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SAT XS
1,9 € πάνιο (τελικό 4f16c)
> Απερ. ενδοεπικοινωνία
> 1500 λεπ. προς Wind - Q 

1500 λεπτά προς 
σταθερά

> 130 sms

SAT 150
9 € πάνιο (τελικό 13,89 €)
> Απερ. Ενδοεπικοινωνία
> 1500 λεπ. προς Wind - Q
> 1500 προς σταθερά 

150 λεπτά προς 
Vodafone-Cosmote
100 MB (μετά από αίτηση) 

(Μ ε α ίτη σ η  π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι 1 3 0  sm s μ ε  2 €  )

SAT 300
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)

(Μ ε α ίτη σ η  π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι 1 3 0  sm s μ ε  2 € )

SAT 1 .000  
14 € πάνιοίτελικό 20,78 €)

SAT U nlim ited  
16 € πάνιο (τελ. 23,500

SAT CONTROL 300 
Κ ΑΡΤΟ ΣΥΜ Β Ο ΛΑ ΙΟ
8 € πάγιο (τελ. 12,52 €)
> 1500' ενδοεπικοινωνία
> 300 λεπτά προς κινητά
> 60SMS
> 100 MB
Ζ η τ ή σ τ ε  τ ο  σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ ό  έ ν τ υ π ο  

π ο υ  α φ ο ρ ά  τ α  κ α ρ τ ο σ υ μ β ό λ α ι α

> 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)

Στις  τελικές τιμές συμπεριλα μβά νοντα ι όλες οι επ ιβα ρ ύνσεις (Φ ΠΑ -  τέλη κινητής - συνδρομή κλπ)

M obile in te rn e t (προ Φ ΠΑ): > 1,5 GB -2  € > 5 G B -  3 € > 30 GB -  10 €

M obile Broadband (προ Φ Π Α ): > 2 GB -  2,5 € > 10 G B -  5 € > 30 GB -  10 €
Αποστέλλοντας κενό μήνυμα στο 1212 ενημερώνεστε νια το υπόλοιπο των δεδοιιένων σας.

S  Κάθε Φεβρουάριο επιδοτήσεις ετήσιας κίνησης από 25% έως 34% ως ακολούθως :
Α) 100 € σε σύνδεση με ετήσια κίνηση από 401 € και άνω, 200 € σε σύνδεση με ετήσια κίνηση από 701 € 
και άνω και 300 € σε σύνδεση με ετήσια κίνηση από 901 € και άνω (δηλαδή εκπτώσεις 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, 

ν' Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού καθημερινά και ώρες 

08.00-17.00 εκτός Σαββάτου -  Κυριακής και εορτών.

Στις ιστοσελίδες: www.ipamakedonia.gr -  www.apostratoithessalonikis.gr -  www.dinamianagennisis.gr 

ενημερωθείτε και για τα προγράμματα της V O D A F O N E  καθώς και τις ειδικές τιμές σε είδη και 
υπηρεσίες, που απολαμβάνουν οι συνάδελφοι που έχουν συνδέσεις από τον Συνεταιρισμό, στα 

καταστήματα «Δίκτυο» Κων/νου Καραμανλή 143 Θεσσαλονίκη τηλ. 2310-311611 www.diktvoshopvip.gr

mailto:Synast.thes@gmail.com
http://www.ipamakedonia.gr
http://www.apostratoithessalonikis.gr
http://www.dinamianagennisis.gr
http://www.diktvoshopvip.gr


1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ
[___________________________________________________ ____ - ______ ______________________________________________________ _________________________

της έκδοσης

Τ ο τελευταίο διάστημα, μια σω
ρεία από επιχειρησιακές επιτυ
χίες αναδεικνύουν το αξιόμαχο 

των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνο
μίας, η οποία εκπληρώνει στο ακέραιο 
την αποστολή, που η Ελληνική Πολιτεία 
και Κοινωνία της έχουν εμπιστευτεί.

Η άμεση διαλεύκανση εγκλημάτων, 
που απασχόλησαν την κοινή γνώμη 
και προκάλεσαν το δημόσιο αίσθημα, 
οι συνεχείς εξαρθρώσεις εγκληματι
κών οργανώσεων, η πρόσφατη, αίσια 
κατάληξη της υπόθεσης απαγωγής Λε- 
μπιδάκη, αλλά και η σύλληψη εμπλε
κόμενου σε τρομοκρατική οργάνω
ση, ενισχύουν καταλυτικά το αίσθημα 
ασφάλειας στη χώρα και καταξιώνουν 
το Σώμα στη συνείδηση των πολιτών.

Η Ελληνική Αστυνομία όμως, δεν αρ- 
κείται στο συμβατικό, καθαρά «αστυ
νομικό» της ρόλο. Με μία σειρά πρω
τοβουλιών και δράσεων κοινωνικής 
προσφοράς, καταδεικνύει έμπρακτα

νωνία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
αποτελούν η πανελλήνια εθελοντική αι
μοδοσία του Σώματος και η χορήγηση 
φιαλών αίματος σε παιδιά που πάσχουν 
από μεσογειακή αναιμία, η συγκέντρω
ση, σε πανελλαδικό επίπεδο, τροφίμων 
και ειδών πρώτης ανάγκης για το «Χα
μόγελο του Παιδιού» και η συνεργασία 
με την Εταιρία κατά της κακοποίησης 
του παιδιού «ΕΛΙΖΑ».

Η Ελληνική Αστυνομία λοιπόν, ετοι
μάζεται να υποδεχτεί το νέο έτος «με 
ενισχυμένη την υπηρεσιακή της ετοι
μότητα, με αναβαθμισμένη την εσωτε
ρική της ποιότητα, προσηλωμένη στο 
Θεσμικό της ρόλο και την κοινωνική 
της αποστολή, με αποφασιστικότητα 
και ανθρωποκεντρικό προσανατολι
σμό». όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κων
σταντίνος Τσουβάλας. στο χαιρετισμό 
του για τον εορτασμό της «Ημέρας της
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Για τ ις  ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς  ώ ρες

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

(Σύμφωνο με την υπ' αριθ. 9010/1/16-γ’αηό 05-01-2001 απόφαση του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ Β'20/16-01-2001) όπως ουτή τροποποιή
θηκε με την υπ’ αριθ. 9010/1/17-α’από 18-09-2002 (ΦΕΚ ΒΊ244/23-09- 
2002. την υπ’ οριθ. 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 (ΦΕΚΒΊ821/03-07-2014), την 
υπ' αριθ. 9010/1/16-ιδ'από 16-09-2014 (ΦΕΚ Β’2858/23-10-2014) κοι την 
υπ' αριθ. 9010/1/16-ζ" από 6-8-2015 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ Β' 1688). αντίστοιχα.

Διευθυντής
Αλέξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Επικοινωνίας/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768 
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 
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
Υπάλληλοι Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
9 ευρώ. Ιδιώτες 15 ευρώ.

Οργανισμοί. Ο.Τ.Α.. Εταιρίες 25 ευρώ.
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23. Μαρούσι, 15123 
τηλ. 210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi. 15123. Hellas 
tel.: 210/6854609. fax: 210/6849352
e-m a il 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

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

& του ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Η Ελληνική Αστυνομία με επ ίσημες εκδηλώ σεις 

που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου σε 

όλη τη χώρα, γιόρτασε την «Ημέρα της Αστυ
νομίας» και τη μνήμη του Προστάτη του Σώματος. Μ ε

γαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου Η κεντρ ική  εκδήλω ση 

πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Λυρ ική  Σκηνή, στην α ί

θουσα Σταύρος Ν ιάρχος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυ 

μα Σταύρος Νιάρχος, παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου 

της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπή Παυλόπουλου.

Στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβά- 

λας, στην Ημερήσια Διαταγή του. μεταξύ άλλων, τόνισε:

«...Αναμφίβολα, η ημέρα αυτή, η Ημέρα της Ελληνικής 

Αστυνομίας και της Μνήμης του Προστάτη της Αγίου Αρ

τεμίου συμπυκνώνει, οριοθετεί, εξιδανικεΰει και νοημα- 
τοδοτεί. σ ' ένα επίπεδο υψηλού συμβολισμού, την ιδανι
κή σχέση μεταξύ Πολιτείας - Αστυνομίας - Κοινωνίας...
... Βιώνουμε ως μέλη του αστυνομικού Οργανισμού, τα αι
σθήματα της ικανοποίησης, της χαράς, της τιμής και της 

υπερηφάνειας, αποτέλεσμα της επίσημης αναγνώρισης 
του έργου και της προσφοράς μας.

Αναλογιζόμαστε. παράλληλα, το χρέος και την ευθύνη 

μας έναντι της πατρίδας μας και της κοινωνίας και ανανε

ώνουμε την ισχύ του όρκου και τη βούλησή μας να αντα-
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

ποκριθούμε μ ε  υπευθυνότητα, μ ε  αποτελεσματικότατα, μ ε  

ανθρωπιά και αυτοθυσία στις απαιτήσεις της θεσμικής μας 
αποστολής........Οφείλουμε, να υπερασπιστούμε τους λό
γους για τους οποίους η Ελληνική Αστυνομία έχει καταξι

ω θεί στη συνείδηση των πολιτών ως ένας από τους βασι
κούς. αν όχι ο πιο βασικός παράγοντας εξασφάλισης της 
ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής........Ο αγώνας ε ί

ναι κοινός, η προσπάθεια συλλογική, ο στόχος αυτονόη

τος και αταλάντευτα σταθερός· η προστασία, η ασφάλεια, 
η υπεράσπιση της χώρας, της κοινωνίας, της δημοκρατίας. 

Και σ ' αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς■ ανεξαρτή
τως βαθμού, ρόλου ή θέσης υπό την οποία λειτουργεί στο

πλαίσιο του αστυνομικού Οργανισμού........Είμαι βέβαιος
και διαβεβαιώνω όλους πως η Ελληνική Αστυνομία μ ε  ενι- 

σχυμένη την υπηρεσιακή της ετοιμότητα, μ ε  αναβαθμισμέ
νη την εσωτερική της ποιότητα και μ ε  το προσωπικό της 

προσηλωμένο στο θεσμικό του ρόλο και την κοινωνική του 
αποστολή, θα συνεχίσει να υπηρετείτο αξιακό της πάνθεο 
μ ε  την ίδια αποφασιστικότητα, μ ε  τον ίδιο σταθερό βημα

τισμό. μ ε  τον ίδιο ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Με 
γνώση που μορφώνει και φωτίζει, μ ε  πίστη που ανυψώνει 

και θωρακίζει, μ ε  ευαισθησία που μετασχηματίζει ποιοτικά

και εξανθρωπίζει. υπακούοντας όχι στο δίκαιο της πυγμής 

αλλά στην πυγμή του δικαίου, θα μπορέσει να ανταποκριθεί 

μ ε  επιτυχία στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις της Πολι
τείας. στα μηνύματα των καιρών και στην κρισιμότητα των 

στιγμών, αλλά και στις αγωνίες και στις ανάγκες των πο
λιτών. Έτσι, μ ε  τη στήριξη της Πολιτείας και της κοινωνίας 
και τη συνεπή, συνεχή και αποτελεσματική προσπάθεια του 

προσωπικού της. θα μπορεί η Ελληνική Αστυνομία να συ

νεχίσει και μέσα στην τρίτη Χιλιετία την ευέληιδά της πο
ρεία. μ ε  τον ίδιο αξιακό κώδικα, μ ε  την ίδια αυταπάρνηση 

και την ίδια αισιοδοξία. Χρόνια πολλά.»
Ακολούθως, χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Εσωτε

ρικών κ. Πόνος Σκουρλέτης, αναφέροντας μεταξύ άλλων·. 

«Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τα μέλη και τα 
στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και την Ηγεσία της. 
για τη φιλότιμη και αποδοτική προσπάθεια που καταβάλλουν 

στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. Ενδεικτικά, 
θα επισημάνω τη διαλεύκανση της απαγωγής Λεμπιδάκη. 
μ ε το μεγάλο αντίκτυπο λόγω και της ασφαλούς επιστροφής 

του απαχθέντα στην οικογένειά του. Οστόσο, είναι πολλές οι 
σημαντικές επιτυχίες του Σώματος, μερικές ακόμη πιο πρό

σφατες. που αναδεικνύουν τη σοβαρή δουλειά που γίνεται.
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Δ εν υπάρχει αμφιβολία ότι οι γυναίκες και οι άνδρες 

της Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργούν μέσα σε ένα δύ
σκολο περιβάλλον προσωπικών και επιχειρησιακών πιέ

σεων. Προσωπικών, επειδή ως πολίτες υφίστανται κ ι αυ

το ί τις συνέπειες της μακρόχρονης ο ικονομικής κρίσης, 

μ α ζ ί μ ε  τη συντριπτική πλειοφηφία των συμπολιτών μας. 

Επιχειρησιακών, επειδή αντιμετωπίζουν τις συνέπειες 
αυτής της κρίσης ως προς τις σημαντικές επιδράσεις της 

στην κοινωνία, μ ε  την συνεπαγόμενη ένταση των δυσκο

λιώ ν στο πεδίο της Προστασίας του Πολίτη. Υπό αυτή την 

έννοια, είνα ι προφανές ότι οι απαιτήσεις από εσάς είναι 

μεγάλες. Αλλά δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Στον πυρή

να της πολιτικής σκέψης και πρακτικής μας βρίσκεται 

η δημοκρατία, μ ε  την έννοια της διαρκούς προσπάθει

ας για τη μείωση του χάσματος ανάμεσα στη βούληση 

του λαού κα ι στην πραγματικότητα που βιώνει. Σε αυτό 
το πλαίσιο δρα κα ι η Ελληνική Αστυνομία, η οποία δεν 

μπ ορεί παρά να προσπαθεί να ευθυγραμμίζεται μ ε  το 
γενικότερο επίπεδο της πολιτικής και κοινωνικής συ

νείδησης. πάντοτε εντός των ορίων των δημοκρατικών
αρχών....... Είναι σαφές ότι πάντα θα υπάρχουν ανάγκες

σε μέσα και εξοπλισμό, αλλά αυτό που κάνει τη διαφο
ρά είνα ι ο ανθρώπινος παράγοντας. Μ ε εμπιστοσύνη στο 

ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας και μ ε

δεδομένο ότι θα εξαντλείτα ι η προσπάθεια στήριξής του 

από την Πολιτεία, σας καλώ να υπηρετήσετε την μετά 
βαση της χώρας μας σε ένα ανώτερο στάδιο εξέλ ιξης  
σε όλα τα επίπεδα.»

