιαστήκαμε με το χώρο, αφού λόγω των στρωμάτων έμοια
ζε με τεράστιο παιδότοπο, αλλά και επειδή η προπόνηση με

τον τρόπο που γινόταν έμοιαζε με παιχνίδι! Είμαστε μέλη της 
εθνικής ομάδας από το 1997. όντας έφηβοι, μέχρι και σήμε
ρα, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα 
και Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ποια τα οφέλη για ένα παιδί από την ενασχόληση με την 
πάλη;

Τα οφέλη που αποκομίζει από την πάλη ένα παιδί είναι 
πάρα πολλά.

Εκτός από τη σωστή εκγύμναση ολόκληρου του σώματος 
και την τέλεια φυσική κατάσταση που προσφέρει το άθλημα, 
το παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση, πειθαρχεία, σεβασμό και μα
θαίνει να συνεργάζεται σε ομαδικό πνεύμα, εφόδια τα οποία 
είναι απαραίτητα για τη σωστή διαμόρφωση του χαρακτήρα 
και το βοηθούν στη ζωή γενικότερα.

Τι σκέφτεται ένας παλαιστής μπαίνοντας στην παλαίστρα;
Ο παλαιστής, όπως και κάθε αθλητής πριν από κάθε αγώ

να προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ήρεμος και συγκε
ντρωμένος γίνεται. Ουσιαστικά, προσπαθεί να μην αποσπάται 
η συγκέντρωση του από περιττές σκέψεις. Μένει προσηλωμέ-
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νος στο στόχο του. ο οποίος είναι να δώσει τον καλύτερο του 
εαυτό, ώστε να πάρει το καλύτερο αποτέλεσμα.

Τι περιλαμβάνει το καθημερινό πρόγραμμα ενός παλαιστή;
Το καθημερινό πρόγραμμα ενός παλαιστή περιλαμβάνει, 

ανάλογα με την περίοδο, έως και τρεις προπονήσεις.
Οι προπονήσεις περιλαμβάνουν τρέξιμο, πάλεμα, ασκήσεις 

ενδυνάμωσης και ασκήσεις βελτίωσης της τεχνικής. Επίσης, 
μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της καθημερινότητας του παλαιστή.

Ως πρωταθλητές Ελλάδας συμμετείχατε στο παγκόσμιο προ- 
ολυμπιακό τουρνουά της Κωνσταντινούπολης, με σκοπό την 
πρόκριση στους Ολυμπιακούς του Ρίο, η οποία δυστυχώς 
δεν ήρθε. Μιλήστε μας για αυτή την εμπειρία. Πόσο δύσκολο 
είναι για ένα αστυνομικό -  αθλητή να μπει σε αυτή τη διαδι
κασία προετοιμασίας, ώστε να αντιμετωπίσει τους καλύτε
ρους σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπροσώπους του αθλήματος;

Όπως κάθε φορά που εκπροσωπούμε τη χώρα μας σε δι
εθνείς διοργανώσεις, έτσι και φέτος η τιμή για εμάς ήταν με
γάλη. Όλη αυτή η διαδικασία προετοιμασίας απαιτεί τεράστια 
σωματική και ψυχική προσπάθεια.

Δυστυχώς, παρόλο που είχαμε όλη την απαραίτητη στή
ριξη από την υπηρεσία μας. ώστε να μπορούμε να γυμναζό
μαστε. η προετοιμασία μας δεν έγινε με τις κατάλληλες συν
θήκες λόγω των οικονομικών και όχι μόνο προβλημάτων της 
ομοσπονδίας πάλης.

Η πάλη, το άθλημα των ολυμπιονικών, όπως χαρακτηρίζε
ται στη χώρα μας. θα εκπροσωπηθεί στο Ρίο από μόλις μια

αθλήτρια. Υπάρχει μέλλον για την ελληνική πάλη σε επίπε
δο πρωταθλητισμού;

Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα 
πολλά ταλαντούχα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα της 
πάλης. Ωστόσο, προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτά τα ταλέντα, 
είναι αναγκαίο να υπάρξουν αλλαγές στο χώρο. Αν συμβεί αυ
τό, τότε το μέλλον της ελληνικής πάλης προβλέπεται λαμπρό, 
καθώς στις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες υπάρχουν αθλη
τές. που διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο.

Ως παγκόσμιοι πρωταθλητές, κάνοντας χρήση των προνο
μίων που προέβλεπε η Πολιτεία για τους αθλητές, εντα
χθήκατε στο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Μιλήστε 
μας για αυτή την επιλογή, αλλά και για την Υπηρεσία, όπου 
υπηρετείτε.

Στην Ελληνική Αστυνομία ενταχθήκαμε το 2001 ως παγκό
σμιοι πρωταθλητές. Μετά την επιτυχία μας στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Αθήνας, όπου αναδειχθήκαμε ολυμπιονίκες. προ- 
αχθήκαμε στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β'.

Η ένταξή μας στο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. αποτέλεσε μια κα
θαρά συνειδητή επιλογή, καθώς είναι Σώμα, όπου οι αθλητές 
αξιοποιούνται σωστά και τους δίνεται η δυνατότητα να προ
σφέρουν στο κοινωνικό σύνολο. Υπηρετώντας στην Υ.Φ.Α.Α.. 
εκτός των άλλων, συμμετέχουμε σε φιλανθρωπικές εκδηλώ
σεις, που γίνονται από το υπουργείο, ενώ γυμνάζουμε και τους 
δόκιμους στη Σχολή Αξιωματικών.

Κλείνοντας την αγωνιστική σας καριέρα θα ασχοληθείτε με 
την πάλη μέσα από κάποιο άλλο πόστο;

Με το τέλος του πρωταθλητισμού, φυσικά υπάρχει η σκέψη 
να ασχοληθούμε με την προπονητική, κυρίως σε μικρά παιδιά, 
που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα της πάλης, θεωρού
με υποχρέωσή μας να μεταλαμπαδεύσουμε στις νέες γενιές, 
όλα αυτά που διδαχθήκαμε από τον πρωταθλητισμό και την 
ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο άθλημα! ■
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παπηάς

9οςΤελικός Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης 2015-2016

θεοδωρόπουλος. Κολέγκας, Παπαδόπουλος Γ, Βαρσαμού- 
λης. Βαϊνάς, Μπεκιάρης.

Διαιτητές του αγώνα οι κ.κ θεοδωρόπουλος , Μπού
κας και Καρδάρης

Κριτές του αγώνα οι κ.κ. Οικονομίδης. Καραγεωργίου. 
Παπαγιοβάνης. Αναστασόπουλος

Με την παρουσία τους τίμησαν τη διοργάνωση, ο Υπαρ- 
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΔΙΑΜΑ- 
ΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ο Υποστράτηγος (ε.α) κ. ΚΩΝΣΤΑ- 
ΝΤΗΣ Πέτρος, ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυν. Β/Α Αττικής 
Ταξίαρχος κ. ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ Κων/νος. ο Δ/της της Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος κ. ΚΑΤΣΙ- 
ΦΑΣ Λάμπρος, τα μέλη των Δ.Σ. της Α.Ε.Α.Ε. και του πα
ραρτήματος Αττικής, υπηρεσιακοί και μη παράγοντες, κα
θώς και πλήθος συναδέλφων. Η Ένωσή στα πλαίσια της 
διοργάνωσης και της διεξαγωγής του Κυπέλλου Καλαθο
σφαίρισης. τίμησε την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της 
Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής, καθώς και 
το Σύνδεσμο Κριτών Καλαθοσφαίρισης Αττικής. Ο Πρόε
δρος της Α.Ε.Α.Ε. Υ/Α' κ. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης ευχαρίστησε 
τόσο τον Υπαρχηγό. Αντιστράτηγο κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ 
Ιωάννη, όσο και τους παρευρισκόμενους για τη στήριξή 
τους στον αστυνομικό αθλητισμό και στις διοργανώσεις 
της Αθλητικής Ένωσης, ενώ συνεχάρη τους αθλητές όλων 
των ομάδων για τη συμμετοχή τους στο θεσμό του κυπέλ
λου και δεσμεύτηκε, πως η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών 
Ελλάδος θα στηρίξει οποιονδήποτε αστυνομικό αθλητή 
θελήσει να αθληθεί σε εγχώριο και πανευρωπαϊκό επίπε
δο. σεβόμενος τους στόχους και το σκοπό της Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος. ■

Τ ην Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 πραγ
ματοποιήθηκε ο Τελικός του 9ου Κυ
πέλλου Καλαθοσφαίρισης αστυνομικών 

υπηρεσιών Ν. Αττικής που διοργάνωσε η Αθλη
τική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος. 0 αγώνας 
πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο 
των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ολυμπι
ακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «ΣΠΥΡΟΣ 
ΛΟΥΗΣ» και οι φιναλίστ ήταν η ομάδα του Α.Τ.
Πεντέλης και η ομάδα του Β' Τ.Τ. Αυτ/μων Ατ
τικής. Στο αγωνιστικό σκέλος του αγώνα, η 
ομάδα του Α.Τ. Πεντέλης επέβαλε από την αρ
χή του αγώνα το ρυθμό της και όντας ανώτερη 
καθ' όλη τη διάρκεια, επικράτησε με τελικό 
σκορ 103-6^, κατακτώντας το έβδομο κύπελλο 
στις τελευταίες εννιά διοργανώσεις, συνεχίζοντας να γρά
φει ιστορία. Πολυτιμότερος παίκτης ανακηρύχθηκε ύστερα 
από ομόφωνη απόφαση της επιτροπής και των προπονη
τών. ο Δ/της του Α.Τ. Ο.Α.Κ.Α Α/Β' κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Ηλίας. 
της ομάδας του Α.Τ. Πεντέλης. Άπαντες τόνισαν τη μεγάλη 
επιτυχία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος να 
διεξαχθεί ο 9ος Τελικός Κυπέλλου καλαθοσφαίρισης στο 
καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας και ένα από τα καλύτερα 
της Ευρώπης και ανανέωσαν το ραντεβού τους, στους τε
λικούς του Πρωταθλήματος.

Συνθέσεις ομάδων:
Α.Τ. Πεντέλης : Προπονητές: Γρίμμας & Τζατζάκης 
Αθλητές : Γεωργοπαπαδάκος. Τσούτσος. Κωνσταντώ- 

νης. θέος. Μαλούκος. Μυλωνίδης. Δουβλαντώνης, Κοθράς 
Παντ.. Χριστοφάκης. Μπάκας. Καϋμενάκης. Τσαγκάρης, 
Καλφούντζος. Νίκου. Χριστοφάκης.

Β' Τ.Τ. Αυτ/μων: Προπονητές: Κατσιώτης & Ντούφας 
Αθλητές : Μαλιαρίτσης. Κωνσταντινίδης, Αναγνωστό- 

πουλος. Ντουμάνης. Λαμπρόπουλος, Παπαδόπουλος Δ..
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Δύο Αστυνομικοί στο Βάθρο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος
Πρακτικής Σκοποβολής Λειόκαννων Όπλων

Τ ην Κυριακή 27/03/2016. στον Α' Αγώνα Πρακτικής 
Σκοποβολής Όπλων Χειρός Athens Cup, που διορ- 
γανώθηκε από τον Όμιλο Αθλητών Πρακτικής Σκο

ποβολής (ΟΑΠΣ). πραγματοποιήθηκε βράβευση από τη Σκο
πευτική Ομοσπονδία Ελλάδος για τα Πανελλήνια Πρωταθλή
ματα Όπλων Χειρός και Λειόκαννων Όπλων, των ετών 2014 
και 2015. Για το έτος 2014 στην κατηγορία Standard Λειό
καννων Όπλων βραβεύτηκαν δύο εκπαιδευτές της Ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ.. ο Αστ/κας Φιλίππου Γεώργιος, ο οποίος κατάκτησε 
την 1 η θέση και ο Αστ/κας Καρασούλος Δημήτριος. ο οποί
ος κατάκτησε τη 2η θέση. Αντίστοιχα, για το έτος 2015 στην 
ίδια κατηγορία, ο Αστ/κας Φιλίππου Γεώργιος κατάκτησε εκ 
νέου την 1η θέση, ενώ ο Αστ/κας Καρασούλος Δημήτριος 
την 3η θέση. Με αυτές τους τις νίκες κατάφεραν να προ- 
κριθούν στην Εθνική Ομάδα Πρακτικής Σκοποβολής και να 
συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα I.PS.C. Shotgun, 
το οποίο έλαβε χώρα τον περασμένο Σεπτέμβριο στην πό
λη Agna της Ιταλίας. Στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα έλα
βαν μέρος αθλητές από 39 χώρες και οι ανωτέρω Αστ/κες 
κατάκτησαν την 8η θέση στο αγώνισμα του Ομαδικού στην

4° Πανελλήνιο Τουρνουά Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Αστυνομικών

Αστυνομικών Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, στις αθλητι
κές εγκαταστάσεις του προαναφερόμενου συλλόγου. Συ
γκεκριμένα. πραγματοποιήθηκαν αγώνες στις κατηγορίες 
«Απλό ανδρών» και «Διπλό ανδρών». όπου συμμετείχαν 
αθλητές από όλη την Ελλάδα. Οι διαγωνιζόμενοι χωρίστη
καν σε ομίλους, από όπου προκρίθηκαν στην επόμενη φά
ση οι δύο πρώτοι, ενώ οι δύο δεύτεροι ακολούθησαν τη 
διαδικασία αγώνων για την καλύτερη κατάταξη. Στη συνέ
χεια οι νικητές διασταυρώθηκαν μεταξύ τους, φθάνοντας 
στους τελικούς. Το επίπεδο των αγώνων ήταν πραγματι
κά πολύ υψηλό, κάτι που εξέπληξε ευχάριστα τόσο τους 
διοργανωτές όσο και τους διαγωνιζόμενους. Στο μεγάλο 
τελικό της κατηγορίας «απλό ανδρών». για τέταρτη συνε
χή χρονιά, αναδείχτηκε νικητής ο ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γε
ώργιος. με δεύτερο το ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ Αριστοτέλη. Την 
τρίτη θέση στην κατάταξη, κατέλαβαν οι ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Βαρδής και ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος. Στην κατηγορία
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Τ ην Κυριακή 17-4-2016 η Αθλητική Ένωση Αστυνο
μικών Ελλάδος υπό την αιγίδα της Ελληνικής Φί
λαθλης Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης ( 

Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α) και με τη συνδρομή του αθλητικού σωματείου 
«Άρης Βούλας», διοργάνωσε το 4ο Πανελλήνιο Τουρνουά

κατηγορία Standard. Στην ίδια κατηγορία στο ατομικό, με 
συμμετέχοντες 222 αθλητές, ο Φιλίππου Γεώργιος κατετά- 
γη 28ος και ο Καρασούλος Δημήτριος 67ος παγκοσμίως. ■



I ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

«διπλό ανδρών» νικητές αναδείχθηκαν οι ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος και ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος, και φιναλίστ 
οι ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστοτέλης και ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Βαρδής. Την τρίτη θέση κατέλαβαν ο ΚΙΤΣΙΟΣ Βασίλειος 
με τον ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Παναγιώτη και ο ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γε
ώργιος με τον ΠΑΡΑΣΥΡΗ Ιωάννη. Η επιτυχής διοργάνωση 
των αγώνων, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται, τόσο στη στήρι
ξη του Προέδρου του αθλητικού σωματείου «Αρης Βού
λας» κ. ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ, ο οποίος φιλοξένησε θερμά

τη διοργάνωση και παραχώρησε τον άρτια καταρτισμένο 
αθλητικό χώρο στην Α.Ε.Α.Ε.. όσο και στη συμβολή του κ. 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ηλία ο οποίος με τις πολύτιμες γνώσεις 
του συνέβαλε καταλυτικά στη διαδικασία διεξαγωγής και 
ολοκλήρωσης του τουρνουά. Τα έξοδα διαμονής και με
τακίνησης, επιβάρυναν τους ίδιους τους αθλητές αποδει- 
κνύοντας περίτρανα την αγάπη τους για το άθλημα αυτό, 
ενώ οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε ημέρα και ώρες, 
που οι συμμετέχοντες δεν είχαν υπηρεσία. ■

Αγώνες πρωταθλημάτων στρατιωτικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας

Δ
ιεξήχθησαν οι αγώνες πρωταθλημάτων στρατιω
τικών Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας από 10 έως 17 Απριλίου 2016, στην Αθή

να και στη Θεσσαλονίκη.
Η Σχολή Αστυφυλάκων συμμετείχε σε όλα τα αθλήμα

τα, με αποστολές, που αποτελούνταν από Δόκιμους Αστυ
φύλακες όλων των Τ.Δ.Α., και διακρίθηκε ως ακολούθως:
1) Την πρώτη θέση κατέλαβε η ομάδα πετοσφαίρισης γυ

ναικών στους αγώνες, που διεξήχθησαν στη Θεσσαλονίκη 
υπό την αιγίδα της Σ.Σ.Α.Σ.

2) Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Δ.Α. ΚΑΤΟΣΤΑΡΗΣ Χαρά- 
λαμπος-Αναστάσιος στα ΙΟΟμ ελεύθερο στους αγώνες 
κολύμβησης ανδρών, που διεξήχθησαν στην Αθήνα υπό 
την αιγίδα της Σ.Σ.Ε.

3) Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Δ.Α. ΚΑΤΟΣΤΑΡΗΣ Χαράλα- 
μπος-Αναστάσιος στα ΙΟΟμ πεταλούδα στους ανωτέρω 
αγώνες κολύμβησης ανδρών.

4) Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Δόκιμος Αστυφύλακας ΙΑ- 
ΤΡΟΥΔΗ Σοφία στα 50μ ύπτιο, στους αγώνες κολύμβη
σης γυναικών, που διεξήχθησαν στην Αθήνα υπό την αι
γίδα της Σ.Σ.Ε.

5) Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Δόκιμος Αστυφύλακας ΙΑ- 
ΤΡΟΥΔΗ Σοφία στα ΙΟΟμ ελεύθερο, στους ανωτέρω αγώ
νες κολύμβησης γυναικών.

6) Δεύτερη θέση κατέλαβε η ομάδα κολύμβησης ανδρών 
στο ομαδικό 4χ100μ.

7) Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Δόκιμος Αστυφύλακας 
ΦΟΥΡΑΚΗΣ Γεώργιος στα 800μ στίβου ανδρών, στους 
αγώνες, που διεξήχθησαν στην Αθήνα υπό την αιγίδα 
της Σχολής Ικάρων.

8) Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Δόκιμος Αστυφύλακας 
ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ Μαριάνθη στα 800μ στίβου γυναικών, 
στους αγώνες, που διεξήχθησαν στην Αθήνα υπό την αι
γίδα της Σχολής Ικάρων.

9) Την τρίτη θέση κατέλαβε ο Δόκιμος Αστυφύλακας ΑΓ- 
ΓΕΛΑΚΗΣ Ιωσήφ στην αντισφαίριση, που διεξήχθη στην 
Αθήνα υπό την αιγίδα της Σχολής Ικάρων.
Κατά τη διάρκεια τόσο της προετοιμασίας, όσο και της 

διεξαγωγής των αγώνων, οι συμμετέχοντες Δόκιμοι Αστυ
φύλακες απέσπασαν ευμενή σχόλια από τους διοργανωτές 
και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στους αγώνες. ■
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Ο κ. Χρήστος Άνθης, Διευθυντής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρ
κυρας. ευχαριστεί το Δοικητή της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυ
ρας κ. Μάνθο Γιαννούλη και τους 
συνεργάτες του. διότι σχέδιασαν 
και πέτυχαν τη σύλληψη δασκάλου, 
τον οποίο βαραίνουν κατηγορίες για 
ασέλγεια σε ανήλικες μαθήτριες.

Ο κ. Παυσανίας Ζακολίκος τέως 
Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελ
λήνων. με επιστολή του στον Αρχη
γό της Αστυνομίας, ευχαριστεί τους 
υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυ
νομία και ιδιαίτερα την Αστυνόμο Κα 
Χαρτζανιώτη για τη βοήθεια, που του 
προσέφεραν.

Η Διεύθυνση του Βρεφονηπιακού 
Κέντρου Προσχολικής Αγωγής -
Νηπιαγωγείο «Τα Ζουζουνάκια» 
ευχαριστεί το Διοικητή του Αστυνο
μικού Τμήματος Χερσονήσου Α/Α κ. 
Μακρογιάννη Γεώργιο, την Υ/Α Κα 
Ειρήνη Βερεράκη και την Αρχκρύ- 
λακα Κα Κασαπάκη Όλγα για την 
παρουσίαση των κανόνων Οδικής 
Κυκλοφορίας στο Βρεφονηπιακό 
Κέντρο.

Η Κα Γεωργία Βαλαράκη εκ μέρους 
της «ΒΑΛΑΡΑΚΗΣ Σ. Α.Ε.» ευχαρι
στεί τους υπηρετούντες στο Α.Τ. Πε
ριφέρειας Ηρακλείου Κρήτης για τη 
βοήθεια, που τους προσέφεραν. σε 
σοβαρό επεισόδιο, που προκάλεσε 
αλλοδαπός ένοικος του ξενοδοχεί
ου τους.

Οι ιδιοκτήτες της Επιχείρησης - Κα- 
φετέρειας «DOORS», που εδρεύει 
στην πόλη της Άρτας ευχαριστούν 
τον Αστυνομικό Δ/ντή Άρτας, κ. Πάρη 
Νίκου και τους Αστυνομικούς της 
ομάδας Ο.Π.Κ.Ε.. οι οποίοι κατάφε- 
ραν να συλλάβουν πέντε (5) «ΡΟΜΑ», 
οι οποίοι κατηγορούνται για την επί
θεση και την πρόκληση σωματικών 
βλαβών εις βάρος των ιδιοκτητών της

OQP
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
► Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερπ

Κύριο
Κωνσταντίνο Τσουβάλα 
Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

Αριθ πρωτ.: 2863/ΐΚ/μμ 
Χαλάνδρι, 16 Μαίου 2016

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,

Μετά το πέρας των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας και της 
λαμπαδηδρομίας που διεξήχθη για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «ΡΙΟ 2016». θα 
θέλαμε να σας εκφράσουμε τις θερμότερες των ευχαριστιών μας για τη συνδρομή της 
Ελληνικής Αστυνομίας σε όλες τις εκδηλώσεις. Η σωστή οργάνωση, ο επιτυχημένος χειρισμός 
όλων των θεμάτων, επί των οποίων απαιτήθηκε η παρουσία και η συνεισφορά της ΕΛΑΣ και 
η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων των δύο τελετών αλλά και η συμμετοχή των ανδρών 
σας σε όλη τη λαμπαδηδρομία εξασφάλισαν την κατά τρόπο άψογη διεξαγωγή τους.

Επίσης, με την ευκαιρία της παρούσας επιστολής, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη 
διάθεση του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, κ. Ιωάννη Δημητρακόπουλου, ο οποίος με τον 
απόλυτο επαγγελματισμό του συνετέλεσε τα μέγιστα στο συντονισμό και την επιτυχία της 
όλης διοργάνωσης

καφετέριας έξω από το κατάστημά 
τους.

0 Σμχος (1) Αθανάσιος Γκανάς Διοι
κητής της 1Η  Πτέρυγας Μάχης ευ
χαριστεί το Δ/ντή και τους υπηρετού
ντες στην Αστυνομική Δ/νση Ακαρ
νανίας για τη βοήθεια, που τους προ
σέφεραν κατά τη μεταφορά Α/φους 
F-1CG στο Δήμο θέρμου και τη φύ
λαξη των μέσων και υλικών.

0 κ. Ιωάννης Ζαρολιάγκης, Διευθύ- 
νων Σύμβουλος, εκ μέρους της Διοί
κησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων 
ευχαριστεί τον Αρχιφύλακα κ. Κων
σταντίνο Χασόγια. διότι ενώ βρισκό
ταν εκτός υπηρεσίας παρενέβη απο
τελεσματικά σε περιστατικό ένοπλης 
ληστείας στο Κεντρικό Ταχυδρομικό

Κατάστημα Νέας Σμύρνης. Η πα
ρέμβασή του. είχε ως αποτέλεσμα 
τον αφοπλισμό και τη σύλληψη του 
δράστη.

0 κ. Βιτάλης Κατρανίδης ευχαρι
στεί τον Υπαρχιφύλακα Κων/νο Γα- 
ζέτη της ομάδας «Ζ» της Δ/νσης 
Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δι
ότι. αν και είχε τελειώσει τη βάρδιά 
του. καταδίωξε και συνέλαβε ένα 
άτομο, που νωρίτερα είχε αφαιρέ- 
σει το πορτοφόλι του μέσα σε αστι
κό λεωφορείο.

Ανώνυμη κυρία ευχαριστεί τους 
Αστυνομικούς της Ομάδας «ΔΙΆΣ» 
με κωδικό κλήσης 103-1 και 105-2, 
που εκτελούσαν υπηρεσία στο κέ
ντρο της Αθήνας την 29/1/2016. δι-
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ότι βοήθησαν στη γρήγορη μεταφο
ρά του εγγονού της στο νοσοκομείο, 
η ζωή του οποίου βρισκόταν σε κίν
δυνο.

Η Κα Αννα Ευγενίου ευχαριστεί τους 
υπηρετούντες στο Αστυνομικό Τμήμα 
Ηλιούπολης και ιδιαίτερα το Διοικητή 
κ. Γεώργιο Κοκκάλα και τον αστυνο
μικό κ. Ελευθέριο Βαμβακά. οι οποί
οι με τις ενέργειες τους φρόντισαν να 
λυθεί ένα σοβαρό πρόβλημα, που της 
παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια πα
ραμονής της στην Αθήνα.

0 κ. Γεώργιος Γιαννακόπουλος ευ
χαριστεί τον αστυνομικό κ. Παναγιώ
τη Μπαμπούσκα. που υπηρετεί στην 
Τροχαία Ελευσίνας για τη βοήθεια, 
που του προσέφερε. στο ατύχημα, 
που είχε με τη μηχανή του στη γέ
φυρα Ασπροπύργου.

Ο πρόεδρος του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙ
ΖΟΝΤΕΣ» κ. Νικόλαος Ανυφαντής το 
Διοικητικό Συμβούλιο.το προσωπικό 
και οι εκπαιδευόμενοι ευχαριστούν 
το Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας 
της Ηλιούπολης Αστυνόμο Β' Γεώρ
γιο Κοκκάλα και όλους τους υπηρε
τούντες στο Αστυνομικό Τμήμα, διότι 
κατάφεραν να εξαρθρώσουν τη σπεί
ρα κακοποιών, που διέρρηξαντο Κέ
ντρο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Ιδιαίτερα, ευχα
ριστούν και για την ανεύρεση και πα
ράδοση των κλαπέντων.

Η Κα Αλεξία Ματσκά ευχαριστεί 
τους Αρχιφύλακες: Παναγιώτη Δαλ- 
καδά, Ιωάννη Χατζηηλία. Αντώνιο 
Κορδάτο, Ξάνθιππο Αναστασιάδη, 
Δημήτριο Στρίβα και Μιχαήλ Το- 
γκούρη. που υπηρετούν στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων της Δ/νσης Άμεσης 
Δράσης Θεσσαλονίκης, διότι με την 
άμεση παρέμβασή τους απέτρεφαν

την κλοπή του αυτοκινήτου της.

Η Κα Γεωργία Παναγιωτοπούλου 
ευχαριστεί τον Υπαστυνόμο Α'κ. 
Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου. τον Αρ- 
χκρύλακα κ. Χουλιάρα Χρήστο και τον 
Αρχκρύλακα κ. Ιωάννη Κύρου. που 
υπηρετούν στην Υπηρεσία «ΔΙΆΣ.» 
στη Φθιώτιδα, διότι της προσέφεραν 
τη βοήθειά τους στο ατύχημα, που 
της συνέβη.

0 κ. Δημήτριος Σαρηκωνσταντής,
Ανθυπαστυνόμος ε.α. ευχαριστεί 
τον Αρχιφύλακα κ. Νεκτάριο Λι- 
ναρδότο. που υπηρετεί στο Τμήμα 
Τροχαίας Ασπροβάλτας, για τη βο
ήθεια. που προσέφερε στη σύζυγο 
και τον υιό του στους οποίους συ
νέβη μηχανικό πρόβλημα στο αυτο
κίνητό τους.

Η Κα Σοφία Μουρατίδου ευχαριστεί
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Είναι μέσ α  στις υποχρεώ σεις των δημοσ ιογράφω ν να καπ ηριάζρυν τα κακώς κείμενα  αττ όπου και αν 

αυτά προέρχονται, με στοιχεία και πάντα μέσα στα πλίΧστα της δημοσιογραφικής ’ 1 οντολογίας 
Έ ξ Ισου όμω ς έχουν και την υποχρέω ση να υπερθεματίζουν κάποιες συμπ ερ ιφορές οι οποίες έχουν 

αντίκτυπο στη καθημερινή ζωή των πολιτών.
Θ έλω  με το σημείωμά μου αυτό να σναφερθώ  στο δ ιαφορετικό ήθος και ύφος που διοθέτουν δύο 
ανώτατοι αξιωματικοί π|ς Ελληνκής Αστυνομίας που υπηρετούν σπιν Δ ιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών. 

Αναφέρομαι στον διοκηπ^ της Τροχαίας Αθηνώ ν Αστυνομικό Δ ιευθυντή Γιώργο Διαμαντόττουλο και τον 
Αστυνόμο Α  Γιώργο Ν ιά ιη  οι οποίοι είνα ι ένα  ζωντανό παράδειγμα π ρος μίμηση.

Βρέθηκα πριν από μέρες στη Τροχαία
κ α  διαβαίνοντας τον πρώτο όροφο του κτιρίου συνάντησα πάνω από 150 π αλίπ ς οι οποίοι είχαν 

επ ισκεφτεί τη Τροχαία ο καθένας για  το δικό του λόγο.
Μου έκανε εντύπωση, τόσο η τάξη που επ ικρατούσε όσο και ο τρόπος π ου ο  Αο λ . νόμος Α  Γιώργος 
Ντάτης κ α  οι συνεργάτες του αντιμετώπιζαν τον καθένα κ α  την κεβεμ ιά  ξεχωριστά με ευγένε ια , προθυμία 
κ α  διάθεση εξυπηρέτησης, προσπαθώντας να δώ σουν λύση στο πρόβλημά τους.
Ορισμένοι θέλανε να δούνε και τον δ ιοκηπ ^.Κα εκ ε ί η μεγάλη έκπληξη. Η  πόρτα του γραφείου του 
ορθάνοιχτη και ο  ίδιος ο Αστυνομικός Δ κυθυντής ευγενή ς οικοδεσπόπ ις να π κ ις  υποδέχεται με 
( υ α σ θ η α ΐα  και ανθρω πιά έτοιμος να ακούσει το παράπονό τους και να τους βρει λύση στο πρόβλημά 

τους
Κοινή διαπ ίστω ση Και αυτοί που έφευγαν, χωρίς να  τους έχει δοθεί ικαναποιηπκή λύση ατο αίτημά τους, 

είχαν αποκομίσει τις καλλίτερες εντυπώ σεις.
Ε ίπαμε καλή η κριτική αλλά απαραίτητος και ο  δημόσ ιος έπαινος για δυο αξιωματικούς της Τροχώας που
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τον αστυνομικό κ. Βασίλειο Μιχαη- 
λίδη, που υπηρετεί στο Τμήμα Συνο
ριακής Φύλαξης Πολυκάστρου, διότι 
βρήκε και παρέδωσε βιβλιάριο κατα
θέσεων. το οποίο περιείχε χρηματι
κό ποσό και απωλέσθη στην περιοχή 
του Πολυκάστρου.

Ο κ. Παύλος θωμόγλου ευχαριστεί 
τους Ειδικούς Φρουρούς: Παναγιώτη 
Κορδάτο. Νικόλαο Τσιμητάκη. Πανα
γιώτη Χατζηαναστασίου και Ανδρέα 
Νικολάίδη, που υπηρετούν στην «ΔΙ. 
ΑΣ. Β/Α Αττικής», για την ανεύρεση 
σε σύντομο χρονικό διάστημα του 
κλαπέντος αυτοκινήτου του.

Η Κα Παρασκευή Θεοχάρη - Παπα- 
δημητρίου ευχαριστεί τον Ανθυπα- 
στυνόμο κ. Θεόδωρο Νικολάου του 
Τμήματος Άρτας, διότι με προσωπι

κό ενδιαφέρον ανέλαβε την υπόθεση 
κλοπής χρημάτων, που έγινε στο σπί
τι της. και με τη βοήθειά του μπόρε
σε να της δημιουργηθεί και πάλι το 
αίσθημα της ασφάλειας και της σι
γουριάς.

Η Κα Βασιλική Παπανικολάου ευχα
ριστεί τους υπηρετούντες στην Ομά
δα «ΔΙΆΣ» και ιδιαίτερα τους: κ. Ιω
άννη Χουλιαράκη, κ. Γεώργιο Κομίνη. 
και κ. Παναγιώτη Μαντζουρανάκη. 
διότι εντόπισαν και της παρέδωσαν 
τη τσάντα της, που προηγουμένως, 
άγνωστοι της είχαν αρπάξει.

Ο κ. Γεώργιος Δημογέροντας ευχα
ριστεί τους αστυνομικούς: Ευάγγελο 
Διάκο, Πολύχρονη Τσώρη και Ιωάν
νη Παπαθεοδώρου, που υπηρετούν 
στην Ομάδα «ΔΙΆΣ.» της Διεύθυνσης

Αστυνομίας Κορινθίας, διότι κατάφε- 
ραν να εντοπίσουν και να του παρα
δώσουν το όχημά του. το οποίο είχαν 
κλέψει από το σπίτι του.

Η Κα Αντιγόνη Λυκοπούλου ευχαρι
στεί τον αστυνομικό κ. Χρήστο Γιού- 
σα, ο οποίος υπηρετεί στο Α.Τ. Παλαι
ού Ψυχικού, διότι με την παρέμβασή 
και τη βοήθειά του σώθηκε από βέ
βαιο θάνατο συνεπεία σοβαρού ατυ
χήματος, που της συνέβη

Ο Ανθυπαστυνόμος κ. Αθανάσιος 
Χειμωνίδης ευχαριστεί το Ίδρυ
μα «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ», το περιοδικό «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ», το Δ.Σ. της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων. Ν. Κιλκίς, 
καθώς και τα μέλη της Ένωσης, για 
την άμεση ηθική και οικονομική υπο
στήριξη, που του παρείχαν στο σοβα
ρό πρόβλημα της υγείας του.

