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Η οδική ασφάλεια 
μέσα από τα μάτια 
των παιδιών...
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής 
ατη Θεσσαλονίκη



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1 - ΤΚ 54627 -  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. Α.Φ.Μ. 999305489 Α' ΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Τηλ.Κέντρο : 2310553538 & 6975909933 FAX : 2310553430 Email: Synast.thes@gmail.com

W I N D  W I N D C 2 0 1 6 - 2 0 1 8

S A T  X S
1,9 € πάνιο (τελικό 4 ,1 6 0

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

σταθερά
>  130 sms

S A T  1 5 0
9 € πάνιο (τελικό 13,89 Ο

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

Vodafone-Cosmote
^  100 MB (μετά από αίτηση) 

(Με αίτηση προστίθενται 130 sms με 2€ )

S A T  3 0 0
10,5 € πάνιο (τελ. 15,96 €)

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

Vodafone-Cosmote
^  300 MB (μετά από αίτηση)

(Με αίτηση προστίθενται 130 sms με 2€ )

S A T  1 .0 0 0  
14 € πάνιοίτελικό 20,78 €)

S A T  U n lim it e d  
16 € πάνιο (τελ. 2 3 ,5 0 0

SA T CONTRO L 300 
Κ Α Ρ Τ Ο Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ  
8 € πάνιο (τελ. 12,52 €)

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

που αφορά τα καρτοσυμβόλαια

>  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)

t
I?,

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

Mobile internet (προ ΦΠΑ): 1,5  GB - 2  € 5 G B - 3 € > 30 GB - 10 €

Mobile Broadband (προ ΦΠΑ): 2 GB - 2 ,5  € 10 G B - 5 € >  30  GB - 10 €

Αποστέλλοντας κενό ιιήνυιια στο 1212 ενημερώνεστε νια το υπόλοιπο των δεδομένων σας.
ν' 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), 

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

τραπεζών, με e-Banking ή στα ταμεία στις παρακάτω τράπεζες:
ALPHA: GR3201407010701002002016616 ΕΘΝΙΚΗ: GR0201102100000021048123950 

EUROBANK: GR6502601200000590200817092 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR3701714020006402126859379.
ν' Τα προγράμματα λόγω της οικονομικής κρίσης, απευθύνονται σε συναδέλφους όλης της χώρας. Για 

περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες 

08.00-17.00 εκτός Σαββάτου -  Κυριακής και εορτών.

mailto:Synast.thes@gmail.com


ΣΗΜΕΙΩΜΑ
της έκδοσης

Η
 Ελληνική Αστυνομία είναι ένας 

ζωντανός, πολυδιάστατος οργα
νισμός που εξελίσσεται συνεχώς. 

ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις 
της εποχής, εκπληρώνοντας την αποστο
λή της. πάντα κοντά στον πολίτη, σε όλες 
τις εκφάνσεις της καθημερινότητας.

Οι επιχειρησιακές της δυνατότητες ε ί
ναι δεδομένες, όπως αποδεικνύουν οι 
συνεχείς εξαρθρώσεις εγχώριων και δι
εθνικών εγκληματικών δικτύων, αλλά και 
η πρόσφατη διάκριση της Ε.Κ.Α.Μ. στο 
διαγωνισμό Ειδικών Δυνάμεων, που δι- 
οργανώθηκε στο εκπαιδευτικό κέντρο 
KAS0TC στην Ιορδανία. Η επίλεκτη ομά
δα της ΕΛ.ΑΣ. κατετάγη 5η ανάμεσα σε 
37 Ειδικές Μονάδες από όλη την υφήλιο.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία 
εναρμονίζεται με τις σύγχρονες απαι
τήσεις και προσαρμόζεται διαρκώς στις 
επικρατούσες συνθήκες, αξιοποιώντας 
τη σύγχρονη τεχνολογία για την αποτε
λεσματικότερη εκπλήρωση της αποστο
λής της. Σε αυτό το κλίμα εντάσσονται η 
απόκτηση μη στελεχωμένων αεροσκα
φών (drones) από το Σώμα, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν αρχικά στην επιτήρηση

συνόρων και οδικών αξόνων και μελλο
ντικά για συνδρομή στη σχεδίαση επιχει
ρησιακών αποστολών ειδικών Υπηρεσι
ών. Ταυτόχρονα, η ΕΛ.ΑΣ. κάνει αδιάκο
πα ενέργειες προς ενίσχυση της ασφά
λειας των πολιτών στο νέο ψηφιακό πε
ριβάλλον. Απόδειξη αποτελεί η άμεση κι
νητοποίηση που υπήρξε για ενημέρωση 
των πολιτών, τόσο για την περίπτωση του 
επικίνδυνου για τους έφηβους διαδικτυ
ακού φαινομένου Blue Whale Challenge, 
όσο και για την εμφάνιση του κακόβου
λου λογισμικού WannaCry, με το οποίο 
πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός κυ- 
βερνοεπιθέσεων παγκοσμίως.

Τέλος, οι πρωτοβουλίες του Σώμα
τος για ενίσχυση των δεσμών πολίτη -  
Αστυνομίας συνεχίζονται, με την εκπαι
δευτική έκθεση παιδικής ζωγραφικής 
«Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια 
των παιδιών», μετά την επιτυχία που 
σημείωσε στην Αθήνα να «ταξιδεύει» 
στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη συναυλία 
της μπάντας της Ελληνικής Αστυνομίας 
που παρουσίασε το μουσικό έργο «Σαν 
παλιό σινεμά» στο θέατρο PIERCE του 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.
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I  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μάιος - ιουνιος ζυι /

ΕΥΧΟΣ 302

εςωφυλλο είναι, η αφίσα που χρησιμοποιήθηκε 
Ζωγραφικής « Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών», 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση των Μη στελεχωμένων Αεροσκαφών 
(DRONES)

Επίσκεψη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στην 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης & του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Φλώρινα, Καβάλα. 
Καστοριά

Εγκαίνια του ξενώνα αστυνομικών στο Νυμφαίο Φλώρινας

Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη & του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ολοκληρώθηκε η Έκθεση Ζωγραφικής
«Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών»

Μια διαφορετική εκδήλωση της Ελληνικής Αστυνομίας 
με προσκεκλημένους μικρά παιδιά

Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής «Η οδική ασφάλεια 
μέσα από τα μάτια των παιδιών» στη Θεσσαλονίκη

Η Υπηρεσία Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας 
παρουσίασε το μουσικό έργο «Σαν παλιό Σινεμά»

Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων στους σπουδαστές 
της 20ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας
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Μόνιμες Στήλες

Επικαιρότητα 71

Υπηρεσιακά νέα 85

Συνδικαλιστικά νέα 86

Πένθη 97



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

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

Εκδότης
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 
Διεύθυνση Επικοινωνίας 
Τμήμα Ιστορίας-Εκδόσεων

(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 με την υπ' οριθ. 9010/1/17-αΌπό 18-09-2002 (ΦΕΚ ΒΊ244/23-09- 
2002, την υπ' αριθ. 9010/1/16-η'από 02-05-2011 (ΦΕΚ Β'745/05-05-2011), 
την υπ' αριθ. 9010/1/16-ιβ'από 30-06-2014 (ΦΕΚΒ' 1821/03-07-2014). την 
υπ’ αριθ. 9010/1/16-ιδ'από 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.

Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768

Παρουσίαση της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης 36

76 Χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης 52

Υπόθεση «Πρεκεζέ - Καπερώνη» 58

Τουριστική Αστυνομία
1

64

Ένας θιασώτης του αρχαίου θεάτρου στις τάξεις της 
Ελληνικής Αστυνομίας 68

Ενημέρωση: Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Αστυνομικών Πυροσβεστών & Λιμενικών | 98

Τέκνα αστυνομικών που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ 117

Υπεύθυνη Διαφήμισης
Μαρία Κωνσταντοπούλου 
Τμηματάρχης Τμ. Ιστορίας Εκδόσεων/ 
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6845062 - 6940730008 
Αρχισυντάκτης 
Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη 
τηλ. & fax 210/6849352 
Συντάκτες
Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος, 
Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς,
Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας.
Π.Υ. Μαρία Νέζερη,
Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος 
Υπηρεσιακές φωτογραφίες 
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
Παραγωγή-Εκτύπωση 
"DIAMOND PRINT’ Α.Ε. 
θέση Καψάλα, Μάνδρα Αττικής
τηλ. 210 5552250, fax. 210 5551428 

Ετήσιες Συνδρομές

Από τις επιτυχίες του Σώματος 102
Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
9 ευρώ. Ιδιώτες 15 ευρώ.
Οργανισμοί. Ο.ΤΑ. Εταιρίες 25 ευρώ.

Επιστολές 108 Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23. Μαρούσι. 15123

Αθλητισμός 110 τηλ. 210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi. 15123. Hellas 
tel.: 210/6854609. fax: 210/6849352

Για τις ελεύθερες ώρες 113 e-mail: anaskophsh@yahoo.gr 

Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (DRONES)

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ
ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

Τα μη στελεχωμένα αεροσκά
φη (drones) της Ελληνικής 

Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος, παρουσιάστηκαν 

(04.05.2017). σε ε ιδ ική  εκδήλωση 
στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 

κ. Νίκος Τόσκ ας. ο Γενικός Γραμματέας 

Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνω- 
στάκης και ο Γενικός Γραμματέας Πολι

τικής Προστασίας κ. Γιάννης Καπάκης.
Παρευρέθηκαν επίσης ο Αρχηγός 

του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 
Αντιπτέραρχος Χρηστός Χριστοδού
λου. ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας και ο Αρχηγός του Πυρο

σβεστικού Σώματος. Αντιστράτηγος 

Βασίλειος Καπέλιος
Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο 

Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Αστυνομικός Υποδι
ευθυντής Θεόδωρος Χρονόπουλος 
παρουσίασε πληροφοριακά στοιχεία 
σχετικά με το ιστορικό της απόκτησης 
των μη στελεχωμένων αεροσκαφών,

το επίπεδο εκπαίδευσης των στελε

χών - χειριστών τους, το θεσμικό - κα

νονιστικό πλαίσιο χρήσης τους και τα 

πεδία αξιοποίησης τους.
Ακολούθησε ομιλία του Ανα

πληρωτή Υπουργού κ. Νίκου Τόσκα, 
στην οποία ανέφερε, μεταξύ άλ
λων: «... Να ευχαριστήσω καταρχάς 
την Πολεμική Αεροπορία και για τη 
φιλοξενία και για όλη την υποστήρι
ξη που μας παρείχε όλο αυτό το δι
άστημα και που πιστεύω ότι θα μας 
παρέχει στη συνέχεια. Ευχαριστούμε 
κύριε Αρχηγέ, γιατί -κακά τα ψέμα
τα- ούτε η Αστυνομία από μόνη της 
ούτε το Πυροσβεστικό Σώμα ούτε 
κανένας από εμάς μπορεί να γίνει 
λίγο αεροπόρος, έστω κι αν πετάμε 
με τηλεκατευθυνόμενο τρόπο αυτά 
τα αεροπλανάκια. Θέλει γνώσεις, θέ
λει χώρους, θέλει εξειδικεύσεις που 
δεν τις έχουμε όλοι, δεν μπορεί να 
κάνουμε τους παντογνώστες. Να ευ
χαριστήσω και τον Πτέραρχο ε.α. τον 
κύριο Βυζάντιο, το συνεργάτη μου. ο 
οποίος προσπάθησε με την τεράστια 
αεροπορική του εμπειρία, χρόνια πι

λότος. να ενεργοποιήσει το σύστημα 
και φτάσαμε στο σημείο που είμαστε 
σήμερα. Θυμάμαι το 1987. στο Γενικό 
Επιτελείο Στρατού, μου ανατέθηκε να 
μελετήσω τίείναι αυτά τα drones που 
τότε είχαν σχεδόν πρωτοεμφανιστεί... 
...και πώς μπορεί να τα χρησιμοποιή
σουμε τα επόμενα χρόνια στον Ελλη
νικό Στρατό. Πέρασαν αρκετά χρόνια 
μέχρι να μπουν αυτά τα συστήματα 
στα Σώματα Ασφαλείας. Όμως έρχεται 
τώρα η στιγμή όπου αυτά τα συστήμα
τα. να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε αποστολές των σωμάτων ασφα
λείας. αρχικά σε απλές αποστολές, 
αποστολές που κύρια επικεντρώνο
νται. όπως ακούσατε στην επιτήρηση 
δασών, στην επιτήρηση συνόρων και 
στην επιτήρηση οδικών αξόνων και 
οι οποίες αποστολές πιστεύω και τα 
οποία συστήματα πιστεύω ότι θα δι
ευκολύνουν πάρα πολύ την αποστολή 
των Σωμάτων Ασφαλείας. Θα μειώ
σουν το κόστος και θα μειώσουν και 
το κίνδυνο του προσωπικού. Αποφα
σίσαμε και επειδή εύκολα οι Αστυνο
μικο ί και εύκολα οι Πυροσβέστες δεν
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γίνονται αεροποροί καί η εποχή οπού 
αγοράζονταν συστήματα και δημιουρ
γούσαν «αεροπορίες» ξεχωριστές για 
τον καθένα για το πυροσβεστικό και 
την αστυνομία.

... Έτσι λοιπόν αυτά τα drones και 
της Αστυνομίας και του Πυροσβεστι
κού Σώματος, τα εννιά αεροπλανάκια, 
τα τρία σμήνη θα υλοποιούν σχεδόν τις 
ίδιες αποστολές και θα είναι αποστολές 
αυτές που σας είπα, επιτήρηση δασών, 
επιτήρηση συνόρων, επιτήρηση οδικών 
αξόνων ή επιτήρηση περιοχών που 
έχουν πληγεί από φυσικές καταστρο
φές. γιατί δεν θέλω να αποκλείσω και 
την επιτήρηση κατοικημένων περιοχών 
αλλά για ευνόητους λόγους που έχουν 
σχέση με ατυχήματα που έχουν σχέση 
και με άλλα ζητήματα. Δεν θα είναι η 
κύρια προτεραιότητα εκτός αν έχουμε
κάποια φυσική καταστροφή σε κάποια

, * ·* , , ,
κατοικημενη περιοχή η κάτι παρεμφε
ρές για το οποίο μπορεί να χρησιμοποι
ηθούν αυτά τα συστήματα, ™

Πέρασε λοιπόν αρκετός χρόνος από 
το 2012. Βλέπετε ότι το σύστημα.παιδεύ
εται για να αποκτήσει, να προμηθευτεί 
και να θέσει σε εφαρμογή, να θέσει σε 
χρήση αυτά τα συστήματα, όπου το να 
τα αγοράσεις είναι το μόνο εύκολο, το 
να φτιάξεις πλαίσιο λειτουργίας σε μια 
χώρα που δεν είναι συνηθισμένη και 
που δεν έχει το θεσμικό πλαίσιο, γιατί 
και παγκόσμια αν θέλετε αναζητείται 
αυτό το πλαίσιο και να βάλεις μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο να λειτουργήσουν 
αυτά τα συστήματα, να λειτουργήσουν 
με ασφάλεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε 
υπάρχουν κίνδυνοι κατά την πτήση.

Πρέπει να συνδυαστούν εδώ. σήμε
ρα την πτήση που θα δείτε έχει δεσμευ
τεί περιοχή σαν να ήταν κανονική αερο
πορική επιχείρηση, θέλει πάρα πολλούς 
κανόνες, πολύ περισσότερους κανόνες 
όπως καταλαβαίνετε από τα επανδρω
μένα αεροσκάφη. Κάποιοι χρησιμοποι
ούν τον όρο στελεχωμένα αλλά νομίζω 
συνεννοούμαστε, ο διεθνής όρος είναι 
unmanned, αλλά τελοσπάντων.

Θέλει λοιπόν περισσότερους κα
νόνες. περισσότερους όρους, περισ
σότερες δεσμεύσεις απ’ ότι τα αερο
σκάφη με πιλότο, όμως το ποτάμι δεν 
μπορεί να γυρίσει πίσω.

Δεν σημαίνει αυτό βέβαια, ότι από 
αύριο το πρωί θα μπορούμε να κοι
μόμαστε ήσυχοι και να επιτηρούνται 
όλα τα δάση μας ή να κάνουμε συν
δυασμένες αεροπορικές επιχειρήσεις 
μαζί με αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα 
οχήματα και τα πραγματικά πυροσβε
στικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα.

Αυτό μπορεί να γίνει αλλά μετά 
από αρκετό καιρό, όταν θα έψ ι απο
κτηθεί αρκετή εμπειρία και αρκετή 
εκπαίδευση. Ξεκινάμε λοιπήν σήμε
ρα την πρώτη φάση, ουσυσΰπκά της 
επιχειρησιακής εκπαίδευσης και της 
επιχειρησιακής χρησιμοποίησης αυ
τών των μέσων.

Θα δείτε λοιπόν στη συνέχεια τις 
δυνατότητες αυτών των συστημάτων, 
είναι τεράστιες οι δυνατότητες πολύ 
περισσότερες από την επιτήρηση από 
ένα άλλο ελικόπτερο ή ένα άλλο αερο
πορικό μέσο και μένει σε εμάς όλους 
και κύρια στην Ελληνική Αστυνομία 
και στο Πυροσβεστικό Σώμα να αξι-

Σημειώνεται ότι στο δυναμικό της Ελληνι
κής Αστυνομίας έχουν ενταθεί συνολικά έξι 
μη στελεχωμένα αεροσκάφη (3 Spylite και 3 
Thunder Β), ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα δια
θέτει ένα. τύπου EOS mini UAV SYSTEM.

οποιησουν αυτα τα συστήματα κατά 
τον καλύτερο δυνατό επιχειρησιακό 
τρόπο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και 
ας ακούσουμε τις επόμενες ενημερώ
σεις. Σας ευχαριστώ πολύ.»

Ακολούθησε ομιλία ίου Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστρά
τηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, στην 
οποία ανέφερε:

«Αποτελεί, κοινή διαπίστωση, πως 
η σύγχρονη τεχνολογία αποτελεί μέρος 
της καθημερινότητάς μας. Ωστόσο, οι 
τεχνολογικές εξελίξεις δεν επηρεά
ζουν μόνον θετικά τη ζωή μας αλλά 
σε πολλές ηεριπτώσεις κοτ ορχητικά' 
ειδικά όταν οι τεχνολογίες αυτές χρη
σιμοποιούνται στο πλαίσιο παράνομων 
δραστηριοτήτων.
■ Η Ελληνική Αστυνομία, ως κατεξο- 
χήν κρατικός φορέας καταπολέμησης 
το ιί εγκλήμότος και της προστασίας 
τώφπολιτών, αλλά και το Πυροσβε
στικό Σώμα ως βασικός καθ' ύλην 
φορέας αντιμετώπισης φυσικών κα
ταστροφών. είναι υποχρεωμένοι, να 
αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία 
για την αποτελεσματική εκπλήρωση 
της αποστολής τους. Και στην προ
κειμένη περίπτωση, τα μη στελεχω
μένα αεροσκάφη, τα drone ’ s όπως 
είναι ευρέως πλέον γνωστά, αυτόν 
ακριβώς το σκοπό εξυπηρετούν......
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Με την πρόσφατη συγκρότηση της 
ενιαίας δομής ιπτάμενων μέσων της 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυρο
σβεστικού Σώματος και την ίδρυση, με 
άλλο νομοθέτημα. της Υπηρεσίας Μη 
Στελεχωμένων Αεροσκαφών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας δημιουργήθηκε 
η οργανωτική «πλατφόρμα» στο πλαί
σιο της οποίας θα αξιοηοιηθούν. προς 
εξυπηρέτηση της θεσμικής αποστολής 
και των δύο (2) Σωμάτων, τα drone's. 
Αυτονόητο, βεβαίως, είναι πως τα Μη 
Στελεχωμένα Αεροσκάφη θα αξιοποι- 
ηθούν εντός του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου και από εξειδικευμένους 
χειριστές. Αναμφίβολα, τα Μη Στελε
χωμένα Αεροσκάφη αποτελούν ένα 
νέο σύγχρο νο και εξαιρετικά χρήσιμο 
«εργαλείο» για τα Σώματα Ασφαλείας, 
καθώς μπορούν να αξιοηοιηθούν κατά 
τρόπο ουσιαστικό, και επ' ωφελεία 
του υπηρεσιακού και κατ 'επέκταση 
του ευρύτερου δημοσίου συμφέρο
ντος. Εν κατακλείδι. η χρήση και η
αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας 
μέσων και συστημάτων, των drone ' s 

στην προκειμένη περίπτωση, από τα 
Σώματα Ασφαλείας, προκύπτει ως 
φυσιολογική και επιτακτική αναγκαι
ότητα, προκειμένου τόσο η Ελληνική 
Αστυνομία όσο και το Πυροσβεστικό 
Σώμα να μπορέσουν να ανταποκρι- 
θούν με επάρκεια και αποτελεσματι
κότατα στην απαιτητική και πολύπλοκη 
αποστολή τους. Εύχομαι στη νεοσύ
στατη Υπηρεσία Μη Στελεχωμένων 
Αεροσκαφών και στο προσωπικό της 
καλή επιτυχία στην αποστολή τους και 
να αξιοποιήοουνμε υπευθυνότητα και

συνέπεια το σύγχρονο αυτό μέσο που 
τους εμπιστεύεται η Πολιτεία, προς 
όφελος της χώρας, της κοινωνίας και 
των πολιτών. Σας σε ευχαριστώ.»

Τέλος, χαιρετισμό απηύθηνε και ο 
Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, 
Αντιστράτηγος. Βασίλειος Καπέλιος.

Ακολούθησαν παρουσιάσεις των 

τεχνικών χαρακτηριστικών και των 

δυνατοτήτων των μη στελεχωμένων 

αεροσκαφών των δυο Σωμάτων, από 

τους Διοικητές των αντίστοιχων Υπηρε
σιών, Αστυνόμο Α Γκριτζάπη Δημήτριο 

και Υποπυραγό Αλεξάνδρα Τζουμέρκα. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίδει
ξη των πτητικών δυνατοτήτων των μη 

στελεχωμένων αεροσκαφών, στον αε

ροδιάδρομο της Δεκέλειας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 

επίσης ο Προϊστάμενος Επιτελείου του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 

Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, 
οι Υπαρχηγοί Υποστήριξης και Επιχει

ρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Αντιστράτηγοι Σωτήριος Τερζούδης και 
Ιωάννης Βασιλειάδης. ο Προϊστάμενος 

Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώμα

τος. Υποστράτηγος Ιωάννης Ράμφος, ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομι

κών Επιχειρήσεων Αττικής, Ταξίαρχος 

Νικόλαος Κόκκινης, ο Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανά

πτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Τα

ξίαρχος Γεώργιος θεοδωρακόπουλος, 
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών 
Αστυνομικών Δυνάμεων, Ταξίαρχος 

Χρήστος Κοτλίδας και άλλοι Αξιωμα
τικοί των Σωμάτων.

Σε μελλοντικό χρόνο θα είναι δυνατή η συν
δρομή τους στην επιτυχή σχεδίαση επιχειρη
σιακών αποστολών και άλλων Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Κ.Α.Μ., Αντιτρομο- 
κρατική Υπηρεσία. Δίωξη Ναρκωτικών, κ,α.).

Από την Πολεμική Αεροπορία 

παρευρέθηκαν ακόμα ο Δ ιο ικητής 

της Δ ιο ίκησης Αεροπορικής Εκ

παίδευσης, Υποπτέραρχος θωμάς 

Χατζηαθανασίου, ο Επιτελάρχης της 

Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευ

σης. Υποπτέραρχος Λάζαρος Μα- 

ντούβαλος. καθώς και ο Δ ιο ικητής 

και ο Υποδιοικητής της 123 Πτέρυγας 
Τεχνικής Εκπαίδευσης, Σμήναρχοι 

Αλέξιος Μαρίνος και Κωνσταντίνος 

Μπούζος.
Τέλος παρευρέθηκαν ο Αντιπτέ- 

ραρχος (I) ε.α. Ειδικός Σύμβουλος 
Εναερίων Μέσων, Γιάννης Βυζάντιος 

και από την Υπηρεσία Πολιτικής Α ε

ροπορίας (Υ.Π.Α.) ο εκπρόσωπος του 
Διοικητή, κ. Γεώργιος Κορμός και ο 

Σύμβουλος κ, Νικόλαος Σπέγης. ■

Τα εκπαιδευθέντα στελέχη (χειριστές-τεχνικοί) 
της Ελληνικής Αστυνομίας, υπηρετούν στη Δι
εύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων. Στο 
άμεσο μέλλον ωστόσο, τα μη στελεχωμένα αε
ροσκάφη. των δύο Σωμάτων, θα υπάγονται στον 
ενιαίο φορέα εναέριων μέσων (ΕΝΣΑ) Αστυνο
μίας και Πυροσβεστικής, όπου υπάγονται και 
όλα τα υπόλοιπα πτητικά μέσα (ιδιόκτητα ελι
κόπτερα και ενοικιαζόμενα για την αντιμετώ
πιση πυρκαγιών, κλπ). εκτός από τα πυροσβε
στικό αεροπλάνα που ανήκουν στην Πολεμική 
Αεροπορία.
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ΕΠΙΣΚΕΨ Η ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΤΣΟΥΒΑΛΑ  

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Μ ΑΚΕΔΟ ΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας, Αντιστράτηγος Κων

σταντίνος Τσουβάλας. επι- 
σκέφθηκε την Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, πραγματο

ποιώντας σειρά συναντήσεων και επα
φών με υπηρεσιακούς παράγοντες και 
εκπροσώπους συνδικαλιστικών Φο
ρέων. Συνοδευόμενος από το Γενικό 

Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

Υποστράτηγο Νικόλαο Μενεξίδη, επι- 
σκέφτηκε αρχικά τη Διεύθυνση Αστυ

νομίας Αλεξανδρούπολης, όπου συνα

ντήθηκε με το Διευθυντή της, Ταξίαρ- 

χο Παναγιώτη Κουτούζο και Διοικητές 
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης. Στη συνέ
χεια ακολούθησε συνάντηση του με 

τα Πρωτοβάθμια Προεδρεία της Ένω
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξαν

δρούπολης και της Ένωσης Συνορια
κών Φυλάκων Έβρου.

Στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης 

Ορεστιάδας, που επισκέφτηκε στη συ
νέχεια, παρουσία και των Διοικητών 

Υπηρεσιών της οικείας Διεύθυνσης, 

συναντήθηκε με τον Διευθυντή της 

Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, 
Αστυνομικό Διευθυντή Πασχάλη Συρι- 

τούδη, ο οποίος παρουσίασε δράσεις

που αφορούν θέματα προστασίας συ
νόρων και διαχείρισης μεταναστευτι- 

κών ροών. Ακολούθησε επίσκεψη στο 

Συνοριακό Σημείο Καστανεών, στην 
οριογραμμή των ελληνοτουρκικών συ

νόρων, όπου ο κ. Αρχηγός συνομίλησε 

με το αστυνομικό προσωπικό που εκτε- 
λούσε υπηρεσία διαβατηριακού ελέγ

χου. Επίσης, ο κ. Αρχηγός παρέστη 
στην 5η Τακτική Γενική Συνέλευση 
της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυ
νομικών Υπάλληλων Ορεστιάδας, 
όπου απηύθυνε χαιρετισμό, λέγοντας 
μεταξύ άλλων: «Σας ευχαριστώ για την 
πρόσκληση και την ευκαιρία που μου 
δίνετε να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας- 
εδώ, σ' αυτή την ακριτική γωνιά της 
πατρίδας μας Είναι ιδιαίτερη χαρά και 
τιμή να απευθύνομαι για δεύτερη φορά 
στο Σώμα της Συνέλευσης σας. τα πέ
ντε (5) χρόνια λειτουργίας της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας 
Γνωρίζω πολύ καλά, σέβομαι, εκτιμώ 
και αναγνωρίζω τους κόπους, τις θυσί
ες και γενικά το έργο που επιτελείτε σ' 
αυτόν τον κρίσιμο εθνικό μας χώρο-και 
βεβαίως τις συνθήκες υπό τις οποίες 
διεκπεραιώνετε την αποστολή σας. Η 
παρουσία μου εδώ. πιστέφτε με. δεν 
έχει τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της

επίσκεφης του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας ως προσκεκλημένου σε θε
σμική διαδικασία μιας περιφερειακής 
Συνδικαλιστικής Ένωσης του προσωπι
κού Η παρουσία μου εδώ. κοντά σας. 
αποδίδει έστω και μ ' αυτόν το συμβο
λικό τρόπο τη βούληση, την επιθυμία, 
την εκούσια υποχρέωση, αν θέλετε, της 
Ηγεσίας του Σώματος να βρεθεί δίπλα, 
να βρίσκεται κοντά στο συνάδελφο όχι 
μόνο των μεγάλων αστικών κέντρων 
να βρίσκεται κοντά και στο συνάδελ
φο της περιφέρειας, της υπαίθρου, της 
μεθορίου. Η παρουσία μου λοιπόν εδώ. 
αυτό το σκοπό έχει·. Να υπογραμμίσει 
τη στήριξη μου και τη στήριξη όλων των 
μελών της Ηγεσίας στο έργο σας. στην 
προσπάθεια σας. στο μόχθο σας. Να 
σας διαβεβαιώσω, να διαβεβαιώσω όλο 
το προσωπικό του Σώματος, όλους τους 
συναδέλφους, από αυτή την ακριτική 
γωνιά της πατρίδας μας. πως όλοι μαζί, 
όπου κι αν υπηρετούμε, είμαστε μέλη 
του ίδιου Οργανισμού της ίδιας οικο
γένειάς' τις ίδιες δυσκολίες βιώνουμε 
όλοι, τις ίδιες αγωνίες έχουμε, τον ίδιο
σκοπό εξυπηρετούμε....... Θέλω, να
πιστεύω, πως καταφέραμε πράγματα. 
Σίγουρα όχι όσα θέλαμε, σίγουρα όχι 
όσα προσδοκούσαμε, σίγουρα όχι όσα
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υπό συνθήκες οικονομικής ευημερίας 
θα είχαμε πρήξει. Ωστόσο, ακόμη κι αν 
οι δημοσιονομικές συνθήκες δεν επι
τρέπουν, προς το παρόν, την αποκατά
σταση του εισοδήματος μας ή έστω την 
δραστική άμβλυνση των συνεπειών της 
οικονομικής κρίσης, προσπαθήσαμε 
και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε 
προωθώντας ρυθμίσεις, που διευκολύ
νουν και ανακουφίζουν τους συναδέλ
φους και να εκδηλώνουμε μέτρα που 
διορθώνουν χρόνιες στρεβλώσεις, που 
αμβλύνουν τις επιπτώσεις των συντα- 
ξιοδοτικών ρυθμίσεων, που αποκαθι- 
στούν αδικίες του παρελθόντος, που 
δίνουν προοπτική στο μέλλον.·
► η θέσπιση επιπλέον αδειών για 

την αντιμετώπιση ιδιαίτερων ή 
σοβαρών ατομικών ή οικογενει
ακών ζητημάτων

► η αξιοποίηση σύγχρονων επιστη
μονικών μεθόδων για τη μέτρη
ση της επαγγελματικής κόπωσης 
του προσωπικού'

► η δημιουργία ειδικής τηλεφωνι
κής γραμμής για την άμεση ψυ
χολογική -  επιστημονική στήρι
ξη των συναδέλφων

► ο εξορθολογισμός και η προ
σαρμογή των χρονικών ορίων 
προαγωγής/παραμονής του προ
σωπικού στην ενεργό υπηρεσία, 
σε σχέση με το νέο ασφαλιστικό/ 
συνατξιοδοτικό περιβάλλον που 
έχει διαμορφωθεί'

► η νομοθετική διόρθωση των αδι
κιών και των στρεβλώσεων που

έχουν διαπιστωθεί στο σύστημα 
των μεταθέσεων και των απο
σπάσεων του προσωπικού'

► η προσπάθεια, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, για τη δημιουργία σε διά
φορες περιοχές της χώρας. για την 
εξασφάλιση ολιγοήμερων έστω δι
ακοπών για τους συναδέλφους και 
τις οικογένειες τους, 

αποτελούν μέρος αυτών των πρωτοβου
λιών και υλοποιούν, πολλές από αυτές, 
δικά σας αιτήματα, δικές σας προτάσεις.

Θέλω, λοιπόν να πιστεύω, επι
καλούμενος και την άποψη του 
θεσμικού συνδικαλιστικού σας εκ 
προσώπου που βρίσκεται σήμερα 
εδώ. του προέδρου της ΠΟΑΣΥ, πως 
οι προθέσεις μας. η βούλησή μας. η 
βούληση και οι ενέργειες της ηγε
σίας του Σώματος, εναρμονίζονται 
με τις προσδοκίες και τα ρεαλιστικά 
αιτήματα σας.......  Κυρίες και κύ
ριοι συνάδελφοι, ως Αρχηγός του 
Σώματος είμαι υπερήφανος για το 
προσωπικό που διοικώ' είμαι υπε
ρήφανος και ευγνώμων για την 
προσπάθεια που καταβάλλετε, για 
το έργο που προσφέρετε στη χώρα 
και την κοινωνία. Είμαι περήφανος 
για την αξιοπρέπεια, το σθένος και 
τον επαγγελματισμό που καθημερι
νά επιδεικνύετε και αναδεικνύετε 
μ ε  τη δράση και τη συμπεριφορά 
σας....... Εκφράζω, λοιπόν, ως Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
την ευαρέσκεια και την ικανοποίησή 
μου...... γενικά στο προσωπικό του

Σώματος, για την προσπάθεια και το 
έργο που καθημερινά επιτελούν και 
καλώ όλους να συνεχίσουμε μ ε  την 
ίδια αποφασιστικότητα, μ ε  την ίδια 
αξιοπρέπεια και τον ίδιο ζήλο την 
προσπάθεια αυτή...

... Με τη διαβεβαίωση πως η 
ηγεσία του Σώματος και εγώ προ
σωπικά είμαστε πάντοτε δίπλα σας. 
είμαστε κοντά σας και στηρίζουμε 
την προσπάθειά σας. εύχομαι καλή 
επιτυχία στις εργασίες της Γενικής 
σας Συνέλευσης και υγεία, καλοτυ
χία και δύναμη σε όλους τους συ
ναδέλφους και τις οικογένειές τους. 
Σας ευχαριστώ.»

0 κ. Αρχηγός μετέβη αρχικά 

στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστι- 
άδας και ακολούθως επισκέφτηκε 

τη Σχολή Δοκίμω ν Αστυφυλάκων 

Διδυμοτείχου, όπου ενημερώθηκε 
από το Δ ιο ικητή της, Αστυνομικό 

Υποδιευθυντή Κωνσταντίνο Βλάχο, 

ενώ ε ίχε την ευκαιρ ία να συνομι

λήσει με τους πρωτοετείς Δόκιμους 
Αστυφύλακες και να τους ευχηθεί 

καλή πρακτική εκπαίδευση. Σε όλες 

τις συναντήσεις ο κ. Αρχηγός ενη
μερώθηκε αναλυτικά για διάφορα 

θέματα επαγγελματικού και ευρύ

τερου αστυνομικού ενδιαφέροντος 
και έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες 

και κατευθύνσεις για τη βέλτιστη 

διαχείρισή τους. Οι επ ισκέψεις του 
κ. Αρχηγού συνεχίστηκαν σε αστυ
νομικές Υπηρεσίες, στην ευρύτερη 

περιοχή της Μακεδονίας. ■
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ΣΕ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Ο
 Γενικός Γραμματέας Δημό
σιας Τάξης και ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας 

επισκέφτηκαν τη Διεύθυνση Αστυ
νομίας Φλώρινας, όπου τους υπο
δέχτηκε ο Διευθυντής της, Αστυ
νομικός Διευθυντής Δημήτριος 
Παλιογιάννης.

Εκεί συναντήθηκαν με Αξιωματι
κούς και προσωπικό των Υπηρεσιών 

της οικείας Διεύθυνσης, καθώς και 

με εκπροσώπους της Ένωσης Αστυ
νομικών Υπαλλήλων Νομού Φλώρι

νας και της Τοπικής Διοίκησης της 

Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών,

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Τσουβάλας. (Πέμπτη 11 Μα- 

ΐου). επ ισ κέφ τηκε δ ιαδοχικά τις 
Δ ιευ θ ύ νσ εις  Αστυνομίας Καβά

λας και Καστοριάς, όπου πραγμα

τοποίησε συναντήσεις και επαφές 

με υπηρεσιακούς παράγοντες και 

συνδικαλιστικούς Φορείς. Ε ιδ ικό

τερα. συνοδευόμενος από τον Γε
νικό Περιφερειακό Αστυνομικό Δ ι
ευθυντή Ανατολικής Μ ακεδονίας 

και Θράκης, Υποστράτηγο Νικόλαο 
Μενεξίδη, επ ισκέφτηκε αρχικά τη 

Δ ιεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας, 

όπου συναντήθηκε με το Δ ιευθυ
ντή της Ταξίαρχο Γεώργιο Γκράνα 
και τον Υποδιευθυντή της Αστυνο

μ ικό Υποδιευθυντή Κωνσταντίνο 
Σιμούδη, Ακολούθως, συναντήθη

κε με εκπροσώπους των Ενώσεων 
Αξιωματικών Ανατολικής Μ ακεδο

νίας και Θράκης και Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Καβάλας, ενώ στη συ

νέχεια  πραγματοποίησε δ ια δοχ ι
κές επ ισκέψεις στις συστεγαζόμε
νες με την Διεύθυνση Αστυνομίας 

Καβάλας, αστυνομικές Υπηρεσίες. 
Στη συνέχεια επ ισκέφτηκε τη Δ ιεύ 

θυνση Αστυνομίας Καστοριάς, όπου 
τον υποδέχτηκαν ο Γενικός Επιθε

ωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλά

δος, Αντιστράτηγος Χρήστος Δρα-

γατάκης. ο Γενικός Περιφερειακός 
Αστυνομικός Δ ιευθυντής Δυτικής 
Μακεδονίας Ταξίαρχος Παναγιώ

της Ντζιοβάρας και ο Δ ιευθυντής 
της Δ ιεύθυνσης. Αστυνομικός Δ ι
ευθυντής Ευθύμιος Αμαραντίδης. 0 

κ. Αρχηγός πραγματοποίησε ομιλία 

στους Αξιωματικούς και το προσω
πικό των Υπηρεσιών της Δ ιεύθυν

σης και ακολούθησαν συναντήσεις 
του με εκπροσώπους της Πανελ

λήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), της Πανελ

λήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών 

Φυλάκων (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.) και της Δ ιε 
θνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.ΡΑ.) 

του νομού Καστοριάς. Σε όλες τις 
συναντήσεις ο κ. Αρχηγός ενημε

ρώθηκε αναλυτικά για διάφορα θέ
ματα επαγγελματικού και ευρύτε
ρου αστυνομικού ενδιαφέροντος 

και έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες 
και κατευθύνσεις για τη βέλτιστη δι

αχείριση τους. ■
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E Y E D A Y C LIN IC
ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΙΊΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Του Γεωργίου Χρονόπουλου
Επιστημονικού Διευθυντή 

της Οιρθαλμοχειρουργικής 
Μ.Η.Ν. EYE DAY CLINIC

Στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC 
έχουμε υιοθετήσει την πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μέ

θοδο στις διαθλαστικές επεμβάσεις, τη FEMTO LASIK.
Με ένα παλμικό Femtosecond laser δημιουργούμε τον 

επιφανειακό κρημνό (flap) με μεγάλη ακρίβεια, αντικαθιστώ

ντας έτσι, τις παλαιότερες μεθόδους με τη χρήση λεπίδας. Μά

λιστα, η EYE DAY CLINIC είναι η μοναδική μονάδα ημερήσιας 

νοσηλείας που αποφάσισε να καταργήσει τις επεμβάσεις με 

την παραδοσιακή μέθοδο Lasik με μικροκερατόμο (λεπίδα). 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι εντυπωσιακά:

• Η επέμβαση είναι ανώδυνη και ολιγόλεπτη.

• Η αποκατάσταση και σταθεροποίηση της όρασης είναι 
ταχύτατη.

• Η προβλεψιμότητα είναι μεγάλη.

• Η διάρκεια της μετεγχειρητικής αγωγής είναι πολύ μικρή.

• Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο.

Το πρώτο βήμα για την απαλλαγή από τα γυαλιά και τους 

φακούς επαφής είναι η διαπίστωση ότι είστε ο κατάλληλος 

υποψήφιος.

Το δεύτερο βήμα είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος. Στην 

EYE DAY CLINIC δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη διαδικα

σία των εξετάσεων από τις οποίες θα προκύψει αν πληρού- 

νται οι προϋποθέσεις για να υποβληθεί ο ενδιαφερόμενος σε 

διαθλαστική επέμβαση. Έτσι, μπορούμε να εγγυηθούμε για το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τι περιλαμβάνει:

• Ιατρικό Ιστορικό

• Τοπογραφία κερατοειδούς

• Παχυμετρία
• Διάθλαση

• Κυκλοπληγική διάθλαση

• Έλεγχος στη σχισμοειδή λυχνία

• Έλεγχος δακρυικής στιβάδας (Schimmer test, BUT)
• Τονομέτρηση

• Βυθοσκόπηση

Το επόμενο βήμα είναι η επέμβαση. Αυτό που πρέπει να 

ξέρετε για την επέμβαση είναι ότι:

• Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία (σταγόνες).

• Διαρκεί το πολύ 10 λεπτά.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε άρωμα, καλλυντικά ή λακ 

μαλλιών.

Αμέσως μετά την επέμβαση:
• Καλό είναι να μην οδηγήσετε αμέσως μετά την επέμβαση, 

γι' αυτό να έχετε μαζί σας συνοδό.

• Γυαλιά ηλίου, χωρίς βαθμούς, είναι απαραίτητα για την απο

χώρησή σας από την EYE DAY CLINIC.

• Δεν τρίβετε τα μάτια σας.

• Αποφεύγετε καπνό και σκόνη για 2-3 ημέρες.

Η επόμενη μέρα από την επέμβαση:
• "Ξεχνάτε" τα γυαλιά και τους φακούς επαφής!

• Μπορείτε να επιστρέφετε στην εργασία σας.

• 0α είστε σε θέση να οδηγήσετε με ασφάλεια.

• Φοράτε τα γυαλιά ηλίου που σας αρέσουν.

Όταν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της Femto Lasik. εφαρ

μόζεται η PRK που προσφέρει εξίσου μεγάλη ακρίβεια και 

ασφάλεια, διαρκεί λίγα λεπτά, ενώ η όραση του ασθενούς επι

στρέφει σε πολύ καλά επίπεδα μετά από 2-3 ημέρες.

Σχολές Αξιωματικών 
& Αστυφυλάκων 

της Ελληνικής 
Αστυνομίας

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς δ ι

όρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλ

μό και η διαθλαστική ανωμα

λία να μην υπερβαίνει τις 4.5 

σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρι

κό ισοδύναμο).

0 αστιγματισμός δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες



ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

0 κερατόκωνος είναι μία μη φλεγμονώδης εξελισσόμενη 

διαταραχή που συγκαταλέγεται στις εκτασίες του κερατοει- 

δούς και κατά την οποία ο κερατοειδής παραμορφώνεται και 

λαμβάνει κωνική μορφή. Η εξέλιξη της πάθησης αυτής οδηγεί 

προοδευτικά στη μείωση της οπτικής οξύτητας και τον περιο

ρισμό της ποιότητας της όρασης, φαινόμενα που δε μπορούν 

να βελτιωθούν με τη χρήση γυαλιών.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο κερατόκωνος δεν παρου

σιάζει συμπτώματα και συνήθως διαγιγνώσκεται στα πλαίσια του 

προεγχειρητικού ελέγχου για κάποια διαθλαστική επέμβαση.

Οι πρώτες ενδείξεις που μπορεί να υποδεικνύουν την εμ

φάνιση κερατόκωνου είναι ο συχνές αλλαγές στη συνταγή 

των γυαλιών και η θολή όραση που δεν μπορεί να ρυθμιστεί 

με γυαλιά λόγω της συνεχώς αυξανόμενης μυωπίας αλλά και 

του αστιγματισμού.

Στην EYE DAY CLINIC χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες 
τεχνικές αντιμετώπισης του κερατόκωνου όπως τη διασύνδεση 

κολλαγόνου (Cross Linking), η οποία είναι μια μη-εηεμβατική 

μέθοδος που μας επιτρέπει να παρέμβουμε στο κολλαγόνο του 

κερατοειδή επηρεάζοντας τις ελαστικές ιδιότητες του. έτσι ώστε 

να το ενισχύσουμε και να σταθεροποιήσουμε τον κερατοειδή.

ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

Η περίπτωση της πρεσβυωπίας ως πριν λίγα χρόνια αποτε

λούσε ένα άλυτο πρόβλημα για την διαθλαστική χειρουργική.

Πλέον όμως υπάρχουν τρόποι να αποφύγουμε τα κοντι

νά γυαλιά. 0 πιο απλός τρόπος είναι το λεγόμενο monovision 

δηλαδή η διόρθωση του επικρατούς οφθαλμού για την μα

κρινή όραση ενώ στον άλλο οφθαλμό παραμένει μυωπία έως 
2 διοπτρίες η οποία είναι βοηθητική για την κοντινή όραση.

Λόγω της μικρής ανισομετρωπίας που δημιουργείται απαι

τείται ένας χρόνος προσαρμογής αλλά τις περισσότερες φο

ρές οι ασθενείς ανέχονται καλά την συγκεκριμένη μέθοδο και 

μπορούν και ανταποκρίνονται χωρίς γυαλιά στις περισσότερες 

καθημερινές τους δραστηριότητες.

Πιο αποτελεσματική προσέγγιση στο ζήτημα της μετεγχει

ρητικής πρεσβυωπίας αποτελούν οι Trifocal ενδοφακοί. Αντί 

για τον κλασικό μονοεστιακό ενδοφακό που χρησιμοποιούμε 

κατά κύριο λόγο στο χειρουργείο του καταρράκτη και ο οποίος 

βοηθά μόνο στη μακρινή απόσταση, οι νέας γενιάς ενδοφακοί 

προσφέρουν υψηλής ποιότητας όραση σε όλες τις αποστάσεις 

μακριά, μεσαία, κοντά χωρίς τη χρήση γυαλιών.

Στα μέσα του Σεπτέμβρη του 2015 στη Μονάδα Ημερήσιας 
Νοσηλείας EYE DAY CLINIC. πραγματοποιήσαμε το πρώτο χει

ρουργείο καταρράκτη στην Ελλάδα με ένθεση του συγκεκριμέ

νου ενδοφακού και με πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Έκτοτεστην οφθαλμοχειρουργική Μ Η Ν. EYE DAY CLINIC 
έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες χειρουργεία με ένθεση 

τριπλοεστιακού ενδοφακού (Trifocal) και όλοι αυτοί οι ασθε
νείς δεν εξαρτώνται πλέον από τη χρήση γυαλιών πρεσβυω

πίας στην καθημερινότητα τους.

Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα παθήσεων του οφθαλ

μού, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό την καταστρο

φή του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο αποτελείται από νευ
ρικές ίνες (παίζει δηλαδή το ρόλο ηλεκτρικού καλωδίου με 

πάνω από ένα εκατομμύριο σύρματα) και είναι υπεύθυνο για 

την μεταφορά εικόνων από το μάτι στον εγκέφαλο. Το γλαύ

κωμα είναι μια πάθηση που οδηγεί στην απώλεια της όρασης 

απροειδοποίητα. Στα πρώιμα στάδια της νόσου είναι δυνατόν 

να μην υπάρξουν συμπτώματα και οι γλαυκωματικοί ασθενείς 

μπορεί να μην γνωρίζουν ότι νοσούν. Η απώλεια της όρασης 

ξεκινά με την περιφερική ή πλευρική όραση.

Μπορεί να αντισταθμίζεται ασυναίσθητα αυτή η απώλεια 

με την στροφή προς την σύστοιχη πλευρά του κεφαλιού και 

έτσι να μην γίνει αντιληπτό εως ότου να έχει συντελεστεί 

σημαντική απώλεια της οπτικής οξύτητας. Για το λόγο αυτό 

η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική και προλαμβάνει την 

ύπαρξη σημαντικής βλάβης.

Το γλαύκωμα μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση εάν δεν 

αντιμετωπισθεί θεραπευτικά. Επιπλέον, δυστυχώς περίπου το 

10% των ατόμων με γλαύκωμα που λαμβάνουν την ενδεδειγ- 

μένη θεραπεία έχουν παρόλ' αυτά απώλεια όρασης.

Το γλαύκωμα δεν είναι ιάσιμο και η όραση που έχει χα

θεί δεν μπορεί να επανέλθει. Με τη βοήθεια φαρμακευτι
κής αγωγής ή /  και χειρουργικής επέμβασης, είναι δυνατόν 

να σταματήσει η περαιτέρω απώλεια της όρασης. Δεδομέ

νου ότι το γλαύκωμα είναι μια χρόνια κατάσταση, πρέπει να 

παρακολουθείται εφόρου ζωής. Η διάγνωση είνα ι το πρώτο 
βήμα για την διατήρηση της όρασης.

Για αυτό όλοι οι άνθρωποι άνω των σαράντα ετών και ιδ ι
αίτερα όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, πρέ

πει να εξετάζονται μια ή δύο φορές το χρόνο.

Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρ

χει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, αποφα

σίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις διαθλαστι

κές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζομένους στην Ελληνική 

Αστυνομία.

EYE DAY CLINIC 
Γιώργος Χρονόπουλος 

Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Βασ. Σοφίας 64 θ '*  - 6^ ορ.) 

τηλ. 2107295000
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ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΝΥΜΦΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗ Μ Ο ΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης κ. Δημήτρης Ανα- 

γνωστόκης και ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτη

γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας (Πα

ρασκευή 12 Μαίου) εκπροσωπώντας 
αντίστοιχα, την πολιτική και φυσική 
ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, 

εγκαινίασαν τον ξενώνα αστυνομι
κών που δημιουργήθηκε με μέριμνα 
του Ελληνικού Τμήματος της Δ ιε 
θνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ Α.) 

και λειτουργεί από τη Τοπική Δ ιο ί

κηση αυτής, στο Νυμφαίο Φλώρινας.
Στη τελετή των εγκαινίων χορο

στάτησε ο Μητροπολίτης Καστοριάς

κ.κ. Σεραφείμ. Στην έναρξη της εκ 

δήλωσης ομιλίες πραγματοποίησαν 
οι Πρόεδροι του Τοπικού Τμήματος 

νομού Φλώρινας και του Ελληνι

κού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (Ι.Ρ Α) Αναστάσιος Πα- 

παμιχαήλ και Ιωάννης Καραπατάκης.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης, σε σύντομο χαιρετισμό 
του επεσήμανε, μεταξύ άλλων:

«...Νοιαζόμαστε τη Φλώρινα, 
νοιαζόμαστε τη Μακεδονία και μέσα 
από την ευθύνη που μας έχει ανα
θέσει η Κυβέρνηση προσπαθούμε, 
μαζί μ ε όλους τους άλλους συνερ
γάτες. Πολιτική και Φυσική Ηγε-

0 ξενώνας στεγάζεται στο κτίριο 
που μέχρι το 2011 στεγαζόταν ο 
τοπικός Αστυνομικός Σταθμός, 
το οποίο έχει πλήρως ανακαινι
στεί και εξοπλιστεί και προορί
ζεται για την ολιγοήμερη φιλοξε
νία αστυνομικού προσωπικού και 
των οικογενειών του.

αία. να δώσουμε όλες τις δυνατές 
προϋποθέσεις για να υπάρχει έντο
νο το αίσθημα ασφάλειας στους κα
τοίκους........Ο ξενώνας παρέχει τη
δυνατότητα στους συνεργάτες μας. 
εν ενεργεία και εν αποστρατεία, να

Η  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017



ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

αξιοποιήσουν το χώρο αυτό, να έρ
θουν για να νιώσουν έστω και λίγο τη 
χαρά που προσφέρει αυτός ο υπέρο
χος τόπος...»

Ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στο χαιρετισμό του 
ανέφερε μεταξύ άλλλων:

«Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι 
εδώ■ σ' αυτόν τον εξαιρετικής φυσι
κής ομορφιάς χώρο της Μακεδονικής
και πάντοτε Ελληνικής γης.......Αυτή.
λοιπόν, τη φυσική ομορφιά, αυτή την 
ηρεμία της φάσης, αυτή τη μοναδι
κή αίσθηση της παράδοσης και της 
ιστορίας, με λίγα λόγια αυτά τα πο
λύτιμα και δυσεύρετα στην εποχή μας 
στοιχεία, που λίγες περιοχές έχουν 
την ικανότητα και τη δυνατότητα να 
αξιοποιήσουν στο βαθμό που το έχει 
πράξει το Νυμφαίο, θέλουμε κι εμείς 
με την παρουσία μας σήμερα εδώ να 
αναδείξουμε. Πώς·. Εξασφαλίζοντας, 
πρωτίστως. για το προσωπικό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και τις οικογέ
νειάς του. αλλά και σε ξένους συνα
δέλφους του. τη δυνατότητα να επι
σκεφτεί. να γνωρίσει, να ζήσει. έστω 
για λίγο, τις ομορφιές, την ιστορία, την 
παράδοση, τη φιλοξενία και τη γαλή
νη αυτού του τόπου. Αξιοποιώντας. με  
τη βοήθεια του Ελληνικού Τμήματος 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
το οίκημα στο οποίο στεγαζόταν ο το
πικός Αστυνομικός Σταθμός.

Μετατρέποντας το άδειο κτίσμα 
σ' έναν ζεστό χώρο φιλοξενίας, ικα
νό να προσφέρει λίγες έστω ημέρες 
ψυχικής ανακούφισης και ηρεμίας σε 
ανθρώπους ταγμένους να υπηρετούν 
το συνάνθρωπό τους, την κοινωνία 
και τη χώρα υπό συνθήκες διαρκούς 
κινδύνου, έντασης και ψυχικής και
σωματικής καταπόνησης.......Είμαι.
λοιπόν, βέβαιος πως πολύ σύντομα 
το Νυμφαίο θα αποτελέσει τον πλέ

ον δημοφιλή προορισμό για το προ
σωπικό της ευρύτερης, πολυπληθούς, 
αστυνομικής οικογένειας Γιατί αν κά
ποιος μπορεί να εκτιμήσει περισσότε
ρο ίσως από οποιονδήποτε άλλο αυτά 
που προσφέρει το Νυμφαίο αυτός ε ί
ναι ο αστυνομικός- ο άνθρωπος που 
η φύση της δουλειάς του και οι συν
θήκες υπό τις οποίες λειτουργεί κα
θημερινά καθιστούν όχι απλώς επι
θυμητά αλλά πολύτιμα και αναγκαία 
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια 
μικρή, ολιγοήμερα, έστω, «απόδρα
ση» στην όμορφη και φιλόξενη αυτή 
γωνιά- στο Νυμφαίο. Επιτρέψτε μου 
λοιπόν να ευχαριστήσω:
• καταρχήν τον πρόεδρο και τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Τμήματος της Δ ιε 
θνούς Ένωσης Αστυνομικών για 
την καθοριστική τους συμβολή, 
καθώς χωρίς αυτήν η δημιουργία 
του ξενώνα δεν θα ήταν δυνατή.

• το δήμαρχο του δήμου Αμυνταίου 
για τη στήριξη της προσπάθειας μας

• τους κατοίκους της τοπικής κοι - 
νωνίας. του Νυμφαίου, για τη 
ζεστή υποδοχή αυτής της πρω
τοβουλίας.

και να συστήσω στους συναδέλφους 
μου αστυνομικούς και ιδίως σ 'εκ ε ί
νους που ζουν στα μεγάλα αστικά 
κέντρα να αξιοποιήσουν τη δυνατό
τητα που τους παρέχουν η Ελληνική 
Αστυνομία, η Διεθνής Ένωση Αστυ
νομικών και η φιλόξενη τοπική κοι
νωνία του Νυμφαίου.»

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν 
με το χαιρετισμό του Δημάρχου 
Αμυνταίου κ. Κωνσταντίνου Θε- 
οδωρίδη.

Π α ρ ευ ρ έθ η κ α ν  ο Β ο υ λ ευ 

τής Νομού Φλώρινας κ. Ιωάννης 
Αντωνιάδης, ο Γενικός Γραμμα
τέας Αποκεντρωμένης Δ ιο ίκησης 

Ηπείρου - Δ υτικής Μ ακεδονίας κ. 

Βασίλειος Μ ιχελάκης, ο Αντιπερι- 
φ ερειάρχης Φ λώρινας κ. Στέφα
νος Μηίρος. ο Αντιδήμαρχος Α μυ

νταίου κ. Απόστολος Θεοδώρου, ο 
Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας 
Ν υμφαίου κ. Δημήτρ ιος Ο ικονο- 

μίδης. ο Γενικός Γραμματέας της 
Δ ιεθνούς Ένωσης Αστυνομ ικώ ν 

(Ι.Ρ Α.) κ. Γεώργιος Κατσαρόπου- 
λος καθώς και Πρόεδροι Τοπικών 

Τμημάτων της Δ ιεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (Ι.Ρ Α.). ■
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Σύμφωνο συνυπέγραψαν (01/06/2017) ο Γενικός 

Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Ανα- 
γνωστάκης και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυ

θρού Σταυρού, Υποστράτηγος ε.α. Αντώνης Αυγερινός, 
παρουσία του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτου Φιλιππάκου και 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου 

Κωνσταντίνου Τσουβάλα, σε προγραμματισμένη εκδή
λωση στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης».

Το Σύμφωνο προβλέπει την υλοποίηση κύκλου εκ
παιδευτικών προγραμμάτων από εξειδικευμένο και 
πιστοποιημένο προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, που θα αναλάβει να εκπαιδεύσει αστυνομι
κούς, σε όλη τη χώρα, σε θέματα πρώτων βοηθειών.

Στην έναρξη της εκδήλωσης ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας, στην ομιλία του. μεταξύ άλλων ανέφερε:

«........Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως η δράση
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έχει ταυτιστεί στην 
αντίληψη και τη συνείδηση των πολιτών μ ε  έννοιες και 
όρους που αντιπροσωπεύουν τα πλέον ευγενή και αγνά 
στοιχεία και συναισθήματα της ανθρώπινης ύπαρξης...

...Από την άλλη πλευρά και η Ελληνική Αστυνομία, μ ε  
την εξίσου μεγάλη ιστορική διαδρομή, ανεξαρτήτως 
του τυπικού τίτλου υπό τον οποίο ο αστυνομικός θε
σμός εκπροσωπήθηκε κατά καιρούς, την ίδια ουσια
στικά αποστολή εξυπηρετεί, τον ίδιο στόχο, κατά βάση, 
επιδιώκει την παροχή υπηρεσιών, την προσφορά έρ
γου στη χώρα και τους πολίτες, την εξασφάλιση της 
προστασίας των εθνικών συμφερόντων, της ζωής, της 
σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας των πολι
τών. τη διαμόρφωση και διαφύλαξη των όρων και των 
προϋποθέσεων που επιτρέπουν στους πολίτες να ζουν 
και να δραστηριοποιούνται σε συνθήκες ελευθερίας, 
δημοκρατίας, ομαλότητας.

Είναι, λοιπόν, προφανές πως η Ελληνική Αστυνομία 
και ο Ερυθρός Σταυρός υπήρξαν πάντοτε συνοδοιπό
ροι στη μακρά ιστορική τους διαδρομή· αλληλέγγυοι 
στις μεγάλες ιστορικές στιγμές της νεότερης Ελληνικής 
Ιστορίας, συνεργάτες στην καθημερινή κοινωνική πραγ
ματικότητα. Αυτή τη διαδρομή, αυτή τη διαχρονική συ
νεργασία εκφράζει η κοινή μας παρουσία σ' αυτήν εδώ 
την αίθουσα. Γατί. το αντικείμενο του προς υπογραφή 
Συμφώνου, δηλαδή η οργάνωση και η υλοποίηση προ-
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γραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Ελληνι
κής Αστυνομίας σε θέματα πρώτων βοηθειών, από εξει- 
δικευμένο προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
αποτελεί ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, το οποίο στην 
εφαρμογή του μπορεί να μετατραπεί σε ουσια
στική προσφορά στην κοινωνία, στον πολίτη, 
στο ίδιο το προσωπικό του Σώματος...».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Ελληνι
κού Ερυθρού Σταυρού, Υποστράτηγος ε.α.
Αντώνης Αυγερινός, μεταξύ άλλων, επεσή- 
μανε: «...Επιτρέψτεμου να τονίσω ότι πράγμα
τι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εδώ και 140 χρόνια 
επ ιτελεί το μέγιστο ανθρωπιστικό και εθελοντικό έργο 
στην Ελλάδα και θα εξακολουθήσει βεβαίως να το 
επιτελεί. γιατί αυτός είναι ο σκοπός και ο στόχος της
ύπαρξης του........Έχουμε λοιπόν εκπονήσει ένα ευρύ
πλέγμα πολλών δραστηριοτήτων, οι οποίες δραστηρι
ότητες στοχεύουν όχι μόνο στην παροχή βοήθειας, η 
οποία βοήθεια ερμηνεύεται μ ε  την παροχή φαρμακευ
τικού υγειονομικού υλικού και λοιπών ειδών πρώτης 
ανάγκης αλλά και μ ε  την παροχή εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων. ουσιαστικών, πραγματικά στοχευμένων
αλλά και ιδιαίτερα χρησίμων....... Πιστεύω ακράδαντα
στο δύσκολο έργο το οποίο καθημερινά χειρίζεται, δι
αχειρίζεται. επιτελεί. υλοποιεί η Ελληνική Αστυνομία. 
Είμαι υπερήφανος γιατί βλέπω τόσο ωραίο πραγματι
κά δυναμικό προσωπικό, βλέπω τόσους ωραίους συ
ναδέλφους. επιτρέψτε μου να πω. έτσι αισθάνομαι και 
συγκινούμαι από τη παρουσία σας. από την αγάπη σας. 
από την συμπαράστασή σας. ..».

Ακολούθως στο χαιρετισμό του ο Αναπληρωτής 
Γενικός Γραμματέας κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, με
ταξύ άλλων, ανέφερε: «Αποτελεί γεγονός ότι ο Ερυ
θρός Σταυρός έχει προσφέρει σπουδαίες υπηρεσίες 
στην αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτι- 
κού ζητήματος στη χώρα μας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, 
το μεταναστευτικό - προσφυγικό ζήτημα αποτελεί τα 
τελευταία δύο χρόνια ζήτημα υψίστης προτεραιότη
τας. τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Ευρώπη. Οι 
έντονες μεταναστευτικές ροές που δέχτηκε η χώρα 
μας όλο αυτό το διάστημα έχουν δημιουργήσει μ ε ί-  
ζον εθνικό και ευρωπαϊκό θέμα στη διαχείριση του... 
... Στο πλαίσιο του λειτουργικού αυτού διαύλου επ ι
κοινωνίας που έχουμε αναπτύξει και που οφείλουμε 
συνεχώς να υποστηρίζουμε, από τη μια  πλευρά το 
Υπουργείο μας. από την άλλη πλευρά ο Ελληνικός

Ερυθρός Σταυρός, αναλάβαμε αυτήν την πρωτοβου
λία  για την από κοινού σύναψη συμφώνου συνεργα
σίας που μόνο θετικά οφέλη μπορεί να αποφέρει και

στις δύο πλευρές........ Η προσφορά εκ  μέρους
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ειδών ατο

μ ικής υγιεινής και καθαριότητας, ειδών 
ένδυσης και υπόδησης και ειδών κλινο
στρωμνής αποδεικνύει εμπράκτως. ακόμη 
μ ια  φορά, ότι βρίσκεται δίπλα μας και ότι 

μας στηρίζει στη διαχείριση αυτού του τόσο 
μείζονος θέματος, που είναι το προσφυγικό - 

μεταναστευτικό ζήτημα...».
Τέλος ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δη- 

μήτρης Αναγνωστάκης, στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, 
επεσήμανε: «... ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εκ 
προσωπεί πανανθρώπινες αξίες και υπηρετεί μ ε από
λυτη συνέπεια εκατόν σαράντα περίπου χρόνια, αυτές 
τις αξίες. Αξίες όπως η αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός, 
η ανιδιοτελής προσφορά, μ ε μια έννοια υπηρετεί με  
συνέπεια τον εθελοντισμό. Μη φανταστείτε κ. Πρόεδρε 
ότι απέχει πολύ και η Ελληνική Αστυνομία από αυτό.

opticspot.gr
the alternative e-shop  

in optics
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Είμαστε σε παράλληλους δρόμους. Οι ένστολοι, άνδρες 
και γυναίκες, καθημερινά αψηφώντας τον κίνδυνο, 
υπερβαίνουν τα αυστηρώς εννοούμενα καθήκοντα της 
αποστολής τους και καταθέτουν ψυχή. Δεν είναι τυχαίο 
ότι σε αυτή τη διαχρονική ιστορική παρουσία της Ελ
ληνικής Αστυνομίας έχουμε απώλειες, γιατί άνθρωποι 
πολλές φορές και εκτός υπηρεσίας, δίνουν ακόμα και 
τη ζωή τους για να υπερασπιστούν και να προασπίσουν 
το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας. Άρα λοιπόν, αντιλαμ
βάνεστε ότι ήταν φυσική νομοτέλεια, κάποια στιγμή 
όλη αυτή η συνεργασία που υπήρχε τα προηγούμενα 
χρόνια, να γίνει σε πιο συντεταγμένο και συγκροτημέ
νο πλαίσιο....... Επιτρέψτε μου να βάλω κι εγώ τις δικές
μου ειλικρινείς ευχαριστίες, αλλά και τον ειλικρινή μου 
θαυμασμό για το αστείρευτο κουράγιο, την αστείρευτη 
δύναμη που διαθέτετε, εσείς και τα παιδιά, οι υπόλοιποι 
συνεργάτες σας. έτσι ώστε να είστε εκ ε ί που σας χρειά
ζεται ο Έλληνας πολίτης...».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Υπαρχηγός του 

Σώματος, Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, 

ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, η 

Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προ

στασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη 
και ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλά

δας, Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας, εκπρόσωποι του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Διευθυντής του Κέ
ντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) Αντιστράτηγος 

ε.α Βασίλειος Γκρίζης. οι Προϊστάμενοι των Κλάδων του

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Δ ιευθυντές Δ ι

ευθύνσεων του Αρχηγείου, αυτοτελών κεντρικών υπη

ρεσιών και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττι

κής καθώς και λοιποί Αξιωματικοί του Σώματος.

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας, ο Ελλη
νικός Ερυθρός Σταυρός παραχώρησε στην Ελληνική 
Αστυνομία, μεγάλο αριθμό εξοπλισμού και διαφόρων 
ατομικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Κέ
ντρων Φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων της επι
κράτειας.

Συνολικά παρελήφθησαν (3.240) είδη, όπως μεταλ
λικά κρεβάτια, στρώματα, είδη κλινοστρωμνής, ενδύ
ματα. παπούτσια κλπ. είδη καθώς και προϊόντα υγιει
νής. καθαριότητας και κάλυψης λοιπών αναγκών. ■
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travelplanet24

Ή ρθαν τα  yellows
για να κερδίζεις κάθε μέρα!
Το νέο είδος καθημερινής επιβράβευσης 
από την Τράπεζα Πειραιώς είναι εδώ.
Στο νέο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow κερδίζεις τα δικά σου 
yellows με απλές κινήσεις και καθημερινές συναλλαγές:
• με κάθε αγορά σου με κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς
• με τις καταθέσεις σου
• μέσα από την υπηρεσία winbank web & mobile banking.

Τα yellows που κερδίζεις, μπορείς να τα  εξαργυρώσεις:

• στους Συνεργάτες του Προγράμματος
• στην υπηρεσία προσφορών yellowday.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

yellow. Κάνε ό,τι έκανες πάντα και κέρδισε όπως δεν κέρδισες ποτέ!

Μάθε πώς θα εγγραφείς: www.piraeusbank.gr/yellow, Τ. 18 2 18 
και στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα

http://www.piraeusbank.gr/yellow
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
«Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»

ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΗ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Μ ε επιτυχία ολοκληρώθηκε (08/04/2017). η εκ

παιδευτικού χαρακτήρα, έκθεση ζωγραφικής με 

θέμα «η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των 

παιδιών», που διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομία σε συ
νεργασία με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Την έκθεση, την τελευταία ημέρα λειτουργίας της, επι- 

σκέφθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος 

Τόσκας και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ

γείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. οι οποίοι ξενα- 

γήθηκαν από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντι

στράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα.

Ο κ. Υπουργός συνέχαρη όλους τους παράγοντες που 
συνέβαλαν στο σχεδίασμά και υλοποίηση της έκθεσης και 
παρατήρησε προσεκτικά τις δημιουργίες των μικρών παι
διών και τα μηνύματα τους.

Παρόντες στην επίσκεψη ήταν ακόμη, ο Προϊστάμενος 

Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αντι

στράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης. ο Προϊστάμενος 
του Κλάδου Οικονομοτεχνικής Υποστήριξης και Αν

θρώπινου Δυναμικού. Υποστράτηγος Γεώργιος Κω- 

τσάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, 
Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής. ο Προϊστά

μενος του Κλάδου Διοκητικής Υποστήριξης και 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Υποστράτηγος Ανδρέας 
Δασκαλάκης. ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης.
Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος, άλλοι Αξι

ωματικοί και ο Γενικός Διευθυντής της «ΣΥΜΜΑ- 
ΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» Γιώργος Καλούδης.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση ζωγραφικής ξεκίνη

σε τη λειτουργία της στις 21 Μαρτίου 2017. με ελεύ
θερη είσοδο, στο εμπορικό κέντρο «Golden Hall” (Λε

ωφόρος Κηφισίας 37-Α, Μαρούσι).
Καθ' όλη τη διάρκειά της. εκατοντάδες παιδιά συνοδευ- 

όμενα από γονείς και εκπαιδευτικούς είχαν την ευκαιρία να 
δουν τις παιδικές δημιουργίες, να ενημερωθούν από αστυ

νομικούς της Τροχαίας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής 
και να ζωγραφίσουν τις δικές τους δημιουργίες με θέμα 

την οδική ασφάλεια.
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Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη των ακόλουθων εταιρειών - επιχειρήσεων: 

GOLDEN HALL. KOSMOCAR Α.Ε.. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, 

AEGEAN. ΝΕΑ ΟΔΟΣ /  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, FRONERI HELLAS ΠΑΓΩΤΟ Α.Ε.. INTERAMERICAN. ΜΕΛΙΣΣΑ -  ΚΙΚΙΖΑΣ. 
GOODYEAR. ECALI-CLUB, J.WALTER THOMPSON ATHENS. ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E.E., SAMSUNG, 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ATTICA. FLOCAFE ESPRESSO ROOM. LA PASTERIA, ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΔΙΟΣ, ΠΟ

ΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ NOTOSHOME, FISIKON, FRESH LINE. FABER CASTELL. ■

KOSM O CAR
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•  Προσφορά -30% στα γυαλιά οράσεως και ηλίου 

στους αστυνομικούς και στο πολιτικό προσωπικό.

•  Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες και άτοκες δόσεις.

•  Προσφορά στα παιδικά γυαλιά οράσεως 1+1 δώρο.

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Αλεξάνδρας 119 
Τηλ.: 210-6427614

ΑΘΗΝΑ 
Γκύζη 18

Τηλ.: 210-6436648

E-shop:
www.sismanis.gr
info@sismanis.gr

http://www.sismanis.gr
mailto:info@sismanis.gr


I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,

ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

Πρόκειται για παιδιά - δημιουρ
γούς των ζωγραφιών, που ξε 
χώρισαν στην έκθεση παιδικής 
ζωγραφικής «η οδική ασφάλεια 
μέσα από τα μάτια των παιδιών», 
η οποία διοργανώθηκε από την 
Ελληνική Αστυνομία, σε συνερ
γασία με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Στο πλαίσιο της εκδή λω 
σης, που πραγματοποιήθη

κε (16.05.2017) στην αίθουσα 
«Παύλος Μπακογιάννης», παρουσι

άστηκαν οι (12) ζωγραφιές, οι οποί
ες επελέγησαν από την Οργανωτι

κή Επιτροπή της έκθεσης ζωγραφι

κής, που πραγματοποιήθηκε από 20 
Μαρτίου - 8 Απριλίου, στο Golden 

Hall, στο Μαρούσι Αττικής.
Τα παιδιά συνεχάρπσαν προσω

πικά ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο 

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβά- 
λας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του 

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομί

ας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμα- 
λάκης, η Γενική Επιθεωρητής Αστυ

νομίας Αλλοδαπών και Προστασίας 
Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα 

Τσιριγώτη και ο Γενικός Διευθυντής 
της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

κ. Γεώργιος Καλούδης.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επί

σης, η Αντιπρόεδρος του «Μαζί για το 

Παιδί», κα Αλεξάνδρα Μαρτίνου και ο 
ζωγράφος κ. Δημήτρης Κούκος.

Τα παιδιά και τους συγγενείς 
τους, καλωσόρισε στο χαιρετισμό 

της η Γενική Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Αλλοδαπών και Προστασίας 

Συνόρων και Πρόεδρος της Οργα
νωτικής Επιτροπής, Αντιστράτηγος 
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. η οποία ανέ

φερε τα εξής: «Είμαι ιδιαίτερα χα
ρούμενη που μου δίνεται η ευκαι
ρία να καλωσορίσω και να υποδεχτώ 
εδώ στο κτίριο του Αρχηγείου τους 
μικρούς μας φίλους. Τους μικρούς 
μας φίλους, που μέσα από τα δικά 
τους μάτια είδαμε έναν κόσμο γε
μάτο ανάμεικτα συναισθήματα. Έναν 
κόσμο φωτεινό και ταυτόχρονα σκο
τεινό. Έναν κόσμο χαρούμενο και 
ταυτόχρονα θλιμμένο. Μας βοήθη
σαν μέσα από τις ζωγραφιές τους να 
καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι

για όλους μας να τηρούμε τους κα
νόνες οδικής κυκλοφορίας και σας 
ευχαριστούμε γι 'αυτό. Αυτό το μή 
νυμα βέβαια που μας δώσατε εσείς 
οι μ ικροί μας φίλοι, εμείς οι μεγα
λύτεροι θα φροντίσουμε να το δια
δώσουμε παντού, γιατί οι 12 ζωγρα
φιές που επιλέξαμε σαν Επιτροπή 
θα μπουν στο ημερολόγιο της Ελλη
νικής Αστυνομίας για το 2018».