Στη συνέχεια , ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστα

σίας του Πολίτη κ. Ν ίκος Τόσκας, στο χαιρετισμό του 

επεσήμανε: «Είμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τον 

απλό Έλληνα Αστυνομικό, που καθημερινά δίνει τη μάχη 
για την ασφάλεια του πολίτη. Τον Αστυνομικό που κατα

βάλλει άοκνες προσπάθειες, πολλές φορές υπό ιδ ια ί

τερα δύσκολες συνθήκες. Τιμούμε τον αστυνομικό που 

επ ιδεικνύει αυταπάρνηση κα ι επαγγελματισμό. Και σε 

αυτό ακριβώς τον επαγγελματισμό επικεντρώνουμε τις 

προσπάθειές μας. Προσπαθούμε σε δύσκολες συνθή

κες  ώστε η Αστυνομία να λε ιτουργε ί οργανωμένα, συ

ντεταγμένα και μεθοδ ικά  για να έχουμε αποτελέσματα, 
για την προστασία του πολίτη κα ι της περιουσίας του. 

Οι Έλληνες Αστυνομικο ί καθημερινά αποδεικνύουν ότι 
προσπαθούν για το καλύτερο.

Η αποτελεσματικότητα δεν φαίνεται μόνο στις μεγά 
λες  επ ιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μ ε  πιο πρό
σφατη την απελευθέρωση του επ ιχειρηματία  Μιχάλη 

Λεμπιδάκη στην Κρήτη, αλλά αποτυπώνεται κα ι στα τε

λευταία στατιστικά, όπου φαίνεται η μείωση σε βασικούς
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δε ίκτες  εγκληματικότητας, που επηρεάζουν άμεσα το
αίσθημα ασφάλειας των πολιτών........Η Ελλάδα ήταν και
παραμένει μ ια  από τις πιο ασφαλείς χώρες στην Ευρώπη 
και αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, γεγο

νός που αναγνωρίζεται διεθνώς. Η ασφάλεια αποτελεί 
αγαθό που συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, αλλά και 

αποτελεί ισχυρή βάση, στην οποία μπ ορεί να στηριχθεί 
η ανάπτυξη σε μ ια  περίοδο, όπου η χώρα εξέρχεται από 

μ ια  μακρόχρονη κρίση...
...Θ έλουμε μ ια  Αστυνομία που υπηρετεί τον πολί

τη και προς αυτή την κατεύθυνση κ ινείτα ι η πολιτική  
μας. Μ ια Αστυνομία που ακολουθεί τις δ ιεθνείς ε ξελ ί

ξε ις  κα ι στελέχη που διακρίνονται για τον επαγγελμα
τισμό τους και την εκπαίδευσή τους, τη διαρκή μ ε τεκ 

παίδευσή τους.
Αναγνωρίζουμε στην πράξη το δύσκολο έργο τους 

κα ι γι ’ αυτό δημιουργήσαμε 24ωρο μηχανισμό για την 
ψυχολογική υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού 

και των ο ικογενειώ ν τους. Δ εν  σταθήκαμε σε ρητορ ι
κ ές  υποσχέσεις π ερ ί αξιοκρατίας, αλλά κάναμε πράξη 

τ ις  δεσμεύσεις  μας. Αναθεωρήσαμε τις  αναχρονιστι

κ ές  δ ιατάξεις  για τις  μεταθέσεις, τις αποσπάσεις και 
τ ις  ά δε ιες  κα ι ικανοποιήσαμε χρόνια αιτήματα. Κα
τοχυρώνουμε την αξιοκρατία  μ ε  αλλαγές στο θεσ μ ι

κό πλαίσιο γ ια τί ε μ ε ίς  π ιστεύουμε κα ι λειτουργούμε  
πέρα κα ι έξω  από κομματικές  διαιρέσεις. Υλοποιού

μ ε  την αναδιοργάνωση στην Ελληνική Αστυνομία όταν 
άλλοι απλώς περιορίζονταν σε εξαγγελ ίες  κα ι σχέδια- 

σμούς επ ί σχεδόν μ ια  20ετία. Εργαζόμαστε μ ε  σχέδιο 

και έχουμε την πολιτική βούληση για να ξεπεραστούν 
παθογένειες μέσα από συντεταγμένες δ ιαδ ικασ ίες και 

πάντοτε, μ ε  τήρηση της νομιμότητας, ώστε η Ελληνι

κή Αστυνομία να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική στην 

υπηρεσία του πολίτη...»

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Α.Ε. ο Πρόεδρος της 

Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκοπής Παυλόπουλος 

απ ένειμε μετάλλια «Αστυνομικού Αριστείου Ανδρα

γαθίας» σε εννέα αστυνομικούς, που διακρίθηκαν για 

έξο χες πράξεις και ειδικότερα:
► σε πέντε αστυνομικούς διότι τον Φεβρουάριο 2011, υπηρε

τώντας σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Φθιώ

τιδας και Βοιωτίας, ήρθαν σε ένοπλη συμπλοκή με πέντε 

δράστες ληστειών τραπεζών, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 

τεσσάρων και το θανάσιμο τραυματισμό ενός από αυτούς

► σε τέσσερις αστυνομικούς, διότι το Νοέμβριο 2013, υπη

ρετώντας στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και στο Αστυ

νομικό Τμήμα Καστοριάς, συμμετέχοντας σε αστυνομική 

επιχείρηση σε ορεινή περιοχή του Γράμμου, κατάφεραν 

να εντοπίσουν τρεις υπηκόους Αλβανίας, επικίνδυνους 

δραπέτες από φυλακές της Αλβανίας, καθώς προσπα

θούσαν να εισέλθουν στη χώρα και εν τέλει να συλλά- 

βουν τον έναν από αυτούς, ο οποίος αποπειράθηκε να 

πυροβολήσει εναντίον τους με πολεμικό τυφέκιο.

Προηγουμένως, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι

στράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ως συμβολική έκφρα

ση αναγνώρισης της διαχρονικής προσφοράς των Στρατιωτι

κών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων στο προσωπικό της Ελληνικής 

Αστυνομίας, επέδωσε τιμητικές πλακέτες στο Διευθυντή της 

Διεύθυνσης Υγειονομικού Γενικού Επιτελείου Στρατού, Υπο

στράτηγο (ΥΙ) Κωνσταντίνο Φιλιππάκη, στο Διευθυντή του 401 

Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Υποστράτηγο 

(ΥΙ) Παναγιώτη Κοτιλέα, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ

βουλίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού και 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., Τα- 

ξίαρχο (ε,α.) Χρήστο Κουτσογιαννόπουλο και στο Διευθυντή 

του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.. Ταξίαρχο (Υ.Ι.) Γεώργιο Γιαννάκο.

Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρέστησαν ο 

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνω- 

στάκης και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού θεμάτων Αλ-
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λοδαπών. Υπηκόων Τρίτων Χωρών και Παράτυπης Μετανά

στευσης Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζανέτος Φιλιπηάκος 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν, επίσης, ο Υπουργός Ναυ

τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, 

ο τέως Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη

σης, κ. Ιωάννης Πανούσης, ο εφοπλιστής κ. Περικλής Πανα- 

γόπουλος, οι ζωγράφοι κ. Αλέκος Φασιανός, κ. Γεώργιος Στα- 

θόηουλος και κ. Ιωάννης Αδαμάκης, η τραγουδίστρια κα Κα

τερίνα Σκρέκη, οι ηθοποιοί κα Τιτίκα Σαριγκούλη και κα Κάρ- 

μεν Ρουγγέρη, καθώς και ο κ. Μανώλης Γλέζος. Επιπρόσθετα, 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ. 

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της Αστικής 

Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Συμμαχία για την Ελλάδα» κ. Γε

ώργιος Καλούδης και η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Φιλοζωικής 

Ομοσπονδίας κα Ειρήνη Μολφέση. Παράλληλα, εκ μέρους του 

Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρέστησαν ο 

Γενικός Διευθυντής κ. Δημήτριος Πρωτοψάλτου, ο Διοικητικός 

Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Δεμέναγας και ο Διευθύνων Σύμ

βουλος κ. Νίκος Μυλωνόπουλος, Την εκδήλωση τίμησαν επί

σης, με την παρουσία τους ο εκπρόσωπος Αρχηγού ΓΕ.Ε.Θ.Α. & 

Αρχηγός ΓΕ.Σ., Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφάνής, ο Αρχηγός 

ΓΕ.Α., Αντιπτέραρχος (I) Χρήστος Χριστοδούλου, ο εκπρόσωπος 

Αρχηγού ΓΕ.Ν. Αντιναύαρχος Νικόλαος Καφειζής, ο Αρχηγός 

Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος 

Σταμάτιος Ράπτης, ο Υπαρχηγός Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού

Σώματος, Αντιστράτηγος (Π.Σ.) Ιωάννης Βασιλειάδης, Υπαρχη

γός Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος (Π.Σ.) 

Σωτήριος Τερζούδης και ο υποδιοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας 

Πληροφοριών, Αντιστράτηγος ε.α. Ιωάννης Λιούκας.

Επιπλέον, παρέστησαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας. Αντιστράτηγος Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ο Προϊστά

μενος Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κα- 

ραμαλάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλά

δος, Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας. Προϊστάμενοι Κλάδων 

του Αρχηγείου του Σώματος, επίτιμοι Αρχηγοί του Σώματος, εν 

ενεργεία και απόστρατοι Αξιωματικοί, αντιπροσωπείες από Δ ι

ευθύνσεις Κλάδων και αυτοτελών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Αττικής και λοιπό αστυνομικό προσωπικό, καθώς επίσης Πρόε

δροι Συνδικαλιστικών Ενώσεων & Ενώσεων Αποστράτων και εκ

πρόσωποι Ομίλων Φίλων Αστυνομίας. Η εκδήλωση ολοκληρώ

θηκε με μουσικό πρόγραμμα από την Υπηρεσία Μουσικής και τη 

χορωδία της Ελληνικής Αστυνομίας.Το πρωί της 20ης Οκτωβρίου, 

πραγματοποιήθηκε πανηγυρική θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής 

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στις 19 Οκτωβρίου, 

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, μετά αρτοκλασίας και περιφορά 

της Ιερής Εικόνας του Αγίου Αρτεμίου.

Σημειώνεται, ότι οι φετινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό 

της Ημέρας της Αστυνομίας, περιελόμβαναν και άλλες κοινω

νικές δράσεις και πρωτοβουλίες, όπως τη συγκέντρωση σε πα

νελλαδικό επίπεδο τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για την 

κάλυψη αναγκών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

και την πραγματοποίηση πανελλαδικής εθελοντικής αιμοδοσί

ας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την Τράπεζα 

αίματος του Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό, πάνω από 860 αστυνο

μικοί και πολιτικοί υπάλληλοι ανταποκρίθηκαν στην εθελοντική 

αιμοδοσία, με τις μισές από τις φιάλες αίματος που συγκεντρώ

θηκαν. να διατίθενται σε παιδιά με μεσογειακή αναιμία, ενώ 

συγκεντρώθηκαν πανελλαδικά περισσότερα από 49.000 είδη 

πρώτης ανάγκης για το «Χαμόγελο του Παιδιού». ■
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ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Με α φ ορμή  τον  εορτασ μό  τη ς  «Η μέρας της 

Αστυνομίας», από 17 έω ς 20 Οκτωβρίου, στον 

πολιτιστικό χώρο του Ιδρύματος «Σταύρος  

Ν ιάρχος», η Ελληνική Αστυνομία συνδιοργόνω σε 

με το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Δ ιεθνο ύ ς  Έ νω 

σης Αστυνομικώ ν (ΙΡΑ), έκθεσ η  εικασ τικώ ν Ελλή

νων αστυνομικών. Οι επ ισκέπ τες ε ίχαν  την ευ κα ιρ ία  να 

απολαύσουν έργα ζω γραφ ικής, αγ ιογραφ ίας κα ι γλυ 

πτικής. μέσα από τα οποία εξω τερ ικεύ ετα ι το κο ινω νικό  

πρόσωπο του αστυνομ ικού  κα ι πολιτικού προσωπικού 

της Ε λλην ικής Αστυνομίας.

Σκοπός της έκθεσ ης ήταν η επ ιβράβευση του έργου 

τω ν καλλ ιτεχνώ ν αστυνομικώ ν, η κα λλ ιέρ γε ια  των αν

θρώπινων σχέσεων, η ανάπτυξη δ η μ ιο υρ γ ικο ύ  δ ια λό 

γου με τους π ολίτες κα ι η καταγραφή τω ν επ ιτευγμ ά 

τω ν τω ν δημιουργώ ν. Οι α στυνομ ικο ί που σ υμμ ετε ίχα ν  

με έργα τους στην έκθεσ η , μέσα από τ ις  δ η μ ιο υ ρ γ ίες  

τους ε ίχα ν  την ευ κα ιρ ία  να εκφ ρά σ ου ν  έμπρακτα τα

συνα ισθήματα  κα ι τ ις  κο ινω ν ικ ές  τους ευ α ισ θ η σ ίες  . 

Η Έ κθεσ η  Ε ικασ τικώ ν Ελλήνων Α στυνομ ικώ ν υπ οδέ

χθ η κε πλήθος επ ισκεπτών, ιδ ίω ς την τελευτα ία  ημέρα 

δ ιεξαγω γής της. οπότε κα ι πραγματοπ οιήθηκε το κ ύ 

ρ ιο  μέρος τω ν εορτασμώ ν για  την «Η μέρα της Α στυ 

νομ ίας» στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν.. Επ ιμελήτρ ια  της έκθ εσ η ς  ήταν 

η κα Λ εω νή Θανασούλα. ■
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Αστυνομικοί & Πολιτικοί Υπάλληλοι που συμμετείχαν 

στην «ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ» στο Κ.Π.Ι.Σ.Ν.
(παράθεοη κατ' απόλυτη αλφαβιτική σειρά)

•  Α/Α (Υ/Γ) Αντωνόηουλος Αημήτριος

•  Υπαρ/κας Αρσενίου Ηλιος
•  Α/Α ε.α. Βασιλάκης Ευάγγελος
•  Ανθ/μος ε.α. Δέλλας Χρηστός
•  Αρχ/κας Αεμοιράκος Ανδριανός
•  Αρχ/κας Δετσαρίδης Αημήτριος
• Αρχ/κας Δικαίου Αικατερίνη
•  Ανθ/μος Ζαφειροπούλου Αικατερίνη

•  Αρχ/κας Ζωιτσούδη Ελένη
•  Υποο/γος ε.α. Καλτσής Χαράλαμπος
•  Υ/Α ε.α Καραπατάκης Ιωάννης
•  Ε.Φ. Κούτσιορης Κωνσταντίνος
•  Ανθ/μος Κυηραίου Ελπίδα
•  Ε.Φ Λαζόγκα Ολυμπία
•  Ανθ/μος Μοργέλη Μαρία

•  Αρχ/κας Μηαράκου Κωνσταντίνα

Π.Υ. Μπάλτση Αγορά 

Υ/Β. ε.α Μπράζιο Μαρία 

Π.Υ Μηουζάκη Μαρία 
Αρχ/κας Μηουλταδάκης Χριστόφορος 

Αρχ/κας Ξηρογιάννης Γεώργιος 

Αρχ/κας Πανέρας Σταύρος 

Π.Υ. Πυρράκη Γεωργία 

Ανθ/μος Σκαρή Ιουλία 

Αστυφ. Σπανός Εμμανουήλ 

Αρχ/κας Στρατήρου Ανδρονίκη 
Αντισ/γος ε.α. Τρυφερής Θεόδωρος 

Ανθ/μος Φαρμάκης Λάμπρος 

Υπαρ/κας Χαντζής Νικόλαος 

Αρχ/κας Χρυσοστομίδης Κωνσταντίνος 
Αντισ/γος ε.α. Χωριανόπουλος Αημήτριος
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Η Ελληνική Αστυνομία, την Πέμπτη 23 Ν ο εμ β ρ ί

ου 2017, παρέδωσε στον Οργανισμό «Το Χαμό

γελο του Παιδιού» ε ίδ η  πρώτης ανάγκης, που 

ε ίχα ν  σ υγκεντρω θεί από το προσωπικό των Υπηρεσι

ών της Α ττικής, στο πλαίσ ιο τω ν κο ινω ν ικώ ν δράσε

ων - εκδηλώ σ εω ν για τον εορτασμό της «Η μέρας της 

Αστυνομίας».