Η Κα Μαρία Μπέρδου ευχαριστεί 
τους αστυνομικούς: Αρχιφύλακα κ. 
Αθανάσιο Παλάσκα, και Αστυφύλα
κα κ. Θεοφάνη Πάνο. που υπηρετούν 
στην «ΑΑλλαγή Περιπολικών», για 
τη βοήθειά τους σε πρόβλημα, που 
παρουσιάστηκε στο parking της οι
κίας της.

Η Κα Σοφία Αποστολίδου ευχαριστεί 
τον Αστυνόμο A ' Κοσμά Τσαλακάνη, 
Διοικητή του Τ.Α. Τούμηας-Τριανδρί- 
ας και τον Ανθυπαστυνόμο κ. Πανα
γιώτη Παπαδόπουλο, που υπηρετεί 
στο Γραφείο Τύπου της ΓΑ.Δ.Ο. για 
τη βοήθεια, που της προσέφεραν σε 
πρόβλημα, που αντιμετώπισε.

Ο κ. Παναγιώτης Δούμας ευχαριστεί 
τους υπηρετούντες στο Τμήμα Ασφα
λείας Αμπελοκήπων Αττικής και τους 
υπηρετούντες στην Άμεση Δράση, 
για τη βοήθεια, που του προσέφεραν 
στη διάρρηξη που έγινε στο κατάστη
μα που διατηρεί.·
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ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

| Μη επανδρωμένος πύργος ελέγχου στη Σουηδία

Οι Σουηδοί προχώρησαν σε μια εκ 
πρώτης άποψης παράτολμη απόφαση, 
αφού έθεσαν σε λειτουργία το πρώτο 
αεροδρόμιο στον κόσμο, όπου ο πύρ
γος ελέγχου είναι πλήρως αυτοματο
ποιημένος και δε διαθέτει ελεγκτές 
εναέριας κυκλοφορίας.

Πρόκειται για το απομακρυσμέ
νο και συχνά παγωμένο αεροδρόμιο 
Omskoldsvik στο βορρά της χώρας, ο 
πύργος ελέγχου του οποίου παρακο
λουθεί την κυκλοφορία των αεροσκα
φών με κάμερες. Τις κάμερες ελέγ
χουν οι ελεγκτές, μόνο που βρίσκο
νται σε ένα άλλο αεροδρόμιο, σε από
σταση περίπου 150 χιλιομέτρων. Οι επι
βάτες των περίπου δέκα αεροπλάνων, 
που καθημερινά πετούν προς και από 
το αεροδρόμιο Omskoldsvik (συνολι

κά 80.000 επιβάτες ετησίως). βλέπουν 
τον πύργο ελέγχου, αλλά δε γνωρίζουν 
ότι στο εσωτερικό του είναι έρημος από 
ανθρώπους.

Ήδη και άλλα αεροδρόμια στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει 
σχετικές δοκιμές. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, οι μη επανδρωμένοι πύργοι 
ελέγχου θα γίνουν της μόδας στο μέλ
λον. αν και τα περισσότερα αεροδρόμια 
θα συνεχίσουν να έχουν ελεγκτές για 
αρκετό ακόμη καιρό. Η αυτοματοποίηση 
των πύργων ελέγχου θα ξεκινήσει από 
τα μικρά αεροδρόμια, αν και σταδιακά 
αναμένεται ότι ολοένα και μεγαλύτερα 
αεροδρόμια θα εισάγουν τη νέα τεχνο
λογία. η οποία διαφημίζεται ως φθη
νότερη και ασφαλέστερη σε σχέση με 
τους υπάρχοντες συμβατικούς πύργους 
ελέγχου. Οι κάμερες μπορούν να εγκα
τασταθούν στα πιο «τυφλά» σημεία ενός 
αεροδρομίου και να δώσουν εξ απο- 
στόσεως στους ελεγκτές καλύτερη θέα 
των αεροπλάνων. Οι υπέρυθρες κάμε
ρες δεν έχουν πρόβλημα να δουν στο 
σκοτάδι, στην ομίχλη, στη βροχή και στο

χιόνι, ενώ οι θερμικοί αισθητήρες είναι 
σε θέση να «πιάσουν» την παραμικρή 
ζωντανή ύπαρξη (π.χ. ένα ζώο), που την 
τελευταία στιγμή μπορεί να διεισδύσει 
στο διάδρομο του αεροδρομίου.

Στο αεροδρόμιο του Omskoldsvik. 
δεν υπάρχουν πια ελεγκτές, αφού ε ί
χαν προηγηθεί δοκιμές επί ενάμισι 
έτος του συστήματος που έχει σχεδιά
σει η σουηδική εταιρεία Saab. Στη θέ
ση τους υπάρχουν 14 ψηφιακές κάμε
ρες υψηλής ανάλυσης που στέλνουν 
εικόνες στους ελεγκτές, οι οποίοι βρί
σκονται στο αεροδρόμιο Sunvsal και 
παρακολουθούν την κίνηση του αερο
δρομίου «τους» σε οθόνες 55 ιντσών. 
Δύο μικρόφωνα στο Omskoldsvik με
ταδίδουν τον ήχο των αεροσκαφών στο 
Sunvsal. Παράλληλα, οι υπολογιστές 
στο Sunvsal συγκρίνουν συνεχώς τις 
διαδοχικές εικόνες, που στέλνουν οι 
κάμερες από το Omskoldsvik και αν 
διαπιστώσουν κάτι ασυνήθιστο, βγά
ζουν προειδοποιητικό σήμα για τους 
ελεγκτές. ■ 
www.afp.com

ΙΤα κολιμπρί χρησιμοποιούν γεράκια 
ως φρουρούς των φωλιών τους

Με αυγά σε μέγεθος κόκκων καφέ, 
οι φωλιές των κολιμπρί αποτελούν εύ
κολη λεία για αρπακτικά. Ωστόσο, μια 
νέα μελέτη δείχνει ότι τα μικροσκοπι- 
κά πτηνά έχουν προσαρμοστεί και απο
φεύγουν τις απειλές εκμεταλλευόμενα 
ένα άλλο αρπακτικό.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περί
που το 80 τοις εκατό των φωλιών κολι- 
μπρί στα βουνά της Αριζόνα είναι χτι
σμένα κοντά σε φωλιές γερακιών, και 
σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτές. Η 
«ζώνη ασφαλείας» από τις φωλιές των

γερακιών αποτρέπει τα άλλα αρπακτικά 
να πλησιάζουν χαμηλά, ώστε να μη γί
νουν και τα ίδια θηράματα.

Ακόμα δεν είναι σαφές το πώς τα 
κολιμπρί συνειδητοποίησαν, ότι η ύπαρ
ξη των φωλιών τους κάτω από αυτές 
των γερακιών θα τα ωφελήσει, αλλά 
φαίνεται να λειτουργεί, διότι μια φωλιά 
κολιμπρί κοντό σε μια φωλιά γερακιών 
έχει ποσοστό επιβίωσης 31 τοις εκατό. 
Αυτό μπορεί να φαντάζει μικρό, ωστό
σο είναι σημαντικό υψηλότερο σε σύ
γκριση με το 6 τοις εκατό που έχουν οι

υπόλοιπες φωλιές κολιμπρί.
Με βάση τα δεδομένα, οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι τα κολιμπρί, που χτί
ζουν τις φωλιές τους σε ακτίνα 180 μέ
τρων από μια φωλιά γερακιού, μπορούν 
να ενισχύσουν τα ποσοστά επιβίωσής 
τους έως και 52 τοις εκατό. ■ 
www.naftemporiki.gr
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Την τεχνολογία, που απαιτείται, για 
να συναντιόμαστε, όταν επικοινωνού
με από απόσταση, έστω και υπό μορ
φή ολογραμμάτων, επιδεικνύουν ερευ
νητές του τμήματος Interactive 3D 
Technologies της Microsoft Research.

Σε ένα εντυπωσιακό βίντεο, ο δι
ευθυντής του Τμήματος Ερευνών 
Shahram Izadi βρίσκεται σε έναν πε
ριορισμένο χώρο που περιβάλλεται 
από κάμερες 3D και άλλο εξοπλισμό 
και ο οποίος απαιτείται, για να μπορεί 
να σταλεί στο άλλο άκρο της σύνδεσης 
στο συνομιλητή του, μια ακριβής ψηφι
ακή αναπαράσταση του ιδίου αλλά και 
των κινήσεών του σε πραγματικό χρό
νο. Αυτή η καινοτόμος αναπαράσταση 
προβάλλεται στα περίφημα γυαλιά της 
Microsoft, τα HoloLens.

Στο βίντεο, ο ερευνητής εμφανίζεται 
να επικοινωνεί φορώντας τα HoloLens

με τη μικρή κόρη του. η οποία βρίσκε
ται σε ένα αντίστοιχα εξοπλισμένο χώ
ρο (δε φορά. όμως, τα ειδικά γυαλιά). 
0 πατέρας μπορεί να δει την κόρη του 
στο χώρο, όπου βρίσκεται, παραμερίζει, 
όταν μοιάζει να περνά από μπροστά του. 
και σκύβει να δει τα παιχνίδια της και να 
αναφερθεί σε αυτά, αφού τα βλέπει στ' 
αλήθεια μπροστά του.

Πάντως, η τεχνολογία αυτή, αν και 
εντυπωσιακή, δεν αναμένεται να δια
τεθεί υπό μορφή προϊόντος σύντομα. 
Εντούτοις, οι πρώτοι προγραμματιστές, 
που δεν αποκλείεται να αξιοποιήσουν 
την ιδέα του λεγάμενου «holoportation», 
θα λάβουν τα developer kits για τα 
HoloLens σύντομα. ■ 
www.wired.com

| Κάνε τις στάχτες δέντρο

Αυτή είναι τουλάχιστον η πρόταση 
μίας καταλανικής startup εταιρείας που 
έχει μία πρωτότυπη ιδέα για το τι μπο
ρείς να κάνεις με την τέφρα ενός αγα
πημένου σου προσώπου.

Αν και στην Ελλάδα η αποτέφρω
ση των νεκρών δεν είναι ιδιαίτερα δι
αδεδομένη. ωστόσο σε άλλες χώρες 
της Δύσης είναι τόσο διαδεδομένη, που 
ορισμένες επιχειρήσεις φαίνεται πως 
έχουν βαλθεί να προτείνουν πρωτό
τυπες μεθόδους αποθήκευσης της τέ
φρας, για όσους δε θέλουν να έχουν 
το αγαπημένο τους πρόσωπο σε μία τε- 
φροδόχο πάνω στο τζάκι ή να σκορπί
σουν τις στάχτες του στη θάλασσα ή το 
βουνό.

Η ιδέα της καταλανικής Bios Urn,

είναι να μετατρέψουν τη στάχτη ενός νε
κρού σε δέντρο. Πώς θα γίνει αυτό; Με 
το Bios Incubator, το πρώτο εκκολαπτή- 
ριο για τη ζωή μετά και την τεφροδό- 
χο Bios Urn. Η τελευταία φιλοξενεί στη 
βάση της. την τέφρα του νεκρού, ενώ 
στο πάνω μέρος της υπάρχει ένα στέλε
χος με χώμα και το σπόρο του δέντρου. 
Η τεφροδόχος εισάγεται στη συνέχεια 
στο Bios Incubator και στην κορυφή του 
προστίθεται ένα σύστημα αισθητήρων 
που θα βοηθήσει στη συνολική φροντί
δα του φιντανιού. Οι αισθητήρες ελέγ
χουν δεδομένα, όπως η υγρασία και η 
θερμοκρασία του χώματος. Ο ειδικός 
αλγόριθμος συνδυάζει όλα αυτά τα στοι
χεία. για να αντιληφθεί τις ξεχωριστές 
ανάγκες του δέντρου σου. Όταν για πα

ράδειγμα χρειαστεί πότισμα, το ενσωμα
τωμένο σύστημα άρδευσης μεταφέρει 
νερό από την ενσωματωμένη δεξαμενή 
του Incubator στο σπόρο. Παράλληλα, 
αισθητήρες ελέγχουν τα επίπεδα υγρα
σίας και τη θερμοκρασία του περιβάλ
λοντος. καθώς και την ηλιακή ακτινο
βολία και σε ενημερώνουν στο app του 
κινητού για το εάν οι συνθήκες είναι κα
τάλληλες ή όχι για το δεντράκι. ■ 
www.protothema.gr
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I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Ω σ τ υ ν ο μ ικ ό  π ρ ό β λ η μ α  ( π α ι χ ν ί δ ι  1)

α
Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

(Αστυνόμος Στεργίου έφτασε στο Σταθμό Λαρίσης λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ, για να επιβιβαστεί στην 
ταχεία για Θεσσαλονίκη, χωρίς να γνωρίζει ότι θα συνταξίδευε με τον παλιό του γνώριμο και γνωστό 
κακοποιό Παππά. ο οποίος είχε δραπετεύσει από τις φυλακές Κορυδαλλού την προηγούμενη εβδομάδα 
και είχε μεταμφιεστεί σε σιδηροδρομικό υπάλληλο, για να ταξιδέψει αθέατος από την αστυνομία.Ήταν περίπου 
45 χρονών και γνωστός για τις διαρρηκτικές του ικανότητες και τις περίτεχνες μεταμφιέσεις του.

Ο πρώτος σιδηροδρομικός υπάλληλος τον υποδέχτηκε θερμά στην πόρτα του βαγονιού της πρώτης θέσης, 
πήρε την βαλίτσα του και τον οδήγησε στο κουπέ του. Ο Αστυνόμος παρατήρησε ότι ο υπάλληλος ήταν χαρα
κτηριστικά άγαρμπος αλλά δεν είπε τίποτα από ευγένεια. Αφού τακτοποίησε τα πράγματά του στην καμπίνα 

του. εμφανίστηκε ο δεύτερος υπάλληλος, ένας πολύ εμφανίσιμος άνδρας γύρω στα 60. με εξεζητημένους τρόπους και 
άψογη συμπεριφορά, για να τον ενημερώσει ότι το εστιατόριο της πρώτης θέσης έχει ανοίξει και πως μπορεί να δειπνήσει αν 
το επιθυμούσε. Μάλιστα έδειξε αμήχανος και ζήτησε συγγνώμη, που δε θυμόταν το όνομα του Αστυνόμου. Αφού απόλαυσε 
ένα καλό δείπνο ο Αστυνόμος επέστρεψε στην καμπίνα του και αποφάσισε να χαλαρώσει με ένα βιβλίο πριν πάει για ύπνο, 
όμως τότε εμφανίστηκε ο τρίτος υπάλληλος, ένας 45άρης άνδρας. λιγότερο φιλικός από τους προηγούμενους υπαλλήλους, 
σχετικά απόμακρος και τυπικός, ο οποίος ενημέρωσε τον Αστυνόμο ότι για όσους επιβάτες της πρώτης θέσης επιθυμούσαν 
ένα ποτό πριν τον ύπνο, το μπαρ του τραίνου θα παρέμενε ανοικτό για μία ώρα ακόμα. 0 Αστυνόμος παρατήρησε ότι η στολή 
του υπαλλήλου ήταν καλοφτιαγμένη και φρεσκοσιδερωμένη. Αποφάσισε, λοιπόν, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και απόλαυσε 
ένα ποτό μαζί με το αγαπημένο του Cohiba. πριν τον ύπνο.

Το επόμενο πρωί, λίγη ώρα πριν τπν άφιξη στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε ο τέταρτος υπάλληλος, ένας άνδρας 
με παιδικό παρουσιαστικό, που μετά βίας έδειχνε 20άρης και ενημέρωσε τον Αστυνόμο, ότι το εστιατόριο της πρώτης θέσης 
λειτουργούσε για πρωινό και καφέ, γεγονός που δεν τον άφησε αδιάφορο, καθώς δε θα είχε ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη, 
αφού έπρεπε να μεταβεί αμέσως στο Αστυνομικό Μέγαρο. Ο ίδιος υπάλληλος τον βοήθησε να αποβιβαστεί με γρήγορες και 
επιδέξιες κινήσεις.

Πριν επιβιβαστεί σε ταξί διαπίστωσε όμως, ότι του έλειπε ο χαρτοφύλακάς του και προσέτρεξε στο σταθμό, αναζητώντας 
τον υπεύθυνο ασφαλείας. Εκείνος τον ενημέρωσε, πως υπήρχαν υπόνοιες για κάποιον από τους υπαλλήλους της ταχείας 
ότι επρόκειτο για το γνωστό κακοποιό Παππά. «Μη σκοτίζεστε περισσότερο. Γνωρίζω ποιος υπάλληλος είναι αυτός που μας 
ενδιαφέρει». Ποιον έχει κατά νου ο Αστυνόμος και γιατί;

Ο δ η γ ε ιτ ε  σ ω σ τ ά ; (παιχνίδι 2> Σ π α ζ ο κ ε φ α λ ιά ( π α ι χ ν ί δ ι  3 )

1. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού;
Α. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων 
και πεζών.
Β. Η κάθε κατηγορία χρηστών πρέπει να χρησιμοποιεί 
την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου, που είναι ε ι
δικά επιλεγμένη γι' αυτήν την κατηγορία.
Γ Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς και μοτοποδή
λατα.
2. Σε αυτή την περίπτωση:
Α. Μπορείτε να αρχίσετε το προσπέρασμα.
Β. Πρέπει να περιμένετε, για να προσπεράσετε μετά 
τη στροφή.
3. Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα και γιατί;
Α. Το όχημα 1. γιατί κινείται σε δρόμο με προτεραι
ότητα.
Β. Το όχημα 2. γιατί έρχεται από τα δεξιά του οχή
ματος 1.
Γ Το όχημα 2. γιατί διατηρεί την κατεύθυνσή του.
6. Όταν συναντάτε αυτή την πινακίδα:
Α. Οφείλετε να παραχωρήσετε την προτεραιότητα στα 
οχήματα, που έρχονται μόνο από τα δεξιά.
Β. Πρέπει να σταματήσετε στη διαχωριστική γραμμή 
και να παραχωρήσετε την προτεραιότητα αριστερά και 
δεξιά.