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύ- 

θυνε ο κ. Καλούδης. ο οποίος δή
λωσε, μεταξύ άλλων:

«...Ανταποκριθήκαμε στην πρό
σκληση του κυρίου Αρχηγού και συ
νεχίζουμε. Έχουμε κάνει μαζί αρκε
τές δράσεις και αυτή είναι η επόμε
νη. Συντονίσαμε γύρω στις 40 εται
ρείες για να βοηθήσουν να γίνει η 
έκθεση. Έγινε στο Golden Hall με  
μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερα μεγά
λο αριθμό επισκεπτών, παιδιών και 
γονιών. Θαυμάσανε τα έργα των νέων 
και μελλοντικών Ελλήνων. Πήραμε
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Πρόκειται για την Βχρονη Μαρία από την Αγία 
Παρασκευή, τον 6χρονο Μιλτιάδη από την Κω. 
την 7χρονη Κατερίνα από τον Κορυδαλλό, την 
βχρονη Ζαχαρένια από τη Νίκαια, την βχρονη 
Μαρία-Άννα από τπν Ιστιαία. την 9χρονη Μ α- 
ρία-Μελίνα από την Ιστιαία. τον 11χρονο Μ ε- 
γακλή από την Αγία Παρασκευή, την Ιίχ ρ ο -  
νη Μαγδαληνή από το Περιστέρι, τη 12χρονη 
Χαρά από την Αθήνα, τον 12χρονο Χρήστο από 
την Αθήνα και τη Ί2χρονη Παναγιώτα από τη 
Θεσσαλονίκη. Στις ζωγραφιές που ξεχώρι
σαν ανήκει και αυτή της θχρονης Χριστίνας 

από τη Μεταμόρφωση, η οποία δεν μπόρεσε 
να παραβρεθεί.

και διδαχτήκαμε από τα έργα σας μ ι
κροί μας φίλοι. Δεσμευόμαστε απέ
ναντι σας και απέναντι στον κύριο 
Αρχηγό και στην Ηγεσία ότι θα συ- 
νεχίσουμε, να συμπαρασταθούμε και 
να βοηθήσουμε η έκθεση αυτή να 
ταξιδέψει και σε άλλα μέρη... Συγ
χαρητήρια στα παιδιά αλλά και στους 
γονείς που έχουν τέτοια παιδιά.»

Ακολούθως, ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, κατά την ομιλία 

του, μεταξύ άλλων, τόνισε:
«... Πιστεύω πως τα μηνύματα που 

δόθηκαν μέσα από τις ζωγραφικές 
σας δημιουργίες, μέσα από την δική 
σας ψυχή και τα δικά σας μάτια, ευ
αισθητοποίησαν τους συνανθρώπους 
μας πολύ περισσότερο από τις προ
τροπές. τις συστάσεις και τις παραι
νέσεις τις δικές μας για υπεύθυνη και
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συνετή οδήγηση, για τήρηση των κα
νόνων οδικής κυκλοφορίας. για δημι
ουργία σωστής οδηγικής αντίληψης...

...Με τις εξαιρετικές ζωγραφιές 
σας αηοτυπώσατε την άποψή σας. 
στείλατε τα μηνύματα σας. δώσατε 
νέα δυναμική στην προσπάθεια να 
διαμορφώσουμε μιαν άλλη ορθότε
ρη αντίληψη σε ό,τι αφορά την οδική 
ασφάλεια· στην προσπάθεια να απο
κτήσουμε σωστή και πολιτισμένη συ
μπεριφορά. είτε ως οδηγοί είτε ως πε
ζοί■ στην προσπάθεια για λιγότερες 
χαμένες ζωές στην άσφαλτο...

...Εμείς κρατάμε τη χαρά και την 
ικανοποίηση της συμμετοχής και της 
γνωριμίας μας και βεβαίως τις δώδεκα 
ζωγραφικές σας δημιουργίες, οι οποί
ες. όπως ήδη γνωρίζετε, έχουν επιλε- 
γείαπό την Οργανωτική μας Επιτροπή 
για να κοσμήσουν το Ημερολόγιο Οδι
κής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυ
νομίας του επόμενου έτους (2018)...»

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας Δη
μόσιας Τάξης, αφού ευχαρίστησε 

όλους όσοι συμμετείχαν στη διοργά
νωση της έκθεσης, ευχαρίστησε τους 

μικρούς δημιουργούς και τους γονείς 
τους, υπογραμμίζοντας ότι:

«... 7α συγχαρητήρια ανήκουν 
πρώτα από όλα στα παιδιά αλλά επι
τρέψτε μου να καταθέσω με απόλυτη 
ειλικρίνεια, θερμά συγχαρητήρια και 
σε εσάς τους γονείς, που τα στηρίζε
τε. που τα ενισχύετε, που τα ενθαρ
ρύνετε. που είστε δίπλα τους, γιατί το

οικογενειακό περιβάλλον είναι καθο
ριστικό για την εξέλιξή τους... Μας 
δώσατε μία μεγάλη δυνατότητα, μία 
μεγάλη ευκαιρία να δούμε την οδική 
ασφάλεια, μέσω μιας άλλης οπτικής 
γωνίας, μιας ματιάς αγνής, με ανιδιο
τέλεια. που δεν αποσκοπούσε κάπου, 
που δεν το έκανε επειδή το επέβαλε 
το επάγγελμα ή κάποια θεσμική ιδι
ότητα. ή ο ρόλος, αλλά επειδή έτσι το 
ένιωσαν τα ίδια τα παιδιά...». a

Στα παιδιά δόθηκαν για τη συμμετοχή τους 
αναμνηστική δώρα από την Ελληνική Αστυνο
μία και τις εταιρείες Samsung. Fresh Line και 
Faber -  Castell. που συγκαταλέγονται στους 
χορηγούς της έκθεσης ζωγραφικής.

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 23



I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ή ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ”

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Στη θεοσαλονίκη βρίσκεται η 
έκθεση παιδικής ζωγραφικής, 
με θέμα: «Η οδική ασφάλεια 

μέσα από τα μάτια των παιδιών», που
διοργανώνει η Ελληνική Αστυνομία, 

σε συνεργασία με την «ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ».

Η έκθεση εγκαινιάστηκε (30/05/2017), από 
τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Δη - 
μότρη Αναγνωστΰκη. τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγο Κωνσταντί
νο Τσουβάλα και τον Γενικό Διευθυντή της 
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Γιώργο Κα- 
λούδη. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο 
Εμπορικό Κέντρο «Mediterranean Cosmos», 
το οποίο φιλοξενεί την έκθεση. Στην έναρξη 
της εκδήλωσης ο Διευθυντής του Εμπορικού 
Κέντρου κ. Κυριάκος Κονταξιάν, καλωσόρι
σε τους προσκεκλημένους, αναφέρθηκε στον 
συμβολισμό της έκθεσης και κάλεσε μικρούς 
και μεγάλους να την επισκεφθούν και να ενη
μερωθούν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

Από την πλευρά του, ο Γενικός 
Διευθυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» κ. Γιώργος Καλού- 
δης, τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«...Κύριε Αρχηγέ, κύριε Γενικέ 
Γραμματέα, μας τιμάτε μ ε τη συνερ
γασία. Δεν θα πω πολλά πράγματα για 
τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». 
Δυο κουβέντες. Είναι μια κίνηση της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας που στοχεύ
ει να ευαισθητοποιήσει τις εταιρείες 
να προσφέρουν στην Ελλάδα σε αυτή 
τη δύσκολη στιγμή. Το κομμάτι που 
απευθυνόμαστε είναι ο πολιτισμός, ο 
αθλητισμός, το περιβάλλον και ο εθε
λοντισμός...... Έτσι έχουμε ξεκινήσει
μια πολύ καλή εποικοδομητική συ
νεργασία με την Ελληνική Αστυνο
μία .......Να ευχαριστήσω τη Lam da
Development και συγκεκριμένα το 
Εμπορικό Κέντρο για τη φιλοξενία. 
Ευχαριστώ για την παρουσία σας. 
Παιδιά ορίστε τι μπορείτε να κάνετε:

Να λέτε στους γονείς σας να μειώ
σουν τα τροχαία ατυχήματα...».

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύ- 
θυνε η Υφυπουργός Εσωτερικών 
(Μακεδονίας-θράκης) κα Μαρία 
Κάλλια - Τσαρουχά τονίζοντας, μετα
ξύ άλλων: «Είναι πολύ όμορφη αυτή 
η δραστηριότητα, οφείλω να συγχαρώ 
όλους τους διοργανωτές πρώτα από 
όλα αυτούς που το εμπνεύστηκαν και 
βέβαια αυτούς που το οργάνωσαν 
και το υλοποιούν. Είμαι βέβαιη ότι τα 
παιδιά θα θυμούνται πάντοτε με χαρά 
την συμμετοχή τους, το πόσο μεγάλη 
σημασία έχει η οδική ασφάλεια και 
η προσοχή απέναντι στα θέματα της
οδήγησης......Αυτή η εκδήλωση είναι
θετικό ότι μ ε τον τρόπο της τονίζει ότι 
η Αστυνομία και η Τροχαία βρίσκονται 
δίπλα στους πολίτες, δίπλα στα παιδιά 
και δίπλα στους γονείς. Πιστεύω ότι 
όσο και περισσότεροι από τους συ
μπολίτες μας. έχουν απτό παράδειγμα
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και απτές τις επαφές με τους αστυνο
μικούς μας. οι οποίοι προστρέχουν σε 
κάθε ανάγκη της κοινωνίας και των
οικογενειών......Δεν μπορώ παρά να
εκφράσω την ικανοποίηση μου και να 
συγχαρώ για άλλη μία φορά. Χαιρε
τίζω αυτή την εκδήλωση και επίσης 
συγχαίρω το Mediterranean Cosmos 
και τους εκπροσώπους, οι οποίοι 
μέσα στα πλαίσια της παραγωγικής 
τους επιχειρηματικής τους δραστη
ριότητας εντάσσουν και κοινωνικές 
ενέργειες. Σας συγχαίρω και εύχομαι 
και πάντα τέτοια και πάντα καλύτερα».

Στο μείζον θέμα της οδικής 
ασφάλειας αναφέρθηκε ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβά- 
λας, ο οποίος στην ομιλία του επε- 
σήμανε «Σας ευχαριστώ όλους θερ
μά για την παρουσία σας απόψε εδώ' 
μετά την πραγματικά, θεωρώ, εξαι
ρετικά επιτυχή έκθεση ζωγραφικής 
με θέμα «η οδική ασφάλεια μέσα από 
τα μάτια των παιδιών», που διοργά- 
νωσε η Ελληνική Αστυνομία σε συ
νεργασία με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ» στην Αθήνα, και την εντυ
πωσιακή. ομολογουμένως. ανταπό
κριση παιδιών και γονιών, αποφασί- 
στηκε η έκθεση να φιλοξενηθεί και 
στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονί
κης- έτσι, ώστε να δοθεί η ευκαιρία 
και σε άλλους μικρούς και μεγάλους 
μας φίλους να την επισκεφθούν και 
να γνωρίσουν μέσα από τις θαυμάσι
ες ζωγραφικές δημιουργίες των παι
διών τις σκέψεις και ίσως, θα έλε
γα. τους προβληματισμούς τους, στο 
μείζον ζήτημα της οδικής ασφάλει
ας. Ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους 
μας■ ένα ζήτημα που θα πρέπει να 
μας απασχολεί συνεχώς, καθώς ε ί
ναι κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο 
με την καθημερινότητα μας και η μη 
σωστή γνώση και τήρηση των κανό
νων οδικής κυκλοφορίας και συμπε
ριφοράς. μπορεί να θέσει σε κίνδυνο

όχι μόνον εμάς τους ίδιους, αλλά και 
τους γύρω συνανθρώπους μας. Θέλω 
λοιπόν, να σας καλωσορίσω σε αυτή 
την έκθεση, όπου τα παιδιά είναι αυτά 
που έχουν το πρώτο και τον τελευταίο 
λόγο. Γατί. μέσα από τα μάτια τους 
και την δική τους σκέψη και αντίλη
ψη. θα κάνουν όλους μας να δούμε 
και να αντιληφθούμε καλύτερα, ίσως, 
τη σημασία της οδικής παιδείας και 
συμπεριφοράς, έννοιες τις οποίες, 
πολλές φορές, λόγω της καθημερι
νής πίεσης και των προβλημάτων μας. 
ξεχνούμε πόσο σημαντικές είναι. Πι
στεύω. επιτρέψτε μου να πω. πως η 
συγκεκριμένη εκδήλωση, θα βοηθή
σει περισσότερο εμάς τους μεγάλους, 
τους γονείς, τους οδηγούς, παρά τους 
μικρούς μας φίλους* κι αυτό γιατί τα 
παιδιά μέσα από τις ζωγραφιές τους, 
στέλνουν σ' εμάς, ιδίως, τα μηνύμα- 
τά τους. Μηνύματα αληθινά και αυ
θεντικά' που μπορούν να μας βοη
θήσουν να βελτιώσουμε την κυκλο- 
φοριακή μας αγωγή, να γίνουμε κα
λύτεροι οδηγοί, καλύτεροι άνθρωποι- 
γιατί τα μηνύματα αυτά πηγάζουν από 
τον αυθορμητισμό και την καθαρή και 
αγνή σκέψη των παιδιών. Ας αφιε
ρώσουμε. λοιπόν, λίγο από το χρόνο 
μας. για να "ακούσουμε", όλοι μας. 
τι θέλουν να μας πουν τα παιδιά, τι 
έχουν να προτείνουν τα παιδιά μέσα 
από τις σκέψεις τους που αποτυπώ- 
νονται σε αυτές τις ζωγραφιές■ ας μά
θουμε έστω και κάτι μικρό, που ίσως 
εμείς οι μεγαλύτεροι, λόγω του άγ
χους. της δουλειάς, των καθημερινών 
προβλημάτων και του περιορισμένου 
χρόνου, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέ
ντρα. πολλές φορές ξεχνούμε ή αμε
λούμε' ας ευαισθητοποιηθούμε επά
νω σε αυτό το θέμα για να μπορέσου
με να βελτιώσουμε την κυκλοφορια- 
κή μας αγωγή και παιδεία' ας βοηθή
σουμε όλοι μας η κυκλοφορία στους 
δρόμους να γίνει πιο ασφαλής, με όσο 
το δυνατόν λιγότερα τροχαία ατυχή

ματα. με όσο το δυνατόν λιγότερα θύ
ματα. Ολοκληρώνοντας. Θέλω να μου 
επιτρέψετε να σας ευχαριστήσω θερ
μά για την παρουσία σας και ιδιαίτερα 
τους μικρούς μαθητές, τους μικρούς 
μας φίλους της Θεσσαλονίκης που 
ήρθαν σήμερα εδώ για να δουν και 
να Θαυμάσουν την εξαιρετική "δου
λειά" των συνομήλικών τους■ και να 
εκφράσουν και οι ίδιοι τις σκέψεις 
τους μέσα από τις δικές τους ζωγρα
φικές δημιουργίες.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και 
πάλι τη «Συμμαχία για την Ελλάδα» 
και ιδιαιτέρως τον Γενικό Διευθυντή 
κ. Γώργο Καλούδη. ο οποίος όπως 
είχα αναφέρει και παλιότερα. επω- 
μίσθηκε το μεγαλύτερο μέρος αυτής 
της προσπάθειας, ώστε να καταστεί 
επιτυχής η πραγματοποίηση της εκ
δήλωσης. τους χορηγούς που με την 
αφιλοκερδή προσφορά τους συ\/εισέ
φεραν καθοριστικά στην επίτευξη της 
σημαντικής αυτής προσπάθειας, κα
θώς όλες και όλους που με οποιον- 
δήποτε τρόπο συμμετείχαν και συ
νέβαλαν στην προσπάθεια αυτή. Τέ
λος. επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω, 
επίσης, τη Lamda Development και 
το Εμπορικό Κέντρο Mediterranean 
Cosmos, γιατί χωρίς την παραχώρη
ση του μοναδικής ομορφιάς αυτού 
χώρου που βρισκόμαστε, η πραγμα
τοποίηση της εκδήλωσης αυτής δεν 
θα ήταν εφικτή. Σας ευχαριστώ.»
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Στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός προ- 
σέφερε ένα συμβολικό δώρο στη 
ΙΟχρονη Παναγιώτα, από τη Θεσ
σαλονίκη, ένα από τα παιδιά που 
συμμετείχαν στην έκθεση ζωγρα
φικής, δηλώνοντας. «Η Παναγιώτα 
είναι μια μαθήτρια από τη Θεσσαλο
νίκη. είναι μία από τα πολλά παιδιά, 
από τα 280 παιδιά που ζωγράφισαν 
για την έκθεσή μας. Στην Παναγιώ
τα ανήκει μ ία  από τις 12 καλύτερες 
ζωγραφιές που επέλεξε η οργα
νωτική επιτροπή. Είναι τιμή για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης να εκπρο
σωπείται από την ζωγραφιά της Πα
ναγιώτας στο θεματικό ημερολόγιο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, για την 
Τροχαία, το 2018. Σε ευχαριστούμε 
πάρα πολύ.»

Τέλος, χαιρετισμό αηηύθυνε ο 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τά
ξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, 
αναφέροντας: «Είναι χαρά, ιδ ια ί
τερη χαρά να έχουμε σήμερα σε 
αυτό τον υπέροχο χώρο, για δεύτε
ρη φορά, έκθεση παιδικών ζωγρα
φιών μ ε  ένα κεντρικό, κοινωνικό 
αλλά και πολιτικό ζήτημα, όπως είπε 
και η Υπουργός, που δεν είναι άλλο 
από την οδική ασφάλεια. Η Ελληνι
κή Αστυνομία, το Υπουργείο Προ
στασίας του Πολίτη, τα τελευταία 
δύο-δυόμισι χρόνια, μέσα από μία  
προσπάθεια εξωστρέφειας προσπα
θούν να ευαισθητοποιήσουν όλους

εκείνους που θα ήθελαν να εμπλα- 
κούν σε μ ία  νέα αντίληψη. Μία νέα 
αντίληψη για το τι είναι αστυνομία 
τελικά. Γ α  εμάς, τη σημερινή Πο
λιτική και Φυσική ηγεσία, αστυνο
μ ία  σημαίνει πρόληψη, αστυνομία 
σημαίνει αποτροπή, αστυνομία ση
μαίνει κοινωνική πρωτίστως απο
στολή και λιγότερο καταστολή. Σε 
αυτό το πλαίσιο εντάσσονται όλες 
αυτές οι δράσεις. Τόσο του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
όσο και του Υπουργείου Προστα
σίας του Πολίτη. Ξέρω ότι δύσκο
λα μπορούμε να αλλάξουμε νοο
τροπίες σε μεγάλους. Μπορούμε 
όμως με στοχευμένες δράσεις, μ ε  
στοχευμένες ενέργειες να επενδύ
σουμε στο μέλλον μας. που δεν είναι 
άλλο παρά τα παιδιά μας. Γ ' αυτό 
το Υπουργείο Προστασίας του Πολί
τη. Πολιτική και Φυσική ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας είναι σε μία  
μόνιμη ανοιχτή σχέση με την ειδ ική  
επιτροπή της Βουλής για την οδική 
ασφάλεια. Παράλληλα, πρόσφατα, 
πριν δύο μήνες, υπογράψαμε με τον 
ομόλογό μου Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Παιδείας ένα Μνημό
νιο Συνεργασίας, και μέσα σε αυτό 
το μνημόνιο ο καθένας μας. ο κάθε 
φορέας αναλαμβάνει ένα συγκεκρι
μένο ρόλο. Έτσι πιστεύουμε, συντε
ταγμένα και συγκροτημένα, τα επό
μενα χρόνια να έχουμε τα λιγότερα

δυνατόν ατυχήματα. Να μειώσουμε 
αυτό το φόρο αίματος που πληρώ
νουμε κάθε χρόνο. Δεν θέλω να σο
κάρω. αλλά πρέπει να ειπωθεί Μία 
ολόκληρη πόλη ξεκληρίζεται κάθε 
χρόνο, επειδή κάποιοι από εμάς ε ί
ναι ασυνείδητοι, γιατί κάποιοι από 
εμάς δεν κάνουν τα αυτονόητα, για
τ ί κάποιοι από εμάς οδηγούν μεθυ
σμένοι. γιατί κάποιοι από εμάς οδη
γούν μιλώντας στο κινητό. Αυτά λοι
πόν πρέπει να τα αποτρέψουμε. Δεν 
έχουμε άλλη δυνατότητα ως Υπουρ
γείο Προστασίας του Πολίτη και Ελ
ληνική Αστυνομία. Προσπαθούν συ
νεχώς οι Ελληνίδες και οι Έλληνες 
αστυνομικοί, ιδιαίτερα της τροχαί
ας. Δεν φτάνουν. Και ποτέ δεν θα 
αποτρέψουμε το μοιραίο, αν μόνοι 
μας δεν πάρουμε τη τύχη στα χέρια 
μας. για να μην αφήσουμε πίσω αν
θρώπους οι οποίοι θα θρηνούν για 
απώλειες. Αυτή την επένδυση λο ι
πόν κάνουμε στα μικρά παιδιά. Και 
μάλιστα μία  οργανωτική επιτροπή, 
αποτελούμενη και από τον καλλι
τεχνικό και πνευματικό κόσμο επέ
λεξαν δώδεκα ζωγραφιές από όλη 
την Ελλάδα. Ήρθαν τα παιδιά στο 
Υπουργείο, είχαμε τη χαρά να μ ιλή
σουμε. και ε κ ε ί να δείτε πραγματι
κά αυτό που είπε ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας ο κύριος Τσου- 
βάλας. Πολύ πιο συνειδητοποιημένα 
τα παιδιά από τους μεγάλους. Όχι
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μόνο στις ζωγραφιές τους αλλά και 
στην έκφραση του λόγου τους. Άρα 
λοιπόν, στο όνομα αυτής της ελπί
δας. στο όνομα ότι πρέπει και εμείς  
κάτι να αφήσουμε θετικό, σας καλώ 
όλους να δράσετε ως κήρυκες. ως 
πολλαπλασιαστές και να περάσουν 
όλα τα παιδιά, αν είναι δυνατόν 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης από αυτή την έκθεση. 
Θα είναι μ ία  μεγάλη, τεράστια συ
νεισφορά. Θέλω και εγώ λοιπόν με  
τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους 
όσοι συνέβαλαν στο να πραγματο
ποιηθεί αυτή η έκθεση. Ιδιαιτέρως 
δε εσάς, που με την παρουσία σας 
στηρίζετε την προσπάθεια, το εγχεί
ρημα αυτό του Υπουργείου Προστα
σίας του Πολίτη και της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Σας ευχαριστώ πολύ.»

Τα εγκαίνια τίμησαν με την πα
ρουσία τους. μεταξύ άλλων, εκπρό

σωποι του Μητροπολίτη Θεσσαλονί
κης κ.κ. Άνθιμου και του Μητροπο

λίτη Κρήνης και Καλαμαριάς κ.κ. 
Ιουστίνου, η Αναπληρώτρια Γενική 
Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνερ

γασίας του Υπουργείου Εξωτερικών 

κα Κυριακή Τεκτονίδου. εκπρόσω
πος του Διοικητή Γ' Σώματος Στρα

τού. ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Πε
ρικλής Μήτκας. εκπρόσωποι των το
πικών Εισαγγελικών και Δικαστικών

Αρχών, εκπρόσωποι του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., 

Αντιδήμαρχοι της Θεσσαλονίκης, 
εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμε

ων. του Λιμενικού Σώματος - Ελλη
νικής Ακτοφυλακής και του Πυρο
σβεστικού Σώματος, εκπρόσωποι 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η 

Διοικήτρια του Νοσοκομείου Γ Γεν
νήματος - Αγιος Δημήτριος κα Μελ

πομένη Τσούγκα, Πρόεδροι και μέλη 
Δ.Σ. Συνδικαλιστικών Ενώσεων της 

ΕΛ.ΑΣ., Πρόεδροι Συλλόγων Απο- 
στρότων της ΕΛ.ΑΣ. και του Στρατού 

Ξηρός, εκπρόσωποι αθλητικών σω
ματείων, συλλόγων, φορέων και ορ
γανισμών. Από την Ελληνική Αστυ

νομία παρευρέθηκαν ο Γενικός Επι

θεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελ

λάδος. Αντιστράτηγος Χρήστος Δρα- 
γατάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Δ ι

ευθυντής Θεσσαλονίκης. Υποστρά
τηγος Φώτιος Δομζαρίδης, ο Γενικός 

Περιφερειακός Αστυνομικός Δ ιευ 
θυντής Θεσσαλίας. Υποστράτηγος 

Δημήτριος Κοτσιάφτης. ο Γενικός 
Περιφερειακός Αστυνομικός Δ ιευ 
θυντής Ηπείρου. Υποστράτηγος Κων

σταντίνος Σκούρας, ο Γενικός Περι
φερειακός Αστυνομικός Διευθυντής 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 

Υποστράτηγος Νικόλαος Μενεξίδης, 

ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνο
μικός Διευθυντής Κεντρικής Μακε

δονίας. Ταξίαρχος Αθανάσιος Μα- 
ντζούκας. άλλοι ανώτατοι και ανώ

τεροι Αξιω ματικοί και αστυνομικό 

προσωπικό. Στην εκδήλωση βρέθη
καν ακόμα, εκπρόσωποι επιχειρήσε
ων, που στηρίζουν την πρωτοβουλία 

αυτή και συγκεκριμένα ο Διευθυντής 
Marketing της ΜΑΣΟΥΤΗΣ κ. Σταμά- 
της Δαυίδ, η Marketing Manager του 

Mediterranean Cosmos - Lamda 
Development S.A. κα Χριστίνα Οι

κονόμου, το στέλεχος του Τμήμα

τος Marketing του Mediterranean 

Cosmos. Mrs Maria Joao Matos, o 
Διευθυντής Ανάπτυξης & Νέων Συν
δέσεων της Εταιρείας Διανομής Αε
ρίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. 

κ. Μιχάλης Στεργιόπουλος. ο Δ ιευ- 

θύνων Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ κ. 
Νικήτας Ποθουλάκης. ο Εμπορικός 

Διευθυντής της ALFA PASTRY ΚΟΥ-
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Κ0ΥΤΑΡΗΣ k . Γιάννης Τσακίρης, o 

Υπεύθυνος Πωλήσεων KARENTA κ. 

Παντελής Κιλικίδης. ο Διευθυντής 

Πωλήσεων και η Γενική Διευθύντρια 
ΕΤΕΑ Α.Ε. κ. Κώστας Παξιμαδάς και 

κα Έλενα Τσόλη. Παρευρέθηκαν επί
σης πολλοί γονείς και παιδιά, που ε ί

χαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στον 
χώρο της έκθεσης και να δουν τις 

παιδικές δημιουργίες. Στο χώρο της 
έκθεσης λειτουργεί και πάρκο κυκλο

φ ο ρ ικ ή ς  αγωγής για παιδιά, όπου οι 
μικροί μας επισκέπτες έχουν τη δυ

νατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής, από έμπει

ρους τροχονόμους της Θεσσαλονίκης. 
Επιπλέοντα παιδιά που επισκέπτονται 

την έκθεση μπορούν να ζωγραφίζουν 
τις δικές τους δημιουργίες, με θέμα 

την οδική ασφάλεια.
Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι 

τις 17 Ιουνίου, με ελεύθερη είσοδο, 
καθημερινά από 09:00-20:00.

Σχολεία που ενδιαφέρονται για 
ομαδικές επισκέψεις στην έκθεση, 

παρακαλούνται να επ ικοινω νούν 

καθημερινά στα τηλέφωνα της Δ ι
εύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, 
2310 557541 και 2310 557542. ■

28 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

| ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



Real Insurance Brokers
I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Μ Ε Σ Ι Τ Ε Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν

ΙΑΛΙΣΗ
3ΜΕΙΑΚΗ:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ρ  ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ | 
ΔΩΡΕΑΝ 

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ. 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ

ΟΠΤΟ ατχο α π ο

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Ι.Χ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε.Ι.Χ.

ατχο ατχο απο απο απο

501ανω
Κ αλύψ εις

Καλύψεις

Π κ.λ.π. 
ιιμολόγιο)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΠΙΣΤΗ^^ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

I £

Περιφέρεια Υπόλ. ΕλλάδαΠεριφέρεια Υπόλ. Ελλάδα

Ιπ π ο ι

Ο  ΙΝ ΤΕ Ρ ΪΑ ΛΟ Ν ΙΚ ί



I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ

«ΣΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΙΝΕΜΑ»

Μ ε ιδ ια ίτερη  επ ιτυχία πα
ρουσιάστηκε (27/05/2017) 

το μουσικό έργο «Σαν πα
λιό σινεμά». στο κατάμεστο θέατρο 
PIERCE του Αμερικανικού Κολλεγί- 

ου Ελλάδος, στην Αγία Παρασκευή. 

Εκατοντάδες θεατές είχαν την ευ 
καιρία να παρακολουθήσουν μια δ ι

αφορετική μουσική παράσταση από 
την Υπηρεσία Μουσικής της Ελλη

νικής Αστυνομίας, την οποία πλαι
σίωσαν οι τραγουδιστές κα Κατερί

να Σκρέκη και κ. Νίκος Ρουσσάκης. 
Την εκδήλωση παρουσίασε ο ηθο

ποιός κ. Γιώργος Καπουτζίδης, 
Στην έναρξη της εκδήλωσης, 

στο χαιρετισμό του, ο Αρχηγός του

Την εκδήλωση παρουσίασε ο ηθοποιός κ. 
Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ τη μπάντα πλαι
σίωσαν οι τραγουδιστές κα Κατερίνα Σκρέκη 
και κ. Νίκος Ρουσσάκης

Σώματος, Αντιστράτηγος Κωνστα
ντίνος Τσουβάλας, δήλωσε τα ακό
λουθα: «Με ιδιαίτερη τιμή, χαρά και 
ικανοποίηση σας καλωσορίζω σε 
αυτόν τον διαχρονικά φιλικό χώρο 
του Αμερικανικού Κολλεγίου. ένα 
χώρο ζεστό και φιλόξενο. Η αισθη
τική του ταιριάζει απόλυτα στην απο
ψινή βραδιά, γιατί απόψε, σε αυτή 
την πραγματικά όμορφη μεγάλη μας 
παρέα, δεν πρόκειται να κουβεντιά

σουμε ούτε για την καθημερινότη
τα. την αστυνομική πραγματικότητα 
με το διαρκές στρες, τις στιγμές του 
κινδύνου και της αγωνίας, τα μικρά ή 
μεγάλα ανθρώπινα προβλήματα, ού
τε για την οικονομική και κοινωνική 
πραγματικότητα που βιώνουμε. ού
τε για τις δυσκολίες και τους προ
βληματισμούς μας. Απόψε βρισκό
μαστε εδώ για να ξεχύσουμε, έστω 
για λίγο, την καθημερινότητά μας. να
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απωθήσουμε από τη σκέψη μας καί 
την ψυχή μας αυτά που μας στενα
χωρούν και μας βαραίνουν. Να αφή- 
σουμε τον εαυτό μας να ταξιδέψει... 
Καπετάνιος σε αυτό το ταξίδι θα ε ί
ναι π Υπηρεσία Μουσικής της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Μέσα από τις 
μουσικές επιλογές και εκτελέσεις  
της θα δώσει τη δυνατότητα σε εμάς 
τους μεγαλύτερους να θυμηθούμε 
και να νοσταλγήσουμε τα χρόνια 
της νιότης και της αμεριμνησίας και 
στους νεότερους να ακούσουν και να 
αγαπήσουν μελωδίες και ήχους που 
αντιπροσωπεύουν μια πολύ μεγάλη 
χρονικά κινηματογραφική και μου
σική περίοδο. γιατί τα τραγούδια που 
θα ακούσουμε από την μ  π όντα αφο
ρούν τραγούδια που ακούσαμε και 
αγαπήσαμε μέσα από τις ελληνικές 
και ξένες κινηματογραφικές ταινί
ες. Ας δούμε λοιπόν, ας γνωρίσου
μ ε  επιτρέψτε μου. το άλλο πρόσωπο 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Ας αφή-

σουμε το στερεότυπο του αστυνομι
κού. που ενδεχομένως όσοι βρίσκο
νται εκτός του αστυνομικού χώρου 
έχουν σχηματίσει την άποψη του αυ
στηρού. του σκληρού, ίσως και του 
ασυγκίνητου εφαρμοστή του νόμου. 
Ας προσεγγίσουμε την πραγματικό
τητα. μια πραγματικότητα που ορίζει 
πως όλοι, αστυνομικοί και ιδιώτες, 
ένστολοι και μη. εκδηλώνουν τη χα
ρά και τη λύπη τους, βιώνουν τα συ
ναισθήματα τους, έχουν τις ανάγκες 
και τις υποχρεώσεις τους, έχουν τις 
ευαισθησίες, τα πάθη και τις αδυ
ναμίες τους.

Με λίγα λόγια όλοι είμαστε απλά 
άνθρωποι και ως άνθρωποι έχουμε 
την ανάγκη της μικρής αυτής αλλά 
εξαίσιας ελπίζω ψυχικής ανάπαυ
λας. που μόνο η μουσική μπορεί να 
προσφέρει. Ολοκληρώνοντας επι
τρέψτε μου αυτές τις απλές σκέ
ψεις. να ευχαριστήσω από καρδιάς: 
•  τον Προϊστάμενο κα ι τα μέλη

A
Το μουσικό έργο «Σαν παλιό σινεμά» π ε ρ ι 
λάμβανε αποσπάσματα μεγάλων κινηματο
γραφικών επιτυχιών της χώρας μας και του 
εξωτερικού, κατά τη διάρκεια των οποίων π 
μπαντα της Ελληνικής Αστυνομίας ανοπα- 
ρήγαγε τη «θεματική» μουσική των ταινιών, 
ενορχηστρωμένη με ξεχωριστό τρόπο, από 
μουσικούς της.

της Υπηρεσίας Μ ουσικής της 
Ελληνικής Αστυνομίας, όχι για 
την αποψινή μόνο βραδιά αλ
λά για την εξαιρετικά πλούσια 
κοινωνική δράση, που ε ιδ ικά  
το τελευταίο χρονικό διάστημα 
αναπτύσσει.

• τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του 
Αρχηγείου και όλους τους συ
ντελεστές της εκδήλωσης.

•  για την ανιδιοτελή συνεισφορά 
του στην πρωτοβουλία μας. τον 
παρουσιαστή της εκδήλωσης, 
γνωστό σε όλες και σε όλους.
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Γώργο Καπουτζίδη.
•  τους τραγουδιστές, κυρία Κα

τερίνα Σκρέκη και κύριο Νίκο 
Ρουσσάκη που θα συνοδεύσουν 
την μ  πάντα μας.

•  τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ ι
οικητικού Συμβουλίου του Αμε
ρικανικού Κολλεγίου για την πα
ραχώρηση. για ακόμη μ ία  φο
ρά. του εξαιρετικού αυτού χώ
ρου και για τη δυνατότητα που 
μας δίνουν να τον μετατρέφουμε 
μουσικά αυτό το βράδυ σε παλιό 
σινεμά και

•  βεβαίως όλους εσάς που θελή
σατε να μοιραστείτε μαζί μας αυ
τό το βραδινό μουσικό ταξίδι.

Σας ευχαριστώ πολύ.»
Ακολούθως, στο χαιρετισμό 

του ο Γενικός Γραμματέας Δημό
σιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνω- 
στάκης, επεσήμανε τα ακόλουθα:

«Το πρώτο στοιχείο, η Ελληνι
κή Αστυνομία δεν είναι μόνο κατα
στολή. η Ελληνική Αστυνομία πρω- 
τίστως είναι κοινωνική αποστολή, 
πολυεπίηεδη. πολυεθνική κοινωνι
κή αποστολή. Ένα κομμάτι αυτής της 
κοινωνικής αποστολής και συμβο
λής είναι η σημερινή εκδήλωση, που 
δεν είναι αποσπασματική, δεν είναι 
τυχαία. Είναι προϊόν μόχθου, κού
ρασης. κόπου, επίπονης προσπάθει
ας αυτών των ανθρώπων, που θερμά 
σας παρακαλώ για ένα χειροκρότη
μα. γιατί το αξίζουν. Το δεύτερο στοι

χείο που θα ήθελα να προσθέσω κ. 
Καπουτζίδη - θέλω και εγώ να σας 
ευχαριστήσω θερμά για την συμμε
τοχή σας σε αυτή την εκδήλωση - το 
δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει μ ε το 
να αποδείξουμε στους Έλληνες πο
λίτες ότι δεν έχουμε απόσταση, ότι 
είμαστε πραγματικά δίπλα τους. Ότι 
η Ελληνική Αστυνομία, η γυναίκα και 
ο άντρας αστυνομικός είναι για τον 
Έλληνα πολίτη και ιδιαίτερα για τον 
φτωχό Έλληνα πολίτη που δοκιμά
ζεται. που δεν χρειάζεται να πω για
τ ί δοκιμάζεται. Αυτό λοιπόν το χτί
ζουμε μέρα - μέρα. Δεν είναι κα
θόλου τυχαία, και το λέω για όσους 
δεν το γνωρίζουν, η μεγάλη αποδο
χή που έχει ο ένστολος στην ελλη
νική κοινωνία. Δεν το λέω εγώ. το 
λένε οι μετρήσεις της κοινής γνώ
μης. το λένε οι δημοσκοπήσεις πολύ 
απλά. 70-75% αποδοχή έχει η στο
λή σας αλλά είναι στο χέρι μας. ε ί
ναι στο χέρι σας να το μεγαλώσου
με αυτό το ποσοστό και να γίνει αντι
ληπτό ότι είμαστε πραγματικά δίπλα 
και όχι απέναντι σας. Τρίτο και τε
λευταίο. για να μη κουράζω, τα τε
λευταία 2 - 2.5 χρόνια που έχω την 
τιμή και τη χαρά να είμαι συνοδοιπό
ρος με αρκετούς από τους παριστα- 
μένους και ιδιαίτερα με τον Αρχηγό 
σας. μ ε  τον Αρχηγό μας. τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας, βάλαμε 
ένα στοίχημα. Να ανοίξουμε πολλά 
ζητήματα, όχι γιατί είμαστε νάρκισ

σοι. όχι γιατί έχουμε μία ματαιοδο- 
ξία ώστε να τα καλύφουμε όλα. αλ
λά για να δεσμεύσουμε τους επόμε
νους. Γα  να δώσουμε τη δυνατότη
τα κάποιοι καλύτεροι από εμάς πιο 
αποτελεσματικοί από εμάς να πάνε 
ακόμη ένα βήμα μπροστά την Ελλη
νική Αστυνομία.

Εύχομαι λοιπόν σήμερα το ταξί
δι μας να είναι συναρπαστικό, που 
θα είναι, οι μουσικές να μας ταξι- 
δέφουν και να ανανεώσουμε το ρα
ντεβού μας σε μία άλλη εκδήλωση 
σε μία άλλη πόλη.»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο 
Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αντιναύαρ

χος (Λ.Σ.) Σταμάτιος Ράπτης, ο Δήμαρ
χος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Στα-
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θόπουλος. ο εκπρόσωπος του Προέ

δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Αμερικανικού Κολλεγίου, Παναγιώτης 

Κιουβρέκης και ο ζωγράφος Γιώργος 
Σταθόπουλος.

Παρευρέθηκαν επίσης, ο Προϊ
στάμενος Επιτελείου του Αρχηγεί

ου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, η Γε

νικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλ

λοδαπών και Προστασίας Συνόρων, 

Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώ- 
τη, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτη

γος Αντώνιος Μπάκας, ο Προϊστά
μενος του Κλάδου Οικονομοτεχνι
κής Υποστήριξης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Υποστράτηγος Γεώργι

ος Κωτσάκης, ο Προϊστάμενος του 
Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος 
Εμμανουήλ Πλουμής, ο Προϊστάμε
νος του Κλάδου Διοικητικής Υποστή

ριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλά- 
κης, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης

Εγκληματολογικών Ερευνών. Υπο

στράτηγος (Ε.Κ.) Πηνελόπη Μηνιάτη. 

ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγει

ονομικού της Ελληνικής Αστυνομί

ας, Υποστράτηγος (ΥΓ) Ηλίας Μαλε- 
βίτης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου 
Τάξης, Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανα- 

σόπουλος, Διευθυντές Διευθύνσεων 
του Αρχηγείου, Διευθυντές αυτοτε

λών κεντρικών υπηρεσιών και Δ ιευ
θύνσεων της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Αττικής και εκπρόσω
ποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των 

Σωμάτων Ασφαλείας.

Τη μουσική παράσταση παρα

κολούθησαν ακόμα ο Πρόεδρος της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. Αρχιφύλακας Γρηγόρης Γε- 
ρακαράκος, συνοδευόμενος από εκ

προσώπους Πρωτοβάθμιων συνδικα
λιστικών Ενώσεων της Αττικής, εκ 

πρόσωποι ενώσεων απόστρατων και 
αηόστρατοι αστυνομικοί. Επίσης πα

ρευρέθηκαν εκπρόσωποι του καλλι
τεχνικού χώρου, των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, συνδικαλιστικών οργα

νώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, 

αστυνομικό και πολιτικό προσωπι

κό με τις οικογένειες του καθώς και 
πλήθος κόσμου.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Αρ

χηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας απένειμε 
αναμνηστικές πλακέτες στον εκπρό
σωπο του Προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Αμερικανικού Κολλε
γίου κ. Παναγιώτη Κιουβρέκη, στους 

τραγουδιστές κα Κατερίνα Σκρέκη και 
κ. Νίκο Ρουσσάκη καθώς και στον 

ηθοποιό και ηαρουσιαστή της βρα
διάς κ. Γιώργο Καπουτζίδη.

Η μουσική παράσταση προκά- 
λεσε τα κολακευτικά σχόλια των 
θεατών για την άρτια εκτέλεση των 
μουσικών ενορχηστρώσεων από 
την Υπηρεσία Μουσικής της Ελλη
νικής Αστυνομίας και τους καλλι
τέχνες τραγουδιστές, την επιλογή 
του ρεπερτορίου και γενικότερα 
για το επίπεδο της οργάνωσης και 
παρουσίασης. ■
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ 20η<: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ
ΑΣ

Σε τελετή που πραγματοποιήθη

κε (07.04.2016). ο Αναπληρω

τής Υπουργός Εσωτερικών κ. 
Νίκος Τόσκας απένειμε τα Μεταπτυχι

ακά διπλώματα στους τριάντα έξι (36) 
ευδοκίμως αποφοιτήσαντες σπουδα

στές της 20ης εκπαιδευτικής σειράς 
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

Σπουδαστές ήταν Αξιωματι
κοί της Ελληνικής και Κυπριακής 
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος 
- Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυ
ροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων 
Δυνάμεων και ανώτεροι υπάλληλοι 
του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Στην τελετή χοροστάτησε ο Σε- 

βασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου 

Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ.κ. Αθη- 
ναγόρας. συνεπικουρούμενος από 
τον Προϊστάμενο της θρησκευτικής 

Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομί
ας. Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρί

τη κ. Νεκτάριο Κιούλο.
Από το Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη και την Ελληνική Αστυ

νομία παρέστησαν ο Αναπληρωτής 

Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί

ου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιπ- 
πάκος. ο Αρχηγός της Ελληνικής

Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνστα

ντίνος Τσουβάλας, ο Υπαρχηγός του 

Σώματος, Αντιστράτηγος Αριστείδης 
Ανδρικόπουλος και ο Προϊστάμενος 

του Επιτελείου του Αρχηγείου. Αντι

στράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης.
Παρευρέθηκαν. επίσης, η Βου

λευτής κα Αικατερίνη Παπακώστα. ως 

εκπρόσωπος του Προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Ένω

σης Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης, 
ο Βουλευτής κ. Χρήστος Κατσώτης. ως 

εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελ

λάδος. ο κ. Ευστάθιος Ανθόπουλος. 
ως εκπρόσωπος του Προέδρου των 

Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Α Υπαρχη

γός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 
Αντιστράτηγος Αντώνιος Νομικός, ως 
εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενι

κού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η κα 
Χριστίνα Μελετιέ. ως εκπρόσωπος του 

Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

καθώς και ο Αντιδήμαρχος Αχαρνών 

κ. Θεόδωρος Συρινίδης.
Στην ομιλία του, ο Αρχηγός της Ελ

ληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας ανέφερε, 
μεταξύ άλλων:

«Είναι προφανές πως. ειδικά σ' 
αυτή τη σύγχρονη, πολύπλοκη και 
απαιτητική κοινωνία που ζούμε. ούτε 
οι ατομικές φυσικές ικανότητες, ούτε 
η κοπιώδης προσπάθεια, ούτε η εμπει
ρία αρκούν για να επιτρέψουν σ’ έναν 
κρατικό λειτουργό να εκπληρώσει 
την αποστολή του κατά τρόπο και στο 
βαθμό που η Πολιτεία και οι πολίτες 
προσδοκούν και απαιτούν πολύ δε πε
ρισσότερο όταν πρόκειται για κρατικό 
λειτουργό με σημαίνουσα θέση στην 
ιεραρχική πυραμίδα του φορέα του 
και ως εκ τούτου με ιδιαίτερου ειδ ι
κού βάρους αρμοδιότητες, καθήκοντα 
και υποχρεώσεις. Η αποτελεσματική 
εκπλήρωση της αποστολής ενός ανώ
τατου κρατικού λειτουργού απαιτεί, 
βεβαίως, επαρκείς φυσικές ικανότη
τες. διαρκή και υπεύθυνη προσπάθεια, 
εμπειρία και ζήλο αλλά προϋποθέτει 
και τη συνεχή αναβάθμιση της γνωστι
κής του επάρκειας και ως εκ τούτου 
την ουσιαστική του επιμόρφωση σε 
κομβικά σημεία της επαγγελματικής 
του διαδρομής.

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της 
Ελληνικής Αστυνομίας, αυτόν ακριβώς 
το σκοπό εξυπηρετεί τη μετεκπαίδευ-
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ση και επιμόρφωση, σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο, των σπουδαστών, σ'ένα ευρύ 
φάσμα γνωστικών αντικειμένων, που 
σχετίζονται με τη στρατηγική και πο
λιτική εθνικής ασφάλειας, ώστε να 
μπορούν να ανταποκριθούν στα καθή
κοντα τους ως ανώτατοι κρατικοί λει
τουργοί. Αυτά τα είκοσι και πλέον έτη 
της λειτουργίας της. η Σχολή Εθνικής 
Ασφάλειας έχει προσπαθήσει και πι
στεύω πως έχει καταφέρει να μεταδώ
σει υψηλού επιπέδου γνώσεις στους 
σπουδαστές της και να εδραιώσει τη 
θέση, το ρόλο και την αξιοπιστία της ως 
κορυφαίος εκπαιδευτικός φορέας στα 
θέματα εθνικής ασφάλειας στη χώρα. 
Είμαι, λοιπόν, ιδιαιτέρως ευτυχής και 
ικανοποιημένος γιατί σήμερα, σ' αυτή 
εδώ την εκδήλωση της αποφοίτησης 
των τριάντα έξι (36) σπουδαστών, 
επιβεβαιώνεται ότι η Σχολή Εθνικής 
Ασφάλειας εξακολουθεί να παράγει το 
σημαντικό εκπαιδευτικό της έργο και 
να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανα
βάθμιση του επαγγελματικού επιπέδου 
ανωτάτων κρατικών λειτουργών...».

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τό- 
σκας ανέφερε, μεταξύ άλλων:

«Καλωσορίζουμε τους 36 αποφοί
τους της Ελληνικής Αστυνομίας, των 
Ενόπλων Δυνάμεων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στον χώρο των προβλη
ματισμών και της συνεισφοράς στα θέ
ματα Εθνικής Ασφάλειας στην υπερά
σπιση της ασφάλειας αυτής της χώρας. 
Η γεωπολιτική κατάσταση της χώρας 
έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία

χρόνια και βλέπουμε κάθε μέρα πόσο 
σημαντικά αλλάζει πολλές φορές προς 
το χειρότερο με νέες απειλές και κιν
δύνους που μας επιβάλλουν καινούρια 
καθήκοντα, συνεχή επαναθεώρηαη. 
επανεκτίμηση, ανάλυση της κατά
στασης στη περιοχή και αυτό απαιτεί, 
νέες γνώσεις, σαν κι αυτές τις γνώσεις 
αποκτήσατε στο διάστημα των περίπου 
6 μηνών της παραμονής σας στη σχο
λή αλλά και υποχρέωση για συνεχή 
πρόσθεση νέων γνώσεων και συνεχή 
επανεκτίμηση της κατάστασης. Η οι
κονομική επίσης κρίση διαφοροποίησε 
τις υπάρχουσες συνθήκες. Το έγκλημα, 
για να έρθω στα καθ’ αυτό θέματα της 
ασφάλειας της καθημερινής, έχει απο
κτήσει διεθνείς διαστάσεις. Οι διαστά
σεις αυτές πρέπει να επανεκτιμηθούν 
και να επανεξεταστούν σε συνδυασμό 
με τις γενικότερες απειλές και κιν
δύνους. τις γεωπολιτικές απειλές και 
κινδύνους που προανέφερα. Και πι
στεύω ότι οι γνώσεις ακριβώς αυτές 
που αποκτήσατε με τη συνεισφορά, και 
τους ευχαριστούμε γι' αυτό, των καθη
γητών που πιστεύω ότι ήταν τεράστια η 
συνεισφορά, τεράστιο το επίπεδο γνώ
σεων το οποίο σας προσέφεραν.

Θα πρέπει λοιπόν με τα εφόδια αυτά 
που αποκτήσατε να συνεισφέρετε στους 
προβληματισμούς αλλά και στην προ
σπάθεια τη γενικότερη για τη διασφάλιση 
των θεμάτων ασφάλειας εξωτερικών και 
εσωτερικών στη χώρα μας...».

Στην τελετή παρέστησαν, ακόμα, 

εκπρόσωποι των Αρχηγών των Γενι
κών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνά

μεων. του Πυροσβεστικού Σώματος 
και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνι

κής Ακτοφυλακής.

Επιπλέον, παρευρέθηκαν ο Προϊ

στάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνι

κών και Πληροφορικής. Υποστράτηγος 
Γεώργιος Κωτσάκης. ο Προϊστάμενος 

του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος 
Εμμανουήλ Πλουμής. ο Προϊστάμενος 

του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης 

και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστρά
τηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, ο Διοικη

τής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υπο

στράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, 

ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, 

Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπου- 
λος. ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής 

Ασφάλειας, Αστυνομικός Διευθυντής 
Βασίλειος Βράντζας. Διευθυντές των 

Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελ

ληνικής Αστυνομίας, καθώς και ανώ

τεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 

Ασφαλείας, καθηγητές της Σχολής, εκ
πρόσωποι Συνδικαλιστικών Ενώσεων 
και συγγενείς των αποφοίτων. ■

Σημειώνεται, ότι η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 
λειτουργεί από το 1997 και υπάγεται στην Αστυ
νομική Ακαδημία της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Αποστολή της είναι η μετεκπαίδευση σε επίπεδο 
μεταπτυχιακό των Ανώτερων Στελεχών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, 
του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
της Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και υπαλλή
λων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, σε όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και 
την πολιτική εθνικής ασφάλειας.
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I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Κρήτη γνώρισε τη λαμπρή Προϊστορία με κορύφωση 
το Μινωικό Πολιτισμό, την Αρχαιότητα με σημαντικά 
πολιτισμικά επιτεύγματα, τον Μεσαίωνα με αξιόλο

γη πολιτισμική δημιουργία: τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή 
τέχνη και την Κρητική Αναγέννηση, και τη νεότερη περίοδο 
σημαδεμένη με αγώνες για εθνική απελευθέρωση και προ
κοπή. Ο Όμηρος την ονομάζει γαία (χώρα) και όχι νήσο, 
έχοντας επίγνωση του μεγέθους και της σπουδαιότητας 
της. Επίσης, οι φιλόσοφοι Πλάτωνας και Αριστοτέλης θεω
ρούσαν την Κρήτη υπόδειγμα πολιτειακής και νομοθετικής 
οργάνωσης, κιβωτό πανάρχαιων αξιών.

Η ομορφιά της Κρήτης οφείλεται στην ταυτόχρονη συνύ
παρξη του φυσικού με το πολιτισμικό περιβάλλον. Στην Κρή
τη υπάρχουν οροσειρές που θυμίζουν τις Άλπεις, συναντάει 
κανείς ερήμους και μικρές ζούγκλες, αλλά και περιοχές με 
σχεδόν αρκτικό κλίμα ή με σχεδόν τροπικό κλίμα. Αυτή την 
ποικιλία του τοπίου σπάνια τη συναντά κανείς σε μια περιοχή 
σχετικά περιορισμένη. Το κρητικό περιβάλλον είναι αποτέλε
σμα χιλιόχρονης όσμωσης μεταξύ ανθρώπων και φυσικών 
δυνάμεων. Άλλωστε, η Κρήτη βρίσκεται σε ιδιαίτερα κομβική 
γεωγραφική θέση ενώνοντας τρεις Ηπείρους: Ευρώπη. Ασία 
και Αφρική κι αποτελώντας ένα σταυροδρόμι πολιτισμών που 
φιλοξένησε γενιές Μινωιτών, Ελλήνων. Ρωμαίων. Βυζαντινών, 
Ενετών. Τούρκων. Εβραίων, Αιγυπτίων, ενώ πολλές μνήμες 
είναι ζωντανές και στοιχεία άλλων πολιτισμών είναι ακόμη 
μέρος της καθημερινότητας των Κρητικών.

Τα υλικά κατάλοιπα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
συνωστίζονται σε έναν αέναο διάλογο με την κρητική φύση, 
πάνω στη ράχη αυτού του μακρόστενου «θεριού που κείτε- 
ται στη θάλασσα». Με θηρίο παρομοιάζει την Κρήτη το πιο 
εκλεκτό από τα τέκνα της. ο Ν ίκος Καζαντζάκης. «Θηρίο 
αγαθό, καλότροπο, φωτεινό». Σε ένα έργο του επισημαίνει: 
«Η Κρήτη φωτίστηκε πρώτη σε όλη την κατασκότεινη τότε 
Ευρώπη. Κι εδώ η ψυχή της Ελλάδας εξετέλεσε τη μοιραία 
της αποστολή: έφερε το θεό στην κλίμακα του ανθρώπου».

Η ΚΡΗΤΗ ΣΗΜΕΡΑ

Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας με έκταση 
8.331 τετραγωνικά χιλιόμετρα (καταλαμβάνοντας το 6,37» της 
συνολικής έκτασης της ελληνικής επικράτειας), και το 5ο με
γαλύτερο στη Μεσόγειο. Το νησί χαρακτηρίζεται από έντονη 
γεωμορφολογία με τα 3/5 περίπου της επιφάνειας της να είναι 
ορεινά-ημιορεινά (υψόμετρο μεγαλύτερο από 200 μ.). Η μεγα
λύτερη πεδινή έκταση του νησιού βρίσκεται στο νότιο-κεντρικό 
τμήμα (πεδιάδα Μεσσαράς). ενώ από νοτιοανατολικά, αναπτύσ
σεται η πεδιάδα της Ιεράηετρας. Τα κυριότερα από τα ορεινά 
συγκροτήματα της Κρήτης βρίσκονται στα δυτικά στα Λευκά 
Όρη (Πάχνες, 2.453 μ ), στο κεντρικό τμήμα ο Ψηλορείτης / Ίδη 
(Τίμιος Σταυρός, 2.454 μ.), και τα Αστερούσια Όρη. ενώ προς τα 
ανατολικά τα Λασιθιώτικα Βουνά και τα όρη Σητείας. Το νησί της 
Κρήτης βρίσκεται στο νότιο άκρο της Ευρώπης, η απόσταση του 
προσδιορίζεται περίπου στα 160 χιλιόμετρα από την ηπειρωτική 
χώρα και εκτείνεται σε μήκος περίπου 256 χιλιομέτρων (από
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το δυτικό στο ανατολικό άκρο). Η ακτογραμμή της χαρακτη
ρίζεται από βαθύ γεωγραφικό διαμελισμό με πάνω από 1.000 
χιλιόμετρα ακτών, ενώ διαθέτει πλούσιο σύμπλεγμα νησίδων, 
όπως την Γαύδο, τη Ντία, το Κουφονήσι, το Γαϊδουρονήσι ή 
Χρυσή, τις Διονυσάδες, τη Σπιναλόγκα και τα Παξιμάδια. Η 
Κρήτη χωρίζεται σε τέσσερις περιφερειακές ενότητες: Χανι
ών, Ρεθύμνου, Ηρακλείου καιΛασιθίου, οι οποίες ταυτίζονται 
με τις εδαφικές περιφέρειες του κάθε νομού και οι μόνιμοι 
κάτοικοι της ανέρχονται στους 601.159 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011).

Στον οικονομικό τομέα, ο τουρισμός και η αγροτική παραγω
γή είναι οι πιο δυναμικά αναπτυσσόμενοι οικονομικοί τομείς της 
Κρήτης. Το νησί διαθέτει το 50% των θερμοκηπίων στην Ελλάδα, 
ενώ παράλληλα οι ξενοδοχειακές κλίνες που υπάρχουν στο νησί 
αντιστοιχούν στο 21,3% των της ελληνικής επικράτειας, ποσοστό 
μεγαλύτερο από κάθε άλλη περιφέρεια της Ελλάδας (Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων). Η Κρήτη είναι ένας κατ' 
εξοχήν «τουριστικός προορισμός» με πλήθος ξενοδοχειακών μο
νάδων και τουριστικών καταλυμάτων, η οποία κατακλύζεται κατά 
την τουριστική περίοδο, κυρίως από αρχές Απριλίου έως το τέλος 
Οκτωβρίου, κάθε έτος από εκατομμύρια επισκέπτες. Επιπλέον, 
αξιόλογη δραστηριότητα παρουσιάζουν οι πανεπιστημιακές δομές 
(οι Πολυτεχνικές σχολές στα Χανιά, το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο 
Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, τα Ανώτατα Τεχνολογικά Ιδρύματα σε 
όλους τους νομούς) καθώς και τα Ερευνητικά Κέντρα (Ίδρυμα 
Τεχνολογίας & Έρευνας, ΕΛΚΕΘΕ κ.λπ ).

Στον τομέα υποδομών, στο νησί της Κρήτης λειτουργούν 
τρεις κρατικοί αερολιμένες, ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου 
(Ν. Καζαντζάκης), ο Διεθνής Αερολιμένας Χανίων (I. Δασκαλο- 
γιάννης) και ο Διεθνής Αερολιμένας Σητείας (Β. Κορνάρος) και 
βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία καθ' όλο το έτος, ενώ κατά τη 
θερινή περίοδο δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο της επιβατικής 
κίνησης με πτήσεις από το εσωτερικό και εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι, ο Κρατικός Αερολιμένας Ηρακλείου έρχεται 
πανελλαδικά πρώτος σε αριθμό πτήσεων charters και δεύτερος, 
μετά τον Αερολιμένα Αθηνών, σε κίνηση επιβατών και εμπο
ρευμάτων στη Χώρα. Ακόμα, η Κρήτη διαθέτει δύο από τα πιο 
σημαντικά λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου, το λιμάνι της 
Σούδας, που βρίσκεται σε απόσταση θ χιλιομέτρων από την πόλη 
των Χανίων και το λιμάνι του Ηρακλείου σε απόσταση 1.5 χιλιο
μέτρου από την κεντρική Πλατεία της πόλης.

Υπάρχουν ακόμα 4 μικρότερα λιμάνια στο Ρέθυμνο, στον 
Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, στη Σητεία Λασιθίου και στο Καστέλι Χα
νίων τα οποία δέχονται επιβατικά πλοία.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) είναι το 
σημαντικότερο οδικό δίκτυο καθώς εξυπηρετεί τα 4/5 της του
ριστικής κίνησης και τα 3/4 του τοπικού πληθυσμού κι ενώνει τα 
τέσσερα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης.

ΔΡΑΣΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕ.Π.Α.Δ. ΚΡΗΤΗΣ

Από τα πρώτα που διακρίνει κι αρχίζει να απολαμβάνει 
ο επισκέπτης της Κρήτης είναι η αίσθηση του ιδιαίτερου 
φυσικού περιβάλλοντος. Όσο εξοικειώνεται ο επισκέπτης

βιώνει το κλίμα εγκαρδιότητας και φιλοξενίας που του επι
φυλάσσεται από τους ντόπιους.

Η Ελληνική Αστυνομία με τους περίπου 2.000 ανθρώ
πους της σε όλη την Κρήτη συγκαταλέγεται μεταξύ των 
τοπικών φορέων που ενισχύουν τις συνθήκες μέσα στις 
οποίες η κοινωνία αναπτύσσεται κι ευημερεί.

Όλες κι όλοι οι αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης θέτουν σε προτεραιότητα την 
προστασία των δικαιωμάτων κάθε ατόμου, των επισκεπτών και 
ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας. Το αστυνομικό και πολιτικό 
προσωπικό της Κρήτης, ακολουθώντας τις καταστατικές αξίες του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, διαχειρίζεται και ενισχύει 
περιφερειακά τη δικαιοσύνη, την τάξη, την ευτυχία και ελευθερία 
των πολιτών, την κοινωνική σταθερότητα και τον πολιτισμό.

Οι σχέσεις σεβασμού με τον κάθε πολίτη αναπτύσσονται κα
θημερινά από τα στελέχη των Θ6 συνολικά οργανικών μονάδων 
της Κρήτης καλύπτοντας από ζητήματα διοικητικής εξυπηρέ
τησης. προληπτικών επιχειρησιακών σχεδιασμών (ασφάλειας, 
τροχαίας, τάξης) κι αντιμετώπισης κρίσεων έως και την προανα- 
κριτική διαχείριση κι εξιχνίαση σοβαρών ποινικών υποθέσεων.

Επιπλέον, σε επίπεδο Κρήτης έχουν προβλεφθεί οργα
νωτικές καινοτομίες που εναρμονίζονται με τα τοπικά δε
δομένα και παράλληλα, απηχούν στο ολοκληρωμένο πλάνο 
προτεραιοτήτων ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ 3 ΣΤΟΧΩΝ που διαχειρίζεται 
και εποπτεύει η ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης:
► ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ το οποίο επι

τυγχάνεται με τα Τμήματα και το Κλιμάκιο Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων σε όλους τους Νομούς της Κρήτης, καθώς 
και του Τμήματος, του Σταθμού και των Κλιμακίων Τρο
χαίας Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης. Οι υπηρεσίες αυτές 
διαθέτουν δυναμικό και υλικοτεχνικά μέσα τα οποία εξα
σφαλίζουν την εμφανή αστυνόμευση και την καθημερινή 
επαφή των πολιτών με τους αστυνομικούς λειτουργούς 
πρώτης γραμμής και εξειδικευμένων σε θέματα πρόλη
ψης, ελέγχων και αστυνομικής παρέμβασης.

► ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΣ ΕΓΚΛΗ
ΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ το οποίο επιτυγχάνεται με την Ομάδα Ει
δικών Αποστολών (Ο.Ε.Α.) Κρήτης και την Ομάδα Αντιμε
τώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Οι Ομάδες 
αυτές είναι επιφορτισμένες με αποστολές που απαιτούν 
ειδικό χειρισμό, εξειδ ικευμένη εκπαίδευση και κατηρ- 
τισμένη γνώση, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην 
καταπολέμηση των μορφών της βαριάς και ιδιάζουσας 
εγκληματικότητας στην περιφέρεια Κρήτης.

► ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΚΑΙΝΟ
ΤΟΜΙΑΣ το οποίο επιτυγχάνεται με τις Κινητές Αστυνο
μικές Μονάδες σε όλους τους νομούς της Κρήτης, την 
Ομάδα Τουριστικής Αστυνόμευσης με ποδήλατα στην 
πόλη των Χανίων και τις δράσεις που υλοποιούνται από 
το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης και 
αφορούν το όραμα της άμεσης σχέσης μεταξύ Αστυνομί
ας - Πολιτών που διέπεται από συμφιλίωση, ανθρώπινη 
επικοινωνία και τεχνολογική καινοτομία.

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 37



I ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΡΗΤΗΣ

Υπηρετείτε στην Κρήτη για ένα σημαντικό διάστημα. Ποια 
είναι η εμπειρία σας από το νησί;

Το έργο που καλούμαστε να επιτελέσουμε ως Αστυνομι
κοί λειτουργοί, ανεξαρτήτως τόπου στην ελληνική επικρά
τεια διέπεται καθημερινά από εντιμότητα, ευγένεια, αποτε
λεσματικότατα, υπευθυνότητα και ψυχραιμία στον διάλογο 
και στην κάθε πράξη μας.

Σταθερή επιδίωξη όλων μας, και αυτό αφορά τους 
Αστυνομικούς όλων των βαθμιδών και το σύνολο των πολι
τικών υπαλλήλων, είναι η διατήρηση του επαγγελματισμού 
στην καθημερινή επαφή με τους πολίτες, η έγκαιρη πρό
ληψη των αδικημάτων και συμβάντων και ο σχεδιασμός 
των ειδικών αστυνομικών μας δράσεων

Βεβαίως, τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και η γε
ωγραφική θέση της Κρήτης θέτουν ακόμη υψηλότερα τον 
πήχη της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των αστυ
νομικών υπηρεσιών. Είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι ο 
τόπος αυτός αποτελεί προορισμό για εκατομμύρια επισκέ
πτες, ενώ κατά καιρούς παρουσιάζει τοπικές αστυνομικές 
ιδιαιτερότητες.

Σε κάθε περίπτωση για κάθε επιτυχημένη διαχείριση 
ζητημάτων και έκβαση επιχειρήσεων καθοριστικό ρόλο κα
ταλαμβάνει διαχρονικά, ο ηθικός προσδιορισμός, η ενσυ
νείδητη αφοσίωση του ανθρωπίνου δυναμικού στον κοινό 
μας σκοπό και την θέση ευθύνης δίπλα στον συνάνθρωπο 
και στον συνάδελφο μας.

Η Κρήτη είναι μια περιοχή με μεγάλη ανομοιομορφία στο 
πεδίο της εγκληματικότητας ανάμεσα στους Νομούς του 
νησιού ενώ κάποιες περιοχές παρουσιάζουν και κρού
σματα βαριάς εγκληματικότητας. Ποια μέτρα λαμβάνει η 
Ελληνική Αστυνομία για την αποτροπή και αντιμετώπιση 
τέτοιων φαινομένων;

Καταρχάς. αναφέρω την ποιοτική σταθεροποί
ηση και τη λειτουργική απόδοση των Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας στο νησί μας. όπως 
αυτή αποτυπώνεται από τη διαρκώς πτωτική 
πορεία των δεικτών εγκληματικότητας που 
έχουν τεθεί από το πρότυπο Στρατηγικού 
Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

Η καταβαλλόμενη προσπά
θεια εκ  μέρους όλων των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών 
της Κρήτης θα συνεχιστεί 
με αυξημένη προσήλω
ση στην ήδη ικανοποιητική 
απόδοση που διαγράφεται 
έως σήμερα.
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Αξίζει να σημειώσω ότι από τις αποδοτικότερες δράσεις 
της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρή
της. είναι το ειδικό σχέδιο αστυνόμευσης για τις περιοχές 
της υπαίθρου του νησιού που στοχεύει στην προστασία των 
κατοίκων που διαβιούν στους περιαστικούς ιστούς της Κρή
της και περιλαμβάνει μία σειρά από προληπτικά μέτρα (προ
γραμματισμένους ελέγχους κι έρευνες σε πόσης φύσεως 
χώρους, εγκαταστάσεις, αγροτικές περιοχές, συνεργασία με 
Τοπικούς Φορείς-Αρχές. τακτική επικοινωνία με κατοίκους).

Σε ορισμένες περιοχές της Κρήτης, συνήθως αγροτι
κές και ορεινές που καταγράφονταν φαινόμενα παράνομης 
οπλοφορίας κι οπλοχρησίας στο πλαίσιο των εθιμικών πα
ραδόσεων, καλλιέργειας και εμπορίας κάνναβης, ή εμπλο
κής ατόμων σε «οικονομίες ρίσκου» (εμπόριο όπλων, μα
στροπεία. πώληση προστασίας σε νυχτερινά καταστήματα ή 
ακόμη και η συμμετοχή σε κλοπές και ένοπλες ληστείες), οι 
παραβατικές συμπεριφορές τείνουν να εξαλείφονται αλλά 
και να εξιχνιάζονται πλήρως.

Ήδη διανύουμε την τουριστική περίοδο και οι αφίξεις επι
σκεπτών στο νησί το επόμενο διάστημα θα κορυφωθούν. 
Ποιος είναι ο σχεδιασμός που έχετε εκπονήσει για την 
ασφάλεια των τουριστών;

Από την πρώτη στιγμή και πολύ νωρίτερα της επερχόμε- 
νης τουριστικής κινητικότητας πραγματοποιήθηκαν θεματικές 
συναντήσεις με τους τοπικούς Φορείς, τις Περιφερειακές και 
Δημαρχιακές Αρχές, όπου μεταξύ άλλων καταγράφηκαν τα 
αιτήματα και οι προβλέψεις των συναρμοδίων λειτουργών και 
παράλληλα εκθειάστηκαν ευμενώς οι ήδη, εφαρμοζόμενες 
αστυνομικές δράσεις.

Επιπλέον, βρισκόμαστε σε σχεδόν καθημερινή επικοινω
νία με όλα τα Προξενεία της Κρήτης και τα ειδικά του

ριστικά σωματεία και συνδέσμους για την ομαλή 
εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων που αφορούν 

τους επισκέπτες μας.
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι έχουν, 

ήδη εκπονηθεί ειδικά σχέδια δράσεων 
για τις περιοχές Πλατανιά Χανίων. Χερ
σονήσου - Μαλλιών Ηρακλείου, Μπα- 
λί Ρεθύμνου και Ελούντας Λασιθίου 
τα οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
από τις αρχές του μηνός Μαΐου και 

θα συνεχιστούν έως το τέλος της 
καλοκαιρινής σεζόν. Ειδικότε

ρα, καθημερινά και για όλο το 
24ωρο διατίθενται αστυνομι

κοί πρώτης ανταπόκρισης για 
περιπολίες για την αποτελε
σματική παρέμβαση τους, 
όπου απαιτείται ή όποτε 

κρίνεται αναγκαίο και την κα
λύτερη αστυνόμευση αυτών 
των τουριστικών περιοχών.
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Επιπρόσθετα, δίνουμε έμφαση στην αρχική εντύπωση που 
σχηματίζεται στον επισκέπτη κατά τπν άφιξη του στον τόπο μας.

Είναι δεδομένη, η εντατικοποίηση των διαδικασιών ελέγ
χου στις εισόδους της χώρας ιδίως τα αεροδρόμια και τα 
λιμάνια, και γενικότερα σε όλους τους χώρους αφιξοανα- 
χωρήσεων, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Φορείς 
και Υπηρεσίες. Ακόμη, στο σχεδίασμά περιλαμβάνονται 
οι έλεγχοι αστυνομικής αρμοδιότητας για την προστασία 
της δημοσίας υγείας και των καταναλωτών, οι έλεγχοι σε 
τουριστικά καταλύματα κι επι
χειρήσεις, η ενίσχυση της αστυ
νομικής παρουσίας, σε αρχαιο
λογικούς χώρους και Μουσεία, 
όπου κατά τους θερινούς μήνες 
παρατηρείται αυξημένη προσέ
λευση επισκεπτών για την πα
ροχή κάθε είδους χρηστικής πληροφορίας ή συνδρομής, 
η προληπτική δράση για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, πραγματοποιούνται αυξημένοι έλεγχοι τρο
χαίας και οδικής ασφάλειας, για τη διευκόλυνση της κυ
κλοφορίας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, με 
την εμφανή παρουσία περιπολικών και δικύκλων σε όλο το 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, στους χώρους με αυ
ξημένη κυκλοφορία αλλά και σε σημεία, όπου παρατηρείται 
συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων ή κυκλοφοριακών προβλη
μάτων. Δεδομένη είναι η συστηματοποίηση των ελέγχων σε 
τουριστικά λεωφορεία, για την ασφάλεια των μεταφορών, σε 
καταστήματα ενοικιάσεων δικύκλων, κ.λπ..

Μπορούμε, να πούμε με βεβαιότητα, ότι η Κρήτη είναι ένας 
ασφαλής τόπος διαμονής, μα και τουριστικός προορισμός, 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους;

Προτεραιότητα μας είναι να εξασφαλίσουμε τις ασφα
λέστερες συνθήκες για τον επισκέπτη σε όλες τις φάσεις 
παραμονής του στο νησί, από τη στιγμή της άφιξης του στην 
Κρήτη, τον χρόνο διαμονής του στο τουριστικό κατάλυμα 
επιλογής του, τημετάβαση του σε αρχαιολογικούς χώρους, 
τη διασκέδαση του, την ενασχόληση του με κάποια από τις 
ποικίλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού που προσφέρει 
η «ευλογημένη» πατρίδα μας.

Οι φυσικές ομορφιές του νησιού, το φιλόξενο πνεύμα των 
κρητικών και η ασφάλεια των επισκεπτών είναι το τρίπτυχο της 
ζωντανής διαφήμισης της Κρήτης και της Ελλάδας στο εξωτερι
κό. Οι καλύτεροι «πρεσβευτές» μας είναι οι ίδιοι οι επισκέπτες 
μας, οι οποίοι αναχωρούν με τις καλύτερες εντυπώσεις, με τπν 
υπόσχεση να επιστρέφουν σύντομα κοντά μας.