Τα είδη παρέδωσε συμβολικά ο Αρχηγός του Σώματος, 

Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. στον Πρόεδρο 

του Οργανισμού, κ. Κώστα Γιαννόπουλο. στις εγκαταστά

σεις του Αρχηγείου.

Πρόκειται για πάνω από 8.800 είδη πρώτης ανάγκης, 

κυρίως τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού, χαρτικά και είδη 

προσωπικής και βρεφ ικής φροντίδας. 0 Αρχηγός συνο

δευόταν από τον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου, 

Αντιστράτηγο Μιχαήλ Καραμαλάκη και τον Προϊστάμενο του 

Κλάδου Δ ιο ικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμι

κού, Υποστράτηγο Ανδρέα Δασκαλάκη.

Στη συνέχεια  επ ισκέφθηκαν το Σπίτι του Οργανισμού 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα Μελίσσια, όπου μεγα

λώνουν 25 παιδιά. Ε κεί ξεναγήθηκαν στους χώρους από 

τον κ. Γιαννόπουλο κα ι τους υπευθύνους του Σπιτιού, συ

νομίλησαν με τα παιδιά κα ι ευχήθηκαν σε 5χρονο κορ ι

τσάκι, που γιόρταζε τα γενέθλιά  του.

Σημειώ νετα ι επίσης, ότι πάνω από 39.000 είδη, που 

προσφέρθηκαν από αστυνομικούς στην υπόλοιπη χώρα, 

παραδόθηκαν στα κατά τόπους Παραρτήματα του Οργα

νισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». ■
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R e a l In s u ran c e  B rokers
I. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Μ Ε Σ Ι Τ Ε Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν

W T  ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 
r  ΔΩΡΕΑΝ 1

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
κ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ j

απο

Κ αλύψ εις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
Π,ΣΤΗ̂ α^ΧΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟ ΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

φ  INTERAMERICAN

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ
Υπόλ. Ελλάδα

Ιπποι

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

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

Αποτελεσματική
διαχείριση

αποζημιώσεων

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 69 (4ος ορ.) | 117 45 ΑΘΗΝΑ 
F.: 211 800.2161 | e-mail:info@real-ins.gr

Συνεργαζόμενα 
συνεργεία για άμεση 
* αποκατάσταση  ̂

λ  ζη μ ιώ ν

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΙΝΤΕΙ'ΪΑΛΟΝΙΚΑ

Απική Περιφέρεια Υπόλ. Ελλάδα
CC ΒΜ = 03
1-50 από 4 9 ,0 0 από 4 0 ,0 0 από 3 9 ,0 0

51-125 ,, 6 5 ,5 0 » 5 5 ,0 0 » 5 3 ,0 0

126-250 » 7 3 ,0 0 >, 6 2 ,0 0 » 6 0 ,0 0

251-500 » 9 4 ,5 0 » 8 8 ,0 0 » 8 4 ,0 0

501ανω » 1 0 9 ,0 0 ,. 9 1 ,0 0 » 8 9 ,0 0

Κ αλύψ εις
Αστική ευθύνη, Φροντίδα /  Ρυμούλκηση συνεπεία
ατυχήματος
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
«ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

& του ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00, 

γιορτάστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 

Γρηγορίου του Παλαμά η «Ημέρα της Αστυνομί

ας» και του Προστάτη του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγί

ου Αρτεμίου, όπου τελέσθηκε Δοξολογία, χοροστατούντος 

του Αρχιμανδρίτη κ.κ. Μεθοδίου, εκπροσώπου του Πανα- 

γιωτάτου κ.κ. Άνθιμου, Μητροπολίτη της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα της εκδήλω σης δ ιαμορφ ώ θηκε ως 
ακολούθως:

► Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γρη

γορίου του Παλαμά

► Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων Αστυνομικών 

► Ανάγνωση της Ημερήσιας Δ ιαταγής του Αρχηγού της 

Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου 

Τσουβάλα

► Χαιρετισμός του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βο

ρείου Ελλάδος. Αντιστρατήγου Χρήστου Δραγατάκη 

► Χαιρετισμός της εκπροσώπου της Υφυπουργού Εσω

τερ ικώ ν Μ ακεδονίας - Θράκης κας Μαρίας Κάλλια - 

Τσαρουχά.

► Βράβευση αστυνομικών για δ ια κεκρ ιμ ένες  κα ι ε ξα ί

ρετες πράξεις

► Μικρή δεξίωση και μουσική εκδήλωση στην αίθουσα τ ι

μών της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.
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Την εν λόγω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, εκ 

πρόσωπος της Υφυπουργού Εσωτερικών Μ ακεδονίας - 

Θράκης κας Μαρίας Κάλλια - Τσαρουχά, ο Δ ιοικητής του 

Γ' Σώματος Στρατού Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπίκος, οι 

Βουλευτές κ. Μάρκος Μπόλαρης, κ. Σταύρος Καλαφάτης, 

κ. Θεόδωρος Καράογλου και κ. Ιωάννης Σαρίδης. ο Γενι

κός Πρόξενος της Κύπρου και η Πρόξενος της Σερβίας, 

εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 

εκπρόσωπος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος 

της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης κ. 

Λάζαρος Κυρίζογλου, ο Δήμαρχος Δέλτα κ. Ευθύμιος Φω- 

τόπουλος, η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας Διεθνών Οι

κονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουρ

γείου Εξωτερικών κα. Κυριακή Τεκτονίδου. ο Εισαγγελέ

ας Εφετών κ. Αργύρης Δημόπουλος. ο Προϊστάμενος της 

Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ. Λάμπρος Τσό- 

γκας. εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, της 

Ν.Δ., των Ανεξάρτητων Ελλήνων και της Ένωσης Κεντρώων, 

ο πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμε- 

λής. Δ ιο ικητές Νοσοκομείων, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων. 

Συλλόγων. Φορέων και Οργανισμών, εκπρόσωποι στρατιω

τικών Αρχών, Λ ιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, εκ 

πρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων Στρατού. Ελληνικής 

Αστυνομίας και πλήθος κόσμου.

Από πλευράς Φ υσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυ

νομίας παρέστησαν, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 

Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης, 

ο Γενικός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Θεσσαλονίκης, Υπο

στράτηγος Φώτιος Δομζαρίδης κα ι ο Γενικός Π ερ ιφ ερει

ακός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Κ εντρ ικής Μ ακεδονίας, 

Ταξίαρχος Αθανάσιος Μαντζούκας.

Επίσης, παρέστησαν ο ι α' κα ι β' βοηθοί ΓΑ.Δ.Θ., οι 

Δ ιευθυντές των Δ ιευθύνσεω ν δ ικα ιοδοσίας της Γενικής 

Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης, ο Δ ιευθυντής 

της Δ ίω ξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος, ο ι Δ ιευθυντές  

της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορεί

ου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσε

ων Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Ο ικονομικής 

Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Δ ί

ωξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της 

Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορεί

ου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών 

Βορείου Ελλάδος, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώ πισης 

Ε ιδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος. Ανώτεροι 

Α ξιω ματικο ί της ΓΑ.Δ.Θ.. Επίτιμοι Γενικο ί Επιθεωρητές 

Αστυνομίας Β. Ελλάδος. Απόστρατοι ανώτατοι κα ι ανώ

τερο ι Α ξιω ματικο ί Ελληνικής Αστυνομίας. Πρόεδροι και 

μέλη Δ.Σ. Συνδικαλιστικών Ενώσεων και Ενώσεων Απο

στράτων της Αστυνομίας, της Δ ιεθνούς Ένωσης Αστυνο

μικών. της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών, της Λέσχης 

Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, καθώς κα ι αστυνομικό και 

πολιτικό προσωπικό της ΓΑ.Δ.Θ..

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν μετάλλια 

«Αστυνομικού Σταυρού» σε δύο αστυνομικούς και τψ ι-  

τικές πλακέτες σε άλλους τέσσερις αστυνομικούς που 

διακρίθηκαν για έξοχες πράξεις.
Επίσης, η Γενική Αστυνομική Δ ιεύθυνση Θεσσαλονί

κης στο πλαίσιο εορτασμού της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ

ΜΙΑΣ» καθώς κα ι της μνήμης του Προστάτη του Σώματος, 

Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, πραγματοποίησε εθ ε 

λοντική συγκέντρωση ειδώ ν πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, 

είδη  ρουχισμού, παιχνίδια, βιβλία, σχολικά είδη  κ.α.).

Τα είδη, που συγκεντρώθηκαν από το προσωπικό των 

Υπηρεσιών της ΓΑ.Δ.Θ.. προσφέρθηκαντην 17 Οκτωβρίου 

2017, από τον Δ ιευθυντή της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 

Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχο Στυλιανό Ντελή, ως εκπρόσω

πο του Γενικού Αστυνομικού Δ ιευθυντή Θεσσαλονίκης 

Υποστράτηγου Φώτιου Δομζαρίδη, στον οργανισμό «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», στέλνοντας μήνυμα αλληλεγ

γύης. συμπαράστασης κα ι αναγνώρισης της προσφοράς 

κα ι του έργου τους.
Η συμβολική εθελοντική  προσφορά έγ ινε δεκτή με 

ιδ ια ίτερη  χαρά από το προσωπικό του οργανισμού, το 

οποίο εξέφ ρασε τις  θερμές του ευχαριστίες. ■
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
νιος του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτη κ. Παϊσιου και 

στη συνέχεια αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχη

γού του Σώματος Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα. 

Ακολούθησε δεξίωση στο Αστυνομικό Μέγαρο Κομοτηνής, 

κατά τη διάρκεια της οποίας βραβεύτηκαν αστυνομικοί ηου 

διακρίθηκαν σε αθλητικές δραστηριότητες σε πανελλήνιο και 

διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο του εορτασμού, το μεσημέρι της 

ίδιας ημέρας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ ιευ 

θυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Υποστράτηγος 

Νικόλαος Μενεξίδης, συνοδευόμενος από τους Διευθυντές 

των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας, Αλεξανδρούπολης, 

Ξάνθης και Ροδόπης, τους Υποδιευθυντές των Διευθύνσεων 

Αστυνομίας Ορεστιάδας και Καβάλας, αντιπροσωπεία Αξιω 

ματικών και λοιπού αστυνομικού προσωπικού, επισκέφτηκε 

το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης που λειτουργεί 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Καβάλα, όπου προσέφε- 

ρε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσε το 

προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών της Ανατολικής 

Μακεδονίας και της Θράκης. Συνολικά οι αστυνομικοί, μετά 

από την προτροπή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομί

ας, συγκέντρωσαν και παρέδωσαν. 1,5 τόνο τροφίμων και 

περισσότερες από 600 συσκευασίες προϊόντων βρεφικής 

περιποίησης, προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας

Στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γε

νικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εορτάστηκε 

και φέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα η «Ημέρα της Ελληνι

κής Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος. Μεγαλο

μάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Στην έδρα της ΓΕ.Π.Α.Δ. Ανατολι

κής Μακεδονίας και Θράκης, την Κομοτηνή, την 19/10/2017 

τελέσθηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στο Ιερό Παρεκ- 

κλήσιο του Αγίου Αρτεμίου, χοροστατούντος του Πανοσιο

λογιότατου Αρχιμανδρίτη κ. Βαρθολομαίου. Ανήμερα της 

εορτής της 20ης Οκτωβρίου 2017, τελέσθηκε Δοξολογία στον 

Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χοροστατού-

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Ο εορτασμός της «Ημέρας της Αστυνομίας» στη Γε

νική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορεί

ου Αιγαίου, περιελάμβανε την τέλεση δοξολογίας το 

πρωί της 20/10/2017, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγί

ου Αθανασίου στη Μυτιλήνη, αλλά και σε Ιερούς Ναούς στις 

έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χίου και Σάμου, όπου 

παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των θρησκευτικών, Πολιτικών, 

Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι των φο

ρέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των ενώσεων 

αποστράτων, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι 

Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Παράλληλα αναγνώσθηκε η 

ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού. Επιπλέον, την 19/10/2017, ο 

Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Βορείου Α ι

γαίου, Υποστράτηγος Νικόλαος Ζησιμόπουλος, υποδέχθηκε 

τον κ. Μιχαήλ Βαγγελάκη, εκπρόσωπο του οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής 

Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη και 

παρέδωσε τρόφιμα και αναλώσιμα είδη, τα οποία συγκεντρώ

θηκαν από τις εθελοντικές συνεισφορές του ένστολου και πο

λιτικού προσωπικού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου και των Διευθύνσεων Αστυνομί

ας Λέσβου, Χίου και Σάμου. Ειδικότερα, προσφέρθηκαν -972- 

συσκευασίες τροφίμων, σχολικών ειδών, προϊόντων βρεφικής 

- προσωπικής περιποίησης και καθαρισμού, ως συμβολική 

χειρονομία συμπαράστασης και αναγνώρισης της αποστολής 

του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στέλνοντας ένα 

μήνυμα υψηλής κοινωνικής ευαισθησίας.
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πτη ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Η 20" Οκτωβρίου, η « Ημέρα της Αστυνομίας», εορτά

στηκε με την τέλεση δοξολογίας σε Ιερούς Ναούς 

τόσο στην έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυ

νομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδος, όσο και στις έδρες 

των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρ

νανίας. όπου παραβρέθηκαν οι πολιτικές, δ ικαστικές και 

στρατιωτικές Αρχές, τοπικοί φορείς, εκπρόσωποι των συν

δικαλιστικών ενώσεων των εν ενεργεία και εν αποστρατεία 

αστυνομικών και του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, αντιπρόσωποι λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και 

των Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία αστυνομικοί με μέλη 

των οικογενειών τους και πολίτες. Ειδικότερα, στην έδρα της 

Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής 

Ελλάδας, στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε το πρωί δοξολο

γία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας, χορο- 

στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. 