Ένας κακοποιός οδη
γείται στη φυλακή για 
σοβαρά αδικήματα. Ο 
αρχιφύλακας τον ενη
μερώνει ότι θα εκτε- 
λεστεί από απόσπασμα 
20 ανδρών του το επόμενο πρωί. 0 φυλακισμένος 
δέχεται την είδηση ατάραχος και ζητάει από τον 
αρχιφύλακα να γίνει αυτό υπό κάποιες προϋποθέ
σεις. «Όλοι σου οι άνδρες πρέπει να στέκονται 6 
μέτρα απόσταση από μένα και θα τους τοποθετήσω 
όπως θέλω εγώ. Αν επιβιώσω, θα μου επιτρέπεις 
να φύγω ελεύθερα από την φυλακή». Ο αρχιφύλα
κας το σκέφτεται για λίγο και τελικά δέχεται, κα
θώς έχει εμπιστοσύνη στους άνδρες του, οι οποίοι 
θα είχαν, όπως και να 'χει, καθαρό στόχο. Την 
επόμενη μέρα, αμέσως μετά την τοποθέτηση του 
εκτελεστικού αποσπάσματος, ο κακοποιός έφυγε 
ανενόχλητος και αλάβωτος από τη φυλακή.

Πώς τα κατάφερε;
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Παιχνίδια γνώσης
( π α ι χ ν ί δ ι  4)

!. Ανανεώσιμη μορφή ενέργειας 
η ενέργεια από:

α) Λιγνίτη β) Πετρέλαιο γ) Βιομάζα δ) Φυσικό αέριο
2. Αν U  ταμίες εξυπηρετούν 4 πελάτες σε 2 λεπτά, πόσους 
πελάτες εξυπηρετεί 1 ταμίας σε 8 λεπτά;

α) U  β) 1 γ) 2 δ) 8
3. Πώς λέγονται τα βαθιά φαράγγια στο βυθό των ωκεα
νών που έχουν μεγάλο μήκος και πάντοτε μεγάλο βάθος;

α) Αβυσσικά πεδία β) Φαράγγια γ) Ωκεάνιες τάφροι 
δ) Μεσωκεάνιες ράχες

U . Πόσοι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο;
α) 8 β) 9 γ) 6 δ) 7

Υ ιατί το λέμε έτσι-,

ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ Τ’ ΑΥΤΙ ΤΟΥ
Τη φράση αυτή τη χρωστάμε στον πατέρα της Ιατρικής 

τον Ασκληπιό. Όταν κάποια νεαρή τον ρώτησε, με ποιον 
τρόπο θα μπορούσε να κάνει τον νεαρό, που της άρεσε 
να την αγαπήσει, αυτός απάντησε: «Να τον κλείσεις σ' ένα 
πολύ ζεστό δωμάτιο, την συμβούλευσε, και αν ιδρώσουν 
τ'αφτιά του, θα σ ' αγαπήσει. Αν δεν ιδρώσουν, μην 
παιδεύεσαι άδικα». Από την περίεργη αυτή συμβουλή του 
Ασκληπιού, έμεινε ως τα χρόνια μας η φράση «δεν ιδρώνει 
τ' αυτί του», που τη λέμε συνήθως, για τους αναίσθητους 
και αδιάφορους.

ΧΤΥΠΑ ΞΥΛΟ
«Άπτεσθαι ξύλου», έλεγαν οι αρχαίοι'Ελληνες. Λόγω της 

πεποίθησής τους πως στα δένδρα κατοικούσαν νύμφες 
(Δρυάδες/Αμαδρυάδες) χτύπαγαντο ξύλο του κορμού των 
δέντρων, για να επικαλεστούν την προστασία τους, καθώς 
οι νύμφες μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις ευχές

Πηγή: www.grifow.gr

Τεστ αστυνομικών γνώσεων

( ----------------------

Α

γανισμού της από τον τοκετό (τεκμήριο μειωμένης ενοχής 
της μητέρας, προβλεπόμενο από τον νόμο).
2. Όταν υποθάλπεται οικείος (αρ. 231 §2 Π.Κ.), ο αρμό
διος εισαγγελέας:
α) ασκεί ποινική δίωξη με ένα από τους τρόπους του αρθ. 
43§1 Κ.Π.Δ.. οπότε αθωώνεται στο ακροατήριο του αρμό
διου δικαστηρίου.
β) δεν ασκεί καθόλου ποινική δίωξη, 
γ) ασκεί την ποινική δίωξη με ένα από τους τρόπους του 
αρθ. 43§1 Κ.Π.Δ.. οπότε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο 
εκδίδει απαλλακτικό βούλευμα.
3. Ιδιοποίηση ξένου κινητού πράγματος στο έγκλημα 
της κλοπής (αρ. 372 Π.Κ.), σημαίνει:
α) πράξη, με την οποία αποκτάται η κατοχή και η κυριό
τητα του πράγματος.
β) πράξη, με την οποία ο δράστης μεταχειρίζεται το πράγ
μα σαν δικό του, αφού τέτοιες ενέργειες μπορεί να κάνει 
μόνο ο κύριος του πράγματος (εξωτερική συμπεριφορά 
του δράστη με την οποία εκδηλώνεται η βούληση του 
να εξουσιάζει καθολικώς και να διαθέτει αποκλειστικώς 
χάριν των ιδίων του σκοπών σαν να ήταν κύριος αυτού), 
γ) πράξη, με την οποία ο δράστης αποκτά την κυριότητα 
του πράγματος υπό αίρεση, αφού για την πώληση αυτού 
απαιτείται συγκατάθεση του κυρίου πράγματος.
U . Ο αγενής και υβριστικός τρόπος του υπαλλήλου Υ 
προς τον πολίτη, συνιστά: 
α) εξύβριση με λόγο (αρ. 361 § 1 Π.Κ.). 
β) παράβαση καθήκοντος (αρ. 259 Π.Κ.). 
γ) πειθαρχικό αδίκημα κατά παράβαση του υπαλληλι
κού κώδικα.

V _____________________________________

1. Η διάταξη του αρθ. 
303 Π.Κ. παιδοκτονία (ιδι
ώνυμο έγκλημα) θα έχει 
εφαρμογή όταν η μητέρα 
σκοτώσει το παιδί της με 
πρόθεση: 
α) πριν τον τοκετό, 
β) μετά τον τοκετό αλλά 
εφόσον έχει παρέλθει η 
διατάραξη του οργανισμού 
της.
γ) μέσα σε ένα χρονικό 
πλαίσιο που αρχίζει κατά 
τον τοκετό και φθάνει μέ
χρι μετά τον τοκετό, εφό
σον όμως εξακολουθεί 
ακόμη η διατάραξη του ορ-
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σύστημα μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων -  
Μέτρο επιφάνειας που ισοδυναμεί στη Γαλλία με 5.200 τ.μ.
2. Κόρη του λόρδου Βύρωνα -  Πλαγιά βουνού ή λόφου 
(μτφ ).

3. Αυτός που σκαρώνει πλάκες -  Κομμάτι της μνήμης.
4  Πόλη της Παλαιστίνης στη Γαλιλαίο.
5. Μέλη του οι Κύπριοι αριστεροί (αρχικά) -  Συνοδεύει τη 
... Σάρα.
6. Παραδοσιακό γιαπωνέζικο θέατρο -  Τοπικό επίρρημα.
7. Ήρωας της ινδικής μυθολογίας -  Εκρηκτική ... συντομο- 
γραφία.
8. Διάβαση, δίοδος.
9. Συμβολισμός της ανώτερης ποιότητας -  Πέθανε πριν 
μπει στη Χαναάν.
10. Οι ντραμίστες το λένε και πιάτο -  Βασάνισε ... το ρήτο
ρα Δημοσθένη.
11. Ξενομανής ... Αλέκος -  Καθολικός κληρικός.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Γνωστό ως ζαφορά -  Είδος κυρτού σπαθιού.
2. Πολιτικό ιστορικό κόμμα (αρχικά) -  Υπάρχει Βόρεια και 
Νότια.
3. Μπλοκάκι... για επιταγές -  Προστακτική ... για πύλες.
4  Κλονισμός, μετατόπιση -  Από την άκρη η μία ... άκρη.
5. Ένα χρώμα -  Κάποτε ... καλοπερνούσε.
6. Είδε και ο προφήτης Ηλίας ένα -  Εργάζεται σε μαιευτή
ριο.
7. Γενάρχης Αράβων -  Εντοπίζει με ηλεκτρομαγνητικά κύ
ματα.
8. Ρωμαίος ρήτορας -  Της αναμονής ... ατέλειωτη.
9. Κεραία ιστιοφόρου -  Μονάδα βάρους.
Άλτμαν.

_ \  Ονέκδοτο
v j j  \  ΤΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ

Τέσσερις παντρεμένοι άντρες πήγαν 
για ψάρεμα. Μετά αηό λίγο άρχισαν να 

συζητούν μεταξύ τους.
- Δεν θα το πιστέψετε τι έπρεπε να κάνω, για να μπορέσω να 
έρθω για ψάρεμα αυτό το σαββατοκύριακο. Υποσχέθηκα ότι θα 
βάψω όλο το σπίτι σε μια εβδομάδα!
- Αυτό δεν είναι τίποτα, λέει ο άλλος... Εγώ έπρεπε να της 
υποσχεθώ ότι θα χτίσω καινούρια πέργκολα για την πισίνα.
- Καλά με δουλεύετε; Εγώ της υποσχέθηκα ότι θα κάνω πλήρη 
ανακαίνιση στην κουζίνα συμπεριλαμβανομένων και των ηλε
κτρικών συσκευών!
- Ο τέταρτος δεν μιλάει....
- Εσύ μεγάλε γιατί δεν μιλάς; 0ες να πιστέψουμε ότι δεν υπο- 
σχέθηκες τίποτα;
- Εγώ, παιδιά, έβαλα το ξυπνητήρι σήμερα το πρωί να χτυπήσει 
στις 5 και 30... και όταν άρχισε να βαράει, γυρίζω στη γυναικά 
μου και της λέω: Ψάρεμα ή τρελίτσες στο κρεβάτι; και μου 
απαντά...

- Πάρε ένα πουλόβερ μαζί σου!

Π  γλώσσα μας

διακονώ -  διακονεύω, 
διακονία -  διακονιά.

Τα ζεύγη αυτών των λέξεων δια
φέρουν σημασιολογικά: το διακονώ 
σημαίνει «υπηρετώ, προσφέρω τις 

υπηρεσίες μου», ενώ το διακονεύω σημαίνει «ζητιανεύω, 
επαιτώ». Αντίστοιχα διαφέρουν τα διακονία «υπηρεσία» και 
διακονιά «ζητιάνεμα. επαιτεία». Παρόμοια σημασιολογική 
διαφορά υπάρχει και ανάμεσα στα διακόνημα «υπηρεσία, 
καθήκον απασχόληση κάθε μοναχού/μοναχής στα κοινόβια 
μοναστήρια» και διακόνεμα «ζητιάνεμα», καθώς βεβαίως, και 
ανάμεσα στο διάκονος «υπηρέτης -  εκκλησιαστικός βαθμός» 
και διακονιάρης «ζητιάνος». Η διακονία μετέπεσε στη διακο
νιά από τους μοναχούς του μεσαίωνα. που γύριζαν από σπίτι 
σε σπίτι ζητώντας βοήθεια (χρήματα, τρόφιμα, υλικά) για τα 
μοναστήρια.

ΠΗΓΗ: Λ εξικό  της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή γλωσ
σολογίας Γ Μπαμπινιώτη.

Π  φω τογραφία του μήνα
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Α άγια σοφών ανδρών

«Υαχταχτηρίΰτικό w  a w e n i iv  αν&ρώ- 

\St\uv ί ίν α ι  ν α  tiq o vo o vv  γ ια  τ κ  ό νσ χέρ ίΐκ , 

tfQCKHUevov να  ιλϊι σνμ,βανν, iv w  χα^αχτη- 

ρ ισ τινό  τινν  a v d q itw v  ί ίν α ι  ν α  τ κ  όιοςβύι- 

νονν, α φ ο ν  σ ν ν τ ίλ ίβ τ ο ν ν »  

Υ\ιτταχόί ο Μντηλιναίος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  ΝΙΚΗΤΕΣ \
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Δε θα μπορούσε να είναι ο Οδυσσέας, γιατί καθόταν ήδη 
στο τραπέζι, πριν σερβιριστούν οι καφέδες. 0 Πέτρος πάλι 
φορούσε κοντομάνικο μπλουζάκι και δε θα μπορούσε να 
κρύψει πάνω του το μπουκαλάκι με το δηλητήριο. Μένουν 
ο Θανάσης και ο Νίκος. 0 Θανάσης σέρβιρε καφέ στις 
κούπες και παρατήρησε λίγο υγρό σε μία από αυτές. Αυτό 
είναι λίγο ύποπτο. Όμως, δεν πήγε τις κούπες στο τραπέζι. 
Ήταν ο Νίκος, που βρήκε το μπουκάλι σε ένα ερμάριο 
κλειδωμένο σε ένα εργαστήριο, επίσης, κλειδωμένο 
τα κλειδιά των οποίων είχε μόνο αυτός. Επίσης, αυτός 
φορούσε ρόμπα εργαστηρίου, όπου θα μπορούσε να 
κρύψει το μπουκάλι και αυτός προσέφερε τις κούπες με 
τους καφέδες στους συναδέλφους του.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ (παιχνίδι 2)
1.Β, 2.Α. 3.Β, 4.Α

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ (παιχνίδι 3)
Η λύση βασίζεται στη λογική του τι δεν μπορούσαν να 
δουν οι άλλοι συγκροτούμενοι σας. Ο Οδυσσέας δεν 
μπορούσε να έχει δει δύο λευκά καπέλα, διότι διαφορετικά 
θα ήξερε ότι το καπέλο του είναι μαύρο. Ο Οδυσσέας 
έβλεπε στα κεφάλια των μπροστινών του είτε ένα μαύρο 
και ένα λευκό καπέλο είτε δύο μαύρα καπέλα και έτσι δεν 
μπορούσε να είναι σίγουρος, τι χρώμα καπέλο φορούσε ο 
ίδιος. Ακούγοντας τον Οδυσσέα και γνωρίζοντας ότι δεν 
μπορούσε να δει δύο λευκά καπέλα, ο μόνος τρόπος ,για να 
ήταν σίγουρος ο Νίκος, ήταν αν έβλεπε εσάς, που ήσασταν 
μπροστά του να φοράτε λευκό, οπότε εκείνος θα φορούσε 
μαύρο. Όμως, ο Νίκος δεν ήταν σίγουρος, οπότε δε θα 
μπορούσατε να φοράτε τίποτα άλλο παρά μαύρο καπέλο.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ (παιχνίδι U )

1.β.2.α.3.β, 4.γ

ΝΙΚΗΤΕΣ

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορτάζοντες.

ΜΑΙΟΣ
Ιερεμίας 1/5
Ιώβ. Σεραφείμ 6/5
Θεολόνος, Μήλιος. Μηλίτσα 8/5
Ησαΐας. Χριστόφορος 9/5
Αρμόδιος. Δ ιόσκουρος. Μεθόδιος. Ολύμπια 11/5
Επιφάνειος 12/5
Γλυκερία 13/5
Αριστοτέλης, Ισίδωρος 14/5
Ανδρόνικος. Ανδρονίκη. Σάλωνας 17/5
Γαλάτεια. Ιουλία 18/5

θεόγνωστος. Μάγδα.Μαριλένα. Μένανδρος, Πατρίκιος 19/5

Λήδα. Αηδία 20/5
Ελένη. Κωνσταντίνα/νος. Νάντια 21/5

Α ιμ ίλ ιος. Α ιμ ίλ ιο 22/5
Φωτεινή 24/5

ΙΟΥΝΙΟΣ

Μαρίνος, Ν ικηφόρος 2/6

Υηατία 3/6

Μάρθα 4/6

Απόλλων. Νίκανδρος. Πλούταρχος. Σελήνη 5/6

Καλλιόπη 8/6

Αυγουστίνος, Μάνικα, Ιερόνυμος 15/6

Έρασμος. Λεόντιος. Λεοντία 18/6
Ποΐσιος 19/6

Μεθόδιος 20/6

Ευσέβιος. Σέβη 22/6
Αριστοκλής 23/6

Φεβρωνία 25/6

Παύλος, Παυλίνα. Πέτρος. Πετρούλα 29/6
Απόστολος. Αποστολία. Πολίνα, Μελίτος 30/6

( * )  Κ ινη τή  γ ιο ρ τή
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ΤΕΥΧΟΥΣ 296 

(ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016)

ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ 
1) γ 2) Ρ 3) Ρ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Σ Ε Κ Α Μ ■ Α Κ Ρ

2 A Δ Α ■ Π 0 Δ I Α

3 Φ A Ρ Σ Ε Ρ ■ κ Ν

4 Ρ ■ Ν Α Ζ Α Ρ Ε Τ

5 A Κ Ε Α ■ Μ Α Ρ Α

6 Ν 0 ■ Π Α Ν ■
7 ■ Ρ A Μ Α ■ τ Ν Τ

8 Π Ε Ρ Α Σ Μ Α ■ 0

9 A A Α ■ Α Α Ρ Ω Ν

1 0 Λ ■ τ I ■ Ρ 0

11 A Λ
Κ ■ Α

Β Α Σ
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

► Επιμέλεια: Αρχ/κας Τρίκκας Αναστάσιος

Τέκνα Αστυνομικών
που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

I  0Ν0ΜΑΤΕΠΠΝΥΜ0 ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α Γ Γ Ε Λ Ε Τ Ο Ι Ν ικόλαος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας Α ΓΓΕΛ ΕΤ Ο Σ  Παναγιώτης Ανθ/μος ε.α.