Αυτό για μας συνιστά την ισχυρότερη απόδειξη ότι 
είμαστε ασφαλής προορισμός. Σεβόμαστε τους ξένους 
επισκέπτες κα ι την επιλογή τους να περάσουν τις δ ιακο
πές τους στην πατρίδα μας και είμαστε πάντα πρόθυμοι 
κα ι έτο ιμο ι να τους υποδεχτούμε με τον πιο ζεστό τρόπο 
κα ι να δώσουμε την ευχερέστερη των λύσεων σε κάθε 
ζήτημα αρμοδιότητας μας.

Κάθε χρόνο, η θερινή περίοδος αποτελεί προσωπικό στοί
χημα για όλες και όλους μας. Τέλος, με αφορμή το αφιέρωμα 
στις υπηρεσίες της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης θέλω να εκφρόσω τα 
θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες της Συναδέλφισσες και 
όλους τους Συναδέλφους μου. οι οποίοι εργάζονται κόντρα 
στον χρόνο και τις δύσκολες συνθήκες για να ανταποκριθούν 
με απόλυτη συνέπεια στα καθήκοντα τους.

Η Ελληνική Αστυνομία και σε τοπικό επίπεδο, διαθέτει στε
λέχη που διακρίνονται για την εξειδικευμένη γνώση τους και την

επιτυχημένη διαχείριση σοβαρών 
ποινικών υποθέσεων. Επιπλέον, 
το δυναμικό όλων των ειδικών 
Ομάδων (Τ.Α.Ε., Ο.Π.Κ.Ε., ΔΙ.ΑΣ.) 
παρέχουν υψηλού επιπέδου επι
χειρησιακή ετοιμότητα, εκπαιδεύ
ονται με αυστηρά πρότυπα και χα

ρακτηρίζονται από επαγγελματική ακρίβεια κατά την επιτέλεση 
των καθηκόντων τους.

Ομοίως, αναφέρω το άριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των 
Υπηρεσιών Ασφαλείας του νησιού, Τροχαίας Αστυνόμευσης και 
των Αστυνομικών Τμημάτων και βεβαίως, την κρίσιμη, πολύτιμη 
και καθοριστική συμβολή τους στα ζητήματα της καθημερινό
τητας των πολιτών και επισκεπτών της Κρήτης.

Η διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στη 
χώρα μας αποτελεί ζήτημα που σε μεγάλο βαθμό απασχολεί και 
την Ελληνική Αστυνομία ως εμπλεκόμενο φορέα. Ποια είναι η ει
κόνα του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στην Κρήτη;

Η ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης και όλες οι Υπηρεσίες της σε κάθε ανακύ- 
πτουσα περίπτωση διαχείρισης μεταναστατευτικής ροής βρίσκο
νται σε πλήρη ετοιμότητα, πάντοτε σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
κεντρικές υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην περιφέρεια Κρήτης.

Γενικότερα, οι μεταναστευτικές ροές είναι ζήτημα που απασχο
λεί τις νησιωτικές περιοχές καθημερινά. Ωστόσο, κατά περιόδους 
στην Κρήτη κι εξαιτίας της μεγάλης γεωγραφικής της επιφάνειας 
παρουσιάζονται αθρόα μεταναστευτικά ρεύματα για τα οποία ενερ
γοποιείται ένας διευρυμένος μηχανισμός φροντίδας κι υποστήριξης 
από την τοπική κοινωνία αλλά και όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

«Το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κρήτη, ανεξαρτήτως των 
συγκυριών και των σύγχρονων προκλήσεων παρουσιάζει διαχρονική 
ισχύ με άρρηκτη ενότητα και διαδοχή των ανθρώπων που το συνθέ
τουν και εστιάζει στο κοινωνικό συμφέρον και στην καθιέρωση ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος για όλες και όλους, για κάθε οικογένεια, 
πολίτη και επισκέπτη του τόπου μας.
Σε κάθε περίπτωση, για κάθε επιτυχημένη διαχείριση ζητημάτων και 
έκβαση επιχειρήσεων, καθοριστικό ρόλο καταλαμβάνει διαχρονικά, 
ο ηθικός προσδιορισμός, η ενσυνείδητη αφοσίωση του ανθρωπίνου 
δυναμικού στον κοινό μας σκοπό και τη θέση ευθύνης δίπλα στο συ
νάνθρωπο και στο συνάδελφό μας.»

Α Σ το  ^ ε τ ε ^ ί / ι  Α ιε^Α ΐΤΓ ιΑ ζ

κ α ι δ γ ^ ς  ν ^ ς  το  / ^ ί ο ς  

1ψ έ ν ε ι  ΚΑ ΐεείς v a  ν ο / ίε ^ ά  

κ ι Α ς  ε /ιε  κ ι ο τε/)εντΑ ίσς>>
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Η Διεύθυνσή μας έχει εδαφική αρμοδιότητα το Νομό 
Χανίων, ο οποίος αποτελείται από επτά (7) καλλικα- 
τρικούς δήμους.

Περιοχές με αυξημένη εγκληματικότητα ή έξαρση παρα- 
βατικότητας, λεγάμενες εγκληματογόνες δεν υφίστανται. Τη 
Διεύθυνση απασχολούν κυρίως κλοπές, διαρρήξεις, κλοπές 
τροχοφόρων και ελάχιστος αριθμός ληστειών οι οποίες στην 
πλειοψηφία τους έχουν εξιχνιαστεί.

Η προαναφερθείσα εγκληματικότητα παρατηρείται και 
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οικονομική κρίση 
που διέρχεται η Χώρα μας. καθώς επίσης και 
στην ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμό- 
τητα που δέχεται ο Νομό μας Κυρίως 
τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε αυτό το 
σκηνικό έρχεται να δώσει λύση ο συν
δυασμός των εποχούμενων περιπολι
ών των Αστυνομικών Τμημάτων, των 
Ειδικών Εποχούμενων Περιπολιών 
της Ο.Π.Κ.Ε καθώς και των εποχού-

,ιών-σε δίκυκλο της 
ομάδας ΔΙ ΑΣ. Ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον παρουσιάζουν ευπαθείς στό
χοι φύλαξης που βρίσκονται στην 
περιοχή μας (π.χ. εβραϊκή συνα
γωγή), πορείες συγκεντρώσεις 
διαφόρων φορέων-συλλόγων 
και σωματείων, οι εγκαταστά
σεις της Αμερικανικής Ευκολίας 
Κρήτης στη Σούδα.

0 Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων. 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Λυμπινάκης Γεώργιος

Η συνεργασία της Αστυνομίας με τους τοπικούς φορείς 
είναι υπαρκτή και ανεπτυγμένη στο έπακρο, προκειμένου 
επ ιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα οποτεδήποτε 
αυτό χρειαστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
διαχείριση των παράτυπων μεταναστών που καταφθάνουν 
στην πόλη μας κατά περιόδους. Γενικότερα σε κάθε άλλη 
περίπτωση (π.χ. παραεμπόριο, έλεγχοι υγειονομικού ενδια- 
φέροντος-οικονομικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.) συνεργασίας, 
αυτή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αποδοτική.

Το οδικό δίκτυο του Νομού τόσο το επαρχιακό όσο και 
το εθνικό είναι πεπαλαιωμένο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, 
γεγονός το οποίο δυσκολεύει την ασφαλή κίνηση των οχη
μάτων σε αυτό. Προς το σκοπό αυτό υπάρχει αύξηση των 
τροχονομικών ελέγχων για πρόληψη και αποτροπή τροχο- 
νομικών παραβάσεων με σκοπό τη μείωση των τροχαίων 

ατυχημάτων και επιδιωκόμενο σκοπό την ελαχιστο- 
ποίησή τους. Ειδικότερα έχει τεθεί σε εφαρμογή 
των Ειδικό Σχέδιο Οδικής, το οποίο έχει εκπο
νηθεί καίΐφαρμόζετα ι από τη Διεύθυνσή μας.

0 Νομός μας αποτελεί έναν από τους δη
μοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς 

της Χώρας μας. 0α μπορούσε κανείς 
να πει πως τα τελευταία χρόνια έχει 

γ ίνε ι πόλος έλξης αλλοδαπών 
όσο και Ελλήνων τουριστών. 
Αυτό φυσικά συνδέεται πολλές 
φορές με την αύξηση κάποιων 
προβλημάτων - μορφών μικροε- 
γκληματικότητας (όπως π.χ. κλο-

| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

40 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |

πές. κυκλοφοριακό πρόβλημα, έλλειψη χώρων στάθμευσης 
κ.λπ.), τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενισχύο- 
ντας το αίσθημα ασφάλειας τόσο του τουρίστα επισκέπτη όσο 
και του Χανιώτη πολίτη. Στην παλιά πόλη των Χανίων Αστυ
νομικοί ποδηλάτες πραγματοποιούν εποχούμενες περιπολίες 
σε συνδυασμό με τις πεζές περιπολίες τάξης και ασφάλειας 
είναι έτοιμοι - πρόθυμοι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι να 
αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει και να το 
διαχειριστούν ανάλογα. Εν κατακλείδι με όποιες ελλείψεις κι 
αν αντιμετωπίζει η Δ/νσή μας σκοπός μας είναι οι επισκέπτες 
της Πόλης μας να διανύσουν ήρεμα, ευχάριστα και πρωτίστως 
με ασφάλεια τις διακοπές τους.

II



Η Διεύθυνση Ρεθύμνου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον 
περιορισμό των εγκληματικών συμπεριφορών που 
αφορούν την παράνομη οπλοκατοχή - οπλοφορία και 

την καλλιέργεια ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη), τα οποία είναι 
αποτέλεσμα πολύπλοκων κοινωνικών - οικονομικών σχέσεων, 
συνδεδεμένων με την ιστορία του νησιού, την γεωμορφολογία, 
τα ήθη και τα έθιμα, ειδικά στις ορεινές και κτηνοτροφικές 
περιοχές του νησιού. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί 
αξιόλογες προσπάθειες με στοχευμένη και διαρκής αντιμετώ
πιση των φαινομένων. Ενδεικτικό των προσπαθειών αυτών είναι 
το γεγονός ότι το έτος 2016 βεβαιώθηκαν 143 παραβάσεις για 
τον νόμο περί όπλων, ενώ κατασχέθηκαν 97 πυροβόλα όπλα. 
Στο πεδίο καταπολέμησης της καλλιέργειας φυτειών κάνναβης 
πραγματοποιούνται επί σειρά ετών επιχειρήσεις ευρείας 
κλίμακας με τη συνδρομή των εναέριων μέσων της f  
Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τα Τ.Α.Ε.
Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου. Ενδεικτικά αναφέ- 
ρεται ότι κατά το έτος 2016 συνελήφθησαν 176 
άτομα για τον νόμο περί ναρκωτικών, ενώ εκρι
ζώθηκαν 2.378 δενδρύλλια κάνναβης.

Η ανάπτυξη του δικτύου συνεργασιών 
θεσμικούς και τοπικούς φορείς αποτελεί ένα 
εκ των βασικών δυνατοτήτων που οφείλου
με να ενεργοποιήσουμε προκειμένου να 
υλοποιείται με επιτυχία ο Στρατηγικός 
Σχεδιασμός που θέτει η ηγεσία της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

πλαίσιο αυτό και προς εξα- 
κράλιση του κοινού στόχου που 

δεν μπορεί να είναι άλλος από την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, η Διεύθυνση μας επιδιώκει 
τον διάλογο με τους θεσμικούς και

/ * "

0 Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρέθυμνου 
Ταξίαρχος κ. Ρουτζάκης Αντώνιος

τοπικούς φορείς για την επίλυση ζητημάτων προκειμένου οι όποιες 
αποφάσεις εφαρμοστούν να απηχούντην ίδια την τοπική κοινωνία.

Με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. τους πέντε δήμους 
του νομού και την πανεπιστημιακή κοινότητα διατηρούμε άψογη 
και αποδοτική συνεργασία και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για 
διεύρυνση και ενίσχυσή της με στόχο την προστασία της ζωής και 
της περιουσίας των πολιτών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος 
του τόπου μας. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με τπ Δ.Ο.Υ.. το Ι.Κ.Α.. τη 
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτε
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Επιθεώρηση Εργασίας Ρεθύμνου. 
την τοπική Εκκλησία, την Πανελλήνια Φιλοζωική Περιβαλλοντο- 
λογική Ομοσπονδία για κάθε ζήτημα κοινού μας ενδιαφέροντος. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Εργαστηρίου Συστημάτων 
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, η 

οποία δόθηκε στη δημοσιότητα με τον τίτλο «Εκτίμηση της
επικινδυνότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Ελλάδας βάσει των τροχαίων ατυχημάτων το 2016», 
το Ρέθυμνο χαρακτηρίζεται ως νομός χαμηλής επι- 

κινδυνότητας από άποψη τροχαίων ατυχημάτων. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τροχαία ατυχήματα 
στο νομό μας είναι στην πλειονότητά τους 
υλικών ζημιών ή ελαφρών τραυματισμών 
και σπανιότερα σοβαρών τραυματισμών ή 
θανατηφόρα. Ωστόσο, το προσωπικό των 
υπηρεσιών τροχαίας καταβάλλει καθη
μερινά κάθε δυνατή προσπάθεια στον 
αγώνα πρόληψης και αποτροπής των 
τροχαίων συγκρούσεων εφαρμόζοντας 

το Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2020 και 
τον Σχεδίασμά Οδικής Ασφάλειας 
της Διεύθυνσής μας. Με πεζές και 
εποχούμενες περιπολίες σε όλο 
το αστικό και επαρχιακό δίκτυο

| ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

42 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |

ενεργεί τροχονομικούς ελέγχους κυρίως στα σημεία που έχουν 
χαρτογραφηθεί ως επικίνδυνα, βεβαιώνοντας με αυστηρότητα τις 
επικίνδυνες παραβάσεις. Ταυτόχρονα συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και των Δήμων, 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, το Λιμεναρχείο αλλά και με 
συλλόγους και εθελοντές πολίτες. Παράλληλα, καταρτίζεται στην 
αρχή της σχολικής χρονιάς πρόγραμμα επισκέψεων της Τροχαίας 
στα σχολεία της πόλης και της επαρχίας, συμμετέχουμε ενεργά 
σε πρωτοβουλίες και εκδηλώνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης 
του κοινού, αναδεικνύοντας έντονα την σωστή οδική συμπεριφορά 
καθώς και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την μη τήρηση των 
κανόνων του ΚΟΚ.

Άποψή μας είναι ότι η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας πρέπει να 
ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα και να έχει στόχο την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για πεζούς, ποδηλάτες, μελλοντικούς οδηγούς και επι
βάτες. Αν τα υπόλοιπα μαθήματα είναι χρήσιμα για να έχει το παιδί 
μια καλύτερη ζωή, αυτό το μάθημα είναι χρήσιμο για την ίδια τη ζωή.

Ενόψει της έναρξης της τρέχουσας θερινής τουριστικής πε
ριόδου και με δεδομένο ότι αναμένεται αυξημένη κίνηση ξένων 
επισκεπτών τόσο στην περιοχή ευθύνης μας. όσο και στις λοιπές 
περιοχές της Κρήτης, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες δράσεις 
που στοχεύουν στην αντιμετώπιση φαινομένων μικροεγκληματι- 
κότητας, στην ενδυνάμωση των σχέσεων Αστυνομίας-Πολιτών με 
την υιοθέτηση μορφών αστυνόμευσης που βοηθούν τους πολίτες 
και τους τουριστικούς φορείς να συνδιαμορφώσουν το πλαίσιο 
και την μορφή της τουριστικής αστυνόμευσης.

Με στόχο να διατηρήσουμε το Ρέθυμνο ένα ασφαλή προ
ορισμό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη με εμφανή 
αστυνόμευση τόσο εντός της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου. όσο

και στα τουριστικά θέρετρα που βρίσκονται ανατολικά του πα
ραλιακού μετώπου της πόλης του Ρεθύμνου και στα τοπικά δια
μερίσματα Μπαλί. Πάρνορμο Δήμου Μυλοποτάμου και Αγία Γα
λήνη. Πλακιά Δήμου Αγίου Βασιλείου, διαθέτοντας για το σκοπό 
αυτό τις ειδικές ομάδες Διεύθυνσής μας και συνεργαζόμενοι 
παράλληλα με τα τοπικά Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
όσο αφορά τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου.

Πέραν των ανωτέρω και με αποκλειστικό γνώμονα την πα
ροχή ποιοτικών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους ξένους 
και ντόπιους επισκέπτες, από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας 
Ρεθύμνου σε συνεργασία με τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα 
πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι σε θέματα που απα
σχολούν τα τουριστικά θέρετρα περιοχής ευθύνης μας. όπως 
είναι τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τουριστικά καταστήματα, ξε
ναγοί. ελεύθερη κατασκήνωση κ.λ.π.. εντατικοποιώντας αυτούς 
στις περιοχές ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο 
NATURA 2000 όπως στη λίμνη του Πρέβελη για την τήρηση της 
Νομοθεσίας για την ελεύθερη κατασκήνωση.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

νεργασία με θεσμικούς και τοπικούς φορείς. Όσο αφορά τη 
Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου μπορώ να πω με απόλυτη 
βεβαιότητα ότι η συνεργασία μας με τους εκπροσώπους των 
Εισαγγελικών - Δικαστικών Αρχών. Ο.Τ.Α., Δημοτικής Αστυ
νομίας. διάφορων κοινωνικών φορέων, Προξενικών Αρχών, 
κ.ά. διατηρούνται σε άριστο επίπεδο.

Από κοινού, λοιπόν, αναπτύσσεται μια σειρά στοχευμένων 
δράσεων, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στα τοπικά χαρα
κτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και συμβάλ
λουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και εδραίωση σταθερών και 
ισχυρών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας 
μεταξύ των φορέων. Μέσα, λοιπόν, από τη συνεργασία αυτή 
μπορεί να επιτευχθεί ο κοινός στόχος όλων μας και ο στόχος 
αυτός δεν είναι άλλος από την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών και τη διαμόρφωση κλίματος ασφάλειας και ομαλό- 

τητας σε ολόκληρη την περιοχή.
0 νομός Ηρακλείου ως ο πολυπληθέστερος από τους 

άλλους νομούς της Κρήτης και με εκτεταμένη οικονομική 
δραστηριότητα παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κυκλοφοριακό 

φόρτο, οπότε και τα περισσότερα τροχαία ατυχή
ματα. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου στο 
πλαίσιο προληπτικών δράσεων που αναπτύσ

σει στο τομέα της οδικής ασφάλειας, θέτει σε 
εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

αποτροπής τροχαίων ατυχημάτων, μέσω 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης ιδιαίτερα 

«επικίνδυνων» τροχαίων παραβάσεων. 
Καθημερινά συγκροτούνται συνερ

γεία, που πραγματοποιούν τροχονο- 
μικούς ελέγχους σε επιλεγμένα ση
μεία. Επιπλέον, πραγματοποιούνται 
διαλέξεις για την ευαισθητοποίηση 
των οδηγών και χρηστών της οδού

1 ^ · α  ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική Αστυνομία 
στο Νομό Ηρακλείου τόσο στην πόλη όσο και στην εν- 

■  δοχώρατου Νομού αφορούν αδικήματα κατά τηςπ ε
ριουσίας, παραβάσεις των Νόμων των ναρκωτικών, όπλων,

ζ ω ο κ λ ο π ή ς  και αλλοδαπών.
I  Κάνοντας έναν απολογισμό, θα μπορούσα να πω ότι ε ί

μαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο, όσον αφορά την επίτευξη 
των επιδιωκόμενων στόχων, καθότι έχει εξιχνιαστεί πληθώρα 
υποθέσεων με «μεγάλο» αριθμό συλλήψεων για κατοχή και 
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, παράνομη Κατοχή και χρήση 
πυροβόλων όπλων, για αδικήματα κατά της περιουσίας κα
θώς και για άλλα εγκλήματα. Ιδίως, κατά την περίοδο που 
διανύουμε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου και όλο το 
προσωπικό θέτουμε ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση της 
ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των έννομων αγαθών 
και τη γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην 
ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Για αυτόν το 
ενισχύεται η εμφανής αστυνομική παρουσία 
των εποχούμενων περιπολιών, των πεζών 
ών, της δίκυκλης αστυνόμευσης σε πολυσύχναστα 
σημεία και τουριστικές περιοχές του Νομού. Επι
πλέον, οι αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού 
πραγματοποιούν συστηματικές έρευνες που 
αφορούν όλο το φάσμα της εγκληματικής 
δραστηριότητας, είτε με αποκλειστικές 
δράσεις είτε από κοινού με άλλες συ 
ναρμόδιες Υπηρεσίες - Αρχές.

Για την επιτυχή υλοποίηση 
κάθε δράσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας αλλά και για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί στο 
δύσκολο και σημαντικό έργο 
της θεωρείται απαραίτητη η συ-
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με στόχο την ορθή οδική νοοτροπία. Επιπλέον, με τπν ένα ι^ττης 
σχολικής χρονιάς πραγματοποιείται διανομή ενημερωτικών φυλ
λαδίων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, στρατιωτικές μονάδες, σε δη
μόσιες εκδηλώσεις και χώρους ευρείας καταναλωτικής κίνησης.

0 Νομός Ηρακλείου φέτος όπως και κάθε χρόνο, φιλοξενεί 
μεγάλο αριθμό τουριστικών γκρουπ και ταξιδιωτών. 0α μπορού
σαμε να πούμε ότι φέτος η τουριστική περίοδος άρχισε από πολύ 
νωρίς και αναμένεται να είναι η πλέον εκτεταμένη, συγκριτικά με 
προηγούμενα έτη. Φυσικά, αναμενόμενο της μεγάλης τουριστικής 
δραστηριότητας είναι η ανάδυση ζητημάτων που καλούμαστε να 
διαχειριστούμε. Από τα σημαντικότερα απ' αυτά είναι η αντιμετώ
πιση της μικροεγκληματικότητας κυρίως σε τουριστικές περιοχές 
(π.χ. μικροκλοηές σε παραλίες, καταλύματα κ,λπ.), η πρόληψη τρο
χαίων ατυχημάτων λόγω της αυξημένης κίνησης ενοικιαζομένων 
οχημάτων (δίκυκλων και τετράτροχων μηχανών τύπου γουρούνα), 
η διενέργεια ελέγχων σε κέντρα διασκεδάσεως (ηχορύπανση, νο
θευμένα αλκοολούχα ποτά, κ.λ.η.)

Για την αντιμετώπιση των προαναφερό- 
μενων ζητημάτων

εφαρμόζεται το Ειδικό Σχέδιο θερινής Τουριστικής Αστυνόμευ
σης που έχει εκπονηθεί από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Κρήτης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ηρακλείου. Στο σχέδιο αυτό προβλέπονται όλοι οι ανωτέρω έλεγ
χοι και ενισχύονται με αστυνομικό προσωπικό οι Αστυνομικές 
Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου (Α.Τ. Αερο
λιμένα. Τ.Τ.Α. Ηρακλείου) και κυρίως αυτές των οποίων εμπίπτει 
στην τοπική αρμοδιότητα τους η αστυνόμευση τουριστικών περι
οχών (όπως Α.Τ. Χερσονήσου. Α.Τ. Περιφέρειας) για την αποτελε
σματικότερη αστυνόμευση. Κλείνοντας, αναφέρω ότι οι Υπηρεσίες 

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου 
βρίσκονται σε καθημερινή επι
κοινωνία - συνεργασία με άλ
λους συναρμόδιες Υπηρεσίες 
και Αρχές, όπως Προξενικές, 
Δημοτικές Αρχές, Λιμενική 
Αρχή, Υγειονομικές Υπηρεσίες, 
με τις οποίες διενεργούν από 

κοινού ελέγχους.
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teSSifi*.

[Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου πέραν των προλη
πτικών μέτρων για την αυξημένη τουριστική κίνηση 

[εστιάζει στην καταπολέμηση μικροεγκληματικών πα
ραβάσεων που καταγράφονται σχεδόν ισομερώς στα μεγάλα 
αστικά κέντρα της Ιεράπετρας, της Σητείας, του Αγίου Νικο
λάου και της Νεάπολης. Από όλες τις Υπηρεσίες του νομού 
Λασιθίου συγκροτούνται συνεργεία ελέγχων, εξετάζονται 
αναλυτικά διαθέσιμες πληροφορίες, ενεργούνται προσαγω
γές - εξακριβώσεις υπόπτων ατόμων, υλοποιείται πρόγραμ
μα εποχούμενων περιπολιών και ενημερώσεων των πολιτών, 
ιδίως σε περιοχές που παρουσιάζουν έξαρση φαινομένων.

Επιπλέον, παρατηρούνται προβλήματα που σχετίζονται 
με κτηνοτροφικές δραστηριότητες, ιδίως στην πρόκληση 
ζημιών των αγροτικών καλλιεργειών. Επισημαίνεται ότι. 
η αγροτική παραγωγή του νομού Λασιθίου είναι από ί  I 
τις μεγαλύτερες της χώρας μας. Ομοίως, εφαρμό- j  
ζονται με αυστηρότητα οι νομοθεσίες που αφορούν 
την προστασία του φυσικού περιβάλ
λοντος. Οι υπηρεσίες μας συνεργα- 
ζόμενες στενά με τις δυνάμεις των 
Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρή
σεων και με όλους τους συναρμόδι- 
ους φορείς (Περιφερειακή Ενότητα 
Λασιθίου. Ο.ΠΕ.ΚΕΠ.Ε., κατά τόπους 
Δήμους. Δασική Υπηρεσία) καταβά
λουν σημαντικές προσπάθειες για 
την αντιμετώπιση των ζητημάτων 
που απασχολούν τους κατοίκους 
της υπαίθρου και των αγροτι
κών περιοχών. Στην κατεύθυν
ση αυτή και με πρωτοβουλία της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασι

θίου έχει συγκροτηθεί η σχετική επιτροπή περισυλλογής 
αδέσποτων ζώων (βάσει του Νόμου 4056/2012) της Π.Ε. Λα
σιθίου. επιφέροντας θετικά για την κοινωνία αποτελέσματα.

Η συνεργασία με τον κάθε πολίτη και επισκέπτη είναι δε
δομένη στον νομό λασιθίου. Ωστόσο, διατηρούμε άψογη και 
αποδοτική συνεργασία με όλους τους δημοσίους φορείς την 
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. τους δήμους του νομού και 
τους λοιπούς φορείς της τοπικής κοινωνίας, καθώς και τις 
εθελοντικές ομάδες της περιφέρειάς μας (ομάδα διάσωσης 
Λασιθίου. Ερυθρό Σταυρό κλπ ομάδες). Καταβάλλουμε κάθε 
προσπάθεια για διεύρυνση και ενίσχυσή της με στόχο την 
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών αλλά 
και του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου μας, συνεργαζό- 

μενοι στενά σε κάθε περίπτωση για την αντιμετώπιση 
των όποιων προβλημάτων.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι ως στόχος για το 
έτος 2016 τέθηκε η μείωση των τροχαίων ατυχη
μάτων κατά 5%. Αυτό φανερώνει τον συνδυασμό της 

πτωτικής πορείας στα τροχαία ατυχήματα αλλά και 
την απόδοση των υπηρεσιών τροχαίας της 

Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου που 
προβαίνουν καθημερινά σε ελέγχους των 
επικίνδυνων παραβάσεων που αποτελούν 
την κυριότερη αφορμή για την πρόκληση 
των τροχαίων ατυχημάτων.

Επιπλέον, η Διεύθυνση Αστυνόμίας 
Λασιθίου σε συνεργασία με το Τμήμα 

Τροχαίας Αγίου Νικολάου εφαρμό
ζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
πρόγραμμα ευαισθητοποίησης 
μαθητών στο πάρκο κυκλοφορια- 
κής αγωγής στην πόλη του Αγίου

s*si

46 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |

Νικολάου. Ομοίως, το Τμήμα Τροχαίας Ιεράπετρας έχει προ
χωρήσει στην κατάρτιση ενημερωτικού υλικού για την σωστή 
οδική συμπεριφορά με την υποστήριξη του οικείου Δήμου.

Με στόχο να διατηρήσουμε το Λασίθι ένα ασφαλή και 
δημοφιλή προορισμό δίνουμε ιδ ια ίτερη βαρύτητα στην 
πρόληψη με εμφανή αστυνόμευση τόσο εντός της παλιάς 
πόλης του Αγίου Νικολάου, όσο και στις λοιπές περιοχές με 
αυξημένη τουριστική κίνηση (Ελούντα. Σητείας, Φοινικόδα
σος του Βάι κλπ), διαθέτοντας για το σκοπό αυτό τις ε ιδ ικές 
ομάδες της Διεύθυνση μας και συνεργαζόμενοι παράλληλα 
με το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και το 
Κλιμάκιο Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας. όσο αφορά 
τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου. Πέραν 
των ανωτέρω και με αποκλειστικό γνώμονα την παροχή ποι- 
οτικών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους ξένους και 
ντόπιους επισκέπτες, από το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας 
Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με ία  ο ικεία Αστυνομικά 
Τμήματα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι σε θέματα 
που απασχολούν τα τουριστικά θέρετρα περιοχής ευθύνης

μας. όπως είναι τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τουριστικά 
καταστήματα, ξεναγοί, ελεύθερη κατασκήνωση, επιχειρή
σεις με ενοικιαζόμενα οχήματα, κ.λ.π. εντατικοποιώντας αυ
τούς στις περιοχές ενταγμένες στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό 
Δίκτυο NATURA 2000 όπως τη νήσο της Σπιναλόγκας. τη 
Νήσο Χρυσή κ,λ.π. περιοχές για την τήρηση της ισχύουσας 
Νομοθεσίας και την προστασία του φυσικού πλούτου μας.

' ·  *  — 
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περισσότεροι

Πρακτική Εκπαίδευση - Άθληση
Η πρακτική ε 

δευόμενων γίνε 
αμορφωμένους 
της Σχολής, στ 

αίθουσα αι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρέθυμνου λειτούργησε 
για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, το 1951, με την ονομα
σία Παράρτημα Σχολής Οπλιτών Χωροφυλακής Κρήτης. 

Είναι το παλαιότερο και ιστορικότερο από τα λειτουργούντα

Τ ι
«

ί'

Έ,β*

Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων και διαδραμάτισε σημαντι- 
| |  κό ρόλο κατά τη Μάχη της Κρήτης, το Μάιο του 1941. Στο

Μαυσωλείο της Σχολής φυλάσσονται τα οστά 137 Δοκίμων 
και μονίμων Χωροφυλάκων και Αξιωματικών που έπεσαν 
μαχόμενοι. Το Τμήμα αποτελεί συνέχεια του Σχολείου Χω
ροφυλακής που λειτούργησε με διάφορες όνομασίες από το 
1918 στα Χανιά μέχρι την μετεγκατάστασή του στο Ρέθυμνο. 
Το συγκρότημα των οικημάτων που στεγάζεται έχει παρα- 
χωρηθεί κατά κυριότητα από το Δήμο Ρέθυμνου υπό τον όρο

ί γα λειτουργεί ως Σχολή Αστυνομίας. Σπουδαιότερο είναι το 
κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου Ρεθύμνάυ που ανεγέρθηκε 
από το Ρωσικό στρατό κατά την παραμονή του στο Ρέθυμνο 
την περίοδο 1897-1913.

Το έτος 2009 δημιουργήθηκε εκθεσιακός χώρος με 
εκθέματα'από τη μάχη της Κρήτης και από το 2011 
λειτουργεί εΤιιπρόσθετα έκθεση εντός του χώρου 
του Μουσείου με στολές στρατιωτικές και στολές 
Σωμάτων Ασφαλείας παλαιοτέρων ετών και δ ια
φόρων χωρών.

Τγ.'Εχουν συμπληρωθεί 66 χρόνια συνεχούς

- βόλεϊ, Ναός, αλσύλλιο, εξωτερικοί χώροι. Στις εγκαταστάσεις 
μπορούν να εκπαιδευτούν μέχρι 220 Δόκιμοι Αστυφύλακες

Οι Δόκιμοι Αστυφύλακες εκπαιδεύονται θεωρητικά ok έξι 
αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακομστικά μέσα.

Οι εγκαταστάσεις της Σχολής περιλαμβάνουν Βιβλιοθή
κη. δύο αίθουσες υπολογιστών, χώρο έκθεσης μουσειακού 
υλικού από τη Μάχη της Κρήτης και στολών εξομοιωτή 
κρίσιμων αστυνομικών καταστάσεων (FATS), γυμναστήριο, 
κυλικείο, πρατήριο, αίθουσα ψυχαγωγίας, εστιατόριο, θαλά
μους. γραφεία. Πρότυπο Αστυνομικό Τμήμα, πίστα οδήγησης 
μοτ/τας, βοηθητικές εγκαταστάσεις, αποθήκες κ .λ π ^  ■

ν'-;

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρέθύμνου εκηαιδεύρ- 
νται ογδόγιρ δύο (82) Πρωτοετείς Δόκιμοι Αστυφύλακες, ενώ 
ήδΓ|πραγματοποιούν την πρακτική τους εκπαίδευση σε διά
φορες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εβδομήντα εννέα 
(79) Τριτοετείς Δόκιμοι Αστυφύλακες. ■ J y j r a H L

,Το,φδακτμτό προσωπικό αποτέλείται από καθηγητές
πανεπιστημίου, κοινωνικούς επιστήμονες, δικαστικούς, 
νομικούς, καθηγητές φυσικής αγωγής, ιατρούς, ιατροδι

καστές κλπ., αλλά και από Αξιωματικούς και κατώτερο 
εκπαιδευτικό Αστυνομικό Προσωπικό , που υπηρετεί 
στη Σχολή ή στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρέθύμνου (οι 

σπουδές σε Α.Ε.Ι.).
λειτουργίας της Σχολής στο συγκεκριμένο 
χώρο απ' όπου μέχρι σήμερα έχουν απο
φοιτήσει περίπου 17.500 αστυνομικοί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Γ Ο χώρος που καταλαμβάνει το 
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρε- 
θύμνου είναι 12.019 τετραγωνικά 

μέτρα, μέσα στον οποίο περιλαμ
βάνονται πέντε (5) κύρια κτίρια, 
γήπεδο ποδοσφαίρου - Μπάσκετ

0 Διοικητής του Τ.Α.Α. Ρέθύμνου, 
Α/Α Σπυρίδων Γερμανάκης

εκπαίδευση των εκπαι- 
σε κατάλληλα δι- 

εξωτερικούς χώρους 
στο γυμναστήριο στην 
αυτοάμυνας στο πεδίο 

βολής του 547 Τ.Π. . στο Πρότυ
πο Α.Τ. και στην πίστα οδήγησης

ν' \*S  . ν  :
■ in *· -1/

ν ,,#*· ctSUPm ζ  ΐ *
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γύμναση γίνεται στα γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα 
(MINI SOCCER), καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας, στην αί
θουσα αυτοάμυνας στο κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είναι 
εξοπλισμένο με όργανα γυμναστικής. Συγκροτούνται ομάδες 
καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας. στίβου, σκοποβολής και ποδο
σφαίρου οι οποίες λαμβάνουν μέρος σε αθλητ'1" ^  
σεις, όποτε αυτό επιβάλλεται ή είναι εφικτό.

Αίθουσεο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Λειτουργούν δύο αίθουσες ηλεκτρονικών υπ 

στις οποίες διδάσκεται το μάθημα της πληροφ 
σκοπό την εξοικείω σή των Δοκίμων Αστυφυλάκων στην 
χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

\ t
Προσομοιωτικ στην Εκπαίδευση των Όπλων (FATS)

0 προσομοιωτής στην εκπαίδευοη των όπλων του Τ.Δ.Α. 
Ρεθύμνου*λέι|κ?υργεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα χω
ρητικότητας 40 ατόμων με δυνατότατα ταυτόχρονης εκπαί
δευσης 4 ατόμων.

Η εκπαίδευση με τον προσομοιωτή παρέχει τη δυνα
τότητα στους εκπαιδευόμενους να εξασκούνται σε ποικί
λα σενάρια της-Όότυνομικής τακτικής και επαγγελματικής 
πραγματικότητας.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το έτος 1999 εκπαι
δεύονται οι Δόκιμοι της Υπηρεσίας μας. οι Δόκιμοι του ΤΔΑ 
Σητείας και όλο το προσωπικό της Γενικής Περιφερειακής

κο ινω νικές επιστήμες, τις 
επιστήμες του ανθρώπου και 
της λογοτεχνίας.

Η βιβλιοθήκη δ ιαθέτε ι 
και οπτικοακουστικό υλικό 
σε θέματα που αφορούν τους 
αστυνομικούς (εκπαίδευση 
σε θέματα αυτοπροστασίας, 
όπλων, τροχαίας, επιστημονικής 
αστυνομίας, προανακριτικών ενερ-· 
γειών και ερευνφν,. πρώτων βοηθειών.

ς,. αστυνομικές ταινίες,πολιτικής άμυνας, 
της βιβλιοθήκης μπορεί να χρησιμ 
μέσα στη βιβλιοθήκη όπου υπάρχοι 
ακουστικά 
χρήση'
με ένα Η/Ύ με δυνατότητα’σύνδεσης στο διρδίκτι

'_____ \____  ._____
ΣΤΟΧΟΙ

Jinj. Ο χρήστης 
βιντεοκασέτες 

ί^εο,Τηλεόραση και 
ουσττκά. Η-βιβλιοθήκη'είνο^ σε θέση να^μεκταθεί και για 
όση από την τοπικήΝ<οι?ωνίθ: Έχει δημιουργηθεί χώρος
- -  - ■ · ................— k

Η εκηαίδευρη στο Τ.Δ.Α. Ρεθύμνοιτπροσπ
α?ε

\  .
ί συνεχώς 

δευσης και

r\ ■
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

[3 [ J  [ J  Ϊ Ή ΒιβλιοθήΙπ

να προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα ει 
έχει ως στόχους:
► Την υψηλού επιπέδου θεωρητική κα ι πρακτική ε κ 

παίδευση των Δοκίμων Αστυφυλάκων ώστε μετά την 
αποφοίτηση τους να είναι σύγχρονοι επαγγελματίες και 
καταρτισμένοι Αστυνομικοί.

Η βιβλιοθήκη του Τ.Δ.Α. Ρ εθύρρ υ  κατέχει αημαν 
στην υποστήριξη ^ης εκπαίδέΰσηςίτων Δοκίμων Αστυφυ
λάκων και αποτελεί πηγή πληροφόρησης και γνώσειδνγια 
όλους τομς αστυνομικούς που υπηρετομν στην $υρι5τερη· 

Β η  περιοχή. Είναι οργανωμενρ ώστε να υποστηρίζει βιβλιογρα
φικά τηΊϊέω ρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δόκιμων 
Αστυφυλάκων και να τους βοηθάει στην εκπόνηση εργασιών 
υπό τύπου σεμιναρίου με δυνατότητα δανεισμού του υλικού 
της ή μελέτης στο αναγνωστήριό της.

Περιέχει βιβλία, περιοδικά και οπτικοακουστικό υλικό 
που αφορούν την αστυνόμευση, τη νομική επιστήμη, τις
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► Την πειθαρχία, το ήθος και πνεύμα συνεργασίας.
► Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης και Σωματικών Ικανοτήτων. 

Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των δοκίμων
γίνεται σύμφωνα με τις δ ιεθνείς τάσεις και αντιλήψεις για 
την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την πρόληψη 
του εγκλήματος, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικώ ν και 
ηλεκτρονικών μέσων. Οι νέοι Αστυφύλακες πλέον είνα ι σε 
θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις και 
προσδοκίες των πολιτών για καλύτερη ποιότητα υπηρεσι
ών. ταχύτητα και αηοτελεσματικότητα αλλά και κοινωνική 
ευαισθησία και σεβασμό στα δικαιώματα και την ασφάλεια 
των πολιτών και διαθέτουν πλέον την ικανότητα και τον 
επαγγελματισμό να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις 
της εγκληματικότητας.

ΤΟ Τ.Δ.Α ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η Υπηρεσία μας, έχει χαρακτηρισθεί ως Εκπαιδευτικό 
Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας για την περιφέρεια Κρή
της και έχει τις δυνατότητες να υποστηρίξει θεωρητικά και 
πρακτικά τις ανάγκες Εκπαίδευσης των Μονίμων Αστυνο
μικών Περιφέρειας Κρήτης.

φορείς και η πανεπιστημιακή κοινότητα του Ρεθύμνου, οι οποίοι 
στηρίζουν με πολλούς τρόπους το έργο της Σχολής, θεωρώντας 
την αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του τόπου.

Η Σχολή διοργανώνει διαλέξεις και συνέδρια ανοικτά για 
το κοινό και ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
► Το 1998 και το 2003 δύο συνέδρια για την αστυνομική 

εκπαίδευση.
► Το 2003 ημερίδα για τα τροχαία ατυχήματα.
► Το 2007 ημερίδα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Κρήτης με θέμα «Μετανάστευση και ρατσισμός στη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία»

► Το 2011 ημερίδα σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανε
πιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης . με θέμα 
«Η εκπαίδευση των Αστυνομικών».

► Το 2011 πραγματοποιήθηκε εβδομαδιαία Έκθεση Τροχαίας.
► Το 2016 πραγματοποιήθηκε ημερίδα σε συνεργασία με 

τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, με θέμα « Προσφυγική 
κρίση; Η επόμενη μέρα για Ελλάδα και Ευρώπη».

► Δ ιαλέξεις ποικίλων θεμάτων και αρκετές εορταστικές 
εκδηλώσεις.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ν ,

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του Τμήματος Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Ρεθύμνου έχουν η τοπική κοινωνία, οι τοπικοί

Σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης στο Ρέ
θυμνο κορυφώνονται στο χώρο της Σχολής όπου υπάρχει μνημείο 
για τους πεσόντες αστυνομικούς και έχει δημιουργηθεί εκθεσι
ακός χώρος με πολεμικό και φωτογραφικό υλικό της περιόδου
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της Μάχης της Κρήτης. Φιλοξενούνται αντικείμενα εποχής (όπλα, 
στρατιωτικές στολές, σημαίες, χάρτες, εμβλήματα, τύπος της επο
χής) που απεικονίζουν με παραστατικό τρόπο τη Μάχη ενάντια στη
Γερμανική εισβολή του 1941 που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη 
κατά τη διάρκεια του Β'Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα 
την 20 Μαΐου 1941, όταν ξεκίνησε η αεροπορική έφοδος των Γερ
μανών με την Επιχείρηση Ερμής εναντίον του νησιού. Οι Γερμανοί 
παρά τη σθεναρή αντίσταση των κατοίκων και των συμμαχικών 
δυνάμεων, κατάφεραν να καταλάβουν το νησί. Το Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων προχώρησε στην υλοποίηση της ιδέας του Μουσείου 
προκειμένου να αποτίσει ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές της 
Μάχης της Κρήτης, Έλληνες, Βρετανούς, Αυστραλούς και Νεοζη- 
λανδούς. στους 111 Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς. Χωροφύλακες 
και Δόκιμους Χωροφύλακες που έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι στις 
περιοχές Λατζιμά, Περιβόλια και Μισσίρια, υπερασπιζόμενοι την 
πόλη του Ρεθύμνου. Στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις διαχρονικά 
υπάρχει υψηλή εκπροσώπηση τόσο από τη φυσική όσο και από την 
πολιτική ηγεσία του σώματος, από τους φορείς του νησιού αλλά και 
τους εκπροσώπους των συμμαχικών δυνάμεων που συμμετείχαν 
στη μάχη της Κρήτης (Αυστραλούς. Νεοζηλανδούς, Άγγλους), με 
την παρουσία τιμητικού αγήματος της Σχολής Αξιωματικών και της 
μπάντα του Σώματος.

Επιπλέον το Τμήμα μας με την συμμετοχή και των εκπαι- 
δευομένων συμμετέχει σε ερανικές εκδηλώσεις της Περιφε
ρειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προβαίνει μέσω εράνων σε οικο
νομική και υλική ενίσχυση των αναξιοπαθούντων και απόρων

οικογενειών αλλά συμμετέχει και σε εθελοντικές αιμοδοσίες 
υπέρ της Τράπεζας Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας και των 
Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες. ■

Το Περιοδικό ευχαριστεί όλους τους ανθρώπους και κάθε έναν ξε 
χωριστά για τη θερμή υποδοχή σε ολόκληρο το νησί. Αλλωστε είναι 
γνωστό πως οι κάτοικοι της Κρήτης αγαπούν τους ξένους, είναι 
άνθρωποι ευχάριστοι, πρόσχαροι και φ ιλόξενοι και ταυτόχρονα 
διακατέχονται από μια έντονη επιθυμία και πάθος για ελευθερία 
και ανεξαρτησία που αντανακλάται σε όλες τις εκδηλώσεις της 
καθημερινής τους ζωής.
Επιπλέον ευχαριστεί τ ις ; Αρχιφύλακα Φωτεινή Σαββοργινάκη & 
Υπαρχιφύλακα Αικατερίνη Σχοινοπλοκάκπ (Γραφείο Δημοσίω ν  
Σχέσεω ν της ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης), για τη σημαντική βοήθειο που 
προσέφεμαν στην ολοκλήρωση του άρθρου.
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► Του Νικολάου Μ. Πουλαντζά
Ομότιμου Καθηγητή Ναυτικού Δικαίου & του Δίκαιου της θάλασσας 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίτιμου Δικηγόρου στον Αρειο Πάγο

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
[Επιχείριση Merkur]

1. Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΕΡΟΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Με τη συμπλήρωση εβδομήντα έξι (76) χρόνων από τη Μάχη 

της Κρήτης, με την αεροαπόβαση και την κατάληψη της νήσου 
από τα ναζιστικά στρατεύματα, θεωρούμε σκόπιμο να αναφερ
θούμε σε μερικές απόψεις σχετικά με τη μάχη αυτή1".

Το 1968 είχε δημοσιευθεί στην τότε Δυτ. Γερμανία ένα εξαι
ρετικά πατριωτικό έργο από γερμανική άποψη με τίτλο Der 
kampf um Kreta121, που είχε τεράστια εκδοτική επιτυχία.

Το βιβλίο περιείχε όχι μόνο διηγήσεις Γερμανών αλεξιπτω
τιστών. αλλά και έγγραφα που ήταν, βέβαια, απόρρητα μέχρι το 
τέλος του πολέμου, συμπεριλαμβανομένων και μερικών Ανα
φορών για την έκβαση της μάχης, που είχαν υποβάλει στη Δ ι
οίκηση των αλεξιπτωστών οι επί κεφαλής μερικών μονάδων.

Χρησιμοποιούμε δε ως πηγή, μεταξύ των βιβλίων που πα
ρουσιάζουν και τη γερμανική άποψη, και το παραπάνω έργο.

Ο αρχηγός της αεροαπόβασης στην Κρήτη. Στρατηγός Kurt 
Student, διηύθυνε τις επιχειρήσεις με το επιτέλειο του από το 
ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας» στην Αθήνα, που φυσικά 
δεν ονομαζόταν έτσι στην περίοδο της Κατοχής της Ελλάδας.

0 Στουντέντ είχε αποδώσει, κατά πολύ, ιδιαίτερη βαρύτη
τα από τις 3 αεροαποβάσεις στην Κρήτη (Μάλεμε, Ρέθυμνο, 
Ηράκλειο) σε αυτή στο Μάλεμε. Οι ασύρματοί όμως των αλε
ξιπτωτιστών και των αεραγημάτων που έπεσαν και με gliders 
στο Μάλεμε γρήγορα καταστράφηκαν. Ετσι, ο Στουντέντ μέχρι 
το απόγευμα της πρώτης ημέρας (20/5/1941) δεν γνώριζε καν 
εάν το αεροδρόμιο του Μάλεμε είχε καταληφθεί ή όχι από τους 
αλεξιπτωτιστές. Τότε έδωσε διαταγή, σ'ένα διάσημο για την 
τολμηρότητά του επισμηναγό της γερμανικής αεροπορίας, να 
πάει και να προσπαθήσει να προσγειωθεί στο Μάλεμε για να 
διαπιστώσει την κατάσταση. Αυτός, όταν επιχειρούσε να προ
σγειωθεί, δέχθηκε πυρά από τους λόφους του Μάλεμε και 
επέστρεψε στην Αθήνα

Ετσι, ο Στουντέντ, το βράδυ της 20ης Μαίου 1941 γνώριζε 
ότι το Μάλεμε δεν είχε καταληφθεί από τους άνδρες του. Αμέ
σως συγκεντρώνει τους εναπομείναντες στην Αθήνα και τα πε
ρίχωρα της 500 αλεξιπτωτιστές και τους δίνει τη διαταγή να ρι- 
φθούν την επόμενη τα χαράματα στο Μάλεμε. Ο ίδιος είχε απο
φασίσει, εάν αποτύγχανε και αυτή η απόπειρα, να αυτοκτονήσει.
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Εκείνο το βράδυ, τα υψώματα του Μάλεμε τα υπεράσπι
ζαν μόνο 27 Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, ενώ οι υπόλοιποι είτε 
πολεμούσαν διεσπαρμένοι στα περίχωρα και χωριά των Χα
νιών. είτε είχαν εξοντωθεί από τους Κρητικούς. Νεοζηλαν- 
δούς. Αυστραλούς και Αγγλούς, είτε είχαν συλληφθεί από 
τους Συμμάχους και είχαν εγκλειστεί σε σχολεία κλπ.

Ελληνες αξιωματικοί, αν και αγνοούσαν τον πολύ μικρό 
αριθμό των Γερμανών αλεξιπτωτιστών, που υπεράσπιζαν 
εκείνο το βράδυ (της 20/5/1941) τους λόφους του Μάλε
με, πρότειναν στο Νεοζηλανδό Στρατηγό Bernard Freyberg 
-ανώτατο διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων στην Κρήτη- 
άμεση νυχτερινή αντεπίθεση. Δυστυχώς, ο Freyberg δεν 
δέχθηκε την εισήγηση αυτή των Ελλήνων αξιωματικών131.

Μεταξύ αυτών που ερίφθησαν την 20η Μαίου 1941 ως 
αλεξιπτωτιστές στην Κρήτη ήταν και ο διάσημος τέως πα
γκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών της πυγμαχίας Max 
Schmeling. ο οποίος όμως λόγω άσχημης πτώσης με το 
αλεξίπτωτό του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε γερμα
νικό στρατιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Πολύ αργότερα, 
μετά τον πόλεμο, σε μια συνέντευξη για μία αμερικάνικη 
εφημερίδα ο Max Schmeling είχε δηλώσει ότι εγώ δεν δι- 
έπραξα στην Κρήτη εγκλήματα πολέμου ούτε κατά Αγγλών 
ούτε κατά Ελλήνων.

Την επόμενη ημέρα τα χαράματα (21/5/1941) ρίφθηκαν 
οι 500 Γερμανοί αλεξιστωτιστές, που κατόρθωσαν να κα
ταλάβουν τα υψώματα του Μάλεμε. Ετσι, ελάχιστες ώρες 
αργότερα, άρχισαν να προσγειώνονται στο παραπάνω αερο
δρόμιο γερμανικά αεροπλάνα Jungers. που μετέφεραν τους 
ορεινούς καταδρομείς (Gebirgsjaeger). Ετσι, χάθηκε η μάχη 
του Μάλεμε και μαζί μ'αυτή ολόκληρη η Μάχη της Κρήτης.·

Μερικοί Αγγλοι και Αμερικανοί στρατιωτικοί συγγραφείς 
χαρακτηρίζουν την κατάληψη από αέρος της Κρήτης σαν 
το μεγαλύτερο στρατιωτικό κατόρθωμα του Β' Παγκοσμί
ου Πολέμου. Δεν θα πρέπει όμως να λησμονούν τη μεγάλη 
ευθύνη του Στρατηγού Freyberg1*1. Επιρρίπτουν μεν ευθύ
νες στον τελευταίο και στο αγγλικό επιτελείο, αλλά επί άλ
λων σημείων, και αποκρύπτουν ή αγνοούν, την πρόταση για 
άμεση νυχτερινή αντεπίθεση, στις 20 Μαίου το βράδυ, των 
Ελλήνων αξιωματικών.

Αλλά, σύμφωνα με Αγγλους στρατιωτικούς συγγραφείς, 
υπάρχουν ευθύνες για την απώλεια της Μάχης της Κρήτης 
και του στρατηγού (μετέπειτα στρατάρχη) Α.Ρ Wavell, αρ
χηγού τότε των Συμμαχικών Δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Πράγματι, λίγες μέρες πριν από τις 20/5/1941. αγγλικά 
πλοία με είκοσι από τα βαρύτερα άρματα μάχης που υπήρ
χαν τότε στον αγγλικό στρατό, κατευθύνονταν προς την Αλε
ξάνδρεια για να ενισχύσουν τη μάχη της ερήμου. Τότε, ο 
ιδιοφυής και στα στρατιωτικά Winston S. Churchill δ ιέτα
ξε  τα πλοία να αλλάξουν προορισμό και να αποβιβάσουν τα 
άρματα μάχης στην Κρήτη, όπου ο πρωθυπουργός της Μ. 
ΒρετανΤαςανέμενε αεροαπόβαση151. 0 Wavell με διάφορες
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προφάσεις δεν συμμορφώθηκε με τη διαταγή και τα άρματα 
μάχης μεταφέρθηκαν τελικά στην Αλεξάνδρεια161. Οι Αγγλοι 
συγγραφείς αναγράφουν ότι εάν τα βαρέα αυτά άρματα μά
χης είχαν αποβιβαστεί στην Κρήτη (Σούδα), η έκβαση της 
μάχης στη μεγαλόνησο θα ήταν διαφορετική.

Οπως είναι γνωστό, από τα Απομνημονεύματα, κ.λπ. των 
Γερμανών Στρατηγών, που δημοσιεύτηκαν μετά τον πόλεμο, 
ο Χίτλερ όταν πληροφορήθηκε τις σοβαρότατες απώλειες 
μεταξύ των αλεξιπτωτιστών του στη Μάχη της Κρήτης, έμ ε ι
νε κατάπληκτος και είπε:

« Το όπλο των αλεξιπτωτιστών ανήκει πια στο παρελθόν. 
Δεν επιφέρουν πλέον τον αιφνιδιασμό στον εχθρό, όπως 
μέχρι σήμερα».

Οταν δε τα χαράματα της D-Day (6/6/1944) τον ξύπνη

σαν για να του ανακοινώσουν οι Γερμανοί στρατιωτικοί, ότι 
είχε αρχίσει η απόβαση στη Νορμανδία, αφού προηγουμέ
νως. γύρω στις 2 περίπου το πρωί, είχαν ρ ίξει οι Σύμμαχοι 
αλεξιπτωτιστές, ο Χίτλερ ρώτησε κατάπληκτος δύο φορές: 
«Αλεξιπτωτιστές■.» Δεν πίστευε πλέον σ'αυτό το όπλο του 
πολέμου.

Πράγματι, μετά την Κρήτη, ο Χίτλερ και οι επιτελείς του 
χρησιμοποίησαν τους αλεξιπτωτιστές απλώς σαν μέρος τμη
μάτων πεζικού, αρχίζοντας από τον Οκτώβρη του 1941 στον 
πόλεμο κατά της Σοβ. Ενωσης, όπου, ώς γνωστόν, η γερ
μανική επίθεση είχε ήδη εξαπολυθεί στις 22 Ιουνίου 1941.

Μόνο σε τρεις περιπτώσεις, μετά την Κρήτη, οι Γερμανοί 
χρησιμοποίησαν αλεξιπτωτιστές, και μάλιστα σε πολύ μικρές 
μονάδες για ειδικούς σκοπούς:

Πρώτον, στην αποτυχημένη προσπάθεια να συλλάβουν 
τον αρχηγό των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων, τον Τίτο.

Δεύτερον, στις 12 Σεπτεμβρίου 1943, όταν τμήμα των 
SS υπό τον Σκορτσένυ, χρησιμοποιώντας και ανεμόπτε
ρα (gliders) «απελευθέρωσε» το δικτάτορα Μουσολίνι στο 
Γκραν Σάσσο. σε ύψος 2000 μέτρων, όπου ήταν φυλακισμέ
νος από το βασιλιά της Ιταλίας, όταν έχασε τπν πλειοψηφία 
στο μεγάλο φασιστικό συμβούλιο.

Τρίτον, τον Δεκέμβρη k >u  1944, στη γερμανική αντεπίθε
ση στις Αρδέννες (που έχεΓχαρακτηριστεί από ορισμένους 
ξένους στρατιωτικούς συγγραφείς σαν το «κύκνειο άσμα 
της Βέρμαχτ»), όταν - εκτός από τις πράγματι μεγάλες μο
νάδες. ιδίως αρμάτων μάχης, που χρησιμοποίησαν οι Γερ
μανοί - έριξαν πίσω από τις γραμμές των Αμερικανών και 
απόσπασμα 150 αλεξιπτωτιστών υπό τις διαταγές του βαρό
νου von der Heide171.

Οσοι όμως από αυτούς τους αλεξιπτωτιστές, που έπε
σαν πίσω από τις γραμμές των Αμερικανών συνελήφθησαν, 
φέροντες στολές του αμερικανικού στρατού, και ομιλούντες 
αγγλικά, για να τους παραπλανήσουν, εκτελέστηκαν επί τό
που. Πάντως, αν η εκτέλεση έγινε χωρίς απόφαση Στρατοδι
κείου του αμερικανικού στρατού [όπως είναι πολύ πιθανό], 
αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητά της. Ως 
γνωστό τελικά, στις 5/1/1945. η αντεπίθεση των Αρδεννών 
κατέληξε σε πλήρη αποτυχία και επιτάχυνε την πτώση του 
Γ  Ράιχ.
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Επιπλέον, μια ισχυρή μονάδα από Γερμανούς αλεξιπτωτι
στές που είχαν πολεμήσει στην Κρήτη, συμμετέσχε ως πεζι
κό και στις επιχειρήσεις στο Monte Cassino στο μέτωπο της 
Ιταλίας, περί τα τέλη του 1943, υπό τη γενικότερη βέβαια αρ
χηγία του γερμανού Στρατάρχη Kesserling στο μέτωπο αυτό.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί η θετική συμμετοχή στη 
Μάχη της Κρήτης της μικρής ομάδας της Σχολής Ευελπί- 
δων, που μπόρεσε να επιστρέφει από την Αλβανία κλπ. Ιδί
ως όμως της Σχολής Χωροφυλακής του Νομού Αττικής, που 
κατόρθωσε να μεταφερθεί πλήρης στην Κρήτη, ακόμα και 
με τα πολεμοφόδιά της. Στο παραπάνω συλλογικό έργο των 
Γερμανών (der Kampf um Kreta) αναγνωρίζονται εμμέσως 
σε ένα σημείο οι μεγάλες απώλειες που υπέστησαν από τη 
Σχολή Χωροφυλακής. Οπως είναι γνωστό, οι Γερμανοί κρά
τησαν αιχμάλωτους για ένα έτος τους χωροφύλακες και μετά 
τους άφησαν ελεύθερους.

2. Η ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΒΑΣΗΣ 
ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Το σχέδιο αυτό, ήδη πριν από τις 20/5/41, είχε προκα- 
λέσει τις μεγαλύτερες δυνατές έγνοιες και ανησυχίες στον 
Kurt Student, σύμφωνα με γερμανικές πηγές, λόγω φυσικά 
της μεγάλης ισχύος του αγγλικού στόλου.

Τελικά, συγκέντρωσαν οι Γερμανοί στη Μήλο ένα στολί
σκο, αποτελούμενο ιδίως από ελληνικά επιταχθέντα καΐκια 
με ελληνικά πληρώματα. Ετσι, τη νύχτα της 20ης προς 21ης 
Μαϊου, τα σκάφη αυτά παρέλαβαν περίπου 2300 Γερμανούς 
αξιωματικούς και στρατιώτες, με προορισμό απόβασης κά
ποιο σημείο κοντά στο Μάλεμε.

Οπως είναι γνωστό, η «νηοπομπή» εντοπίστηκε από τον 
αγγλικό στόλο και αρκετά από τα σκάφη βυθίστηκαν, ενώ 
αρκετά από αυτά κατόρθωσαν να επαναπλεύσουν στη Μήλο, 
υπό την κάλυψη καπνογόνων, διότι ήδη είχε ξημερώσει.

Ενδιαφέρον για την αποτυχημένη αυτή προσπάθεηταπό- 
βάσης από θάλασσα του γερμανικού στρατού, αποτελεί το 
θέμα των πραγματικών απωλειών των Γερμανών.

Τα αγγλικά ανακοινωθέντα είχαν αναγράψει τότε ότι 4000 
Γερμανοί αξιωματικοί και στρατιώτες είχαν σκοτωθεί ή πνι
γεί. Οπως αποδείχθηκε όμως αργότερα οι απώλειες των 
Γερμανών ήταν κατά πολύ μικρότερες και οι αγγλικοί ισχυ
ρισμοί απέβλεπαν στο να ανυψώσουν, κάπως, το πεσμένο 
ηθικό τότε της συμμαχικής πλευράς181.

Οπως γράφει και ο Αγγλος συγγραφέας D.A. Thomas191, 
το τελικό ανακοινωθέν της 12ης γερμανικής στρατιάς (που 
ανέφερε ότι 13 Γερμανοί αξιωματικοί και 311 στρατιωτικοί 
διαφόρων βαθμών απωλέσθηκαν κατά την παραπάνω απο
τυχημένη προσπάθεια απόβασης), θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι βρίσκεται πλησίον της αλήθειας™. Επίσης, ο ανωτέρω 
Αγγλος συγγραφέας D.A. Thomas, θεωρεί την παραπάνω 
περίπτωση σαν ένα άλλο παράδειγμα υπερεκτίμησης των 
απωλειών του εχθρού.

Σχετικά με τον πολλαπλασιασμό των αναφερομένων 
απωλειών του εχθρού κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρού

σεων, ο διάσημος Γάλλος κοινωνιολόγος Raymond Aron, 
στο κλασικό του έργο Paix et Guerre entre les Nations
(Paris, 1962, σελ. 217), αναφέρει και τα εξής: «Κατά τις επι
θέσεις και τους βομβαρδισμούς της Μεγ. Βρετανίας από τη 
γερμανική αεροπορία το καλοκαίρι του 1940. τα αγγλικά ανα- 
κοινωθέντα ανέφεραν ότι σε μία μόνο συγκεκριμένη ημέρα 
καταρρίφθηκαν 185 γερμανικά αεροπλάνα. Μετά τον πόλε
μο. από τα αποκαλυφθέντα επίσημα Αρχεία της Luftwaffe 
αποδείχθηκε ότι οι Γερμανοί, την ημέρα εκείνη, είχαν χάσει 
μόνο 46 αεροπλάνα».

«Αυτή η διαφορά αριθμού οφείλετο (ίσως δικαιολογη
μένα) στο ότι κάθε καταρριφθέν γερμανικό αεροπλάνο είχε 
δηλωθεί ότι καταρρίφθηκε από 3 ή 4 πιλότους των αγγλι
κών καταδιωκτικών αεροπλάνων». 0 R. Aron χαρακτηρίζει 
το φαινόμενο αυτό ως «Illusion de la Multitude».

Η γνωστή ευμενής στάση του R. Aron απέναντι στη Με
γάλη Βρετανία, τον ωθεί να προσπαθεί να δικαιολογήσει 
τους Μινχάουζεν Αγγλούς αεροπόρους που διψούσαν για 
παρασημοφόρηση και προαγωγές. Πρώην ανώτερος αξιω
ματικός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, σε σχετικό 
ερώτημα μου, μου απάντησε ότι δεν δικαιολογείται να δη
λώνεται αριθμός μεγαλύτερος από το διπλάσιο των καταρ- 
ριφθέντων αεροπλάνων1111, «έστω και αν καταρρίφηκαν πάνω 
από τη θάλασσα».
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3. ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Μετά την κατάληψη της Κρήτης, ο γερμανικός στρατός, 

όπως ε ίνα ι γνωστό, με το πρόσχημα των αντιποίνων, προ- 
έβη σε πολλές εκτελέσεις  αμάχων 

Κρητικών, καθώς και στην κατα
στροφή ενός αριθμού κρητικών 
χωριών (όπως π.χ. των χωριών 
Μαρί και Κόνδαμος).

Πράγματι, όπως ε ίνα ι αναμ
φισβήτητα γνωστό, πολλοί από τους 

αλεξιπτωτιστές που έλαβαν μέρος στη 
Μάχη της Κρήτης ευθύνονταν για εκ τε 

λέσεις  απλών πολιτών. Αυτό προκύπτει 
και από τις φωτογραφίες που έβγαζαν οι 

ίδ ιο ι οι αλεξιπτωτιστές. Επίσης, όποιος 
Κρητικός συλλαμβάνονταν να φο

ράει πολιτικά κα ι να φ έρε ι 
όπλο, τον έστηναν αμέ

σως στον το ίχο  κα ι 
τον εκτελούσ αν οι 
α λ ε ξ ιπ τ ω τ ισ τ έ ς ,

S U ttt it
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Ε ό ω  ν η η ρ χ ε  Η

Η Λ ΠΛΑΝΟΣ
Κπίϊβτραφη ήραν α β μ π ν  
ην ήυΛηψηνιυν P ?  1>ρμανω 

λ  τ n a T t u i n k L i s r

χωρίς μάλιστα να ζητήσουν άδεια από αξιωματικούς τους.
Αλλά έστω και αν έδ ινε  άδεια εκτελέσεω ς αξιω μα

τικός. η εκτέλεση  θα ήταν έγκλημα πολέμου, δ ιότι ακό
μα σύμφωνα κα ι με το ναζιστικό  Στρατιωτικό Κώδικα, 
η εκτέλεση  ένοπλου εχθρού πολίτη απαιτούσε προη
γούμενη Απόφαση γερμανικώ ν Στρατοδ ικείω ν1'21. Οπως 
μάλιστα δ ιηγούντα ι μ ερ ικο ί Κρητικο ί, συχνά ο ι α λ εξ ι
πτωτιστές εκτελούσαν, επί τόπου, κα ι άοπλους πολίτες, 
μόνο και μόνο επειδή έφεραν μπότες, που ε ίνα ι φυσικά 
κα ι το κρητικό  έθ ιμο  ενδυμασίας.

Βέβαια , ο ι πράξεις του γερμα ν ικού  στρατού στην 
Κρήτη θεω ρήθηκαν, βάσει του Δ ιεθνούς Δ ικα ίο υ  κα ι 
των Αποφάσεων Δ ιεθνώ ν Δικαστηρίων, ως εγκλήματα 
πολέμου τα οποία δεν παραγράφονται. Μετά τον πόλε
μο ο ι Α μ ερ ικανο ί μας παρέδωσαν, για να λογοδοτήσουν 
ενώπιον της ελλην ικής  δ ικα ιοσύνης, μερ ικούς υπεύθυ
νους Γερμανούς στρατιω τικούς, μεταξύ των οποίων και 
τρ ε ις  Γερμανούς στρατηγούς. Για ορισμένους από αυ
τούς υπήρξαν θανατικές κα τα δ ίκες  κα ι εκτελέστηκαν, 
κα ι σε αυτούς συμπεριλαμβάνονταν και δύο από τους 
στρατηγούς, ενώ ο τρ ίτος στρατηγός καταδκάστηκε σε 
ισόβια δεσμό.

Τα αμερ ικα ν ικά  κα ι αγγλικά στρατοδ ικεία  στη Δυτ. 
Γερμανία (μέχρ ι το 1949)' καταδ ίκασαν σε θάνατο κα ι 
η ποινή τους εκτελέσ τηκε. πολλούς Γερμανούς στρα
τιω τικούς (ακόμα κα ι κατω τέρους τέω ς αξιω ματικούς 
και στρατιώτες του γερμανικού στρατού) για εγκλήμ α 
τα πολέμου κα ι απέρριψαν, βέβαια, το επ ιχείρημα της 
«υπακοής σε δ ιαταγές ανωτέρων». Μόνο με Αποφάσεις 
α μ ερ ικα ν ικώ ν Σ τρατοδ ικε ίω ν εκτελέσ τηκα ν  (μέχρ ι το 
1949), στην τότε Δυτ. Γερμανία, τρ ιακόσ ιο ι (300) περ ί
που. Μ εταξύ των εκτελεσθέντω ν ήταν κα ι Γερμανοί πο
λ ίτες. κατηγορούμενο ι για κακουργήματα παρεμφέρη 
με τα εγκλήματα πολέμου.

Τουναντίον, το 1974 η Εισαγγελέα της πόλης Bochum  
της τότε Δυτ. Γερμανίας, έβαλε στο Αρχείο  την ανά κρ ι
ση κατά των επιζώντων Γερμανών αξιω ματικώ ν του τα 
κτικού γερμανικού στρατού για το κάψ ιμο κα ι τη σφαγή 
1200 κατο ίκω ν -696 κατά γερμανικούς υπολογισμούς- 
των Καλαβρύτων, δ ιότι έκρ ινε  ότι η υπόθεση ε ίχ ε  κ λ ε ί
σ ε ι1121. Επαναλαμβάνομε ότι σύμφωνα με το Δ ιεθνές  Δ ί
καιο κα ι Αποφάσεις Δ ιεθνώ ν Δ ικαστηρίω ν δεν υπάρχει 
παραγραφή για εγκλήματα πολέμου. Ετσι, η παραπάνω 
Εισαγγελία (βάσει της κατά δύο χρόνια νεότερης δ ικ ο 
γραφ ίας - Aktenzeichen - 33Js55/72) θεώρησε τη σφ α
γή και το κάψ ιμο των Καλαβρύτων «ως σωστές κα ι ανα
γκα ίες  ενέργειες, σύμφωνα με τα κριτήρια για αντίποινα 
στο Δ ιεθ νές  Δ ίκα ιο»!

Πράγματι, ε ίνα ι τόσο πρωτοφανές το ξεθάψ ιμο  από 
την Ε ισαγγελία του Bochum  της έννοιας των ναζιστικώ ν 
αντιποίνων, καθώς και η διαστρέβλωση κάθε σ χετικής 
νομ ικής έννοιας, ώστε η προαναφερθείσα α ιτιολογία γ ί
νετα ι ανάξια σχολιασμού1131. ■
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Βλ. και Νικολάου Μ. Πουλαντζά, «Η άλλη όψη της Μάχης της 
Κρήτης. 64 χρόνια από την Επιχείρηση Merkur», Αμυντικά 
θέματα. Ιούλιος 2005, σελ. 127-135. 
βλ. Franz Kurowski, DerKampfum Kreta [Der erfolgreichste 
Sturmangriff aus der Luft, der je gefuhrt wurde], Μόναχο, 
1968, σελ. 288.
Για τα σφάλματα του στρατηγού Bernard Freyberg. βλ. και 
G.E. Harokopos, The Fortress Crete. The Secret War 1941- 
1944. 2nd ed. Αθήνα, 2001. σελ. 24-26.
Είναι πάντως γνωστό ότι ο Στρατηγός Freyberg. συνταξιού
χος πλέον, ζούσε μέχρι τις τελευταίες ημέρες του στη Νέα 
Ζηλανδία με τύψεις για την απώλεια της Μάχης της Κρήτης. 
Πρβλ. σχετικά Winston S. Churchill. Their Finest Hour. 1949. 
σελ. 455 και επόμ.
Μετά μικρές επιτυχίες στην αρχή, ο στρατηγός Wavell, πι- 
εζόμενος από την «αλεπού της ερήμου», το Γερμανό Στρα
τηγό Erwin Rommel [μετέπειτα Στρατάρχη], αναγκάστηκε 
να υποχωρήσει στην Αίγυπτο.
Ο von der Heide είχε συμμετάσχει και στη Μάχη της Κρήτης 
ως διοικητής τάγματος αλεξιπτωτιστών. Μετά τον πόλεμο 
έγινε καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο γερμανικό Πανεπι
στήμιο της Konstanz και δημοσίευσε και τις αναμνήσεις του 
κλπ. από τη Μάχη της Κρήτης, στο έργο του «Ο Δαίδαλος 
επιστρέφει».
Μάλιστα, κατά τον Αγγλο ναύαρχο Andrew Cunningham (βλ. 
A Sailor's Odyssey) ο αριθμός των νεκρών Γερμανών ανήλ
θε σε 5000. Βλ. και Κ. Χατζηπατέρας και Μαρία Φαφαλιού. 
Ημέρες Κρήτης 1941. «Επιχείρηση Ερμής», Αθήνα, 1992. 
σελ. 265.
Crete 1941, The Battle at Sea (1972), σελ. 143-144.
Δεν αναφέρονται βέβαια πουθενά οι απώλειες μεταξύ των 
Ελλήνων ναυτικών, τα καΐκια των οποίων είχαν επιταχθεί, 
όπως προαναφέρω.
Βλ. Νικολάου Μ. Πουλαντζάς, Το Δίκαιο της θάλασσας, 2η 
έκδοση. Αθήνα, 2007. σελ. 184-186. Σχετικά με το ^ θ Μ ο ν  
υπακοής στρατιωτικών σε διαταγές ανωτέρων το Διεθνές 
Δίκαιο και Αποφάσεις Διεθνών Δικαστηρίων, όπως της Νυ
ρεμβέργης και τςυ Τόκιο, ορίζουν ότι τότε μόνο οι διαταγές 
ανωτέρων μπορούν να απαλλάξουν αυτόν ο οποίος υπά
κουσε τη διαταγή εφόσον αυτή είναι «νόμιμη». Ετσι στην 
υπόθεση του ελληνικού φορτηγού πλοίου «Peleus» το οποίο 
βυθίστηκε στις 13 Μαρτίου 1944 στο Νότιο Ατλαντικό, αφού 
τορπιλίστηκε από γερμανικό υποβρύχιο. Το υποβρύχιο μετά 
αναδύθηκε και κατόπιν διαταγής του κυβερνήτη υποπλοι
άρχου Eck. τρεις αξιωματικοί και ένας ναύτης εκτέλεσαν 
με πολυβόλο τους 37 από τους επιζήσαντες Ελληνες ναυ
αγούς. Στις 20 Οκτωβρίου 1945, το βρετανικό Στρατοδικείο 
του Αμβούργου καταδίκασε τον υποπλοίαρχο Eck και δύο 
αξιωματικούς σε θάνατο, και η ποινή τους εκτελέστηκε. Βλ. 
Ν.Μ. Πουλαντζάς, Το δίκαιο της θάλασσας, op.cit, σελ. 182. 
Βλ. Das Grosse Lexikon des Dritten Reiches, εκδ. Chr. 
Zentner και Fv. Bedurftig, 1985.
Βλ. Ν.Μ. Πουλαντζάς. To Δίκα ιο της θάλασσας, 2n εκδ. 
2007, σελ. 158-159.
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ΥΠΟΘΕΣΗ: J *p
«ΠΡΕΚΕΖΕ =.ΚΑΓΊΕΡΩΝΗ»

Σε αντίθεση με την Κρητική βεντέτα, ο Μανιά
τικος γδικιωμός έχει κώδικες τιμής πιο ισχυ
ρούς και τελετουργικό περίπλοκο, αφού για 

παράδειγμα τα αρσενικό παιδιά μιας «ατιμασμέ
νης» οικογένειας ανατρέφονταν με μοναδικό σκο
πό. μεγαλώνοντας να πάρουν το αίμα του συγγενούς 

; τους θύματος πίσω. Σκοπός της μανιάτικης βεντέτας 
ήταν η επικράτηση μεταξύ των πατριών (οικογενει
ών). Αφορούσε αρχικά το σόι ή την οικογένεια και 
όχι το άτομο. Ήταν η τιμωρία μιας πράξης που είχε 

[ γ ίνει σε βάρος της οικογένειας.
Η περίπτωση που εξετάζουμε, δεν έλαβε ευτυχώς 

I την έκταση τόσο σε ανθρώπινες απώλειες, όσο και σε 
: χρονική διάρκεια μιας τυπικής Μανιάτικης βεντέτας, 
αλλά απασχόλησε ιδιαίτερα την κοινή γνώμη της επο
χής. Αφορμή της βεντέτας ήταν ένα άλλο φονικό που 

| προηγήθηκε μόλις λίγες μέρες πριν στη Σκάλα Λακω

νίας, το Πάσχα του 1983. θύτης ήταν ο Ηλίας Καπε- 
ρώνης, 24 χρονών και θύμα ο Παναγιώτης Πρεκεζές, 
14 χρονών. Το κίνητρο της δολοφονίας ήταν σεξουα
λικής φύσεως, καθώς ο Καπερώνης ήταν γνωστός για 
τις ομοφυλοφιλικές του τάσεις στην κλειστή κοινωνία 
της Λακωνικής κωμόπολης. Ο δράστης προσπάθησε 
να αποπλανήσει τον ανήλικο και όταν αυτός δεν ενέ
δωσε. τον χτύπησε στο κεφάλι επανειλημμένα με έναν 
τσιμεντόλιθο, ισχυριζόμενος ότι το θύμα τον έβρισε. 
Όπως δήλωσε αργότερα στην απολογία του ο Καπε
ρώνης, είχε συναντήσει το ανήλικο θύμα του σε καφε- 
τέρια του χωριού, μετά το μεσημεριανό πασχαλιάτικο 
τραπέζι και του πρότεινε να πάνε για ποτό δίπλα σε 
κοντινό κέντρο διασκέδασης, με σκοπό να τον ζαλίσει 
και να τον παρασύρει σε σεξουαλική επαφή. Όταν ο 
Καπερώνης συνειδητοποίησε ότι το ανήλικο θύμα του 
είχε χάσει τις αισθήσεις του. τον θεώρησε νεκρό και

...
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0  Ηχρόνος 
Παναγιώτης Πρεκεζές

τον έριξε σε παρακείμενο 
ποτάμι, με αποτέλεσμα ο 
μικρός Πρεκεζές να πάθει 
πνιγμονή και να πεθάνει.