Χρυσοστόμου, ενώ αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του 

Αρχηγού και ακολούθησε μικρή δεξίωση στο Αστυνομικό 

Μέγαρο Πατρών. Επίσης, το πρωί της ίδιας ημέρας, πραγ

ματοποιήθηκε θεία  Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτε

μίου, στην Ιερά Μονή Γηροκομείου, όπου την προηγούμενη 

ημέρα είχε τελεστεί και Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Στο 

πλαίσιο του φετινού εορτασμού, βραβεύθηκαν από το Γενι

κό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας 

Υποστράτηγο Αδαμάντιο Μητρόπουλο, πέντε αστυνομικοί 

και ένας πολιτικός υπάλληλος, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες 

της Δυτικής Ελλάδας, για τη σημαντική και εξαίρετη προ

σφορά τους στην εθελοντική αιμοδοσία, τα τελευταία δέκα 

έτη. Οι βραβευθέντες 

έχουν  προσφέρει, 

συνολικά την τελευ

τα ία  δ εκα ετία . 93 

φ ιάλες αίματος στην 

Τράπεζα της Ελληνι

κής Αστυνομίας.

στη ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η «Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας» και του 

Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγί

ου Αρτεμίου, γιορτάστηκε με λαμπρότητα στην 

Κοζάνη, έδρα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, όπου τελέσθηκε θεία  

Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου 

και Δοξολογία χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μη

τροπολίτη Σερβίων & Κοζάνης κ. Παύλου, ενώ στη συνέ

χεια αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού. Στην 

εκδήλωση παρέστησαν, ο Π ερ ιφερειάρχης Δ υτικής Μα

κεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυηίδης. ο βουλευτής Κοζάνης 

κ. Δημήτριος Δημητριάδης, εκπρόσωποι του πολιτικού 

κόσμου κα ι των στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι συν

δικαλιστικώ ν ενώσεων Αστυνομίας κα ι Πυροσβεστικής, 

αξιω ματικο ί των Σωμάτων Ασφαλείας, απόστρατοι αστυ

νομικοί, καθώς και πλήθος πολιτών. Ανάλογες εκδηλώ 

σεις πραγματοποιήθηκαν στις Δ ιευθύνσεις  Αστυνομίας 

Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας. Στο πλαίσιο του Εορ

τασμού του Προστάτη του Σώματος και της «Ημέρας της 

Ελληνικής Αστυνομίας» προσφέρθηκαν την 19/10/2017, 

ως ένδειξη αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς, από 

το προσωπικό των υπηρεσιών των Δ ιευθύνσεων Αστυνο

μίας Γρεβενών. Καστοριάς, Κοζάνης κα ι Φλώρινας, τρό

φ ιμα κα ι είδη πρώτης ανάγκης στον οργανισμό « Το χα

μόγελο του παιδιού» στη Θεσσαλονίκη, για την κάλυψη 

βασικών ελλε ίψ εω ν των παιδιών, που στηρίζονται από 

τον εν λόγω οργανισμό.
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στην ΗΠΕΙΡΟ

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνσης 

Ηπείρου τίμησε την «Ημέρα της Αστυνομίας» με 

την τέλεση δοξολογίας σε Ιερούς Ναούς στις έδρες 

των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρειας, στις οποίες 

παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των θρησκευτικών, Πολιτικών, 

Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι των φο

ρέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των ενώσεων 

αποστράτων, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και εκπρό

σωποι των Μ.Μ.Ε. Παράλληλα, αναγνώστηκε η ημερήσια 

Διαταγή του Αρχηγού. Επίσης, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και δράσεων με 

αφορμή την εορτή του Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομί

ας «Μεγαλομάρτυρος Αγίου Αρτεμίου», το προσωπικό που 

υπηρετεί σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ιωαν- 

νίνων, Άρτας, Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, συγκέντρωσε είδη 

πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, προϊόντα υγιεινής και κα

θαρισμού, είδη ένδυσης και υπόδησης, για να προσφερθούν 

στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Την 19/10/2017, 

ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ηπείρου, 

Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, συνοδευόμενος από 

τους Δ ιευθυντές των Διεύθυνσεων Αστυνομίας Πρέβεζας, 

Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων. Αρτας, επισκέφτηκαν τη Δομή του

οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», που εδρεύει στην 

Πάτρα και παρέδωσαν περίπου (2) τόνους ειδών. Τα μέλη της 

αντιπροσωπείας, υποδέχτηκαν η κα. Εύη Μαλαμάκη, μέλος 

του Δ ιο ικητικού Συμβουλίου καθώς και η κα Παρασκευή 

Πετρούτσου, κοινωνική λειτουργός και υπεύθυνη του Κέ

ντρου Στήριξης «Παιδιού και Οικογένειας», που λειτουργεί 

στην Πάτρα. Τέλος, το προσωπικό των Αστυνομικών Υπη

ρεσιών της Ηπείρου συμμετείχε ενεργά και στην πανελλα

δική εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, από 16 έως και 20/10/2017, για την ενίσχυση 

της τράπεζας αίματος της Αστυνομίας, καθώς και παιδιών 

που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Με μέριμνα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομι

κής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε 

την 20/10/2017 η εκδήλωση για τον εορτασμό της 

«Ημέρας της Αστυνομίας» και του Προστάτη του Σώματος 

Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου στην πόλη της Λάρισας. 

Το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Πέτρου 

και Παύλου στη συνοικία της Νεάπολης Λάρισας, στην οποία 

χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρ- 

νάβου κ.κ. Ιγνάτιος, ενώ αναγνώσθηκε και η Ημερήσια Διαταγή 

του Αρχηγού και ακολούθησε δεξίωση στο Αστυνομικό Μέγα

ρο Λάρισας. Ανάλογες εορταστικές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα

στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μαγνησίας, Καρδί

τσας και Τρικάλων. Παράλληλα, το προσωπικό που υπηρετεί σε 

Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, 

Τρικάλων και Καρδίτσας, συγκέντρωσε είδη πρώτης ανάγκης, 

όπως τρόφιμα, προϊόντα υγιεινής και καθαρισμού, είδη ένδυ

σης και υπόδησης, για να προσφερθούν στον οργανισμό «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού». Την 19/10/2017, ο Γενικός Περιφε

ρειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας Υποστράτηγος 

Δημήτριος Κοτσιάφτης. συνοδευόμενος από το Διευθυντές των 

Διεύθυνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας. 

Τρικάλων και εκπροσώπους της Ένωσης Αξιωματικών Ελλη

νικής Αστυνομίας Θεσσαλίας και της Ένωσης Αστυνομικών 

Λάρισας, επισκέφτηκε τη δομή του οργανισμού που λειτουργεί 

στη Λάρισα και παρέδωσε 2 περίπου τόνους ειδών. Το Γενικό 

Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας και τα μέλη 

της αντιπροσωπείας, υποδέχτηκαν εκ μέρους του «Χαμόγελου 

του Παιδιού» ο κ. Γρπγόρης Λιογγαρίδης. Συντονιστής Κέντρου 

Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης στη Θεσσαλία και η κα Κασσι

ανή Τσιτσιλώνη, κοινωνική λειτουργός του Κέντρου Στήριξης 

«Παιδιού και Οικογένειας» Θεσσαλίας.
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στα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

Η «Ημέρα της Αστυνομίας» και η μνήμη του Προστάτη 

του Σώματος Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου εορ
τάστηκε την Παρασκευή 20/10/2017 στην Κέρκυρα, 

τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα με την τέλεση δοξολογίας, στο 

παρεκκλήσι του Αγίου Αρτεμίου, στο Αστυνομικό Μέγαρο 

Κέρκυρας, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου (Μώλου) Ζακύν

θου και στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Λευκάδας αντίστοιχα, 
ενώ, στην Κεφαλονιά, το Σάββατο 21/10/2017 τελέστηκε δο

ξολογία. στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αργοστολιού.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων, προηγήθηκε 

σειρά δράσεων που είχαν ως στόχο τους να τονίσουν τον 

κοινωνικό ρόλο της αστυνομίας και περιελάμβαναν:

• κεντρική αιμοδοσία στο Αστυνομικό Μέγαρο Κέρκυ

ρας. σε συνεργασία με το σύλλογο «Φάρο Ζωής», όπου 

λήφθησαν δείγματα μυελού των οστών από εθελοντές 

αστυνομικούς της Κέρκυρας, την Πέμπτη 19/10/2017 

• τη διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο. «Η Δ ια

χρονική παρουσία της Αστυνομίας στην Κέρκυρα», στο 

κτίριο των Αστυνομικών Υπηρεσιών Κέρκυρας, η οποία 

ήταν επισκέψιμη και για το κοινό.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων αναγνώστηκε η Ημε

ρήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΟΡΑΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
!0 Οκ«α,βριοι !0ί7 ώρ„ ,!:00 

Αστυνομικό Mfyopo Κέρκυρας

Χαιρετισμό στο πλαίσιο της κεντρικής εκ 

δήλωσης στην έδρα της Γενικής Περιφερει

ακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιονίων Νή

σων απηύθυνε ο Γενικός Περιφερειακός 

Αστυνομικός Δ ιευθυντής. Υποστράτηγος 

Τσιρογιάννης Γεώργιος. Τις εκδηλώσεις σε 

Κέρκυρα, Ζάκυνθο και Λευκάδα τίμησαν 

με την παρουσία τους εκπρόσωποι της 

πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

των Σωμάτων Ασφαλείας, συλλόγων, 

απόστρατοι αστυνομικοί καθώς & πλήθος πολιτών.

στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Πραγματοποιήθηκαν την 20/10/2017, οι εκδηλώσεις 

για τον εορτασμό της «Ημέρας της Αστυνομίας» 

στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ημα

θίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.
όπου τελέστηκαν δοξολογίες σε Ιερούς Ναούς, στις οποίες 

παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των θρησκευτικών. Πολιτικών. 

Δικαστικών και Στρατιωτικών Αρχών, εκπρόσωποι των φο

ρέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των ενώσεων 

αποστράτων, συνδικαλιστικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι 

των Μ.Μ.Ε. Παράλληλα, αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του 

Αρχηγού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης τροφίμων 

και αναλώσιμων ειδών πρώτης ανάγκης από το προσωπικό των 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα, προ

κειμένου αυτά να διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών που 

στηρίζονται από το «Χαμόγελο του Παιδιού», το απόγευμα της 

6 Οκτωβρίου 2017 παραδόθηκαν στην δομή του οργανισμού 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, 

είδη πρώτης ανάγκης και αναλώσιμα, τα οποία συγκεντρώ

θηκαν εθελοντικά από τις Υπηρεσίες και το προσωπικό της 

Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής

Μακεδονίας. Τα είδη πρώτης ανάγκης παρέδωσαν εκ μέρους 

του προσωπικού, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ ι

ευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας Ταξίαρχος Αθανάσιος Μα- 

ντζούκας. συνοδευόμενος από το Διευθυντές των Διεύθυν- 

σεων Αστυνομίας Ημαθίας. Κιλκίς. Πέλλας. Πιερίας. Σερρών, 

και τον αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας 

Χαλκιδικής. Η αντιπροσωπεία έγινε δεκτή και ενημερώθηκε 

για το έργο του οργανισμού, από την κ. Μακρή, συντονίστρια 

κέντρου άμεσης κοινωνικής επέμβασης στη Βόρεια Ελλάδα 

και την κ. Σπανού, κοινωνική λειτουργό του κέντρου στήριξης 

παιδιού και οικογένειας στο Χαμόγελο του Παιδιού.
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I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Στο πλαίοιο των εορτασμών για την «Ημέρα της Αστυνομίας» & του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου 

Αρτεμίου, το πρωί της 20/10/2017, τελέστηκε δοξολογία σε Ιερούς Ναούς στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας 

της Περιφέρειάς. στην οποία παραβρέθηκαν οι θρησκευτικές και πολιτικές Αρχές, αντιπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων 

και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων του προσωπικού, τοπικών φορέων - συλλόγων, καθώς 

και οι απόστρατοι του Σώματος. Παράλληλα αναγνώστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού 
το προσωπικό των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου συμ- 

μετ είχε ενεργά σε δυο σημαντικές κοινωνικές δράσεις εθελοντικού 

χαρακτήρα. Ειδικότερα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αστυ

νομικοί. που υπηρετούν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, συγκέ

ντρωσαν πάνω από -50- κιβώτια με τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα 

οποία παραδόθηκαν στους υπευθύνους του οργανισμού «Χαμόγελο 

του Παιδιού», για τις ανάγκες των παιδιών που στηρίζονται από τον 

συγκεκριμένο οργανισμό, ως συμβολική χειρονομία αλληλεγγύης και 

συμπαράστασης. Ταυτόχρονα, αστυνομικοί συμμετείχαν σε εθελοντική 

αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε οργανωμένα σε δημόσια Νοσο

κομεία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Σώματος και την 

κάλυψη παιδιών που πάσχουν από Μεσογειακή αναιμία, στέλνοντας 

έμπρακτα ένα μήνυμα ελπίδας, ζωής και αισιοδοξίας, ιδιαίτερα για τα 

παιδιά που το έχουν ανάγκη.

στην ΚΡΗΤΗ

Ο ι εορτασμοί στην Κρήτη για την 20" Οκτωβρίου, που 

έχει θεσμοθετηθεί με απόφαση της πολιτείας ως 

«Ημέρα της Αστυνομίας» και ημέρα που τιμάται ο 

προστάτης του Σώματος Αγιος Αρτέμιος, περιελάμβαναν 

δοξολογία στους Μητροπολιτικούς Ιερούς Ναούς, στις 

έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων, Ρεθύμνης 

και Ηρακλείου, ενώ. στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου 

δοξολογία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό 

Ναό Μεγάλης Παναγίας, στη Νεάπολη Λασιθίου. Στις εκ 

δηλώσεις παραβρέθηκαν τοπικοί φορείς, αντιπρόσωποι των 

Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσω

ποι συνδικαλιστικών ενώσεων, καθώς και απόστρατοι του

Σώματος. Παράλληλα, αναγνώστηκε η ημερήσια Διαταγή του 

Αρχηγού. Στο πλαίσιο δράσεων ενόψει του εορτασμού πραγ

ματοποιήθηκαν εθελοντικές συγκεντρώσεις διαφόρων ειδών 

πρώτης ανάγκης, τα οποία προσφέρθηκαντην 19/10/2017 στη 

δομή του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα Χανιά. 