Α ΔΑ Μ ΙΩ ΤΗ  Ραφαέλα Διοίκ. Επιχ/σεων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Α ΔΑ Μ ΙΩ Τ Η Σ  Σεραφείμ Υπαρχ/κας Τ.Τ. Πολυγύρου

Α Δ Α Μ Ο Σ  Λάζαρος Μηχ.Μηχαν.Υπολογ. Δημ.Πανεπ. Θράκης Α Δ Α Μ Ο Σ  Νικόλαος Αρχ/κας Α.Τ. Προμαχώνα Σερρών

ΑΘ ΑΝ ΑΣ ΙΟ Υ  Ν ίκη Παιδαγωγικό Πενεπιστήμιο Ιωαννίνων Α Θ ΑΝ Α Σ ΙΟ Υ  Αντώνιος Αρχ/κας Α.Τ. Πύλης Τρικάλων

Α Θ Α Ν Α Σ Λ Ε ΡΗ  Δέσποινα Τμ.Μηχαν.Πληροφ. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Α Θ Α Ν Α Σ Λ Ε ΡΗ Σ  Γεώργιος Αρχ/κας Δ.Α.Κ.Α.Θ.

ΑΘ ΑΝ ΑΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Γεώργιος Σχ.Τεχν.-Τεχν.Τροφ. ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΑΘ ΑΝ ΑΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ

Θεόδωρος

Αρχ/κας Τ.Τ. Πατριόν

Α Θ ΑΝ ΑΣΟ ΥΔΗ  Ειρήνη Τμ.Ο ινολΛ  Τεχν.Ποτών ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας ΑΘ ΑΝ ΑΣΟ ΥΔΗ Σ  Βασίλειος 

Μ Α ΥΡΟ Γ ΙΑ Ν Ν Η  Ελένη

Αρχ/κας ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης 

Αρχ/κας ΥΠ.ΑΣ.Ε. Κρήτης

Α Θ Η Ν Α ΙΟ Σ  Ιωάννης Τμ.Μεθοδ..Ιστορ.& Οεωρ.Επιστ. Πανεπ. Αθηνών ΑΘ Η Ν Α ΙΟ Σ  Κων/νος Αρχ/κας Τ ΕΑ Π Α Σ Α

ΑΛΕΞΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ Πολύτιμη 

Ελευθερία

Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΛΕΞΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Διονύσιος Υ/Β ' Α.Τ. Μεγαλόπολης

Α Μ Α Ρ Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Α Κ Η Σ  Σταύρος Τμ.Πληροφορικής Πανεπ. Θεσσαλίας Α Μ Α Ρ Γ ΙΑ Ν Ν ΙΤ Α Κ Η Σ

Ιωάννης

Α/Υ ' ΤΑΕ Ηρακλείου

Α Ν Α Ν ΙΑ Δ Ο Υ  Δήμητρα Τμ.Μουσ.Σπουδών Ιόνιο Πανεπ.Κέρκυρα Α Ν Α Ν ΙΑ Δ Η Σ  Ηλίας Υ/Β ' Α.Τ. Παρανεστίου

Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η Σ  Βασίλειος Πολιτικών Μηχανικώ ν Πανεπ. Θράκης Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η Σ  Μ ιχαήλ Αρχ/κας Α.Τ. Νεάπολης

ΑΝΔΡΙΤΣΟΥΔΗ  Ραφαηλία 

Αναστασία
ΤεχνΉ χου&  Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΑΝΔΡ ΙΤΣΟ ΥΔΗ Σ Ευάγγελος Αρχ/κας Α.Τ. Ορμενίου

Α Ν Δ Ρ Ο Ν ΙΚ ΙΔ Η Σ  Γεώργιος Σχ.Μηχ.Πληροφ. ΤΕΙ Λάρισας Α Ν Δ Ρ Ο Ν ΙΚ ΙΔ Η Σ  Ιωάννης Αρχ/κας Α.Τ. Καστοριάς

Α Ν Τ Ω Ν ΙΑ Δ Η  Βασιλική Βενετία Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης Α Ν Τ Ω Ν ΙΑ Δ Η Σ  Παναγιώτης Αρχ/κας Α.Τ. Πολικής Κεφαλληνίας

Α Ν Τ Ω Ν ΙΑ ΔΗ Σ  Δημήτριος Φιλολογία Πανεπ. Θράκης Α Ν Τ Ω Ν ΙΑ Δ Η Σ  Αγοράστης Υπαρχ/κας ΤΣΦ Κυπρίνου

ΑΝΤΩ Ν ΙΟ Υ Ελένη Χριστίνα Νηπιαγωγών Φλώρινας ΑΝΤΩ Ν ΙΟ Υ Γεώργιος Υπαρχ/κας Τ ΔΠ Μ  Αρτας

ΑΝΤΩΝ ΙΟ Υ Ιωάννης Οικονομικές Επ ιστήμες Πανεπ. Πειραιά ΑΝΤΩ Ν ΙΟ Υ Παναγιώτης Α/Υ ' ε.α.

ΑΝΤΩΝΟ ΠΟ ΥΛΟΣ Ιωάννης Τμ.Ηλεκτρ.Μηχαν. ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΑΝΤΩ Ν Ο ΠΟ ΥΛΟ Σ Αλέξιος Αρχ/κας ΓΠ Α Δ  Δυτ.Μακ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Μαρία Βασιλική Τμ.Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Α ιγαίου ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Πέτρος Ανθ/μος ε.α.

Α ΡΑΒΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Γεώργιος 

Δημήτριος

Φιλοσοφική Ιωαννίνων ΑΡΑΒΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Ιωάννης Υ/Α ' ΓΠ Α Δ  Δυτ.Μακ.

Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Α Κ Η Σ  Ευάγγελος Ιατρική Θεσσαλονίκης Α Ρ Β Α Ν ΙΤ Α Κ Η Σ  Παντελής Υ/Α ' Τ.Δ.Ν. Καστοριάς

Α ΡΓΎ Ρ ΙΑ ΔΗ Σ  Ευστάθιος Γεωπληροφορικής & Τοπογρ. ΤΕΙ Σερρών Α ΡΓΎ Ρ ΙΑ ΔΗ Σ  Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΑΡΓΎ ΡΙΑΔΟ Υ Ιωάννα Λαμπρινή Τμ.Διεθνών Σπουδών Πανεπ. Μακεδονίας Α ΡΓΎ Ρ ΙΑ ΔΗ Σ  Δημήτριος Υπαρχ/κας ΤΣΦ Κυπρίνου

ΒΑ ΒΑΤ Σ ΙΚ Ο Σ  Παναγιώτης Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΒΑ ΒΑΤ Σ ΙΚ Ο Σ  Νικόλαος Ανθ/μος ε.α.

ΒΑΚΟ ΥΦ ΤΣΗΣ Αθανάσιος Τμ.Πληροφ.& Τηλεπ/νιών Πανεπ. Πελοποννήσου ΒΑΚΟ ΥΦ ΤΣΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας ΔΑΕΑ/ΥΑΤ

Β Α Ρ Δ ΙΑ Μ Π Α Σ Η  Ευλαμπία Τμ. Δημ.Δ ιο ίκησης Πανεπιστήμιο Αθηνών Β Α Ρ Δ ΙΑ Μ Π Α Σ Η Σ  Στυλιανός Α/Δ  ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης

Β Α Ρ Ε Λ Α Σ  Ευστράτιος Αρχειονομίας. Βιβλ/νομία & Μουσ/γία Κέρκυρα Β Α Ρ Ε Λ Α Σ  Ευθύμιος Ανθ/μος ε.α.

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ Η Σ  Παναγιώτης- 

Παύλος

Τ ΕΦ ΑΑ  Τρικάλων Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ Δ Η Σ  Απόστολος Υπαρχ/κας Δ  Α. Τρικάλων / Ο Π Κ Ε

ΒΑΣΙΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ Οωμαΐς Πληρο ιρΛ  Επικοινωνίας Πανεπ. Αθηνών ΒΑΣΙΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Βασίλειος Π.Υ. ΔΤΕ 3ο Τ Κ Μ Μ

ΒΑΣ ΙΛΟ Σ  Κων/νος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΒΑΣ ΙΛΟ Σ Παναγιώτης Ανθ/μος ε.α.

ΒΑ Φ Ε ΙΑ ΔΗ Σ  Βασίλειος Τμ.Πολιτ.Μηχανικώ νΔημ.Πανεη.θράκης Β Α Φ Ε ΙΑ Δ Η Σ  Δημήτριος Αρχ/κας Τ.Α. Καβάλας

ΒΕΡΓ ΙΔΟ Υ  Σοφία Μαρούλα Οικον. Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Β ΕΡ ΙΔ Η Σ  Στέργιος Υπαρχ/κας Α.Τ. Δροσάτου

Β ΕΡ ΙΓΟ Σ  Στέφανος Τμ. Τεχν.Γεωπόνων ΤΕΙ Πελοποννήσου ΒΕΡ ΙΓΟ Σ  Γεώργιος Υ/Α ' ΤΑΕ Ηρακείου

ΒΛΑ ΣΤΑ ΡΑ  Καλλιρόη Νομ ική  Αθήνας ΒΛΑ ΣΤ Α ΡΑΣ  Αλέξανδρος Αρχ/κας Τ.Τ. Καλαμάτας

124 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I Μ Α ΪΟ Σ - ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ  2 0 1 6



ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ■ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Β ΛΑ ΧΟ Μ Η Τ ΡΟ Υ  Σοφία Τμ.Κτηνιατρικής Αριστ.Πανεπ.θεσσαλονίκης Β ΛΑ Χ Ο Μ Η Τ ΡΟ Σ  Ευάγγελος Αρχ/κας Δ  Α. Τρικάλων / Κέντρο R/T

Β Ο ΪΔΑ ΚΟ Σ  Μενέλαος Τμ.ΤεχνΉχου& Μουσ.Οργάνων ΤΕΙ Ιον.Νήσων Δ ΙΑ Λ Ε Μ Ε Ν Ο Υ  Παγώνα Αρχ/κας Α.Τ. Αράχωβας

ΒΟ ΡΥΛΛ Α Σ  Χρήστος Σχ.Τεχν.-Τεχν.Τροφ. ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΒΟ ΡΥΛΛ Α Σ  Αριστείδης Αρχ/κας Α.Τ. Καλαβρύτων

ΒΩ ΡΡΟ Υ  Ουρανία Ξακουστή Σχ.Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού ΒΩ ΡΡΟ Σ  Ανδρέας Υ/Α ' Α.Τ. Τρίπολης

ΓΑ ΚΗ  Δέσποινα Τμ.Εκπ.& Κοιων.Πολιτ. Πανεπ. Μακεδονίας ΓΑ ΚΗ Σ  Γεώργιος Κεντρ.Ιατρείο Θεσ/νίκης

ΓΑ ΚΗ  Μαρία Τμ.Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας ΓΑ ΚΗ Σ  Γεώργιος Κεντρ.Ιατρείο Θεσ/νίκης

ΓΑΛΑΝ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Απόστολος Τ ΕΦ ΑΑ  Θράκης ΓΑΛΑΝ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Γεώργιος Α / Β ' Α.Τ. Καβάλας

ΓΕ Ρ Μ Α Ν Ο Σ  Αθανάσιος Τμ.Λογιστ.& Χρηματ. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΓΕ ΡΜ Α Ν Ο Σ  θω μάς Α / Δ ' Υ.Τ.Ε.Β.Ε.

ΓΕΩ ΡΓΑΚΟ ΥΠ Ο ΛΟ Υ  Παρασκευή Σχ. Αρχιτ.Μηχαν. Πανεπιστήμιο Πάτρας Μ Π Α Λ Ο Δ Η Μ Α  Παναγιώτα Αρχ/κας Δ.Α. Μεσσηνίας Επιτελείο

ΓΕΩ ΡΓ ΙΑ ΔΟ Υ  Ελισάβετ Τμ.Αρχαιολ.Βιβλ.Μουσ. Ιόνιο Πανεη.Κέρκυρας ΓΕΩ ΡΓ ΙΑ Δ Η Σ  Παύλος Αρχ/κας Α.Τ. Σιδηρονερου

ΓΕ Π Ρ ΓΟ Γ ΙΑ Ν Ν Η  Δήμητρα Σχ.θετι.Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών ΓΕ Ω ΡΓΟ Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Χρήστος Α / Β ' Δ.Α. Αχα ΐας Ο Π Κ Ε

ΓΕΟΡΓΟΠΟΥΛΟ Σ Αθανάσιος Μαθηματικό Πάτρας ΓΕΩΡΓΟ ΠΟ ΥΛΟΣ Διονύσιος Ανθ/μος ε.α.

ΓΕΩ ΡΓΟ Υ Πέτρος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΓΕΩ ΡΓΟ Υ Τρύφων Αρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

ΓΕΩ ΡΓΟ ΥΛΑΣ  Ιωάννης Τμ.Μηχαν.Πληροφ. ΤΕΙ Σερρών ΓΕΩ ΡΓΟ ΥΛΑΣ  Αναστάσιος Υπαρχ/κας Τ ΔΠ Μ  θεσ/νίκης

Γ ΙΑ Λ Α Μ Α Σ  Δημήτριος Τμ.Μηχ.& ΤεχνΑεροσκαφ ώ ν ΤΕΙ Χαλκίδας Γ ΙΑ Λ Α Μ Α Σ  Κων/νος Αρχ/κας Υποδ.Τρ.Αθηνών

Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ε Α Σ  Χρήστος Τμ.Πληροφ.&Τηλεπ/νιών Πανεη. Πελοηοννήσου Λ ΙΑ Ρ Α Κ Ο Υ  Παναγιώτα Ανθ/μος Τ.Τ. Καλαμάτας

Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Η Σ  Πολύδωρος Τμ.Ποιμαντ.θεολογίας Αριστ.Παν.θεσσαλονίκης Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Η Σ  Δημήτριος Α/Β" ΔΑΘ/ΥΕΛ/Γραμματεία

Γ ΙΑ Ν Ν Α ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Σωτήριος Ανώτατη Εκκλησ. Ακαδημία Βελλα Ιωαννίνων Γ ΙΑ Ν Ν Α ΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Κων/ος Αρχ/κας Π  Α.Τ. Πατρών

Γ ΙΑ Ν Ν Α Ρ Α Κ Η  Αναστασία - Μαρία Τμ.Φιλ.Παιδαγ.Ψυχολογίας Πανεπ.Ιωαννίνων Γ ΙΑ Ν Ν Α Ρ Α Κ Η Σ  Παύλος Ανθ/μος ε.α.

Γ ΙΑ Ν Ν Α Ρ Ο Σ  Νικόλαος Τμ.Ιστ.& Αρχ. Φιλοσοφ.Σχ. Αριστ.Παν.θεσ/νίκης Γ ΙΑ Ν Ν Α ΡΟ Σ  Κων/νος Υπαρχ/κας ΤΣΦ Αξιούπολης

Γ ΙΑ Ν Ν Ο Σ  Δημήτριος Τμ.Διοικ. Εηιχ/σεων Πανεπιστήμιο Πάτρας Γ ΙΑΝ Ν Ο Σ  Μιχαήλ Αρχ/κας Υ.Α. Πατρών

Π Α Π Α ΤΖΗ  Φανή Ειρήνη Γαλλική Φιλολογία Πανεπ.Θεσσαλονίκης ΜΑΛΤΣΗ  Όλγα Αρχ/κας Α.Τ. Πολυκάστρου

Γ ΙΟ Ν Α Δ ΙΔΗ  Αγγελική Μαρία Νομική Αθήνας Γ ΙΟ Β Α Ν ΙΔΗ Σ  Γεώργιος Υ/Β’ Υ.Π.Α.Α.& Ε.Σ.

ΓΙΩΡΤΣΙΟΣ Αγγελος Σχ.Διοικ. Εηιχ/σεων Καβάλας ΓΙΩΡΤΣΙΟΣ Αλέξανδρος Αρχ/κας Τ.Τ. Δράμας

Γ Κ Α Β Α Γ ΙΑ  Ροδάνθη Διοικ.Επιχ/σεων Αγρ.Πρ.& Τροφ.Πανεπ.Πάτρας Γ Κ Α Β Α Γ ΙΑ Σ  Ανδρέας Αρχ/κας Τ.Α. Άρτας

ΓΚ Α Ν Τ ΙΔ Η Σ  Δημοσθένης Τμ.Διοίκ.Συστημ.Εφοδ. ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας ΓΚΑ Ν Τ ΙΔ Η Σ  Θεόδωρος Ανθ/μος Δ.Α. Ροδόπης / Επιτελείο

ΓΚΑΥΡΟ Υ Ρουμπίνι Σχ.Διοικ.& Ο ικ - Τμ.Διοικ.Επιχ.ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας ΓΚΑΥΡΟ Σ Γεώργιος Αρχ/κας Τ.Μ.Δ. Πατρών

ΓΚ ΙΓΚΟ ΠΟ ΥΛΟΥ Χριστίνα Παιδαγωγική Σχολή Πανεπ.Δυτικής Μακεδονίας ΓΚ ΙΓΚΟ ΠΟ ΥΛΟΣ Παύλος Υπαρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

ΓΚ Ο Β Α  Αικατερίνη Φιλοσοφική Πατρών ΓΚ Ο Β Α Σ  Νικόλαος Ανθ/μος Δ/νση Αμ.Δράσης Αττικής

Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ  Βασίλειος Τ ΕΦ ΑΑ  Κομοτηνής ΓΚ Ο Λ Ε Μ Η Σ  Κων/νος Αρχ/κας Δ.Α.Κ.Α.Θ.