Για να αντιληφθούμε 
καλύτερα πως διαπρά- 
χθηκε το έγκλημα αυτό, 
πρέπει να μελετήσουμε 
το περιβάλλον στο οποίο 
εκτυλ ίχτηκε. Δεν ήταν 
παράξενο, για τα δεδομέ

να μιας μικρής επαρχιακής κωμόπολης όπως της 
Σκάλας τπν δεκαετία του 80. έφηβοι να συνανα
στρέφονται με πολύ μεγαλύτερούς τους. Για την 
επαρχία της εποχής εκείνης, αγόρια των 14 χρονών 
θεωρούνταν σχεδόν άντρες, πολλά δε, δούλευαν 
στους αγρούς, στα ποιμνιοστάσια και στις βιοτεχνί
ες. Συχνά, ως τόπος ψυχαγωγίας τόσο των εφήβων, 
όσο και των ενηλίκων θεωρούνταν τα μπουζούκια 
και τα καμπαρέ που φιλοξενούσαν σόου ερωτικού 
περιεχομένου με γυναίκες, ενώ η χρήση ναρκωτι
κών και ιδιαίτερα χασίς, ήταν ένα συνηθισμένο φαι
νόμενο. Έτσι, δεν θεωρούνταν περίεργο ή ύποπτο, 
ένας 24χρονος όπως ο Καπερώνης να πίνει αλκοόλ 
παρέα με έναν 14χρονο, όπως ο Πρεκεζές.

Το πτώμα του ανήλικου βρέθηκε από περαστικό 
ζευγάρι το απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ ο δρά
στης εθεάθη από συγχωριανό του ημίγυμνος και 
ματωμένος καθώς επέστρεφε στο σπίτι του. Έτσι, 
όταν γνωστοποιήθηκε το έγκλημα, δεν άργησε η 
Χωροφυλακή να συλλάβει τον Καπερώνη, ενώ στο 
τόπο του εγκλήματος βρέθηκε κρυμμένο το ματω
μένο πουκάμισο του δράστη. Για τη μικρή κοινωνία 
της Σκάλας, η είδηση της δολοφονίας του μικρού 
Πρεκεζέ την ημέρα του Πάσχα ήταν ένα σοκαριστικό 
γεγονός, που προκάλεσε αγανάκτηση και αποτρο-

Η οικογένεια Πρεκεζέ σε πένθος

πιασμό και για τη βαναυσότητα του εγκλή
ματος αλλά και για τα κίνητρα του δράστη.
Οι κατάρες και θρήνοι εναλλάσσονταν στο σπίτι της 
οικογένειας του θύματος και η υποψία δημιουργίας 
βεντέτας ανησύχησε τις τοπικές αρχές. Για το λόγο 
αυτό, η αναπαράσταση του εγκλήμα-

Λμετανόητος ο
«ΑΛΑ ΑΑΚΟΝΙΜ 

ιιυμακουπ kaakanmi 
■yXMlMOt

τος έγινε ξημερώματα της επόμενης μέρας, για να 
αποφευχθούν επεισόδια σε βάρος του δράστη από 
συγγενείς του θύματος ή κατοίκους του χωριού, ενώ 
η οικογένεια του δράστη τέθηκε υπό ισχυρή φύλαξη 
για αποτροπή ενεργειών αντεκδίκησης. Με το τέλος 
της αναπαράστασης, ο δράστης οδηγήθηκε με ισχυ
ρή συνοδεία στη Σπάρτη.

Στην κηδεία του μικρού Πρεκεζέ παρευρέθηκε 
σύσσωμο το χωριό. Στα μοιρολόγια και τις κατάρες 
τώρα προστέθηκαν και όρκοι εκδίκησης από τα 
στόματα των συγγενών του θύματος. Από την άλλη 
πλευρά, η οικογένεια του δράστη. Στιγματισμένη στα 
μάτια της κλειστής κοινωνίας στην οποία ανήκε, για 
το φρικτό έγκλημα που διέπραξε ένα μέλος της και 
με τον πατέρα να φέρεται να ζητάει από τους αστυ
νομικούς που φυλούσαν το σπίτι της οικογένειας, 
να του παραδώσουν τον γιο του να τον εκτελέσει ο 
ίδιος. Για τις δύο αυτές οικογένειες μετά την Ανά
σταση, αναγκάστηκαν να βαδίσουν ένα νέο Γολγοθά 
στη ζωή τους.

Στις 12 Μάί'ου αποφασίστηκε από τις Αστυνο
μικές Αρχές να γίνει η μεταγωγή του Καπερώνη 
στις φυλακές Ναυπλίου. Αν και επρόκειτο για μια 
ιδιαίτερη περίπτωση με αυξημένη επικινδυνότητα. η 
μεταφορά του κρατούμενου έγινε με τη συνηθισμέ
νη για την εποχή και την περιοχή μέθοδο, δηλαδή 
με χρήση υπεραστικού λεωφορείου και συνοδεία 
μόλις δύο χωροφυλάκων. Ήδη από την επομένη της 
κηδείας, ο πατέρας του παιδιού και οι δύο θείοι του 
ήταν σε κατάσταση εγρήγορσης, προσπαθώντας να 
μάθουν την ημερομηνία της μεταγωγής του Καπε
ρώνη, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα της εποχής.

-
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Κάποιος από την ο ι
κογένεια του θύματος 

φέρεται να παρακολουθούσε 
το Σταθμό Υπεραστικών Λεωφορεί
ων στη Σπάρτη και μόλις αντιλή- 
φθηκε την παρουσία του Καπερώνη 
με τους συνοδούς του, ειδοποίησε 
τον πατέρα. Παρασκευά Πρεκεζέ. 0 
Παρασκευάς Πρεκεζές ήταν επαγ- 
γελματίας οδηγός και γνώριζε πολύ 
καλά το δρομολόγιο που εκτελούσε 
η γραμμή Σπάρτη -  Ναύπλιο και τις 
στάσεις που πραγματοποιούσαν οι * mm mmm 
οδηγοί. Έτσι, εκείνο το μεσημέρι 
έστησε μια «χωσιά» (η ενέδρα στα Μανιάτικα) μαζί 
με τους δύο αδερφούς του Γιάννη και Γρηγόρπ, πε- 
ριμένοντας το λεωφορείο από τη Σπάρτη έξω από 
το χωριό Μύλοι του Άργους, σε ένα εστιατόριο που 
έκαναν στάση για φαγητό και ξεκούραση τα ΚΤΕΛ 
Λακωνίας. Μεσσηνίας και Αρκαδίας. 0 Πρεκεζές 
περίμενε να αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες του 
λεωφορείου και κατόπιν μαζί με τα αδέρφια του 
αιφνιδίασαν τους συνοδούς χωροφύλακες του Κα
περώνη και απειλώντας τους με ένα περίστροφο 
που είχε μαζί του ο Πρεκεζές και με ένα μαχαίρι 
ο αδερφός του Γιάννης, τους ακινητοποίησαν. Στη 
συνέχεια ο Πρεκεζές σημάδεψε τον Καπερώνη και 
παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του τελευταί
ου να καλυφθεί ανάμεσα στα καθίσματα του λεω
φορείου. του κατάφερε δύο πλήγματα στο κεφάλι, 
σκοτώνοντάς τον ακαριαία. Κατόπιν τα τρία αδέρφια 
παραδόθηκαν στους εμβρόντητους αστυνομικούς, 
ενώ πανικός προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς 
στους επιβάτες των λεωφορείων που βρίσκονταν 
στο εστιατόριο και γευμάτιζαν.

Τα τρία αδέρφια οδηγήθηκαν στο Σταθμό Χωρο
φυλακής των Μύλων, στον οποίο έσπευσαν οι επι- 
κεφαλείς αξιωματικοί της Διοίκησης Χωροφυλακής 
Αργολίδας, καθώς η υπόθεση έπαιρνε ανησυχητικές 
διαστάσεις. Στην απολογία του ο Παρασκευάς Πρε
κεζές τόνισε, ότι ένιωθε να έχει φύγει από πάνω 
του ο μισός καημός, εκδικούμενος το φόνο του παι
διού του και προσπάθησε να πάρει πάνω του όλη 
την ευθύνη για την δολοφονία του Καπερώνη και 
να απαλλάξει τα αδέρφια του. Όταν ρωτήθηκε από 
τους δημοσιογράφους, γιατί δεν περίμενε το δικά-

ΕΓΟΣΕΑΙΚΑ
Μ

ΣΕ ΣΚΟΤΩΜΟ
Νεκρός από ίο χέρι ιαυ 
πατέρα ο ιρονιάς του 
1Qκροκού Ποναριώιπ

στήριο να αποδώσει δικαιοσύνη για το 
φόνο του γιου του εκείνος απάντησε: «Εγώ, μόνος 
μου, δίκασα και καταδίκασα τον φονιά του παιδιού 
μου. Πήρα το αίμα πίσω. Η συνείδησή μου δεν με 
άφηνε να περιμένω τα δικαστήρια». Και συνέχισε 
λέγοντας: «Πριν 13χρόνια, κάποιος συγχωριανός 
μας σκότωσε τον πατέρα μου για τα βοσκοτόπια. 
Κάθισε μόνο 8 χρόνια φυλακή και έκτοτε κυκλο
φορεί ελεύθερος. Αυτή τη φορά πήρα την απόφα
ση να εκδικηθώ»

Η κοινωνία της Σκάλας δέχτηκε με χαρά και ανα
κούφιση τα νέα της δολοφονίας του Ηλία Καπερώνη. Η 
καμπάνα της εκκλησίας του χωριού χτυπούσε χαρμό
συνα και πολλοί από τους κατοίκους μάλιστα, έσπευ
σαν να συγχαρούν τη σύζυγο του Παρασκευά Πρεκεζέ. 
Κωνσταντίνα, για τη πράξη του άνδρα της. Ακόμα και 
στην Αργολίδα που έλαβε χώρα το δεύτερο φονικό, η 
συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης τάχθηκε 
στο πλευρό του πατέρα εκδικητή και μάλιστα πολύς 
κόσμος συγκεντρώθηκε για συμπαράσταση στο Δικα
στικό Μέγαρο Ναυπλίου, κατά την προσαγωγή των τρι
ών αδερφών στον Εισαγγελέα Ναυπλίου κ. Παναγιώτη

Η προσαγωγή του Παρασκευά Πρεκεζέ στον Εισαγγελέα

■ · ' '' . ■
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Γκλεζάκο. Οι κατηγο
ρίες που απαγγέλ
θηκαν εις βάρος του 
Παρασκευή Πρεκεζέ 
ήταν ανθρωποκτονία 
εκ προθέσεως, πα
ράνομη οηλοφορία 

και οπλοχρησία, καθώς και αντίσταση κατά της αρ
χής ενώ για τους αδερφούς του Γιάννη και Γρηγόρη 
συνέργεια σε φόνο. Η τοπική κοινωνία δεν έβλεπε στο 
πρόσωπο του Παρασκευά Πρεκεζέ ένα φονιά, αλλά 
έναν τραγικό πατέρα που απέδωσε δικαιοσύνη για τον 
άδικο και βάρβαρο χαμό του παιδιού του.

Το πιο συγκλονιστικό γεγονός ήταν η αντίδραση 
του πατέρα του Ηλία Καπερώνη. Κυριάκου, όταν έμα
θε τα νέα της δολοφονίας του γιού του από τον Παρα
σκευά Πρεκεζέ. «Τι να πούμε άλλο. Φτάνει πια. Να 
τελειώνει αυτή η ιστορία. Μ ε τον Παρασκευά είμα

στε φίλοι. Πίναμε κρασί 
μαζί και τον αγαπάω. Αν 
χρειαστεί θα πάω να κα
ταθέσω στη δίκη υπέρ 
του... Είναι ένας λογι
κός. ήσυχος άνθρωπος. 
Και για να 'μαι ειλικρι
νής δεν περίμενα να το 
κάνει αυτό που έκανε. 
Όμως όλο το δίκιο είναι 
με το μέρος του».

0 πούρας του Ηλία Καπερώνη. 
Κυριάκος

0 Ηλίας Καπερώνης κηδεύτηκε τελικά στο Άργος 
και όχι στο χωριό του στη Σκάλα Λακωνίας, ενώ στην 
κηδεία του παρευρέθηκε μόνο μια θεία του, συνοδευό- 
μενη για λόγους ασφαλείας από μερικούς χωροφύλα
κες. Οι γονείς του δεν θέλησαν να συνοδεύσουν το παι
δί τους στην τελευταία του κατοικία, απαρνούμενοι το 
ίδιο τους το αίμα υπό το βάρος του στίγματος που είχε 
σκιάσει την οικογένειά τους. «Στην κηδεία του Ηλία 
δεν πήγα, γιατί δεν ήθελα να πάω... Ούτε εδώ στη 
Σκάλα ήθελα να θαφτεί. Να μην κλαίνε δύο μανάδες 
πάνω από τους τάφους και να γίνει φασαρία... Πά
ντως αν δεν τον σκότωνε ο Παρασκευάς και πήγαινε 
στη φυλακή και γύριζε μια μέρα, δεν θα τον δεχόμουν 
στο σπίτι, θα τον αποκλήρωνα από γιο μου...».

Η επιδοκιμασία τόσο από την κοινή γνώμη της 
εποχής, όσο και από τον πατέρα του θύματος, μιας 
πράξης αυτοδικίας, δοσμένης μέσα από τη βία που

γεννά μια βεντέτα, ήταν 
πρωτοφανής. Η αιτία αυτής 
της ευρείας αποδοχής του 
εγκλήματος, θα μπορούσε 
να αποδοθεί στην απέχθεια 
που προκάλεσετο σεξουα
λικό έγκλημα που είχε δι- 
απράξει νωρίτερα το θύμα 
εις βάρος ενός ανήλικου 
αγοριού. Ζώντας σε μια 
κλειστή, συντηρητική κοι-

n kΚ ανείς  
πήγε στη 

κηδεία  
του θάματος

Αθωώστε 
τον φονιά- 

πατέρα 
φώναζε 

το πλήθος
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νωνία, όπου οι σεξουαλικές ιδιαιτερότητες δεν είναι 
αποδεκτές ακόμα και σήμερα και αποτελούν δημόσιο 
στιγματισμό για μια οικογένεια, η διάπραξη ενός φόνου 
με σεξουαλικά κίνητρα ώθησε τον πατέρα του θύματος 
να πάρει το μέρος του δράστη, έχοντας κατά νου ότι 
πιθανώς να είχε αντιδράσει και ο ίδιος κατ' αυτό τον 
τρόπο σε ανάλογη περίπτωση. Παρόλα αυτά, όσο θεμι
τή και αν είναι η οργή και η οδύνη του πατέρα για τον 
ειδεχθή χαμό του παιδιού του. δεν δικαιολογεί πράξεις 
αυτοδικίας σε μια οργανωμένη, ευνομούμενη πολιτεία. 
Το δίκαιο πρέπει να απονέμεται από τη Δικαιοσύνη 
και όχι από το χέρι ή το μαχαίρι του αδικημένου και 
οι παλαιοί εθιμικοί νόμοι της βεντέτας δεν πρέπει να 
έχουν θέση σε μια σύγχρονη κοινωνία, διαφορετικά 
θα επικρατήσουν οι νόμοι της ζούγκλας στις διαπρο
σωπικές σχέσεις και συναλλαγές. ■
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ας προστατεύσουμε το "Κεκτημένο

Αστυνομική Ανασκόπηση είναι ένα από χα μεγαλύτερα και αρχαιότερα 
ελληνικό περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης ενημερωτικού, 
επιμορφωτικού και Μη Κερδοσκοπικού χ α ρ α κ τή ρ α ^ ^

-  ^  Αστυνομικά Χρονικά
I  ϋ ί > % 5  Επιθεώρηση Χωροφυλακής Αστυνομική Ανασκόπηση

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΣ

0 ,7 5 € /μ ιίν α
r

η

9€/χρόνο

δίνεις για το 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 αναξιοπαθούντες 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.
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α) Αναξιοπαθούντος προσωπικού ΕΛ.ΑΣ. 
(τραυματισμοί, ασθένειες, θάνατοι, κ.λπ.)

β) Ορφανών τέκνων προσωπικού ΕΛ.ΑΣ.

γ) Τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών ΕΛ.ΑΣ.
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295.750 €

278.900 €

Συνάδελφε, 
σε ευχαριστώ!



I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ_______________________________________________________
► Των Αστυφύλακα Δημητρίου Τσιρίγκα 

Ειδικού Φρουρού Κων/νου Κούτλα

Το θέμα «Τουρισμός» στην Ελλάδα αποτελεί ένα από τα 
κυριότερα μελήματα του Κράτους κυρίως από το 1950 μέχρι 
σήμερα, δεδομένου, ότι καταβλήθηκαν ιδιαίτερες προσπά

θειες. ώστε να αυξηθεί το ρεύμα των τουριστών, αλλά και 
να διακινηθούν και να διαβιώσουν ευχάριστα οι επισκέπτες 

στη χώρα μας. Το πρώτο ενδιαφέρον που επέδειξε το Ελλη

νικό Κράτος για τον τουρισμό ήταν το 1914. όταν ιδρύθηκε 
με νόμο το «Γραφείο Ξένων και Εκθέσεων». Έκτοτε. έγ ι

ναν ορισμένες προσπάθειες, χωρίς όμως να μπορούν να 
χαρακτηριστούν αξιόλογες, διότι δεν υπήρχε εσωτερικός 

τουρισμός, οι αρχαιολογικοί χώροι δεν τύχαιναν φροντίδας, 

οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, τα λιμάνια και τα μέσα συγκοι
νωνίας δεν ενέπνεαν τους περιηγητές και γενικότερα δεν 
είχαν διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 

τουρισμού.
Για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας, με βάση την 

τουριστική πολιτική που χαράσσει ο Ελληνικός Οργανισμός 
Τουρισμού, είναι απαραίτητη η διασφάλιση αυτών των προ
ϋποθέσεων. προκειμένου να διαμορφωθεί και η αναγκαία 

«τουριστική συνείδηση». Ο Ε.Ο.Τ. μελετά και καταρτίζει τα 
τουριστικά προγράμματα, ενώ εισηγείται και τη νομοθετική 

ρύθμιση όλων των θεμάτων, που διαμορφώνουν την του

ριστική πολιτική. Όμως, λόγω του προορισμού του και της

διάρθρωσης των Υπηρεσιών του, δεν καθίσταται δυνατό, να 
αναλάβει την ευθύνη της εφαρμογής των τουριστικών διατά

ξεων με αποκλειστικά δικά του όργανα. Για τον λόγο αυτό, η 
ευθύνη αυτή ανατέθηκε στα Σώματα Ασφαλείας, τα οποία 

διαθέτουν, όχι μόνο την κατάλληλη οργάνωση καλύπτοντας 

ολόκληρη την Επικράτεια, αλλά έχουν και τη νομική εξου
σιοδότηση της πολιτείας για τη δίωξη των παραβατών των 
νομικών διατάξεων. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό, ότι η εφαρ

μογή της τουριστικής νομοθεσίας και των διατάξεων της, 

αποτελεί μέρος της αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας.
Τούτων δοθέντων, με τον Νόμο 6450/1935 προβλέφθη- 

κε η ίδρυση της «Διεύθυνσης Τουριστικής Αστυνομίας», 
η οποία αρχικώς αποτέλεσε Διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. και άρ
χισαν έτσι να λειτουργούν με προσωπικό της Αστυνομί
ας Πόλεων ε ιδ ικές  Τουριστικές Υπηρεσίες στις μεγάλες 

πόλεις (Αθήνα. Πειραιάς, Πάτρα. Κέρκυρα). Παρομοίως, 
οι Υπηρεσίες στα υπόλοιπα τουριστικά κέντρα επανδρώθη
καν με όργανα του Σώματος Χωροφυλακής (Θεσσαλονίκη, 

Αιδηψός. Κόρινθος. Λουτράκι. Υπάτη. Ναύπλιο, Ολυμπία. 

Δελφοί), ενώ στην εδαφ ική αρμοδιότητα της Χωροφυλα
κής υπήρχαν και άλλοι χαρακτηρισμένοι αρχαιολογικοί ή 

ιστορικοί χώροι και ιαματικές πηγές. Ο σκοπός της Του
ριστικής Αστυνομίας, όπως ορίστηκε στο Π.Δ. της 4/25
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Μαΐου 1935, ήταν η υποβοήθηση των κάθε φύσης σκοπών 
του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και η εφαρμογή 
σε ολόκληρο το Κράτος των σχετικών νομικών διατάξεων. 
Η προσφορά της. ιδίως από τη δεκαετία του '50 και έπει
τα. κρίνεται αξιέπαινη, αφού άσκησε ελέγχους -μεταξύ 

άλλων- σε ξενοδοχεία, εστιατόρια ή κέντρα ψυχαγωγίας 

και επόπτευσε πλοία, αεροπλάνα, σιδηροδρόμους και κά

θε συγκοινωνιακό μέσο. Συνάμα, έλεγξε τη δραστηριότητα 

μικροπωλητών. επιχειρηματιών ή όσων ασκούσαν συναφές 

με τον τουρισμό επάγγελμα και γενικότερα εξασφάλισε -με 

τη λήψη μέτρων- την άνετη και ασφαλή άφιξη, διαμονή και 
αναχώρηση των επισκεπτών.

Επιπλέον, με την αύξηση της τουριστικής κίνησης κατά τη 

δεκαετία του ’60 προέκυψαν ορισμένες δυσχέρειες για την 
Διεύθυνση Τουριστικής Αστυνομίας, η οποία για να ανταπο- 
κριθεί στα καθήκοντά της. έπρεπε να ιδρύσει περισσότερες 

Υπηρεσίες στην περιφέρεια. Το γεγονός αυτό καθιστούσε 
δύσκολο τον έλεγχο και την εποπτεία των Υπηρεσιών της κι 

έτσι επιβλήθηκε η ανάγκη αναδιάρθρωσής της. Με τον τρόπο 
αυτό από μικτή Υπηρεσία που ήταν, με τον Α.Ν. 297/196Θ 
καταργήθηκε και αντ’ αυτής ιδρύθηκαν δύο Διευθύνσεις 
Τουριστικής Αστυνομίας, υπαγόμενες αντίστοιχα στα 
Αρχηγεία Αστυνομίας Πόλεων και Χωροφυλακής. Ετσι, η 

Αστυνομία Πόλεων εξακολούθησε να έχει την ευθύνη για τις 
μεγάλες πόλεις (Αθήνα. Πειραιά. Πάτρα. Κέρκυρα), ενώ στην 

υπόλοιπη επικράτεια η ευθύνη ανατίθεται σε περιφερειακές 
Υπηρεσίες της Χωροφυλακής. Αξιο αναφοράς είναι και το 
γεγονός, ότι οι υπηρετούντες στην Τουριστική Αστυνομία 

επιλέγονται με κριτήριο το ήθος, τη μόρφωση, ενώ απαραί

τητη προϋπόθεση ήταν και η γνώση τουλάχιστον μιας ξένης 

γλώσσας. Παράλληλα, τα θέματα τουρισμού αποτελούσαν 
αντικείμενο διδασκαλίας στις Σχολές των Αστυνομικών 

Σωμάτων, ενώ ακολουθούσαν μετεκπαιδεύσεις σε ειδ ικά 
σεμινάρια και επιμορφώσεις σε θέματα ξένων γλωσσών. 

Υγειονομικού Κανονισμού αλλά και Αγορανομίας.

Η Ελληνική Πολιτεία κατανόησε πρώιμα το γεγονός ότι 
η κατάλληλη τουριστική οργάνωση αποτελεί πρωταρχικής 

σημασίας παράγοντα για την τουριστική ανάπτυξη και ότι κρί- 
νεται απαραίτητη για τη σωστή εκτίμηση, την ορθολογιστική 

μελέτη και αξιολόγηση του τουρισμού. Η Τουριστική Αστυ
νομία επομένως, ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολύπλευρης 
τουριστικής αποστολής, είναι διαχρονικά βασικός παράγοντας 

τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της χώρας.

Στις επόμενες δεκαετίες η Τουριστική Αστυνομία ανα
βαθμίστηκε σε όλα τα επίπεδα και αποτέλεσε έναν από τους 

σπουδαιότερους φορείς για την εφαρμογή της τουριστικής 
πολιτικής, ενώ συνάμα συνέδραμε σε μεγάλο βαθμό στην 

ουσιαστική αστυνόμευση γενικότερα και στην εφαρμογή των 
σχετικών με τον τουρισμό Νόμων ειδικότερα.
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To τηλεφωνικό κέντρο (171) παροχής τουριστικών πληροφοριών 
της Διεύθυνσης Τουριστικής Αστυνομίας

Η Τουριστική Αστυνομία έξω οπό το Μουσείο 
στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού

Σταθμός στην ιστορία της Τουριστικής Αστυνομίας ήταν η 

ίδρυση και λειτουργία του Τηλεφωνικού Κέντρου παροχής 

πληροφοριών τουριστικού ενδιαφέροντος (με αριθμό κλήσης 
171) στα τέλη της δεκαετίας του 70. με αξιόλογη καθημερινή 

δραστηριότητα για την εξυπηρέτηση ημεδαπών και αλλοδα

πών τουριστών και ταυτόχρονη υποβοήθηση της κυβερνητικής 

πολιτικής για τον τουρισμό με πολλαπλά μάλιστα οφέλη. Το 
τηλεφωνικό Κέντρο που λειτουργούσε καθημερινά σε 2Αωρη 
βάση, στελεχώθηκε με γλωσσομαθείς αστυνομικούς, που 
παράλληλα διέθεταν και ειδικές γνώσεις, προσφέροντας με 

ταχύτητα και ακρίβεια πολύτιμες πληροφορίες προς διευκό

λυνση των ενδιαφερομένων.

Το έτος 1984 με το Νόμο 1481 "περί Οργανισμού Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξεως” και την ενοποίηση Χωροφυλακής 
και Αστυνομίας Πόλεων, οι Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας 

καταργήθηκαν, αλλά με Προεδρικά Διατάγματα του 1984.1987 

και 1988, οι αρμοδιότητες της Τουριστικής Αστυνομίας ανα
τέθηκαν στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και Σταθμούς. 

Τελικά, με νεότερο Νόμο του1993 η Τουριστική Αστυνομία 
επανασυστάθηκε

Στις μέρες μας με την επικείμενη αναδιάρθρωση των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 7/2017 -  Φ.Ε.Κ. 
14/Α/09.02.2017) και όπως ορίζουν το άρθρα 101 και 105. δη- 
μιουργούνται Τμήματα και Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας 
στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Νομών Στην εσωτερική διάρ
θρωση των Τμημάτων Τουριστικής Αστυνομίας προβλέπεται 

η λειτουργία Γραφείου Τουρισμού, το οποίο είναι αρμόδιο για 
την εφαρμογή των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας και 

την εξυπηρέτηση των τουριστών, την εκτέλεση προγραμμάτων 

τουριστικής αστυνόμευσης και τη συγκέντρωση απαραίτητων 
στοιχείων τουριστικού ενδιαφέροντος. Οι Σταθμοί Τουριστι
κής Αστυνομίας θα ασκούν επίσης στην περιοχή δικαιοδοσίας 

τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω Τμημάτων. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η σύσταση Γραφείων Τουρισμού 
σε Αστυνομικά Τμήματα περιοχών υψηλού τουριστικού εν

διαφέροντος. όπως της Αρχαίας Ολυμπίας, της Μυκόνου, της

Θάσου και της Κατερίνης, με τις ίδιες αρμοδιότητες Τμημάτων 
και Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας.

Τελικά, ο Τουρισμός δεν είναι μόνο μετακίνηση ανθρώπων 
αλλά και ιδεών, πολιτισμικών χαρακτηριστικών, νοοτροπιών 

και κουλτούρας, με την Αστυνομία να τον υπηρετεί ποιοτικά 

κι αυτός να ανταποδίδει τα ανάλογα! ■
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I  ΑΦΙΕΡΩΜΑ
► Του Ανβ/μου Οδυσσέα Παππά

Ο

V

.Γιώργος Κλήμης φέ
ρει το βαθμό χου Υπα- 
στυνόμου Α ' και υπη

ρετεί στη Διεύθυνση Επικοι
νωνίας Α.Ε.Α.. Είναι πτυχιού- 
χος του Τμήματος Ιστορίας & 
Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.. 
του Τμήματος των Ανθρωπι
στικών Σπουδών στον Ελλη
νικό Πολιτισμό του Ε.Α.Π., ε ί
ναι υποψήφιος Διδάκτωρ του 

Παντείου Πανεπιστημίου και έχει συγγράφει δώδεκα βι
βλία ιστορικού & λογοτεχνικού περιεχομένου. Παράλλη
λα, είναι ιδρυτής του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θ ε
ατρικού Εργαστηρίου Τέχνης και Λόγου με την επωνυμία 
«ΘΕΣΠΙΣ». τα μέλη και οι συντελεστές του οποίου το 2016 
βραβεύτηκαν με Έπαινο από τον «Όμιλο για την UNESCO 
Πειραιώς και Νήσων» για την αυθεντικότητα της παράστα
σης, αλλά και για την πιστή απόδοση από το αρχαίο κείμε
νο στη νεοελληνική γλώσσα και των θεατρικών διαλόγων, 
που επιμελήθηκε ο ίδιος προσωπικά.

Πότε ιδρύθηκε το θεατρικό σας εργαστήριο 
και γιατί επιλέξατε το όνομα «Θέσπις»;

Η ιδέα για την ίδρυση ενός ερασιτεχνικού θεατρικού εργα
στηρίου υπήρχε για πολλά χρόνια αλλά έπρεπε να διαμορφω

θούν οι κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να είμαστε αντά
ξιοι των απαιτήσεων ενός τέτοιου δύσκολου εγχειρήματος. 
Αυτό έγινε τελικά το καλοκαίρι του 2015, κατόπιν επανειλημ
μένων συζητήσεων με ανθρώπους που κινούνται στον χώρο 
του θεάτρου και της τηλεόρασης. Σχετικά με την ονομασία 
του θεατρικού εργαστηρίου μας, ακολουθήσαμε τις ιστορι
κές πηγές, ακολουθώντας την πορεία ενός μεγάλου ονόματος 
της αρχαιότητας, του θέσπη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος που 
βρέθηκε απέναντι από ένα μέλος του Χορού και αποκρινόταν 
σε πεζό λόγο, εισάγοντας την καινοτομία της χρησιμοποίησης 
του διαλόγου. Αυτό έγινε περί τα μέσα του ΣΤ' αιώνα π.Χ. και 
έτσι ξεκίνησε ο διαχωρισμός του "εξάρχοντα", του πρώτου 
του Χορού, ο οποίος με παρεμβολή στο διθύραμβο, απήγγελ- 
λε σε άλλο μέτρο και με διαφορετική μελωδία από το Χορό. 
Ως αποτέλεσμα ο “εξάρχων" πραγματοποιούσε διάλογο με το 
Χορό και παράλληλα αποκρινόταν στις ερωτήσεις του. Έτσι, 
γεννήθηκε και η ονομασία "υποκριτής", που με την σύγχρονη 
έννοια ονομάζουμε τον "ηθοποιό". Ο Θέσπις, στην πορεία του 
χρόνου οργάνωσε και έναν θίασο, γράφοντας πάντα έργα σε 
διαλογική μορφή και με χορικά μέρη και άρχισε να περιο
δεύει στην τότε Ελληνική Επικράτεια, παρουσιάζοντας τη νέα 
αυτή έκφραση που ήταν πρωτόγνωρη για εκείνη την εποχή, 
γνωρίζοντας μάλιστα την αποθέωση από το κοινό. Γι' αυτό 
το λόγο ονομάσαμε το θεατρικό μας εργαστήριο «Θέσπις», 
αφενός για να τιμήσουμε αυτή τη μεγάλη μορφή, αφετέρου 
λόγω της καινοτομίας μας να ενσωματώσουμε την αναηα-
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ I

ράσταση του τελετουργικού δρωμένου που γινόταν πριν από 
τους θεατρικούς αγώνες την αρχαία εποχή.
Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην ιδέα της δημιουργίας 
ενός θεατρικού εργαστηρίου και με τι τρόπους υλοποιήθηκε;

Το βασικό κίνητρο που οδήγησε στη δημιουργία του θε
ατρικού εργαστηρίου, ήταν ότι θέλαμε να προσφέρουμε στις 
νέες γενιές, τις αξίες που κληρονομήσαμε από τους προγό
νους μας. με τα ιδανικά και τους προβληματισμούς, όπως 
αυτά αποτυπώνονται σε ένα κλασικό κείμενο, χωρίς όμως 
σύγχρονες παρεμβολές, ώστε να γνωρίσουν έστω και κατά 
προσέγγιση τον τρόπο σκέψης των μεγάλων Ελλήνων δημι
ουργών. Ως προς την υλοποίηση της όλης ιδέας υπήρχε 
και δυστυχώς συνεχίζει να υφίσταται ο σκόπελος 
της χρηματοδότησης, ωστόσο με τα πενιχρά μέσα 
που διαθέτουμε και με χρήματα που προέρχο
νται αποκλειστικά από εμάς, ανεβάζουμε ποιο
τικές παραστάσεις που δεν έχουν να ζηλέψουν 
απολύτως τίποτα από αυτές όπου συμμετέχουν 
χορηγοί, γνωρίζοντας την επιτυχία σε διάφορα 
πολιτιστικά φεστιβάλ. Για αυτό το λόγο, θα ήθελα 
να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη και τους 
συντελεστές του θιάσου για την έως τώρα στήριξη και 
προσφορά τους.

Ποια η γνώμη σας για την αποτύπωση των αρχαίων έργων 
με τις σύγχρονες θεατρικές επιταγές;

Ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες και σε ότι αφορά στην 
αποτύπωση των αρχαίων έργων σε θεατρικές σκηνές, έχει διαπι
στωθεί το φαινόμενο της πλήρους αλλοίωσης του κλασικού και η 
ενσωμάτωση του στις επιταγές της σύγχρονης εποχής. Σε αυτή 
τη μεταβολή, συνήθως, οι ευθύνες βαραίνουν τόσο τον εκάστοτε 
σκηνοθέτη και το άτομο που απέδωσε το έργο στη νεοελληνική 
γλώσσα, όσο και αυτόν που ασχολήθηκε με τους θεατρικούς δι
αλόγους. Όποια λοιπόν απόπειρα ερμηνείας και αποτύπωσης του 
έργου κι αν επιχειρείται. θα πρέπει να γίνεται με προσοχή, διότι 
οι υποκειμενικές και αυθαίρετες επεμβάσεις καθιστούν δυσπρό
σιτη την ενσωμάτωση του σύγχρονου κοινού στην πραγματικότη
τα εκείνης της εποχής. Έτσι η έννοια του κλασικού παύει πια να 
έχει την προγενέστερη αδιαμφισβήτητη αξία και νοηματοδοτείται 
με άλλο τρόπο. Η αρχική δημιουργός σκέψη του συγγραφέα, 
ως μοναδική πηγή εκπόρευσης του νοήματος του έργου δεν θα 
πρέπει να αμφισβητείται από κανέναν, ενώ το ίδιο το κείμενο, ως 
αυτοδύναμη πηγή σημασίας, δεν πρέπει να επιδέχεται λανθασμέ
νο κριτικό λόγο, που θα νομιμοποιεί μια διαφορετική ερμηνεία. 
Γιατί σε διαφορετική περίπτωση το κέντρο βάρους μετατοπίζεται 
από το δημιουργό και το έργο του στην υποκειμενικότητα του 
εκάστοτε σκηνοθέτη ή επιμελητή διαλόγων οδηγώντας σε ένα 
νέο προϊόν που σαφώς διαφοροποιείται ποιοτικά από κάθε άλλο 
προγενέστερο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, διαμορφώνεται στην

εποχή μας μια άλλη άποψη για την ερμηνεία των αρχαίων έργων, 
που παρουσιάζει κενά και ελλείψεις, με αποτέλεσμα το κοινό 
να γίνεται μάρτυρας μιας παραποίησης του κλασικού κειμένου 
καθώς κάποιοι σκηνοθέτες επιχειρούν με φαντασιακά και υπο
κειμενικό στοιχεία να προβάλλουν έναν κόσμο, που διατείνονται 
ότι είναι ουτοπικός, ενώ στην ουσία υπήρξε "πραγματικός".

Τι χαρακτηριστικά έχουν οι παραστάσεις σας
και γιατί διαφέρουν από αυτές των υπολοίπων θιάσων.
που ανεβάζουν παρόμοια έργα;

Οι θεατρικές παραστάσεις μας. έχουν την ιδιαιτερότητα να 
αγγίζουν σε ερμηνεία το πρωτότυπο κείμενο με κύριο χαρα

κτηριστικό τη μη απόκλιση από το σύνολο των κανόνων, 
των ιδεών και των θεσμών που απαιτεί το πλαίσιο της 

αυθεντικότητας. Τα έργα που «ανεβάζουμε» παίζο
νται όπως παίχθηκαν στην Αθήνα τον Ε' αιώνα με 
ειδικά χτενίσματα και μακιγιάζ, κουστούμια, αρ
χαία μουσικά όργανα κλπ. Βέβαια, κάποια στοιχεία 

αναγκαστικά έχουν εισαχθεί από την εποχή μας, 
μιας και δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να αποφευ

χθούν. αλλά δεν αποκλίνουν από αυτά που ακολουθού
με ως βασικά πρότυπα. Επίσης, ενσωματώνουμε με ιδιαίτε

ρο τρόπο, σε μικρογραφία, την κατά προσέγγιση αναπαράσταση 
του τελετουργικού δρωμένου, που γινόταν πριν τους θεατρικούς 
αγώνες στην αρχαία Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε το 
συμβολικό χαρακτήρα της ιδέας της ιερότητας του θεάτρου.

Ποια είναι η λειτουργία και ο ρόλος των παραστάσεων σας;
Κάθε θεατρική παρουσίαση ενός έργου, που προέρχεται από 

την αρχαιότητα, έχει λειτουργία ανθρωπογνωστική και ο ρόλος 
της είναι εκπαιδευτικός, αφού η αναπαράσταση ανθρώπινων κα
ταστάσεων και αντιδράσεων διευρύνει τις γνώσεις του θεατή για 
την ανθρώπινη φύση και την αντίληψη του για τους κοινωνικούς 
θεσμούς. Σκοπός όλων των συντελεστών μας. είναι η συναισθημα
τική συμμετοχή των θεατών στα διαδραματιζόμενα γεγονότα, για 
να μπορέσουν να οδηγηθούν στη λύτρωση, στον εξαγνισμό ή στην 
προσωπική ικανοποίηση μέσα από καταστάσεις που προκαλούν 
κριτική σε πρόσωπα και θεσμούς. Με αυτόν τον τρόπο οι θεατές 
στο τέλος κάθε παράστασης, γίνονται πνευματικά σοφότεροι, έχο
ντας κατανοήσει βαθύτερα τις ηθικές αντιλήψεις περί δικαίου που 
περιβάλλουν την κοινωνία.
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Τι είναι αυτό που επιδιώκετε να αποκομίζουν οι θεατές μετά 
το τέλος μιας παράστασης σας:

Απώτερος στόχος είναι να μπορεί ο θεατής να προβαί
νει στην ταυτόχρονη αναλυτική και συνθετική πρόσληψη 
των επιμέρους σημειωτικών συστημάτων της παράστασης. 
Ακόμα, να μπορεί να αντιληφθεί τη σχέση της ερμηνείας 
των υποκριτών και του κειμένου και την αμφίδρομη αντί
δραση που δημιουργείται μεταξύ σκηνικού δρώμενου και 
θεατή.
Η προετοιμασία των παραστάσεων σας με ποιο τρόπο γίνεται;

Οι παραστάσεις μας προετοιμάζονται με γνώμονα: α) 
τη βαθύτερη κατανόηση του αρχαίου κειμένου, β) την παι
δεία που προέρχεται από τον κόσμο των ιδεών της αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας, γ) την αισθητική απόλαυση και 
καλλιέργεια, δ) και τέλος, τη κατάδειξη των διαχρονικών 
αξιών της αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας μέσα από το 
συγκινησιακό βίωμα και τη διανοητική εγρήγορση, που το 
θέατρο γεννά.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο θεατρικό εργαστήριο σας;
Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει και μάλιστα χω

ρίς να έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με την θεατρική τέχνη.

διότι οι συντελεστές του εργαστηρίου μας. καθοδηγούν 
όσους προσέλθουν κάτω από επαγγελματικό πλαίσιο και 
αυτό διακρίνεται αμέσως από το γεγονός ότι μέσα σε πο
λύ μικρό χρονικό διάστημα ο συμμετέχων είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός θεατρικού ρόλου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για όσους συμμετέχουν στη θε
ατρική ομάδα, είναι να αισθάνονται βαθειά αγάπη για τον 
Ελληνικό πολιτισμό και ιερόν δέος προς τον αρχαίο θέατρο. 
Αξίζει να επισημάνω. ότι το θεατρικό μας εργαστήριο είναι 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χωρίς κανένα οικονομικό 
κόστος με δίδακτρα και συνδρομές, αλλά και χωρίς κάποια 
οικονομική απολαβή για τους συμμετέχοντες και μπορεί να 
προσέλθει ο καθένας, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, με 
μόνη υποχρέωση τη συμμετοχή του. στο τέλος της περιόδου, 
στις παραστάσεις του εργαστηρίου. ■

Πληροφορίες για το πρόγραμμα εκδηλώσεων;
•  Email: theatrical.thespis@gmail.com
•  Ιστοσελίδα; http://theatrical-thespis.emyspot.com

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
Σ Τ Ι Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ

Γ.Α.Δ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ(Π.Ράλλη)
Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 
Α.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ (Καισαριανή)
ΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ευκλείδης)

υφέρονται 2 -3 διαφορετικά φαγητά ημερησίως

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

.;. Τ ιμ έ ς :  Γεύμ α  &  Δ ε ίιιν ο  3 ευρώ , Μ ό νο  δ ε ίπ ν ο  2 ευρώ

Καθημερινά: 12 .00-16 .30  και 19 .00-23 .00 , Κυριακές & Αργίες προσφέρεται μόνο Γεύμα

mailto:theatrical.thespis@gmail.com
http://theatrical-thespis.emyspot.com


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκπ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ  
ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αστυνομικούς που νοσηλεύονται στο 401 Γενικό Στρατιωτι
κό Νοσοκομείο Αθηνών, επισκέφτηκαντη Μεγάλη Πέμπτη 
13 Απριλίου 2017. ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών 
κ. Νίκος Τόσκας μαζί με το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη και τον Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσου- 
βάλα Κατά την επίσκεψή τους, η οποία πραγματοποιήθη
κε στο πλαίσιο των εορτών του Πάσχα, συνοδεύονταν από 
τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη και το Δ ι
ευθυντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού, Υποστράτηγο (ΥΓ)
Ηλία Μαλεβίτη. Τους επισκέπτες υποδέχτηκε η Διοίκηση του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών και 
μαζί με τους θεράποντες ιατρούς, τους ενημέρωσαν για την κατάσταση της υγείας των αστυνομικών. Η Πολιτική και 
Φυσική Ηγεσία προσέφερε συμβολικά δώρα στους νοσηλευόμενους αστυνομικούς, στους οποίους ευχήθηκε καλή 
Ανάσταση και ταχεία ανάρρωση,

ΕΠΙΣΚΕΨ Η ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

Διήμερη επίσκεψη στο Βελιγράδι πραγματοποίησε στις 18 
και 19 Απριλίου 2017 ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερι
κών κ. Νίκος Τόσκας. Στη διάρκεια της επίσκεψης συναντή
θηκε και είχε διμερείς συνομιλίες σε εξαιρετικά φιλικό κλί
μα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εσω
τερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας Nebojsa Stefanovic.
Επίσης, επισκέφθηκε τον πύργο Νεμπόισα, τόπο κράτησης 
και εκτέλεσης του Ρήγα Φεραίου. ενώ κατέθεσε στεφάνι 
στο μνημείο με τον αδριάντα του Νεομάρτυρα, σε κεντρική 
πλατεία του Βελιγραδιού. Σε κοινή συνέντευξη τύπου που 
πραγματοποιήθηκε χθες στην έδρα της σερβικής κυβέρνησης, οι δύο υπουργοί διεμήνυσαν ότι τα υπουργεία Εσωτε
ρικών της Ελλάδας και της Σερβίας θα επιδιώξουν το επόμενο διάστημα να εντείνουν τη συνεργασία στους τομείς της 
τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων μορφών εγκλήματος, καθώς και της καταπολέμησης της πα
ράνομης μετανάστευσης. Τα αποτελέσματα των σχετικών ενεργειών, προβλέπεται να παρουσιαστούν μετά τη συνάντη
ση των πρωθυπουργών των δύο χωρών στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
0 κ. Stefanovic ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη θέση αρχών της να μην αναγνωρίσει τη μονομερώς ανακηρυχθείσα ανε
ξαρτησία του Κοσόβου και για το σεβασμό της στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Σερβίας. Επεσήμανε ότι 
με τον κ. Τόσκα συζήτησε επίσης τα περαιτέρω βήματα στην πορεία της Σερβίας προς την Ε.Ε.. για την οποία η Σερβία έχει 
τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας. Προσέθεσε ότι θέμα συζήτησης ήταν και η συνεργασία στον τομέα των φυσικών κατα-
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στροφών, κάτι που αποτελεί κοινό πρόβλημα 
και όπου μόνο μια άμεση και αποτελεσματική 
ανταπόκριση μπορεί να εγγυπθεί τη διάσωση 
των ανθρώπων. Τόνισε δε ότι «βρίσκονται σε 
εξέλιξη οι προετοιμασίες για αρκετές συγκε
κριμένες συμφωνίες» και ότι «στην κοινή συ
νεδρίαση των δύο κυβερνήσεων φέτος στην 
Ελλάδα, θα παρουσιαστούν τα συγκεκριμένα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί».
Ο κ. Τόσκας ανέφερε ότι στη συνάντηση 
έγινε λόγος για την κατάσταση στην περι
οχή, συζητήθηκαν οι κίνδυνοι και οι απει

λές που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, ενώ έγινε μνεία και στην αναβάθμιση της συνεργασίας στον τομέα των αστυ
νομικών, πυροσβεστικών υπηρεσιών και άλλων δυνάμεων που διαθέτουν τα υπουργεία Εσωτερικών. Τόνισε ότι η 
Σερβία είναι φίλη χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις, ότι και οι δύο χώρες αποτελούν 
πυλώνες σταθερότητας σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και στο οποίο συνεχώς εμφανίζονται 
απειλές και κίνδυνοι, ενώ υπογράμμισε ότι «το καθήκον όλων μας είναι να εργαστούμε για τη βελτίωση της κατά
στασης προς όφελος των πολιτών μας».
Ακολουθεί απομαγνητοφωνημένο κείμενο των δηλώσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών:
« Με μεγάλη χαρά συνάντησα σήμερα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Σερβίας και υπουργό Εσωτερικών με τον οποίο 
συζητήσαμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Συζητήσαμε την κατάσταση στην περιοχή μας. περιγράφαμε τους κινδύνους 
και τις απειλές και προσπαθήσαμε να βρούμε τόπους κοινής συνεργασίας σε θέματα που αφορούν στην αστυνομία, στην 
πυροσβεστική και τις άλλες δυνάμεις των υπουργείων Εσωτερικών με τις οποίες μπορούν να υπάρξουν κοινές συνεργασί
ες. Η Σερβία είναι μια φίλη χώρα με την οποία υπάρχουν παραδοσιακοί δεσμοί, ιστορικοί, πολιτιστικοί. Μόνο κοινά σημεία 
υπάρχουν μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας. Οι δύο χώρες είναι πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή, σε ένα περιβάλλον το 
οποίο δεν είναι απόλυτα σταθερό και στο οποίο εμφανίζονται συνεχώς καινούργιες απειλές και κίνδυνοι. Οφείλουμε, λοιπόν, 
όλοι να συμβάλουμε στη σταθερότητα του περιβάλλοντος και στη βελτίωση των συνθηκών των πολιτών μας. Συμφωνήσα
με. λοιπόν, όπως προανέφερε και ο συνάδελφός μου υπουργός, να εντείνουμε τις συνεργασίες μεταξύ των αστυνομιών για 
την αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών και του κοινού εγκλήματος, γιατί δυστυχώς το κοινό έγκλημα δεν γνωρίζει 
σύνορα, μπορεί να έρθει από πολύ μακριά και να προκαλέσει μεγάλο κακό στη ζωή των πολιτών μας. Συνεννοηθήκαμε και 
συμφωνήσαμε να υπάρχει συνεχής πληροφόρηση και συνεργασία στα θέματα που έχουν σχέση με το προσφυγικό/μετα- 
ναστευτικό. να εντείνουμε τη συνεργασία στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, γιατί δυστυχώς στην περιοχή μας 
έχουμε και δασικές πυρκαγιές και σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, οι οποίες μάλιστα εντείνονται με τις αλλαγές 
των κλιματικών συνθηκών. Αυτές οι προσπάθειες θα ενταθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και θα επιβεβαιωθούν στη 
συνάντηση μεταξύ των Π/Θ των δύο χωρών που θα γίνει σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αντιπρόεδρο της Κυβέρ
νησης και τους υπόλοιπους που ενεπλάκησαν στην επίσκεψη για τη φιλοξενία, πάντα υπάρχει καλή φιλοξενία εκ μέρους 
του σερβικού λαού, για την καλή συνεργασία που έχουμε και ακόμη καλύτερη συνεργασία που θα έχουμε στο μέλλον».

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜ Η Η ΕΠΙΣΚΕΨ Η ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ FRONTEX  
Φ ΑΜ Π ΡΙΣ ΛΕΖΕΡΙ ΣΤΟ Υ.ΝΑ.Ν .Π .

Την τεράστια πρόοδο που έχει κάνει η Ελλάδα στη φύλαξη των θαλασσίων και των χερσαίων συνόρων της. τόνισε ο 
Εκτελεστικός Διευθυντής της FRONTEX , Φαμπρίς Λεζερί, κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη
σιωτικής Πολιτικής.
Ακολούθησε ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κου- 
ρουμπλή, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Μουζάλας. ο Αναπληρωτής Υπουρ
γός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριος Σαντορινιάς, ο Γε
νικός Γραμματέας Ναυτιλίας κ. Διονύσης Χαράλαμπος Καλαματιανός, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών 
κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Σταμάτης 
Ράπτης, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, η Γενική Επιθεωρήτρια Αστυνομίας Αλλοδα
πών και Προστασίας Συνόρων. Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη και πλήθος υπηρεσιακών παραγόντων. Η ελληνι-
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κή πλευρά εξέφρασε τη συμφωνία της με τη διενέργεια 
αξιολόγησης των υπηρεσιών εποπτείας των συνόρων και 
έθεσε θέματα ενίσχυσης του ειδικού εξοπλισμού για την 
επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων, λόγω της ιδιαιτερό
τητας που παρουσιάζει η θάλασσα στο Αιγαίο. 0 κ. Κου- 
ρουμπλής τόνισε ιδιαίτερα τα θετικά αποτελέσματα που ση
μείωσε το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας στη διάσωση 
των προσφύγων. Κυρίως σημείωσε τον ανθρωπισμό και την ψυχική γενναιότητα που δείχνουν κάθε μέρα τα πληρώμα
τα που σώζουν ζωές, κυρίως στη θάλασσα και ζήτησε να παραμείνει η έδρα της FR0NTEX στον Πειραιά. 0 Υπουργός 
Μετανάστευσης κ. Γιάννης Μουζάλας, τόνισε ότι η πραγματικότητα είναι πως στην Ελλάδα αναπνέουμε καλύτερα λόγω 
της συμφωνίας της ΕΕ με την Τουρκία, συμφωνία που πρέπει να υπερασπιστούμε. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτε
ρικών κ. Νίκος Τόσκας αναφέρθηκε στα γενικότερα ζητήματα αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή και σημείωσε ότι 
η πρακτική του κλεισίματος συνόρων στα Βαλκάνια, δεν αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τη δημιουργία συν
θηκών ασφάλειας στην Κεντρική Ευρώπη. Μετά το τέλος της σύσκεψης, οι κ.κ. Λεζερί, Κουρουμπλής. Μουζάλας και 
Τόσκας έκαναν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α.

0 Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας συναντήθηκε με μέλη της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βου
λής των Αντιπροσώπων των Η.Π.Α. που επισκέπτονται τη χώρα μας. Τα μέλη της Επιτροπής, συνοδευόμενα από τον 
Geoffrey Pyatt, πρέσβη των Η.Π.Α. στην Αθήνα, ενημερώθηκαν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗ ΚΑΙ ΤΟΣΚΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ WOLFGANG SOBOTKA

0 Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσω
τερικών κ. Νίκος Τόσκας. συναντήθηκαν (10/05/2017) με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας 
της Αυστρίας Wolfgang Sobotka. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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ΕΠΙΣΚΕΨ Η ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜ Ο ΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης 
Αναγνωστάκης επισκέφτηκε το διήμερο 31 Μαρτίου και 
1 Απριλίου 2017. τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Δ ι
εύθυνση Κρήτης, όπου παρευρέθηκε στα αποκαλυπτήρια 
του ανεγερθέντος στην έδρα της. Μνημείου Πεσόντων στο 
Καθήκον Αστυνομικών και πραγματοποίησε τα εγκαίνια 
γυμναστηρίου του Αστυνομικού Τμήματος Λασιθίου. Κα
τά τη διάρκεια της επίσκεψης, τον κ. Γενικό Γραμματέα 
συνόδευαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλόκης 
και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιοικητικής Υποστήριξης 
και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου. Υποστράτη
γος Ανδρέας Δασκαλάκης. Ειδικότερα, την Παρασκευή 31 
Μαρτίου 2017 ο κ. Αναγνωστάκης μετέβη στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Ηρακλείου, όπου τον υποδέχτηκε ο Γενικός 
Π εριφερειακός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Κρήτης, Υπο
στράτηγος Κωνσταντίνος Λαγουδάκης και ο Αναπληρω
τής Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. 
Αστυνομικός Διευθυντής Παντελής Κεφαλιανάκης. Εκεί 
συναντήθηκε με αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αστυνο
μίας Ηρακλείου, όπου είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί 
εκτενώς σε θέματα αστυνομικού και ευρύτερου ενδια
φέροντος τα οποία απασχολούν τις Υπηρεσίες του νομού. 
Ακολούθως απογευματινές ώρες μετέβη στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Λασιθίου όπου τον υποδέχθηκε ο Διευθυντής 
της. Αστυνομικός Υποδιευθυντής Εμμανουήλ Παπαδάκης. 
Σε συνάντηση που πραγματοποίησε με αξιωματικούς της 
Διεύθυνσης είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί εκτενώς 
σε θέματα αστυνομικού και ευρύτερου ενδιαφέροντος 
που απασχολούν τις Υπηρεσίες του νομού, ενώ παράλληλα 
παρευρέθηκε στην εκδήλωση εγκαινίων του γυμναστηρί
ου του Αστυνομικού Τμήματος Λασιθίου. εγκαινιάζοντας 
το χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της 
Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λασιθίου. Στην εκδή
λωση παρευρέθηκαν επίσης ο εκπρόσωπος της Π εριφέ
ρειας Λασιθίου, Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ 
Κλώντζας. ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Αγίου Ν ικολά
ου, Αντιδήμαρχος κ. Σπύρος Μασσάρος, εκπρόσωποι της 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. και συνδικαλιστικών φορέων της Κρήτης, εκ 
πρόσωποι Υπηρεσιών και Φορέων του Λασιθίου καθώς 
και αστυνομικό προσωπικό. Το Σάββατο 01 Απριλίου 2017 
ο κ. Αναγνωστάκης παρευρέθηκε στα αποκαλυπτήρια του 
ανεγερθέντος Μνημείου Πεσόντων στο Καθήκον Αστυνο
μικών στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Κρήτης, στα Χανιά, το οποίο και ανεγέρθη με 
πρωτοβουλία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χα
νιών. Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους ο Μη
τροπολίτης Κυδωνιάς και Αποκορώνου κ.κ. Δαμασκηνός.

74 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017



ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

ο Ανππεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ.
Νικόλαος Καλόγερός, οι βουλευτές ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χανίων κα 
Βόλια Βαγιωνάκη και κ. Αντώνιος Μπαλωμενάκης. ο Γενι
κός Γραμματέας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χανίων κ. Ανδρέας Παπανδρέ- 
ου. οι Δήμαρχοι Χανίων. Κισάμου, Αποκορώνου και Σφα- 
κίων. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων,
Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Λυμπινάκης. εκπρό
σωποι των Στρατιωτικών Αρχών, του Πυροσβεστικού Σώ
ματος και του Λ ιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ
λακής. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών οργα
νώσεων. αστυνομικό προσωπικό και συγγενείς πεσόντων 
στο καθήκον αστυνομικών. 0 κ. Αναγνωστάκης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στην Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, παρέστη σε φιλανθρωπικού χαρακτήρα χοροεσπερίδα της Παγκρήτιας Ένω
σης Αξιωματικών Αστυνομίας, στο Ηράκλειο, της οποίας τα έσοδα θα διατεθούν στον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέ
ων και φίλων Παιδιών με νεοπλασία «Ηλιαχτίδα».

ΜΝΗΜ ΟΝΙΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη (11/05/2017) μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας. Έρευ
νας και Θρησκευμάτων, σε προγραμματισμένη εκδήλωση στην αίθουσα «Π. Μπακογιάννης» του Υπουργείου μας. Το 
κείμενο του Μνημονίου συνυπέγραψαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενι
κός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ιωάννης Παντής και ο Πρόεδρος του Δ ι
οικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας κ. Παναγιώτης Τσάκωνας.
Στόχος του Μνημονίου είναι να ενισχυθεί η συνεργασία των δύο Υπουργείων, μέσω της ανάπτυξης τριών βασι
κών πυλώνων δράσεων, που αφορούν κυρίως:
► στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα όπως η πρόληψη των ναρκωτικών, ο σχολικός εκφοβισμός, η 

κυκλοφοριακή αγωγή, η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο καθώς και λοιπές θεματικές ενότητες που άπτονται 
της προστασίας και της ασφάλειας των μαθητών.

► στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού, μέσω ενημερωτικών ημερίδων και διαλέξεων, από εξε ιδ ι- 
κευμένο αστυνομικό προσωπικό σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε όλη την 
επικράτεια, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας, και

► στη συμμετοχή αστυνομικού προσωπικού σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Πανεπιστημιακών Ιδρυμά
των της ημεδαπής, για την παροχή εξειδ ικευμένων γνώσεων σε θέματα και αντικείμενα που άπτονται των υπη
ρεσιακών τους καθηκόντων.

Σημειώνεται ότι για το εκπαιδευτικό υλικό θα συνεργάζονται το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουρ
γείου μας, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΈ.Π.) και η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
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ΕΠΙΣΚΕΨ Η ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, 
ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η  ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑ ΩΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ

Οι ενενήντα (90) πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, που εντάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία ως Ειδικοί Φρουροί, παρακολουθούν 
εξιδεικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, με σκοπό να αποκτήσουν την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση. 
Η εκπαίδευση, που διαρκεί συνολικά τέσσερις μήνες, ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου και περιλαμβάνει θεωρητικό και πρα
κτικό σκέλος. Η θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιείται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στην Αμυγδαλέζα Αττικής και ολοκληρώνεται στις 26 Μάίου.
Ακολουθεί δίμηνη πρακτική άσκηση σε Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής και συγκεκριμένα στα Αστυνομικά Τμήματα 
Ακροπόλεως και Ομόνοιας, όπου θα εκπαιδευτούν (30) Ειδικοί Φρουροί, στα Αστυνομικά Τμήματα Καλλιθέας, Συντάγ
ματος, Εξαρχείων, Ασπροπύργου και Αχαρνών, όπου θα εκπαιδευτούν άλλοι (50), ενώ οι υπόλοιποι (10) θα εκπαιδευτούν 
στα Αστυνομικά Τμήματα Μεγάρων και Περάματος. Τους εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς επισκέφτπκε (24/05/2017) 
ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δπμήτρης Αναγνωστόκης, συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του 
Αρχηγείου, Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης ενημερώθηκαν διεξοδικό για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον Διοικητή της Αστυνομικής Ακα
δημίας, Υποστράτηγο Παναγιώτη Κορδολαίμη, τον Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχο Αναστά
σιο Μανιάτη και τον Υποδιοικητή, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Μάριο Βασιλακόπουλο.Παράλληλα συνομίλησαν και αντάλλαξαν 
απόψεις με τους Αξιωματικούς εκπαιδευτές και τους εκπαιδευομένους Ειδικούς Φρουρούς, στους οποίους ευχήθηκαν καλή 
δύναμη στα νέα τους καθήκοντα. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας αναφέρθηκε στην πληρό
τητα του εκπαιδευτικού προγράμματος και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι Ειδικοί Φρουροί, ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση 
τους, θα διαθέτουν τις απαραίτητες επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στα νέα τους καθήκοντα.

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η ΣΗ  ΤΟΥ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω ΤΗ  ΓΕ Ν ΙΚ Ο Υ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερι
κών κ.Τζανέτος Φιλιππάκος συναντήθηκε (29/03/2017), με 
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας κ. Κωνστα
ντίνο Σίμψη και τον Αντιπρόεδρο κ. Ιωσήφ Σταυρακάκη. Οι
εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ενημέρωσαν τον κ. Φιλιππάκο 
σχετικά με ζητήματα που αφορούν τους κωφούς και βαρή
κοους πολίτες για τη διαχείριση ευπαθών ομάδων σε δομές 
φιλοξενίας προσφύγων - μεταναστών.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TOY
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ  
ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί
ου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος συναντήθηκε 
(18/05/2017), με την επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής 
του Ερυθρού Σταυρού για την Ελλάδα (ICRC), Sari Nissi 
, καθώς και με στελέχη του Οργανισμού. Στη συνάντηση 
παρόντες ήταν ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών 
και Προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας, Τα- 
ξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης και ο Αναπλ. Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μετανάστευσης /  Α.Ε.Α. Αστυνο
μικός Διευθυντής Γεώργιος Καράίσκος, Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας 
και των κοινών δράσεων του Υπουργείου και της Ελληνικής Αστυνομίας με την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού 
Σταυρού. Συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυ- 
γικού ζητήματος.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜ ΙΑΣ

0 Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσω
τερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, (19/05/2017), παραχώ
ρησε διάλεξη στη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφω
σης της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Αμυγδαλέζα, στο 
πλαίσιο του μαθήματος «θέματα Δημοσίου Κατηγόρου».
Στη διάλεξη, η οποία απευθυνόταν σε εκπαιδευόμενους 
του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπα- 
στυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), παρευρέθηκαν επίσης ο Διοικητής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης 
Κορδολαίμης και ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος 
Αναστάσιος Μανιάτης.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος πραγματοποιήθηκε πρακτική άσκηση προσομοίωσης εκδίκασης υπόθεσης σε Πται
σματοδικείο, αποκομίζοντας ευμενή σχόλια από το σύνολο των σπουδαστών. Σημειώνεται όχι ο κ. Αναπληρωτής 
Γενικός συνεχίζει να διδάσκει για περισσότερα από 25 χρόνια ως τακτικός καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία, 
θέματα Δημοσίου Κατηγόρου και Αστυνομίας Τάξης (Λειτουργία αστυνομικών Υπηρεσιών - πεζές και εποχούμενες 
περιπολίες - εφαρμογή νομοθεσίας).

ΔΗΜ ΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜ ΕΤΩΠΙΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ (Χ .Β .Ρ Π .-Ε .) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Τα θεμέλια για τη δημιουργία Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου αντιμετώπισης χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών, 
πυρηνικών και εκρηκτικών (Χ.Β.ΡΠ.-Ε.) περιστατικών, θέτει η Προγραμματική Σύμβαση, που υπογρόφηκε τη Δευ
τέρα 15 Μαίου. μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.). Αποτελεί το 
πρώτο κέντρο ειδ ικής εκπαίδευσης για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση (Χ.Β.ΡΠ.-Ε.) περιστατικών στη 
χώρα μας και αναμένεται να συμβόλει σημαντικά στην αναβάθμιση των συνθηκών ασφάλειας και προστασίας από 
συμβάντα τέτοιας μορφής. Το κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης συνυπογράφουν ο Γενικός Γραμματέας Δημό
σιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης. ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας 
και ο Πρόεδρος του Δ ιοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), Καθηγητής Παναγιώτης 
Τσάκωνας. Σύμφωνα με την Προγραμματική Σύμβαση τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Εθνικού Εκπαιδευτι-
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κού Κέντρου αναλαμβάνει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), με τελικό αποδεκτή το Ενιαίο Συντονιστικό 
Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκτός των Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, το Εκπαιδευτικό Κέντρο θα καλύψει και τις ανάγκες Υπηρεσιών και Φορέων του ευρύτερου 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που εμπλέκονται στην ανταπόκριση και διαχείριση τέτοιων περιστατικών.Σε μεταγε
νέστερο στάδιο αναμένεται να προσδώσει στη χώρα μας προστιθέμενα οφέλη, καθώς προβλέπεται να εξελιχτεί σε 
πρότυπο κέντρο αναφοράς για τη Ν.Α. Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, παρέχοντας εξειδ ικευμένες εκπαιδεύσεις σε 
ενδιαφερομένους Φορείς και Οργανισμούς του εξωτερικού.
Πιο αναλυτικά το Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο θα παρέχει
► βασική και συντηρητική θεωρητική εκπαίδευση, με δυνατότητα ταυτόχρονης διερμηνείας,
► πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο με χρήση ειδικού εξοπλισμού,
► εκπαίδευση - προσομοίωση με τη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, μέσω Ηλεκτρονικού Υπο

λογιστή και
► ασκήσεις προσομοίωσης πραγματικών συνθηκών, με χρήση πλήρους υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τη δοκιμή 

διαδικασιών.
Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο θα στεγαστεί στις εγκαταστάσεις του πρώην Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, στο 
Μαρκόπουλο Αττικής και θα έχε ι τη δυνατότητα φ ιλοξενίας εκπαιδευομένων.Ο προϋπολογισμός για την υλοποί
ηση του συγκεκριμένου έργου υπολογίζεται στο ποσό των (430.000) ευρώ, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να ανέρχεται σε ποσοστό 75% και της εθνικής σε 25%.Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Εθνικού Εκ
παιδευτικού Κέντρου, συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αντιμετώπιση τέτοιας μορφής περιστατικών και εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας 2014-2020.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛ Η Ν ΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΗΜ Ο ΣΙΑΣ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ

Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε (19/04/2017), συνάντηση του Αρχηγού του Σώματος, 
Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, με τον Αρχηγό της Ιταλικής Κρατικής Αστυνομίας και Γενικό Δ ιευθυντή 
Δημόσιας Ασφάλειας, κ. Franco Gabrielli. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία επιβεβαιώθηκε το εξα ι
ρετικό επίπεδο συνεργασίας των Αστυνομιών των δύο χωρών, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με 
έμφαση στη διαχείριση του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος και στην αντιμετώπιση του οργανωμένου 
διασυνοριακού εγκλήματος. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Μ ιχαήλ Καραμαλάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών και 
Προστασίας Συνόρων, Ταξίαρχος Αχιλλέας Σκανδάλης, ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Δ ιεθνούς Αστυνομικής Συ
νεργασίας, Ταξίαρχος Ηλίας Ξανθάκης και ο Προϊστάμενος του Επιτελικού Γραφείου του κ. Αρχηγού, Ταξίαρχος 
Στυλιανός Βολυράκης. Από ιταλικής πλευράς συμμετείχαν ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Δ ιεθνούς Αστυνομι
κής Συνεργασίας, Ταξίαρχος Gennaro Capoluongo, ο επ ικεφαλής της Γραμματείας του κ. Αρχηγού. Αστυνομικός 
Δ ιευθυντής Luca Scognam illo και ο Αστυνομικός σύνδεσμος της Ιταλικής Αστυνομίας στην Ελλάδα, Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής Giovanni Accardo.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ TOY ΑΡΧΗΓΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛ Η Ν ΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

0 Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας. συναντήθηκε (25/04/2017) στο 
γραφείο του, με την Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στη 
χώρα μας, κα Kate Smith. Κατά in συνάντηση, που πραγ
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκό
ντων της Πρέσβεως στην Ελλάδα, συζητήθηκαν θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΣΗΜ Η ΕΠΙΣΚΕΨ Η ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η Σ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

I
t

Επίσημη επίσκεψη στο Βελιγράδι πραγματοποίησε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντί
νος Τσουβάλας. συνοδευόμενος από τη Γενική Επιθεωρητή Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Αντι
στράτηγο Ζαχαρούλα Τσιριγώτη. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Ταξίαρχο 
Γεώργιο Γιάννινα και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών. Ταξίαρχο Αθανάσιο 
Κοκκαλάκη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, (18/05/2017), συναντήθηκε αρχικά με τον Αρχηγό της Αστυνομίας της Δη
μοκρατίας της Σερβίας, V ladim ir Rebic και στη συνέχεια με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εσωτε
ρικών της Δημοκρατίας της Σερβίας, Nebojsa Stefanovic. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, που διεξήχθησαν 
σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της ασφάλειας και ιδίως με την 
καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκλήματος και τη διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού 
ζητήματος. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά το υψηλό επίπεδο συνεργασίας των δύο Αστυνομιών και 
εκφράστηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω εντατικοποίηση και διεύρυνση, σε διαφόρους τομείς διμερούς αστυ
νομικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η προοπτική υπογραφής Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ 
των δυο χωρών, για κοινές περιπολίες Ελλήνων και Σέρβων αστυνομικών σε τουριστικές περιοχές της χώρας μας, 
κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, για τη διευκόλυνση του αστυνομικού έργου και την εξυπηρέτηση των Σέρ
βων τουριστών. Μετά τις συναντήσεις οι δυο Αρχηγοί παραχώρησαν συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Αρ
χηγός δήλωσε, μεταξύ άλλων: «...Επενδύουμε στην πολύ καλή συνεργασία, στη διμερή καλή σχέση, κατανόηση.
εκτίμηση, αντίληψη και δημιουργία διαύλων επικοινωνίας.......Θέτουμε τις υπηρεσίες μας στη διάθεση της Σερβι-
κής Αστυνομίας, όπου αυτή κρίνει ότι μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια σε επίπεδο εκπαίδευσης, ανταλλαγής πλη
ροφοριών. προς το καλό και των δύο Αστυνομιών, αλλά κυρίως των πολιτών των κρατών μας. Εκτιμώ πως σήμερα 
εγκαινιάζουμε μια νέα διαδικασία επικοινωνίας και ειλικρινούς συνεργασίας, μ ε αμεσότητα, μ ε σκοπό πάντα την 
αποτελεσματικότητα των δυο Αστυνομιών...». Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η ελληνική αντιπροσωπεία ξεναγή- 
θηκε στο Εθνικό Εγκληματολογικό Κέντρο της Σερβίας (NTKC) και στη βάση της Ειδικής Αντιτρομοκρατικής Μονά
δας (SAJ). όπου είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των Υπηρεσιών αυτών και 
να παρακολουθήσει επίδειξη αστυνομικών τακτικών και πρακτικών. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη του κ. Αρχηγού στο 
Βελιγράδι αποτελεί συνέχεια της επίσκεψης του Αναπληρωτή Εσωτερικών κ. Νίκου Τόσκα, που είχε πραγματοποι
ηθεί το διήμερο 18 και 19 Απριλίου 2017.
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5° ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΜ ΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ  «EXPOSEC -  DEFENSEW ORLD»

Η Συμεών Γ Τσομώκος Α.Ε. και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμε
λητήριο διοργάνωσαν (03.05.2017) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής 
Αμυνας και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύ
σεων (ΓΔΑΕΕ) το 5° Ετήσιο Συνέδριο για την αμυνα και την Ασφάλεια 
"EXPOSEC-DEFENSEWORLD” I Moving toward a dynamic Defense & 
Security Policy. To συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύν
δεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), την Ένωση 
Ελληνικών Εταιριών Αεροναυπηγικής καιΆμυνας (ΕΕΛΕΑΑ) και το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και έγινε στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων. Στόχος του συνεδρίου είναι η συμβολή στη χάραξη στρατη
γικής για την αποτελεσματική θωράκιση της χώρας σε επίπεδο άμυνας 
και εσωτερικής ασφάλειας. Η δημιουργία συνεργειών, η ορθολογική αξι
οποίηση των δυνατοτήτων της χώρας, η μεταφορά εξειδικευμένης γνώσης 
και η ανταλλαγή εμπειριών μπορούν να αποτελόσουν τη λύση, όχι μόνο για 
την κάλυψη των αμυντικών/επιχειρησιακών απαιτήσεων της χώρας αλλά 
και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύνθετων απειλών που κα
λείται να διαχειριστεί, με στόχο τη διασφάλιση ενός σταθερού κλίματος 
ασφάλειας και κοινωνικής ειρήνης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περι
οχή. Κατά την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησε Κεντρική Ομιλία ο 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Πάνος Κομμένος, ο Αναπληρωτής Υπουρ
γός Εσωτερικών κ. Νίκος Τόσκας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγε
λος Αποστολάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Κωνσταντίνος Τσουβάλας καθώς και υψηλόβαθμο στέλεχος της Αμερι
κανικής Πρεσβείας στην Αθήνα ενώ υψηλού επιπέδου ομιλητές από την 
ακαδημαϊκή, την πολιτική και την επιχειρηματική κοινότητα επιβεβαίωσαν 
τη συμμετοχή τους ως ομιλητές στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου.