Ειδικότερα, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Δ ιευ 

θυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Λαγουδάκης Κωνσταντίνος, 

συνοδευόμενος από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνο

μίας Χανίων, τον Αναπληρωτή Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Αστυνομίας Ρεθύμνης, καθώς και αντιπροσωπεία αστυνο

μικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Χανίων και Ρεθύμνης, 

επισκέφτηκαν τη Δομή του οργανισμού «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού» στα Χανιά και προσέφεραν ποσότητες τροφίμων, 

ειδών περιποίησης και αναλώσιμα είδη, τα οποία με προτρο

πή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, είχαν συγκε

ντρώσει οικιοθελώς οι αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών. 

Το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή και τα μέλη 

της αντιπροσωπείας, υποδέχτηκε η κα Μαρκουλάκη Ειρήνη, 

ψυχολόγος και η κα Χελιουδάκη Μαρία, η οποία τους ξενά

γησε στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, τους ενημέρωσε 

για τις δράσεις και το έργο που επιτελεί και τους ευχαρίστησε 

θερμά για την γενναιόδωρη αυτή χειρονομία.

στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Στα πλαίσια της θεσμοθετημένης με απόφαση της 

πολιτείας «Ημέρας της Αστυνομίας», τελέστηκε την 

20/10/2017 το πρωί, δοξολογία στους Μητροπολιτι- 

κούς Ιερούς Ναούς στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνο

μίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Πελοποννήσου. στις οποίες παραβρέθηκαν οι Αρχές, οι τοπικοί 

φορείς, αντιπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενό

πλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών ενώσεων 

του προσωπικού, καθώς και απόστρατοι του Σώματος. Παράλ

ληλα, αναγνώστηκε η ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού. Επιπλέον, 

από την Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, προγραμματίσθηκε 

& πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μαθητών στην έδρα της Διεύ

θυνσης, όπου οι μαθητές συνομίλησαν με τους αστυνομικούς 

και ενημερώθηκαν για θέματα Τροχαίας και ευρύτερου αστυ

νομικού ενδιαφέροντος. Την 18/10/2017, ο Γενικός Περιφερει

ακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, Υποστράτηγος 

Δημήτριος Τριγώνης, συνοδευόμενος από τους Διευθυντές των 

Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας, 

επισκέφτηκαν το Σπίτι του Εθελοντικού Οργανισμού Κέντρου

Στήριξης Παιδιών «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στην Αρχαία Κό

ρινθο Κορινθίας, όπου προσέφεραν τρόφιμα και είδη υγιεινής, 

Τα παραπάνω είδη, συγκέντρωσαν οικιοθελώς, με προτροπή του 

Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικοί & πολιτικοί 

υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες της Γενικής Περιφερει

ακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, ως μια συμβο

λική χειρονομία αλληλεγγύης, συμπαράστασης & αναγνώρισης 

της προσφοράς του έργου του «Χαμόγελου του Παιδιού». Πιο 

συγκεκριμένα, συγκέντρωσαν και παρέδωσαν -8Α36- συσκευ- 

ασίες τροφίμων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

στη ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η «Ημέρα της Αστυνομίας» όπου ταυτόχρονα τιμάται 

ο προστάτης του Σώματος Άγιος Αρτέμιος, εορτά

στηκε με την τέλεση δοξολογίας σε Ιερούς Ναούς 

στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Περιφέρει

ας Στερεάς Ελλάδας. Την Τρίτη 17/10/2017, παραδόθηκαν 

στο «Χαμόγελο του Παιδιού» στη Χαλκίδα περίπου πέντε 

(5) τόνοι τροφίμων και συσκευασιών αναλώσιμων ειδών, με 

προϊόντα βρεφικής περιποίησης, χαρτικά και είδη προσω

πικής περιποίησης και καθαρισμού, τα οποία συγκεντρώ

θηκαν οικιοθελώς από το προσωπικό. Ειδικότερα, ο Γενικός 

Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδας,

Υποστράτηγος Νικόλαος Γεωργακόπουλος, συνοδευόμενος 

από τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Αστυνομίας Εύβοιας, 

Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, τον Αναπληρωτή Διευθυντή 

της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φωκίδας, καθώς και αντιπροσω

πεία Αξιωματικών επισκέφτηκαν τη Δομή του οργανισμού 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» που εδρεύει στη Χαλκίδα. Το 

Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή και τα μέλη της 

αντιπροσωπείας, υποδέχτηκε η κα Βασιλική Στούπη. κοινωνι

κή λειτουργός και υπεύθυνη του Κέντρου Στήριξης «Παιδιού 

και Οικογένειας», που λειτουργεί στη Χαλκίδα, η οποία τους 

ευχαρίστησε θερμά για την γενναιόδωρη χειρονομία. ■
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Του Γεωργίου Χρονόπουλου

Επιστημονικού Διευθυντή 

της Οιρθαλμοχειρουργικής 

Μ.Η.Ν. EYE DAY CLINIC

A eyedaycunic
ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΠΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

LASER ΜΥΩΠΙΑΣ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑΣ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC  

έχουμε υ ιοθετήσει την πιο σύγχρονη κα ι αποτελεσματική μέ

θοδο στις διαθλαστικές επεμβάσεις, τη FEMTO LASIK.

Με ένα παλμικό Fem tosecond laser δημιουργούμε τον 

επ ιφανειακό κρημνό (flap) με μεγάλη ακρίβεια, αντικαθιστώ

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

λιστα, η EYE DAY CLINIC είνα ι η μοναδική μονάδα ημερήσιας 

νοσηλείας που αποφάσισε να καταργήσει τις επεμβάσεις με 

την παραδοσιακή μέθοδο Lasik με μικροκερατόμο (λεπίδα). 

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είνα ι εντυπωσιακά:

• Η επέμβαση ε ίνα ι ανώδυνη κα ι ολιγόλεπτη.

• Η αποκατάσταση κα ι σταθεροποίηση της όρασης ε ίνα ι 

ταχύτατη.

• Η προβλεψιμότητα ε ίνα ι μεγάλη.

• Η διάρκεια της μετεγχειρητικής αγωγής είναι πολύ μικρή.

• Το αποτέλεσμα ε ίνα ι μόνιμο.

Το πρώτο βήμα για την απαλλαγή από τα γυαλιά και τους 

φακούς επαφής ε ίνα ι η διαπίστωση ότι είστε ο κατάλληλος 
υποψήφιος.

Το δεύτερο βήμα είνα ι ο προεγχειρητικός έλεγχος. Στην 

EYE DAY CLINIC δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη δ ιαδ ικα 

σία των εξετάσεω ν από τις  οποίες θα ηροκύψ ει αν πληρού- 

νται ο ι 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 (Schim m er test. BUT)

• Τονομέτρηση

• Βυθοσκόπηση

Το επόμενο βήμα είναι η επέμβαση. Αυτό που πρέπει να 

ξέρετε για την επέμβαση ε ίνα ι ότι.·

• Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία (σταγόνες).

• Δ ιαρκεί 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, είνα ι 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 επ ιστρέφετε στην εργασία σας.

• 0α είστε σε θέση να οδηγήσετε με ασφάλεια.

• Φοράτε τα γυαλιά ηλίου που σας αρέσουν.

PRK

Όταν δεν είνα ι εφ ικτή η εφαρμογή της Femto Lasik, εφαρ

μόζετα ι η PRK που προσφέρει εξίσου μεγάλη ακρίβεια  και 

ασφάλεια, δ ιαρκεί λίγα λεπτά, ενώ η όραση του ασθενούς επ ι

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 κα ι η διαθλαστική ανωμα

λία να μην υπερβαίνει τις 4.5 

σφαιρ ικές διοπτρίες (σφαιρ ι

κό ισοδύναμο).

Ο αστιγματισμός δεν πρέπει 

να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες



ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

Ο κερατόκωνος είνα ι μία μη φλεγμονώδης εξελισσόμενη 

διαταραχή που συγκαταλέγεται στις εκτασ ίες του κερατοει- 

δούς κα ι κατά την οποία ο κερατοειδής παραμορφώνεται και 

λαμβάνει κωνική μορφή. Η εξέλ ιξη  της πάθησης αυτής οδηγεί 

προοδευτικά στη μείωση της οπτικής οξύτητας κα ι 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 ενδε ίξε ις  που μπορεί να υποδεικνύουν την εμ 

φάνιση κερατόκωνου ε ίνα ι ο συχνές αλλαγές στη συνταγή 

των γυαλιών κα ι 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 είνα ι 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. Ο πιο απλός τρόπος είνα ι το λεγόμενο monovision 

δηλαδή η διόρθωση του επ ικρατούς οφθαλμού για την μα

κρινή όραση ενώ στον άλλο οφθαλμό παραμένει μυωπία έως 

2 διοπτρίες η οποία ε ίνα ι βοηθητική για την κοντινή όραση.

Λόγω της μικρής ανισομετρωπίας που δημιουργείται απαι

τε ίτα ι ένας χρόνος προσαρμογής αλλά τις  περισσότερες φ ο

ρές ο ι ασθενείς ανέχονται καλά την συγκεκριμένη μέθοδο και 

μπορούν κα ι ανταποκρίνονται χωρίς γυαλιά στις περισσότερες 

καθημερινές τους δραστηριότητες.

Πιο αποτελεσματική προσέγγιση στο ζήτημα της μετεγχει

ρητικής πρεσβυωπίας αποτελούν οι T rifocal ενδοφακοί. Αντί 

για τον κλασικό μονοεστιακό ενδοφακό που χρησιμοποιούμε 

κατά κύριο λόγο στο χειρουργείο του καταρράκτη και ο οποίος 

βοηθά μόνο στη μακρινή απόσταση, ο ι 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 χε ι

ρουργείο καταρράκτη στην Ελλάδα με ένθεση του συγκεκριμέ

νου ενδοφακού και με πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Έ κτοτεστην 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 

ρ ικές ίνες (παίζει δηλαδή το ρόλο ηλεκτρ ικού καλωδίου με 

πάνω από ένα εκατομμύριο σύρματα) κα ι ε ίνα ι υπεύθυνο για 

την μεταφορά εικόνω ν από το μάτι στον εγκέφαλο. Το γλαύ

κωμα είνα ι μια πάθηση που οδηγεί στην απώλεια της όρασης 

απροειδοποίητα. Στα πρώιμα στάδια της νόσου ε ίνα ι δυνατόν 

να μην υπάρξουν συμπτώματα κα ι οι γλαυκω ματικοί ασθενείς 

μπορεί να μην γνωρίζουν ότι νοσούν. Η απώλεια της όρασης 

ξεκινά  με την περιφερική ή πλευρική όραση.

Μπορεί να αντισταθμ ίζετα ι ασυναίσθητα αυτή η απώλεια 

με την στροφή προς την σύστοιχη πλευρά του κεφ αλιού  κα ι 

έτσ ι να μην γ ίν ε ι αντιληπτό εω ς ότου να έχ ε ι συντελεστεί 

σημαντική απώλεια της οπτικής οξύτητας. Για το λόγο αυτό 

η έγκα ιρη  διάγνωση ε ίνα ι σημαντική κα ι 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 γλαύκω μα δεν ε ίνα ι ιάσ ιμο κα ι η όραση που έχ ε ι χα

θ ε ί δεν μπορεί να επανέλθει. Μ ε τη βοήθεια  φ αρμα κευ τι

κής αγωγής ή /  κα ι χε ιρουργ ικής επέμβασης, ε ίνα ι δυνατόν 

να σταματήσει η περαιτέρω απώλεια της όρασης. Δ εδ ο μ έ

νου ότι το γλαύκω μα ε ίνα ι μια χρόνια κατάσταση, πρέπει να 

παρακολουθείτα ι εφόρου ζωής. Η διάγνωση ε ίνα ι το πρώτο 

βήμα για την διατήρηση της όρασης.

Για αυτό όλοι οι άνθρωποι άνω των σαράντα ετών κα ι ιδ ι

αίτερα όσοι έχουν ο ικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, πρέ

πει να εξετάζονται μια ή δύο φορές το χρόνο.

Τέλος, συναισθανόμενοι την ο ικονομική κρίση που υπάρ

χει κα ι ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της. αποφα

σίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις διαθλαστι

κές επεμβάσεις για στελέχη κα ι εργαζομένους στην Ελληνική 

Αστυνομία.

EYE DAY CLINIC  

Γιώργος Χρονόπουλος 

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Βασ. Σοφίας 64 (3* - 6°  ̂ορ.) 

τηλ. 2107295000 

w w w .eyedayc lin ic .g r

http://www.eyedayclinic.gr
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
της2 8 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας συμμε

τείχε και φέτος ενεργά στις εορταστικές εκδηλώ

σεις. κατά το τετραήμερο της 25ης -  28ης Οκτωβρίου, 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου εορτάστηκαν η ημέ

ρα εορτασμού του Προστάτη της πόλης. Μεγαλομάρτυ- 

ρος Αγίου Δημητρίου, η επέτειος απελευθέρωσης της 

συμπρωτεύουσας, καθώς και η εθνική επέτειος της 28ης 
Οκτωβρίου 1940. Οι υπηρετούντες στο Σώμα της Ελληνικής 

Αστυνομίας, συνειδητά απέτισαν φόρο τιμής στους Ήρωες 

του. οι οποίοι με την ανυπέρβλητη προσφορά τους, την αυ

ταπάρνηση στα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτη

σίας της χώρας μας, θυσιάστηκαν στο ηρωικό έπος του ΆΟ.

Ειδικότερα, την 25/10/2017 πραγματοποιήθηκε η λιτά- 

νευση των Ιερών Εικόνων της Παναγίας της Κανάλας και 

του Αγίου Δημητρίου μετά των Σεπτών Λειψάνων αυτού, 

με τη συμμετοχή και του Τμήματος Μουσικής Αστυνομίας.

Την 26/10/2017, χοροστατούντος του Παναγιώτατου 

Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμου, πραγματοποι

ήθηκε η Πολυαρχιερατική θεία  Λειτουργία και εψάλη επ ί

σημος δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου.

Την 27/10/2017. η μαθητιώσα νεολαία, πραγματοποίησε 

κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Η  Σώματος Στρατού. 