ΓΚΟ Υ Μ Α  Ιωάννα Διεθν.Σπουδώμ & Ευρ.Οικ.Επ. Οικ.Παν.Αθηνών ΓΚΟ Υ Μ ΑΣ  Μάριος Αρχ/κας Α.Τ. Ακράτας

Γ Κ Ρ Α Ν Α  Ελευθερία Νομική Θεσσαλονίκης ΓΚ Ρ Α Ν Α Σ  Θεόδωρος Αρχ/κας Α.Σ. Σελέρου

ΓΟ ΥΡΝ Α Σ  Νικόλαος Νοσηλευτική ΤΕΙ Αθηνών ΓΟ ΥΡΝ ΑΣ  Παναγιώτης Υ/Β’ Α.Τ. Καλαμάτας

ΓΡΑ Β Α Λ Ο Υ  Μαρίνα Σχ.Πολιτ.Μηχανικών / Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΓΡΑ Β Α Λ Ο Σ  Γεώργιος Υ/Β’ Δ.Α. Τρικάλων / Γρ.Διαβατηρίων

ΓΡΑΛ ΙΣΤΑ  Ευαγγελία Μαθηματικό Πάτρας ΓΡΑΛ ΙΣΤΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ. Περκρ.Τρικάλων

ΓΡΑΤΣΑΝ Η  Αγγελική Τμ.Φιλοσ.Παιδαγ.& Ψυχολ. Πανεπ.Ιωαννίνων ΤΣΕΛΙΟ Υ Αργυρή Αρχ/κας Δ.Α. Τρικάλων / Γρ.Διαβατηρίων

ΓΡΗ ΓΟ Ρ ΙΟ Υ  Γεώργιος Οικονομικών Επιστημών Βόλος ΓΡΗ ΓΟ Ρ ΙΟ Υ  Αχιλλεύς Υ/Α ' Α.Τ. Τρικάλων

ΓΡΗ ΓΟ Ρ ΙΟ Υ  Παναγιώτης Μηχαν.Ηλεκτρ.Υηολογιστών & Πληρ. Πάτρας ΓΡΗ ΓΟ Ρ ΙΟ Υ  Αχιλλεύς Υ/Α ' Α.Τ. Τρικάλων

ΓΡ ΙΒ Α Σ  Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΓΡ ΙΒ Α Σ  Θεόδωρος Υ/Α ' Δ.Α. Κοζάνης

Δ Α Λ Δ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η  Αγγελική Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής Αρ.Παν.θεσ/νίκης Δ Α Λ Δ Ο Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ. Αγ. Νικολάου

ΔΑΟ ΥΤΑΚΟ Υ Αικατερίνη Πολιτικών Επιστημών Πανεπ.Κρήτης ΔΑΟ ΥΤΑΚΟ Σ Πέτρος Αρχ/κας Δ -νση Αστυν. Πειραιά / Τ ΕΛ

Δ Ε Λ Χ Α Ν ΙΔ Ο Υ  Σαραντία Τμ.Επιστ.Προσχ.Ηλικίας Πανεη. Θράκης Δ Ε Λ Χ Α Ν ΙΔ Η Σ  Στομάτιος Υ/Β ' Α.Σ. Πυθίου

Δ Ε Μ ΙΡ Η  Άννα Τμ.Επιστ.Προσχ.Ηλικίας Πανεπ. Θράκης Δ Ε Μ ΙΡ Η Σ  Στέφανος Αρχ/κας Δ.Α. Ορεστιάδας

Δ Ε Ρ Μ Α Τ Α  Σπυριδούλα Προσχολικής Αγωγής Πανεπ.θεσσαλίας Δ ΕΡ Μ Α Τ Α Σ  Ελευθέριος Αρχ/κας Α.Τ. Αναλήψεως

ΔΗ Μ Η ΤΡΑΚΟ Π Ο ΥΛΟ Υ  θεοδώρα Νομική Θράκης ΔΗ Μ Η ΤΡΑΚΟ Π Ο ΥΛΟ Σ

Ιωάννης

Α/Υ ' Τ.Τ. Κηφ ισιάς

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΑ Δ Η Σ  Αθανάσιος Σχ.Ηλεκτρ.Μηχανικών Ξάνθης Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΑ Δ Η Σ  Λάζαρος Υ/Β ' Τ.Τ. Δράμας

ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ  Λαμηρινή Τμ.Αγροτ.Ανάπτ. Δημ.Πανεπ. Θράκης ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Υ  Απόστολος Αρχ/κας ΤΣΦ Κυπρίνου
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΙ

I  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗ Μ Ο ΠΟ ΥΛΟ Υ Χρυσούλα Παιδαγωγικό Αλεξανδρούπολης ΔΗ Μ Ο ΠΟ ΥΛΟ Σ Γεώργιος Αρχ/κας Υ.Α. Σερρών

ΔΗ Μ Ο Υ Δημήτριος Τμ.Οικον.Επιστημών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΔΗ Μ Ο Υ  Σωτήριος Υπαρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

ΔΙΑΚΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Σοφοκλής Τμ. Επιστ.Υπολογιστών Πανεπ. Κρήτης Δ ΙΑΚΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Νικόλαος Ανθ/μος ΤΑΕ Χανιών

Δ ΙΑΛ ΥΝ Α  Μοσχούλα Φιλοσοφική Πατρών Δ ΙΑ Λ ΥΝ Α Σ  Κων/νος Ανθ/μος ε.α.

Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Θεόδωρος Εμποροπλοιάρχων Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Η Σ  Βασίλειος Αρχ/κας ΤΔΝ  Σερρών

Δ ΙΟ ΪΛΗ  Ελένη Τμ.Πολιτ.Επιστ.& Δημ.Διοικ. Πανεπ.Αθηνών Δ ΙΟ ΪΛΗ Σ Βασίλειος Αρχ/κας Υποδ.Τρ.Αθηνών

ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ Ανθή Σ χ .Δ ιο ικ Λ  Οικον. ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας Δ ΙΟΝΥΣΑΤΟΣ Ευάγγελος Αρχ/κας Δ.Α.Κ.Α.Θ.

ΔΟΥΛΦΗ Μαρία Τμ.Ιατρ.Εργαστηρίων ΤΕΙ Αθήνας ΔΟ ΥΛΦ Η Σ Ιωάννης Αρχ/κας Δ Α ΕΑ /Φ Μ Μ

Δ Ρ Ο Σ Α Κ Η  Αικατερίνη Τμ.Χρημ.&Λογιστ. Πανεπ. Μακεδονίας Δ Ρ Ο Σ Α Κ Η Σ  Απόστολος Υ/Α ' Υ.Α. Σερών

Δ Ρ Ο Σ Α Κ Η  Ελένη Τμ.Εκπ.& Αγωγ.Προσχ.Ηλικ. Πανεπ.Αθηνών Δ Ρ Ο Σ Α Κ Η Σ  Ιωάννης Α / Δ ' Δ/νση Τροχαίας Αττικής

Δ Ρ Ο Σ Α Κ Η Σ  Κων/νος Τμ.Πολιτ.Επιστ.& Ιστ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Δ Ρ Ο Σ Α Κ Η Σ  Ιωάννης Α / Δ ' Δ/νση Τροχαίας Αττικής

ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΟ Υ ΔΑ ΚΗ Σ  Δημοσθένης Τμ.Μηχ.Πληροφ. Πανεπ.Δυτ.Μακεδονίας ΕΛ ΕΥΘ ΕΡΟ ΥΔΑ ΚΗ Σ

Ελευθέριος

Α / Β ' Τμ.Αλλ.Ανατ.θεσ/νίκης

ΕΡΔ Α Σ  Γεώργιος Φιλοσοφική Πατρών ΕΡΔ Α Σ  Νικόλαος Αρχ/κας Β ' Α.Τ. Πατρών

ΕΥΑΓΓΕΛΟ Υ Χρήστος Δ ιοίκηση Επιχ/σεων Πάτρα ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Αθανάσιος Ανθ/μος Τ ΔΠ Μ  Άρτας

ΕΥΓΕΝ ΙΑ ΔΟ Υ  Ελένη Παιδαγωγικό Δημ.Εκπ. Πανεπ. Ιωαννίνων ΕΥ ΓΕΝ ΙΑ Δ Η Σ  Στυλιανός Υ /Β ' Α.Τ. Κρυσταλλοπηγής

ΖΑ ΡΑ  Δήμητρα Τμ.Οικον. Επιστημών Πανεπιστήμιο Πειραιά ΖΑ ΡΑ Σ  Γεώργιος Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ Δ Η  Ελένη Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Α ιγαίου ΖΑ Χ Α Ρ ΙΑ Δ Η Σ  Γεώργιος Υ/Α ' Α.Τ. Πτολεμαΐδας

Ζ Η Ν Α  Ευαγγελία Χημικό Ηρακλείου Ζ Η Ν Α Σ  Πέτρος Αρχ/κας Α.Τ. Πολυκάστρου

Ζ ΙΑ ΓΑ ΚΗ  Χριστίνα Τμ.Γλ. Φιλ.& Πολιτ. Παρευξ,Χωρών Παν.θράκης Ζ ΙΑ ΓΑ ΚΗ Σ  Παναγιώτης Υπαρχ/κας Α.Τ. Κομοτηνής

Ζ ΙΜ Π Λ ΙΑ ΚΟ Υ  Στυλιανή Σχ.Διοι.Επιχ/σεων Πανεπ. Πειραιά Ζ ΙΜ Π Λ ΙΑ Κ Ο Σ  Κων/νος Υ/Α ' Δ  Α. Καβάλας Επιτελείο

Θ ΕΟ ΔΟ ΣΙΑΔΗΣ Τρύφων Σχ.Τεχν.Εφαρμογών ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Θ ΕΟ ΔΟ Σ ΙΑΔΗ Σ  Ζαφείριος Αρχ/κας Α.Τ. Πλατ.Δημοκρατίας

Θ ΕΟ ΔΠΡΑΚΑΤΟ Υ Δέσποινα 

Ευανθία

Οικον. Επιστημών Δημοκρ. Πανεπ. Θράκης Θ ΕΟ ΔΩ ΡΑΚΑΤΟ Σ Ανδρέας Α/Υ ' ε.α.

Θ ΕΟ ΔΩ ΡΑΚΟ ΠΟΥΛΟ Υ Φωτεινή Πολιτ.Επιστ. & Δημ.Διοικ. Εθν.Καπ.Παν.Αθηνών Θ ΕΟ ΔΩ ΡΑΚΟ ΠΟΥΛΟ Σ

Αθανάσιος

Ανθ/μος Α.Τ. Ελευσίνας

Θ ΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος Φιλολογία ΑΕΙ Ρεθύμνου Θ ΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παναγιώτης

Υ/Β ' Δ.Α. Αρκαδίας Επιτελείο

ΘΟΛΙΩΤΗ Άννα ΤΕΦ Φ Α  Θεσσαλονίκης ΘΟΛΙΩΤΗΣ Θεόδωρος Αρχ/κας ΔΑΘ /ΥΚΑ/ΓΠΠΕΚ

ΙΑΤΡΟΥ Αθανάσιος Εφαρμοσμένη Πληροφορική ΠΑ.ΜΑ.Κ. ΙΑΤΡΟΥ Παναγιώτης Αρχ/κας Α.Τ. Άγ. Ό ρους

ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Λεω νίδας Ιατρική Σχολή Λάρισας ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Υπαρχ/κας Τ.Τ. Χαλκηδόνας

ΙΩ ΑΝ Ν ΙΔΗ Σ  Δημήτριος Τμ. Οικονομικών Επιστ. Πανεπ.Κρήτης ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ  Ιωάννης Υ/Β ' Υ.Π.Α.Α.& Ε.Σ.

ΙΩ ΑΝ Ν ΙΔΗ Σ  Ελευθέριος Τμ.Φ ιλοσΛ  Κοινων.Σηουδών Πανεπ. Κρήτης ΙΩ Α Ν Ν ΙΔ Η Σ  Ιωάννης Υ/Β ' Υ.Π.Α.Α.& Ε.Σ.

ΙΩ ΑΝ Ν ΙΔΗ Σ  Κυριάκος Τμ.Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας ΙΩ ΑΝ Ν ΙΔΗ Σ  Κυριάκος Αρχ/κας Τ.Τ. Ξάνθης

ΙΩ ΑΝ Ν ΙΔΗ Σ  Παναγιώτης Τμ.Μαθηματικών Πανεπ. Αιγαίου ΙΩ ΑΝ Ν ΙΔΗ Σ  Ιωάννης Υ/Β ' Υ.Π.Α.Α.& Ε.Σ.

Κ Α Δ Α Σ  Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας Κ Α Δ Α Σ  Παναγιώτης Υ/Β ' Τ.Τ. Τρίπολης

ΚΑ ΖΑ Μ Α Ρ ΙΩ Τ Η  Μαρίνα Διοίκηση Επιχ/σεων ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΚΑ ΖΑ Μ Α Ρ ΙΩ Τ Η Σ  Κων/νος Αρχ/κας Τ.ΤΑυτ-δρόμων Αχα ΐας

ΚΑ ΚΑ Β Ο ΥΛ Η  Αφροδίτη Επαγγ.Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Ηπείρου Κ Α Κ Α Β Ο ΥΛ Η Σ  Χρήστος Αρχ/κας ΔΑΕΑ/ΥΜ ΕΤ

ΚΑΛΑ ΙΤΖ ΙΔΟΥ Κυριακή Τμ.1στ.& Αρχ. Φιλοσοφ.Σχ. Αριστ.Παν.θεσ/νίκης ΚΑ ΛΑ ΙΤΖ ΙΔΗ Σ  Παύλος Υπαρχ/κας ΤΣΦ Αξιούπολης

ΚΑΛΑΦ ΑΤΗ  Ειρήνη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΚΑΛΑΦ ΑΤΗΣ Κων/νος Ανθ/μος ε.α.

Κ Α Λ Μ ΙΝ Τ ΖΗ Σ  Νικόλαος Τμ.Δημ.Διοίκησης / Πάντειο Πανεπιστήμιο Κ Α Λ Μ ΙΝ Τ ΖΗ Σ  Δημήτριος Υ/Α ' Γεν.Δ/νση Οικ.& Επιτ.Σχεδιασμού

Κ Α Λ Ο ΓΕ Ρ Η  Μαρίνα Δια/ση Πολιτ.Περιβ.& νέων τεχν.Πανεπ.Πατρών Κ Α Λ Ο ΓΕ Ρ Η Σ  Θεόδωρος Ανθ/μος ε.α.

ΚΑΛΟ ΓΕΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Παναγιώτης Ιερατική Σχολή Θεσσαλονίκης ΚΑΛΟ ΓΕΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Σταύρος Υ/Α ' Α.Τ. Ασσήρου

ΚΑ ΛΟ ΓΗ ΡΟ Υ  Χαρίκλεια Χ ρ η μ α τΛ  Λογιστική ΤΕΙ Σερρών ΚΑ ΛΟ ΓΗ ΡΟ Υ  Αλέξανδρος Αρχ/κας Α.Τ. Λευκού Πύργου

ΚΑ ΛΟ ΚΥ ΡΗ  Παναγιώτα Σχ.Καλών Τεχνών Αριστ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης Κ Α Λ Ο Κ Υ Ρ Η Σ  Μ ιχαήλ Αρχ/κας Δ  Α. Σερρών

ΚΑ Λ Ο Χ ΕΡ Η  Ναταλία Τμ.Ιστορ.Αρχαιολ.Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κ Α Λ Ο Χ ΕΡ Η Σ  Κων/νος Ανθ/μος Τ.Α. Άρτας

Κ Α ΛΥ Β ΑΣ  Αχιλλέας Σχολή Αξιωματικών Ελλην.Αστυνομίας ΚΑ Λ Υ Β Α Σ  Γεώργιος Αρχ/κας Τ.Α. Μ ενεμένης

Κ Α Μ Π Λ ΙΩ Ν Η  Δέσποινα Γεωπονίας & Φυσ.Περιβ. Αριστ.Παν.θεσσαλονίκης Κ Α Μ Π Λ ΙΩ Ν Η Σ  Ευάγγελος Υπαρχ/κας Δ.Α. Τρικάλων / Ο Π Κ Ε

Κ Α Ν Α Β Ο Υ  Ιωάννα Φιλοσογία Πάτρας Κ Α Ν Α Β Ο Σ  θω μάς Αρχ/κας ΔΤΕ 8ο Τ.Σ.Κ.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ■ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΑΝ ΑΤΑΣ  Βασίλειος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πατρών ΡΑΠΤΗ  Ιωάννα Αρχ/κας Τ.Τ. Καηανδριτίου

ΚΑΠΟΥΣΟΥΣΗ  Γεωργία Ιστορ.-Αρχαιολ. Αριστ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης ΚΑΠΟΥΣΟΥΣΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας ΤΣΦ Κοτύλης Ξάνθης

Κ Α Ρ Α ΓΕΩ Ρ Γ Η  Βασιλική Φιλολογία Πανεπ.Πελοποννήσου Κ Α Ρ Α ΓΕΩ Ρ Γ Η Σ  Δημήτριος Ταξίαρχος ε.α.