33° ΠΑΝ ΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Στην Ιστορική Κορινθία, στην όμορφη κωμόπολη του Βραχατίου, διεξήχθη το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Εθνι
κού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών, από 28 Μαΐου έως 1 1ουνίου 2017, με τη συμμετοχή εκπροσώπων πα
ρατηρητών και εκδρομέων από 53 Τοπικές Διοικήσεις και προσκεκλημένων από τα Εθνικά Τμήματα ΙΡΑ: Κύπρου. Σερβίας. 
Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Πολωνίας. Την τελετή έναρξης του Συνεδρίου τίμησαν με την παρουσία τους: 0 εκπρό
σωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου, π. Παναγιώτης, ο καθηγούμενος της Ι.Μ. Σπηλιάς Αργι- 
θέας Καρδίτσης π. Νεκτάριος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Περιφερεια
κός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Πετρίτσης, ο Δήμαρχος Βέλου - Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Καλλίρη
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Μαρία και Μπεκιάρης Δημήτριος. ο Γεν. Περφ. Αστυν. Δ ι
ευθυντής Πελοπονήσου Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Τριγώ- 
νης. ο Αστυνομικός Διευθυντής Κορινθίας Ταξ/χος Ευάγγελος 
Φωτόπουλος, η Α Υποδιευθύντρια. Α/Δ Μαρία Καρβουνίδη, 
ο Πρόεδρος της ΠΟΑΞΙΑ Κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας, 0 Πρόε
δρος της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος Γερακαράκος. Εκπρόσωπος 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων κ. Ηλίας Τσιβί- 
κης. ο Πρόεδρος της ΕΑΥΝ Κορινθίας κ. Χρήστος Αδάμ, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Ν.Κορινθίας κ. Βασίλει
ος Παλιακάσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕΒ κ. Γεώργιος 
Κατσαρόπουλος, ο τέως Πρόεδρος του ΕΤ ΔΕΑ κ. Κωνσταντί
νος Παπακωνσταντίνου και τέλος, η Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής της UNICEF κα Σοφία Τζιτζίκουη οποία, 
ως κεντρική ομιλήτρια του Συνεδρίου, ανέπτυξε το θέμα: «0 
διάλογος μεταξύ των πολιτισμών ξεκινά με τα παιδιά». Πα
ράλληλα έλαβε χώρα μια εντυπωσιακή δράση από τα παιδιά 
του Δημοτικού Σχολείου Βέλου υπό την σκηνοθετική καθο
δήγηση της δασκάλας τους κας Κωνσταντίνας Ρέβη, προκα- 
λώντας το έντονο ενδιαφέρον, αλλά και τον θαυμασμό του 
ακροατηρίου. Σε μια σεμνή τελετή βραβεύτηκε με το χρυ
σό μετάλλιο της ΙΡΑ (την ύψιστη διάκριση) ο Αρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας για τις 
πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφερε επί σειρά δεκαετιών 
και για την αγάπη με την οποία μας περιβάλλει. 0 κ. Αρχη
γός ευχαρίστως το απεδέχθη μέσα σε έντονα συγκινησιακό 
κλίμα., ο οποίος στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων ανέφερε: 
«... (7 αστυνομικός θεσμός, σε κάθε οργανωμένη δημοκρατι
κή κοινωνία. αντιμετωπίζεται ως θεμελιώδης σταθερά, στην 
οποία προσβλέπουν και από την οποία απαιτούν η Πολιτεία 
και οι πολίτες να διαμορφώσει διασφαλίσει ένα σταθερό 
περιβάλλον ομαλότητας και προστασίας που θα τους επιστρέ
φει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες και 
να δώσει ελπίδα και προοπτική στο μέλλον τους. Είμαστε, 
λοιπόν, υποχρεωμένοι, ως μέλη του ευρύτερου αστυνομι
κού οργανισμού, να ανταποκριθούμε στις προσκλήσεις, στις 
απαιτήσεις, στις προσδοκίες της χώρας, της κοινωνίας και των 
πολιτών ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης και ιδιότητας υπό την
οποία ασκούμε τα καθήκοντα μας.......Η εξωστρέφεια προς
την κοινωνία, η κατανόηση, η συνεργασία και η ανάπτυξη 
σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ 
Αστυνομίας-πολιτών ,η σύμπραξη διοίκησης και συνδικαλι
στικών φορέων του προσωπικού στο πλαίσιο, βεβαίως .του 
σεβασμού των θεσμικών τους ρόλων, για τη αναζήτηση λύσε
ων και την εκδήλωση πρωτοβουλιών διευκόλυνσης του προ
σωπικού και επίλυσης δίκαιων και ρεαλιστικών αιτημάτων, η 
ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεσμών, της υπηρεσιακής 
συνεργασίας και των διυπηρεσιακών ή διαπροσωπικών επα
φών με τις Αστυνομίες άλλων χωρών και το προσωπικό τους 
και η συμμετοχή όλων στην κοινή προσπάθεια βελτίωσης ή 
διαμόρφωσης συνθηκών αποφόρτισης και ανακούφισης του 
προσωπικού του Σώματος από την καθημερινή στρεσογό-
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vo καί φυχοφθόρα προσπάθεια του. αποτελούν ορισμένες από τις 
βασικές αυτές προϋποθέσεις. Εξαιρετικά σημαντικές, στο πλαί
σιο αυτό είναι οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, επί 51 και πλέον 
έτη. το ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, μέ
σω της ευρείας κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής του 
δραστηριότητας, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής εντάσσεται, βεβαίως και η 
αξιοποίηση οικημάτων στέγασης πρώην αστυνομικών Υπηρεσιών, 
με πλέον, πρόσφατο παράδειγμα εκείνο του πρώην Αστυνομικού 
Σταθμού Νυμφαίου στην Φλώρινα, για τη δημιουργία ξενώνων φι
λοξενίας εν ενεργεία και εν αποστρατεία, προσωπικού.......Βέβαι

ος. πως η πολυετής και ουσιαστική δραστηριότητα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών θα εξακο
λουθήσει να προσφέρει στους Έλληνες αστυνομικούς δυνατότητες επαφής και επικοινωνίας με τους ξένους συναδέλφους 
του. πως θα συνεχίσει να παρέχει στον αστυνομικό οργανισμό ένα ακόμη πεδίο έκφρασης και συμμετοχής στην κοινωνική 
καθημερινότητα και εντέλλει πως θα συνεχίσει να συμβάλλει στην εξωστρέφεια και τη διαμόρφωση μιας νέας σύγχρονης 
προοπτικής για την Ελληνική Αστυνομία...»
Στις ΤΔ Ακαρνανίας, Δράμας, Κιλκίς. Λέσβου, Μαγνησίας, Ρέθυμνου και Χίου, που βραβεύτηκαν από το Παγκόσμιο Συμβού
λιο με το ΙΡΑ WORLD PRIZE για τις σπουδαίες δράσεις τους και την συμβολή τους στην αντιμετώπιση του προσφυγικού και 
μεταναστευτικού προβλήματος, επεδόθη έπαινος. Επίσης βραβεύτηκαν ο κ. Δημήτριος Σχοινάς, ο οποίος διετέλεσε Πρόε
δρος της ΤΔ Κορινθίας το έτος 1998, όταν είχε λάβει χώρα στο Λουτράκι, το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο και ο τ. Πρόεδρος της 
ΤΔ Κορινθίας και τελευταίος Πρόεδρος του ΛΑΜΔΕΑ κ. Ανδρέας θεοδωρόπουλος Απενεμήθησαν τιμητικές πλακέτες στους 
χορηγούς του Συνεδρίου. 0 Πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος Ιωάννης Καραπατάκης ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για 
την παρουσία τους και έκανε ένα σύντομο απολογισμό. Το Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών υπήρξε 
για άλλη μια φορά ιδιαίτερα γόνιμο 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. Βά
ση του εσωτερικού κανονισμού και κατόπιν εισηγήσεως των αρμοδίων Αντιπροέδρων και αποφάσεως του ΔΣ βραβεύτηκαν 
για το έργο τους οι Τοπικές Διοικήσεις: ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Στην ΤΔ Αθηνών - Αττικής στην οποία απενεμήθη το Ιο 
βραβείο και αναμνηστική πλακέτα, Στις ΤΔ Δωδεκανήσου, Λασιθίου και Μαγνησίας απενεμήθη έπαινος μετ' αναμνηστικού 
διπλώματος. ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΣτηνΤΔ Ηλείας έλαβε το 1ο βραβείο και απενεμήθη αναμνηστική πλακέτα. στιςΤΔ 
Καρδίτσας, Χανίων, Χαλκιδικής, Ακαρνανίας και Σερρών απενεμήθη έπαινος μετ' αναμνηστικού διπλώματος. ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Στην ΤΔ Ξάνθης στην οποία απενεμήθη το 1ο βραβείο και αναμνηστική πλακέτα, στις ΤΔ Τρικάλων, Λασιθίου και 
Καρδίτσας απενεμήθη έπαινος μετ' αναμνηστικού διπλώματος. Έγινε απολογισμός της 12ης Φιλικής Συνάντησης που έλα
βε χώρα στα Τρίκαλα και παρουσίαση του προγράμματος της επικείμενης φιλικής συνάντησης που θα γίνει τον Δεκέμβριο 
στον Πειραιά. Οι επόμενες συναντήσεις αποφασίστηκε να γίνουν το 2018 στη Ναύπακτο και το 2019 στην Καστοριά. Επίσης, η 
ΤΔ Λασιθίου παρουσίασε μια αξιολογότατη πρόταση για την ανάληψη του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Την τελευταία ημέρα 
διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Εθνικού Τμήματος για την τριετία 2017 - 2020. Το ΔΣ του Εθνικού 
Τμήματος, αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει την ευαρέσκειά του και τις ευχαριστίες του στη διοργανώτρια ΤΔ Κορινθίας, 
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 Συνέδριο υψηλού επαγγελματικού επιπέδου.

ΕΠΙΣΚΕΨ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΝ ΣΤΟ U2U 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εν όψει της εορτής του Πάσχα, ο Β Βοηθός ΓΑΔΘ, Ταξίαρχος Νικόλαος Δημητριάδης, ως εκπρόσωπος του Γενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγου Φώτιου Δομζαρίδη και συνοδευόμενος από τον Α /Δ ' Σεραφείμ 
Παπαδόπουλο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, τον Α/Υ' (ΥΓ) Αθανάσιο Οικονόμου, την Υ/Α'(ΥΓ) Αικατερίνη 
Αρτζουχαλτζή και τον Υ/Α' (ΥΓ) Δημήτριο Στογιάννου του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν αστυνομικό 
που νοσηλεύονταν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Την αντιπροσωπεία των Αξιωματικών υπο
δέχτηκε ο Διευθυντής του 424 ΓΣ.Ν. Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Ισωσηφίδης, ο οποίος τους ενημέρωσε για την κατάστα
ση της υγείας της αστυνομικού. 0 Β'Βοηθός ΓΑΔΘ μετέφερε τις θερμές ευχές της ηγεσίας του Σώματος, προσέφερε 
συμβολικό δώρο στη νοσηλευόμενη και της ευχήθηκε Καλή Ανάσταση και ταχεία ανάρρωση.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε (03/05/2017) από την πρέαβη της 
Βρετανίας στην Αθήνα, κα Kate Smith στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ
σαλονίκης. όπυ και συναντήθηκε με το Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλο
νίκης. Υποστράτηγο Φώτιο Δομζαρίδη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Διευθυ
ντής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης. Ταξίαρχος Αβραάμ Αϊβαζίδης 
και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Ταξίαρχος θωμάς 
Φεύγας. Συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, αντηλλάγησαν χρήσι
μες απόψεις, ενώ εκδηλώθηκε η επιθυμία να αναπτυχθεί στενότερη συνερ
γασία. Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ
σαλονίκης προσέφερε αναμνηστικό του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΗΜ ΑΝΤΙΚΗ Δ ΙΑ ΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ Ε.Κ.Α.Μ.
ΣΤΟΝ 9° ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Σημαντική διάκριση της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) της Ελληνικής Αστυνομίας στον 
9ο ετήσιο διαγωνισμό Ειδικών Δυνάμεων, που πραγματοποιήθηκε από 30 Απριλίου έως 04 Μαΐου 2017. στο εκπαιδευ
τικό κέντρο «KASOTC» στην Ιορδανία.
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν ομάδες (37) Ειδικών Μονάδων από (17) χώρες (Αίγυπτος, Αμερική, Ελλάδα, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Ιορδανία, Κίνα, Κουβέιτ, Λίβανος, Νότια Αφρική, Πορτογαλία, Ρουμανία. Σαουδική Αραβία, 
Σουδάν, Ταϊλάνδη, Τσεχία, Τυνησία).
Οι ομάδες διαγωνίζονταν σε επτά διαφορετικά «στάδια - αγωνίσματα» δεξιοτήτων, όπου απαιτείται συνδυασμός ικανοτήτων 
στην αντοχή, τη δύναμη, την ταχύτητα, τη σκοπευτική ικανότητα, την ομαδική συνεργασία και την επιχειρησιακή τακτική. 
Η Ε.Κ.Α.Μ. κατάφερε να καταταχθεί (3η) σε δύο αγωνίσματα, ενώ στην συνολική βαθμολογία κατατάχθηκε (5η). αναδει- 
κνύοντας το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας και εκπαίδευσης.
Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Κ.Α.Μ. αποτελεί επίλεκτη μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας και ανήκει στην Διεύθυνση Ει
δικών Αστυνομικών Δυνάμεων.

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ  
ΑΕΡΟΛΙΜ ΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ 2° PLANE PULL ΓΙΑ  
«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»

Η Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ανταπο- 
κρινόμενη με χαρά και ενθουσιασμό στην πρόσκληση των 
διοργανωτών, συμμετείχε (28.04.2017) στο 2ο Plane Pull.
Πρόκειται για μια σημαντική ενέργεια που διοργάνωσε ο 
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με στόχο την οικονομική 
ενίσχυση των δράσεων που υλοποιεί «Το χαμόγελο του 
παιδιού» για την υποστήριξη παιδιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». όπου η ομάδα Διεύθυνσης Αερολι
μένα έδωσε δυναμικό παρόν τραβώντας για 10m ένα Boeing 757, που διέθεσε η εταιρεία DHL, σε 25,77 δευτε
ρόλεπτα, καταλαμβάνοντας έτσι τη 2η θέση μεταξύ των δεκατριών ομάδων που συμμετείχαν.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜ ΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (TRAFFICKING)

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε (16/05/2017) ημερίδα σχετικά με τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
(trafficking), στην αίθουσα εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Αστύνομευσης Αερολιμένα Αθηνών η οποία συνδιοργανώ- 
θηκε με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και ομιλητές τους:
► Ταξίαρχο κ. Μιχαήλ ΣΔΟΥΚΟ.
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► Δρ. Ηρακλή ΜΟΣΚΩΦ, εθνικό εισηγητή του Υπουργείου Εξωτερικών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων,
► Αστυνόμο Α ' ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Ευθύμιο του 3ου Τμήματος της Υποδ/νσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 

και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Η ημερίδα είχε στόχο την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της αεροδρομιακής κοινότητας στην καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και εστίασε κατά κύριο λόγο σε δύο βασικά σημεία: στην αναγνώριση ενδείξεων δυνητικών θυμά
των εμπορίας και στη μεταβίβαση πληροφοριών στις αστυνομικές αρχές με διακριτικό και ασφαλή τρόπο. Συνολικό την 
παρακολούθησαν εβδομήντα έξι (76) άτομα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστύνομευσης Αερολιμένα Αθηνών, υπάλληλοι 
της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., υπάλληλοι ιδιωτικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς 
και υπάλληλοι αεροπορικών εταιρειών και εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜ ΙΝΑΡΙΟ  (W EBINAR) ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗΣ ΑΚΑ ΔΗΜ ΙΑ Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ: 
«ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟ ΓΙΣΜ ΙΚΟ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Κ ΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
(MALW ARE TARGETING MOBILE DEVICES)»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε (19/05/2017) διαδικτυακό σεμινάριο του Εθνικού Τμήματος CEP0L της 
Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα: «Κακόβουλο λογισμικό που στοχεύει κινητές συσκευές (Malware Targeting 
Mobile Devices)».
Η εκπαίδευση προτάθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εξ' ολοκλήρου από το Εθνικό Τμήμα CEP0L της Αστυνομι
κής Ακαδημίας και τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με την υποστήριξη του Οργανισμού της Ευρω
παϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον τομέα της Επιβολής του Νόμου -  CEP0L. σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών - ENISA καθώς και τη συμμετοχή υψηλόβαθμου στελέχους 
ιδιωτικής εταιρείας παροχής συστημάτων ασφαλείας Η/Υ και διαδικτύου.
Η συγκεκριμένη διαδικτυακά εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απευ
θυνόταν σε στελέχη των Αρχών Επιβολής του Νόμου (Αστυνομικούς, Λιμενικούς, Τελωνειακούς, Δικαστικούς, 
κ.λπ.) με σκοπό την πληροφόρησή τους για τις τελευταίες μεθόδους επιθέσεων σε κινητές συσκευές και τα μέ
τρα αποτροπής και προστασίας από κυβερνο-απειλές.
Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 100 λεπτά, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των εργαλείων εξ' αποστάσεως εκπαί
δευσης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEP0L, ενώ την παρακολούθησαν πάνω από (300) χρήστες από όλη την Ευ
ρώπη. Με την ολοκλήρωση της διαδικτυακής εκπαίδευσης, δόθηκαν απαντήσεις και δ ιευκρινίσεις στα ερωτήματα 
των συμμετεχόντων, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη συνεργασία και την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών 
και γνώσεων μεταξύ συμμετεχόντων και εμπειρογνωμόνων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση, η οποία 
ήταν ιδιαιτέρως θετική, λόγω της υψηλότατης βαθμολογίας που έλαβε, ενώ επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάλη
ψης και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών, με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων το 2017. Μάλιστα, οι επόμενες δραστη
ριότητες είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το φθινόπωρο, με τις εξής θεματικές:
► «Αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από την παράτυπη μετανάστευση (Dealing with issues stemming 

from  irregu la r migration)», σε συνεργασία με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας και
► «Ανθρώπινα Δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες του Αστυνομικού Προσωπικού (Human rights and fundamental 

freedoms of the Police Personnel)», σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειανατολικής Αττικής. ■
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Μ Ε Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α  Π .Δ. ΚΑ Ι Α Π Ο Φ Α Σ Ε ΙΣ  ΤΟΥ  
Α Ρ Χ Η ΓΟ Υ  ΤΟΥ ΣΩ Μ ΑΤΟ Σ ΤΕ Θ Η Κ Α Ν  ΣΕ  
ΑΠΟ ΣΤΡΑ ΤΕΙΑ :

► Με το βαθμό του Αντιστράτηγου Ο: Γρηγοράκης Εμ

μανουήλ.

► Με το βαθμό του Υποστρατήγου οΐ: Πάππος Μιχα

ήλ. Πετάσης Εμμανουήλ. Σεϊντης Ιωάννης.

► Με το βαθμό του Ταξιάρχου οΐ: Αγαθός Γεώργιος, 
Βακρινός Κων/νος. Γιαννόπουλος Βασίλειος, Ζαρ- 

καδούλας Αθανάσιος, Καλαϊτζής Γεώργιος, Κωστό- 

πουλος Γεώργιος, ΜανιδάκηςΔημήτριος. Ματσαρό- 
κος Αθανάσιος, Μπαμπίλης Απόστολος, Ντελέζος 

Κων/νος. Παρασύρης Νικόλαος, Ράλλης Δημήτριος, 

Σκούρας Γεώργιος.

► Με το βαθμό του Αστυνόμου Α ' ο: Παπαβασιλείου 

Ανδρέας.

► Με το βαθμό του Αστυνόμου Β'οΐ: Κιοσογλίδης Δη-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ |
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αικατερίνη Κίκη

μήτριος,ΚονινιοςΧρήστος, Κοσμίδου Μαρία, Μαθι- 

ουδάκης Αναστάσιος, Μπούτης Πασχάλης, Πεντα- 

λιός Κων/νος.

► ΜετοβαθμότουΥηαστυνόμουΒ'οΐ: Δημητρόπου- 

λος Αθανάσιος, Ζαρκινός Ταξιάρχης.

► Με το βαθμό του Ανθ/μου οΐ: Δεληγιάννης Γεώργι
ος, Δομπρογιάννης Δημήτριος, Ζερβολέας Αναστά

σιος, Κοζάνης Αλέξιος, Νάκας Ιωάννης. Οικονομά- 

κης Αντώνιος, Πόντος Κων/νος.

► Με το βαθμό του Αρχ/κα Ο: Χριστινάκης Σπυρίδων.

► Με το βαθμό του Υπαρχ/κα ο: Κωνσταντόπουλος 

Θεοδόσιος. ■

Ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος της Διεύθυν

σης Αστυνομίας Μαγνησίας, που εδρεύει στο Βόλο και 
στεγάζεται στο Κέντρο Αιμοδοσίας του ενταύθα Γενι
κού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοηούλειο». με έναρξη 

την 11/03/2017.

Λογιστικό Γραφείο "Φορολογική Διαχείριση”
Βουκουρεστίου 36.106 73, Κολωνάκι, Αθήνα 

Τηλ /Φαξ: 210 3210325
Email: info@f-diaxirisi.gr | www.f-diaxirisi.gr

Θεσσαλονίκης 286, Καλλιθέα, Τ.Κ. 177 78 [<·■> w w w  n v c  f j r
Τηλ.: 210 4838071,210-4838241 Φαξ: 210 4 820067 '
e -m a il: i.dalkafouki@ newyorkstudies.gr

Προσφορά για

συμπλήρωση και υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων
για εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας

η ^ 2 0
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ που εργάζεσθε ως προσωπικό 

Ι.Ε.ΓΊ. Υ.Α ή επιλέγετε να εργασθείτε για πρώτη φορά, εμπιστευθειτε μας, 
προκειμένου να δώσετε ευτυχή διέξοδο στην επαγγελματικής σας αναζήτηση.

N E W  Y O R K
^Κ ΕΝ ΤΡ Ο  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 

ΕΠ ΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  2 NEW YORK COLLEGE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ I. Ε. Π.Υ.Α. -  SECURITY

01 ΤΟ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2
του Εκπαιδευτικού Ομίλου NEW YORK COLLEGE, έχει 
πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ/ Υπουργείο Παιδείας & 
το ΚΕΜΕΑ/ΥΠ ΠΡ.ΠΟΛ.ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ

02 ΤΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
υποχρεωτικής εκπαίδευσης των 105 ωρών, υλοποιείται ταχύρυθμα 
εντός χρονικής διάρκειας 21 εργασίμων ημερών, πέντε (5) ή έξι (6) 
ώρες την ημέρα πρωί - απόγευμα και με τηλεκατάρτιση, e- Learning 
από το σπίτι σε όλη την Ελλάδα.

03 ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
εμπιστεύονται το πρόγραμμα ιδιώτες, επιχειρήσεις 
Ι.Ε.Π.Υ.Α, εταιρίες κάθε μορφής, οργανισμοί Δ.Ε.Κ.Ο, 
υγειονομικές μονάδες, Βιομηχανίες και κάθε 
εργασιακός χώρος που εφαρμόζονται τα εκπαιδευτικό 
προγράμματα με επιδότηση του ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Ε Χ Ο Υ Ν  Ε Ν Α Ρ Μ Ο Ν ΙΣ Τ Ε Ι Σ Τ Η Ν  
Μ Ν Η Μ Ο Ν ΙΑ Κ Η  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η  
Κ Ρ ΙΣ Η  Κ Α Ι Α Ν Η Κ Ο Υ Ν  Σ Τ Η Ν  
Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ  Τ Ω Ν  
« Ε ΙΔ ΙΚ Ω Ν  Τ ΙΜ Ω Ν »

ΑΖΗΜΑΚΗΣ ΓΚΟΛΦΗΣ/ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ια . ΕΛ.ΑΣ
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ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«ΨΗΦ ΙΣΜ Α ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ» ΤΗΣ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΝΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σήμερα, 17 Μαΐου 2017, με τη μαζική μας συμμετοχή 
στην πανελλαδική ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στην Αθήνα, στην οποία δίνουν ηχηρά το «Παρών» και 
συνάδελφοί μας στην ενέργεια και στην αποστρατεία 
από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις, 
εμείς οι Αστυνομικοί, οι Πυροσβέστες και οι Λ ιμενικοί 
μαζί με τις οικογένειάς μας, εκφράζουμε την έντονη 
διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας διότι οι Κυβερνώντες 
μάς αντιμετωπίζουν ως πολίτες τριτοκοσμικής χώρας. 
Αντί να σεβαστούν τον ένστολο και τον υψηλό ρόλο που 
επιτελεί για την κατοχύρωση της εσωτερικής ασφάλει
ας, προχώρησαν προκλητικά στην διάψευση κάθε ελ
πίδας που είχαν οι ίδιοι καλλιεργήσει με τις προεκλο
γικές τους δεσμεύσεις.

Αντί να βάλουν τέλος στις περικοπές και να σκίσουν 
τα μνημόνια, όπως έλεγαν, ψήφισαν και συνεχίζουν να 
ψηφίζουν νέα επαχθή μέτρα, χτυπώντας αλύπητα τον 
ένστολο, την οικογένειά του και, συνολικά, την ελληνι
κή κοινωνία.

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι όλα αυτά τα χρό
νια της επιτροπείας και των μνημονίων, η ελληνική ο ι
κονομία όχι μόνο δεν έχει ανακάμψει, αλλά η ύφεση 
συνεχίζει να πλήττει τους πάντες και κυρίως τους πιο 
αδύναμους.

Οι δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λ ι
μενικού Σώματος, λειτουργούν οριακά και οι πολίτες 
καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώσουν βαρύ το 
τίμημα της κρίσης. Οι δε συνάδελφοί μας που συντα- 
ξιοδοτούνται, πληρώνουν τις επιλογές της Κυβέρνησης 
και του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς καθίστανται συ
νταξιούχοι χωρίς σύνταξη, οι δε σύζυγοι των αποβιω- 
σάντων καλούνται να βιώσουν πέρα από το προσωπικό 
τους δράμα, και την εγκατάλειψη της πολιτείας.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με τα νέα μέτρα 
και το νέο ειδ ικό μισθολόγιο, επιδεινώνεται ακόμα πε
ρισσότερο η κατάσταση τόσο των εν ενεργεία όσο και 
των συνταξιούχων συναδέλφων μας.Οφείλουμε λο ι
πόν να καταγγείλουμε τους Κυβερνώντες τόσο για τον 
εμπαιγμό που μας επιφύλαξαν όσο και για το περιεχό
μενο των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων. Το Υπουργείο 
Οικονομικών όσο και τα συναρμόδια Υπουργεία Προ

► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκσς

στασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας, αντί να συμβάλλουν 
στο διάλογο και στην ενημέρωσή μας ώστε να διασφα
λίσουμε το εργασιακό μας στάτους, ενήργησαν ύπουλα 
και απατηλά, με αποτέλεσμα να φέρουν στη Βουλή ένα 
νομοσχέδιο - έκτρωμα, ενώ έπρεπε να σεβαστούν τις 
αποφάσεις του ΣτΕ. που αναφέρουν ρητά ότι σε περί
πτωση νέων μισθολογικών ρυθμίσεων, αυτές πρέπει να 
διασφαλίζουν αποδοχές, όχι χαμηλότερες των επιπέ
δων του 2012. Αμοιρες ευθυνών, όμως, δεν είναι ούτε 
οι φυσικές μας ηγεσίες, αφού δεν στάθηκαν στο ύψος 
των περιστάσεων και δεν εναντιώθηκαν στην κατάθε
ση του επίμαχου μισθολογίου. Συνέχισαν ουδέτερα να 
παρακολουθούν την απαξίωση του ένστολου δυναμι
κού της χώρας, αλλά και τη συνεχιζόμενη μείωση των 
κονδυλίων για τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα υλικά 
μέσα, για τις προσλήψεις προσωπικού κ.λπ..

Με τη σημερινή μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας δ ι
αδηλώνουμε για άλλη μια φορά ενάντια στις ακολουθη
τέες πολιτικές που μας οδήγησαν σε αυτήν την άσχημη 
κατάσταση και τονίζουμε με όλη τη δύναμη της φωνής 
μας ότι την κρίση δεν την προκαλέσαμε εμείς. Αρκετά 
ματώσαμε για να επιζητούν οι δανειστές νέα επαχθή 
μέτρα για τη χώρα και το Λαό της.

Αγωνιζόμαστε για μια καλύτερη ζωή σε μια Ελλά
δα απαλλαγμένη από τα Μνημόνια με το Λαό της να 
καθορίζει το μέλλον του. Ειδικότερα, διεκδικούμε και 
απαιτούμε:
•  Άμεση απόσυρση των διατάξεων για το νέο μισθο

λόγιο και πλήρη συμμόρφωση της Κυβέρνησης σε 
όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτει
ας.

•  Διασφάλιση των ασφαλιστικών μας Ταμείων και δ ι
ατήρηση της αυτοτέλειας αυτών.

•  Ενίσχυση του αξιόμαχου των Σωμάτων Ασφαλείας 
με νέες προσλήψεις, με τον εκσυγχρονισμό υπο
δομών και μέσων, αλλά και με την καθολική και 
έμπρακτη αναγνώριση του έργου μας από τους Κυ
βερνώντες.

•  Την αναγνώριση του επαγγέλματος που επιτελούμε 
ως επικίνδυνου και ανθυγιεινού και την καθιέρωση 
ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την εργατική νομο
θεσία.

•  Τη διασφάλιση της καταβολής κύριων και επικου
ρικών συντάξεων σε ανεκτά επίπεδα διαβίωσης και 
όχι υπό τη μορφή φιλοδωρήματος.

•  Την αναβάθμιση του κοινωνικού κρότους και των 
παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα 
της Πρόνοιας, της Υγείας και της Παιδείας.
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•  Την άμεση επίλυση τηςτριχοτόμησηςτου πυροσβε
στικού προσωπικού και του σεβασμού του κανονι
σμού μεταθέσεων.

Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους 
ενεργούς συμπολίτες μας και χαιρετίζουμε τις ειρηνι
κές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τους. Ως πολίτες αυτής 
της Χώρας βιώνουμε τα ίδια προβλήματα και έχουμε 
τις ίδ ιες αγωνίες για το μέλλον. Γι' αυτό επιζητούμε 
έναν άλλο ρόλο, του κοινωνικά χρήσιμου ένστολου συ
νειδητοποιημένου πολίτη, που υποφέρει από τις συνέ
πειες της κρίσης το ίδιο όπως και οι συμπολίτες μας. 
Τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν και πρέπει να απο
τελούν παράγοντα ομαλότητας στο πλαίσιο των δημο
κρατικών λειτουργιών του πολιτεύματος. Ως θεσμικοί 
φορείς, καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση να μη φέρ
νει αντιμέτωπη την κοινωνία με τις δυνάμεις των Σω
μάτων Ασφαλείας, αλλά να υπηρετεί το κράτος δικαίου 
που πρεσβεύεται και όχι λογικές, καταδικασμένες στη 
συνείδηση ακόμα και των πολιτών που την στήριξαν με 
τη ψήφο τους.

Σεβαστείτε Τους Ένστολους!
Σύγκρουση με τα ψέματά τους! < ^ 7 ^

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ

Μεγαλειώδης ένστολη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας και συμβολική διαμαρτυρία στο 
γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομι
κών κ. Γιώργο Χουλιαράκη

Με την Ομοσπονδία μας να σφραγίζει τις εξελίξεις στο 
συνδικαλιστικό μέτωπο, τόσο με τη μεγαλειώδη ένστολη 
πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και τις διαβου-

λεύσεις σε διάφορα επίπεδα, όσο και με τη συνεχιζόμενη 
διαμαρτυρία στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που έχει 
ως κυρίαρχο το αίτημα της συνάντησης με τον αρμόδιο 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο ΧΟΥΛΙΑΡΑ- 
ΚΗ. δίνουμε έναν άνισο αγώνα για αξιοπρεπείς μισθούς και 
συντάξεις, αγώνα όμως που δεν διακόπτουμε με την ψήφι
ση των επίμαχων διατάξεων για το νέο ειδικό μισθολόγιο.

Είχαμε προειδοποιήσει εδώ και μήνες την Κυβέρνηση 
να σεβαστεί τον ένστολο και να συμμορφωθεί πλήρως προς 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας, θεσμοθε
τώντας ένα μισθολόγιο που θα αναγνώριζε την επικινδυ- 
νότητα της εργασίας και θα αποκαθιστούσε τους μισθούς 
στα επίπεδα τουλάχιστον του 2012. Αντ' αυτών, με έκπληξη 
και εν κρυπτώ, ενημερωθήκαμε, λίγες ώρες πριν από την 
προώθηση στη Βουλή του εφαρμοστικού νόμου του 3ου 
Μνημονίου, ότι αυτός περιλαμβάνει και το νέο φτωχολόγιο 
για τους ένστολους!

Ηχηρή απάντηση σε αυτόν τον εμπαιγμό έδωσε αμέ
σως το συνδικαλιστικό μας κίνημα με την προσέλευση στις 
17/5/2017. στην Αθήνα, από κάθε γωνιά της Χώρας, χιλιά
δων συναδέλφων μας, οι οποίοι απαίτησαν όπως κατα
γράφεται και στο εκδοθέν Ψήφισμα, την άμεση απόσυρση 
των διατάξεων του ειδικού μισθολογίου ώστε να υπάρξει 
ειλικρινής και ενδελεχής διάλογος με στόχο τη διασφάλι
ση αξιοπρεπών μισθών και συντάξεων.

Στη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών» βουλευτές, πο- 
λιτευτές. εκπρόσωποι μαζικών οργανώσεων και συνδικα
λιστικών φορέων στην ενέργεια και στην αποστρατεία, οι 
οποίοι ακολούθησαν τη μαζική σε όγκο συγκέντρωση και 
πορεία προς το Κοινοβούλιο, μέσω των οδών Σταδίου και 
Πανεπιστημίου, όπου εδρεύει το ΓΛΚ και που για πρώτη 
φορά στα συνδικαλιστικά μας χρονικά υπήρξε η ιστορι
κή εμφάνιση ενός προέδρου και μελών της Εκτελεστικής 
Γραμματείας και του Διοικητικού Συμβουλίου που «υποδέ
χονταν» από το παράθυρο του υπουργικού γραφείου στον 
3ο όροφο, τους συναδέλφους αστυνομικούς, πυροσβέστες 
και λιμενικούς, εν μέσω συνθημάτων οργής και αγανάκτη
σης κατά των κυβερνώντων.

0 πρόεδρος της Εκτελεστικής Γραμματείας κ. Γρηγόρης 
Γερακαράκος βαθιά συγκινημένος ευχαρίστησε τις Πρω
τοβάθμιες Οργανώσεις για τη στήριξη της Ομοσπονδίας σε 
αυτήν την κρίσιμη καμπή και απευθυνόμενος στο πλήθος, 
έδωσε το στίγμα της ενότητας και της δυναμικής συνέχι
σης των πρωτοβουλιών μας. καλώντας όλους να συνεχί- 
σουμε την πορεία προς το Κοινοβούλιο, όπου δίνουμε τη 
μάχη για την απόσυρση του μισθολογίου.

Στη Βουλή, αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών επέδω
σε το Ψήφισμα στον Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Γεράσιμο 
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ και την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτα 
Κ0Ζ0ΜΠ0ΛΗ και ζήτησε απόσυρση των επίμαχων διατά
ξεων επισημαίνοντας τα αρνητικά του σημεία και ουσιαστι
κό διάλογο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
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Οι βελτιώσεις

Είχε προηγηθεί συνάντηση με τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο ΤΟΣΚΑ ο οποίος μας ενη
μέρωσε για ορισμένες βελτιώσεις επί των άρθρων, κατό
πιν δικών μας προτάσεων και ακολούθως τοποθετήθηκε 
στη Βουλή, γνωρίζοντας τα παρακάτω:
1. Άρση του πλαφόν της αποζημίωσης για την εργασία 

πέραν του πενθημέρου και επαναφορά της διαδικα
σίας χορήγησής της στο υφιστάμενο καθεστώς.

2. Χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος παραμεθορίου, 
ύψους 100 € και στα Σώματα Ασφαλείας.

3. Χορήγηση του επιδόματος εξομάλυνσης, το οποίο εν
σωματώνεται στο νέο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών 
εργασίας και στους διαζευγμένους που δεν έχουν την 
επιμέλεια των τέκνων.

4. Προσμέτρηση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας 
και των ετών σπουδών στα μισθολογικά κλιμάκια, με 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χρόνοι έχουν αναγνω
ριστεί μέχρι την 31/12/2016. Περαιτέρω διευκρινήσεις 
για την εν λόγω αναγνώριση θα εμπεριέχονται στην 
εγκύκλιο που θα εκδώσει το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων 
μετά από τη ψήφιση του σχεδίου νόμου.

5. Κατώτερο πλαφόν στις νυχτερινές ώρες εργασίας, 
προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στο 
μέσο έκαστης χρονιάς και ζητούνται συνεχώς πιστώ
σεις από το Υπουργείο Οικονομικών για την κάλυψη 
των αναγκών των Σωμάτων.

6. Αναγνώρισε τις στρεβλώσεις στα μισθολογικά κλιμά
κια και δεσμεύτηκε να γίνει εναρμόνιση όπου απαι
τείται, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. 
Δεδομένης και της ως άνω παραδοχής του Αναπλη

ρωτή Υπουργού Εσωτερικών ότι σε συνεννόηση με το 
Υπουργείο Οικονομικών, «το επόμενο διάστημα θα εξε
ταστούν τα κλιμάκια μισθοδοσίας και σε περίπτωση που 
χρειαστεί, θα γίνει εναρμόνιση διότι πράγματι σε κάποιες 
περιπτώσεις υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να 
εναρμονιστούν», και εφόσον διατείνονται ότι υπάρχει ου
δέτερο δημοσιονομικό κόστος, είμαστε έτοιμοι να κατα
θέσουμε ουσιαστικές προτάσεις ελπίζοντας ότι αυτή τη 
φορά ο διάλογος δεν θα είναι προσχηματικός αλλά απο
τελεσματικός ώστε να διορθωθούν οι στρεβλώσεις και η 
ανισοκατανομή μισθών εντός του ειδικού μισθολογίου.

Οι τελευταίες μας πρωτοβουλίες αποτελούν πράξεις 
ανώτερης συνδικαλιστικής δράσης που ξεφεύγει από 
την πεπατημένη και θέτει όλους προ των ευθυνών τους. 
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος που ακολουθούμε είναι ανη

φορικός, αλλά είναι ο μοναδικός για να μας βγάλει στο 
«ξέφωτο», αρκεί βεβαίως να υπάρξει και από την άλλη 
πλευρά ειλικρινής διάθεση για επίλυση προβλημάτων και 
όχι μια πολιτική απαξίωσης των ένστολων.

Αγώνας ως την τελική δικαίωση με την πλήρη συμ
μόρφωση της Κυβέρνησης στις Αποφάσεις του Συμβου
λίου της Επικράτειας!

Διαβεβαιώσεις για διάλογο 
προς άρση μισθολογικών αδικιών

Μετά τις διαβεβαιώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών κ. Νίκου Τόσκα, του Αναπληρωτή Υπουρ
γού Οικονομικών κ. Γιώργου Χουλιαράκη και της Βου- 
λευτού του ΣΥΡΙΖΑ και Τομεάρχη Προστασίας του Πο
λίτη, κας Παναγιώτας Κοζομπόλη. ότι οι όποιες μισθο- 
λογικές στρεβλώσεις του νέου ειδικού μισθολογίου θα 
τύχουν αντικείμενο επεξεργασίας σε συνεργασία με 
την Ομοσπονδία μας, έληξε απογευματινές ώρες στις 
18/5/2017 η διαμαρτυρία μας στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, η οποία είχε εκδηλωθεί από τις εννέα η ώρα 
το πρωί της προηγουμένης.

Δηλώνουμε προς πάσαν κατεύθυνση ότι εξ αρχής 
αποσκοπούσαμε και συνεχίζουμε να αποσκοπούμε 
στην ανεύρεση λύσεων επ' ωφελεία των συναδέλφων 
μας και όχι στο να διαδηλώνουμε για να διαδηλώνουμε.

Καλούμε όλους σε πλήρη εγρήγορση. Τελικός μας 
στόχος είναι η οφειλόμενη συμμόρφωση της ελληνι
κής κυβέρνησης στις αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικράτειας και η επιστροφή των μισθών τουλάχιστον 
στα επίπεδα του 2012. Κάθε άλλη απόφαση θα μας βρί
σκει απέναντι.

Δεν υποστέλλουμε τη σημαία του αγώνα, συνεχί
ζουμε με ενότητα και αποφασιστικότητα!

Οι προτάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας

Συνεδρίασε στις 24 Απριλίου 2017 το Δ ιο ικητικό  
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για ενημέρωση των με
λών του από τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Γραμμα
τείας κ. Γρηγόρη Γερακαράκο αναφορικά με τις τρέ
χουσες συνδικαλιστικές πρωτοβουλίες για τα εκκρε
μή αιτήματά μας καθώς και τις προτάσεις της Εκτε
λεστικής Γραμματείας επί συγκεκριμένων νέων α ιτη
μάτων μας.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Γρήγο
ρης Γερακαράκος τόνισε ότι έχοντας πίσω μας το εορ
ταστικό κλίμα των ημερών, επανερχόμαστε στον αγω-
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νιστικό μας ρυθμό δεδομένου ότι τα μεγάλα θέματα 
(θεσμοθέτηση δικαιώματος απεργίας, επικινδυνότητα 
επαγγέλματος- αποφάσεις ΣτΕ-μισθολόγιο) παραμέ
νουν ανοικτά διότι εξαρτώνται από τη διαπραγμάτευση 
της κυβέρνησης με τους δανειστές της χώρας. Πρό
σθεσε δε ότι όλοι τελούμε σε εγρήγορση και το αμέ
σως προσεχές διάστημα θα εκδηλώσουμε αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγγελ- 
θείσες κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΓΣΕΕ. μόλις 
προωθηθούν προς ψήφιση στη Βουλή τα εκκολαπτό
μενα νέα μέτρα λιτότητας.

0 πρόεδρος της Ομοσπονδίας ενημέρωσε αναλυτικά 
και για τα τεκταινόμενα στον ΕΦΚΑ όπου, ως γνωστόν, 
στη φαρέτρα της Ομοσπονδίας μας. υπάρχει εδώ και 
πλέον ένα μήνα, η Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιω
τικών και Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ, στην οποία 
συμμετέχουμε με εκπρόσωπό μας, τον αντιπρόεδρο ο ι
κονομικών κ. Πανταζή Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτής της 
επιτροπής, υπάρχει έντονη κινητικότητα από πλευράς 
μας και συγκεκριμένα έχουν εισηγηθεί από τον εκπρό
σωπό μας και συζητήθηκαν ήδη τα θέματα που αφο
ρούν τις ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση 
υπηρεσιών και προϋπηρεσιών και άμεσα θα υποβληθεί 
ενημερωτικό σημείωμα στο ΔΣ του ΕΦΚΑ για περαι
τέρω χειρισμό των θεμάτων. Επίσης, προτάθηκαν από 
τον εκπρόσωπό μας τα θέματα που αφορούν τον χρό
νο έκδοσης των συνταξιοδοτικών πράξεων του ΕΦΚΑ 
και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ορφανικών 
οικογενειών, όταν ο θάνατος δεν οφείλεται ένεκα και 
εξαιτίας της Υπηρεσίας και αναμένονται οι εισηγήσεις 
του προς την εν λόγω Επιτροπή.

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας, εξάλλου, προέβη σε 
ενέργειες για τη θεσμοθέτηση του επιδόματος εξομά
λυνσης και μέσω νέων επαφών με τα κοινοβουλευτικά 
κόμματα, ευελπιστεί ότι θα υπάρξει περαιτέρω πίεση 
προς την κυβέρνηση. Επίσης, αναφορικά με τα προβλή
ματα της πάγιας προκαταβολής και τη διαχείριση των 
υπομνημάτων, το προεδρείο επιζητεί τη σύγκληση σύ
σκεψης σε επίπεδο ΓΔΟΕΣ ώστε να δοθούν οι δέουσες 
απαντήσεις σε τεθέντα ερωτήματα και εκδοθούν σχε
τικές οδηγίες προς τους διαχειριστές των υπηρεσιών.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην επικείμενη προώ
θηση στη Βουλή νομοθετικών ρυθμίσεων και προεδρι
κού διατάγματος εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερι
κών, κάλεσε τα μέλη του ΔΣ αλλά και τις Πρωτοβάθμιες 
Ενώσεις να υποβάλλουν προτάσεις εντός της τρέχουσας 
εβδομάδας, εμπλουτίζοντας τις κάτωθι προτάσεις της 
Εκτελεστικής Γραμματείας:

1. θεσμοθέτηση άδειας γάμου.
2. Απόσυρση διάταξης Υγειονομικού Κανονισμού που 

επιτρέπει τις απαράδεκτες κατ' οίκον επιθεωρήσεις 
σε περίπτωση ελεύθερου υπηρεσίας.

3. Διασφάλιση των οφειλομένων ρεπό. Η Ομάδα ερ
γασίας κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με την οποία 
πρέπει να αναρτώνται κάθε τρίμηνο τα οφειλόμενα 
ρεπό και εφόσον αυτά δεν χορηγούνται, να μετα- 
τρέπονται σε κανονική άδεια.

4. 0 σύζυγος ή ο α' βαθμού συγγενής να μην υπόκειται 
σε έλεγχο ή ασφαλιστικές εισφορές εφόσον εργά
ζεται εκτός χρόνου εργασίας.

5. Καθιέρωση για όλους τους αστυνομικούς δυνατό
τητας άπαξ δωρεάν εξετάσεων έως του ποσού των 
200 ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ.

6. Όσοι έχουν τόπο συμφερόντων εκτός Αττικής, να 
έχουν έκπτωση εισιτηρίων 50% δυο φορές το χρόνο.

7. Εφόσον πρέπει να υπάρξει τροποποίηση της υπη
ρεσίας που έχει ήδη ανακοινωθεί, να γίνεται αυτό 
μόνο σε έκτακτες ανάγκες και όχι «οποτεδήποτε». 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα έκανε αποδεκτές

τις προτάσεις αυτές ενώ στη συζήτηση που ακολούθη
σε. υποβλήθηκαν και άλλες προτάσεις αναφορικά με την 
αντιμετώπιση της γραφειοκρατικής διαδικασίας του ελέγ
χου δαπανών και της εξόφλησης των υπομνημάτων, την 
καθιέρωση εκπτώσεων στα εισιτήρια για τις μεταγωγές 
κρατουμένων, την επέκταση του άρθρου 31 του νόμου 
4440/16 έτσι ώστε να λαμβάνουν και οι αστυνομικοί, άν- 
δρες και γυναίκες, τη δικαιούμενη άδεια για ασθένεια τέ
κνων, όπως ισχύει στο λοιπό δημόσιο, την αναγκαιότητα 
αναθεώρησης του Κανονισμού υγείας, την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που θα επιφέρει ο νέος αθλητικός, σε 
πολλά λύσεις, νόμος (μείωση ανταποδοτικών πόρων και 
απόδοσή τους στον ΕΦΚΑ, οργανωμένες μετακινήσεις 
φιλάθλων, διαχείριση καμερών) κ.λπ..

Κλείνοντας τις εργασίες του ΔΣ, ο πρόεδρος της ΕΓ κ. 
Γρηγόρης Γερακαράκος τόνισε ότι βρισκόμαστε «στο κόκ
κινο» εν αναμονή του κλεισίματος της διαπραγμάτευσης 
και της οριστικοποίησης των μέτρων προειδοποιώντας την 
κυβέρνηση ότι εφόσον συνεχίσει να απαξιώνει τον κλάδο 
μας, θα μας βρει και πάλι στις επάλξεις του αγώνα.

Μήνυμα του προέδρου της ΠΟΑΣΥ στη EuroCop

Στη Μάλτα διεξήχθη (3 Μάίου 2017) το ετήσιο εαρινό Συ
νέδριο της EuroCop με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 28 
χώρες της Ευρώπης και στο οποίο συμμετείχε εκ μέρους 
της Ομοσπονδίας μας ο εκλεγμένος στην Εκτελεστική Επι-
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τροπή της EuroCop και Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομι
κών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής κ. Σταματάκης Γεώργιος.

Κύρια θέματα της Ημερήσιας διάταξης ήταν τα ηλικι- 
ακά όρια συνταξιοδότησης, τα επίπεδα εκπαίδευσης και 
εξοπλισμού των αστυνομικών υπηρεσιών, η βία εναντίον 
των αστυνομικών εν ώρα υπηρεσίας και πώς μπορεί να 
προληφθεί. η τρέχουσα κατάσταση επιπέδων ασφαλείας 
των Ευρωπαϊκών χωρών και η διεθνής συνεργασία μεταξύ 
αυτών καθώς και η ενημέρωση γύρω από τις εργασίες της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και τις συναντήσεις της με μέλη 
του Ευρωκοινοβουλίου για την ανάδειξη της τρέχουσας 
κατάστασης των Αστυνομικών και τα προβλήματα αυτών.

Η EuroCop συμμετέχει και στηρίζει ενεργά την ETUC, τον 
ενιαίο συνδικαλιστικό φορέα των εργαζομένων της Ευρώπης, 
στην καμπάνια της για την αύξηση των μισθών και του επιπέ
δου διαβίωσης των εργαζομένων των κρατών - μελών.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου κατατέθηκε Υπόμνη
μα από Ομάδα εργασίας στην οποία συμμετείχε ενεργά 
ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΣΥ στη EuroCop κ. Σταματάκης. 
Αντικείμενο, το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα 
που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και ολόκληρη η Ευ
ρώπη σχετικά με τα προβλήματα και τις δυσκολίες των 
συναδέλφων στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν 
την προσφυγική κρίση. Το έγγραφο αυτό προσαρτήθηκε 
στον επίσημο κατάλογο θεμάτων της EuroCop ο οποίος 
υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε μήνυμά του προς το Συνέδριο της EuroCop, το οποίο 
είχε θετική ανταπόκριση από τους Συνέδρους, ο Πρόεδρος 
της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόριος Γερακαράκος ανέφερε τα παρα
κάτω: «Η Ελλάδα είναι η κύρια πύλη εισόδου των προσφύ
γων και μεταναστών στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η Ελλά
δα λόγω της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζει προβλήμα
τα συνέπεια των οποίων είναι και η Ελληνική Αστυνομία να 
αντιμετωπίζει ανάλογες δυσκολίες. Οι αστυνομικοί υπερ
βαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους προς την εκπλήρωση 
του καθήκοντος όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Για το καλό 
της Ευρώπης, θα πρέπει να παρασχεθεί περαιτέρω βοή
θεια στην Ελλάδα. Για το καλό όλων. Η ασφάλεια είναι το 
μέγιστο αγαθό που όλοι οι λαοί έχουν ανάγκη, σημειώνο

ντας ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κίνδυνο».
Το μήνυμα αυτό μεταδόθηκε απευθείας και από τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης της EuroCop για να τονιστεί 
έτσι περαιτέρω η σημασία του. Η Πρόεδρος της EuroCop 
κα. Angels Bosch δεσμεύτηκε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για 
τη στήριξη της Ελλάδας καθώς αναγνώρισε ότι η ασφά
λεια της Ευρώπης εξαρτάται από την ασφάλεια των συνό
ρων της Ελλάδας τα οποία είναι και Ευρωπαϊκά σύνορα. 
Όλες οι χώρες επιδοκίμασαν αυτή την απόφαση δηλώ
νοντας απερίφραστα τη συμπαράστασήτους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΞΙΑ

(www.poaxia.gr)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Σε τακτική συνεδρίαση συνήλθε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
(3/4/2017) με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Συζήτηση-Ενημέρωση επί του πορίσματος της Επι

τροπής για την αναμόρφωση του συστήματος κρ ί
σεων - προαγωγών (Δημιουργία θέσεων Αξ/κων 
Ε.Ο.Θ., προαγωγή Ανθ/μων Ν. 3686/2008)

Β. Συζήτηση για την πορεία του διεκδικητικού μας πλαι
σίου σύμφωνα με το ψήφισμα του 27ου συνεδρίου μας. 

Γ Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη δι
άρκεια τπς συνεδρίασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ. 
Εκ μέρους του προέδρου κ. Ιωάννη Κατσιαμάκα υπήρ

ξε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της Επιτροπής 
που εξετάζει την αναμόρφωση του συστήματος κρίσεων - 
προαγωγών. Το Δ.Σ. ομόφωνα εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για το γεγονός ότι υιοθετήθηκαν πλήρως οι προτάσεις 
μας τόσο για την παράλληλη επετηρίδα όσο και για την 
βαθμολογική εξέλιξη των ανθυπαστυνόμων καθώς και 
την επίλυση του θέματος της προαγωγής των Αστυνόμων 
Β των ΤΕΜΑ με την αύξηση των οργανικών θέσεων στο 
βαθμό του Αστυνόμου Α.

Το Δ.Σ. εξέφρασε την βεβαιότητα ότι σύντομα τα 
αποφασισθέντα θα λάβουν τη μορφή προεδρικού δ ια
τάγματος ώστε να ρυθμιστεί μια εκκρεμότητα που τα
λανίζει τους συναδέλφους εδώ και πολλά χρόνια.

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της μη έγκαιρης έκδο
σης των συντάξεων από τον ΕΦΚΑ αλλά και της καθυ
στέρησης και των προσωρινών ακόμα συντάξεων γεγο
νός που οδηγεί τους νέους συνταξιούχους -οι οποίοι ση- 
μειωτέον συνταξιοδοτούνται παρά τη θέλησή τους- στην 
ανέχεια καθώς αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης πλέον.
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Προς τούτο αποφασίστηκε να προταθεί να υπάρξει 
τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του ΤΕΑΠΑ- 
ΣΑ ούτως ώστε να δύναται να λαμβάνει κάποιος το δ ι
καιούμενο εφάπαξ με την απονομή της προσωρινής 
σύνταξης και όχι να αναμένει την κανονική πράξη απο
νομής της κύριας σύνταξης, η οποία με τα σημερινά δε
δομένα μπορεί να χρειαστεί και δυο χρόνια αναμονής.

Το Δ.Σ. επίσης απασχόλησαν οι συντάξεις χηρείας 
και αποφασίστηκε να αποσταλεί σχετικό υπόμνημα στον 
υπουργό Εργασίας ούτως ώστε να αρθεί η απαράδεκτη 
αυτή διάταξη που τιμωρεί τους συζύγους των χαμένων 
συναδέλφων οι οποίοι καλούνται να επιβιώσουν βιώ- 
νοντας πέρα από το προσωπικό τους δράμα, και την 
εγκατάλειψη της πολιτείας.

Τέλος αποφασίσθηκε το επόμενο Δ.Σ. να πραγματο
ποιηθεί το πρώτο ΙΟήμερο του μηνάς Ιουνίου στην Λαμία 
στην έδρα της περιφερειακής Ενώσεως Στερεός Ελλάδας.

ΠΡΟΣ: Α  Βάθμιες Ενώσεις

Στην εορταστική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 5/5/2017 προς τιμήν της Αγίας Μεγαλομάρ- 
τυρος Ειρήνης, προστάτιδοςτης Πανελλήνιας Ομοσπονδί
ας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, συμμετείχε η Ομο
σπονδία μας δια του Γενικού Γραμματέα Ανδρέα Γ Βέλλιου.

Στα πλαίσια της εκδηλώσεως. τελέσθηκε θεία Λει
τουργία στον Ι.Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και ακολού
θησε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αστυ
νομικών στον αύλειο χώρο της π. Σχολής Αξιωματικών τη 
παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι- 
στρατήγου κ. Κωνσταντίνου Τσουβάλα, του Προϊσταμέ
νου Επιτελείου Αντιστρατήγου κ. Μιχαήλ Καραμαλάκη. 
ανωτάτων και ανωτέρων Αξιωματικών, εκπροσώπων συν
δικαλιστικών οργανώσεων εν ενεργεία και αποστρατεία 
αστυνομικών καθώς και των οικογενειών τους.

Η Μεγαλομάρτυς Αγία Ειρήνη, ήταν η προστάτιδα του 
Σώματος της Ελληνικής Χωροφυλακής έως το 1984, χρο
νιά που ενοποιήθηκε με το Σώμα της Αστυνομίας Πόλε

ων, για να ιδρυθεί το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η Ομοσπονδία μας, με την παρουσία της στην εκ 

δήλωση απέτισε τον οφειλόμενο φόρο τιμής τόσο στην 
Αγία Ειρήνη όσο και στο Σώμα της Ελληνικής Χωροφυ
λακής για την 150ετή εθνική προσφορά της στην Πα
τρίδα και τους πολίτες, με την παρουσία της σε όλη την 
επικράτεια και τους αγώνες του Έθνους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Ενόψει της διαδικασίας της κατεπείγουσας ψήφισης του 
σχεδίου νόμου στο οποίο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του 
νέου ειδικού μισθολογίου Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων 
Δυνάμεων, το ΔΣ της Ομοσπονδίας συνεδρίασε χθες εκτά
κτως στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την αποτίμηση των νέων 
ρυθμίσεων και την λήψη αποφάσεων όσον αφορά την άμεση 
αντίδρασή μας.

Κοινή πεποίθηση όλων των μελών του ΔΣ είναι ότι πρό
κειται για σχέδιο νόμου - έκτρωμα το οποίο πλήττει βάναυσα 
τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας. Αποτελεί 
μια ακόμα ανακολουθία της κυβέρνησης η οποία το απέκρυ
πτε επί ένα έτος ενώ το είχε στα συρτάρια της έχοντας συμ
φωνήσει με την τρόικα τις νέες περικοπές. Καταγγέλλουμε 
αυτήν την τακτική η οποία αποτελεί εμπαιγμό και προσβολή 
των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και των λει
τουργών της Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
τις αποφάσεις των οποίων όχι μόνο αγνοεί επιδεικτικά η Κυ
βέρνηση. αλλά επιχειρεί και να τις παρακάμψει με τη μέθο
δο της θεσμοθέτησης ενός νέου μισθολογίου που οδηγεί στη 
συρρίκνωση του εισοδήματος μας παρά τη σαφή πρόβλεψη 
των αποφάσεων του ΣτΕ, ότι το νέο μισθολόγιο πρέπει να εί
ναι τουλάχιστον στα επίπεδα του 2012.

Μπροστά σε αυτήν την εξέλιξη αποφασίστηκε ομόφωνα 
να προσφύγει η Ομοσπονδία μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου θα καταγγέλλεται η ελλη
νική κυβέρνηση για παραβίαση του ελληνικού Συντάγματος. 
Μέχρι σήμερα αποφύγαμε μια τέτοια κίνηση αντιμετωπίζο
ντας με σκεπτικισμό ενδεχόμενη καταδίκη της χώρας αλλά 
αυτή η πρόκληση που υφιστάμεθα σήμερα, δεν έχει προη
γούμενο. Προξενεί δε κατάπληξη το γεγονός ότι στο πολυσέ
λιδο σχέδιο νόμου και στην εισηγητική έκθεση αυτού ουδε- 
μία αναφορά γίνεται στις αποφάσεις του ΣτΕ ωσάν αυτές να 
είναι ανύπαρκτες...

Αντ' αυτού οι κυβερνώντες διατείνονται ότι δεν θα υπάρ
ξουν μειώσεις με το τρικ της προσωπικής διαφοράς που όλοι 
γνωρίζουμε ότι, όπως λειτουργεί, μάς καταδικάζει σε οικονο
μική στασιμότητα για μια τουλάχιστον δεκαετία!
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Επίσης, καλούμε τη φυσική μας Ηγεσία να δηλώσει 
την παρουσία της στην ένστολη συγκέντρωση την Τετάρτη 
17/5/2017.αναλαμβάνοντας το μερίδιο ευθύνης που τη βα
ρύνει, αναλογιζόμενη ότι η ίδια επιθυμεί να διοικεί αστυ
νομικούς υπερήφανους και όχι εξαθλιωμένους.

θέλει να διοικεί αστυνομικούς αφοσιωμένους στα καθή- 
κοντά τους ή αστυνομικούς αδιάφορους και χωρίς ηθικό; Η 
απάντηση ανήκει σε αυτούς που την εκπροσωπούν.

Εμείς θα δώσουμε το δυναμικό μας «Παρών» κα- 
λώντας όλους τους συναδέλφους να πράξουν το ίδιο με 
τις ο ικογένειες και τα παιδιά τους.

Εμείς θα είμαστε εκε ί, μπροστάρηδες στη μάχη, 
μπροστάρηδες στον αγώνα.

Για την αστυνομία για την κοινωνία, για τις ο ικογέ
νειάς μας. για την αξιοπρέπειά μας.

1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΥΦΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα πραγματο
ποίησε κλιμάκιο της Ένωσης μας την Τετάρτη 10 Μαΐου 
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, συνο
δευόμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υπο
στράτηγο Ν ικόλαο Μ ενεξίδη και τον Δ ιευθυντή της 
Ταξίαρχο Παναγιώτη Κουτούζο.

Στην ολιγόλεπτη συνάντηση μας τέθηκαν τα σοβαρά 
προβλήματα των συνάδελφων, που αντιμετωπίζουν καθη
μερινά στην διάρκεια της υπηρεσίας τους, όπως η έλλειψη 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ο απαρχαιωμένος στόλος αυ
τοκίνητων μεταφοράς, η ενίσχυση προσωπικού στις Υπη
ρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, η συνέχιση της επιχείρησης 
Ασπίδας αλλά και ο προβληματισμός των συνάδελφων της 
Υπηρεσίας Συνοριακής φύλαξης Τυχερού μετά την κατάρ
γηση της με την αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών.

Από την πλευρά του ήταν ενήμερος σε όλα τα προ
βλήματα μας και θα προσπαθήσει το επόμενο χρονικό 
διάστημα να δοθούν από αυτά. >«5» ^

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΑ

18° ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΑΙΛ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

18· ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΛΡΙΟ

Κ Ο ΙΤΑ Μ Ε  Μ ΠΡΟΣΤΑ Μ* I
Σ υ ν ε χ ίζ ο υ μ ε  ™ < ·»τ ικ ο -μ ο χ η τ»< °  ° * *

Έληξε το 18° Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α. 
που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό κέντρο των 
Κατασκηνώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στον Αγιο 
Ανδρέα Μαραθώνα Αττικής το διήμερο Παρασκευή και 
Σάββατο 26 και 27 Μαΐου 2017 σύμφωνα με το πρόγραμ
μα της Ημερήσιας Διάταξης.

Την πρώτη ημέρα της έναρξης των εργασιών στην εκ
δήλωση παρέστησαν και τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Γενικός Γραμμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης 
Αναγνωστάκης. ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό στο 
συνέδριο, τοποθετούμενος σε ζητήματα που έθεσαν οι σύ
νεδροι. ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ο οποίος ανέφερε μεταξύ 
άλλων: «...Η ανάγκη μας να προσφέρουμε καί να εξακο
λουθούμε να υπηρετούμε το κοινό καλό δεν παύει ποτέ - 
και γ ι' αυτό είμαστε πολύ υπερήφανοι!Σε αυτό ακριβώς το 
πλαίσιο, ο ρόλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστρά- 
των Σωμάτων Ασφαλείας, της ΠΟΑΣΑ. είναι καθοριστικός. 
...ΗΠΟΑΣΑ. η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνώρισης, εργά
ζεται άοκνα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και την 
βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής θέσης, όπως
και για την υγειονομική περίθαλψη των μελών της.......Και
φυσικά αποσκοπεί στη σύσφιξη των σχέσεων και την καλ
λιέργεια πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης. 
......Όλοι οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας, σε ενό
τητα και ομοψυχία με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας. 
εργαζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Προς αυτή ακριβώς 
την κατεύθυνση είμαι σίγουρος πως θα είναι και φέτος οι 
εργασίες του 18ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΠΟΑΣΑ...». 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέ
φερε: «...Καταρχήν. να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον 
Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστρά- 
των Σωμάτων Ασφαλείας για την πρόσκληση τους να πα- 
ραστώ στο 18° Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας. Να 
παραστώ σε ένα Συνέδριο που πέρα από τις προγραμματι
σμένες τακτικές του εργασίες και διαδικασίες, επιστρέψτε 
μου να επισημάνω. έχει κι ένα άλλο ιδιαίτερο, συμβολικό
χαρακτηριστικό. Πραγματοποιείται σ 'ένα χώρο....... έχει
γίνει, πλέον, «ο δικός μας χώρος» καθώς έχουν διευρυνθεί
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οι κατασκηνωτικές περίοδοι, φιλοξενούνται και γονείς για 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αξιοποιείται το Συνε- 
δριακό του Κέντρο, οργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις- 
έχει, με λίγα λόγια, ο χώρος αυτός, αναδειχθεί στο βασικό 
κύπαρο τις κοινωνικής δραστηριότητας του αστυνομικού 
Οργανισμού. Ενός Οργανισμού του οποίου, όπως επανει- 
λημμένως έχω αναφέρει, συστατικό στοιχείο και ουσιώδες 
κεφάλαιο είναι οι «βετεράνοι» συνάδελφοι, οι απόστρατοι 
του Σώματος. Αυτήν, ακριβώς, την αντίληψη τις διαρκούς 
ενότητας, της συνοχής, της αλληλεγγύης μεταξύ παλαιών 
και νέων συναδέλφων, μεταξύ της παλιάς και της νέας γε
νιάς αστυνομικών, θεωρώ ότι εκφράζει η παρουσία όλων 
στο χώρο αυτό. Ος Αρχηγός του Σώματος, είχα δεσμευτεί, 
εκφράζοντας, συνολικά, ως εκ της θέσεως μου τη φυσική 
ηγεσία και γνωρίζοντας την ταυτόσημη άποψη της πολιτι
κής μας ηγεσίας, πως η θέση και η βούληση μας είναι να 
αναπτύξουμε, να ενισχύσουμε τη σχέση μας. να ενδυνα
μώσουμε την επικοινωνία μας με τους αποστράτους συ
ναδέλφους και τους συνδικαλιστικούς τους φορείς- και η 
παρουσία μας απόψε, εδώ. αυτή, την αντίληψη, αυτή την 
προσπάθεια θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει.... Επιτρέψτε μου 
μόνο να επισημάνω την εξαιρετική πρωτοβουλία για την 
τήρηση ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των συναδέλφων μας 
που δεν είναι πια κοντά μας. να συγχαρώ τους αποστρά
τους συναδέλφους επίτιμους αντιπροέδρους και μέλη της 
Π.Ο.Α.Σ.Α που θα τιμηθούν στην συνέχεια από την Ομο
σπονδία και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του 
Συνεδρίου και σε όλους υγεία, καλοτυχία και δύναμη...». 
Επιπλέον παρέοτησαν εκ μέρους του κ. Αρχηγού Π.Σ. ο 
Επιπυραγός Σάββας ΓΑΒΑΛΑΣ. εκ μέρους του κ. Αρχη
γού Λ.Σ. - Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Γενικός Επιθεωρητής 
Υποναύαρχος ΝΤΟΥΝΗΣ Αθανάσιος, Προϊστάμενος Επι
τελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, ο Προϊστάμενος κλάδου Οικο- 
νομικοτεχνικής υποστήριξης και Πληροφορικής Υποστρά
τηγος κ. ΚΩΤΣΑΚΗΣ Γεώργιος, η Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ 
Ταξίαρχος κ. ΧΑΡΩΝΗ Παναγιώτα, ο Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ. 
κ. ΡΟΖΗΣ Βασίλειος Αντιστράτηγος ε.α„ ο Πρόεδρος Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ. Ιωάν
νης ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής κ. ΒΡΑΝΤΖΑΣ Βασίλειος, ο 
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. 
- Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών (Ε.Τ.Μ.) κ. ΚΟΥΜΠΟΥ- 
ΡΗΣ Δήμος και ο ΓΓ ΡΑΛΑΚΗΣ Μανώλης, ο Πρέσβης επί 
τιμή ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ Δημήτριος Προέδρος του Συνδέσμου Συ
νταξιούχων Διπλωματικών Υπαλλήλων και ο ΓΓ του Συνδέ
σμου Πρέσβης επί τιμή ΖΩΗΣ Γεώργιος, ο Επίτιμος Πρόε
δρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. Θεόφιλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

0 Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α. στην ομιλία του ανέφε
ρε τα εξής:

Σήμερα συναντιούνται εδώ, στο χώρο όπου σε λίγες 
μέρες θα αντηχήσουν οι χαρούμενες φωνές των παι
διών και των εγγονώνμας. διάφορες γενιές αποστράτων 
όπως η γενιά των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης, 
η γενιά της οικονομικής άνθησης και η γενιά της οικο
νομικής κρίσης. Όλοι εμείς μαζί δημιουργήσαμε ένα 
μαζικό, διεκδικητικό. αγωνιστικό πανελλήνιο «κίνημα 
αποστράτων» με χαρακτηριστικά όπως η αλληλεγγύη, η 
αγάπη για τον συνάνθρωπο, η κοινωνική προσφορά, η 
συμμετοχική διαδικασία, η αγωνιστική διάθεση και τέ
λος η αγάπη για την πατρίδα μας. Το κίνημα αυτό, των 
αποστράτων στέκεται και τώρα όρθιο που οι κυβερνώ
ντας μας αντιμετωπίζουν σαν άτομα με σύντομη ημερο
μηνία λήξεως, που αλλοίωσαν τη ζωή μας. που μας πε
ριθωριοποίησαν κοινωνικά, που έθιξαν την αξιοπρέηειά 
μας. Αυτό το κίνημα σήμερα λέει όχι στα κυβερνητικά 
μέτρα, εγκαλεί τον κ. Πρωθυπουργό ως και τον κ. ΥΕΘΑ 
για αθέτηση προεκλογικών και μετεκλογικών δεσμεύ
σεων και τους καλεί να προτάξουν τη γροθιά τους στους 
δανειστές μας και όχι να δείχνουν το δάκτυλο στον ελ
ληνικό λαό που αντιστέκεται. Αυτό το κίνημα ζητά από 
τους κυβερνώντες και προσωπικά από τον κ. Πρωθυ
πουργό να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, και να μη 
δικαιολογούνται με τη μόνιμη επωδό ότι τα μέτρα είναι 
αναγκαία για να σωθεί η πατρίδα μας αλλά αντίθετα να 
προτάξουν τη λεβεντιά, τη περηφάνια και τους αγώνες 
των Ελλήνων ενάντια στη βαρβαρότητα που μας επιβάλ
λουν οι ξένοι δυνάστες μας. Σε ενάντια περίπτωση και 
στη προσπάθεια να σωθεί η Ελλάδα θα έχουν πεθάνει 
οι Έλληνες. Φαίνεται κ. Πρωθυπουργέ ότι αγαπάτε πο
λύ τους φτωχούς γι' αυτό φροντίσατε μ ε τις τελευταίες 
επιλογές σας. να αυξήσετε με γεωμετρική πρόοδο, τον 
αριθμό τους. Πού είναι κ. Πρωθυπουργέ τα περιλάλη
τα μέτρα ελπίδας που θα ανακούφιζαν οικονομικά τους 
Έλληνες: Μονομιάς έγιναν μέτρα απόγνωσης και κατα
στροφής για τους Έλληνες. Δεν στέγνωσε ακόμη το μ ε
λάνι των υπογραφών σας που με 153 σφαίρες καταδικά
σατε σε θάνατο όλους εμάς. Αλλά όλοι εμείς αντιστεκό
μαστε στο θάνατο. Λέμε όχι στην οικονομική και εθνική 
υποτέλεια που αποφάσισε η κυβέρνηση καθ' υπόδειξη 
της ξενοκίνητης οικονομικής ελίτ. Γα  το λόγο αυτό σας 
καλώ όλους να εντείνουμε τον αγώνα μας ενάντια στη 
κυβερνητική πολιτική υποκρισία και στα μνημόνια εξα
θλίωσης του ελληνικού λαού, να συνεχίσουμε την προ
σπάθεια που καταβάλλουμε για την ανόρθωση της χώρας 
και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων και να συστρατευτού-
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με με όλους τους συνταξιούχους, τους άνεργους νέους, 
τους αγρότες και τους μισθωτούς που εργάζονται κάτω 
από συνθήκες οικονομικής σκλαβιάς σ' έναν αγώνα δί
χως εκπτώσεις και κομματικές παρωπίδες, δίχως τέλος 
και πισωγυρίσματα μέχρι την οριστική δικαίωση μας. 
Μια δικαίωσή μας ολάκερης της ελληνικής κοινωνίας 
που στα μάτια μας και στο μυαλό μας ταυτίζεται μ ε την 
αναγέννηση της πατρίδας μας. την οικονομική και εθνι
κή της ευημερίας ως και την απόκτηση ξανά της χαμέ
νης ταυτότητας. της περηφάνιας, του χαμόγελου και της 
ελπίδας του ελληνικού λαού.