Τιμές απέδωσε η μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας και στη 

συνέχεια, στην οδό Τσιμισκή, έλαβε χώρα η μαθητική παρέ

λαση. Επίσης, την 27/10/2017, στο αμφιθέατρο του Αστυνο

μικού Μεγάρου, πραγματοποιήθηε εκδήλωση για τη σημα

σία της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, κατά την οποία 

ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Κων

σταντίνος Τσουβάλας ανάγνωσε την Ημερήσια Διαταγή της 

28ης Οκτωβρίου 2017 και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε

ομιλία από την Αστυνόμο Α ' κ. Μάρθα Μπάτζιου. Τμηματάρ- 

χη του Τμήματος Εκπαίδευσης του Επιτελείου της ΓΑ.Δ.Θ..

Την 28/10/2017. στο Ηρώο του Γ ' Σώματος Στρατού, 

πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκοπή Παυλόπουλο και 

στη συνέχεια οι εορταστικές εκδηλώ σεις κορυφώθηκαν 

με τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή 

λεωφόρο Μ. Αλεξάνδρου. Τα μηχανοκίνητα κα ι πεζοπόρα 

τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και το Τμήμα 

Μουσικής, που συμμετείχαν στην παρέλαση, απέσπασαν 

το θερμό χειροκρότημα και τα ευμενή σχόλια των πολιτών. 

Ξεχωριστή θέση στους φετινούς εορτασμούς είχε το ιστο

ρικό. θωρακισμένο καταδρομικό «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ», 

το οποίο ε ίχ ε  καταπλεύσει στο λ ιμάνι της πόλης.

Την παρέλαση παρακολούθησαν από την εξέδρα των επισή

μων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονί

κης. ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, πρόεδροι πολιτικών κομμάτων, 

βουλευτές, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμαρ

χος Θεσσαλονίκης, σύσσωμη η Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων 

και εκπρόσωποι προξενικών αρχών, φορέων και οργανισμών.

Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησε ο Αρχηγός 

του Σώματος. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. 

ενώ παρέστη ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β ορεί

ου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατόκης, ο Α ' 

Βοηθός ΓΑ.Δ.Θ.. Ταξίαρχος Μ ιλτιάδης Πουρσανίδης κα ι ο 

Δ ιο ικητής της Σχολής Αξιω ματικώ ν της Ελληνικής Αστυ

νομίας Αστυνομικός Δ ιευθυντής κ. Βασ ίλειος Ρόκκος.

Μετά το πέρας της παρέλασης ο Πρόεδρος της Δημο

κρατίας. κ. Προκοπής Παυλόπουλος δήλωσε: « Το πάνδη
μο ΟΧΙ που αντέτεξαν οι Έλληνες στον ιταμό εισβολέα την
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281 Οκτωβρίου του 1940. συνιστά πάντα και ιδίως σε αυτούς 

τους δύσκολους καιρούς, προμετωπίδα του φρονήματος 
του Έθνους και του λαού μας. Είναι το ΟΧΙ απέναντι σε κα- 

θέναν. που επιβουλεύεται τα σύνορα, την εθνική μας κυρι
αρχία και την εθνική μας ακεραιότητα. Ένα ΟΧΙ. που μετα- 

τρέπεται σε μεγάλο ΝΑΙ για την ειρήνη και τη δημοκρατία».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος 

Τόσκας. εκπροσώπησε την κυβέρνηση κατά τις εορταστικές εκ

δηλώσεις για την 77" επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, στη Ξάνθη.

Μετά το τέλος της παρέλασης, ο κ. Τόσκας δήλωσε τα 

εξή ς :« Τιμούμε σήμερα αυτούς, που έχυσαν το αίμα τους για 
να είμαστε εμείς ελεύθεροι, αυτούς που αγωνίστηκαν στα 

βουνά της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, στα οχυρά της περιο
χής. όσους αγωνίστηκαν στη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης, 

όσους μας έδειξαν το δρόμο της ελευθερίας και της δημοκρα

τίας. όσους αγωνίστηκαν για να σταματήσουν την επέλαση του 
ναζισμού και του φασισμού και συνέβαλαν στην κατάρρευσή 

του. Όλοι αυτοί μας δείχνουν τον προσανατολισμό για τους

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |

αγώνες μας σήμερα, δείχνουν ότι η δημοκρατία και η ελευ

θερία απαιτούν αγώνα διαρκή και όχι αγώνα της μιας στιγμής.
Σε αυτή την κατεύθυνση προσπαθούμε σήμερα, σε δύ

σκολους καιρούς. να γυρίσουμε το καράβι στην κατεύθυνση 

της προόδου και της ανάπτυξης. Με όλες τις ενεργές δυ

νάμεις του λαούς μας. προσπαθούμε να βελτιώσουμε την 
κατάσταση και να οδηγήσουμε τη χώρα σε καλύτερους και

ρούς. Χρειάζεται να θυμόμαστε και να διδασκόμαστε την 

ιστορία μας. να τηρούμε τις παραδόσεις καθώς αντλούμε 

δυνάμεις για τα επόμενα βήματα στο μέλλον.»
Ερωτηθείς δε, ο κ. Τόσκας, για την εκκρεμή υπόθεση 

των άταφων νεκρών του Αλβανικού μετώπου, ανέφερε 

ότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα και σημείωσε: «Είναι 

ντροπή να υπάρχουν άταφοι νεκροί στα πεδία των μαχών. 

Όλες οι χώρες σέβονται τους νεκρούς που έχουν πέσει στο 

έδαφος τους, όπως και η Ελλάδα έχει νεκρούς άλλης εθνι

κότητας. που έπεσαν στο έδαφος μας και τους τιμούμε. Το 

ίδιο ελπίζω να κάνει και η Αλβανία, έστω και αργά». ■

mI I
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n Μήνυμα του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
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*  *  \ S |  Η εθνική εορτή της 28πς Οκτωβρίου συμβολίζει τη μεγαλειώδη αντίσταση του λαού μας απέ-
* ♦ ·  ^ ναντι στις φασιστικές δυνάμεις, που θέλησαν να υποδουλώσουν την Ευρώπη και να εισβά
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Το μήνυμα παραμένει επίκαιρο: 0 φασισμός δεν έχει θέση στη χώρα, που γέννησε τη Δημοκρα

i |·* τία. Η διαφύλαξη αυτού του μηνύματος αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε πολίτη με δημο
κρατική και πατριωτική συνείδηση.

■ Μ Βαθαίνουμε τη Δημοκρατία, της δίνουμε κοινωνική διάσταση, με το λαό κυρίαρχο και πρωταγω
νιστή των εξελίξεων. Απομονώνουμε τις φασίζουσες αντιλήψεις, το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία.
Μένουμε πιστοί στις παραδόσεις μας. με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, με τα παιδιά μας πλού
σια από τη γνώση της ιστορίας.
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τςουβαλα για την 28η Οκτωβρίου 2017

Γυναίκες και άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας!
Συμπληρώνονται σήμερα εβδομήντα επτά (77) χρόνια από την 28" 
Οκτωβρίου 1940.
Από την ημέρα εκείνη, που η πατρίδα μας έμελλε να συναντηθεί ξανά 
με την Ιστορία, αφήνοντας βαθύ, ευδιάκριτο και ανεξίτηλο το αποτύ
πωμα της στη συλλογική ιστορική μνήμη και επιβεβαιώνοντας κατά 
τρόπο ασύγκριτο και πειστικό, πως οι έννοιες του θάρρους, της αξι
οπρέπειας. της φιλοπατρίας, του φιλότιμου και της αυτοθυσίας δεν 
έπαψαν ποτέ να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικό της ψυχοσύνθε
σης του ελληνικού λαού.
Η 28η Οκτωβρίου είναι η ημέρα που ένας μικρός λαός, ο ελληνικός 
λαός, έδειξε τη μεγαλοσύνη του. μ έναν τρόπο εξόχως μοναδικό, αρ- 
νούμενος την ταπείνωση, την υποταγή, την υποτέλεια. Μ έναν γνήσια 
δωρικό, κοφτό κι απολύτως ξεκάθαρο τρόπο, αυτός, ο μαθημένος στα 
δύσκολα και στα δύσκολα ενωμένος λαός, όρθωσε το ανάστημα του 
απέναντι στη βία.στο άδικο, στην αλαζονεία του ισχυρού, στη σχιζο- 
φρενική κοσμοθεωρία της φυλετικής ανωτερότητας, στους μελανο- 
χίτωνες του Μουσολίνι και στις αδίσταχτες μεθόδους επιβολής του 
ναζισμού. Μ' αυτόν τον τρόπο, τον συνεπή προς τις κληρονομικές του 
καταβολές, ο ελληνικός λαός έδειξε και απέδειξε, πως η χώρα στην 
οποία γεννήθηκαν οι υψηλές έννοιες της δημοκρατίας, της ελευθερίας 
και του ορθού λόγου, η Ελλάδα της ζωής, της ελπίδας, της ελευθερίας 
και της αξιοπρέπειας, δεν είναι ποτέ δυνατόν να συμβιβαστεί και νο 
υποκύψει στην τυραννία, στο σκοταδισμό, στις νοσηρές αντιλήψεις 
και στη μισαλλοδοξία του ολοκληρωτισμού.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί, αναμφίβολα, μία από τις κορυφαίες 
στιγμές στην ιστορία του ελληνικού έθνους και μία πολύτιμη παρακα
ταθήκη. όχι μόνον για τους απογόνους εκείνων που διαδέχθηκαν και 
θα διαδέχονται τη «γενιά του 40». αλλά για ολόκληρο τον ελεύθερο 
κόσμο. Το ομόφωνο και ηχηρό «ΟΧΙ» του Ελληνικού λαού στην υποτα
γή και την υποδούλωση και η αυταπάρνηση και η θυσία των Ελλήνων 
στο πεδίο της μάχης, ανέδειξαν τη χώρα μας ως σύμβολο αντίστασης 
απέναντι στη φασιστική λαίλαπα και υπενθύμισαν σε όλους, τη συνέ
χεια. τη συνέπεια και τη διαχρονική της προσφορά στην ανθρωπότητα. 
Αυτές τις αξίες, αυτά τα ιδανικά, αυτές τις θυσίες των προγόνων μας

καλούμαστε να υπηρετούμε διαρκώς και ιδίως στις κρίσιμες για τη 
χώρα και τοΈθνος μας στιγμές. Αυτές τις στιγμές οφείλουμε νανασύ- 
ρουμε στη μνήμη μας τις προγονικές παρακαταθήκες, ν αναλογιζόμα- 
στε το χρέος και τις ευθύνες μας. /ανατρέχουμε βαθύτερα στην ιστο
ρία και στα διδάγματα της και να μην περιοριζόμαστε σε εηετειακούς 
πανηγυρισμούς. Αυτές τις αξίες, αυτά τα ιδανικά υπηρετεί η Ελληνι
κή Αστυνομία. Αυτές τις παρακαταθήκες υπερασπίζεται καθημερινά· 
αυτόν το δρόμο του χρέους και της προσφοράς προς τη χώρα και την 
κοινωνία καλείται, πάντοτε, να ακολουθεί. Και έχει επιβεβαιώσει, πως 
εκπληρώνει με συνέπεια και αποτελεσματικότατα το χρέος της. πως 
υπηρετεί συνειδητά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης τα συμφέροντα 
της χώρας και των πολιτών, πως παραμένει αταλάντευτα προσηλω
μένη στις αρχές και τα ιδανικά της βαριάς, εθνικής μας κληρονομιάς. 
Η 28η Οκτωβρίου 1940 απέδειξε πως κανείς πόλεμος δεν είναι χαμέ
νος. καμία δυσκολία ανυπέρβλητη, καμία θυσία χαμένη. 0 Ελληνικός 
λαός έχει καταφέρει, σε πείσμα των εχθρών του. ενάντια στις πιθα
νότητες και σε αντίθεση και με αυτήν ακόμη τη λογική, να ξεπερ
νά τις δυσκολίες, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και να συνεχίζει 
ανανεωμένος και δυνατός την ιστορική του διαδρομή. Αρκεί να είναι 
ενωμένος, αλληλέγγυος, προσηλωμένος στις αρχές και τις αξίες του. 
ευήκοος δέκτης και υπερασπιστής των διδαχών της ιστορίας το υ ·  
αξιοποιώντας τα καθοριστικής σημασίας στοιχεία της ψυχοσύνθεσής 
του. που του επέτρεψαν να καταγράφει πράξεις και στάσεις δόξας 
και ηρωισμού, όπως η 28η Οκτωβρίου 1940 και οποφεύγοντας συ
μπεριφορές και αντιλήψεις, που οδηγούν σε εθνικό διχασμό και σε 
οδυνηρές περιπέτειες.
Ας κρατήσουμε, λοιπόν, στην ψυχή και στη μνήμη μας τα μηνύματα και 
τα κελεύσματα της 2θπς Οκτωβρίου κι ας προσπαθήσουμε όλοι μαζί. 
Πολιτεία-Κοινωνία-Αστυνομία. να αντιστρέψουμε. οργανωμένα και 
αποφασιστικά, το δυσμενές δημοσιονομικό περιβάλλον και να δια
μορφώσουμε τις προϋποθέσεις για ένα μέλλον αντάξιο της ιστορίας 
μας. Ας επιβεβαιώσουμε πως είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε το 
χρέος μας απέναντι σ' εκείνους που με το έντιμο και ηρωικό «ΟΧΙ» 
μας έδωσαν το δικαίωμα να γιορτάζουμε με υπερηφάνεια τη σημερι
νή εθνική επέτειο.
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Ή ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ"

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Στο Ηράκλειο & ία  Χανιά της Κρήτης τα ξίδεψ ε η 

έκθεση παιδικής ζωγραφικής, με θέμα: «Η οδι
κή ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών».

που διοργανώ νει η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία 

με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ »

Στο Ηράκλειο, η έκθεση εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 6 Νο

εμβρίου 2017, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη κ. Νίκο Τόσκα. τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα και το Γενικό Δ ιευθυ

ντή της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», κ. Γιώργο Καλούδη.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο Συνεδριακό Κέντρο 

Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, όπου φιλοξενήθηκε 

η έκθεση. Στην έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύ- 

θηνε ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπε

ζας, κ. Νίκος Μυρτάκης. ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Είναι μεγάλη τιμή για τη Τράπεζα μας. η φιλοξενία αυτής 

της έκθεσης και συγχαίρουμε την Ελληνική Αστυνομία για 
την πρωτοβουλία της. να διαλέξει αυτό το σύγχρονο, πρωτο

πόρο και πρωτότυπο τρόπο για να ευαισθητοποιήσει το κοι

νωνικό σύνολο για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η οδική
ασφάλεια........Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο χάνουμε στην

Κρήτη συντοπίτες. Σίγουρα δεν υπάρχει μ ία λύση, όμως η 
αρχή αυτής της προσπάθειας ξεκινάει μ ε  το να ευαισθητο

ποιήσουμε τα παιδιά για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται 

σαν πεζοί, αλλά και σαν αυριανοί οδηγοί...»
Από την πλευρά του, ο Γενικός Δ ιευθυντής της «ΣΥΜ- 

ΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», κ. Γιώργος Καλούδης. ευχα

ρίστησε τις επ ιχειρήσεις της Κρήτης, οι οποίες ανταποκρί- 

θηκαν στην προσπάθεια.