Κ Α Ρ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Ιωάννης Διοικ.Επιχ/σεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κ Α Ρ Α Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ. Σερρών

Κ Α Ρ Α Γ ΙΑ Ν Ν ΙΔ Η Σ  Γεώργιος Γεωπ.Φυτ.Παραγ.& Αγρ.Περιβ.Πανεπ.θεσσαλίας Κ Α Ρ Α Γ ΙΑ Ν Ν ΙΔ Η Σ  Λεω νίδας Αρχ/κας ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ

Κ Α ΡΑ Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ  Ευαγγελία Νοσηλευτική ΤΕΙ Ανατ.Μακ.& Θράκης Κ Α ΡΑ Δ Η Μ Η Τ ΡΟ Υ  Κυριάκος Υ Ε Α Δ Β Ε  / T EEM  / Δ Ε Α Δ

Κ Α Ρ Α Κ Ο Σ  Χρηστός Παιδαγ.Δημ. Εκπ. Δημοκρ.Πανεη.θράκης Κ Α Ρ Α Κ Ο Σ  Φώτιος Αρχ/κας ΟΕΠΤΑ / Τ.Τ. Ξάνθης

Κ Α Ρ Α Λ Η  Ευαγγελία Νομική Θεσσαλονίκης Κ Α Ρ Α Λ Η Σ  Ευάγγελος Αρχ/κας Τ.Α. Τρικάλων

Κ Α Ρ Α Λ Η  Ευαγγελία Σχ.Οικον. & Κοιν.Εηιστημών Πανεπ.Ιωαννίνων Κ Α Ρ Α Λ Η Σ  Αθανάσιος Αρχ/κας Α.Τ. Καλαμπάκας

Κ Α Ρ Α Λ Η  Ευαγγελία Σχ.Υπαξ/κών Αεροπορίας Δ ιο ίκησης Κ Α Ρ Α Λ Η Σ  Ιωάννης Αρχ/κας Α.Τ. Σιδηροκάστρου Σερρών

Κ Α Ρ Α Μ Α Λ Α Κ Η  Δήμητρα Οδοντιατρική Αθηνών Κ Α Ρ Α Μ Α Λ Α Κ Η Σ  Μ ιχαήλ Υποστράτηγος ΓΕ.Π.Α,Δ.Κρήτης

Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Η Σ  Χρήστος Διοικ.Εηιχ/σεων & Επιχ.Φιλοξ. ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Η Σ  Γεώργιος Αρχ/κας Τ.Α. Ευόσμου

ΚΑ ΡΑ Μ Η Τ ΣΟ Σ  Αθανάσιος Τμ.Μηχαν.Η/Υ & Πληροφ. Πανεπ.Πατρών ΚΑ ΡΑ Μ Η Τ ΣΟ Σ  Παναγιώτης Αρχ/κας Δ.Α. Φλώρινας Επιτελείο

Κ Α Ρ Α Μ Π ΕΚ ΙΟ Υ  Ελένη Νομ ική  Αθήνας Κ Α Ρ Α Μ Π ΕΚ ΙΟ Σ  Ευθύμιος Αρχ/κας Τ.Τ. θηβώ ν

Κ Α Ρ Α Μ Π ΙΜ Π Ε Ρ Η  Μαρία θεολογική Σχολή Αριστ.Πανεπ.θεσσαλονίκης Κ Α Ρ Α Μ Π ΙΠ Ε Ρ Η Σ  Θεοφάνης Ανθ/μος ε.α.

ΚΑΡΑΣΟ ΥΛΑΣ  Θεόδωρος Τμ.Τεχν.Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΑΡΑΣΟ ΥΛΑΣ  Κων/νος Αρχ/κας Υ.Α. Καστοριάς

ΚΑ ΡΑ ΤΖΑ Σ  Αθανάσιος Χρηματοοικονομικό ΤΕΙ Σερρών ΣΒ Η Ρ Κ Ο Υ  Αναστασία Αρχ/κας Τ.Τ. Λητής

Κ Α Ρ ΓΑ Σ  Γεώργιος Τμ.Εφαρμ. Πληροφ. Πανεπ. Μακεδονίας Κ Α Ρ ΓΑ Σ  Χρήστος Αρχ/κας Α.Τ. Μεσσήνης

Κ Α Ρ Ε Λ Α Σ  Βασίλειος Τμ.Οικ.Επιστημών Πανεπιστήμιο θεσ/νίκης Κ Α Ρ Ε Λ Α Σ  Αθανάσιος Υηαρχ/κας Τ.Σ.Φ. Κ.Νευροκοπίου

Κ Α Ρ Κ Α Ν Η  Κων/να Οικονομικών Επιστημών Αριστ.Παν. θεσ/νίκης ΠΑΠΑΔΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ θεόνη Αρχ/κας Δ/νση Τροχ.θεσ/νίκης Επιτελείο

Κ Α Ρ Ο Λ Ε Μ Ε Α  Αναστασία Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Καλαμάτας Κ Α Ρ Ο Λ Ε Μ Ε Α Σ  Βασίλειος Αρχ/κας Α.Τ. Καλαμάτας

Κ Α ΣΑ Π Η  Ευαγγελία Τμ.Ποιμαντ.θεολογίας Αριστ.Παν.θεσσαλονίκης Κ Α ΣΑ Π Η Σ  Στέργιος Αρχ/κας Α.Τ. Πλατ.Δημοκρατίας

ΚΑΣΤΡ ΙΤΣΕΑΣ  Λεω νίδας ΤΕΦ Φ Α  Θεσσαλονίκης ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία Αρχ/κας Α.Τ. Καρδαμύλης

ΚΑΤΣΑΟ ΥΝΗ  Αλεξάνδρα Παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης ΚΑΤΣΑΟ ΥΝΗ Σ Κων/νος Υ/Β ' Τ.Τ. Σερρών

ΚΑΤΣΑΡΟ Υ Ναταλία Τμ.Τεχν.Γεωπόνων ΤΕΙ Αρτας ΚΑΤΣΑΡΟ Σ Παύλος Ανθ/μος ε.α.

ΚΑΤΣΗΣ Χρήστος Σχ.Διοικ.& Οικον. Πανεπ. Πελοποννήσου ΚΑΤΣΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας Α.Τ. Πετρούπολης

ΚΑΤΣΙΑΝΤΩ Ν Η  Αντωνία Σχ.Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΚΑΤΣ ΙΑΝΤΩ Ν Η Σ Απόστολος Υ/Β ' Α.Τ. Φλώρινας

ΚΑΤΣΙΦ ΑΡΑΣ Γεώργιος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΚΑΤΣΙΦ ΑΡΑΣ Κων/νος Υ/Α ' Δ.Α. Αχα ΐας Επιτελείο

Κ Α Χ Ρ ΙΜ Α Ν Η Σ  Ανδρέας Σχ.Τεχν.Εφαρμογών ΤΕΙ Κρήτης ΡΟ ΥΝ Η  Ελένη Π.Υ. Τ.Τ. Τρίπολης

ΚΑΨ ΑΛΗ Σ Αναστάσιος Δ ιο ίκηση Επιχ/σεων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΚΑΨ ΑΛΗΣ Λάμπρος Π.Υ. Δ.Α. Αχα ΐας Επιτελείο

Κ Ε Ρ Α Μ Α Σ  Σωτήριος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας Κ Ε Ρ Α Μ Α Σ  Θεόδωρος Α/Υ· ΓΠ Α Δ  Δυτ.Μακ.

Κ ΙΝ Α Λ Η  Ολυμπία Πολιτικών Επιστ. Αρ.Παν.θεσ/νίκης Κ ΙΝ Α Λ Η Σ  Βασίλειος Αρχ/κας Α.Τ. Προμαχώνα Σερρών

ΚΙΝ ΑΤΖ ΙΔΗ Σ Χαράλαμπος Τ.Δ.Α. Κομοτηνής Κ ΙΝ ΑΤΖΙΔΗ Σ Κων/νος Αρχ/κας Α.Τ. Προσοστάνης Δράμας

Κ ΙΟ ΥΠΚ ΙΟ ΛΗ  Μαρία Τμ.Λογιστ.& Χρημ/κής Πανεπ. Μακεδονίας Κ ΙΟ ΥΠΚ ΙΟ ΛΗΣ Δημήτριος Π.Υ. Τ.Τ. Σερρών

Κ ΙΟ ΡΗ Σ  Σωτήριος Τμ.Οικον.Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πειραιά Κ ΙΩ ΡΗ Σ  Βασίλειος Ανθ/μος Α.Τ. Πύλης Τρικάλων

Κ Λ Α Δ Η Σ  Στέφανος ΤΕΙ Σερρών Κ Λ Α Δ Η Σ  Παναγιώτης Αρχ/κας Α.Τ. Αμπελοκήπων

ΚΛΑΨ ΑΣ Κων/νος Τμ.Ηλεκτρ.Μηχ. Δημ.Πανεπ. Θράκης ΚΛΑΨ ΑΣ Παντελεήμων Αρχ/κας Δ.Α. Καστοριάς Επιτελείο

ΚΛΟ ΥΚ ΙΝ ΙΠΤΗ  Μαρία Τμ.Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών ΚΛΟ ΥΚ ΙΝ ΙΩ ΤΗ Σ Κων/νος Ταξίαρχος ε.α.

Κ Ο Κ Κ Α Λ ΙΔ Η Σ  Σάββας Τμ.Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας Κ Ο Κ Κ Α Λ ΙΔ Η Σ  Σαράντης Αρχ/κας ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ

ΚΟΛΙΟΥΔΗ Ελένη Τμ. Λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας ΚΟΛΙΟΥΔΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας Δ.Α. Ορεστιάδας

Κ Ο Λ Ο Μ Β Α Κ Η Σ  Γεώργιος Μηχαν.Παραγ.&Διοικ. Πολυτεχνείο Κρήτης Κ Ο Λ Ο Μ Β Α Κ Η Σ  Ιωάννης Ταξίαρχος ε.α.

Κ Ο Ν ΙΔ Α Ρ Η Σ  Επαμεινώνδας Μηχαν. Πληροφ. ΤΕΙ Θεσσαλίας Κ Ο Ν ΙΔ Α Ρ Η Σ  Κων/νος Αρχ/κας Α.Τ. Απολλωνιών Λευκάδας

ΚΟ Ν ΤΟ ΒΟ ΥΝ ΗΣΙΟ Σ Κων/νος Λογιστικής & Χρηματ/κής Κοζάνη ΚΟ ΝΤΟ ΒΟ ΥΝΗΣΙΟ Σ

Δημήτριος

Αρχ/κας Α.Τ. Τρικάλων

ΚΟ Ν ΤΟ ΓΙΑΝ Ν ΙΔΟ Υ  Ναταλία Τμ.Γεωλογίας Αριστ. Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης Κ Ο Ν ΤΟ Γ ΙΑΝ Ν ΙΔΗ Σ  Ιωάννης Υ/Α ' ΥΤΕΒΕ

ΚΟ ΡΛ ΙΕ  Ιωάννα Τ ΕΦ ΑΑ  Θεσσαλονίκης ΠΑΥΛ ΙΤ ΙΝΑ Κανέλλα Ανθ/μος Υ.Δ.Ε.

ΚΟ ΡΟ ΞΕΝ ΙΔΟ Υ  Μαγδαληνή Τμ.Βιοχημ.&Βιοτεχν. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΚΟ ΡΟ ΞΕΝ ΙΔΗ Σ  Κων/νος Α / Β ’ ΥΤΕΒΕ

ΚΟ Τ ΖΑΜ Π Α Σ ΙΔΗ Σ  Ευάγγελος Γλ.Φ ιλολΛ Πολιτ. Παρευξ.Χωρών Α Ε Ι Κομοτηνής ΚΟ Τ ΖΑΜ Π Α Σ ΙΔΗ Σ  Σταύρος Ανθ/μος ε.α.
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ΕΠΙΤΥΧΟ ΝΤΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ■ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΟΥ Άννα Μαρία Σχολή Μ ονίμων Υπαξ/κών (ΟΠΛΑ) ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Σταύρος Α νθ/μος ε.α.

ΚΟΤΟΝΙΑΣ Αθανάσιος Μηχαν. Μηχανικών ΑΣΠΕΤΕ Αθήνα ΚΟΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτης Ανθ/μος ε.α.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ Γεώργιος Τμ.Φ υσικοθεραπείας ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας ΖΑΧΑΡΙΟΥ Ευανθία Α ρχ/κας Δ.Α. Α ρκαδ ίας Επιτελείο

ΚΟΥΚΛΑΚΗ Α ικατερ ίνη  Μαρία Τμ.Γεωγραφίας Πανεπιστήμιο Α ιγαίου ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ Χαράλαμπος Α ρχ/κας ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ

ΚΟΥΚΟΥΒΑΣ Γεώργιος Ν εκτάριος Τμ.Δ ιοικ.Επιχ/σεων Πανεπιστήμιο Α ιγαίου ΡΑΫΜΟΝΔΟΥ Ειρήνη 
Νεκταρία

Π.Υ. Υποδ/νση Ασφ.Ρόδου

ΚΟΥΛΕΛΗ Ευθυμία Τεχνών Ή χου & Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΚΟΥΛΕΛΗΣ Ιωάννης Α ρχ/κας ΤΔΝ Σερρών

ΚΟΥΛΗ θεοδώρα Παιδαγω γική Σχολή Πανεπ.Δυτικής Μ ακεδονίας ΚΟΥΛΗΣ Παντελής Α ρχ/κας Δ.Α. Φλώρινας Επιτελείο

ΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΟΥ Μαρία Αγρονόμων &  Τοπογρ. Εθν.Μετσ.Πανεπ.Αθηνών ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α γγελική Α ρχ/κας Δ .Α .Δ .Α./ Επιτελείο

ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Γεώργιος Τμ.Δ ιοικ. Επιχ/σεωνΤΕΙ Σερρών ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ Παναγιώτης Υ /Α ' Α.Τ. Μεγαλόπολης

ΚΟΥΤΗΣ Χαράλαμπος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Πάτρα ΚΟΥΤΗΣ Δημήτριος Υ /Β ' ε.α.

ΚΟΥΤΛΑΣ Κων/νος Ραφαήλ Τμ.Στατ.& Ασφαλ,Επιστήμης Πανεπ.Πειραιά ΚΟΥΤΛΑΣ Ηλίας Α ρχ/κας Α.Τ. Ορμενίου

ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΝΟΥ Αντωνία Σχ. Ε ιδ ικής Αγωγής θεσ /ν ίκη ς ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΝΟΣ Βασίλειος Υ /Α ' Τ.Τ. Δράμας

ΚΟΥΤΡΑ Χριστίνα Ευτυχία Σχολή Κ ινηματογράφου Α ρ ιστ.Π ανεη.θεσ /νίκης ΚΟΥΤΡΑΣ Ν ικόλαος Α ρχ/κας ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ

ΚΟΥΤΡΗΣ Πέτρος Διοικ.Επιχ.Αγροτ.Προϊόντων Πανεπ.Πατρών ΚΟΥΤΡΗΣ Γεώργιος Υ /Α ' Τ.Τ. Ιτέας

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Ν ικόλαος Τμ.Πληροφ.& Τηλεπ/νιών Πανεπ. Πελοποννήσου ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γεώργιος Υ /Β ' Δ.Α. Λακω νίας Επιτελείο

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Α ρχ/κας ΟΕΠΤΑ /  Τ.Τ. Ξάνθης

ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑ Παρασκευή Ν ομική Αθήνας ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣΧρήστος Υ /Β ' ΔΤΕ Αο Τ.Σ.Μ.Μ.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Αντώνιος Ο ικονομ ικές Επιστήμες Πανεπ. θ εσ /ν ίκη ς ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ Εμμανουήλ Α ρχ/κας Τ.Α. Κ ιλκ ίς

ΚΡΙΚΑΣ Παναγιώτης Δ ιο ίκηση Επιχ/σεων Πανεπιστήμιο Πάτρας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Π.Υ. Υ.Α. Καλαμάτας

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Παύλος Σχ.Πολιτ.Επιστημών Αριστ.Παν.θεσσαλονίκης ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Παναγιώτης Α ρχ/κας  Υ.ΜΕ.ΔΙ.Θ.