Στη συνέχεια οι=
1. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 

Αστυνομίας κ. Ιωάννης ΚΑΤΙΙΑΜΑΚΑΣ ο οποίος ανέ
φερε μεταξύ των άλλων:

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας 
να παραβρεθώ και να χαιρετήσω τις εργασίες του συ
νεδρίου σας. κάτι που καταδεικνύει τους ισχυρούς δε
σμούς που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας. αφενός, δρώ- 
ντας από κοινού για την επίλυση κοινών θεμάτων, αλ
λά και την προσωπική αίσθηση αλληλοεκτίμησης και 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που υπάρχει, με δεδομένο 
ότι σχεδόν μ ε  όλους σας έχουμε μια κοινή πορεία είτε 
υπηρεσιακή είτε συνδικαλιστική. Η παρουσία μου εδώ 
δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση απέναντι σας. στο 
πλαίσιο της ιδιότητάς μου. αλλά είναι βαθιά μου πεποί
θηση ότι δεν πρέπει να αποκόπτονται οι κοινοί δεσμοί 
με τους απόστρατους. Θεωρώ εξαιρετική τιμή να απευ
θύνομαι σε ανθρώπους που λάμπρυναν και τίμησαν με  
την πολυετή υπηρεσία τους τις τάξεις της Ελληνικής 
Αστυνομίας και οι οποίοι σήμερα αποτελούν τους ακά
ματους αγωνιστές, συμπαραστάτες και συνδιαμορφωτές 
ενός κοινού αγωνιστικού μετώπου για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων μας.
2. 0 Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ. κ. ΡΟΖΗΣ Βασίλειος Αντιστρά

τηγος ε.α.:
Ευχήθηκε καλή επιτυχία και ευχήθηκε όπως συνεχι
στεί η επιτυχής συνεργασία για την επίτευξη των στό
χων και την δικαίωση των αγώνων για αποκατάσταση 
των δικαίων αιτημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας. Έχουμε αναπτύξει μία άρι- 
στη συνεργασία και χέρι χέρι θα συνεχίσουμε. Πληρώ
νουμε φόρο αίματος σε περίοδο ειρήνης. Περιμένου
με από το κράτος να σκύψει στα προβλήματά μας . 0  
δρόμος είναι ένας. 0  ΑΓΩΝ. Την 02/06/2017 να είμα
στε στο Συμβούλιο της Επικράτειας που εκδικάζεται η 
υπόθεσή μας. Πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 12 του 
Ν. 4367/2016 για τις χήρες.

3. 0 Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλά
δος Ι.Κ.Α. - Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών (Ε.Τ.Μ.) 
κ. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ Δήμος ο οποίος ανέφερε:

Να είναι εποικοδομητικές οι εργασίες του Συνεδρίου σε 
μία περίοδο που τα δικαιώματα των εργαζομένων τσακί
ζονται και μας ρίχνουν στον Καιάδα. Οι συντάξεις πρό
νοιας και τα επιδόματα μας τα πετσοκόψανε. Τις συντά
ξεις τις πληρώσαμε μέχρι δεκάρας, δεν τις χρωστούμε 
σε κανέναν δανειστή. Θα τις διεκδικήαουμε μέχρι τέλος. 
Να νικήσουμε τον φόβο, την μοιρολατρία του ότι δεν γί
νεται τίποτα. Μαζί με όλα τα κινήματα Θα δώσουμε διέξο
δο προς όλους τους εργαζομένους και τους συνταξιού
χους. δεν χαρίζουμε όσα πληρώσαμε, θα τα διεκδικήσου- 
με όλα. Πραγματοποιούμε σε όλη τη χώρα συγκεντρώσεις, 
θα πραγματοποιηθούν τρεις μεγάλες κινητοποιήσεις την 
13/06/2017 στη Θεσσαλονίκη, την 15/06/2017 στην Αθήνα 
και την 21/06/2017 στην Κρήτη. Συνέχιση του αγώνα για 
την τελική νίκη.

Χαιρετισμό απηύθυναν και οΐ: Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Δημήτριος, ο Ανα
πληρωτής ΓΓ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ και ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥ- 
ΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος.

Τήρηση ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των συναδέλφων, 
οι οποίοι έπεσαν κατά την εκτέλεση της αποστολής τους ή 
έφυγαν από τη ζωή με οποιαδήποτε αιτία.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Κεντρικό ομιλητή 
κ. ΝΕΖΕΡΙΤΗ Δημητρίου Πρέσβη επί τιμή με ΘΕΜΑ: Μια 
αντιπαράθεση - Η Τουρκική Πολιτική έναντι της Ελλάδος 
και η Ελληνική Πολιτική έναντι της Τουρκίας.

Μετά την τελετή απενεμήθησαν τιμητικές πλακέτες 
στους παρακάτω: Στον Ομιλητή Πρέσβη επί τιμή κ. ΝΕ- 
ΖΕΡΙΤΗ Δημήτριο από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Α.Σ.Α., στον 
Αντιστράτηγο ε.α. ΕΛ.ΑΣ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων επί
τιμο Αντιπρόεδρο της Π.Ο.Α.Σ.Α. για τις υπηρεσίες που 
προσέφερε επί πολλά έτη στο συνδικαλιστικό κίνημα των 
αποστράτων Αστυνομικών και ως Αντιπρόεδρος της Π0- 
ΑΣΑ από τον ΓΓ Δημόσιας Τάξης κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Δη-

9Δ I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017



ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ |

μητριό, στονΥπαστυνόμο Β' ε.α. Πρόεδρο του Συνδέσμου 
Αποστράτων Σ.Α. Ν. Κορινθίας και επίτιμο Αντιπρόεδρο 
της Π.Ο.Α.Σ.Α. κ. ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ Ιωάννη για τις υπηρε
σίες που προσέφερε επί πολλά έτη στο συνδικαλιστικό 
κίνημα των αποστράτων Αστυνομικών ως Πρόεδρος του 
ανωτέρω Συνδέσμου και ως Αντιπρόεδρος της ΠΟΑΣΑ 
από τον Αναπληρωτή ΓΓ του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτο Φιλιππάκο 
στον Υπαστυνόμο Β' ε.α. και Επίτιμο Πρόεδρο του Συλ
λόγου Αποστράτων Σ.Α. Ν. Ανατολικής Αττικής «ο Άγι
ος Αρτέμιος» και επίτιμο μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. 
κ. ΧΑΤΖΑΡΑ Νικόλαο για τις υπηρεσίες που προσέφερε 
επί πολλά έτη στο συνδικαλιστικό κίνημα των αποστρά
των Αστυνομικών ως Πρόεδρος του ανωτέρω Συνδέσμου 
και ως μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων
σταντίνος στον Διευθυντή του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνι
κής Αστυνομίας . Αστυνομικό Διευθυντή ΜΠΑΚΑΛΑΡΟ 
Γεώργιο από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Α.Σ.Α. Υποστράτηγο 
ε.α. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο, για την άψογη συνερ
γασία της Ομοσπονδίας μας με την Υπηρεσία και το προ
σωπικό του Ιδρύματος και τις προσφερθείσες υπηρεσίες 
προς τους 150 συνέδρους κατά την διήμερη διαμονή μας 
στις εγκαταστάσεις των παιδικών εξοχών της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Μετά την απονομή ο κ. Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνστα
ντίνος κήρυξε την έναρξη των εργασιών του 18ου Συνε
δρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αστυ
νομικών Αθηνών. Στο τέλος της τελετής εδόθη δεξίωση 
στη θαυμάσια κεντρική αίθουσα εστιάσεως των παιδικών 
κατασκηνώσεων σε όλους τους συνέδρους και προσκε
κλημένους μας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 18ου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. παρουσιάστηκαν:
• Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το έτος 2016.
•  Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού Ομοσπονδίας 2016
• Έγκριση Προϋπολογισμού 2017 .
• Λοιπά θέματα και
• Διενεργήθηκαν Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 

Δ.Σ. και της Ε.Ε. της Π.Ο.Α.Σ.Α.
Κατά τις διενεργηθείσες Αρχαιρεσίες σε:

Α) Σύνολο Εγγεγραμμένων Συνέδρων ενενήντα επτά (97) 
Β) Σύνολο ψηφισάντων Συνέδρων ενενήντα δύο (92) 

Βρέθηκαν ενενήντα δύο (92) ψηφοδέλτια 
ΕΓΚΥΡΑ ογδόντα εννέα (89) ψηφοδέλτια 
ΑΚΥΡΑ τρία (3) ψηφοδέλτια 
ΛΕΥΚΑ μηδέν (0)
Η Εφορευτική επιτροπή προέβη στην αρίθμηση των

ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος για το Διοικητικό Συμ
βούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, το αποτέλεσμα ανα
κοινώθηκε μεγαλοφώνως στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
του 18ou Πανελλήνιου Συνεδρίου της Π.Ο.Α.Σ.Α. και ανα
κήρυξε ως εκλεγέντα Τακτικά και επιλαχόντα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τους κάτωθι:

Πρόεδροε:
ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος (ΑΘΗΝΑ) 76 Ψήφοι

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:
1. ΜΠΕΊΤΑΣ Δημήτριος
2. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας
3. ΤΣΙΒΙΚΗΣ Ηλίας
4. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
5. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριος
6. ΒΟΡΓΙΑΣ Κωνσταντίνος
7. ΤΕΝΤΕ Παναγιώτα
8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
9. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσόστομος
10. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
11. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ Θεόδωρος
12. ΠΑΛΙΑΚΑΣΗΣ Βασίλειος
13. ΤΣΑΒΔΑΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Κωνσταντίνος

(ΑΘΗΝΑ) 65 Ψήφοι 

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 64 Ψήφοι 

(ΑΘΗΝΑ) 63 Ψήφοι 

(ΑΘΗΝΑ) 59 Ψήφοι 

(ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ) 56 Ψήφοι 

(ΑΧΑΙΑ) 52 Ψήφοι 

(ΑΘΗΝΑ) 50 Ψήφοι 

(Πέλλα) 49 Ψήφοι 

(ΑΘΗΝΑ) 44 Ψήφοι 

(ΑΘΗΝΑ) 41 Ψήφοι 

(ΛΑΡΙΣΑ) 41 Ψήφοι 

(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) 38 Ψήφοι 

(ΡΟΔΟΠΗ) 38 Ψήφοι 

(ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ) 31 Ψήφοι

και επιλαχόντες οΐ:
15. ΝΤΟΜΑΖΗΣ Μαργαρίτης (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 28 Ψήφοι

16. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Δημήτριος (ΓΛΥΦΑΔΑ) 25 Ψήφοι

17. ΔΙΒΑΝΗΣ Βασίλειος (ΛΑΡΙΣΑ) 22 Ψήφοι

18. ΚΑΤΣΑΜΑΣ Νικόλαος (ΦΘΙΩΤΙΔΑ) 21 Ψήφοι

19. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική
(ΑΧΑΙΑ) 21 Ψήφοι

20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Ιωάννης
21. ΔΟΥΜΕΤΖΙΑΝΟΣ Γρηγόριος
22. ΣΚΛΙΑΣ Σωκράτης
23. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ Δημήτριος
24. ΚΑΓΚΑΣ Αντώνιος
25. ΝΤΟΥΦΑΣΧρήστος 

Η Εφορευτική  Επιτροπή ανακήρυξε ως εκλεγέντα  Τακτικά

κα ι επιλαχόντα μέλη της Ε ξελεγκτικής Επιτροπής, τους κάτωθι:

(ΑΘΗΝΑ) 17 Ψήφοι 

(ΜΕΣΣΗΝΙΑ) 14 Ψήφοι 

(ΕΥΒΟΙΑ) 13 Ψήφοι 

(ΓΛΥΦΑΔΑ) 12 Ψήφοι 

(ΑΘΗΝΑ) 9 Ψήφοι 

(ΑΘΗΝΑ) 9 Ψήφοι

Τακτικά Μέλη Ελεγκτικής Επιτροπήν
1. ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 63 Ψήφοι

2. ΤΣΑΚΠΙΝΗΣ Βασίλειος (ΛΕΣΒΟΣ) 54 Ψήφοι

3. ΝΤΟΥΦΑΣ Χρήστος (ΑΘΗΝΑ) 44 Ψήφοι

και επιλαχών:
1. ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Γεώργιος (ΑΘΗΝΑ) 13 Ψήφοι
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Από το 18° Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ο.Α.Σ.Α. εγκρί- 
θηκε το παρακάτω ψήφισμα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Α.Σ.Α.) 

18° Πανελλήνιο Συνέδριο
Αγιος Ανδρεας. 27 Μαίου 2017

ΨΗΦΙΣΜΑ
Άγιος Ανδρέας. σήμερα την 27η του Μαΐου του έτους 

2017. ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 11.00'. τα μέ
λη του 18ου Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απο- 
στράτων Σωμάτων Ασφαλείας, μετά από εισήγηση του Προ
έδρου του Συνεδρίου, τη διεξαγωγή συζήτησης και ανταλ
λαγή απόψεων.

Ομοφώνως
Αποφάσισαν και ενέκριναν το περιεχόμενο του παρόντος 
ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής:
1. Αποτίουν φόρο τιμής, στα στελέχη των Σωμάτων Ασφα

λείας που θυσιάσθηκαν στο βωμό του καθήκοντος στον 
αγώνα τους για την προστασία των έννομων αγαθών 
στην κοινωνία και την Πατρίδα μας και εκφράζουν τα 
θερμά τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους 
προς τους συγγενείς και τους συναδέλφους τους.

2. Ανησυχούν για τη συνεχώς επιδεινούμενη κρίση, 
στη Χώρα μας. την εκτεταμένη ανεργία, τη μεγαλύτε
ρη αναγκαστική «μετανάστευση» των νέων από τη χώρα 
τους, την επιβολή νέων επώδυνων ισοπεδωτικών πολι
τικών που οδηγούν συνεχώς ανθρώπους στο κοινωνικό 
και οικονομικό αδιέξοδο, το κλίμα γενικευμένης ανα
σφάλειας, ανομίας και ατιμωρησίας, την αποσάθρωση 
της κοινωνικής ασφάλισης, τη μεγάλη κρίση θεσμών 
και αξιών.

3. Αποδοκιμάζουν τις ασκούμενες πολιτικές που ούτε 
και τώρα στην ύστατη ώρα, δεν συγκρούονται με το 
λαϊκισμό, το πελατειακό σύστημα, τις συντεχνίες, τα 
κατεστημένα συμφέροντα και κάθε μορφή διαφθοράς, 
αδιαφάνειας και παρασιτισμού, που προστατεύουν τους 
ισχυρούς εις βάρος των αδυνάτων, που διατηρούν ακό
μα προνόμια και ασυλίες.

4. Καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες «οριζόντιες» περι
κοπές. που μεταφέρουν όλα τα βάρη στους μισθωτούς 
και συνταξιούχους, στα μεσαία και μικρά εισοδήματα, 
στους πλέον αδύναμους πολίτες, που υφίστανται τις 
οδυνηρές συνέπειες της κρίσης, αφήνοντας στο απυρό
βλητο άλλες κατηγορίες και κυρίως αυτούς που έχουν 
την πρωταρχική ευθύνη για τη δημιουργία της.

5. Εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τις επα
ναλαμβανόμενες άδικες και ασύμμετρες περικοπές

στις αποδοχές των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας 
στην ενέργεια και αποστρατεία, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εργασίας τους και το μέ
γεθος της προσφοράς τους.

6. Αντιδρούν στις επαχθείς ρυθμίσεις του Ν.4387/16.
που εντάσσουν τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας 
και των Ενόπλων Δυνάμεων, στον Ε.Φ.Κ.Α.. επιβάλ
λουν κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και ηθικής, 
ασφαλιστική ισοπέδωση και υπονομεύουν το κύρος και 
την αξιοπρέπειά τους.

7. Ηθελημένα αγνοούν στην Κυβέρνηση, τους λόγους 
για τους οποίους τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, 
όπως και των Ενόπλων Δυνάμεων ΟΥΔΕΠΟΤΕ εντά
χθηκαν στην κοινωνική ασφάλιση, αλλά υπάγονταν δι
αχρονικά και μέχρι την ψήφιση του νόμου 4387/2016 
σε ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς.

8. Παραγνωρίζεται ότι οι αποδοχές των στελεχών αυτών 
δεν αποτελούν προϊόν συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
όπως αυτό συμβαίνει με τους άλλους εργαζόμενους, 
αλλά καθορίζονται μονομερώς από την πολιτεία.

9. Σκοπίμως αγνοούν ότι τα ανωτέρω στελέχη κρίνονται 
κάθε έτος και δεν αποχωρούν από την υπηρεσία τους 
«οικεία βουλήσει», επομένως δημιουργείται εις βάρος 
τους μείζον πρόβλημα δυσμενούς μεταχείρισης, λόγω 
του μειωμένου συντελεστή στο ποσοστό αναπλήρωσης 
της ανταποδοτικής σύνταξης κ.ο.κ..

10. Εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για τον συνεχι
ζόμενο εμπαιγμό με τις νέες επονείδιστες περικοπές 
στους αποστράτους. ύψους έως 18% στις κύριες και 
επικουρικές συντάξεις, καθώς και για τη φορολογική 
αφαίμαξη με τη δραματική μείωση του αφορολογήτου 
εισοδήματος, με τις νέες αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, 
του Ν. 4472/17. που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή.

11. Καταδικάζουν τις νέες περικοπές στις αποδοχές των 
στελεχών των Σ.Α. στην ενέργεια, καθώς και την αή- 
θους έμπνευσης εισαγωγή της «προσωπικής διαφο
ράς», αφού είναι «προδιαγεγραμμένη» η πορεία της, 
όπως έγινε με τους συνταξιούχους του Ν. 4387/16.

12. Απαιτούν άρση των αδικιών, άμεση εφαρμογή των 
αποφάσεων του Σ τ Ε και του Ελεγκτικού Συνεδρί
ου. επαναφορά των αποδοχών και συντάξεων του 
Ν.4093/12, όπως δεσμεύτηκε η κυβέρνηση με το 
Ν. 4337/15 και επανασύνδεση των συντάξεων με τις 
αποδοχές των στελεχών στην ενέργεια των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

13. Συστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους, για αυτόνομη 
λειτουργία και οικονομική αυτοτέλεια του βιώσιμου 
ασφαλιστικού τους Φορέα ΤΕΑΠΑΣΑ. με την επανα-
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φορά και αποκατάσταση των αποθεματικών στα μεγέ
θη του έτους 2012 και τη διατήρηση του συνόλου της 
περιουσίας των επικουρικών και προνοιακών τομέων 
ασφάλισης των μετόχων και μερισματούχων των Σω
μάτων Ασφαλείας.

16. Εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους, για την καταφανή 
αναντιστοιχία εκπροσώπησης των αποστράτων αστυ
νομικών και συνταξιούχων υπαλλήλων των Σωμάτων 
Ασφαλείας στο νέο ασφαλιστικό φορέα του Ενιαίου 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παρο
χών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), για τη μη θεσμοθέτηση αυτόνομης 
Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ με 
θέματα μόνο των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του 
ΤΕΑΠΑΣΑ. καθώς και τη συνεχιζόμενη μη αναλογική 
εκπροσώπησή τους στο Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (Μ.Τ.Σ.)

15. Στηρίζουν ανεπιφύλακτα, τις προσπάθειες των Αρχη
γείων των Σ.Α. και των Διοικητικών Συμβουλίων του 
ΤΕΑΠΑΣΑ και των συνδικαλιστικών ενώσεων των στε
λεχών των Σ.Α. στην ενέργεια που έχουν κοινό τόπο τη 
βελτίωση του ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου και 
της οικονομικής θέσης των αποστράτων και εν ενερ- 
γεία στελεχών, καθώς και τη δημιουργία ενιαίου κλά
δου υγείας, σταδιακά για το σύνολο του αστυνομικού 
προσωπικού.

16. Δηλώνουν απερίφραστα την αμέριστη συμπαράστασή 
τους, στους εν ενεργεία συναδέλφους τους, στην μεγά
λη προσπάθεια που καταβάλλουν, κάτω από δυσμενείς

συνθήκες, προκειμένου να εξασφαλίσουν τους απαραί
τητους όρους τάξεως, ασφαλείας και κοινωνικής γαλή
νης, στους πολίτες.

17. Αγωνιούν για το μέλλον της πατρίδας, για τη συνεχή 
συρρίκνωση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμά
των των πολιτών, για την έλλειψη σχεδίου ανάκαμψης 
και αναπτυξιακής προοπτικής που θα φέρει αναβάθμι
ση του πρωτογενή τομέα, αύξηση της παραγωγικότη
τας, μείωση των ανέργων, περιορισμό της μετανάστευ
σης Ελλήνων επιστημόνων, εκσυγχρονισμό του δημό
σιου τομέα και ενίσχυση της εθνικής και εσωτερικής 
ασφάλειας της χώρας.

18. Δηλώνουν όλοι οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλεί
ας. σε αρραγή ενότητα και ομοψυχία με τους εν ενερ- 
γεία συναδέλφους, ότι θα σταθούν όρθιοι μπροστά στις 
πλέον μελανές ψηφίδες μια παρακμιακής τρικυμίας, 
ότι δεν θα υποστείλουν τη σημαία του αγώνα και θα 
αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις, μέχρι η δικαι
οσύνη να γίνει πράξη, γιατί πάνω από όλα θέλουν την 
Πατρίδα τους περήφανη μαζί με το λαό της.

19. Τέλος εξουσιοδοτούν το Προεδρείο του Συνεδρίου να 
υποβάλει το παρόν προς όλους τους αρμόδιους φορείς.

Με εκτίμηση

ο ο
Γεν. Γραμματέας Πρόεδρος

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσοεύς ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.

t  Αντιστράτηγος ε.α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ιωάννης Δι-
ετέλεσε Υπαρχηγός της πρώην Ελληνικής Χωροφυλα
κής. Γζννήθηκε το έτος 1925. Απεβίωσε την 12-05-2017 
από παθολογικά αίτια..

Ταξίαρχος ε.α. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Άγγελος -  Δαρείος
Γζννήθηκε το έτος 1963. Απεβίωσε την26-04-2017 από πα
θολογικά αίτια.

Αστυνομικός Διευθυντής ε.α. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Νι
κόλαος Γζννήθηκε το έτος 1922. Απεβίωσε την 08-04-2017

ΠΕΝΘΗ 1

από παθολογικά αίτια.

H
f  Ανθυπαστυνόμος ε.α. ΠΑΝΤΕΛΕΑ- 
ΚΗΣ Δίκαιος. Γζννήθηκε το έτος 1928 
στη Βάμβακα Λακωνίας. Απεβίωσε την 
29-03-2017 από παθολογικά αίτια.

f  Ανθυπαστυνόμος ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ζαχαρίας
Γζννήθηκε το έτος 1979 στην Κρήτη. Απεβίωσε την 18- 
02-2017 από παθολογικά αίτια. ■
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I  ΕΝΗΜΕΡΩΣΙ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
(Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. - Ν.Π.Ι.Δ.) 9

Σύντομο ιστορικό

Ξεκίνησε το 1994 ως λογαριασμός αλληλοβοήθειας μελών της Διε
θνούς Ένωσης Αστυνομικών (γνω σ τός  σ τους  π αλα ιό τερους συναδέρ - 
ψ ους ως Λ .Α .Μ .Δ .Ε .Α .) προκειμένου να παρέχει αλληλεγγύη στα μέλη 
της καταβάλλοντας οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες τους σε περι
πτώσεις θανάτου ή μόνιμης ολικής αναπηρίας ή μακροχρόνιας νοσηλεί
ας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνο
μίας.

Αρχικά μέλη μπορούσαν να είναι μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη της Δι
εθνούς Ένωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) που το επιθυμούσαν.

Το Δεκέμβριο του 2009 εντάσσεται στο καθεστώς των επαγγελματι
κών ταμείων, βάσει του Ν. 3029/2002, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέ
λη του να επιλέξουν τη συνέχιση τη σχέσης με το Ταμείο στη νέα του 
μορφή μεταφέροντας την ατομικής τους μερίδα (Καταστατικό του Ταμεί
ου στο ΦΕΚ μ ε  Αρ. φ ύλλου 1903 /Β /4 -9 -2009 , τροποποίηση ΦΕΚ Αρ. φ ύ λ 
λου 786 /Β /4 -4 -2013 ).

Επί της ουσίας από το Δεκέμβριο του 2009 λειτουργεί ως Ταμείο Ε
παγγελματικής Ασφάλισης, στο οποίο έχει δικαίωμα εγγραφής το εν ε 
νέργε ια  προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και το πολιτικό προσωπι
κό που εργάζεται στο Αρχηγείο της, γωοίο την υπονοέωση να είναι εν- 
γενοαυυένα υέλη τηο Δ.Ε.Α. Στην πορεία του μέχρι σήμερα, διευρύνεται 
δίνοντας τη δυνατότητα να ενταχθούν και πυροσβέστες, Λιμενικοί κα
θώς και το πολιτικό προσωπικό που εργάζεται στα Αρχηγεία Πυροσβε
στικού και λιμενικού Σώματος.

Στο Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. έχουν συσταθεί δύο κλάδοι

1) Κλάδος εφάπαξ ο οποίος αποδίδει στα μέλη κατά τη 
λύση της σχέσης του μέλους με το Ταμείο την Ατομική 
του Μερίδα.

2) Κλάδος Αλληλεγγύης ο οποίος χορηγεί στα μέλη ή τις οικογέ
νειες τους εφάπαξ βοήθημα σε περιπτώσεις:

r\
^  Θανάτου (εφάπαξ παροχή 15.000 €).

Μόνιμης Ολικής Αναπηρίας (Μ.Ο.Α.) με ποσοστό άνω του 
67% (εφάπαξ παροχή 10.000 €).

( τ α  μ έ λ η  έ χ ο υ ν  δ ικ α ίω μ α  ε φ ά π α ξ  π α ρ ο χ ή ς  λ ό γ ω  α ν α π η ρ ία ς  ή  

θ α ν ά τ ο υ  α φ ο ύ  κ λ ε ίσ ο υ ν  δ ύ ο  [ 2 ]  χ ρ ό ν ια  α σ φ ά λ ισ η ς )  [Μ ε απόφα

ση της Γενικής Συνέλευσης εφόσον συνέβη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
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και ένεκα αυτής &α καταβάλλονται τα ποσά από την πρώτη ημέρα εγγρα
φής στο ταμείο, μετά τη δημοσίευση της σχετικής τροποποίησης στο ΦΕΚ].

Βοήθημα για νοσηλεία σε νοσοκομεία ή κλινικές μετά την 
από την 9η ημέρα (20 €). [Λίε απόφαση τη ς  Γεν ικής Σ υ ν έλ ευ 
σης η αποζημίωση δ ίν ετα ι από τη ν  4η ημέρα αλλά  θα ισχύσει μ ε τά  
τη ν  δημοσίευση τη ς  τροποποίησης του  κανον ισμού  στο  ΦΕΚ],

(τα  μ έλη  έχουν δ ικα ίω μα αποζημίωσης σε περίπτωση νοσηλείας  
αφ ού  κλε ίσ ουν  ένα  [1  ]  χρόνο  ασφ άλισης)

Όλες οι παροχές του Ταμείου στα μέλη του, όπως επίσης και η 
εφάπαξ παροχή της Ατομικής Μερίδας, δεν Φορολογούνται.

Ύψος μηνιαίας εισφοράς

Η μηνιαία εισφορά που καταβάλουν τα μέλη κυμαίνεται 
από 30 έως 500 €  και κρατείται από τη μισθοδοσία. Το μέ
λος μπορεί να τη μεταβάλει, με αίτηση του αυξάνοντας ή 
μειώνοντας την, μια φορά το χρόνο

Από τη μηνιαία εισφορά 4,5€ πιστώνονται στον κλάδο αλληλεγγύης, 
εκ των οποίων 6% χρηματοδοτεί τα Ίδια Κεφάλαια του Ταμείου και το 
9 4 %  (α φ ού  α φ α ιρ εθ ε ί το  ποσό τω ν 4 ,5 0  € για τη ν  α λλη λεγγύ η )  πιστώ
νεται στον κλάδο εφάπαξ (1), στην Ατομική Μερίδα του μέλους και το 
6% χρηματοδοτεί τα Ίδια Κεφάλαια του Ταμείου τα οποία χρησιμοποι
ούνται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών.

Ανάλυση μηνιαίας εισφοράς ύψους 30 €

Φ
Μηνιαία
εισφορά

Ατομική
Μερίδα

Κλάδος
Αλληλεγγύης

Λειτουργικά
έξοδα

Κάθε μήνα 30,00 € 23,97 € 4,23 € 1,80 €
Συνολικό έτους: 360,00 € 287,64 € 50,76 € 21,60 €
Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 79,20 € (Ν. 4172 - ΦΕΚ 167Α -  Άρθρο 14 § 1ε)

Ανάλυση μηνιαίας εισφοράς ύψους 50 €

W
Μηνιαία
εισφορά

Ατομική
Μερίδα

Κλάδος
Αλληλεγγύης

Λειτουργικά
έξοδα

Κάθε μήνα 50,00 € 42,77 € 4,23 € 3,00 €
Συνολικό έτους: 600,00 € 513,24 € 50,76 € 36,00 €
Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 132,00 € (Ν. 4172 -  ΦΕΚ 167Α -Άρθρο 14§ 1ε)

Ανάλυση μηνιαίας εισφοράς ύψους 100 €

Μηνιαία ει- Ατομική Κλάδος Λειτουργικά
σφορά Μερίδα Αλληλεγγύης έξοδα

Κάθε μήνα 100,00 € 89,77 € 4,23 € 6,00 €
Συνολικό έτους: 1.200,00 € 1.077,24 € 50,76 € 72,00 €

Φοροαπαλλαγή τουλάχιστον 264,00 € (Ν. 4172 - ΦΕΚ 167Α -  Άρθρο 14 § 1ε)

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

• Διοικητικό Συμβούλιο (/μελές)
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• Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων επικράτειας

• Ελεγκτική Επιτροπή

Εξωτερικοί

• Λογιστής

• Ορκωτοί Ελεγκτές

• Εσωτερικός Ελεγκτής

• Αναλογιστής

• Επενδυτική Επιτροπή (3μελή)

συνεργάτες

• Θεματοφύλακας

• Διαχειριστές επενδύσεων

• Διαχειριστής Κινδύνου

• Νομικός Σύμβουλος

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Το Τ.Ε.Α.Ε.Τ.Δ.Ε.Α.Π.Λ. εποπτεύεται και υπόκειται σε αυστηρούς ελέγ
χους σε ότι αφορά τη λειτουργία του, τα όργανα και τους συνεργάτες του

απο:

ν' Την επιτροπή κεφαλαιαγοράς

Τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

ν' Την Εθνική Αναλογιστική Αρχή

ν' Τη Δ/νση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ

(Ανάληψη της ατομικής μερίδας)

1) Ηλικία 50 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 10 έτη

2) Ηλικία 55 ετών έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 5 έτη

3) Ανεξαρτήτως ηλικίας έχοντας χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο 20 έτη

4) Επίσης Ανεξαρτήτως ηλικίας σε περίπτωση αποστρατείας, έχοντας 
χρόνο παραμονής στο Ταμείο τουλάχιστον ένα (1) έτος

Τα πρώην μέλη του ΛΑΜΔΕΑ, τα οποία έχουν εγγραφεί στο Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ. και μετέφε
ραν την Ατομικής τους Μερίδα, δικαιούνται Εφάπαξ παροχή μετά από ένα (1) έτος, με την 
προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος (50 ετών)

Κάθε γρόνο γορηνείταί στα ιιέλη του Ταιιείου

Βεβαίωση ετήσιων εισφορών για φορολογική χρήση

Ενημερωτικό δελτίο στο οποίο αναφέρονται: 

ν' Αναλυτικά οι εισφορές που καταβλήθηκαν 

ν' Το ποσό που πιστώθηκε στην Ατομική Μερίδα του μέλους
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  |

7  Το ποσό που κρατήθηκε για τον κλάδο αλληλεγγύης

7  Το ποσό που διατέθηκε από τις εισφορές του μέλους για τα λει
τουργικά έξοδα του Ταμείου

ν' Η απόδοση των επενδύσεων του έτους και το ποσό που αναλογεί 
στο μέλος ανάλογα με το ύψος της Α.Μ.

ν' Συγκεντρωτική εικόνα της Α.Μ. την 31/12 του έτους

ν' Ποσό που κατέβαλε το Ταμείο ως εφάπαξ βοήθημα σε μέλη του ή 
τις οικογένειες τους για θάνατο, Μ.Ο.Α. ή νοσήλεια.

Τρέχουσα επενδυτική εικόνα

Το καλοκαίρι του 2016 το Δ.Σ. σε συνεργασία με την επενδυτική επι
τροπή και μετά από παρότρυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προ
κειμένου να αξιοποιήσει με σύνεση και προσοχή τα χρήματα που απο
ταμιεύονται από τις μηνιαίες εισφορές των μελών προχώρησε στη δημι
ουργία Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου από 1/7/2016 με την επωνυμία 
«ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ», μέσω TOU Ο Π Ο Ϊ- 

ου γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση του 
αποθεματικού σε συνδυασμό με τον μικρότερο δυνατόν κίνδυνο, λαμ- 
βάνοντας πάντα υπόψη την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά περίοδο.

Τη διαχείριση του Αμοιβαίου ανέλαβε μια από τις κορυφαίες εταιρίες 
του χώρου η Alpha Trust με πιστοποιημένη επενδυτική ομάδα που α- 
ποτελείται από έμπειρα στελέχη.

Όλα τα έτη λειτουργίας του Ταμείου υπάρχουν μόνο θετικές 
αποδόσεις ως συνέπεια της χρηστής και συντηρητικής διαχείρι
σης επενδύσεων που ασκείται.

Σήμερα το Ταμείο αριθμεί περίπου 3.200 μέλη και διαθέτει αποθε- 
ματικό, στον κλάδο Εφάπαξ περίπου 11.000.000 ευρώ.

Στοιχεία επικοινωνίαν

Ηλεκτρονική Δ/νση 
http: //www. teaetdea. g r

fed e-mail £ £  Τηλέφωνο ^i%FAX
teaetdea@yahoo.gr 210 5227330 210 5248397

Σύνθεση Δ.Σ.

Θέση Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο
Πρόεδρος ΤΣΑΓΑΝΟΣ Ιωάννης 6977 592078
Αντιπρόεδρος ΓΟΥΣΙΑΣ Θεόδωρος 6947 827456
Γεν. Γραμματέας ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ 6937 279920
Οργαν. Γραμματέας ΛΙΤΣΙΟΣ Απόστολος 6948 531700
Διαχειριστής ΣΥΡΣΥΡΗΣ Φώτιος 6972 713235
Μέλος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Παναγιώτης 6936 151519
Μέλος ΗΛΙΑΚΗΣ Ελευθέριος 6942 058134

Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ - Φεβρουάριος 2017
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
► Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυοαέας Παππάς

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΟΥΔΙΕΠΡΑΞΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΑΤΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξάρθρω
σε μεγάλη εγκληματική οργάνωση, που δραστηριοποι
ούνταν στην εμπορία επώνυμων συσκευών κινητών τη
λεφώνων από το 2013, η οποία με τη δημιουργία και τη 
χρήση πλαστών ή νοθευμένων ταξιδιωτικών εγγράφων 
σύστηνε ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες εισήγαγαν με
γάλες ποσότητες από τα προαναφερόμενα είδη από εται
ρείες που εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω
σης. Οι συναλλαγές αυτές ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις 
απαλλάσσονταν από την χρέωση Φ.Π.Α.. Ωστόσο, κατά τη 
μεταπώληση των προϊόντων αυτών στην Ελληνική αγο
ρά. τα μέλη της οργάνωσης, που υποκρύπτονταν της δ ι
αχείρισης των εικονικών επιχειρήσεων εισέπρατταν το 
Φ.Π.Α. που αναλογούσε, ουδέποτε όμως τον επέστρεφαν 
στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς ενεργούσαν με τη μέθοδο 
του «εξαφανισμένου εμπόρου», ενώ τα άτομα αυτά ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν από τις φορολογικές 
αρχές. Η Ελληνική αγορά δέχθηκε μεγάλο πλήγμα από 
τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς τα μέ
λη της συστηματικά υποτιμολογούσαν τα προϊόντα κατά 
την μεταπώληση τους στο εσωτερικό, πετυχαίνοντας με 
τον τρόπο αυτό τις χαμηλότερες τιμές έναντι εμπορικών 
ανταγωνιστών τους, καταλαμβάνοντας σημαντικό μερί
διο στις πωλήσεις. Εν ολίγοις, από την αρχή ενεργούσαν 
με το δεδομένο ότι δεν θα αποδώσουν τους αναλογού- 
ντες φόρους στο Ελληνικό δημόσιο, έτσι ώστε οηοιαδή- 
ποτε τιμή πώλησης προέκυπτε συνυπολογιζόμενου του 
Φ.Π.Α. πάνω από το κόστος εισαγωγής των εμπορευμά
των αυτών, θα αποτελούσε κέρδος για την εγκληματική 
οργάνωση. Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας κατά
φερε να διακριβώσει όλο το φάσμα δράσης της εγκλη-

ΔΡΑΣΗ 3/2016

ματικής οργάνωσης, η οποία έχει διεθνικό χαρακτήρα 
και να φτάσει στην αποδόμηση της. με τη σύλληψη δέκα 
(10) μελών της. μεταξύ των οποίων και των αρχηγικών, 
αποτρέποντας έτσι τη συνέχιση πρόκλησης ζημίας σε βά
ρος του Ελληνικού Δημόσιου από μελλοντική δράση της. 
συμβάλλοντας στην καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγω
νισμού που δημιουργούσε στην αγορά. Οι διαφυγόντες 
φόροι ξεπερνούν τα 7.000.000C. ενώ από τον έλεγχο δ ι
απιστώθηκε ότι υφίσταται απόκρυψη εισοδημάτων πε
ρίπου 6.000.000C. Επίσης, δηλώθηκαν εικονικές αγορές 
εμπορευμάτων αξίας 11,000.000€ περίπου, με σκοπό να 
μειώσουν τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. ως προς το Ελληνικό 
Δημόσιο. Συγκεκριμένα, κατά τις πρωινές ώρες της 26- 
04-2017 στο κέντρο της Αθήνας και σε διάφορες περιο
χές της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα δεκα
εννέα (19) έρευνες εκ των οποίων οι εννέα (9) έρευνες 
ήταν σε ατομικές επιχειρήσεις - εταιρείες και χώρους 
που διαχειρίζονταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνω
σης. οι επτά (7) έρευνες διενεργήθηκαν σε ο ικ ίες μελών 
της. δύο (2) έρευνες σε λογιστικές εταιρείες και τέλος 
μία (1) έρευνα σε εταιρεία που παρείχε υπηρεσίες δ ιακ ί
νησης χρημάτων, συνεργαζόμενη με ίδρυμα πληρωμών 
του εξωτερικού. Κατά τη συντονισμένη αστυνομική επι
χείρηση. πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε

4/2017
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ι «

διάφορες περιοχές της Αττικής, παρουσία Δικαστικών 
Λειτουργών, με αποτέλεσμα να συλληφθούν -επτά αλλο
δαποί ηλικίας από 24 έως 45 ετών και τρεις (3) ημεδαποί 
ηλικίας από 37 έως 51 ετών. Μεταξύ των συλληφθέντων 
περιλαμβάνονται και τα τρία αρχηγικά μέλη της οργάνω
σης - αλλοδαποί. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογρα
φία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα -κατά περίπτω
ση- αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυν
σης της εγκληματικής οργάνωσης, της πλαστογραφί
ας και απάτης κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, 
της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της παράβασης 
της νομοθεσίας για τα σήματα, τις φορολογικές διαδι
κασίες, την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίη
σης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς επίσης της 
νομοθεσίας για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινω
νικής Ένταξης. Η εξάρθρωση της οργάνωσης και η στα
διακή αποδόμηση της εγκληματικής της δράσης υπήρξε 
αποτέλεσμα πολύμηνων και στοχευμένων αστυνομικών 
ερευνών, κατά τις οποίες αξιοποιήθηκαν και διασταυρώ
θηκαν πλήθος στοιχείων και δεδομένων, που αφορούσαν 
τις παράνομες δραστηριότητες των μελών της. Η δράση 
της εγκληματικής οργάνωσης εντοπίζεται από το Μάρτιο 
του 2013 και ήταν δομημένη ιεραρχικά, ενώ τα μέλη της 
λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους, στο πλαίσιο κεντρι
κού σχεδιασμού. Αρχηγικό-καθοδηγητικό ρόλο κατείχαν 
τρεις από τους αλλοδαπούς συλληφθέντες, οι οποίοι και 
αναλάμβαναν την στρατολόγηση κυρίως ομοεθνών τους, 

προκειμένου αυτοί να εκτελούν δευτερεύουσες λειτουρ
γίες και δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης. 
Σκοπός τους ήταν να διαπράξουν εξακολουθητικά πλή
θος παράνομων δραστηριοτήτων - συναλλαγών (εξαπα

τήσεων. πλαστογραφιών και υφαρπαγές εγγράφων, μη 
καταβολή νόμιμων φόρων) και να αποκτήσουν παράνο
μο οικονομικό όφελος, ζημιώνοντας την περιουσία του 
Ελληνικού Δημοσίου.

Τα μέλη της οργάνωσης στις δραστηριότητες τους αυ

τές επιδείκνυαν πλαστά, νοθευμένα ή υφαρηαχθέντα έγ
γραφα με σκοπό την επίτευξη:
► απατηλών και παραπλανητικών συναλλαγών με υπαλ

λήλους διάφορων Υπηρεσιών και φορέων του Ελληνι
κού Δημοσίου καθώς και Τραπεζικών Ιδρυμάτων της 
χωράς, κατά τη διεκπεραίωση διαδικασιών σύστασης 
ατομικών επιχειρήσεων και έγκρισης πραγματοποίη
σης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.

► επιμέρους αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με 
την αποφυγή καταβολής νομίμων φόρων (Φ.Π.Α. και 
Φόρος εισοδήματος) κατά την αγορά, πώληση, παρα
λαβή. παράδοση, μεταφορά, διαμετακόμιση, εμπο

ρία. κατοχή, αποθήκευση ενδοκοινοτικά αποκτηθέ- 
ντων εμπορευμάτων (συσκευών κινητής τηλεφωνία 
και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών), και

► παράνομων νομιμοποιήσεων αλλοδαπών μελών της 
εγκληματικής οργάνωσης στη χώρα μας.

Για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών τα αρχηγικά
μέλη, είχαν διαμορφώσει ένα δίκτυο επιμέρους υποδο
μών και συγκεκριμένα:
► σύστηναν εικονικές επιχειρήσεις χονδρικού και λ ια

νικού εμπορίου συσκευών κινητής τηλεφωνίας, οι 
οποίες πραγματοποίησαν πλήθος συναλλαγών και 
ενήργησαν με την μέθοδο του «εξαφανισμένου εμπό
ρου» (missing trader fraud),

► μίσθωναν ακίνητα και εγκαταστάσεις στοιχειώδους 
εξοπλισμού σε χώρους, που δηλώνονταν ως έδρες 
των εικονικών επιχειρήσεων,

► συνεργάζονταν με σταθερούς προμηθευτές στο εξω 
τερικό και πελάτες στο εσωτερικό της χώρας για τη 
διάθεση των εμπορευμάτων,

► εφόδιαζαν τα μέλη της οργάνωσης με πλαστά η νο
θευμένα έγγραφα, νομιμοποιώντας παράνομα την δ ι
αμονή τους στη χώρα μας.

► άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους 
τις ατομικές εικονικές επιχειρήσεις και με την προ
σκόμιση ψευδών δηλώσεων εμφανίζονταν ως εξου
σιοδοτούμενα πρόσωπα για την διαχείριση των λογα
ριασμών αυτών και δήλωναν τηλεφωνικούς αριθμούς 
για την αποστολή κωδικών για την πραγματοποίηση 
τραπεζικών συναλλαγών, που αντιστοιχούσαν σε τη
λεφωνικές συνδέσεις που χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι, 
μέσω των οποίων πραγματοποιούσαν ηλεκτρονικά τις 
συναλλαγές αυτές,

► εξέδιδαν πλήθος παραστατικών με εκδότη τις ε ικονι
κές επιχειρήσεις.

► χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά μέσα για την υποβο
λή φορολογικών δηλώσεων των εικονικώ ν επ ιχει
ρήσεων.
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► μερψνούσαν ώστε η παραλαβή των εμπορευμάτων 
που αποστέλλονταν από το εξωτερικό να γίνεται σε 
διαφορετικές διευθύνσεις από τις έδρες των εικονι
κών ατομικών επιχειρήσεων, δηλώνοντας ως τηλέφω
να επικοινωνίας παραλήπτη τηλεφωνικές συνδέσεις 
που χρησιμοποιούσαν τα αρχηγικά μέλη, προκειμέ
νου ελέγχουν την διαδικασία διακίνησης των εμπο
ρευμάτων και για να έχουν άμεση ενημέρωση σε τυ
χόν ζητήματα που ανέκυπταν.

► εγκατέστησαν κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης, 
εξωτερικών και εσωτερικών χώρων τριών καταστημά
των με καταγραφή και μετάδοση εικόνας (σε οθόνες 
που βρίσκονταν σε οικία αρχηγικού μέλους), εξοπλι
σμό με τον οποίο επιτηρούνταν σε πραγματικό χρόνο η 
ημερήσια επισκεψιμότητα στους ανωτέρω χώρους εξα
σφαλίζοντας την δυνατότητα της έγκαιρης ειδοποίησης 
των λοιπών μελών σε περίπτωση ελέγχου κ.α.

► χρησιμοποιούσαν κώδικα επικοινωνίας και συστή- 
νονταν με διαφορετικά ονόματα (κυρίως στους εκ 
μισθωτές ακινήτων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως 
έδρες των εικονικών επιχειρήσεων)

► μετέφεραν κεφάλαια από κάθε εικονική επιχείρηση 
(κατά την περίοδο) που έπαυε τη δραστηριότητα της. 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς της επόμενης επιχεί
ρησης που συστήνονταν για τον ίδιο σκοπό, ώστε η 
πρώτη να εμφανίζει μηδενικά υπόλοιπα διαθέσιμα σε 
κάθε λογαριασμό της, αποστερώντας από το ελληνι
κό δημόσιο την δυνατότητα είσπραξης βεβαιωμένων 
οφειλών, καθώς επίσης,

► απέσυραν τα παράνομα κέρδη από το τραπεζικό σύ
στημα. μεταφέροντας χρηματικά ποσά στο εξωτερικό 
μέσω ιδρύματος πληρωμών της αλλοδαπής, δυσχε- 
ραίνοντας την αποκάλυψη της κατάληξης της χρημα
τικής ροής.

Τα έγγραφα που χρησιμοποιούσε το εγκληματικό δίκτυο
για να εξαπατήσει τις Υπηρεσίες του Δημοσίου και τα
Τραπεζικά Ιδρύματα ήταν κυρίως:
► διαβατήρια με αλλοιωμένο περιεχόμενο, που είχαν 

εκδοθεί από Αρχές του Πακιστάν και Μπαγκλαντές,

στα οποία είχαν αντικατασταθεί οι φωτογραφίες των 
πραγματικών κατόχων και είχαν επικολληθεί φωτο
γραφίες μελών της οργάνωσης, ενώ είχαν πλαστο- 
γραφηθεί και οι υπόγραφες τους

► πλαστά εξ υπαρχής καταρτισθέντα έγγραφα, όπως άδειες 
διαμονής αλλοδαπών και βεβαιώσεις αιτήσεων αδειών 
διαμονής εκδοθείσες από διάφορες Διευθύνσεις Αλλο
δαπών και Μετανάστευσης, στα οποία είχαν επικολληθεί 
επίσης φωτογραφίες μελών της οργάνωσης. 
Αναφορικά με τη μεθοδολογία δράσης τους (modus

operandi) προκύπτει ότι τα αρχηγικά μέλη, ανέθεταν σε 
μέλη της οργάνωσης (κυρίως αυτών που είχε επικολλη- 
θεί η φωτογραφία στα παραπάνω έγγραφα) και σε άλλα 
πρόσωπα, τα οποία εφόδιαζαν με ψευδείς εξουσιοδοτή
σεις, να τα καταθέσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελ
ληνικού Δημοσίου, όπως Δ.Ο.Υ.. Οργανισμό Ασφάλισης 
Ελευθέρων Επαγγελματιών, Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Εμπορικά Βιομηχανικά Επιμελητήρια κ.α., 
καθώς και σε Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας, παραπλα
νώντας και εξαπατώντας τους αρμόδιους υπαλλήλους, οι 
οποίοι κατά περίπτωση προέβησαν στην έκδοση δ ιο ικη
τικών και άλλων πράξεων.

Με την διαδικασία αυτή κατάφεραν:
► την παράνομη νομιμοποίηση στη χώρα μας (ΙΑ) του

λάχιστον αλλοδαπών υπηκόων Πακιστάν και Μπαν- 
γκλαντές,

► τη σύσταση «εικονικών» επιχειρήσεων στο όνομά 
τους.

► την απόκτηση εμπορευμάτων (συσκευών κινητών τη
λεφώνων και λοιπών ηλεκτρονικών ειδών) με ενδο
κοινοτικές συναλλαγές.

► τη δημιουργία επιχειρηματικών σχημάτων που δια
χειρίζονταν ως αφανείς εταίροι και αποκόμισαν ση
μαντικά οικονομικά οφέλη.
Μέχρι σήμερα, σε βάρος ορισμένων εκ των «εικονι

κών επιχειρήσεων», των οποίων την πραγματική δ ιαχεί
ριση είχαν τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνω
σης, βεβαιώθηκαν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οφειλές συ
νολικού ποσού 5.319.950,01€ και εκκρεμείς οφειλές που 
ανέρχονται στο ποσό των 1.729.794,71 €. Επίσης από τον 
διασταυρωτικό έλεγχο φορολογικών στοιχείων και των 
κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών, που πραγματο
ποίησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, διαπιστώ
θηκε ότι απέκρυψαν έσοδα ποσού 5.905.624,006 (πλέον 
Φ.Π.Α.) περίπου, ενώ προέκυψε και ανακριβής δήλωση 
εισροών (φαινομενική αγορά εμπορευμάτων) συνολικού 
ποσού 11.347.525,186. προς συμψηφισμό του Φ.Π.Α. Χα
ρακτηριστικό είναι ότι όλες αυτές οι «εικονικές» ατομικές 
επιχειρήσεις, λειτουργούσαν για βραχυχρόνιο διάστημα 
και διαδοχικά μεταξύ τους, κατά τρόπο, που η παύση της
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_

δραστηριότητας καθεμιάς από αυτές, κατά περίπτωση, 
σχεδόν συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότη
τας της επόμενης. Για την υλοποίηση των παράνομων 
δραστηριοτήτων τους, μίσθωσαν χώρους, οι οποίοι δη
λώθηκαν ως δήθεν έδρες των «εικονικών» επιχειρήσεων, 
πλην όμως στις διευθύνσεις αυτές δεν αναπτύσσονταν 
πραγματική δραστηριότητα. Ο «πραγματικός» συντονι
σμός των διαδικασιών που εξασφάλιζαν την εμπορική 
δραστηριότητα των περισσότερων εικονικών επιχειρήσε
ων και τη διαχείρισή τους, πραγματοποιούνταν σε τρεις 
(3) μισθωμένους χώρους στο κέντρο της Αθήνας, όπου 
υπήρχε φυσική παρουσία των μελών της οργάνωσης. Με 
σκοπό μάλιστα να αποκρύπτουν την πραγματική διαχεί
ριση των «εικονικών ατομικών επιχειρήσεων» δήλωναν 
ανακριβή στοιχεία στις φορολογικές αρχές, αποκρύπτο- 
ντας. συμψηφίζοντας και εκπίπτοντας τον οφειλόμενο 
φόρο προς το Ελληνικό Δημόσιο και προέβαιναν σε παύ
ση των δραστηριοτήτων των εν λόγω επιχειρήσεων. Τα 
αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εκτός των 
προαναφερόμενων «εικονικών ατομικών επιχειρήσεων», 
που κατάφεραν να δημιουργήσουν με τη παραπάνω δια
δικασία, διαχειρίζονταν πραγματικά ακόμη (2) εταιρείες 
που δραστηριοποιούνταν στο χονδρικό εμπόριο κινητών 
τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών ειδών. Για την «προ
σέλκυση» πελατών και τη τελική διάθεση των προϊόντων 
τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά 
στην υποτιμολόγηση των ειδών κινητής τηλεφωνίας και 
άλλων ηλεκτρονικών ειδών, που αποκτούσαν με ενδοκοι
νοτικές συναλλαγές, ενώ κατά την μεταπώληση παρακρα
τούνταν ο αναλογούν Φ.Π.Α. Το κέρδος από κάθε συναλ
λαγή στο εσωτερικό, κατά περίπτωση, προέκυπτε από 
την διαφορά που υπήρχε μεταξύ του αθροίσματος της 
υποτιμολογηθείσας τιμής πώλησης των εμπορευμάτων 
και του αντίστοιχου Φ.Π.Α. μείον την αξία αγοράς τους 
(κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση). Έτσι καταλάμβαναν 
σημαντικό μερίδιο στην εσωτερική αγορά, έχοντας αθέ
μιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έναντι άλλων επιχειρή
σεων με ομοειδή δραστηριότητα, ενώ παράλληλα με την 
διαδικασία αυτή ελάττωναν την αξία του προς είσπραξη 
Φ.Π.Α. και κατά συνέπεια προκάλεσαν περαιτέρω ζημία 
στα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου. Μάλιστα, ένα από τα 
αρχηγικά μέλη είχε αναπτύξει επιχειρηματική συνεργα
σία με πολυάριθμες εταιρείες που δραστηριοποιούνταν 
στο χονδρικό εμπόριο ειδών κινητής τηλεφωνίας και άλ
λων ηλεκτρονικών προϊόντων, οι οποίες είχαν τις έδρες 
τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαν την 
έγκριση για πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών παραδό
σεων στη χώρα μας. Η συνολική αξία των ενδοκοινοτικά 
αποκτηθέντων εμπορευμάτων ανέρχεται, κατά προσέγ
γιση. στο ποσό των 5Θ.000.000€ περίπου.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕ
ΠΡΑΤΤΑΝ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΚΛΟΠΕΣ. ΑΦΑΙΡΩΝΤΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 
ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η Ελληνική Αστυνομία πέτυχε την εξάρθρωση πο
λυμελούς εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε συ
στηματικά ληστείες και δ ιακεκριμένες κλοπές, κυρίως 
σε εταιρίες, σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της 
Φθιώτιδας και της Εύβοιας. Για την πλήρη αποδόμηση της 
εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την 4 και 
5 Μάίου οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση στο πλαί
σιο της οποίας:
► συνελήφθησαν (15) άτομα, μεταξύ των οποίων και τα 

(4) αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για (ΙΑ) 
ημεδαπούς, ομογενείς από πρώην ανατολικές χώρες, 
ηλικίας από 18 έως ΑΟ ετών, καθώς και 26χρονο υπή
κοο Αλβανίας.

► ταυτοποιήθηκαν (5) ακόμη μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης, επίσης ημεδαποί, ομογενείς από πρώην 
ανατολικές χώρες, ηλικίας από 20 έως 30 ετών.

► εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον (145) υποθέσεις, ενώ βρί
σκεται σε εξέλιξη η έρευνα για διακρίβωση και άλλων 
εκκρεμών υποθέσεων και

► διενεργήθηκαν (19) έρευνες, όπου βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν. μεταξύ άλλων. (8) αυτοκίνητα. 15.000C, 
μεγάλος αριθμός κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM 
. κοσμήματα μεγάλης χρηματικής αξίας, πλήθος φο
ρητών υπολογιστών και GPS. καθώς και άλλα αντικεί
μενα που σχετίζονται με τη δράση της εγκληματικής 
οργάνωσης.
Η εξάρθρωση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργά

νωσης συγκεντρώνει -αναλογικά- τέτοια ποιοτικά χαρακτη
ριστικά. που πράγματι την κατατάσσουν στις σημαντικότε-
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ρες υποθέσεις και μια από τις δυσκολότερες στον τομέα των 
ερευνών, του εντοπισμού και της σύλληψης των δραστών, 
που έχουν χειριστεί οι Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλει
ας Αττικής. Συγκεκριμένα από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά 
Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κα
τά Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύ
θυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής και τη συνδρομή των 
Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας 
(Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, επετεύχθη 
η πλήρης εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργά
νωσης. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν στους νομούς Ατ
τικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας και στις περιοχές 
Ασπρόπυργου, Αχαρνών, Άνω Λιοσίων. Κορωπίου, Μαρκο- 
πούλου, Γέρακα, Αυλώνα. Σχηματαρίου. Αγίου Κωνσταντίνου, 
θηβών και Χαλκίδας, όπου διέπρατταν ληστείες και διακε
κριμένες κλοπές σε εταιρείες, από τις οποίες αφαιρούσαν 
χρηματοκιβώτια, χρήματα, τιμαλφή και κοσμήματα, καθώς 
και οχήματα, τα όποια χρησιμοποιούσαν για τη διάηραξη των 
αξιόποινων πράξεων και στη συνέχεια τα πυρπολούσαν για 
να καλύψουν τα ίχνη τους. Οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν 
αφορούν σε: (58) ληστείες σε εταιρείες, οικίες και σε βάρος 
υπάλληλου εταιρείας καπνικών ειδών, (4) απόπειρες ληστει
ών. (52) διαρρήξεις εταιρειών. (6) απόπειρες διαρρήξεων, (24) 
κλοπές οχημάτων και (27) εμπρησμούς οχημάτων.

Διενεργήθηκαν δεκαπέντε (15) έρευνες σε ο ικ ίες και 
τέσσερις (4) έρευνες σε κοντέινερ -  κατοικίες, κατά τις 
οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
► (8) αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη διά- 

πραξη των εγκληματικών τους πράξεων, τα (3) εκ των 
οποίων παρουσίαζαν εμφανή ίχνη παραποίησης,

► το χρηματικό ποσό των 15.000€ περίπου.
► πλήθος κοσμημάτων μεγάλης χρηματικής αξίας,
► κυνηγπτικό όπλο και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.
► μεγάλος αριθμός δεματικών (τα γνωστά tire up).
► αυτοσχέδιες μεταλλικές κατασκευές (είδη καρφιών) 

για το σκάσιμο ελαστικών,
► ρούχα που χρησιμοποιούσαν σε περιπτώσεις ληστει

ών και διαρρήξεων,
► παιχνιδομηχανές playstation.

► μεγάλος αριθμός τηλεφωνικών συσκευών, καρτών 
sim και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το οικονομικό όφελος που

είχαν αποκομίσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνω
σης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10.000.000€. ενώ εξετά
ζεται η συμμέτοχη τους σε δεκάδες επιπλέον παρόμοιες 
ληστείες και διαρρήξεις, με παρόμοια μεθοδολογία σε 
διάφορες περιοχές της Αττικής και άλλων νομών. Όπως 
πρόεκυψε από την ερευνητική διαδικασία, το συγκεκρι
μένο εγκληματικό δίκτυο, τόσο στο στάδιο της οργάνωσης 
και του σχεδιασμού, όσο και στο στάδιο της εκτέλεσης 
των εγκληματικών του δραστηριοτήτων, λειτουργούσε με 
διαδικασίες που προσιδιάζουν απόλυτα στα πρότυπα ορ
γανωμένων διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων.

Συγκεκριμένα και όπως προέκυψε από την έρευνα, η 
εγκληματική οργάνωση:
► διέθετε κεντρική δομή και ιεραρχική διάρθρωση,
► λειτουργούσε με καθορισμένο σχεδίασμά και μεθοδολογία,
► κατανέμονταν σε (4) υποομάδες, με διαφορετικούς 

επιχειρησιακούς συντονιστές,
► κάλυπτε όλο το πλαίσιο της εγκληματικής της δράσης, 

με επιμερισμό ρόλων, ενώ
► τα μέλη της είχαν απόλυτη αφοσίωση και προσήλωση 

στους στόχους της οργάνωσης.
Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, ειδικεύονταν 

στη διάηραξη ληστειών και διακεκριμένων κλοπών, κυρί
ως από εταιρείες, από τις οποίες αφαιρούσαν χρηματοκι
βώτια. λειτουργώντας με τρόπο συστηματικό και οργανω
μένο. Ενδεικτικό του οργανωμένου τρόπου λειτουργίας 
τους είναι το γεγονός ότι για τη διευκόλυνση των εγκλη
ματικών τους πράξεων είχαν προβεί στις απαραίτητες 
προπαρασκευαστικές ενέργειες. Ειδικότερα:
► είχαν προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα μέσα και διαρ- 

ρηκτικά εργαλεία (λοστούς, βαριοπούλες, κατσαβίδια, 
μαχαίρια, τροχούς) για να καταφέρνουν να παραβιά
ζουν τις θύρες εισόδου των εταιρειών και τα χρημα
τοκιβώτια,

► είχαν εφοδιαστεί με οπλισμό, καθώς σε κάποιες πε
ριπτώσεις. ορισμένα από τα μέλη της οργάνωσης, 
έφεραν πυροβόλα όπλα και πολεμικά τυφέκια, τύ 
που Kalashnikov, ενώ

► στον εξοπλισμό τους είχαν και φορητούς ασυρμάτους για 
να παρακολουθούν τις συχνότητες της Αστυνομίας.
Ως ορμητήριο τους χρησιμοποιούσαν την περιοχή των 

Αχαρνών και συγκεκριμένα τον οικισμό του Στρατοπέδου 
ΚΑΠΟΤΑ. όπου συγκεντρώνονταν πριν και μετά από κάθε 
ενέργεια. Εκεί υπήρχαν «κοντέινερ» που χρησιμοποιούσαν 
ως κρησφύγετα και «καβάτζες». αφού σε αυτά απέκρυ
πταν τα μέσα, που τους διευκόλυναν στην τέλεση των αξιό
ποινων πράξεων και σε κάποιες περιπτώσεις τα κλοπιμαία.
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ως προς τους χρόνους δράσης τους, επέλεγαν κυρίως τις 
πρώτες πρωινές ώρες και συγκεκριμένα 2 με 5 τα ξημερώ
ματα Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδείκνυ
αν ιδιαίτερη σκληρότητα και ασκούσαν σωματική βία σε
βάρος του προσωπικού φύλαξης ή ατόμων που έβρισκαν 
στους χώρους των στόχων τους, ενώ δρούσαν με χαρακτη
ριστική ψυχραιμία, ακόμα και όταν ενεργοποιούνταν συ
στήματα συναγερμού. Μάλιστα, σε περίπτωση εντοπισμού 
τους από αστυνομικούς, δε δίσταζαν να κάνουν χρήση των 
πυροβόλων όπλων τους, με ανθρωηοκτόνο πρόθεση, αδι
αφορώντας για το επερχόμενο αποτέλεσμα

Ενδεικτικά της επικινδυνότητάς τους είναι τα περιστατικά:
►  οι πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών της Άμεσης 

Δράσης την 09-01-2017 στη Μεταμόρφωση μετά από 
διάρρηξη σε εταιρεία.

►  οι πυροβολισμοί και ο εμβολισμός οχήματος της 
Ο.Π.Κ.Ε. την 07-03-2017 στην περιοχή Άνω Άιοσίων, 
μετά από διαδοχικές ληστείες σε δύο εταιρείες και

►  οι πυροβολισμοί εναντίον ιδιοκτήτη οικίας την 22-07- 
2016 στα Μέγαρα κατά τη διάρκεια ληστείας σε οικία 
και γραφεία εταιρειών.
Σημειώνεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια ληστείας την 

28-01-2016, σε γραφεία εταιρείας ο φύλακας πυροβόλησε 
και τραυμάτισε έναν από τους δράστες, ο οποίος απεβίωσε 
την 12-01-2017 στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ την 25-08-2016 
κατά τη διάρκεια ληστείας σε άλλη εταιρεία, στην προσπά
θεια τους να χτυπήσουν με αυτοκίνητο τον ιδιοκτήτη, αυτός 
πυροβόλησε στον αέρα για εκφοβισμό με καραμπίνα που 
κατείχε νόμιμα. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τη
ρούσαν πιστά συνωμοτικούς κανόνες και κώδικες στις με
ταξύ τους επικοινωνίες, ενώ χρησιμοποιούσαν διάφορες 
τεχνικές για να καλύπτουν τα ίχνη τους. Ειδικότερα, οι δρά
στες χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες τηλεφωνικές συνδέ
σεις, ενεργοποιημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών 
τις οποίες άλλαζαν συνεχώς. Για τη συνεννόηση, τη λήψη 
οδηγιών και την καθοδήγηση των μελών τους, χρησιμοποι

ούσαν κωδικοποιημένες εκφράσεις για τους ίδιους καθώς 
και κώδικες για την κίνησή ή τη δράση τους ή τις κινήσεις 
των αστυνομικών Αρχών. Παράλληλα, σε όλα τα στάδια των 
ενεργειών τους, από την προπαρασκευή των πράξεων, την 
κατόπτευση των στόχων, τη διάπραξη των ληστειών, έως 
και τη διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν συνεργούς, που λει
τουργούσαν ως προπομποί και «τσιλιαδόροι», με οχήμα
τα ιδιοκτησίας τους. Επιπλέον χρησιμοποιούσαν οχήματα 
που αφαιρούσαν από την εταιρεία ή το φύλακα, καθώς και 
οχήματα που είχαν αφαιρέσει σε προγενέστερο χρόνο, στα 
οποία τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες που αντιστοιχούσαν 
σε ίδιου τύπου, μάρκας και χρώματος αυτοκίνητο, ώστε να 
καθίσταται σχεδόν αδύνατος ο εντοπισμός τους. Σε αυτά τα 
οχήματα τοποθετούσαν τα χρηματοκιβώτια που αφαιρούσαν 
και στη συνέχεια τα πυρπολούσαν, ώστε να εξαφανίσουν τυ
χόν ίχνη που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό τους, ενώ επι
πλέον χρησιμοποιούσαν καρφιά για να αποτρέψουν πιθανή 
καταδίωξή τους από αστυνομικά οχήματα, όπως την 01-05- 
2017 στο σταθμό διοδίων της Αττικής οδού, στις Αχαρνές. 
Κατά τη διάπραξη των ληστειών και των κλοπών, κάλυπταν 
τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με κουκούλες full 
face . μαντίλια και κουκούλες των μπουφάν τους, ενώ φο
ρούσαν γάντια, για να μην αφήνουν ίχνη. Σε περιπτώσεις 
που αντιλαμβάνονταν την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων 
στις περιοχές όπου διέμεναν ή κινούνταν ή κατά τις μετα
κινήσεις τους, ανάστελλαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη 
δράση τους. Παράλληλα λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθη- 
σης. παραπλάνησπς και αποπροσανατολισμού των διωκτι
κών Αρχών, με συνεχείς αλλαγές κατοικιών και κρησφύγε
των, δρομολογίων, τηλεφωνικών αριθμών και μεθόδων επι
κοινωνίας. καθώς και με στρατολόγπσπ νέων ατόμων, ώστε 
να καθίσταται δυσχερής η ταυτοποίηση των μελών της ορ
γάνωσης. Επιπλέον, τα μέλη της οργάνωσης σε πολλές πε
ριπτώσεις είχαν συγγενικούς δεσμούς ή φιλικές σχέσεις, 
γεγονός που διατηρούσε και ενίσχυε τη δομή και τη μεταξύ 
τους συνοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειο- 
ψηφία των εμπλεκομένων έχουν πλούσιο ποινικό παρελθόν 
και έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις αστυνομικές Αρ
χές για σοβαρά εγκλήματα, όπως ανθρωποκτονία από πρό
θεση, απόπειρες ανθρωποκτονιών και σωρεία υποθέσεων 
ληστειών και κλοπών. ■
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► Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Ο Α ρχ ιεπ ίσ κοπ ο ί Α θ η νώ ν  ΚΚ· Ιερ ώ - 

ννμβί 3 '  δι' επιστολή* ευχαριστεί το 
διοικητή και του* υπηρετούντεε στο AT. 
Πατησιών για τι* ενέργειέί του* κατά την 
απ οσφ ράγιση και επανασιρράγιση του Ιερού 
Παρεκκλησίου Αγίου Γεωργίου-Αλ̂ ους 
ΤΤρσμπονά καθνϋε Και κατά την πανήγυρη 
αυτού.

0 Υπουργός Επικράτειας κ. Αλέξανδρος 

Φλαμπουράρης με επιετολή του ευχαριετεί 
τον A/Δ κ. Λάμπρο Παπαδόπουλο, διοικητή 

της Υπηρεείας Αε<|>αλείας Μελών Κυβέρνη- 
εης και Πολιτικών Προεώπων, γιο τη ευν- 

δρομη που παρείχε ετις μετακινηεεις του 

εντός της Επικράτειας, κατά την περίοδο 
του ΤΙάεχα.

Ο  ΤΤρέσίυε ε.τ. και βονλεντή* A ' Αθη
νών κ. Γεώργιο* Γ ε ω ρ γ ίο υ  με επιστολή 
ευ χ α ρ ισ τε ί το  δ ιο ικ η τή  του AT. Πατησιών 
για την αποτελεσματική του παρέμβαση 
λύθηκε ζήτημα που ταλαιπωρούσε την οι
κογένεια του.

0 Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Αδανάειος Παπα- 

δόπουλος ευχαριετεί τον Αρχηγό της ΕΜΑΣ 

για τη ευμμετοχή της Φιλαρμονικής της 
ΕΑΛΣ. ετην τοπική δρηεκευτική εορτή της 
Ζωοδόχου Πηγής (ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ), 
πολιούχου του Αιγίου.

Ο  πρέσβν* ε.τ. Κ. Διονύσιο* Κσδέλλα* 
εκ μέρσν* τη* μεγάλη* οικογένεια* τνυν 
S p e c ia l  O ly m p ic s  H e l la s  ε υ χ α ρ ισ τ ε ί 

τ η ν  Ελληνική Αστυνομία για τη συμμε
τοχή τη* στην Τελετή Αιρήε τη* Φλόγα* 
ms Ελπίδα* και στη Λαμπαδηδρομία που 
ακολούθησε.

0 Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής 

Αγίου Αημητρίου της Νέας Δημοκρατίας κ. 

Γεώργιος Παυλάκος ευχαριετεί τον Ταξίαρχο 

κ. Δημήτριο Μουετακαλή, Διευδυντή της Δ/ 
νεης Αετυνομίας Αδηνών για τα μέτρα που 
ελή^δηεαν κατά την εκδήλωεη της Νομαρ

χιακής ευνέλευεης.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
► Επιμέλεια: Ανβ/μος Οδυσσέας Παππός

Πανελλήνιο Κύπελλο Χιονοδρομίας Αστυνομικών 2017
και 14° Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας Αστυνομικών.

Στις 15 και 16 Φεβρουάριου 

2017 πραγματοποιήθηκε, με 

μεγάλη επιτυχία, το πανελλή

νιο κύπελλο χιονοδρομίας Αστυνο

μικών στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέ

ντρο Παρνασσού με μέριμνα και ευ

θύνη της Αθλητικής Ένωσης Αστυ

νομικών Ελλάδος. Οι τριάντα (30) 

και πλέον συμμετέχοντες αστυνομι
κοί που αγωνίστηκαν στα αθλήματα 

της γιγαντιαίας κατάβασης και της 

χιονοσανίδας. απόλαυσαν τον καλά 

οργανωμένο αγώνα και διεκδίκησαν 

μία θέση στο βάθρο στα πλαίσια του 

ευ αγωνίζεσθαι. Τον αγώνα χαιρέτησε ο Αστυνομικός Δ ι
ευθυντής ΤΣΑΤΣΗΣ Μιχαήλ. Δ/τνής της Δ.Α. Βοιωτίας, ο 

οποίος μαζί με τον Υποστράτηγο (ε.α.) ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟ Ιω

άννη, σε συγκινητικό κλίμα εξιστόρησαν στους νεότερους 

χιονοδρόμους αστυνομικούς τις αναμνήσεις τους από τα 

πρώτα βήματα τόσο της ομάδας χιονοδρομίας όσο και της 
Α.Ε.Α.Ε. Ο αγώνας όπως κάθε χρόνο είχε την πιστοποίη

ση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας και τα απο

τελέσματα του ανακοινώθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα
της www.eox.gr.