Ακολούθως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας 

του Πολίτη, κ. Νίκος Τόσκας. στην ομιλία του. αναφέρθη

κε σε έρευνα Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την οδική συ

μπεριφορά. στην οποία καταγράφεται ότι «η υπευθυνότητα 
στην οδήγηση των Ελλήνων οδηγών είναι στην προτελευ

ταία θέση πανευρωπαϊκά.»

«Αναρωτιέμαι αν μπορούμε να ανεχόμαστε την υπερ
βολική ταχύτητα ως μία από τις βασικές αιτίες θανάτου στα 

τροχαία, αν μπορούμε να ανεχόμαστε οδηγούς που δεν ανά
βουν φλας, δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας, οδηγούν 

στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ή υπό την επήρεια αλκοόλ». 

σημείωσε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Μπορείκάθεοδη-
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μας συμπεριφορά, να συναισθανθούμε την υποχρέωσή μας 

να τηρούμε τους κανόνες του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας 

και να σεβαστούμε περισσότερο, και κατά την οδήγηση, την 

αξία της ανθρώπινης ζωής■ της ζωής μας. της ζωής των μ ε

λών της οικογένειάς μας. της ζωής των συνανθρώπων μας... 

...Η συμβολή των παιδιών στην επίτευξη του σκοπού αυτού 

υπήρξε καθοριστική. Στις 21 ή ζωγραφικές τους δημιουργίες, 

αηοτυηώνουν σκέφεις και επισημαίνουν πράγματα που μας 

προβληματίζουν. Γι αυτό, οφείλω ως Αρχηγός της Ελληνικής 

Αστυνομίας αλλά και ως μέλος μιας κοινωνίας που βλέπει, 

που βιώνει. που αντιμετωπίζει καθημερινά τις συνέπειες της 

κακής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς, να ευχαριστήσω 

και να συγχαρώ, για μια ακόμη φορά τους μικρούς μας φίλους 

για τη συμμετοχή τους και τις ζωγραφικές τους δημιουργί

ες - μηνύματα. Να τους ευχαριστήσω για το «μάθημα» που 

έδωσαν σ 'εμάς τους μεγάλους■ να ευχαριστήσω τους γονείς 

τους για τη στήριξή και την καθοδήγησή των παιδιών τους.»

Τα εγκαίνια τίμησαν με την παρουσία τους, ο Σεβασμι- 

ώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ,κ. Ειρηναίος, εκπρόσω

ποι του πολιτικού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των 

Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς επί

σης, επιχειρήσεων, που στηρίζουν την πρωτοβουλία, συν

δικαλιστικών ενώσεων, φορέων, συλλόγων και οργανισμών.

Από την Ελληνική Αστυνομία παραβρέθηκαν, ο Προϊστά

μενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 

Αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης, ο Γενικός Περιφε

ρειακός Αστυνομικός Δ ιευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος 

Κωνσταντίνος Λαγουδάκης, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων 

Αστυνομίας Ρεθύμνου και Ηρακλείου, Ταξίαρχοι Αντώνιος 

Ρουτζάκης και Ιωσήφ Κανακουσάκης αντίστοιχα, οι Βοηθοί 

του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρή

της, Αστυνομικοί Διευθυντές κ. Στυλιανός Γάσπαρης και κ. 

Νικόλαος Σπυριδόκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυ

νομίας Χανίων, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Λυμπι- 

νάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου. 

Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Εμμανουήλ Παπαδάκης και 

ο Δ ιοικητής του Τμήματος Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, 

Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Χρήστος Παπαδάκης.

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση στο Ηράκλειο Κρήτης 

υλοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη των εταιρει

ών /  επιχειρήσεων: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ

ΖΑ (Μεγάλος Χορηγός), ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., KEN Α.Ε.. ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.. 

SUPER MARKETS ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ. ΣΑΒΟΪΔΑΚΗΣ BAKERY 

& PATISSERIE. ΕΚΟ, SKODA K0SM0CAR, ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑ

ΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ ΡΟΥΒΑΣ, ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ACS ΤΑ

ΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε., J.WALTER THOMPSON 

ATHENS. HERTZ. ΗΧΟΣ & ΦΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

γός να έχει και έναν τροχονόμο για να τον επ ιτηρεί Ειδικά 

εδώ στην Κρήτη, μ ε  οδικό δίκτυο και επαρχιακούς δρόμους 

μ ε  προβλήματα που τα έχω δει και εγώ και εσείς τα ξέρετε 

καλύτερα από όλους και δεν μπορούν να ελεγχθούν από

λυτα. μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους να χάνονται 

στο όνομα του φτωχού οδικού δικτύου;».

«Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι·, μέχρι εδώ στην επιπο

λαιότητα. που άλλοτε τη θεωρούμε μαγκιά και άλλοτε παλι- 

καριά. Πρέπει να αποδεχτούμε τον έλεγχο αλλά και να ανα

ζητήσουμε τον αυτοέλεγχο». Αναφερόμενος στις ζωγραφιές 

των παιδιών, είπε: «Να διδαχτούμε από τα μηνύματα των μ ι

κρών παιδιών. έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της μά

στιγας των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα, η επιπολαιότη- 

τάςμαςκαι η μη τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας».

Στο μείζον θέμα της οδικής ασφάλειας αναφέρθηκε ο 

Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κων

σταντίνος Τσουβάλας. ο οποίος, μεταξύ άλλων, επεσήμα- 
νε: «Ανάμεσά μας. υπάρχουν, ασφαλώς, αρκετοί που έχουν 

θρηνήσει την απώλεια κάποιου δικού τους ανθρώπου, που 
η ζωή του σταμάτησε απότομα και άδικα, σε κάποιο σημείο 

του οδικού δικτύου-εξαιτίαςμιας στιγμιαίας, ίσως, αβλεψίας, 
μιας οδηγικής επιπολαιότητας, της υπερεκτίμησης των ικα

νοτήτων του ως οδηγού, της αδιαφορίας προς τους κανόνες 
της οδικής κυκλοφορίας, που εντέλλει συνιστούν αδιαφορία 

προς την ίδια τη ζωή και σε πολλές περιπτώσεις, όχι μόνον 

της δικής τους ζωής αλλά και της ζωής των συνανθρώπων 

του........Οι προσπάθειες της Ελληνικής Αστυνομίας σε επι
χειρησιακό επίπεδο δεν αρκούν. δεν είναι δυνατόν να αρκούν. 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Γιατί 
το πρόβλημα δεν είναι μόνον αστυνομικό-είναι πρόβλημα ευ

ρύτατα και βαθύτατα κοινωνικό. Ούτε οι μεμονωμένες πρωτο

βουλίες και οι προσπάθειες ορισμένων κοινωνικών φορέων 
και ευαισθητοποιημένων συνανθρώπων μας είναι αρκετές. 

Απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια, απαιτούνται περισσότε

ρες κοινωνικές πρωτοβουλίες. απαιτείται ευρύτερη κοινωνική 
συμμετοχή προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν η κοινωνία, 
οι πολίτες, όλοι μας. αναφορικά με την αδιαμφισβήτητη ανά

γκη να διαμορφώσουμε σωστή αντίληψη ως προς την οδηγική
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Στα Χανιά, η έκθεση «Η οδική ασφάλεια μέσα από ία  

μάτια των παιδιών» εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 27 Νοεμ

βρίου 2017, το απόγευμα, από το Γενικό Γραμματέα Δη

μόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, το Γενικό Περι
φερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, Υποστράτηγο 

Κωνσταντίνο Λαγουδάκη και το Γενικό Διευθυντή της 

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», κ. Γιώργο Καλούδη.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο «Κέντρο Αρχιτε

κτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.). Μεγάλο Αρσενάλι», το 

οποίο παραχώρησε το χώρο όπου φιλοξενήθηκε η Έκθεση.

Στην εκδήλω ση απηύθηναν χα ιρετισμό ο Γενικός 

Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστά- 

κης. ο Δήμαρχος Χανίων κ. Τάσος Β άμβουκας. ο Γενικός 

Δ ιευθυντής της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», κ. Γιώρ

γος Καλούδης και ο Γενικός Π ερ ιφερειακός Αστυνομικός 

Δ ιευθυντής Κρήτης. Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Λαγου- 

δάκης . ο οποίος διάβασε και το χαιρετισμό του Αρχηγού 

του Σώματος. Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα.

Τα εγκα ίν ια  τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ 

άλλων, ο Πρόεδρος του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μ ε

σογείου (Κ.Α.Μ.). κ. Όθωνας Χαραλαμπάκης. ο εκπρόσω

πος της Μητρόπολης Κυδωνιάς και Αποκορώνου. α ιδεσ ι

μότατος Ευτύχιος ΓΙετράκης. ο εκπρόσωπος της Αντιπε- 

ρ ιφέρειας Χανίων κ. Σήφης Μαρκάκης. ο Δήμαρχος Πλα-

τανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης. ο Δήμαρχος Αποκορώνου 

κ. Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο Δήμαρχος Σφακίω ν κ. 

Γιάννης Ζερβός, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, 

του Λ ιμεν ικού  Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του 

Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς επίσης συνδικαλιστι

κών ενώσεων, συλλόγων κα ι οργανισμών αλλά κα ι των 

φορέων - επ ιχειρήσεων που στηρίζουν την πρωτοβουλία.

Από την Ελληνική Αστυνομία παραβρέθηκαν, μεταξύ 

άλλων, ο Προϊστάμενος Κλάδου Δ ιο ικητικής Υποστήριξης 

κα ι Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 

Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης. οι Δ ιευθυντές των 

Δ ιευθύνσεω ν Αστυνομίας Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Χανί

ων κα ι Λασιθίου . ο ι Βοηθοί του Γενικού Π ερ ιφ ερειακού  

Αστυνομικού Δ ιευθυντή Κρήτης, ο Δ ιο ικητής του Τμή

ματος Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, καθώς κα ι λοιπό 

αστυνομικό προσωπικό.

Στο χώρο της έκθεσης λειτούργησε και πάρκο κυκλο- 

φορ ιακής αγωγής για παιδιά, όπου οι μ ικρο ί επ ισκέπτες 

ε ίχαν τη δυνατότητα να εκπ αιδευτούν σε θέματα κυκλο

φ ο ρ ικ ή ς  αγωγής, από έμπειρους τροχονόμους. Επιπλέ

ον, τα παιδιά που επ ισκέφθηκαν την έκθεση, ζωγράφισαν 

τις δ ικές  τους δημιουργίες, με θέμα την οδική ασφάλεια.

Η έκθεση στα Χανιά Κρήτης υλοποιήθηκε με την 

ευγεν ική  υποστήριξη των ετα ιρειώ ν /  επ ιχειρήσ ε

ων: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Μεγάλος 

Χορηγός), ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.. KEN Α.Ε.. SUPER 

MARKETS ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ. ΕΚΟ, SKODA K0SM0CAR. 

ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.. HERTZ, ΑΝΕΚ 

LINES. SAMARIA ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΝΕΡΟ. ΚΥΔΩΝ THE 

HEART CITY HOTEL. PILOT BEACH RESORT. ΕΝΩΣΗ 

ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ N. ΧΑΝΙΩΝ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙ

ΕΙΟ. «ΤΟ ΜΑΝΝΑ» Ν. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ. ΕΠΙ

ΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. AQUILA RITHYMNA BEACH 

HOTEL. GRAVITY THE NEWTONS. FLASH NEWS.GR.ΓΕ

ΡΑΝΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ A.E.. ■
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ α π ο τ η ν  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ & το «ΕΛΙΖΑ»

Π Α ΓΚΟ ΣΜ ΙΑ  ΗΜ ΕΡΑ ΕΝ Α Ν ΤΙΑ  ΣΤΗ Ν  
ΚΑ Κ Ο Π Ο ΙΗ ΣΗ  ΤΟ Υ Π Α ΙΔ ΙΟ Υ

Μία μουσική βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά, δ ι- 

οργάνωσαν η Εταιρία κατά της Κακοποίησης 

του Παιδιού -  «ΕΛΙΖΑ» και η Ελληνική Αστυνο

μία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κα

κοποίηση του Παιδιού. Με κεντρικό μήνυμα «Υψώνουμε 

όλοι μαζί τη φωνή μας ενάντια στην κακοποίηση των παι

διών». η εκδήλωση στόχο είχε, να αναδείξει την αξία της 

πρόληψης και της συλλογικής δράσης, στον αγώνα για την 

προστασία των παιδιών. Την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου, πε

ρισσότεροι από 400 θεατές, πλημμύρισαν την Αίθουσα συ

ναυλιών του Φ ιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» και πα

ρακολούθησαν ένα μοναδικό μουσικό πρόγραμμα, όπου 

πρωταγωνιστές ήταν τα παιδιά της Νεανικής Χορωδίας της 

Λεόντειου Σχολής Νέας Σμύρνης κα ι η μπάντα της Υπηρε

σίας Μ ουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών 

που υλοποιεί το «ΕΛΙΖΑ». για την πρόληψη και αντιμετώπιση 

του φαινομένου της κακοποίησης ή και παραμέλησης του 

παιδιού, μέσα από καινοτόμα προγράμματα σε εθνικό επίπε

δο. Η συγκεκριμένη μουσική εκδήλωση αποτελεί την απαρ

χή μίας μακροπρόθεσμης συνεργασίας της Ελληνικής Αστυ

νομίας με το «ΕΛΙΖΑ», καθώς το 2018 πρόκειται να ξεκινή

σει η πανελλαδική εκπαίδευση και επιμόρφωση αστυνο

μικών του Σώματος, γύρω από θέματα, που αφορούν στη 

διαχείριση του φαινομένου της κακοποίησης των παιδιών.