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Σχολή Ναυτικώ ν Δοκίμω ν ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Α ρχ/κας Α.Τ. Τρίπολης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Τμ. Φ υσικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Βασίλειος

Α ρχ/κας Α ' Α.Τ. Πατρών

ΚΠΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α γγελική Σχ.Δ ιοικ.Επιχ/σεων ΤΕΙ Πελοποννήσου ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Α ρχ/κας Α.Τ. Λεω νιδ ίου

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χαρά Τμ.Μαρκ.& Επικ/νίας Οικ.Πανεπ. Αθηνών ΔΟΓΚΟΓΙΑΝΝΗ Ανθή Π.Υ. συνταξιούχος

ΚΩΤΣΑΚΟΥ Γεωργία Σχολή Αξιω ματικώ ν Ελληνικής Αστυνομίας ΚΩΤΣΑΚΟΣ Δημήτριος Υ /Α ' Β ' Α.Τ. Αχαρνών-Ολ.Χωριού

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Τμήμα Φ ιλολογίας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Υ /Β ' Τ.Τ. Καλαμάτας

ΛΑΜΠΡΟΥ Αντώνιος Δ ιο ικ . Επιχ/σεων ΤΕΙ Δυτ. Μ ακεδονίας ΛΑΜΠΡΟΥ Αθανάσιος Α ρχ/κας ΤΣΦ Αξιούπολης

ΛΕΚΚΟΥ θω μαή Τμ.Δασοπονίας & Δ ιαχ.Περιβ. ΤΕΙ Αν.Μακεδ. ΛΕΚΚΟΣ Ιωάννης Α ρχ/κας Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας

ΛΙΑΡΑΚΟΣ Ηλίας Ο ικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΛΙΑΡΑΚΟΣ Δημήτριος Υ /Β ' Β ' Α.Τ. Α ιγάλεω

ΛΙΟΥΡΟΥ Μαρία ΣΤΎΑ ΛΙΟΥΡΟΣ Πολυμέρης Α ρχ/κας Α.Τ. Προμαχώνα Σερρών

ΛΟΥΚΑ Σταυρούλα-Α ικατερίνη Τμ.Δ ιατροφολογίας Χαροκ.Πανεπ. Αθηνών ΛΟΥΚΑΣ θρασύμβουλος Α ρχ/κας Α.Τ. Κομοτηνής

ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης Λογιστικής &  Χρηματ/κής ΤΕΙ Σερρών ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Α ρχ/κας Α.Τ. Ιτέας

ΛΥΚΟΚΑΠΗ Ιωάννα Ν ομ ική  Αθήνας ΛΥΚΟΚΑΠΗΣ Βασίλειος Υ /Β ' ε.α.

ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Ν ικόλαος Α ρχ/κας Τ.Τ. ΒΟΑΚ

ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Μ ιχαήλ Λογιστ.& Χ ρημ/κής ΤΕΙ Πρέβεζας ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ Ν ικόλαος Α ρχ/κας Τ.Τ. ΒΟΑΚ

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ Αμαλία Ιατρική Θράκης ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ανδρέας Υ /Β ' ε.α.

ΜΑΛΑΠΑΝΗ Όλγα Δ ιο ίκηση Επιχ/σεων Πανεπιστήμιο Πάτρας ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ Παναγιώτης Α ρχ/κας Α.Τ. Μεσσήνης

ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ Σπυρίδων Τμ.Οικ.Οικον. Χαροκ. Πανειστήμιο ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ Σταύρος Υ /Α ' ΓΕ.Π.Α.Δ. Ηπείρου

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ Ευαγγελία Τμ.Μεταφραστών &  Δ ιερμηνέω ν Ιόνιο Πανεπιστ. ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Γεώργιος Α νθ/μος ε.α.

ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Μ ηχ/λόγω ν Μ ηχ/κώ ν Πανεπ. Θεσσαλίας ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Υ /Α ' Τ.Τ. Τρικάλων

ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή Οικονομικό ΠΑ.ΜΑ.Κ. ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Α /Β ' Α.Τ. Ν. Καλλικράτειας

ΜΑΛΟΛΑΚΗΣ Ν ικόλαος ΤΕΦΑΑ Σερρών ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γεώργιος Α ρχ/κας Α.Τ. Συκεώ ν

ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ Αθανάσιος Ναυτ.& Εηιχ. Υπηρεσιών Πανεπ.Αιγαίου ΜΑΜΑΡΕΛΗΣ Κων/νος Α νθ/μος ε.α.

ΜΑΝΤΕΣ Γεώργιος Τμ.Κοιν.Ανθρωπ.& Ιστορίας ΑΕΙ Μ υτιλήνης ΜΑΝΤΕΣ Ιωάννης Ανθ/μος ε.α.

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Δ /ση Επιχ/σεων ΤΕΙ Μεσολογγίου ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αριστείδης

Α ρχ/κας Υ.Α. Καλαμάτας
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ΕΠΙΊΎΧΟΝΤΕΣ

0Ν0ΜΑΤΕΠΙ1ΝΥΜ0 ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΑΡΓΟΥΔΗ Βασιλική Ιστοτικό. Α ρχαιολογικό Αριστ.Πανεπ. θ εσ /ν ίκη ς ΜΑΡΓΟΥΔΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος Α.Τ. Ευόσμου

ΜΑΡΙΑΔΗΣ Σταύρος Τμ.Μηχ.Τεχν.Πετρελ.& Φ υσ Α ερ ίου  ΤΕΙ Αν.Μακεδ. ΜΑΡΙΑΔΗΣ Ευάγγελος Αρχ/κας ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ

ΜΑΡΙΝΟΥ Κων/να Εκη.& Αγωγ.Προσχ.Ηλικίας Πανεη.Αθηνών ΜΑΡΙΝΟΥ Μαρίνος Ανθ/μος ΔΑΕΑ/ΤΕΛ

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ Ελένη Φ ιλολογίας Ρεθύμνου ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ Γεώργιος Α ρχ/κας Τ.Τ. ΒΟΑΚ

ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ Μ ιχαήλ Σχ. Μηχαν. Πληρ/κής ΤΕΙ Ηπείρου ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ Παναγιώτης Α /Δ ' Υ.Δ.Ε.Α.Π.

ΜΑΡΟΥΛΑΣ Κων/νος Χημικώ ν Αριστ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΜΑΡΟΥΛΑΣ Ν ικόλαος Α ρχ/κας Τ.Α. Ξάνθης

ΜΑΡΟΣΗ Μαρία Χημικό Αθήνας ΜΑΡΩΣΗΣ Παναγιώτης Α ρχ/κας Τ.Τ. Άμφισσας

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Βασίλειος Σχ.Οικον. Επιστημών Πανεπ. Αθηνών ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γεώργιος Υ /Β ' Υποδ.Τροχ.Αθηνών

ΜΑΥΡΙΔΗΣ Δημήτριος Ιστορικό Τμ. Ιόνιο Πανεη.Κέρκυρας ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αθανάσιος Ανθ/μος Τ.Τ. Φλώρινας

ΜΑΥΡΙΚΗ Αγγελική Παιδαγω γικό Πανεπ.Δυτ.Μακεδονίας ΧΑΒΕΛΑ Στεφανία Α ρχ/κας Τ.Τ. Άρτας

ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ Ελένη Δ ιεθ ν Λ  Ευρωπ. Σπουδών Παν. Πειραιά ΣΤΑΜΟΥΛΗ Ιουλία Π.Υ. Δ.Α. Ευρυτανίας

ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ Κων/νος Σχολή Αστυφυλάκω ν Ελληνικής Αστυνομίας ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ Σπυρίδων Α ρχ/κας Τ.Τ. Καισαριανής

ΜΕΤΑΞΑΣ Γεώργιος Ο ικονομικώ ν Επιστημών Πάτρας ΜΕΤΑΞΑΣ Ν ικόλαος Α /Β ' ε.α.

ΜΗΛΙΟΣ Κων/νος Τμ.Β ιολογικών Εφαρμογών Πανεη.Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ευαγγελία Α ρχ/κας Σχ.Μετ.Επιμ.Β.Ελλάδας

Μ ΗΤΚΑΚΗΣ Γρηγόριος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΜΗΤΚΑΚΗΣ Κων/νος Α ρχ/κας ΔΑΘ/ΎΔΕΖΙ

ΜΗΤΚΑΚΗΣ Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΜΗΤΚΑΚΗΣ Κων/νος Α ρχ/κας ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ιωάννης Φ υσικό Ιωαννίνων ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Στέφανος Α ρχ/κας Α.Τ. Πτολεμαΐδας

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Τμ.Εφαρμ.Β ιοϊατρικής ΤΕΙ Αθηνών ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Α ρχ/κας Α.Τ. Ζεφυρίου

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ Δημήτριος Ο ικονομικώ ν Εηιστ. Δημοκρ.Πανεπ. Θράκης ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ Σταύρος Ανθ/μος Α.Τ. Η ράκλειας Σερρών

ΜΟΥΖΟΥΛΑ Σοφία Παιδαγω γικό Πενεπιστήμιο Πατρών ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ Γεώργιος Ανθ/μος Α.Τ. Ακράτας

ΜΟΥΛΑΣ Συμεών Τμ.Μηχαν.Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΜΟΥΛΑΣ Αναστάσιος Α ρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ Οδυοοέας Τμ.Μηχ.Πετρ. &  Φ υσ.Αερίου ΤΕΙ Ανατ.Μ ακεδονίας ΜΟΥΜΤΖΑΚΗΣ Παναγιώτης Υ /Β ' Δ /νση Δ ιω ξ. Παρ. Μεταν. ΑΕΑ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ Φ ρειδερ ίκη Σχ.Αρχαιον.Βιβλ.Μουσ. Ιόνιο Παν.Κέρκυρας ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Λάζαρος Αρχ/κας Α.Τ. Καστοριάς

ΜΟΥΡΖΑΣ Ανδρέας Τμ.Οικ. Σπουδών Δημ.Πανεπ. Θράκης ΜΟΥΡΖΑΣ Ν ικόλαος Α ρχ/κας Α.Τ. Προσοστάνης Δράμας

ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ Χρήστος Σχ.θετι.Εηιστ.Τμ.Πληρ. Πανεπ.Θεσσαλίας ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ Γεώργιος Υπαρχ/κας ΤΣΦ Ορεστιάδας

ΜΠΑΚΟΛΑ Ελένη Ν ομική Αθήνας ΜΑΚΟΛΑΣ Παναγιώτης Α ρχ/κας Α.Τ. Περιφ.Άρτας

ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Ανάργυρος Γλ.Φ ιλολΛ  Πολιτ. Παρευξ.Χωρών ΑΕΙ Κομοτηνής ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ
Χαράλαμπος

Α ρχ/κας Α.Τ. Λ ευκού Πύργου

ΜΠΑΝΤΟΛΑ Α ικατερ ίνη Μ ηχ.Π ληροφ Λ  Τηλ/νιών Πανεπ.Δυτ.Μακεδονίας ΜΠΑΝΤΟΛΑΣ Στέργιος Υ /Α ' Δ.Α. Κοζάνης

ΜΠΑΡΑΚΟΣ Κων/νος Αγροτικής Ανάπτυξης Δημοκρ.Πανεπ.Θράκης ΜΠΑΡΑΚΟΣ Δρόσος Υ /Α ' Τ.Α. Ξάνθης

ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ Κων/νος Τμ.Οικον.Επιστήμης Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΓΟΥΡΑ Χριστίνα Α ρχ/κας Υ.Α. Πατρών

ΜΠΑΡΛΑ Μαρία Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΜΠΑΡΛΑΣ Αθανάσιος Υ /Α  Τ.Τ. Πατρών

ΜΠΑΤΖΙΟΣ Γεώργιος Αγροτικής Ανάπτυξης Δημοκρ.Πανεπ.Θράκης ΜΠΑΤΖΙΟΣ Σπύρος Α /Δ ' ε.α.

ΜΠΙΚΟΥ Στυλιανή Φ ιλοσοφ ικό Παιδαγω γικό θεσ /ν ίκη ς ΜΠΙΚΟΣ Ανδρέας Α ρχ/κας Α.Τ. Ωραιοκάστρου

ΜΠΙΝΤΖΑ Φωτεινή Φ ιλολογία Πανεπ.Πελοποννήσου ΜΠΙΝΤΖΑΣ Αθανάσιος Ανθ/μος ε.α.

ΜΠΟΖΙΝΗΣ Δημήτριος Μ αθηματικό Πάτρας ΜΠΟΖΙΝΗΣ Γεώργιος Υ /Β ' Α.Τ. Άργους Ορεσηκού

ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ Μαρία Τμ.ΣτατΛ  Ασφαλ.Επιστήμης Πανεπ.Πειραιά ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ Ιωάννης Α ρχ/κας ΔΑΕΑ/Τμ.Περιπ.

ΜΠΟΥΓΙΔΟΥ Ευθαλία Ελληνικής Φ ιλολογίας Δημοκρ. Παν. Θράκης ΠΟΥΓΙΔΗΣ Μ ενέλαος Α ρχ/κας ΤΣΦ Κοτύλης Ξάνθης

ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ Γεώργιος Σχ.Διοικ.Οικον. ΤΕΙ Καβάλας ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ Δημήτριος Υηαρχ/κας ΤΣΦ Προμαχώνα

ΜΠΟΥΡΝΙΑ Ανδριάνα-Μ αρία Ν οσηλευτική ΤΕΙ Ανατ.Μ ακ.& Θράκης ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Ν ικόλαος Α ρχ/κας Δ.Α. Αχαΐας Επιτελείο

ΜΠΟΥΣΙΟΣ Βασίλειος Τμ. Ο ικονομικώ ν Εηιστ. Πανεπ. Αθηνών ΜΠΟΥΣΙΟΣ Αθανάσιος Υ /Β ' Κ.Ι. Αθηνών

ΜΠΟΥΤΗ Χριστίνα Μηχαν.Χωροτ.& Αναπτ. Αριστ.Πανεπ .θεσ /νίκης ΜΠΟΥΤΗΣ Πασχάλης Υ /Α ' Α.Τ. Περιφ.Σερρών

ΜΠΟΥΤΡΟΣ Αθανάσιος Σ χ .Δ ιο ικΛ  Οικον. ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΠΟΥΤΡΟΣ Δημήτριος Ανθ/μος Α.Τ. Πετρούπολης

ΜΠΡΑΓΙΑΝΝΗ Αντωνία Τμ.Πολ.Μηχαν. Δημ.Πανεπ. Ξάνθης ΜΠΡΑΓΙΑΝΝΗ θεοδώ ρα Υπαρχ/κας Τ.Τ. Φλώρινας

ΜΥΓΔΑΛΑ Ειρήνη Μηχ.Μηχαν. ΤΕΙ Κεντρ. Μ ακεδονίας ΤΣΑΚΠΙΝΗ Μαρία Α ρχ/κας Υ.Α. Σερρών

ΜΥΓΔΑΛΑΣ Ηλιος Μ αθηματικό Κρήτης ΤΣΑΚΠΙΝΗ Μαρία Α ρχ/κας Υ.Α. Σερρών

ΝΑΖΙΡΑΚΗΣ Παναγιώτης Λ ογιστικής & Χ ρημ/κής ΤΕΙ Καβάλας ΝΑΖΙΡΑΚΗΣ Κων/νος Ανθ/μος ε.α.

ΝΑΚΑΧΤΣΗ Αλεξάνδρα Δ ιο ικ . Επιχ/σεωνΤΕΙ Κεντρ. Μ ακεδονίας ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ανδρονίκη Α ρχ/κας Υ.Α. Σερρών

Συνεχίζονται στο επόμενο τεύχος
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Αστυνομική Ανασκόπηση
ης προστατεύσουμε το “Κεκτημένο’’

k Αστυνομική Ανασκόπηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα 
ελληνικά περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης ενημερωτικού, 
επιμορφωτικού και Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1 9 5 3 > Αστυνομικά Χρονικά
Επιθεώρηση Χωροφυλακής Αστυνομική Ανασκόπηση

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΣ

0 ,7 5 € /μ ή να
r

η

9€/χρόνο

δίνεις για ίο περιοδικό 
και βοηθούν κι εμένα...

Με σαφή επίγνωση των οικονομικών δυσκολιών, που υφίστανται σήμερα, θεωρούμε ότι εμείς οι ίδιοι 
(Αστυνομικοί. Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) θα πρέπει να 
διαφυλαξουμε το κεκτημένο, που ονομάζεται "Αστυνομική Ανασκόπηση”, το οποίο λειτουργεί 
ενισχύοντας οικονομικά τους αναζιοπαθούντες συναδέλφους. Η προσπάθεια, που εδώ και χρόνια 
καταβάλλει η “Αστυνομική Ανασκόπηση”, πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για 
τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, 
προσδοκώντας πάντοτε στην πολύτιμη αρωγή των συναδέλφων.



Οικονομικές Ενισχύσεις

α) Αναξιοπαθούντος προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.
(τραυματισμοί, ασ θένειες , θάνατοι, κ.λπ.)

β) Ορφανών τέκνων προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. 

γ) Τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών ΕΛ.ΑΣ.

2015 295.750 €

278.900 €

288.700 €

Συνάδελφε, 
σε ευχαριστώ!



Ε23 Δ. ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ
1991-2016

25 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ  Μ Α ΖΙ

Σκοπός μας να παμέρσνμε το πλεονέκτημα, 

πμοσψέμοντας τα μα^ντεμα vfifca μόνο σε εκείνους,

π ον πμέηει να εηψματονν.

Cv^a^unrrv^ μη mv tuTv&w6\rvn\

Ε23 DIM ITRIOS KOPELAKIS & CO
Law Enforcem ent-M ilitary
Registered Firearms Dealer Since 1991
14, Triainis Street
190 16 Artem is Greece
tel 0030 22940 83144
fax 0030 22940 83143
cell 0030 6944 795076
www .kopelakis.gr

B S S T , H A G O R , M A R S  A R M O R , P O IN T M A N  A R M O R . B O L L E  T A C T IC A L , O A K L E Y , S U R E F IR E , C Y P R E S  M IL IT A R Y , S A L O M O N  F O R C E S . 

5.11 T A C T IC A L , A D ID A S , L O W A . M E S A  T A C T IC A L . H S  P R O D U K T , G L O C K , B E R E T T A , S IG , H K . C O LT, A G E N C Y  A R M S , A R C T E R Y X  K .A .

http://www.kopelakis.gr