Οι θέσεις στο βάθρο διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης 

Αστυνομικών Ελλάδος ευχαρίστησε το Αρχηγείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας για τη στήριξη και τη συνεργασία, όλους τους 
αθλητές για τον ευγενή και δυναμικό αγώνα που έδωσαν με 

σκοπό την προβολή της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελ
λάδος και της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και τη διοίκηση 

του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού για την αγαστή συ

νεργασία. Επιπρόσθετα, το χρονικό διάστημα από 06 έως 11 

Μαρτίου 2017 ολοκληρώθηκε στην πόλη Windischgarsten 
των Αυστριακών Αλπεων το 1λο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλη

μα Χιονοδρομίας Αστυνομικών, που συνδιοργανώθηκε από τη 
Πανευρωπαϊκή Αθλητική Ένωση Αστυνομικών (U.S.PE.) και 

την Αυστριακή Αθλητική Ένωση Αστυνομικών (0.P0L.S.V.). 

Η ομάδα χιονοδρομίας της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών 

Ελλάδος έδωσε το παρόν και σε αυτή την μεγάλη διοργάνω
ση του Ευρωπαϊκού αστυνομικού αθλητισμού.
Οι αθλητές του δρόμου αντοχής Αστ/κας ΓΙΑΝΚΟΥ Αθανά
σιος και Ε.Φ. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Παναγιώτης αγωνίστηκαν στο 

αγώνισμα του skating μαζικής εκκίνησης, αντιμετωπίζοντας 
αθλητές «μεγαθήρια» του δρόμου αντοχής από χώρες με με

γάλη ιστορία στο χώρο όπως Ρωσία, Νορβηγία. Φινλανδία και 
γενικά χώρες της βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι ως αθλητές, 
ελάχιστα χρόνια πριν ήταν μέλη των Εθνικών ομάδων των χω

ρών τους. Οι αθλητές μας δεν τα κατάφεραν απέναντι στους 

αθλητές των άλλων ομάδων και τερμάτισαν στις τελευταίες 
θέσεις της κατάταξης.

Οι αθλητές των αλπικών αγωνισμάτων Υ/Α' Τ0ΚΑΣ Γεώργιος, 
Υ/Β' ΖΗΛΑΚΗΣ Βασίλειος, Αστ/κας Τ0ΚΑΣ Δημήτριος. Αστ/ 

κας ΔΗΜΟΥ Φώτιος, Αστ/κας ΚΩΤ0Π0ΥΛ0Σ Γεώργιος και 
Ε.Φ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Παναγιώτης, αγωνίστηκαν στα αθλήματα της 

γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης και της τεχνικής κατάβασης. 
Στο άθλημα της τεχνικής κατάβασης ο Αστ/κας ΤΟΚΑΣ Δη- 

μήτριος έφερε την 15η θέση, ο Αστ/κας ΔΗΜΟΥ Φώτιος την 
18η θέση και ο Ε.Φ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Παναγιώτης την 19η θέση σε 
σύνολο τριάντα (30) συμμετεχόντων.

Στο άθλημα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης ο Υ/Β' ΖΗ

ΛΑΚΗΣ Βασίλειος έφερε την 11η θέση, ο Αστ/κας ΚΩΤΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Γεώργιος έφερε την 16η θέση κα ιοΥ /Α ' ΤΟΚΑΣ Γεώργι-
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ος την 18η θέση σε σύνολο τριάντα δύο (32) συμμετεχόντων. 

Περαιτέρω οι αθλητές των αλπικών αγωνισμάτων της ομάδας 

Υ/Α' ΤΟΚΑΣ Γεώργιος. Υ/Β' ΖΗΛΑΚΗΣ Βασίλειος και Αστ/κας 

ΚΩΤ0Π0ΥΛ0Σ Γεώργιος κατάφεραν με τα ανωτέρω αποτελέ

σματα να προκριθούν στο αγώνισμα του παράλληλου σλάλομ, 

το οποίο για πρώτη φορά διεξήχθη σε αγώνες αστυνομικών, 

στο εν λόγω Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεχής και αξιοπρεπής παρουσία 

της Ελληνικής αποστολής στα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 

Χιονοδρομίας Αστυνομικών καθώς και η ιδιαίτερη ανταγωνι

στικότητα που επιδεικνύουν οι αθλητές της ομάδος αναγνω

ρίστηκαν από το προεδρείο της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής 
Ένωσης Αστυνομιών (U.S.PE.) το οποίο ως φόρο τιμής απέ-

νειμε τιμητικό βραβείο στον Υ/Α' (ε.α.) ΝΤΖΟΥΦΡΑ Γεώργιο, 
ως βετεράνο της ομάδος, κατά την τελετή λήξης των αγώνων. 

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος ευχαρίστησε τον 

Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΑΝΔΡΙ- 

Κ0Π0ΥΛ0 Αριστείδη και τη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρ

χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την πολύτιμη στήριξη 

και συνεργασία. Επίσης ευχαρίστησε θερμά τον Αρχηγό της 

ομάδας χιονοδρομίας Α /Β ' ΑΒΑΝΙΔΗ Δημήτριο, τον Υ/Α'(ε.α.) 

ΝΤΖΟΥΦΡΑ Γιώργο για τις τεχνικές του γνώσεις, τον Προπονη

τή Υπ/κα ΡΗΓ0Π0ΥΛ0 Γεώργιο καθώς και όλους τους αθλητές 
για τον ευγενή και δυναμικό αγώνα που έδωσαν με σκοπό την 

προβολή της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και της 

Ελληνικής Αστυνομίας. ■

20ος τελικός κυπέλλου ποδοσφαίρου Υπηρεσιών Ν. Αττικής

Στον 20ο Τελικό Κυπέλλου Αστυνομικών Υπηρεσιών 

Ν. Αττικής η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής Ελλήνων 

αναδείχθηκε κυπελλούχος για δεύτερη σερί χρονιά 

αφού μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι επικράτησε στο 
γήπεδο του Ελ Πάσο, στην παράταση, του Α.Τ. Βουλιαγμένης 
με 2-1, συνεχίζοντας έτσι το περσινό Treble (Πρωτάθλημα, 

Κύπελλο, Super Cup Ελλάδος) με άλλο έναν τίτλο. 0 κανο
νικός αγώνας τελείωσε 1-1.

Προηγήθηκε η Υ.Α.Β.Ε. με κεφαλιά του Χαραλάμπους ύστε
ρα από σέντρα του Τζανέτου. Το Α.Τ. Βουλιαγμένης έφερε 
το παιχνίδι στα ίσια με τον ίδιο τρόπο, με κεφαλιά του Τσί- 

κου ύστερα από σέντρα του Σκούρα. Στο 11Α' ο Παπανδρέου 
έβγαλε την σέντρα και ο Φέκας με προβολή πέτυχε το 1-2. 

Τον αγώνα διαιτήτευσε ο ΜΑΝΟΥΡΑΣ Χρήστος-Δημήτρι- 

ος (Τρικάλων) με βοηθούς τους ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΛΛΗ Γεώργιο 
(Αθηνών) και ΓΚΟΛΕ Παναγιώτη (Πειραιά). Αος ήταν ο ΚΑΡ- 

ΡΑΣ Αλέξανδρος (Αν. Αττικής).
Α.Τ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Προπονητής ο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Νικόλαος): Ούσιος, Βάτσιος. Μελάς. Τσίκος, Σκούρας, Πά

νου. Κίλιας, Σαμαράς, Βαφειάδης, Μπιτσάνης, Κουτής.

Αγωνίστηκαν και οΐ: Μαγγίζης, Σφακιανάκης, Γκιόλας. Πα- 

ρασκευόπουλος, Γιοβανόπουλος. Γιαννουγλίδης, Τσιβίκης. 

Υ.Α.Β.Ε. (Προπονητής ο ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος): Τι- 
κταπανίδης. Κόκκαλης, Μητροφάνης, Κοθράς, Βουρνάζος, 
Ασλανίδης, Παπανδρέου, Τσίτσαρης, Χαραλάμπους, Τζανέ- 

τος, Γεωργόπουλος.
Αγωνίστηκαν και οΐ: Χαλκιάς, Μπαξεβάνης, Ασημακόπου- 

λος, Φέκας, Γαβριήλ, Γκοτζαμάνης, Ζήσης, Λεπίτκας.

0 Πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος 
κ. ΓΡΙΜΜΑΣ Ιωάννης βράβευσε για την προσφορά τους στον 

Αστυνομικό Αθλητισμό τον εκπαιδευτικό όμιλο ΞΥΝΗ και τον 
καθηγητή κ. Σοφοκλή ΞΥΝΗ καθώς και τον υπεύθυνο δημο

σίων σχέσεων του ομίλου κ. ΓΛΥΚΑ Αντώνιο. Επίσης ευχα

ρίστησε τόσο τους υπηρεσιακούς παράγοντες που τίμησαν 

με την παρουσία τους την Α.Ε.Α.Ε., όσο και τους φίλους του 
αστυνομικού αθλητισμού, για την στήριξή τους στις διοργα

νώσεις της Αθλητικής Ένωσης, και συνεχάρη τους αθλητές 
όλων των ομάδων για την συμμετοχή τους στο θεσμό του 

κυπέλλου. ■
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10ος Τελικός Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης 
Αστυνομικών Υπηρεσιών Ν. Αττικής

Τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 έλαβε χώρα ο τελικός του 10ου 

Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης αστυνομικών υπηρεσιών Ν. 

Αττικής που διοργάνωσε η Αθλητική Ένωση Αστυνομι

κών Ελλάδος. 0 αγώνας πραγματοποιήθηκε στο κλειστό βιοκλι- 

ματικό γυμναστήριο του Δήμου Βύρωνα «ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡ- 
ΓΙΟΥ» και φιναλίστ ήταν η ομάδα του Α.Τ. Πεντέλης και η ομάδα 

του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη. Το τελικό σκορ του αγώνα ήταν 90-74. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Α.Τ. Πεντέλης κατέκτησε 
το όγδοο Κύπελλο στην ιστορία της. ενώ η ομάδα του Γραφείου 

Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη συμμετείχε για πρώτη φορά στον τελικό του κυπέλλου.

Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ανακηρύχθηκε ύστερα από 
ομόφωνη απόφαση της διαιτητικής τριάδας, ο αθλητής του Α.Τ. 

Πεντέλης ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Αθανάσιος.
Συνθέσεις ομάδων:

Α.Τ. Πεντέλης Προπονητής Ντακούλιας. Αθλητές: Γεωρ- 

γοπαπαδάκος. Μαλούκος. Δουβλαντώνης, Κοθράς. Χριστο- 

φάκης. Καϋμενάκης, Νίκου. Χώματός, Γάτος. Τζατζάκης. 

Κωτούλας, Βελιζιώτης

Γραφ. Τύπου & Δημ. Σχέσεω ν: Προπονητές Πόπωλης 

& Κουτσούμπας, Αθλητές: Πατσιούρας. Λιώσης. Ορλώφ, 

Πόπωλης. Μπαρίνης. Χατσέρας, Κουτσούμπας. Καλύβας. 
Καββαδίας. Κουλουμέντας, Κορακάκης, Πανόπουλος 

Διαιτητές του αγώνα ήταν οι κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.. ΤΣΑΤΣΗΣ
0. και ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ Δ.

Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους, ως εκπρόσωπος 
του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου 

κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνου, ο Διευθυντής του Γραφείου 

Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Προστασίας 

του Πολίτη Α /Δ ' κ. ΚΡΙΚΟΣ Λουκάς, υπηρεσιακοί και μη 
παράγοντες καθώς και πλήθος συναδέλφων. ■

1

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ
(Ετήσιες Συνδρομές: Ιδιώτες 15 ευρώ. Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρείες 25 ευρώ. Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ)

^Ε πιθυμώ  να με εγγράφετε συνδρομητή/συνδομήτρια στο  διμηνιαίο περιοδικό “Αστυνομική Α νασκόπηση” 

(Λ. Κηφισίας 23, 151 23, Μ αρούσι, τηλ.: 2106828525 - Fax: 2106849352), για ένα χρόνο (6 τεύχη).

1 . Έ στειλα το  π οσό  τ ω ν ...............ευρώ, με την υπ’ αριθμ.............................ταχυδρομική επιταγή και σας απ οστέλλω

σε Φ /Α  το σχετικό παραστατικό.

2. Κατέθεσα στον  υπ’ αριθμ. λογαριασμό 6034030020778 της Τράπεζας Πειραιώς /  ATE Bank, το  π οσό  των .............

ευρώ και σας αποστέλλω  σε Φ /Α  το σχετικό παραστατικό αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία:

I
Ο Ν Ο Μ Α ΤΕΠ Ω Ν ΥΜ Ο : 

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η :..................

Ε Π Α Γ ΓΕ Λ Μ Α :..........................................................Τ Η Λ .:.................................................... Η Μ Ε ΡΟ Μ Η Ν ΙΑ:.....................
Επισήμανση: Παρακαλούνται οι παλιοί/παλιές συνδρομητές/τριες του περιοδικού μας, να αποστείλουν 

τη συνδρομή τους με τον ανωτέρω τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό,
δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.

I



Ο σ τ υ ν ο μ ικ ό  π ρ ό β λ η μ α  (παιχνίδι 1)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ |
Επιμέλεια: Ανβ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Η Δευτέρα ξεκίνησε φουριόζα για τον Υπαστυνόμο Γαργαρίδη. καθώς με το καλημέρα βρέθηκε 
να κοιτά το πτώμα ενός άντρα με ένα στιλέτο καρφωμένο στην καρδιά του, μέσα στο δοκιμαστήριο 

γνωστού καταστήματος ρούχων. «Για πες μου άλλη μια φορά τη σειρά των γεγονότων, μπας και 
βγάλουμε άκρη» γρύλισε προς τον κάθιδρο πωλητή Φερτάκη.

«Το μαγαζί είχε κίνηση από νωρίς. Στις 10:20 κατέφθασε πρώτος, ο γνωστός μπασκε
τμπολίστας Κούγιας. που διάλεξε ένα ιταλικό κοστούμι και μπήκε στο δοκιμαστήριο να το 

δοκιμάσει. Αμέσως μετά έκανε την εμφάνιση του ο μυστηριώδης Λουκάς, το θύμα της ιστο
ρίας. Οι φήμες λένε ότι εκτός από μπόντυ-μπίλντερ. ήταν και άνθρωπος της νύχτας. Διάλεξε 
ένα σπορ σακάκι και μπήκε στο δοκιμαστήριο. 0 Κούγιας ήταν ακόμα εκεί. Στις 10:25 έκανε 
την εμφάνισή του ο λογιστής Κουτρουμπερόπουλος, χαζεύοντας τις εξωτερικές βιτρίνες του 
μαγαζιού, ενώ ταυτόχρονα βγήκε από το δοκιμαστήριο ο Κούγιας και κατευθύνθηκε προς το 
απέναντι κατάστημα υποδημάτων. Αποφάσισα να συνοδεύσω τον Κουτρουμπερόπουλο στον 

πάγκο με τα πουκάμισα μπας και αγοράσει κάτι ο τσιφούταρος, ενώ την ίδια στιγμή ο Λουκάς 
κορδωνόταν μπροστά στον ολόσωμο καθρέφτη του μαγαζιού. Στις 10:30 εμφανίστηκε ο λαϊκός βάρδος Ξανθοπουλίδης 

και τον οδήγησα στον πάγκο με τα πουλόβερ. Καθώς ο Ξανθοπουλίδης περιεργαζόταν τα πουλόβερ. ο Λουκάς εοεστρεφε στο 
δοκιμαστήριο. Ήταν μόλις 10:36 και η μέρα παραγινόταν πολυάσχολη. Στις 10:45 ο Ξανθοπουλίδης 
στήριο κρατώντας ένα λαχανί πουλόβερ, ενώ ο Λουκάς δεν είχε βγει ακόμα. Στις 10:50 ήρθε μπροστά 
Μερτσιωτίδης και ζήτησε να του δώσω μια παραγγελία του. Μου πήρε λίγη ώρα μέχρι να βρω τα 
μέχρι τις 11:00 είχα ξεμπλέξει μαζί του και αποχώρησε. Στις 11:04 αντιλήφθηκα τον Ξανθοπουλίδη να 
σει κάτι. Αφραγκιές μάλλον είχε ο καλλιτέχνης. Στις 11:10 άρχισα να αναρωτιέμαι τι κάνει τόση ώρα στο 
ντυμπιλντεράς και την κατάληξη την ξέρετε», κατέληξε ξεφυσώντας ο Φερτάκης.

Από την έκφραση του προσώπου καταλάβαινε κανείς ότι τα μικρά φαιά εγκεφαλικ 
δουλεύανε πυρετωδώς και τελικά αναφώνησε θριαμβευτικά: «Ξέρω ποιος είναι ο υποχθ 
ρά». Ποιον έχει κατά νου ο καπάτσος Υπαστυνόμος και γιατί:

Ο δ η γ ίε ίτ ε  σω σ τά ; (παιχνίδι 2)

ι

Α Ν Α Ι
Β 0X1

Ένα ογκώδες αντικείμενο δεν επιτρέπεται να εξέχει προς τα πίσω 
περισσότερο του 30% του μήκους του οχήματος χωρίς ειδική άδεια:

2 Οδηγείτε το μαύρο (σκούρο) όχημα:

Α Σταματάτε και περνάτε μετά το φορτηγάκι.
Β Περνάτε πριν το κόκκινο αυτοκίνητο

3 Μια κακή ζυγοστάθμιση:

Α Προκαλεί ταλαντώσεις στο τιμόνι και φθείρει πρόωρα τα ελαστικά 
Β Παρεκκλίνει το όχημα από την πορεία του

4 Σε κάθε ταξίδι ο οδηγός πρέπει να κάνει στάση για ανάπαυση
σε χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως κάθε:

Α Δύο ώρες 
Β Τέσσερις ώρες 
Γ Έξι ώρες.
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I ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

Π α ι χ ν ί δ ι α  γ ν ώ σ η ς  (παιχνίδι 4)

1. Πότε έγινε η Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας;
Α. 1726 Β. 1734 Γ. 17)6 Δ. 180ξ) ^1789

2. Ποιος έγραψε το μυθιστόρημα «Άννα Καρένινα»;
Α. Ντοστογιέφσκμ'Έ. Ουγκώ Γ.Τολστόι Δ,Μπρεχτ Ε. Καμύ

3. Με βάση ποιου αρχιτέκτονα τα σχέδια χτίστηκε ο 
Παρθενώνας;

Α. Μνησικλή Β. Ικτίνου Γ. Ιππόδαμου Δ. Φειδία Ε. θεοδώρου

4. Ποιος ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο;
Α. Αριστοτέλης Β. Δημόκριτος Γ. Ohm Δ. Έντισον Ε. Τόμποον

Ο ν έ κ δ ο τ ο

Μικρά μυστικά του γάμου
Ρωτάει ένα αγόρι τον πατέρα του: 
«Μπαμπά πως καταφέρνετε με τη 
μαμά και είστε αγαπημένοι μετά από 
τόσα χρόνια: Στις οικογένειες των 

φίλων μου κατασκοτώνονται!.
- Κοίταξε αγόρι μου. για να ευτυχίσει 

ένας γάμος υπάρχουν μερικά μικρά μυστικά
- Όπως:
- Να κοίτα, με τη μάνα σου ας πούμε, δύο φορές την εβδομάδα 
πηγαίνουμε οε ένα καλό ρεστοράν, καλό κρασί, καλό φαγητό και 
καλή παρέα
- Ω αυτό ακούγεται πολύ καλό!
- Ω ναι! Η μαμά σου πηγαίνει τις Τρίτες και εγώ τις Παρασκευές
- Τι άλλο μπαμπά;
- Κοίτα, βασικό στο γάμο είναι να κοιμάσαι καλά μετά από μια 
κοπιαστική μέρα, γι' αυτό εγώ κοιμάμαι στο ξενώνα και η μαμά 
σου στην κρεβατοκάμαρα».
- Μμμμμ! Υπάρχει άλλο καλό μυστικό;
- Το κυριότερο! Πάντα κρατιόμαστε χέρι - χέρι!
- «Είστε πολύ ερωτευμένοι εεε;» ρωτάει ο αφελής μικρός
- Όχι βρε αγαθέ! Αν την αφήσω, ψωνίζει!

Ο π α ζ ο κ ε φ α λ ιά  (παιχνίδι 3)

Τ ε σ τ  α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  γ ν ώ σ ε ω ν

1. Η προσκόμιση πλαστής βεβαί
ωσης τέλεσης γάμου από τον Α, 
με βάση την οποία ο ληξίαρχος 
Λ συνέταξε την ληξιαρχική πράξη 
γάμου, συνιστά το έγκλημα:
Α) της ψευδούς βεβαίωσης (διανοητι

κή πλαστογραφία) - αρ. 242 § 1 ΠΚ
Β) της υπεξαγωγής εγγράφου (αρ. 222 ΠΚ) 
Γ) της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίω

σης (διανοητική πλαστογραφία) - 
αρ. 220 § 1 ΠΚ

2. Η βόμβα μολότοφ (πλήρωση δο
χείου ή φιάλης με βενζίνη ή ορυ
κτέλαιο και στη συνέχεια η ανάφλεξή 
του. αν και έχει ως τελικό αποτέλεσμα 
τον εμπρησμό, προηγείται της πυρ
καγιάς έκρηξη) με βάση τις διατά
ξεις του αρ. 272 ΠΚ - παραβάσεις 
σχετικές με τις εκρηκτι
κές ύλες, χαρακτηρί
ζεται ως;
Α) εκρηκτικός μηχανι

σμός (αρ. 1 § 1 περ. στ' Ν.2168/93) 
Β) εκρηκτική βόμβα 
Γ) εκρηκτικές ύλες

3. Ο Α. ο οποίος παίρνει ρεύμα από τα καλώδια της ΔΕΗ, 
χωρίς αυτό να καταγράφεται σε κάποιο μετρητή (ρολόι), 
διαπράττει την ειδική υπόσταση του εγκλήματος της:
Α) κλοπής (αρ. 372 ΠΚ). έστω και αν η ενέργεια δεν είναι 

ενσώματα αντικείμενο που έχει υλικότητα 
Β) υπεξαίρεσης (αρ. 375 ΠΚ)
Γ) απάτης (αρ. 386 ΠΚ)
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Πψβΰότ&ρο αηό otrSrm rt ά/lflo, 
ο χαρακτήρας ενός ανέρωτου 

φαίνεται an' αντό ηον 
θεωρεί amio.

tw in

Ο  τ α υ ρ ό λ ε ξ ο Υ ια τ ί  το λ έ μ ε  έ τ σ ι;
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_________________________________________________________________________________________________________

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Σώζει τη ζωή μοτοσικλετιστή
2. Αρχικά μιας Π.Α.Ε. - Γαλλικό άρθρο
3. Φυσιολογική κατάσταση (ξ.λ.)
4. Ιπτάμενο αντικείμενο άγνωστης ταυτότητας (ξ.λ.)
5. Φιλικά ... αισθήματα
6. Υπάρχουν στο ... κότερο /

Τσου Εν...: παλιός. Κινέζος πολιτικός
7. Παλιό μοντέλο της Όπελ

ΚΑΘΕΤΑ
1. Είδος μουσικής σύνθεσης
2. Στρατιωτικό καμιόνι - Αρχικά επιτελείου
3. Πόλη των Η.Π.Α. στο Οχόιο
4. θηλυκό ... του εφευρετικού
5. Όνομα βασιλιάδων της Νορβηγίας / 

Διατακτικοί το συνηθίζουν
6. Δωμάτια υποδοχής

Π  φ ω τογρα φ ία  του μ ήνα λ ό γ ι α  σ ο φ ώ ν  α ν θ ρ ώ π ω ν

«Σιγά τον πολυέλαιο»

Βρισκόμαστε στα χρόνια του Όθωνα. 0 Βαυαρός 
βασιλιάς, που ντυνόταν με φουστανέλες και φέσι και στις 
πιο επίσημες εμφανίσεις του. μαζί με τη Βασίλισσα Αμαλία 
οργάνωναν συχνά γιορτές στα Ανάκτορα. Η πιο διαλεχτή 
κοινωνία εκείνο τον καιρό ήταν, βέβαια, οι επιζώντες 
και οι απόγονοι των αγωνιστών του '21. μαζί με τους 
ξένους αυλικούς. που ήρθαν στην Ελλάδα, συνοδεύοντας 
τον Όθωνα. Το ότι στους απλούς αυτούς ανθρώπους 
ήταν άγνωστη η δυτική εθιμοτυπία, εκτός ελάχιστων 
εξαιρέσεων, δε μείωνε καθόλου τη μεγαλοπρέπεια και 
την ομορφιά των συγκεντρώσεων ούτε με την οικειότητα 
με τους ξένους αξιωματικούς, που ήταν πάντα θαυμαστές 
κάθε ελληνικής εκδήλωσης. Το κέφι, λοιπόν, έφθανε πολύ 
γρήγορα στο κατακόρυφο με τους ελληνικούς χορούς, 
που με ζήλο προσπαθούσαν να μάθουν και οι ξένοι. Κι 
εδώ ακριβώς είναι το σημείο που μας ενδιαφέρει. Οι 
γερο-λεβένιες παλιοί πολεμιστές, στον ενθουσιασμό 
τους, τραβούσαν και άδεωζαν πρδς το ταβάνι τα 
κουμπούρια τους. Κιβκόμα 
απαιτού' 
εκσφε' 
των Α' 
κηροσ 
ψιθυριστ 
φιλική 
προς τον

υροβολιά», όταν το 
jta,τσαρούχι, 

.αίθουσες

Τόυ Τακη

ιοι και 
υγόταν 

μόγελου. 
' κτόρων 

ιον!».



[Γ ΙΑ  ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

Π  γ λ ώ σ σ α  μ α ς

ενόραση - διαίσθηση - γνώση

Η γνώση που προέρχεται από το εν-οράν. το «να βλέπεις μέσα 
σου», δηλ. η άμεση γνώση, η βιωματική, η υποκειμενική, είναι η 
ενόραση. Η ενόραση αποκαλείται και δι-αίσθηση (από το δι-αι- 
σθάνομαι). Στην υποκειμενική, προσωπική, μέσα από ξαφνική, μη 
λογικά επεξεργασμένη σύλληψη, που είναι η ενόραση / διαίσθηση, 
ανατίθεται η αντικειμενική διά-μεση (και όχι ά-μεση) γνώση, αυτή 
που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα, τα οποία έχουν τύχει προ
σεκτικής λογικής επεξεργασίας (συλλογισμών, κρίσεων, λογικών 
υποθέσεων, συμπερασμάτων, αποδεικτικής διαδικασίας). Ότι γνω
ρίζουμε από διαίσθηση / ενόραση, συχνά είναι προϊόν «εσωτερικού 
φωτισμού», στιγμιαίας έμπνευσης ή σύλληψης των αισθήσεων 
μάλλον παρά της λογικής. Έτσι η ενορατική ή διαισθητική γνώση 
έχει, κατά κανόνα, αρνητική σημασία στην επιστήμη, ανατιθέμενη 
στην αποδεικτική και αυστηρά λογική γνώση.

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή γλωσσο
λογίας Γ Μπαμπινιώτη.

εορτολόγιο

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 
εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορτάζοντες.

ΜΑΙΟΣ
Ειρηναίος. Ειρήνη. Eucppaiu 5/5
Ιώβ. Σεραφείμ 6/5
θεολόνος, Μήλιος, Μηλίτσα 8/5
Ησαΐας, Χριστόφορος 9/5
Σίμωνας 10/5
Αρμόδιος, Δ ιόσκουρος, Μεθόδιος, Ολύμπια 11/5
Γλυκερία 13/5
Αριστοτέλης, Ισίδωρος 14/5
Ανδρόνικος. Ανδρονίκη, Σάλωνας 17/5
Γαλάτεια. Ιουλία 18/5
θεόγνωστος, Μάνδα, Μαριλένα, Μένανδρος. Πατρίκιος 19/5
Λήδα, Ληδία 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
Υπατία 3/6
Μάρθα 4/6
Απόλλων, Ν ίκανδρος, Πλούταρχος. Σελήνη 5/6
Καλλιόπη 8/6
Ροδάνθη 9/6
Βαρθολομαίος 11/6
Αυνουστίνος, Μάνικα, Ιερόνυμος 15/6
Παΐσιος 19/6
Μεθόδιος 20/6
Ευσέβιος, Σέβη 22/6
Φεβρωνία 25/6
Παύλος. Παυλίνα. Πέτρος. Πετρούλα 29/6
Απόστολος, Αποστολία. Πολίνα. Μ ελίτος 30/6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 301

(ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
- «Βλέπεις τα νερά στο πάτωμα δίπλα στην τζαμαρία: Να το 

πρώτο στοιχείο» αποφάνθηκε ο Αρχιφύλακας Προκοπής.
- «Μα είναι νερά από την βροχή» διαμαρτύρεται η Ανθυπαστυ- 

νόμος Άννα Μαρία.
- «Δεν έβρεχε όταν έκανα την τελευταία μου βολή. Που σημαί

νει ότι δεν έσπασα εγώ το τζάμι. Ήταν σπασμένο από πριν».
- «Μα εδώ είναι το μπαλάκι σου» εξανέστη η Ανθυπαστυνόμος.
- «Και πως εξηγείς την λιμνούλα: Υποψιάζομαι ότι ο δάσκαλός 

μου ο κυρ. Λιάκος ήταν θύμα εκβιασμού του Κυριακόπουλου, 
καθώς ήταν πελάτης της ψυχιάτρου και ήρθε εδώ να βρει τα 
αρχεία που τον αφορούσαν και να τα εξαφανίσει. Ήξερε ότι ο 
Κυριακόπουλος έπαιζε κάθε πρωί γκολφ και έτσι αποφάσισε 
να διαρρήξει τη μπαλκονόπορτα. Η ψυχίατρος είχε συνεδρία 
με πελάτη στο ηχομονωμένο γραφείο της. Αιφνιδιάστηκε που 
βρήκε τον Κυριακόπουλο στο σπίτι και τον σκότωσε, παίρ
νοντας τα αρχεία που τον αφορούσαν. Για να δημιουργήσει 
άλλοθι, χρησιμοποίησε εμένα, καθοδηγώντας τα χτυπήματά 
μου προς το σπίτι. Προφασίστηκε ότι το μπαλάκι μου πήγε 
προς το σπίτι του Κυριακόπουλου και έτρεξε πρώτος προς 
τα εκεί, άνοιξε τη μπαλκονόπορτα, έριξε ένα μπαλάκι μέσα 
και «ανακάλυψε» το πτώμα. Έτσι αν βρίσκονταν δακτυλικά 
του αποτυπώματα θα ήταν καλυμμένος».

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ 
(παιχνίδι 2)

1-Α. 2-Β. 3-Π 4-Δ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 
(παιχνίδι 3)

1-Δ, 2-Β, 3-Δ. 4-Β

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 
(παιχνίδι 4)

■ □ ■ ο  
ο  ■

□
■ ■ ■
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

► Επιμέλεια: Αρχ/κας Τρίκκας Αναστάσιος

Τέκνα Αστυνομικών
που πέτυχαν σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΑΒΡΑΑΜ Απόστολος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης /  Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών

ΑΒΡΑΑΜ Χρήσιος Υ/Β'ε.α.

ΑΓΑΘΟΥ Μαρία Σπυριδούλα Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας -  Α.Π.Ο. ΑΓΑΘΟΣ Γεώργιος Επιτελείο -  Δ.Α. Κέρκυρας

ΑΓΤΈΛΑΚΗ Δήμητρα Οικον. Επιστημών - Δημοκρ. Πανεη. Θράκης ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας -  ΤΣΦ Σουφλίου

ΑΓΓΕΛΗΣ Παναγιώτης Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικής Διοίκησης - Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

ΑΓΓΕΛΗΣ Θεόδωρος Αρχ/κας -  Υ.Α. Ιωαννίνων

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιλτιάδης Χημικός Μηχανικός Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πάτρας ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος Ταξίαρχος - Δν/ση Οικονομικής Επιθεώρησης

ΑΓΝΑΝΤΑΙΟΥ Χρυσούλα Νοσηλευτική Πατρών ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Ευγενία Αρχ/κας Τ.Α. Λιβαδειάς

ΑΓΟΥΡΑΤΣΙΟΣ Δημήτριος Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων /  Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ΑΓΟΥΡΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος Υπαρχ/κας -  Τ.Α. Βέροιας

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Άγγελος Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Τ.Ε.Ι. Αν. Μακ. Και Θράκης ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας -  Α.Τ. Ελευθερούπολης

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Παναγιώτης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τ.Ε.Ι. Αν. Μακεδονίας και Θράκης ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Α.Τ. Ελευθερούπολης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαργαρίτα Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Βασίλειος Αρχιφύλοκας Α.Τ. Αιγίου

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Προκόπιος Σχολή Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου & 
Μηχανολόγων /  Τ.Ε.Ι. Καβάλας

ΣΚΟΥΛΟΥ Χριστίνα Π.Υ. Α.Τ. Λεβιδίου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Γεώργιος Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. θεσ/κης /  Τμήμα Μηχανολογίας Οχημάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Χρήστος Αρχ/κας -  Τ.Τ Σπάρτης

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Υ /Α '-  Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Γεώργιος Τμήμα Βιοχημείας &  Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ Χρήστος Υποστυνόμος Β ' -  Τ.Δ.Ν. Καλαμάτας

ΑΜΑΡΠΑΝΙΤΑΚΗ Γεωργία Σχολή προσχολικής εκπαίδευσης Ρεθύμνου /  Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

Αμαργιανιτάκης Σωτήριος Αρχιφύλακας Υ.Α. Ηρακλείου

ΑΜΙΛΗΤΟΣ Στυλιανός Τμ. Μηχανολογίας -  Φυσ. Αερίου και Πετρελαίου -  Τ.Ε.Ι. Αν. Μακ. 
Και Θράκης

ΑΜΙΛΗΤΟΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας - Α.Τ. Χρυσούπολης

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Ευάγγελος -  Ιωάννης Οικονομικών επιστημών Θεσσαλονίκης Αναστασάκης Εμμανουήλ Αρχιφύλακας Δ.Α. Ηρακλείου/ΓΕ.Ε.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Ελένη Νομική Κομοτηνής ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας -  Α.Τ. Τρίπολης

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου /  Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Υ/ΑΎποδ/νση Ασφάλειας Πατρών

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Τμ. Ο ικονομικής ΕπιστήμηςΟικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Υ. Π. Α. Α.&Ε.Σ.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ Γεώργιος Τμ.Μηχαν. Πληροιρ. - Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Α.Τ. Καστοριάς

ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Ελευθέριος Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού -  Σχολή Θεσ/νίκης ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ Κων/νος Αρχ/κας -Τ ,Δ.Π.Μ.Καβάλας

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ανωτέρα Σχολή Τουρισμού - Πανεπιστήμιο Κρήτης ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας -  AT. Ν. Κυδωνιάς

ΑΝΙΤΣΑΚΗ Ελένη Ποιμαντική θεολογία Θεσσαλονίκης ΑΝΝΙΤΣΑΚΗΣ Αλέξανδρος Αρχιφύλακας Α.Τ. Κώ

ΑΝΤΨΝΑΚΗΣ Δημήτριος Τμήμα Οικονομικών επιστημών (Ρέθυμνο) /  Πανεπιστήμιο 
Κρήτης

Αντωνάκης Σπυρίδων Ανθυπστυνόμος ε.α.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ελένη-Χριστίνα Ψυχολογίας Α.Π.Ο. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος Υπαρ/κας Τ.Δ.Π.Μ. Άρτας

ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Ειρήνη Τ.Ε.Ι. Πάτρας /  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ Αντωνοδημητράκης Ηλίας Ανθυπστυνόμος ε.α.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ευτυχία Νοσηλευτικής -  Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Ανέστης Αρχιφύλακας -  Δ.Α. Β/Α Αττικής

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Χρυσούλα Ραφαέλο Τμήμα Φιλολογίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Ο. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Αρχ/κας -  Α.Τ. Βέροιας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωηληροφορικής /  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ θωμάς Αρχ/κας - Α.Τ. Αλεξανδρείας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ανάργυρος Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημήτριος Υ/Β' -  Τ.Α. Άργους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γεώργιος - Παρασκευάς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας / Οικονομικό Τμήμα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κωνσταντίνος Ανθ/μος -  Δ.Α Λάρισας

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ Ελευθερία Νοσηλευτική - Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - ΤΣΦ Σουφλίου

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων Σχολή Αστυφυλάκων ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Υ/Α ε.α.

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα Τμήμα Μουσικών Σπουδών -  Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Μεσσήνης

ΑΡΜΕΝΗΣ Γεώργιος Σχολή Πυροσβεστών ΑΡΜΕΝΗΣ Χρήστος Αρχ/κας -  ΔΑΕΘ/ΤΕΛ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ Σπυρίδων Θεολογική Σχολή - Αριστ.Πανεπ. θεσ/νίκης ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας -  Α.Τ. Νεστορίου
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

ΑΣΗΜΙΑΝΑΚΗ Αικατερίνη Αρχ/κας -  ΔΑΔΑ/ΟΜ.ΔΙΑΣ

ΑΣΤΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ ΑΣΤΟΓΛΟΥ Δημήτριος Ανθ/μος -  Υποδ/νση Εγκλημοτολογικών Ερευνών 
Βορείου Ελλάδας

ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Διοικήση Επιχειρήσεων Σερρών ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος Αρχ/κας -  Τ.Τ. Αυτ/μων Λάρισας

ΒΑΝΙΚΙΟΤΗ Ραφαηλία Τμ. Φιλοσοιρ. & Παιδαγωγικής - Αριστ. Πανεπ. θεσ/νίκης ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας

ΒΑΡΔΑΚΗ Τσαμπίκα -  Αικατερίνη Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Νομική Κομοτηνής Βορδάκης Στυλιανός A.T. Περιφέρειας Ηρακλείου

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ιωάννης Τμήμα Μηχανικών & Πληροφορικής -  Τ.Ε.Ι. θες/ν ίκης ΒΑΣΙΛΕΙΑΣΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας -  Δ.ΑΛ,θ. /  Τμ. Αλλοδαπών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σπυρίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος /  Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος Αρχιφύλακας Τμήμα Τροχαίας Πατρών

ΒΕΡΓΗ Καλλιρόη Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων -  Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ΒΕΡΓΗΣ Θεόδωρος Αρχ/κας - Υ.Α. Καλαμάτας

ΒΕΡΓΟΣ Κωνστντίνος Σ.Τ.Υ.Α. ΒΕΡΓΟΣ Γεώργιος Υ /Α ' Ε.Α. - Δ.Α Λάρισας

ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Τμ. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ -  Δημ. Πανεπ. Θράκης ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας -  Δ.Α. Τρικάλων

ΒΛΑΧΟΣ Μάριος Τμήμα Λογιστικό & Χρηματοοικονομικής -  Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΒΛΑΧΟΣ Αντώνιος Αρχ/κας -  A.T. Κυπαρισσίας

ΒΛΑΧΟΣ Φώτιος Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Λευκάδας

ΒΟΓΙΑΤΖΗ Στυλιανό Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων - Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΣΑΡΑΝΤΗ Ευγενία ΠΎ. -  Δ.Α. Γρεβενών

ΒΟΪΔΑΚΟΣ Μενέλαος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ Παγώνα Αρχ/κας-Α.Τ. Αράχωβας

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Σάββας Τμ. Τεχν. Αλιείας & Υδατ. -  Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Βασίλειος Υπαρχ/κας -  Τμ. Δ. Παρ. Μετ. Δυτ. Αττικής

ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ Κωνσταντίνος Διοίκηση Επιχειρήσεων (Σέρρες) ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ Λάμπρος Ανθ/μος ε.α.

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Καλλιόπη Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Α /Β '-Α .Τ . Καβάλας

ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ Ναταλία ΑΣΟΕ /  Τμήμα Πληροφορικής ΓΑΛΑΤΟΥΛΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας -  Τ.Τ. Αργους

ΓΑΡΔΙΚΑ Χριστίνα Τμήμα Λογιστικό & Χρηματοοικονομικής -  Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΑΡΔΙΚΑΣ Βασίλειος Υπαστυνόμος Β ' - Α.Τ. Κυπαρισσίας

ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ Χαράλαμπος Οικονομικής Επιστήμης -  Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ Ευάγγελος Αρχ/κας -  Α.Τ. Φιλοθέης

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας Πανεπιστήμιο Πατρών /  Φ ιλοσοφική Σχολή ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας Αρχιφύλακας Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Παρασκευή Τμήμα Λογιστικού & Χρηματοοικονομικού -  Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Υπαστυνόμος ε.α.

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας /  Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα Αρχ/κας -  Τ.Α. Ναυπλίου

ΓΙΑΜΑΛΗΣ Αλέξανδρος Διοίκησης επιχειρήσεων (Γρεβενά) Γιάμαλης Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας Β' Α.Τ. Ηρακλείου

ΓΙΑΜΠΑΤΖΗ Φανή - Ειρήνη Γαλλική Φιλολογία Αθηνών ΜΑΛΤΣΗ Όλγα Αρχ/κας -  Α.Τ. Ευξώνων

ΓΙΑΜΠΑΤΖΗ Φανή -  Ειρήνη Γαλλική Φιλολογία Αθηνών ΜΑΛΤΣΗ Όλγα Αρχιφύλακας Α.Τ. Ευξώνων

ΠΑΝΑΚΟΔΗΜΟΥ Ανδριόννα Τμ. Μεσογειακών Σπουδών - Παν. Αιγαίου ΓΙΑΝΝΑΚΟΔΗΜΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Α.Ε.Α. /  Δ.Δ.Α.Σ. /  INTERPOL /  SIRENE

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Απόστολος -Αθανάσιος Οικονομικών Επθστημών /  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/κης ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Σωτήριος Υ/Β - Τ.Τ Καρδίτσας

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΣ Παναγιώτης ΟΠΑ /  Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΡΕΝΤΟΥΜΗ Μοριγώ Αρχ/κας -  Τμ. Τουριστικής Αστυνομίας Αθηνών

ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ Χρυσή Φυτικής Παραγωγής - Γεωπονικό Παν. Αθηνών ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ Μιχαήλ Υ/Α-Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ.

ΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος Τμ. Διοίκησης -  Επικοινωνίας Πολιτιστικών /  Τουριστικών 
Μονάδων -  Τ.Ε.Ι. Στερεός Ελλάδας

ΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος Αρχ/κος - Α.Τ. Σταυρούπολης θεσ/νίκης

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Χριστίνα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Μιχαήλ Α.Τ. Τρικάλων

ΠΑΝΝΟΥΠΛΑΚΗ Δανάη Τμ. Οικονομικών Επιστημών -  Παν. Πελοποννήσου ΓΙΑΝΝΟΥΠΛΑΚΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - Α.Τ. Χρυσούπολης

ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Αριστοτέλης Μεθοδολογίας Ιστορίας και θεωρίας της Επιστήμης -  ΕΚΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Ιωάννης Α ρ χ /κα ς- Α.Τ. Χαλανδρίου

ΓΚΑΒΑΓΙΑ Ροδάνθη Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. ΓΚΑΒΑΓΙΑΣ Ανδρέας Αρχ/κας Τ.Α. Άρτας

ΓΚΑΡΙΛΑΣ Αθανάσιος Σχολή Αστυφυλάκων ΓΚΑΡΙΛΑΣ Ελευθέριος Α/Δ -  ΓΑ.Δ.Α /  ΤΜΗΜ. ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΚΕΚΑΣ Νικόλαος Μηχανικός Αεροσκαφών Τ.Ε.Ε. Χαλκίδας ΓΚΕΚΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Τ.Α. Καρδίτσας

ΓΚΕΛΗ Κωνσταντίνα Λογοθεραπεία -  Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΓΚΕΛΗΣ Χρήστος Αρχ/κας -  Τ.Σ.Φ. Κόνιτσας

ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Εμμανουήλ Τμ. Βιολογίας -  Πανεπιστήμιο Πατρών ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Καβάλας

ΓΚΙΟΛΙΑΣ Κων/νος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ /  Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΓΚΙΟΛΙΑΣ Χρήστος Α/Υ - Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΚΟΥΛΙΑΦΑ Καλλιόπη Παιδαγ. Δημοτικής Εκπαίδευσης -  Πανεπ. Ιωαννίνων ΓΚΟΥΛΙΑΦΑΣ Ηλιος Αρχ/κας - Α.Τ. Καλαμπάκας

ΓΚΟΥΝΤΙΑΝΑ Αθανασία Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας /  Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο Κέρκυρας

ΓΚΟΥΤΙΑΝΑΣ Δημήτριος Ανθ/μος ε.α.

ΓΚΡΑΝΑΣ Ιωάννης Χημικών Μηχανικών - Αριστοτέλειο Πον. θεσ/νίκης ΓΚΡΑΝΑΣ Γεώργιος Αστυν. Διευθυντής -  Δ.Α. Καβάλας

ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ Θεόδωρος Εκπαιδ. & Κοινωνικής Πολιτικής - Πανεπ. Μακεδονίας ΓΟΥΔΕΤΣΙΔΗΣ Σταύρος Αρχ/κας -  Α.Τ. Κήπων

118 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017



ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α 0 Μ Ο Σ  · Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ Ιωάννης Πανεπιστήμιο Κρήτης /  Τμήμα Μαθηματικών και εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών

Γουμενάκης Αντώνιος Αρχιφύλακας A ' Α.Τ. Ηρακλείου

ΓΟΥΡΝΑΣ Νικόλαος Σχολή Ικάρων - Τμήμα Ιπταμένων ΓΟΥΡΝΑΣ Παναγιώτης Υηαστυνόμος A ' -  Α.Τ. Καλαμάτας

ΓΡΑΒΑΛΟΣ Στέφανος Τμ. Φαρμακευτικής - Παν. Πατρών ΓΡΑΒΑΛΟΣ Ηλίας Αρχ/κας -  Τ.Τ. Γρεβενών

ΓΡΑΒΑΛΟΥ Μαρίνα Φαρμακευτική Πάτρας ΓΡΑΒΑΛΟΣ Γεώργιος Υ/Α' -  Δ.Α. Τρικάλων

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία Ιατρική -  Πανεπ. Θράκης ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταύρος Υ /Β ' -  Υ.Α. Αλεξανδρούπολης

ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία Ιατρική -  Πανεπ. Θράκης ΜΠΟΥΛΟΥΞΗ Μαρία Αρχ/κας -  Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης

ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Υ.Ε.Υ.Β.Ε.

ΓΡΙΝΙΕΖΑΚΗ Αικατερίνη Πανεπιστήμιο Κρήτης /  Μαθηματικών και εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών

Γρινιεζάκης Παύλος Υ/Α Δ.Α. Ηρακλείου /  Κέντρο επικοινωνιών 
(R /T 100)

ΛΑΤΡΗ Ελένη Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.Ι. 
Κοζάνης

ΔΑΪΡΗΣ Ευστάθιος Αρχ/κας Α.Τ. Λιβαδειάς

ΔΑΜΙΡΗΣ Σωτήριος Σχολή Αστυφυλάκων ΔΑΜΙΡΗΣ Ανδρέας Ταξίαρχος ε.α.

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων -  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας Επιτελείο - ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης

ΔΑΣΚΑΛΛΑΚΗΣ Νικόλαος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ανδρέας Επιτελείο -  ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Σωτήριος Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών -  Πανεπιστήμιο 
Πελοηοννήσου

ΔΕΛΗΠΑΝΝΗΣ Σωτήριος Αρχ/κας -  Α.Ε.Α. /  Δ/νση Πληροφορικής

ΔΕΡΑΤΣΑ Κωνσταντίνα Δήμητρα Νομικής Ε.Κ.ΠΑ. ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ Βασιλική Αστυνόμου Β '-  Α.Τ. Νέας Ερυθραίας

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ζαχαρούλα Τμ.Τεχνολογικών Γεωπόνων - Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  ΓΕΠΑΔΔΕ. Τμ,Αμ. Δράσης

ΔΗΜΑΣ Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού - Τ.Ε.Ι. Στερεός Ελλάδας ΔΗΜΑΣ Θεόδωρος Αρχιφύλακας -  Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Μιχαήλ Τμ. Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων -  Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ Χρήστος Αρχ/κας -  Υ.Π.Α.Α.& Ε.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χρήστος Τμήμα Ιστορίας -  Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χαράλαμπος Αρχ/κας -  Τ.Σ.Φ. Κορεστίων

ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Χρήστος Τμ. Λογιστικής & Χρημ/κής - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ Κων/νος Ανθ/μος -  ΤΔΝ Αλεξανδρούπολης

ΔΗΜΟΥΛΑΣ Νικόλαος Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων /  Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων 
(Κεφαλληνία)

ΔΗΜΟΥΛΑΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Αχαίας

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος Τμ.Μηχαν.Μηχαν. -  Αριστ.Πανεπ.θεσ/νίκης ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ιωάννης Υ/Β' -  ΤΔΑ Ρεθύμνου

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ιωάννης Πληροφορική -  Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Τ.Τ. Κυπαρισσίας

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Χαράλαμπος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας /  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Τ.Μ.Δ. Λάρισας

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Μαρία Μαθηματικό Ιωαννίνων ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Νικόλαος Α/Υ' -  Υ.Α. Αλεξανδρούπολης

ΔΙΠΛΑΡΟΣ Νικόλαος Σχ.Τεχν.Εφαρμ. Τμ.Τεχνολόγων -  Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ΔΙΠΛΑΡΟΣ Θεόδωρος Α /Β ' ε.α.

ΔΟΥΚΑ Μαγδαληνή Τμ.Ιστορίας -  Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΔΟΥΚΑΣ Βασίλειος Αρχ/κας -  Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας

ΔΟΥΜΑΝΙΔΗ Γεωργία Φιλοσοφία/ Παιδαγωγική Ψυχολογία Ιωαννίνων ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Ανδρομάχη Αρχ/κας- Υποδ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών 
Βορείου Ελλάδας

ΔΡΑΚΑΚΗ Ευαγγελία Τμ. Φυσικής-Ε.Κ.Π.Α. ΔΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Σ. Αερολιμένα Σητείας

ΔΡΑΚΑΚΗ Μαρία-Χρυσοβαλάντη Νοσηλευτική Ε.Κ.Π.Α. ΔΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Σ. Αερολιμένα Σητείας

ΔΡΑΚΟΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής εκπαίδευσης Δρακωνάκης Ιωάννης Αρχιφύλακας ΤΜΔ Ηρακλείου

ΔΡΕ Ιωάννα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Η/Υ και 
Πληροφορικής

ΔΡΕΣ Παρασκευάς Αρχιφύλακας Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών

ΔΡΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Ιωάννης Τμ. Οικονομικών Επιστημών-Παν. Πελοηοννήσου ΔΡΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Χρήστος Υπαρ/κας-Τ.Δ.Π.Μ. Δεσκάτης

ΕΡΔΑΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΕΡΔΑΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας Β'Α.Τ.Πατρών

ΕΡΔΑΣ Σταμάτιος Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΕΡΔΑΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας ΒΆ.Τ. Πατρών

ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Μαρία Τμ. Ποιμαντικής και Κοινωνικής θεολογίας θεσ/νίκης ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Ιορδάνης Αρχ/κας -  Υ.Ε.Ε.Β.Ε.

ΖΑΒΒΟΥ Ιωάννα Τμήμα Νοσηλευτικής Ιωαννίνων /  Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΖΑΒΒΟΣ Νικόλαος Αρχ/κας -  Τ.Τ. Ναυπλίου

ΖΑΜΑΝΗΣ Παναγιώτης θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ ΖΑΜΑΝΗΣ Κων/νος Αστυν. Υποδ/ντής

ΖΑΜΑΝΗΣ Παναγιώτης θεολογία Ε θ ν ικό  Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών" ΖΑΜΑΝΗΣ Κωνσταντίνος Υ/Α ' Ε.Α.

ΖΑΜΠΡΑ Λαμπρινή Νομική Κομοτηνής ΖΑΜΠΡΑΣ Λάζαρος Α /Β ' ε.α.

ΖΑΝΙΑΣ Δημήτριος -  Εφραίμ Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης /  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης

ΖΑΝΙΑΣ Αχιλλέας Ταξίαρχος ε.α.

ΖΑΡΑΒΕΛΑ Χριστίνα Πληροφορική - Πανεπιστήμιο Κέρκυρας ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας -  Υ.Α. Ιωαννίνων

ΖΑΡΚΑΔΑΣ Παναγιώτης Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ΖΑΡΚΑΔΑΣ Φώτιος Αρχ/κας - Α.Τ. Περιφ.Τρικάλων
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΙ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΖΑΤΟΥΝΙΩΤΗ Παναγιώτα Οικονομικών Επιστημών Αθηνών ΖΑΤΟΥΝΙΩΤΗΣ Ευάγγελος Ανθ/μος ε.α.

ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ Μαρία Τμ. Ιταλικής Γλώσσας - Αριστ.Πανεη. θεσ/νίκης ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας -  Δ.Α. Καστοριάς

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Οικονομικό Τμήμα της Νομικής στο Ε.Κ.Π.Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ζαχαρίας Αστυνομικός Διευθυντής ε.α.

ΖΔΑΓΚΑ Αθανασία Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής Ηπείρου (Ιωάννινα) ΖΔΑΓΚΑΣ Ευθύμιος Αρχιφύλακας Α.Τ. Αερολιμένα Κώ

ΖΗΚΟΥ Παναγιώτα Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος - 
Τ.Ε.Ι. Α. Μακεδονίας & Θράκης

ΖΗΚΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Κήπων

ΖΗΛΟΣ Αργύριος Α.Ε.Ι Νομική ΖΗΛΟΣ Αντώνιος Αρχ/κας - Υ.Α. Λάρισας

ΖΗΣΗ Ανθία Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστήμιο ΖΗΣΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας Σ.Μ.Ε.Ε.Α. /  Τ.ΕΙΔ.Α.Ε. Λαγονησίου

ΖΙΜΠΛΙΑΚΙΔΟΥ Στέλλα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων -  Παν. Μακεδονία ΖΙΜΠΛΙΑΚΙΔΗΣ Κων/νος Υ /Α '-  Επιτελείο Δ.Α. Καβάλας

ΖΙΩΓΑ Σταυρούλα Νοσηλευτική - Πανεη. Πελοποννήσου ΖΙΩΓΑΣ Θεόδωρος Ανθ/μος ε.α.

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Μωυσής Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών - Α.Π.Ο. ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ Ευστρατία Αστυνόμος Β' - Τμήμα Αλλοδαπών Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης

ΖΥΓΟΥΡΗ Αρετή Τ.Ε.Ι. θεσ /κης /  Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 
Πληροφορικής

ΖΥΓΟΥΡΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Τ.Τ. Ελασσόνας

ΖΟΓΟΠΟΥΛΟΥ Αγγελική Τμήμα Γεωγραφίας /  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΖΩΓ0Π0ΥΛ0Σ Θεόδωρος Αρχ/κας - Δ.Α. Αθηνών

ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ Διονυσία - Ευτυχία Τμήμα Μαθηματικών /  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Αρχ/κας -  Δ.Α. Αθηνών

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ευαγγελία Τμ. Διατροφής & Διαιτολογίας - Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΖΩΓΡΑΦΟΥ Χαρίλαος Υηαρ/κας - Α.Τ. Γρεβενών

ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ Χριστίνα Τμ. Κοινωνικής θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Βασίλειος Ανθ/μος - Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

0Α Ν Ο Ι Περικλής Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ΘΑΝΟΣ Αθανάσιος Ανθ/μος - Α.Τ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Τρύφωνας Σχολή Αστυφυλάκων ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Ζαφείριος Αρχ/κας - Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας

0ΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής -  Τ.Ε.Ι. 
Κρήτης

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Πέτρος Επιτελείο -  ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα Τμήμα Οικονομικών Σπουδών /  Πανεπιστήμιο Κρήτης ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Αρχ/κας -  Επιτελείο Δ.Α. Καρδίτσας

ΘΕΟΛΟΓΟΥ Μαρία Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/κης /  Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης

ΘΕΟΛΟΓΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας -  Τ.Α. Δ.Α.Κ.Α.Θ

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα Τμήμα Κοινωνιολογίας /  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας Αρχ/κας -  ΔΑΔΑ / Δ Αλλαγή

ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γεώργιος Τμ. Οικονομικών Επιστημών - Παν. Ιωαννίνων ΘΩΜΑΪΔΗΣ Ευστάθιος Αρχ/κας -  Τ.Τ. Καβάλας

ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Κων/νος Τμ. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχ. Η/Υ -  Δημ. Πανεη. Θράκης ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Προκόπιος Αρχ/κας - Α.Τ. Τρικάλων

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Εμμανουήλ Ιατρική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΤΣΟΡΛΙΝΗ Όλγα Αρχ/κας -  Α.Τ. Γουμένισσας

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Εμμανουήλ Ιατρική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΤΣΟΡΛΙΝΗ Όλγα Αρχιφύλακας Α.Τ. Γουμένισσας

ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ Μάρκος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Α.Σ. Οροπεδίου Λασιθίου

ΚΑΔΙΡΗΣ Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΔΙΡΗΣ Σταμάτιος Αρχ/κας -  Α.Τ. Σουφλίου

ΚΑΚΟΥΣΗΣ Παναγιώτης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο θεσ/κης /  Τμήμα Μηχανικών - 
Χοροταξίας & Ανάπτυξης

ΚΑΚΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Α /Υ '-  Δ.Α. Αιτωλίας Επιτελείο

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Εμμανουήλ Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας /  Τμήμα Λογιστικής και 
χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Καλαϊτζάκης Δημήτριος Αρχιφύλακας Α.Τ. Χερσονήσου Ηρακλείου

ΚΑΛΑΜΙΔΑ Παναγιώτα Τμ. Οδοντ. Τεχνολογίας -  Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Νικόλαος Υ/Α ' - Τμ. Αλλοδ. Β/Α Αττικής

ΚΑΛΕΜΟΥ Λουκία θεατρικών Σπουδών Παν. Πατρών ΚΑΛΕΜΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ. Λιβαδειάς

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ Σπυρίδων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος /  Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ ΤΖΕΡΕΦΟΥ Κανέλλα Αρχιφύλακας Τμήμα Τροχαίας Πατρών

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Ανθούλα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕ) Καλογεράκης Ιωάννης Α.Τ. Αερολιμένα Ηρακλείου

ΚΑΛΥΒΑΣ Νικόλαος Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας /  Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / 
Τμήμα Νοσηλευτικής

ΚΑΛΥΒΑΣ Λάμπρος Υπαρχ/κας -  Τ.Δ.Π.Μ. Ελασσόνας

ΚΑΝΔΥΛΑΣ Κωνσταντίνος Τμήμα Φυσικής /  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΑΝΔΥΛΑΣ θωμάς -  Σεραφείμ Αρχ/κας - Τ.Τ. Καρδίτσας

ΚΑΝΕΛΛΟΣ Νικόλαος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αμαλιάδας Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Φανή Αρχ/κας -  Δ.Α.Π. /  Α.Ε.Α.

ΚΑΝΟΥΤΑΣ Ιωάννης Τμήμα Χρηματοοικονομικής Τραπεζικής Διοικητικής/ 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΚΑΝΟΥΤΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Α.Τ Παλαμά Καρδίτσας

ΚΑΞΗΡΗ Μαρία Επιστημών της θάλασσας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΚΑΞΗΡΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Α.Τ. Μαστιχοχωρίων Χίου

ΚΑΠΕΛΗ Αυγή Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε. Ζακύνθου ΚΑΠΕΛΗΣ Λάμπρος Αρχ/κας Τ.Α.Άρτας

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣΑνδρέας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης -  Πανεπιστήμιο Βόλου

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Δημήτριος Ταξίαρχος ε.α.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ναταλία Στέλλα Κοινωνικής Εργασίας - Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Παντελής Αστυνόμος Β ' - Α.Τ. Αγίου Στεφάνου

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτα Ιστορικό -  Αρχαιολογικό Θεσ/νικης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Α.Τ. Ευζώνων

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτα Ιατρικό -  Αρχαιολογικό θεσ /νίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας Α.Τ. Ευζώνων
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΙ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Νικόλαος Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολογίας -  Πανεπ. Ιωαννίνων ΛΑΠΑ Ζαχαρούλα Αρχ/κας -  Δ.Α. Καστοριάς

KAPA0ANOV Ελένη -  Μαρία Διοίκηση Επιχ/σεων -  Τ.Ε.Ι. Δυτ.Μακεδονίας ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Κων/νος Αρχ/κας -  Τ.Τ. Τρικάλων

ΚΑΡΑΛΗ Ευαγγελία Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΡΑΛΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Καλαμπάκας

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Δήμητρα Φαρμακευτική Αθηνών Καραμαλάκης Μιχαήλ Αντιστράτηγος -  ΓΕπιθ.Β. Ελλάδος - ΤΜ Τουρ. 
Αστ.Ηρακλείου

ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ Κων/νος Υ/Α - Α.Τ. Ναυπλίου

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ Ελευθερία Μεσογειακών Σπουδών Παν. Αιγαίου ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ Κων/νος Αρχ/κας Σ.Μ.Ε.Β.Ε.

ΚΑΡΑΝΙΚΑ Αδριάνα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΛΙΑΧΑΝΟΥ Μαρία Ανθ/μος - Τμήμα Αλλοδαπών Ν/Α Αττικής

ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗ Ιωάννα Τμ. Φιλολογίας -  Πανεπ. Πατρών ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ Βασίλειος Α/Υ' -  Τ.Α. Μεταμόρφωσης

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ Αθανάσιος Τ.Ε.Ι. Καβάλας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Α.Τ. Γουμένισσας

ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ Αθανάσιος Τ.Ε.Ι. Καβάλας Ηλεκτρολόγων- Μηχανικών ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ Δημήτριος Α.Τ. Γουμένισσας

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ιορδάνης -  Αρτέμιος Διοίκησης Επιχειρήσεων /  Τ.Ε.Ι. Κοζάνης ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γεώργιος Αστ. Υποδ/ντης - Α.Τ. Λιδορικίου

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ραφαήλ -  Γεώργιος Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Κωνσταντίνος Αρχ/κας -  Τ.Α. Άργους

ΚΑΡΒΟΥΝΗ Βασιλική Τμ. Οικον. Επιστ. -  Τ.Ε.Ι. Ρεθύμνου ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Ιωάννης Ανθ/μος -  Δ/νση Αλλ. Β/Α Αττ.

ΚΑΡΕΤΣΟΣ θωμάς Μηχανικών Πληροφορικής /  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ΚΑΡΕΤΣΟΣ Έκτορας Αρχ/κας -Τ.Τ. Καρδίτσας

ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗ Χριστίνα Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας -  Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

ΚΑΡΟΛΕΜΕΑ Αναστασία Λογιστική Χρηματοοικονομική -  Τ.Ε.Ι. θεσ/νίκης ΚΑΡΟΜΕΛΕΑΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Α.Τ. Καλαμάτας

ΚΑΡΤΑΛΗ Αννα -  Μαρία Ελληνική Φιλολογία -  Δημοκρ.Πανεπ.Θράκης ΚΑΡΤΑΛΗΣ Παναγιώτης Α/Υ' -  Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

ΚΑΡΤΑΛΙΑ! Παναγιώτης Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκόηειου 
Πανεπιστημίου

ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Υ.Α. Καλαμάτας

ΚΑΙΣΑΡΑ Βασιλική Σχολή Ικάρων -  Μηχανικοί ΚΑΤΣΑΡΑΣ Αθανάσιος Υποστράτηγος ε.α. Σ.Μ.Ε.Ε.Α.

ΚΑΤΣΑΡΕΑ Ελένη Α.Σ.Τ.Ε.Ρ (Ανώτατη Τουριστική Σχολή Εκπ. Ρόδου) ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ Χαρίσης Ανθ/μος ε.α.

ΚΑΤΣΕΤΑΣ Κωνσταντίνος Τμήμα Χημικό -  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΚΑΤΣΕΤΑΣ Πέτρος Αρχ/κας -  Υ.Α. Ιωαννίνων

ΚΑΤΣΙΡΗ Αγγελική -  Μαρία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρα ΚΑΤΣΙΡΗΣ Σπυρίδων Αρχ/κας -  Τ.Α. Άργους

ΚΑΦΟΥΣΗΣ Γεώργιος Σχολή Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών Ηρακλείου -  Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΓΙΑΟΥΡΤΑ Καλλιόπη Πολιτικός Υπάλληλος Υ.Α. Ηρακλείου

ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή Τμήμα Αρχειονομίας. Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του 
Ιόνιου Πανεπιστημίου

ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αστυνομικός Υποδιευθυντής - Επιτελείο Δ.Α. 
Χίου

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ Αικατερίνη Ψυχολογία -  Πάντειος ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Χρήστος Αρχ/κας -  Α.Τ. Ν. Ψυχικού

ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Σχολή Πλοιάρχων - Ακαδ.Εμπ.Ναυτικού Ηπείρου ΚΕΡΑΜΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας

ΚΕΣΕΛΙΔΗΣ Θεμιστοκλής Ιταλική Γλώσσα & Φιλολογία ΚΕΣΕΛΙΔΗΣ Σταύρος Αστυν. Υποδ/ντής-Υ.Ε.Υ.Β.Ε.

ΚΕΥΣΕΝΙΔΟΥ Δέσποινα Σχολή Κοινωνικής Εργασίας-Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΚΕΥΣΕΝΙΔΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Α.Τ. Ελευθερούηολης

ΚΙΟΥΡΤΖΗ Μαρία Επιατ.Προσχ. Αγωγής &  Εκη. -  Αριστ.Πανεη. Θεσσαλονίκης ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ Σταύρος Αρχ/κας - Α.Τ. Απολλωνίας θεσ/νίκης

KITH Χριστίνα Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ/Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΚΙΤΗΣ Κωνσταντίνος Υ/Α ’ -  Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΙΣΣΟΣ Μιχαήλ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - Πολυτεχνείο Κρήτης ΖΙΟΜΑ Αδαμαντία Αρχ/κας Τ.Α. θηβών

ΚΙΩΡΗΣ Σωτήριος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΙΩΡΗΣ Βασίλειος Υ/Β" - Α.Τ. Πύλης

ΚΛΑΔΗΣ Στέφανος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών - ΠΑ.ΜΑΚ. Παναγιώτης Αρχ/κας - Αμπελοκήπων θεσ/νίκης

ΚΛΑΔΗΣ Στέφανος Διεθνών & Ευρωη.Σπουδών -  ΠΑ.ΜΑΚ. ΚΛΑΔΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Α.Τ. Αμπελοκήπων θεσ/νίκης

ΚΛΕΑΝΘΗΣ Αγγελος Ε.Μ.Π/ Μηχανικός Μεταλλείων 7 Μεταλλευμάτων ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗ Μαρία Αρχ/κας Α.Τ Π. Φαλήρου

ΚΛΕΙΣΑΡΧΑΚΗ Ελευθερία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Τμήμα Νομικών επιστημών Κλεισαρχάκης θωμάς Αρχιφύλακας Δ.Α. Ηρακλείου /  Κέντρο 
επικοινωνιών (R /T 100)

ΚΟΛΑΚΕ Βασιλική Σχολή Γεωπονικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΓΑΚΗ Ευφροσύνη Αρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Κόνιτσας

ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ Ελπίδα -  Ευρίκλεια Φαρμακευτική Πατρών ΚΟΛΙΑΔΗΜΑΣ Αθανάσιος Αρχ/κας -  Α.Τ. Δοϊράνης

ΚΟΛΙΑΔΗΜΑ Εληίδα-Ευρύκλεια Φαρμακευτική Πατρών Κολιαδήμας Αθανάσιος Α.Τ. Δοϊράνης

ΚΟΛΙΟΣ Θεόδωρος-Νικόλαος Γεωπονία - Αριστ. Πανεπ. θεσ/νίκης ΚΟΛΙΟΣ θωμάς Αρχ/κας - Α.Τ. Καλαμπάκας

ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ Μαρία Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ Ιωάννα Αρχ/κας -  Τ.Τ. Κυπαρισσίας

ΚΟΝΤΗΣ Σπυρίδων Τμήμα Πολιτικών Επιστημών ΚΟΝΤΗΣ Κωνσταντίνος Ταξίαρχος ε.α.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Αθηνά θεολογίας -  Αριστ.Πανεη. θεσ/νίκης ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας -  ΔΑΕΘ/ΤΕΛ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ευάγγελος Διοίκηση Εηιχειρήσεων-Τ.Ε.Ι. θεσ/νίκης ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος Υ/Β'-Α.Τ. Λαγκαδά

ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ Σταματία Διοίκηση Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Ευάγγελος Υπαστυνόμος Α ' -  Τ.Σ.Φ. Κόνιτσας

ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ Ιωάννα Τμ. Μουσικών Σπουδών-Ε.Κ.Π.Α. ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Υ/Β'-Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ.

ΚΟΡΔΟΠΑΤΗ Γεωργία Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ΠΟΛΙΤΗ Αργυρώ Ανθ/μος -  ΓΕΠΑΔΔΕ /  Επιτελείο
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I ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  ■ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΚΟΣΚΙΝΑ Ανδρεάννα Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας /  Φιλοσοφική Σχολή 
(ΕΚΠΑ)

ΚΟΣΚΙΝΑΣ Τριαντάφυλλος Αρχ/κας -  Υποδ/νση Ασφαλείας Βόλου

ΚΟΣΟΓΛΟΥ Αντώνιος Ιστορίας Εθνολ. - Δημ. Πανεπ. Θράκης ΚΟΣΟΓΛΟΥ Γεώργιος Αρχ/κας - ΤΔΑ Κομοτηνής

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Γεωργία-Άννα Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος Παν. 
Αθηνών

ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ Ηλιος Αστυν. Δ/ντης -  Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

ΚΟΤΟΥΖΑ Βασιλική Λογιστικής - Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΚΟΤΟΥΖΑΣ Θεόδωρος Υ/Α ' - Α.Τ. Τρικάλων

ΚΟΥΒΕΛΑ Μαρία Σχολή Αστυφυλάκων ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ Αλεξάνδρα Αστυνόμος Α ' - Δ.Α. Β/Α Αττικής

ΚΟΥΓΚΑΣ Κων/νος Τμ. Δημοσιογραφίας & Μ.Μ Ε. ΚΟΥΓΚΑΣ Διονύσιος Αστυν. Υποδ/ντής Σ.Μ.Ε.Β.Ε.

ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ Βάγια Γεωπονία - Ιχθυολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος Παν. Θεσσαλίας ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Κων/νος Αστυν. Διευθυντής ε.ο.

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ιωάννης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 
Τροφίμων

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Γρηγόριος Αρχ/κας -  Υ.Α. Κέρκυρας

ΚΟΥΜΠΗΣ Θεόδωρος Διοίκηση Οικονομίας Στερεός Ελλάδας ΚΟΥΜΠΗΣ Παντελής Αρχ/κας - Τ.Δ.Π.Μ Πρέβεζας

ΚΟΥΝΕΛΗ Αικατερίνη Ε.Κ.Π. Αθηνών /  Νομική Σχολή ΚΟΥΝΕΛΗΣ Ανδρέας Αρχιφύλακας ΒΆ.Τ. Πατρών

ΚΟΥΡΤΕΛΑΚΗΣ Μάριος -  Περικλής Παιδαγ. Ειδικής Αγωγής - Πανεπ. Θεσσαλίας ΚΟΥΡΤΕΛΑΚΗΣ Βασίλειος Ανθ/μος -  ΤΔΑ Διδυμοτείχου

ΚΟΥΤΟΒΑ Μαρία Τ.Ε.Ι. Λάρισας Τεχνολόγων Γεωπόνων ΚΟΥΤΟΒΑΣ Βασίλειος Υ /Α '-Υ .Α . Λάρισας

ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ Βασίλειος Σχολή Υπαξ/κών Διοίκ. Αεροπορίας ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ Παναγιώτης Α /Δ ' -  Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

ΚΟΥΤΡΗΣ Πέτρος Οικονομικές Επιστήμες /  Πανεπιστήμιο Κρήτης ΚΟΥΤΡΗΣ Γεώργιος Υ/Α' -  Τ.Τ. Ιτέας

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος Διεθνών Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών - Πάντειο 
Πανεπιστήμιο

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ Ανδρέας Ανθ/μος - Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑ Όλγα Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑΣ Θεοφάνης Αρχ/κας - Δ.Α.Π. /  Α.Ε.Α.

ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΔΗ Βασιλική Σχολή Ευελπίδων (Όπλα) ΚΟΥΤΣΟΥΝΙΔΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Τ.Δ.Ν. Βόλου

ΚΟΥΦΟΥ Ελένη Σχολή Υπαξιωματικών Δ ιοικητικής Πολεμικής Αεροπορίας ΚΟΥΦΟΣ Κων/νος Ανθυπαστυνόμος ε.α.

ΚΟΥΦΟΥ Ελένη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Πολεμικής Αεροπορίας ΚΟΥΦΟΣ Κωνσταντίνος Ανθ/μος ε.α.

ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ Μαρία-Ιωάννα Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ Ευάγγελος Υ /Β '-  Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Παναγιώτης Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Ηρακλείου ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Μιχαήλ Υπαστυνόμος Α ' -  Επιτελείο /  Δ.Α. Μεσσηνίας

ΚΡΟΚΙΔΗ Αικατερίνη Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων -  Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΚΡΟΚΙΔΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας -  Υ.Α. Κέρκυρας

ΚΡΟΚΙΔΗ Ελένη Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων 
Τεχνολογιών

ΚΡΟΚΙΔΗΣ Σπυρίδων Αρχ/κας - Α.Τ. Κέρκυρας

ΚΡΟΜΜΥΔΑ Μαρίνα Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ /  Τεχνολογικών Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Βασίλειος Αρχ/κας -  ΔΑΔΑ /  ΟΜΑΔΑ "Ζ"

ΚΥΔΩΝΑΚΗ Σοφία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγοίου ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ Αντώνιος Υ/Α ΤΑ Κώ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Τμήμα Φιλολογίας στο Ε.Κ.Π.Α. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Α.Τ. Παρ. Άστρου

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος/Τμήμα Διοίκησης Οικονομ.κ.Επικοιν. 
Πολιτ.κ. Τουριστ. Μονάδων

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Ανθυπαστυνόμος Π  Α.Τ. Πατρών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Αγορίτσα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑ.ΜΑΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Αμαλία Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος /  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Κων/νος Αρχιφύλακας Τμήμα Ασφαλείας Αιγίου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ευαγγελία Τμήμα Χημείας -  Πανεπιστήμιο Κρήτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νος Υπαρχ/κας -  Τ.Δ.Π.Μ. Ημαθίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μαρία-Ελένη Τμ. Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας -  Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γεώργιος Αρχ/κας Σ.Μ.Ε.Ε.Α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων -  Τ.Ε.Ι. Αγίου Νικολάου ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ Βασιλική Π.Υ. Τ.Τ. Καλαμάτας

ΚΩΣΤΑΛΟΥ Αργυρώ Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΚΩΣΤΑΛΟΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χίου

ΛΑΓΙΟΣ Χρήστος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου /  Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών

ΛΑΓΙΟΣ Μιχαήλ Α/Δ -  Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΛΑΖΑΡΗΣ Ευστάθιος Εμποροπολοιάρχων "ΑΕΝ" Μακεδονίας ΛΑΖΑΡΗΣ Απόστολος Υπαρχ/κας -  Τ.Δ.Π.Μ Πρέβεζας

ΛΑΜΠΙΡΗΣ Παναγιώτης Α,Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων /  Τεχνολόγος τροφίμων (Αργοστόλι 
Κεφαλληνίας)

ΛΑΜΠΙΡΗΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας Α.Τ. Κλειτορίας

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Υπαστυνόμος Α ' -  Τ.Τ. Καλαμάτας

ΛΑΣΚΑΚΗΣ Γεώργιος Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Σέρρες)

ΛΑΣΚΑΚΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας -  Τ.Τ Κιλκίς

ΛΑΣΚΑΚΗΣ Γεώργιος Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας /  Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(Σέρρες)

ΛΑΣΚΑΚΗΣ Αντώνιος Αρχιφύλακας ΤΤ Κιλκίς

ΛΕΝΤΖΙΟΣ Αθανάσιος Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Τ.Ε.Ι. Αθηνών Λέντζιος Ηλίας Αρχιφύλακας Α.Τ. Λέρου

ΛΕΤΣΟΥ Μαργαρίτα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης ΛΕΤΣΟΣ Επαμεινώνδας Αρχ/κας - Α.Τ. Λιδορικίου

ΛΕΦΑΣ Δημήτριος Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου

ΛΕΦΑΣ Ευάγγελος Αρχ/κας - Δ.Α. Β/Α Αττικής
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΛΕΩΝΑΚΗΣ Δήμος Φιλολογία -Α.Π.Θ. ΛΕΩΝΑΚΗΣ Αναστάσιος Αρχ/κας - ΣΤ. Ελέγχου Διαβατηρίων Λιμένος θεσ/ 
νίκης

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη Τμήμα Χημείας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΣΕΡΠΑΝΟΥ Ιουλία Αστυνόμος Β’ -  Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

ΛΙΑΝΟΥ Δήμητρα Νομική Αθηνών - Ε.Κ.Π.Α. ΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος Ανθ/μος Τ.Α. θηβών

ΛΙΛΗ Τριανταφυλλιό Ψυχολογίας Α.Π.Θ. ΛΙΛΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Τ. Αρτας

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ Ματθαίος Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών -  Πανεπιστήμιο Κρήτης ΚΑΡΤΣΙΩΝΑΚΗ Κωστούλα Επιτελείο - ΓΕ.Π.Α.Δ. Κρήτης

ΛΙΤΟΣ Γεώργιος Ακαδημία Εμπορικού Ν αυτικού" ΑΕΝ" Πλοιάρχων ΛΙΤΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας -  Υ.Α. Λάρισας

ΛΟΡΙΤΗΣ Παναγιώτης -  Χαρίτων Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης -  Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς

ΛΩΡΙΤΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Δ.Α.Π. /  Α.Ε.Α.

ΜΑΓΓΟΥΡΙΤΣΑ Σωτηρία Σχ.Διοικ.& Οικον. -  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΜΑΓΓΟΥΡΙΤΣΑΣ Βασίλειος Ανθ/μος ε.α.

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Πέτρος Οικονομικό-Πανεηιστήμιο Βόλου ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος Υ/Α'-Υ.ΜΕ.ΔΙΘ.

ΜΑΚΕΔΑ Βαία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Σχολή Τ.Ε.Φ.Α.Α Κομοτηνής ΜΑΚΕΔΑΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας - Τ.Α. Δ.Α.Κ.Α.Θ

ΜΑΚΕΔΑΣ Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας/Σχολη Τεχνολογικών Εφαρμογών /  
Τμήμα Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Ενδυμάτων Κιλκίς

ΜΑΚΕΔΑΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας -  Τ.Α. Δ.Α.Κ.Α.Θ

ΜΑΚΡΗ Κυριακή Σχ. Αρχιτεκτ. Μηχαν. -  Δημοκρ. Πανεπ. Θράκης ΜΑΚΡΗΣ Σωτήριος Αρχ/κας - Α.Τ. Αλεξανδρούπολης

ΜΑΚΡΗ Μαρία Παιδαγωγικό Προσχολικής Αγωγής /Α.Ε.Ι. Πάτρας ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - ΔΑΔΑ /  ΟΜΑΔΑ 7 "

ΜΑΚΡΗ Χρυσούλα Ιστορ. Αρχαιολ. & ΚοινΑνθρωπ. - Πανεπ. Θεσσαλίας ΜΑΚΡΗΣ Σωτήριος Αρχ/κας - Α.Τ. Αλεξανδρούπολης

ΜΑΚΡΗΣ Αθανάσιος Σχολή Πυροσβεστών ΜΑΚΡΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Τ.Τ. Αυτ/μων Λάρισας

ΜΑΛΙΑΧΟΥΣΤΑΣ Βασίλειος Σχ. Μηχαν. Οικον. & Διοίκησης - Πανεπ. Αιγαίου ΜΑΛΙΑΧΟΥΣΤΑΣ Λάμπρος Αρχ/κας - Α.Τ. Σουφλίου

ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ Χρυσούλα -  Ραφαέλα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης /  Τμήμα γλώσσα, φιλολογία 
και Πολ. Παρευξ. Χωρών

Μαλλιαρός Γεώργιος Αρχιφύλακας Δ.Α.Ηρακλείου /  ΠΎΕΠ

ΜΑΝΙΑΤΗ Ελένη Τμήμα Επιστήμης των Υλικών /  Πανεπιστήμιο Πάτρας ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γεώργιος Υ/Β' -  Δ Α Δ Α / ΟΜ. ΔΙΑΣ

ΜΑΝΙΑΤΗ Ζωή Τμήμα Φυσικής /  Πανεπιστήμιο Πάτρας ΜΑΝΙΑΤΗΣ Γεώργιος Υ/Β' - ΔΑΔΑ/Ο Μ .ΔΙΑΣ

ΜΑΝΙΑΤΗ Νικολέτα Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας /  ΕΚΠΑ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Διονύσιος Υ /Α '- Δ.Α Αθηνών

ΜΑΝΟΥΣΙΟΥΔΑΚΗΣ θωμάς Τμ. Γεωγραφίας-Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΖΙΡΑΡΚΑ Μαρία Αστυν. Υποδ/ντής - Δ.Ε.Υ.

ΜΑΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Τμ. Διοικ. Επιχ. - Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ΜΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος Υπαρχ/κας -  Τμ. Δ. Παρ. Μετ. Αθηνών

ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ Κων/νος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών - Πανεπιστήμιο Κρήτης ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ Εμμανουήλ Υπαστυνόμος A ' -  ΤΑΕ Μυλοποτάμου

ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Κρήτης/Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Μαραυγάκης Εμμανουήλ Υ/Α Α Α.Τ. Ηρακλείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ Ευάγγελος Πολιτικών Μηχανικών -  Δημοκρ.Πανεπ. Θράκης ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ Μαρίνος Αρχ/κας - Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

ΜΑΡΚΑΚΗ Αναστασία Νοσηλευτική Ε.Κ.Π.Α. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ιωάννης Ανθ/μος ε.α.

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ Μαρία Τμ. Πολιτικών Μηχανικών-Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Τ.Α. Γρεβενών

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Τμήμα Χημείας/ Σχολή θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Βασίλειος Α/Δ -  ΔΑ . Μαγνησίας

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μυρτώ Ψυχολογίας -  ΕΚΠΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Αδάμ Αρχ/κας -  Α.Τ. Ηρακλείου

ΜΑΡΩΣΗ Μαρία Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής Σ.Α.Ν. ΜΑΡΩΣΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Τ.Τ. Άμφισσας

ΜΑΣΤΑΝΙΑΔΟΥ Σοφία Τμ. Διοίκησης-Εηικοινωνίας Πολιτιστικών/Τουριστικών Μονάδων- 
Τ.Ε.Ι. Στερεός Ελλάδας

ΜΑΣΤΑΝΙΑΔΗΣ Αναστάσιος Αρχ/κας Αερολιμένα Καβάλας

ΜΑΣΤΩΡΑΚΗΣ Νικόλαος Τμ.Ηλεκτρ.Μηχαν.& Μηχ.Η/Υ -  Πολυτεχνείο Κρήτης ΚΑΠΑΡΕΛΗ Άννα Αρχ/κας -  Τμ.Αλλ.Β/Α Αττικής

ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Αλέξανδρος Σχολή Μηχανικών -  Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης Μαυραντωνάκης Αντώνιος Αρχιφύλακας Α.Τ. Αγίου Μύρωνα

ΜΑΥΡΙΚΗ Γεωργία Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης ΜΑΥΡΙΚΗΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων Αχαίας

ΜΕΖΙΝΗ Μαρία Σχολή Αστυφυλάκων ΜΕΖΙΝΗΣ Αντώνιος Ανθ/μος ε.α.

ΜΕΖΙΝΗΣ Θεοφάνης Σχολή Αστυφυλάκων ΜΕΖΙΝΗΣ Αντώνιος Ανθ/μος ε.α.

ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗ Ειρήνη Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών - Πανεπιστήμιο Κρήτης ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΗΣ Χρήστος Αρχ/κας -  ΤΑΕ Ηρακλείου

ΜΕΜΟΣ Νικόλαος Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων -  Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Υπαρχ/κας -  Τ.Δ.Π.Μ. θεσ/νίκης

ΜΕΝΤΟΥΔΑΚΗ Εμμανουέλα Γερμανική Φιλολογία Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Μεντουδάκης Νικόλαος Αρχιφύλακας Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου Κρήτης

ΜΕΡΔΑ Αμυγδαλία Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. ΜΕΡΔΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Τ.Α. Αλεξανδρείας

ΜΕΡΤΧΑΝΙΔΟΥ Ευθυμία Φιλολογία Ιωαννίνων ΜΕΡΤΣΑΝΙΔΗΣ Κυριάκος Αρχ/κας-Α.Τ. Ευόσμου θεσ/νίκης

ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗ Αικατερίνη Νοσηλευτική (Α Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκη) ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Υ/Β' -  Τ.Σ.Φ. Πολυκάστρου

ΜΕΤΟΧΙΑΝΝΑΚΗ Αικατερίνη Νοσηλευτική (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) ΜΕΤΟΧΙΑΝΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ Υ/Β ΤΣΦ Πολυκάστρου

ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ ΜηχανικώνΦυσικών Πόρων 7 Περιβάλλοντος-Τ.Ε. Χανίων ΜΗΛΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας -  A.T. Σητείας

ΜΗΛΙΟΣ Κων/νος Τμ. Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής Δημοκρίτειο Παν. Θράκης ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ευαγγελία Αρχ/κας Σ.Μ.Ε.Β.Ε.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου /  Τμήμα Φιλολογίας ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ Αρχ/κος -  Τ.Τ. Ναυπάκτου

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Γιανοβέφα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Υ /Β -  Σ.Μ.Ε.Β.Ε.

ΜΙΚΡΟΣ Αχιλλέας Τμ. Οικονομικών Επιστημών - Παν. Πελοποννήσου ΜΙΚΡΟΣ Πασχάλης Υ/Β - Τμ. Τουριστικής Αστυνομίας θεσ/νίκης

ΜΙΧΑΗΛ Γεώργιος Χημείας - ΕΚΠΑ ΜΙΧΑΗΛ Δημήτριος Π.Υ. -  AT. Ν. Ερυθραίας

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη Πανεπιστήμιο Πατρών /  Τμήμα Διαχ. Πολιτισμ. Περιβαλ. κ . νέων 
Τεχνολογιών (Αγρίνιο)

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος Ανθυπαστυνόμος Α.Τ. Καλαβρύτων

ΜΙΧΟΥ Μαρία-Αναστασία Ιατρική Σχολή Πάτρας ΜΙΧΟΣ Δημήτριος Α /Α '-  Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΠΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΜΟΥΛΟΤΣΙΟΣ Σωκράτης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΟΥΛΩΤΣΙΟΣ Χρήστος Υπαρχ/κας - Τα.Δ.Π.Μ. ΓΟΝΝΩΝ

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Δέσποινα Τμ. Φιλολογίας -  Πανεη.Ιωαννίνων ΜΗΝΙΑΤΗ Βαρβάρα Αρχ/κας - Α.Τ. Παλικής Κεφαλληνίας

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Μαρία Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΜΗΝΙΑΤΗ Βαρβάρα Αρχ/κας -  Α.Τ. Παλικής Κεφαλληνίας

ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Βασίλειος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας -  Επιτελείο Δ.Α. Καβάλας

ΜΠΑΣΟΣ Χρηστός Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας Χροκόηειο Παν. Αθηνών ΜΠΑΖΟΣ Λάμπρος Αρχ/κας Α.Τ Αρτας

ΜΠΑΚΑΛΗ Γεωργία -  Ειρήνη Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας

ΜΠΑΚΑΛΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Α.Τ. Πλατέος

ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ Ιωάννης Μηχανολόγων - Μηχανικών Ε.Μ.Π. Αθηνών ΜΠΑΚΛΑΓΗΣ Ταξίαρχος Υ/Β1 ε.α.

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Ευριπίδης Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (θεσ/νικη) ΜΠΡΟΖΟΥ Βασιλική Αρχ/κας - Επιτελείο - Δ.Α. Κιλκίς

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Ευριπίδης Οικονομικών Επιστημών /  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
(Θεσσαλονίκη)

ΜΠΡΟΖΟΥ Βασιλική Αρχιφύλακας Επιτελείο Δ.Α.Κιλκίς

ΜΠΑΛΛΑΣ Ιωάννης Τμ. Μηχαν. Πληροφ. - Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΜΠΑΛΛΑΣ Βάιος Α /Δ ' ε.α.

ΜΠΑΡΤΣΟΤΑΣ Διαμαντής Διοίκησης Οικονομίας & Επικοινωνίας /  Πολιτιστικών & 
Τουριστικών Μονάδων /  Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδος (Πύργος)

ΜΠΑΡΤΣΟΤΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Επιτελείο

ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ Σταματίνα-Βασιλική Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών /  Τμήμα Λογιστ. κ. Χρημ/κης ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να Π.Υ Τμήμα Τροχαίας Πατρών

ΜΠΕΪΝΑ Ζωή Γεωπονική Σχολή - Α.Π.Θ. ΜΠΕΪΝΑΣ Αθανάσιος Ανθυπαστυνόμου ε.α.

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ θεοδώρα Γερμανική Φιλολογία Α.Π.Θ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Πέτρος Υ/Α' - Υποδ/νση Εγκληματολογιών Ερευνών 
Βορείου Ελλάδας

ΜΠΕΝΕΚΟΣ Βασίλειος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Σπάρτης ΜΠΕΝΕΚΟΣ Γεώργιος - 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία

Αρχ/κες -  Τ.Α. Αργους

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Χρυσαυγή-Χρυσούλα Παιδαγ. Τμ. Νηπαγωγών -  Πανεη. Δυτ. Μακεδονίας ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Ηλίας Αρχ/κας - ΤΔΑ Γρεβενών

ΜΠΙΣΚΟΣ Χαράλαμπος Τμ. Γεωπ. Φυτ. Παραγωγής -  Πανεη. Θεσσαλίας ΜΠΙΣΚΟΣ Γρηγόριος Αρχ/κας -  Τ.Σ.Φ. Κορεστίων

ΜΠΙΤΖΙΟΣ Βασίλειος Διοίκση Επιχειρήσεων /  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων - 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά

ΜΠΙΤΖΙΟΣ Χαρίλαος Υ/Α' - Α.Τ. Νάξου

ΜΠΛΑΝΤΑ Μαρία Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιά ΜΠΛΑΝΤΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Τ.Μ.Δ. Λάρισας

ΜΠΟΖΙΝΗΣΔημήτριος Τμ.Βιολογίας - Πανεη. Πατρών ΜΠΟΖΙΝΗΣ Γεώργιος Υ/Α’ -  Α.Τ. Αργους Ορεστικού

ΜΠΟΥΜΠΚΗΣ Εμμανουήλ Τμήμα Οικονομικών επιστημών (Ρέθυμνο) /  Πανεπιστήμιο Κρήτης Μπουμπάκης Γεώργιος Αρχιφύλακας Α.Τ. Βιαννού

ΜΠΟΥΡΑ Ιφιγένεια Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής -  Παν. Πειραιά ΜΠΟΥΡΑΣ Αθανάσιος Αρχ/κας-Υ.Ε.Ε.Μ.Σ.Α.Σ.

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Σωτήριος Ιστορίας & Κοινωνιολογίας - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας -  Β Ά .Τ . Λάρισας

ΜΥΓΙΑΚΗΣ Νικόλαος Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΜΥΓΙΑΚΗΣ Νεκτάριος Ανθ/μοςε.α.

ΜΥΖΑΛΗ Ραφαέλα Κοινωνιολογίας Αθηνών -  Πάντειο Πανεπιστήμιο ΜΥΖΑΛΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας -  Α.Σ. Αερολιμένα Σητείας

ΜΥΛΩΝΑ Ελένη

—  
Ιατρικών Εργαστηρίων θεσ/νίκης ΜΥΛΩΝΑΣ Ιωάννης Υπαρχιφύλακας -  Α.Τ. Ευόσμου θεσ/νίκης

ΜΥΛΩΝΑΣ Ευστράτιος Διοικήση Επιχειρήσεων Θεσπρωτίας ΜΥΛΩΝΑΣ Ευάγγελος Υ /Α '- Τ.Δ.Π.Μ Πρέβεζας

ΜΥΛΩΝΑΣ Θεόδωρος Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος / Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΜΥΛΩΝΑΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας Δ,Α.Αχαίας /  Επιτελείο

ΝΑΚΟΥ Παρασκευάς Πληροφορική Α.Π.Θ. ΝΑΚΟΥ Χρήστος Αρχ/κας -  Υ.ΜΕ.ΔΙΘ.

ΝΑΤΣΗ Μαρία Τμ. Μεσογ. Σπουδών - Πανεπ. Αιγαίου ΝΑΤΣΗΣ θωμάς Αρχ/κας - Υ.ΑΣΦ. Καστοριάς

ΝΑΤΣΙΑΣ Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών - 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΝΑΤΣΙΑΣ Ηλίας Αρχ/κας -  Α.Τ. Ιωαννίνων

NIZAM ΗΣ Γεώργιος Τμ. Πληροφορικής - Α.Π.Θ. ΝΙΖΑΜΗΣ Κων/νος Αρχ/κας -  Τ.Τ. Γρεβενών

ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ Βασίλειος Τμ. Εσωτερικής Διακόσμισης και Σχεδιασμού Αντικειμένων -  Τ.Ε.Ι. 
Αθηνών

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Ελευθέριος Ανθ/μος ε.α.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Τμήμα Αρχειονομίας. Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του 
Ιόνιου Πανεπιστημίου

ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Όλγα Αρχ/κα - Α.Ε.Α. /  Δ.Κ.Α. /  Τμ. Κοινωνικών 
Ζητημάτων και Αντ. Ρατσισμού

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Έλενα Πανεπιστήμιο Αθηνών /  Τμήμα Κοινωνιολογίας - θεολογίας ΝΙΚΟΛΑΚΟΛΟΥΛΟΣ Παύλος Αρχ/κας - ΔΑΔΑ /  Δ'Αλλαγή

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου /  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος Α/Υ' - Δ.Α. Αιτωλίας Επιτελείο

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ζωή Μεσογειακών Σπουδών Παν. Αιγαίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεόδωρος Ανθ/μος Α.Τ. Περ. Άρτας
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηλίας Πυροσβεστική Ακαδημία /  Σχολή Πυροσβεστών ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος Αρχιφύλακας Δ.Α. Αχαίας /  Επιτελείο

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κων/νος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ Άρτας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικολίνα Νομική Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος Ταξίαρχος - Δ. MET. ΔΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σάββας Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής - Τ.Ε.Ι. Αν. Μακεδονίας Θράκης ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηλίας Ανθ/μος ε.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος Σχολή Αστυφυλάκων ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αναστάσιος Αρχιφύλακας Δ.Α. Αχαίας / Επιτελείο

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χριστίνα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης -  Δημοκρίτειο Παν. Θράκης ΝΙΚΟΛΑΟΥ Μωυσής Αρχ/κας -  Α.Τ. Ελευθερούπολης

ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Μαρία Ελένη Νομικής - ΕΚΠΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος Αστυνομικός Διευθυντής -  Δ.Α. Β/Α Αττικής

ΝΟΥΛΑ Γεωργία -  Παναγιώτα θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου ΝΟΥΛΑΣ Δημήτριος Α/Β' -  Α.Τ. Ναυπλίου

Ν ΠΑΛΑΣΚΑ Αικατερίνη Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου /  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΒΑΡΛΑΜΟΥ Ευαγγελία Αρχιφύλακας Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών

ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ Σπυρίδων Νομική Σχολή - Α.Π.0. ΝΤΑΛΕΤΣΟΣ Κων/νος Ταξίαρχος -  Δ.Α. Γρεβενών

ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ Ευάγγελος Ακαδημία Εμπορικού Ν αυτικού" ΑΕΝ" /  Τμήμα Μηχανικών ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ Ευτύχιος Αρχ/κας ΔΑ ΔΑ /Γ 'ΑΛ ΛΑ ΓΗ

ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ Ελευθέριος Τμ. Μηχανολογίας - Φυσ. Αερίου και Πετρελαίου -  Τ.Ε.Ι. Αν. Μακ. 
Και Θράκης

ΠΑΛΑΒΡΑΤΖΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Επιτελείο Δ.Α. Καβάλας

ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας Αθηνών ΠΑΛΑΜΙΩΤΗΣ Αλέξανδρος Αρχ/κας -  Α.Τ.Π. Καρδίτσας

ΠΑΛΛΗ Αικατερίνη Πολιτικών Μηχανικών Πατρών ΠΑΛΛΗΣ Γεώργιος Υπαρχ/κας - Τ.Δ.Π.Μ Πρέβεζας

ΠΑΝΑΓΑΚΗ Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Γεωλογίας ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας Δ.Α. Αχαίας /  Επιτελείο /  Δ.Υ

ΠΑΝΑΓΙΟΤΙΔΗΣ Χαράλαμπος Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού - Σχολή θεσ/νίκης ΠΑΝΑΓΙΟΤΙΔΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Μαθηματικών Σάμου - Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Ανθυπαστυνόμος - Δ.Ο.Α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να Διοίκηση Επιχειρήσεων -  Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος Ανθυπαστυνόμος ε.α.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Τμήμα Νοσηλευτικής /  Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας / 
Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΝΟΝΗ Ελένη Αρχ/κας - Τ. Τουρ. Α. Ναυπλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσούλα Πολιτικών Μηχανικών & Γεωπληροφορικής - Τ.Ε.Ι. Αθηνών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος Ανθυπαστυνόμος ε.α.

ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ Άννα Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης Ρεθύμνου Παντουβάκης Αντώνιος Ταξίαρχος ε.α.

ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Ευθύμιος Τ.Ε.Ι. Κρήτης /  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Παντουβάκης Αντώνιος Ταξίαρχος ε.α.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννης Πληροφορική Α.Π.0. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ Σταυρούλα Π.Υ. -  Α.Τ. Ευόσμου θεσ/νίκης

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ραφαέλα-Γεωργία Μηχαν.Σχεδίασης Προϊόντων -  Πανεπ. Αιγαίου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Α. Τρικάλων

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος Τμ.Πολιτισμ.Τεχν. -  Πανεπ. Αιγαίου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ηλίας Αρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος Σχ.θετικών Επιστ. - Πανεπ. Θεσσαλίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Αχιλλευς Αρχ/κας - Α.Τ. Περιφ.Τρικάλων

ΠΑΠΑΔΗΜΑ Μαριάνθη Α.Ε.Ι. Φ ιλοσοφική/Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας ΑΜΑΝΤΖΙΔΟΥ Καλλίποη Αρχ/κας -  Υ.Α. Λάρισας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Μηχαν.Πληροφορικής -  Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Υ/Α' -  Υ.Α. Αλεξανδρούπολης

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία Τμήμα Νοσηλευτικής - Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Α.Τ. Κακαβιάς

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ελπίδα Ε.Κ.Π.Α /Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αρχ/κας Δ Α  Αθηνών/ΤΔΧΥ/ΓΡ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αλεξάνδρα Α.Ε.Ι. Προσχολικής Αγωγής/ Αλεξανδρούπολης ΤΟΓΚΑ Χριστίνα Αρχ/κας - Υ.Α. Λάρισας

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής -  Τ.Ε.Ι. Στερεά Ελλάδας ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Νικόλαος ΥπαστυνόμοςΑ' -Τ.Δ.Ν. Κέρκυρας

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Βάία Νοσηλευτική-Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης Αρχ/κας-Α.Τ. Μηχανιώνας

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού/ Πανεπιστήμιο 
Σπάρτης

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Ανθ/μος ε.α

ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βασίλειος Σχολή Αστυφυλάκων ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ιωάννης Αρχ/κας -  Τ.Α. Τρίπολης

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Λεμονιά Ε.Κ.Π. Αθηνών/Νομική Σχολή ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Αθανασ. Αρχιφύλακας .Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών 
Πατρών

ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Σπυρίδων Ιατρική Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ Χρήστος Υ/Β' ε.α.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ελένη Σχολή Αστυφυλάκων ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κωνσταντίνος Αστυν. Δ/ντής Δ.Α. Αχαίας

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ζαχαρούλα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης-Παν. Ιωαννίνων ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Χρήστος Ανθ/μος ε.α.

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Μαρία Παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης Ρεθύμνου Παπαπέτρου Πέτρος Αρχιφύλακας Β' Α.Τ. Ηρακλείου

ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Νικόλαος Τμ. Οργάνωσης & Διαχείρησης Αθλητισμού-Παν. Πελοποννήσου ΠΑΠΑΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Προκόπιος Αρχ/κας-Υ.Π,Α.Α.&Ε.Σ.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία -  Ασπασία Τμήμα Επικοινωνίας - Μέσων & Πολιτισμού του Πόντιου 
Πανεπιστημίου

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Επιτελείο /  Δ.Α. Μεσσηνίας

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Βασίλειος Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Σχολή Διοίκησης &  Οικονομίας. 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες)

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Σπυρίδων Αρχ/κας -  Επιτελείο -  Δ.Α. Κιλκίς

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Βασίλειος Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας/Σχ.Διοίκησης και Οικον./Τμήμ.Λογιστ. 
και χρηματ.(Σέρρες)

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Σπυρίδων Αρχιφύλακας/Εηιτελείο Δ Α . Κιλκίς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Τμ. Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας-Ε.Κ.Π,Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Σοφοκλής Υ/Α'-Τ.Δ.Π.Μ. Δεσκάτης

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 125



I  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  ■ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΠΑΡΑΣΧΗΣ Παναγιώτης Τ.Ε.Ι. /  Διοίκηση Επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) ΠΑΡΑΣΧΗΣ Κωνσταντίνος Α/Δε.α

ΠΑΙΧΑΛΗ Βασιλική Ανώτατο Εκπ/κο Ίδρυμα Θεσσαλίας Τεχνολογικού Τομέα - Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας /  Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Γρηγόριος Αρχ/κας -  Επιτελείο

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Θεόδωρος Μηχαν. Πληροφ. & Τηλεπ. Συστημάτων -  Πανεπ. Αιγαίου ΠΑΣΧΑΛΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - ΤΣΦ Σουφλίου

ΠΑΤΕΛΗ Παναγιώτα Φιλοσοφική Τμ. ΦΠΨ - Πανεπ. Ιωαννίνων ΠΑΤΕΛΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας -  ΤΣΦ Σουφλίου

ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ Δημήτριος Φιλοσοφικό Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας /  Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων

ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ Νικόλαος Υ/ΑΆ.Τ. Καλαβρύτων

ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ /  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΥΛΑΚΗΣ Γεώργιος Υ/Β - ΓΑ.Δ.Α /  ΤΜΗΜ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Τμήμα Αυτοματισμού Μηχανικών ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ελευθέριος Υ/Β' ε.α.

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης /  Τμήμα Αυτοματισμού Μηχανικών ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ελευθέριος Υ/Β ε.α.

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ηλίας Α.Ε.Ι. Πελοποννήσου /  Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ευστάθιος Αρχ/κας -  Δ.Α. Αιτωλίας Επιτελείο

ΠΕΤΡΑ Μαρία Παιδαγ. Δημοτ. Εκπαίδευσης -  Δημοκρ. Πανεπ. Θράκης ΠΕΤΡΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας - ΤΔΑ Διδυμοτείχου

ΠΕΓΡΑΚΑΛΗ Ελένη Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης -  Πανεπιστήμιο Κρήτης ΠΕΤΡΑΚΑΛΗΣ Μιχαήλ Αρχ/κας -  ΤΑΕ Ρέθυμνου

ΠΕΤΡΕΑ Ηλιόνα Α.Ε.Ι. - Σχολή Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) ΠΕΤΡΕΑΣ Πέτρος Υ/Α ΔΕΕ /  3

ΠΕΤΡΟΥ Σοφοκλής Γεωπ. φυτικής ηαραγ. & Αγροτ. Περιβ. -  Πανεπ. Θεσσαλίας ΠΕΤΡΟΥ Ηλίας Αρχ/κας -  Α.Τ. Καλαμπάκας

ΠΙΧΛΙΑΒΑΣ Κων/νος Ιστορικό - Αρχαιολογικό θεσ/νίκης ΠΙΧΛΙΑΒΑΣ Θεόδωρος Αρχ/κας - Α.Τ. Ασσήρου

ΠΛΟΥΜΗΣ Παναγιώτης Νομική Αθηνών -  ΕΚΠΑ ΠΛΟΥΜΗΣ Εμμανουήλ Υποστράτηγος - Δ.Ο.Α.

ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ Ιωάννα Οικον. Επιστημών -  Αριστ.Πανεπ. θεσ/νίκης ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας - Α.Τ. Κήπων

ΠΟΛΥΖΟΣ Αγγελος Σχολή Αστυφυλάκων ΠΟΛΥΖΟΣ Ιωάννης Υποστράτηγος ε.α.

ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Ευαγγελία Τμ. Μουσικών Σπουδών -  Αριστ. Πανεπ. θεσ/νίκης ΒΑΡΔΙΚΟΥ Μαρία Αρχ/κας -  Δ.Α. Τρικάλων

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Τμ. Γεωλογίας & Γεωηεριβάλλονιος -  Ε.Κ.Π.Α. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Αρχ/κας -  Α.Ε.Α. /  Δ.Δ.Α.Σ. /  INTERPOL /  SIRENE

ΠΟΥΛΑΝΤΣΑΚΛΗΣ Κων/νος Τμ. Λογιστικής -  Χρηματοοικονομικής ΠΑ.ΜΑΚ. ΠΟΥΛΑΝΤΣΑΚΛΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ. Πανοράματος θεσ/νίκης

ΠΟΥΛΕΛΛΗ Αμαλία Βαρβάρα Τεχνολογίας Τροφίμων -  Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ΠΟΥΛΕΛΛΗΣ Βασίλειος Ανθυηαστυνόμος ε.α.

ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Τμ. Λογιστ. & Χρημ/κής -  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ θωμάς Α ρχ/κας-Δ Α Ε Θ /ΤΕ Λ

ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΟΥ Αικατερίνη Τμ. Διοικ. Συστημ. Εφοδιασμού -  Τ.Ε.Ι. Κεντρ. Μακεδονίας ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ Λάζαρος Αρχ/κας-ΔΑΕΘ /ΤΔΧΥ

ΡΑΒΔΑ Αικατερίνη Οικονομικών Επιστημών Πελ/νησου ΡΑΒΔΑΣ Ιωάννης Ανθ/μος ε.α.

ΡΑΪΚΟΥ Γεωργία θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης ΡΑΪΚΟΣ Αθανάσιος Α /Υ '-Τ .Α  Καρδίτσας

ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρηστός Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσ/κης /  Μηχανικών - Πληροφορικής ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Λάμπρος Αρχ/κας (Αποβιώσας) Τ.Μ.Δ Λάρισας

ΡΙΖΟΥ Σοφία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ΡΙΖΟΣ Απόστολος Υ/Α' ΤΑ. Αρτας

ΡΙΤΖΑΚΗΣ Εμμανουήλ Σ.Μ.Υ. ΡΙΤΖΑΚΗΣ Ανδρέας Υ /Α '- Α.Τ. Νεάπολης Λασιθίου /  Γ .Ε.Ε.

ΡΟΪΔΟΣ Γεώργιος Τμ. Μηχ. Οχημ. -  Α.Τ.Ε.Ι. θεσ/νίκης ΡΟΪΔΟΣ Δημήτριος Α /Β ' -  Δ.Α. Ροδόπης

ΡΟΥΜΕΛΗΣ Δημήτριος -  Χρήστος Μηχανολόγων - Μηχανικών Πανεπιστημίου Πειραιά ΡΟΥΜΕΛΗΣ Παναγιώτης Αστ. Δ/ντης - Δ.Α. Φωκίδας

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Κων/να Πολιτικών Μηχανικών - Πανεπ. Θεσσαλίας ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Αναστάσιος Ανθ/μος -  ΤΔΑ Καρδίτσας

ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Δημήτριος Τμ. Διεθνών & Ευρωπ. Οικ. Σπουδών -  Οικ. Πανεπ. Αθηνών ΡΟΥΜΠΕΚΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας -  A ' Τ.Α. Αιγάλεω

ΡΟΥΣΣΑ Αικατερίνη Παιδαγωγικό Δημ. Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΡΟΥΣΣΑΣ Αριστομένης Α /Α '-  ΕΣΚΕΔΙΚ

ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Ευάγγελος Σχολή Πληροφορικής -  Αριστ. Πανεπ. θεσ/νίκης ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Σουφλίου

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αλέξανδρος Πανεπιστήμιο Πατρών /  Τμήμα Φιλοσοφίας ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ Κων/νος Αρχιφύλακας. Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Στέφανος Μαθηματικό - ΕΚΠΑ ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ Ιωάννης Αστυνομικός Υποδιευθυντή ε.α.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Στέφανος Μαθηματικό -  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Ιωάννης Α/Υ'ε.α. -  Α ’ Α.Τ. Αιγάλεω

ΣΑΚΚΑΣ Γαβριήλ Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΣΑΚΚΑΣ Χρήστος Ανθ/μος -  Υ.Π.Α.Α. &  Ε.Σ.

ΣΑΚΟΡΑΦΑ Αθανασία Τμήμα Μαθηματικών -  Παν. Ιωαννίνων ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ Αχιλλέας Αρχ/κας - Τ.Α. Γρεβενών

ΣΑΜΑΡΑΣ Ευστράτιος Μηχ. Χωροταξίας Πολεοδ. & Περιφ. Αναπτ. (Βόλος) ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης Ταξίαρχος ε.α.

ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ Γεώργιος Τμ. Σχεδ. & Τεχν. Ξύλου -  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ Ευστάθιος Αρχ/κας -  Α.Τ. Κορυδαλλού

ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ Αναστάσιος Διοίκηση Επιχειρήσεων -  Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Α.Τ. Τούμπας Τριανδρίας

ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ Γεώργιος Διοίκηση Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας - ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελ/σου

ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ Σεραφείμ Τμ. Πολιτ. Μηχαν. - Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ Αθανάσιος Α /Υ '- Δ Α Β /A Α -Ε π ιτελε ίο

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Ευστράτιος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) /  Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας

ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Αντώνιος Α/Δ -  Δ/νση Εκπ/σης & Ανάπτυξης Ανθρωπ. 
Πόρων /  Α.Ε.Α.

ΣΑΡΡΗ Βασιλική Διαχείριση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Παν. 
Πατρών

ΣΑΡΡΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΣΑΡΡΗΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΓΕΝΕΡΑΛΗ Αμαλία Αρχ/κας -  ΤΑΕ Ρέθυμνου

ΣΒΕΡΩΝΗ Αικατερίνη Κοινωνικής Πολιτικής-Πάντειο Πανεπιστήμιο ΣΟΥΛΙΩΤΗ Αλεξάνδρα Αρχ/κας- Α.Ε.Α./Δ.Δ.Α.Σ./INTERPOL/SIRENE

ΣΓΟΥΡΔΟΥ Μαρία Τμ.Επικ/νίας και ΜΜΕ - Πανεπ.Αθηνών ΣΓΟΥΡΔΟΣ Αντώνιος ΑΛΤ - ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ

ΣΔΟΥΚΟΥ Αμαλία Ρωσικής γλώσσας και Φιλολ. -  Πανεπ. Αθήνας ΣΔΟΥΚΟΣ Μιχαήλ Α/Δ -  Δ.Αστ. Αερολ. Αθηνών

ΣΕΪΔΗ Αννα Τμ.Πολιτ.Τεχνολ. -  Πανεπ. Αιγαίου ΚΑΛΛΙΑ Φωτεινή Αρχ/κας - Τμ.Αλλ.Β/Α Απικής

ΣΕΙΝΤΗΣ Γεώργιος -  Παναγιώτης Πυροσβεστική Ακαδημία/Σχολή Πυροσβεστών ΣΕΙΝΤΗΣ Ιωάννης Ταξίαρχος Δ.Α. Αχαίας

ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος Τμ.Αγρον.Τοηογράφων - Πανεπ. θεσ/νίκης ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ Χριστόφορος Α /Α ' -  Τ.Α. Ευόσμου

ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος Τμ.Λογιστ.& Χρημ/κής -  Α.Τ.Ε.Ι. θεσ/νίκης ΣΕΚΑΔΑΚΗΣ Χριστόφορος Α /Α ' -  Τ.Α. Ευόσμου

ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Χαρίδημος Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας/Τμήμα Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής

ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τμ. Τουριστικής Αστυνομίας Ν/Α

ΣΕΛΙΑΜΗ Μαρία Μαθηματικό - Πανεπ. Πατρών ΣΕΛΙΑΜΗΣ θεολόγος Αρχ/κας -  Α.Τ. Νιγρίτας

ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ Φωτεινή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηρακλείου ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Α.Τ. Σητείας

ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗ Μαρία Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηρακλείου ΣΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Α.Τ. Σητείας

ΣΕΡΒΕΤΑ Ευφροσύνη-Κων/να Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειο Παν. Θράκης ΣΕΡΒΕΤΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας Α.Τ Άρτας

ΣΙΔΕΡΗ Αγάπη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΣΙΔΕΡΗΣ Φώτιος Υ/Β ' ε.α.

ΣΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών- Πάντειο Πανεπιστήμιο ΣΙΔΕΡΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας-Τ.Τ. Τροχαίας Αυτ/μων Βοιωτίας

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Τμήμα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας -  Τ.Ε.Ι. Αθηνών ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Υπαρχ/κας - Τ.Δ.Π.Μ. Μυγδονίας

ΣΙΜΙΤΙΑΝΟΥ Μαρία-Ελένη Σχολή Κοιν.Επιστημών - Τμ.Γεωγραφίας -  Πανεπ.Αιγαίου ΣΙΜΙΤΙΑΝΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Τ. Κηφισιάς

ΣΙΜΙΤΣΗ Αλεξάνδρα Επιστ.Φυσ.Αγωγής -  Δημοκρ.Πανεπ. Θράκης ΣΙΜΙΤΖΗΣ Απόστολος Αρχ/κας -  ΤΔΑ Νάουσας

ΣΙΟΡΕΝΤΑ Δέσποινα Σχολή Πυροσβεστών ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ Δημήτριος Α /Δ ' -  Δ.Α.Πρέβεζας Επιτελείο

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ Δημήτριος ΣΑΕΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ Βασίλειος Τέως Αρχ/κας λόγω θανάτου - ΔΑΔΑ/ Επιτελείο

ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ Δήμητρα Σχ. Βιοχημείας & Βιοτεχν. - Πανεπ. Θεσσαλίας ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Ανάργυρος Υ/Β ' -ΥΑΜΚΠΠ

ΣΚΟΤΙΔΑ Αλεξάνδρα Τμ.Τεχν.Γεωπόνων - Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΣΚΟΤΙΔΑΣ Παντελής Αρχ/κας -  Α.Τ. Κυθήρων

ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Μάριος Μονίμων Υηαξιωματικών Στρατού - Όπλα ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Αντιστράτηγος ε.α.

ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ Δημήτριος Σ.Σ.Α.Σ. -  Ιατρικό ΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντινιά Υπαστυνόμος Β ' -  Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.

ΣΚΡΕΚΑ Ελπίδα Τμ.Διαχ.Πολιτ.Περιβαλ. - Πανεπ.Πατρών ΣΚΡΕΚΑΣ Γεώργιος Υ/Α' ε.α.

ΣΟΡΤΣΗ Ευαγγελία Παιδαγ.Δημοτικής Εκπαίδευσης - Πανεη.Αιγαίου ΣΟΡΤΣΗΣ Χρήστος Ανθ/μος -  Α.Τ. Αριδαίας

ΣΟΥΛΗΜΙΔΗΣ Θεόδωρος Οικονομ. Επιστ. - Πανεπ. Μακεδονίας ΣΟΥΛΗΜΙΔΗΣ Δημοσθένης Αρχ/κας -  ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ

ΣΟΥΛΙΩΤΗ Χριστίνα Οικονομικών Επιστημών /  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Παναγιώτης Ανθ/μος ε.α. - Α.Τ Μηλεών

ΣΟΥΜΕΛΑΣ Απόστολος Λογιστ.& Χρημ/κής Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΣΟΥΜΕΛΑΣ Αθανάσιος Αρχ/κας -Α.Τ. Μύρινας

ΣΟΦΤΣΗΣ Λάμπρος Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Μακεδονίας ΣΟΦΤΣΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Τ.Τ. Θέρμης

ΣΠΑΝΟΥ Δέσποινα Τμ.Αρχιτεκτώνων Μηχανικών - Πανεπ.Θεσσαλίας ΣΠΑΝΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Μαρία Τ.Ε.Ι. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Δυτ. Μακεδονίας ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ανθ/μος ε.α.

ΣΤΑΓΑΚΗΣ Ευάγγελος Βιομηχ.Διοικ.& Τεχνολ. -  Πανεπ. Πειραιά ΣΤΑΓΑΚΗΣ Μαρίνος ΑΛ”  - ΔΑΑ/ΥΕΛ/ΤΣΔΕΠ

ΣΤΑΘΗ Χρυσούλα Φιλοσ.,Παιδαγ.. & Ψυχολ. - Πανεπ. Ιωαννίνων ΣΤΑΘΗΣ Βασίλειος Υπαρχ/κας -  ΔΤΠΜ Τρικάλων

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Σχολή Αστυφυλάκων ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Α /Β ' -  ΓΕΠΑΔΔΕ /  ΤΕΕ

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Αντώνιος Σχολή Διοίκησης επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου/Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σταματάκης Νεκτάριος Αρχιφύλακας Υ.Α. Ηρακλείου

ΣΤΑΜΑΤΗ Παρασκευή Σχολή θεολογίας -  Ε.Κ.Π.Α. ΚΑΡΝΑΒΑ Αγγελική Αρχ/κας -  Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Γεώργιος Σ.ΜΎ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ηλίας Αρχ/κας -  Δ.Α Λάρισας

ΣΤΑΜΕΛΟΣ Αναστάσιος Τμήμα Φιλολογίας /  Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γεώργιος Α/Υ - Τ.Τ. Ναυπλίου

ΣΤΑΜΟΥ Χριστίνα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας-Παν. Θεσσαλίας ΣΤΑΜΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας Τ.Α. Λιβαδειάς

ΣΤΑΜΟΥΛΗ Χριστίνα-Ελένη Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων-Παν. Πελοποννήσου ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Αριστείδης Αστυν. Υποδ/ντής- Α.Ε.Α./Δ.ΔΑΣ./INTERPOL

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Γεώργιος Τμ.Οργ.& Διοικ.Επιχ/σεων - Πανεπ. Μακεδονίας ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Χρήστος Α/Υ' -  Σχολή Αστυφυλάκων

ΣΤΑΣΙΝΟΥ Βασιλική Τμ.Δημόσιας Διοίκησης - Πάντειο Πανεπιστήμιο ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ Δήμητρα Αρχ/κας - Α.Τ. Κεροτσινίου

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Παναγιώτης Τμ.Λογιστ.& Χρημ/κής Καλαμάτας ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος Αρχ/κας -  ΥΔΕΖΙ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Πανεπ.Αιγαίου -  Τμ.Κοινωνιολογίας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Τ.Τ. Ελληνικού

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ιουλία Τμ.Σλαβικών Σπουδών - Πανεπ. Αθηνών ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας -  ΥΔΕΖΙ

ΣΤΑΥΡΟΥ Ευθυμία Τμ. Οικον. Επιστ. -  Πανεπ. Κρήτης ΣΤΑΥΡΟΥ Κων/νος Αρχ/κας -  Τ.Α. Κορίνθου

ΣΤΑΥΡΟΥ Χρήστος-Νικόλαος Δημόσια Διοίκηση-Πάντειο Πανεπιστήιο ΣΤΑΥΡΟΥ Αγγελής Υ/Α -  Α.Ε.Α./Δ.Δ.Α.Σ./INTERPOL
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I ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΙ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Ιωάννης Λογιστ. & Χρημ/κής - Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ Αλέξιος Αρχ/κας -  Δ.Α. Ζακύνθου

ΣΤΡΑΤΟΥ Πανωραία-Φωτεινή Αγροτ. Οικονομίας & Αναπτ. - Γεωπ. Πανεπ. Αθηνών ΓΚΟΥΣΚΟΥ Ευαγγελία Αρχ/κας - Τ.Α. Ν.Μάκρης

ΣΤΥΛΟΣ Αλέξανδρος - Παναγιώτης Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) ΣΤΥΛΟΣ Χαρίλαος Υ/Β'ε.α

ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗ Νίκη Μαθηματικό - Πανεπ. Ιωαννίνων ΣΦΕΛΙΝΙΩΤΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - ΤΔΝ Σερρών

ΣΧΟΙΝΑ Σταματία Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών Φλώρινας -  Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας

ΣΧΟΙΝΑΣ Χρήστος Υηαστυνόμος A ' -  Υ.Ο.Α.Β.Ε.

ΣΩΤΗΡΗΣ Βασίλειος Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΣΩΤΗΡΗΣ Γεώργιος M B ' - Α.Τ. Τρικάλων

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Κων/νος Φυσικό Αθηνών ΧΕΙΜΩΝΑΚΗ Ευγγελία Αρχ/κας -Δ Α Α /Υ Ε Λ /Τ Ε Σ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Γεωργία Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - ΔΑΕΘ /  ΤΕΛ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Σχολή Πλοιάρχων Πρέβεζας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας - ΓΕΠΑΔΔΕ Τμ. Αμ. Δράσης

ΤΑΜΒΑΚΟΣ Νικόλαος Τμήμα Πληροφορικής -  Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΤΑΜΒΑΚΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας -  Α.Τ. Ζίτσας

ΤΑΝΤΖΗΣ Αθανάσιος Ακαδημία Εμπορ.Ναυτικού Μακεδονίας - Τμ. Μηχανικών ΤΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας -  Δ.Α.Φλώρινας /  Επιτελείο

ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ Νικόλαος Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλοντος ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ Γρηγόριος Υπαρχ/κας - Τ.Δ.Π.Μ. Μυγδονίας

ΤΑΡΤΑ Ελένη Τεχνολ. Τροφίμων - Τ.Ε.Ι. Καρδίτσας ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Αναστασία Αρχ/κας -  Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης

ΤΑΣΙΟΥ Ανθία Τμ. Ιστορίας &  Αρχαιολογίας - Πανεπ. Θεσσαλονίκης ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Παρασκευή Αρχ/κας Α.Τ. Αμύνταιου

ΤΑΤΣΗ Χρυσούλα Τμ. Πολιτ. Επιστ. & Διεθνών Σχέσεων - Πανεπ. Πελοποννήσου ΤΑΤΣΗΣ Λάμπος Α ρ χ/κα ς-Δ Α Ε Α /Τ Ε Λ

ΤΕΓΑΣ Παρασκευάς Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου /  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών Μονάδων Υγείας& Πρόνοιας

ΤΕΓΑΣ Χρήστος Αρχ/κας - Τ.Α Μεσολογγίου

ΤΕΓΑΣ Σωτήριος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου /  Τμήμο Οικονομικών Επιστημών ΤΕΓΑΣ Χρήστος Αρχ/κας -  Τ.Α Μεσολογγίου

ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Μοριακής Βιολογίας και Γεννετικής - Πανεπ. Θράκης ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Λάζαρος Αρχ/κας Α.Τ. Βευης

ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ Εμμανουήλ Ηλεκτρ. Μηχανικών - Τ.Ε.Ι. Χανιών ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ Κων/νος Υ/Β' ε.α.

ΤΖΑΡΗΣ Ιωάννης Λογιστ. & Χρημ/κής -  Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας ΤΖΑΡΗΣ Γρηγόριος Αρχ/κας - Α.Τ. Αριδαίας

ΤΖΗΚΑΣ Δημήτριος Τ.Ε.Ι Νοσηλευτικής Διδυμότειχου ΤΖΗΚΑΣ Κωνσταντίνος Υ/Β' - Δ.Α Λάρισας

ΤΖΙΒΑΡΑΣ Ευθύμιος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΤΖΙΒΑΡΑΣ Αθανάσιος Α /Β ' -  Υη. Προστ. Πρ. Δημοκρατίας

ΤΖΙΓΚΟΥΡΑΣ Γεώργιος Τμ. Μηχανικών - Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΤΖΙΚΟΥΡΑΣ Βασίλειος Αρχ/κας- ΔΑΕΑ /  ΥΑΤ

ΤΖΙΛΒΙΛΗΣ Γεώργιος Τ.Ε.Ι. Πληροφ. Μηχανικών Καβάλας ΤΖΙΛΒΙΛΗΣ Ευστράτιος Αρχ/κας -  Δ.Α.Λέσβου /  Επιτελείο

ΤΖΙΝΗ Χρυσάνθη Εκπαιδ. &  Κοινωνικής Πολιτικής -  Πανεπ.Μακεδονίας ΤΖΙΝΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας -  Α.Τ. Αριδαίας

ΤΖΙΤΖΩΚΟΣ Γεώργιος θεολογική Σχολή Α.Π.Θ. ΤΖΙΤΖΩΚΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας -  Δ.Α. Βοιωτίας -  Επιτελείο

ΤΖΟΥΒΑΡΑ Αθηνά Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής /  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας -  Α.Τ. Αλεξανδρείας

ΤΖΟΥΜΠΑΝΕΛΛΗ Γεωργία Πανεπ. Αιγαίου -  Σχ. Επιστημών της θάλασσας ΤΖΟΥΜΠΑΝΕΛΛΗΣ Δημήτριος Ανθ/μος ε.α.

ΤΟΪΚΑΣ Θεμιστοκλής Τμ. Οργ. &  Διοικ. Επιχ/σεων - Πανεπ. Πειραιά ΤΟΪΚΑΣ Κων/νος Αρχ/κας -  ΔΑΕΑ /  ΥΑΤ

ΤΟΛΙΑ Ελένη -  Μαρία Φιλοσοφική Σχολή /  Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΤΟΛΙΑς Ιωάννης Ταξίαρχος - Δ.Α. Μαγνησίας

ΤΟΛΙΑΣ Παναγιώτης Τμ. Διοικ. Επιχ/σεων Αγρ. Προϊόντων -  Πανεπ. Ιωαννίνων ΤΟΛΙΑΣ Κων/νος Αρχ/κας - Τ.Α. Ζεφυρίου

ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ευστάθιος Μηχαν. Φυσ. Πόρων & Περιβ. ΤΕ -  Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας -  Τ.Τ. Γιαννιτσών

ΤΟΤΣΙΟΥ Βικτώρια Τ.Ε.Ι. Στερεός Ελλάδας / Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος Καρπενησιού

ΤΟΤΣΙΟΣ Ηλίας Αρχ/κας - Τ.Α. Δ.Α.Κ.Α.Θ

ΤΟΥΦΕΞΗΣ Παναγιώτης Α.Ε.Ι Ιωαννίνων /  Τμήμα Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνιών ΤΟΥΦΕΞΗ Χριστίνα Αρχ/κας - Δ.Α. Αιτωλίας Επιτελείο

ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ευτυχία Τμ. Αγροτ. Ανάπτυξης - Δημοκτ. Πανεπ. Θράκης ΤΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Αρχ/κας -  Α.Τ. Καστοριάς

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ Αναστασία Φιλοσοφίας - Παιδαγ. & Ψυχολ. - Πανεπ. Ιωαννίνων ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μιχαήλ Αρχ/κας- Α.Τ.Έδεσσας

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δημήτριος Τμ. Πληροφ. - Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κων/νος Υ/Β' ε.α.

ΤΡΙΠΨΟΚΗΣ Γεώργιος Οικονομ. Περιφ. Ανάπτυξης -  Πάντειο ΤΡΙΠΨΟΚΗΣ Σταύρος Ανθ/μος -  Α.Τ. Μυρινας

ΤΡΙΨΑ θεοδώρα Σχολή Αστυφυλάκων ΤΡΙΨΑΣ Γεώργιος Υ/Α’ - Τ.Α Καρδίτσας

ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ Άννα Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολογίας - Πανεπ. Θεσσαλονίκης ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Γεώργιος Υπαρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Διοίκηση Επιχειρήσεων /  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων - 
Τ.Ε.Ι. Λευκάδας

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελοσ Αρχ/κας -  Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

ΤΣΑΓΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗ Μαρία Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών - Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου

ΤΙΑΓΚΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
Εμμανουήλ

Ανθ/μος -  ΤΑΕ Ηρακλείου

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Λάμπρος Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων - Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ Σπυρίδων Αρχ/κας - Α.Τ. Γαργαλιάνων

ΤΣΑΚΑ Αγγελική Νοσηλευτικής -  Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΤΣΑΚΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας - ΔΑΕΑ / ΥΑΤ

ΤΣΑΚΑΛΗ Μαρία Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ΤΣΑΚΑΛΗΣ Παναγιώτης Α/Υ' -  Δ.Α. Αλεξανδρούπολης
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  - Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΤΣΑΚΑΛΗΣ Θεόδωρος Σχολή Μονίμων Υηαξιωματικών ΤΣΑΚΑΛΗΣ Παναγιώτης Α/Υ' -  Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

ΤΣΑΚΙΡΗ Ειρήνη Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
0εσ/νίκης

ΤΣΑΚΙΡΗΣ Θεολόγος Αστυνομικός Διευθυντής - ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής 
Μακεδονίας

ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ Νικόλαος Σχολή Πλοιάρχων - Ακαδ.Εμπ. Ναυτικού Μακεδονίας ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ Ευστάθιος Αρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Μεσοποταμίας

ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ Ειρήνη-Δέσποινα Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής-Λαμία ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ Εμμανουήλ Α.Τ. Νεάπολης Λασιθίου

ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ Αναστάσιος Μηχανικών Πληροφορικής-Τ.Ε.Ι. θεσ/νίκης ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας-Α.Τ. Νεαπόλεως θεσ/νίκης

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Αλέξανδρος Διοίκηση Επιχ/σεων -  Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Σοφία ΠΎ. - Γεν.Περιιρ.Αστ.Δ/νη Δυτ.Μακεδονίας

ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ Μαρία -  Μογδαληνή Α.Ε.Ι. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας /  Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (Μυτιλήνη)

ΤΣΑΠΑΝ ΙΔΗΣ Σάββας Αρχ/κας -  Α.Τ. Κιλκίς

ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ Μαρία-Μαγδαληνή Α.Ε.Ι. Κοιν.Ανθρωπολογίας κ. Ιστορίας/Πανεπ. Αιγαίου (Μυτιλήνη) ΤΣΑΠΑΝ ΙΔΗΣ Σάββας Αρχιφύλακας Α.Τ. Κιλκίς

ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ Σταυρούλα Α.Ε.Ι. Ιστορίας & Εθνολογίας /  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
(Κομοτηνής)

ΤΣΑΠΑΝ ΙΔΗΣ Σάββας Αρχ/κας -  Α.Τ. Κιλκίς

ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ Σταυρούλα Α.Ε.Ι. Ιστορίας κα Εθνολογίας. Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης(Κομοτηνή)

ΤΣΑΠΑΝΙΔΗΣ Σάββας Αρχιφύλακας Α.Τ. Κιλκίς

ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ Παναγιώτα Αγροτ.Παραγ. Υποδ.& Περιβ. - Γεωπ.Πανεπ.Αθηνών ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ Ανδρέας Α /Δ ' - ΓΕΠΑΔΔΕ/ΤΕΕ

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Νικόλαος Φυσικό Πατρών ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ Αλέξανδρος Υ/Α ' - Τ.Α. Αγ.Δημητρίου

ΤΣΑΡΠΑΛΙΑ Γεωργία Τμ.Ναυτιλιακών Σπουδών -  Πανεπ. Πειραιά ΤΣΑΡΠΑΛΙΑΣ Βασίλειος Υ/Α ' ε.α.

ΤΣΑΤΣΟΥ Ευφροσύνη Πανεπιστήμιο Αιγαίου/Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία 
(Μυτιλήνη)

ΤΣΑΤΣΟΣ Παναγιώτης Υ/Α '. Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Πατρών

ΤΣΕΚΟΥΡΑ Αρετή Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
& Τεχνολογίας

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ Αγγελική Αρχ/κας -Α.Τ Ζωγράφου

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Χρήστος Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Σταύρος Υ/Α '.ΑΆ.Τ. Πατρών

ΤΣΕΛΕΠΗΣ Αναστάσιος Τ.Ε.Ι. θεσ/νίκης -  Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΣΕΛΕΠΗΣ Χρήστος Αρχ/κας ΤΣΦ Κάτω Κλεινών

ΤΣΕΝΙΚΛΗΣ Αλέξανδρος Τμ.Μηχαν.Πληρ. - Τ.Ε.Ι. Ανατ.Μακεδ.θ, Θράκης ΤΣΕΝΙΚΛΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - ΔΑΕΘ/ΤΕΛ

ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Λουκάς Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας. Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών

ΤΣΙΑΤΣΗ Βικτώρια Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης - Πανεπιστήμιο Πειραιά ΤΣΙΑΤΣΗΣ Κωνσταντίνος Αρχ/κας -  Δ.Ο.Α.

ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Χαρίκλεια Σχ.Καλών Τεχνών Τμ.Μουσ.Σπουδών -  Αριστ. Πανεπ. θεσ/νίκης ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Γεώργιος Υ/Α' - Τ.Α. Τρικάλων

ΤΣΙΝΤΖΟΥ Ελευθερία Μαθηματικό Τμήμα/ Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΟΥΤΣΕΛΑ Ευαγγελία Αρχ/κας -  Α.Τ Νέας Ιωνίας

ΤΣΙΡΟΥΔΗΣ Ελευθέριος Πολιτικών Μηχανικών-Τοπογράφων Τ.Ε.Ι. Σερρών ΤΣΙΡΟΥΔΗΣ-ΚΑΛΥΚΑΚΗ
Δέσποινα

Ανθ/μος ε.α.

ΤΣΙΤΑΚΙΔΟΥ Βάϊα Τμ.Στατιστ.& Ασφ.Επιστ. - Πανεπ. Πειραιά ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - ΥΑΜΚΠΠ

ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Ευστρατία Διοίκησης και Οικονομίας-Τ.Ε.Ι. Ανατ. Μακ. Θράκης ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΗ Παναγιώτα Π.Υ.- Α.Τ. Νεαπόλεως θες/νίκης

ΤΣΙΩΤΑ Μαρία Τμ. Πολιτ.Μηχαν. - Εκπ.Ίδρυμα Δυτ. Ελλάδας ΤΣΙΩΤΑΣ Κων/νος Αρχ/κας -  ΓΕΠΑΔΔΕ. Τμ.Αμ. Δράσης

ΤΣΟΒΟΛΟΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΤΣΟΒΟΛΟΥ Ιωάννα Αρχ/κας -  Δ.Α. Αιτωλίας Επιτελείο

ΤΣΟΛΚΑΣ Αναστάσιος Διοίκηση Επιχ/σεων - Πανεπ. Πατρών ΤΣΟΛΚΑΣ Φώτιος Υποστράτηγος - ΓΕΠΑΔΔΕ

ΤΣΟΜΑΚΟΣ Παναγιώτης Ιταλική Γλώσσα Φιλολογία-Α.Π.Θ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κλεονίκη Π.Υ.- Α.Τ. Τούμπας Τριανδρίας

ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗ Βερονίκη Παιδαγωγικό Κρήτης ΤΣΟΥΒΑΛΑΚΗΣ Ελευθέριος Αρχ/κας - Α.Τ. Μουσουρων Χανίων

ΤΣΟΥΛΟΥ Αλεξία Πανεπιστήμιο Πελ/νησου Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών 
Σχέσεων

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να Αρχιφύλακας Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών

ΤΣΟΥΜΑΡΗ Σοφία Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμήμα Γεωλογίας ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ Κων/νος Αρχιφύλακας Α.Τ. Κάτω Αχαίας

ΤΣΟΥΡΑ Κρήνη Οικονομικών Επιστημών - Πανεπ. Πατρών ΤΣΟΥΡΑΣ Βασίλειος Α/Δ - ΓΕΠΑΔΔΕ /  Επιτελείο

ΤΣΟΥΡΑΠΗ Παναγιώτα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ Διονύσιος Αρχ/κας - Α.Τ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΤΣΟΥΡΑΠΗ Παναγιώτα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ Διονύσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Ομόνοιας

ΤΣΟΤΑΣ Περικλής Τμ. Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος-Πολυτεχνείο 
Κρήτης

ΤΣΩΤΑΣ Βασίλειος Αρχ/κας-Υ. Π. Α. Α.&Ε.Σ.

ΤΣΩΤΣΟΣ Κων/νος Λογιστικής & Χρημ/κής -  Τ.Ε.Ι. Δυτ.Μακεδονίας ΤΣΩΤΣΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας Τ.Τ. Φλώρινας

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ Κωνσταντίνα Νομική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Υπαστυνόμος Α ' -  Δ.Α.Π./Α.Ε.Α.

ΦΑΝΤΙΔΟΥ Βάϊα Χημικό -  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΦΑΝΤΙΔΗΣ Νικόλαος Υ/Β' ε.α.

ΦΕΚΟΥ Ευαγγελία Μαθηματικό Αθήνας ΦΕΚΟΣ Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΦΕΛΕΚΗΣ Θεόδωρος Σχολή Αστυφυλάκων ΦΕΛΕΚΗΣ Βασίλειος Υ/Β.. Α.Τ. Καλαβρύτων

ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ Μαρία Τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας - Ε.Κ.Π.Α. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Μαρίνος Ανθ/μος -  ΤΑΕ Ηρακλείου

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ Μαρία Πολυτεχνείο Κρήτης -  Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών Φιλιππίδης Ιωάννης Υ/Α Α.Τ. Αρκαλοχωρίου
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I ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο  Τ Ε Κ Ν Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Γ Ο Ν Ε Α Σ Β Α Θ Μ Ο Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΦΛΩΡΑΚΗ Μαρία Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασία Ανθυπαστυνόμος. Τμήμα Τροχαίας Αυτ/μων 
Αχαίας

ΦΡΑΓΚΟΣ Αθανάσιος Τ.Ε.Φ.Φ.Α. Τρικάλων ΦΡΑΓΚΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας Α.Τ Καρδίτσας

ΦΥΓΕΤΑΚΗ Μαρία-Ιωάννα Φαρμακευτική Αθηνών - Ε.Κ.Π.Α. ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ Νεκτάριος Αρχ/κας -  Α.Τ. Σητείας

ΧΑΙΡΕΤΑΚΗ Εμμανουέλα Φυσικοθεραπείας - Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ Βασίλειος Υ/Β' ε.α.

ΧΑΛΒΑΤΖΗ Δήμητρα Τμήμα Αισθητικής -  Τ.Ε.Ι. θεσ/νίκης ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Ιωάννης Υπαρχ/κας - Τ.Δ.Π.Μ. Αγίου Αθανασίου

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Βασιλική Τμ. Κοινωνικής θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Ευάγγελος Ανθ/μος -  Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

ΧΑΜΑΛΕΛΛΗΣ Ιωάννης Τμ. Λογιστ. & Χρημ/κής Τ.Ε.Ι. Κοζάνης ΧΑΜΑΛΕΛΛΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - Α.Τ. Αγ. Παρασκευής Λέσβου

ΧΑΜΑΛΙΔΟΥ Άννα-Μαρίνα Διαχείριση Εκκλησιαστικών Κειμηλίων - Ανώτατη Εκκλησιαστική 
Ακαδημία θεσ/νίκης

ΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ζωή Αρχ/κας -  Α.Τ. Θερμαϊκού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Δημήτριος Ε.Μ.Π. Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ Νικόλαος Υ /Α '- ΓΔ.Π. Επισήμων & Ευπαθών Στόχων

ΧΑΡΑΜΗ Βασιλική Παιδαγ. Τμ. Προσχ. Εκπαίδευσης -  Πανεπ. Θεσσαλίας ΧΑΡΑΜΗΣ Χρήστος Ανθ/μος ε.α.

ΧΑΡΙΣΗ Κωνσταντίνα - Μαρία Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας /  Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΕΛΛΟΥ Σοφία Υ/Α 'ε.α

ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ Παναγιώτα Μαθηματικό (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ Αριστείδης Αρχ/κας -  Τ.Σ.Φ. Πολυκάστρου

ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΟΥ Παναγιώτα Μαθηματικό /  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ Αριστείδης Αρχιιρύλακας ΤΣΦ Πολυκάστρου

ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σταυρούλα 
Αικατερίνη

Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιος Υπαστυνόμος Α ' - Α.Τ. Ιωαννίνων

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΑΝΗ Αρετή - Μαρία Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών Ρέθυμνο ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΑΝΗΣ Παναγιώτης Αρχιιρύλακας Β ' Α.Τ. Ηρακλείου

ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Ειρήνη Παναγιώτα Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας - Πανεπ. Θράκης ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ Δήμος Υπαρχ/κας - ΔΑΘ /  ΥΠΠΔΠΚΠ /  ΤΠΚΑ

ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Χρυσούλα Ανώτερη Σχολή Τουριστ. Εκπ. Κρήτης ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Κων/νος Ανθ/μος ε.α.

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ευαγγελία Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών - Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Παντελής Αρχ/κας -  ΤΑΕ Ηρακλείου

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ Δήμητρα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Βόλου ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Βασιλική Αρχ/κας Α.Τ Καρδίτσας

ΧΗΡΑ Κων/να Παιδαγ. Ειδικ. Αγωγής - Πανεπ. Θεσσαλίας ΧΗΡΑΣ Δημήτριος Ανθ/μος ε.α.

ΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ Μαρίνος Άγγελος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής /  Τ.Ε. Αθηνών

ΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Α.Τ. Λαγκαδιών

ΧΛΩΡΟΥ Αλεξάνδρα Νομική Α.Π.Θ. ΧΛΩΡΟΣ Βασίλειος Υ/Α' Α.Τ. Λαγκαδά

ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣ Χαρίλαος Μαθηματικό Τμήμα - Παν. Ιωαννίνων ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Τ.Α. Καβάλας

ΧΟΝΔΡΟΥ Αθηνά-Άννα Οικονομικό Πανεπ. Αθηνών ΧΟΝΔΡΟΣ Ιωάννης Ανθ/μος ε.α.

ΧΟΝΔΡΟΥ Γεωργία Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος /  Τμήμα Νοσηλευτικής ΧΟΝΔΡΟΣ Αλέξανδρος Αρχιιρύλακας Δ.Α. Αχαίας /  Επιτελείο

ΧΟΡΟΖΗ Μαρία Σχολή Νοσηλευτικής - Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΧΟΡΟΖΗΣ Αθανάσιος Ανθ/μος ε.α.

ΧΡΗΣΤΟΥ Αναστασία Σχολή Αστυφυλάκων ΧΡΗΣΤΟΥ Ευάγγελος Αρχ/κας - Τ.Τ. θέρμης

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Αικατερίνη Τμ. Πολιτικών Μηχανικών -  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος Αρχ/κας - Τμ. Τουριστικής Αστυνομίας θεσ/νίκης

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Παναγιώτης Τμ. Ηλεκτρ. Μηχανικών -  Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Κων/νος Αρχ/κας - ΓΕΠΑΔΔΕ Τμ. Αμ. Δράσης

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Βασίλειος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θεσ/νίκης - ΑΠΘ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ασημακης Αστυν. Διευθυντής -  Υ.Ο.Α.Β.Ε.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.) ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Υ/Β' - ΓΕΠΑΔ Στερ. Ελλάδας

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ε.Κ.Π.Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας -  Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Σχολή Αστυφυλάκων ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Υ/Α ' ΥΚΑ - Γρ. Γραμματείας

ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Αλέξανδρος Σχ. Τεχν. Εφαρμ. -  Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας -  Υπ. Προστ. Πρ. Δημοκρατίας

ΧΡΟΝΗΣ Βάιος Οικον. & Κοιν. Επιστημών - Πανεπ. Ιωαννίνων ΧΡΟΝΗΣ Κων/νος Υ/Α ' -  Α.Τ. Περιφ.Τρικάλων

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Τμήμα Μεθοδολογίας Ιστορίας & θεωρίας της Επιστήμης στο 
Ε.Κ.Π.Α.

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Υπαστυνόμος Α ' - Επιτελείο /  Δ.Α. Αρκαδίας

ΧΡΥΣΑΦΙΔΗ Μαρία Νομική Αθηνών ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Ιωάννης Υ/Β' ε.ο.

ΧΡΥΣΙΔΗΣ Παναγιώτης Πανεπ. Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης ΧΡΥΣΙΔΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας -  Α.Τ. Καλλονής

ΧΩΛΙΔΟΥ Αφροδίτη Διατροφής & Διαπολογίας -  Τ.Ε.Ι. θεσ/νίκης ΧΩΛΙΔΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας -  Τ.Τ. Λητής

ΨΑΘΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Τμήμα Οικονομικών επιστημών (Ρέθυμνο) /  Πανεπιστήμιο Κρήτης Ψαθάκης Γρηγόριος Αρχιφύλακας Α.Τ Καστελλίου Ηρακλείου

ΨΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία Α.Ε.Ι. Ιωαννίνων /  Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας ΦΑΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Υ /Β '-Τ .Τ  Ναυπάκτου

ΨΥΛΛΑΚΗ Μιχαέλα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. ΨΥΛΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ανθ/μος -  ΔΤΕ /  6ο ΤΣΤΜ
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www.diktyoshop.gr

www.dildyoshop.gr Λεοχρ. Κων/νου Καραμανλή 1 -43, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310311611

Εφόσον έχετε σύνδεση από τον 
Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
κάντε εγγραφή για να δείτε τα ειδικά προνόμια για εσάς.

Στο δίκΤΟΟ θα βρείτε

http://www.diktyoshop.gr
http://www.dildyoshop.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧΟΙ

Αποκλειστικά
για ns Ένοπλεε Δυνάμειε & 

τα Σώματα Ασφαλείαε

Αναγνωρίζουμε την προσφορά oas. 
Zas στηρίζουμε στην πράξη.

Στην Eurobank πιστεύουμε πωε οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μαε και 
μαε προσέχουν, αξίζουν και τη δική μαε ιδιαίτερη προσοχή. Με αυτή τη σκέψη, 
διαμορφώσαμε αποκλειστικά για εσάε, το προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων & των Σωμάτων Ασφαλείαε τηε χώραε, το πρόγραμμα προνομίων 
«ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ», που σαε προσφέρει:

• Όφελοε 5% ε π ισ τ ρ ο φ ή  από Τα καθημερινά σαε έξοδα σε σούπερ μάρκετ 
& βενζίνη στουε συνεργάτεε του προγράμματοε.
Σκλαβενίτηε, Μασούτηε, Χαλκιαδάκηε, ΕΚΟ

• Επιτόκιο 2%* στο λογαριασμό μισθοδοσίαε σαε για τα πρώτα €5.000.

Μεταφέρετε τώρα τη μισθοδοσία σαε και κερδίστε € 1 ΟΟ  επιστροφή 
και πολλά προνόμια και εκπτώσειε σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίεε 
που έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστικά για εσάε.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σαε σε κατάστημα Eurobank ή του Δικτύου Νέο 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έωε 30/6 και ενημερωθείτε αναλυτικά από τα 
στελέχη μαε.

* Το επιτόκιο είναι κλιμακωτό. ΣΕΠ.Α.: 1.7072%. Η Συνολική Ετήσια Πραγματική Απόδοση 
(Σ.ΕΠ.Α.) υπολογίσθηκε με την παραδοχή άτι για ένα ( I) έτοε. το ποσό κατόθεαηε και το επιτόκιο 
παραμένουν αμετάβλητα και δεν αναλαμβάνονται οι τόκοι εξαμήνου. Σαν αποτέλεσμα, η Σ.ΕΠ.Α. 
προκύπτει μετά τη φορολόγησα των τόκων με συντελεστή 15% και τον όμηνιαίο ανατοκισμό. Το προϊόν 
διατίθεται υπό τουε περιορισμούε και ns προϋηοθέσειε τηε από 18.07.2015 ΠΝΠ. όηωε εκάστοτε ισχύει. 
Γα τουε όρουε και προϋηοθέσειε. ενημερωθείτε σε κατάστημα τηε Τράπεζαε ή στο www.eurotxink.gr

Eurobank
Υπεύθυνα δίπλα σαε

http://www.eurotxink.gr