0 Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη

γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας, στο χαιρετισμό του κατά την 

έναρξη της εκδήλωσης σημείωσε: «Από αυτό το κάλεσμα 

της Εταιρείας κατά της κακοποίησης του παιδιού - ΕΛΙΖΑ για 
συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια για την προστασία των παι

διών, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Ελληνική Αστυνομία.
Όχι μόνον λόγω της αυτονόητης, βάσει του θεσμικού 

της ρόλου, υποχρέωσης να προστατεύει τους πολίτες, πολ- 

λώ δε μάλλον εκείνους που ανήκουν σε "ευάλωτες" κο ι
νωνικές ομάδες, όπως τα παιδιά, από κάθε εγκληματική 

σε βάρος τους πράξη ή δραστηριότητα, αλλά της υποχρέ

ωσης που προκύπτει ως αναγκαία συνέπεια της βασικής 
και αδιαπραγμάτευτης στρατηγικής επιλογής της για εξω- 

στρέφεια. για συμφιλίωση μ ε  τον πολίτη, για άμεση συμ
μετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Γιατί η Ελληνική Αστυνομία δεν επικεντρώνεται μόνο στο 
συνήθη συμβατικό της ρόλο. Δεν περιορίζεται στην εξασφά

λιση της ευνομίας και στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Ο 
ρόλος της και η αποστολή της έχουν ευρύτερη κοινωνική δι

άσταση και η ίδια η Αστυνομία μια άλλη εικόνα, ένα άλλο, δι
αφορετικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο στραμμένο προς τηνκοι-
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νωνία, προς τον άνθρωπο, προς το παιδί. Ένα πρόσωπο καίρια 
αντίληφη. που επιβάλλουν την παράλληλη και ισότιμη εκδή

λωση. τόσο της συμβατικής επιχειρησιακής της δραστηριότη
τας. όσο και άλλων, εξίσου ίσως, σημαντικών πρωτοβουλιών, 

που προάγουν το ήθος, την παιδεία, τον αθλητισμό, τον πολι
τισμό. την κοινωνική αλληλεγγύη, την ανθρώπινη ευαισθησία.

Πρωτοβουλίες μ ε  αμιγώς ανθρωποκεντρικό προσανατο
λισμό. που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός διαφορετικού 

πλέγματος κοινωνικής προστασίας, δομημένου μ ε  όρους 
πολιτισμού, ευαισθησίας, αλληλεγγύης και ανθρωπισμού.

Πρωτοβουλίες και προσπάθειες, που όχι μόνον περι
λαμβάνουν. αλλά τοποθετούν στις πρώτες θέσεις των προ

τεραιοτήτων και των στόχων μας την προστασία, τη μέρ ι
μνα. την προσέγγιση του παιδιού.

Συνεπώς, η συμμετοχή μας. η συμμετοχή της Ελληνικής 

Αστυνομίας στη διοργάνωση της αποψινής μουσικής βρα
διάς. μιας βραδιάς αφιερωμένης στον αγώνα για την προ

στασία των παιδιών, είναι πολλαπλώς επιβεβλημένη- γιατί 
η φωνή μας ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών, οφεί

λουμε. να είναι πάντοτε δυνατή ■ και η μέριμνα μας γι ’ αυτά 
ουσιαστική και συνεχής.

Γιατί η καθιέρωση της 2(Γς Νοεμβρίου, ως Παγκόσμι

ας Ημέρας του Παιδιού, αυτό ακριβώς υπενθυμίζει, αυτό 
ακριβώς σηματοδοτεί

► τη συνεχή μέριμνα, το αδιάλειπτο ενδιαφέρον, τη διαρκή 
προσπάθεια για την εξασφάλιση και την προάσπιση των δι
καιωμάτων του παιδιού' το δικαίωμα στη ζωή. στην ισότη

τα. στην ελευθερία, στην υγεία και την κοινωνική πρόνοια, 

στην ταυτότητα, στην ιθαγένεια, στην εκπαίδευση, στην έκ

φραση. στην ιδιωτικότητα. στην επικοινωνία με τους γο
νείς. στην οικογενειακή επανένωση, στην πληροφόρηση'

► τη θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας, των γονιών, της 

κοινωνίας -κάθεμέλους της κοινωνίας- να υπερασπιστούν 
και να προστατέψουν το παιδί - το κάθε παιδί, ανεξαρτή
τως χρώματος. εθνικότητας, καταγωγής - από τη βία. την 

εκμετάλλευση, την παραμέληση, τα ναρκωτικά, το τροχαίο 

ατύχημα, την οικονομική εκμετάλλευση, την εμπορία-
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► την ανάγκη και την ευθύνη όλων μας. να εξασφαλί

σουμε. επουσιώδη ίσως για τους ενήλικες, πλην όμως 

απολύτως απαραίτητα για το παιδί, δικαιώματα, όπως ο 

ελεύθερος χρόνος, η ψυχαγωγία, η αμεριμνησία ■ ώστε 

να έχουν ομαλή σωματική, πνευματική, ψυχική και κο ι
νωνική ανάπτυξη.

Α ς εντάξουμε, λοιπόν, όλοι στη λογική, στη συνείδηση και 
στις προτεραιότητές μας τη μέριμνα, την προστασία και 
την αγάπη μας προς το παιδί, συνεπικουρώντας τις προ

σπάθειες κα ι τις πρωτοβουλίες της «ΕΛΙΖΑ» και αποδει- 

κνύοντας στην πράξη την ευαισθησία, την έγνοια μας. τη 

βούλησή μας να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας  
απέναντι στο π α ιδ ί ως γονείς και ως άνθρωποι.»

Με αφορμή την εκδήλωση, η Πρόεδρος του «ΕΛΙ- 

ΖΑ», κα Μαρίνα Καρέλλα, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα 

είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Μέσα από το «ΕΛΙ- 

ΖΑ» προσπαθούμε καθημερινά να δυναμώσουμε την αλυ
σίδα προστασίας των παιδιών που μας χρειάζονται σε όλη 

την Ελλάδα. Είμαστε ο μοναδικός οργανισμός, που εκπαι
δεύει επαγγελματίες. που φροντίζουν παιδιά, αλλά και τα 

ίδια τα παιδιά και τους γονείς τους. Σήμερα ξεκινά η συ
νεργασία του ΕΛΙΖΑ μ ε  την Ελληνική Αστυνομία. Μ ε τους 

ανθρώπους που στις δύσκολες και επείγουσες στιγμές, 
βρίσκονται δίπλα σε όλους τους πολίτες και φυσικά στα 
παιδιά μας. Το 2018 ξεκινάμε την Πανελλαδική Επιμόρ
φωση του Σώματος. Είναι μ ια  κοινή προσπάθεια και ένας 

στόχος. Η  προστασία των κακοποιημένων παιδιών. Η εκ 
παίδευση δεν σταματά ποτέ. Τα παιδιά μας χρειάζονται και 

είμαστε σίγουροι ότι μ α ζ ί θα τα καταφέρουμε.» ■

Το «ΕΛΙΖΑ» είναι μία Ελληνική εξε ιδ ι-  

κευμένη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που 

ασχολείται με την προστασία και προα
γωγή των δικαιωμάτων των παιδιών που 

έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν 

κακοποίηση ή παραμέληση, και η μόνη που 

δίνει έμφαση στην προσχολική ηλικία.

Τ !  Ε ΤΑ ΙΡ ΙΑ

ΐ ΚΑΤΑΤΗΣ
J h - i_ _ 1 Κ Α Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Η  ΤΟΥ Π ΑΙΔ ΙΟ Υ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ
«ΕΙΚΟΝΕΣ & ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ‘40»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Στο πλαίσιο της εθν ικής επετείου της 28ης Οκτωβρί

ου, το Α ρχηγείο  της Ελληνικής Αστυνομίας δ ιορ- 

γάνωσε τη θεματική  σειρά εκδηλώσεων: «Εικό

νες και μνήμες του '40».

Πρόκειται για ένα αφιέρωμα, ιστορικού χαρακτήρα, για 

το έπος του 1940, ηου περιλαμβάνει σύνθεση λόγου, ε ικό 

νων και ήχου της εποχής και πραγματοποιείται με τη συμ

μετοχή αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων του Σώμα

τος. Το αφιέρωμα περιλαμβάνει ένα θεατρικό αναλόγιο, 

μέσα από το οποίο, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να «ταξι

δέψουν» στην ιστορική εκείνη εποχή, συνοδεία προβολής 

γνωστών, αλλά και σπάνιων βίντεο του Πολεμικού Μουσεί

ου, διανθισμένων με λογοτεχνικά αποσπάσματα, τραγούδια 

και ηχητικά εκείνης της περιόδου. Επιπλέον, περιλαμβάνει 

το θεατρικό μονόπρακτο «0 φανταράκος», του Αλέκου Σα- 

κελλάριου, όπου παρουσιάζεται η αγωνία μίας απλής ο ικο

γένειας της εποχής, που περιμένει την επιστροφή του γιου 

της από το μέτωπο, μετά την είσοδο των γερμανικών στρα

τευμάτων στην Ελλάδα, την άνοιξη του 1941.

Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυρια

κή 29 Οκτωβρίου, στο Δημοτικό θέατρο Πεύκης, παρου

σία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά

τηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα. ο οποίος στον χα ιρετι

σμό του επεσήμανε: «Αυτονόητο είναι, πως οι στάσεις και 

οι πράξεις ανδρείας, αυτοθυσίας και ηρωισμού ενός λα
ού. όπως εν προκεψένω του Ελληνικού λαού κατά την2 8  

Οκτωβρίου 1940. αποτελούν φωτεινό ορόσημο για τις επό
μενες γενιές, καθορίζουν το «ειδικό βάρος» του λαού αυ

τού στην παγκόσμια συλλογική συνείδηση και προσδιορί

ζουν τη μελλοντική του προοπτική.
Αυτή λοιπόν, η συνάντηση της Ελλάδας μ ε  την Ιστο

ρία. την 28 ' Οκτωβρίου 1940. έμελλε ν 'αφήσει βαθύ, ευ 
διάκριτο και ανεξίτηλο, το αποτύπωμά της στη συλλογική 

ιστορική μνήμη και να επιβεβαιώσει, για ακόμη μ ια  φο
ρά. πως οι έννοιες του θάρρους, της αξιοπρέπειας, της 

φιλοπατρίας, της αυτοθυσίας και του φιλότιμου δενέπα- 
φαν ποτέ να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ψυ

χοσύνθεσης του Ελληνικού λαού.

Μ ' έναν τρόπο απλό, δωρικό, ανεπίδεκτο οποιοσδή
ποτε παρερμηνείας και απολύτως συνεπή προς τις κλη

ρονομικές του καταβολές. ο λαός μας έδειξε, πως η χώ

ρα στην οποία γεννήθηκαν οι υψηλές έννοιες της δημο
κρατίας. της ελευθερίας και του ορθού λόγου δεν είναι 

ποτέ δυνατόν να συμβιβαστεί και να υποκύψει στην τυ
ραννία. στο σκοταδισμό και στο άδικο · δεν είναι ποτέ δυ

νατόν να αποδεχτεί τις σχιζοφρενικές κοσμοθεωρίες πε-
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ρ ίφ υ λετική ς  ανωτερότητας ούτε τις νοσηρές αντιλήψεις 

και τη μισαλλοδοξία του ολοκληρωτισμού.
Σ 'εμάς, λοιπόν, τους απόγονους εκείνων, που μ ε  τη 

στάση και τις πράξεις τους μας δίνουν το δικαίωμα να 

θυμούμαστε, να ανατρέχουμε και να εορτάζουμε μ ε  υπε

ρηφάνεια την πολύτιμη παρακαταθήκη που μας κληρο

δότησαν. έλαχε η ύψιστη τιμή, μα  συνάμα η βαριά υπο

χρέωση να διαφυλάξουμε, να σεβαστούμε, να τιμήσου

μ ε  την εθνική αυτή κληρονομιά και να διακονήσουμε τις 

επόμενες γενιές μ ε  τα μηνύματα και τις επιταγές της.

Τα μηνύματα και τις επιταγές, που την κρίσιμη αυ
τή περίοδο που διανύουμε, ε ίνα ι εξα ιρετικά  επίκαιρα  

και σημαντικά. Γατί. αν κάτι χρειαζόμαστε περισσότερο, 

ίσως, από οτιδήποτε άλλο για να ξεπεράσουμε τις συνέ
πειες της δημοσιονομικής κρίσης, να ανασυντάξουμε ως 

χώρα και ως κοινωνία τις δυνάμεις μας και να επανέλ
θουμε οριστικά σε ρυθμούς ανάπτυξης και προόδου δεν  

είναι τίποτε άλλο παρά η ψυχική δύναμη, η σύμπνοια, η 

ομόνοια, η αλληλεγγύη μεταξύ μας και η ομόθυμη συμ

μετοχή στην κοινή προσπάθεια.
Αυτό ακριβώς είναι και το βασικό μήνυμα της αποψινής 

εκδήλωσης. Ενωμένοι, η Πολιτεία και η τοπική Κοινωνία, η 
Ελληνική Αστυνομία και ο Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης. 

ανατρέχουμε στις Μνήμες του '40μέσω της «δύναμης» της 
εικόνας και του μεστού πεζού και ποιητικού λόγου του θε

ατρικού αναλογίου, καθώς και του γνωστού μας «φανταρά- 
κου» του Αλέκου Σακελλάριου. αναλογιζόμαστε την ευθύνη 

και το χρέος μας έναντι της βαριάς πατροπαράδοτης εθνι
κής μας κληρονομιάς και συνδέουμε στη σκέψη, στη συ

νείδησή και στη βούλησή μας. τον εορταστικό λόγο και τη 

θύμηση της 29'ς Οκτωβρίου 1940μ ε  την εκούσια υποχρέ

ωση ν'αποδειχτούμε άξιοι αποδέκτες των μηνυμάτων και 
των επιταγών της- επιδεικνύοντας την υπευθυνότητα, τη

συνέπεια, την αλληλεγγύη και τη συνοχή που πάντοτε στις 
δύσκολες φάσεις της ιστορικής μας διαδρομής μας χαρα

κτηρίζουν. ως λαό. αλλά που δυστυχώς σε περιόδους ομα- 

λότητας και ευμάρειας απωθούμε στο υποσυνείδητό μας.

Ας ανασύρουμε λοιπόν στη μνήμη μας τις «Εικόνες 

και Μνήμες του '40» κ ι ας επαναφέρουμε στη συνείδη

σή μας το χρέος μας απέναντι στις προγονικές παρακα

ταθήκες αλλά και στις επόμενες γενιές, που θα μας δ ι

αδεχτούν.

Ολοκληρώνοντας αυτές τις λίγες σκέψεις επι τρέψτε μου 

να ευχαριστήσω θερμά το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Νο
μικού Προσώπου «Περιβάλλον - Αθλητισμός - Πολιτισμός» 

(Π.Ε.Α.Π.). του δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης. για τη διάθε

ση του Δημοτικού Θεάτρου Πεύκης και τη σύμπραξή τους 
στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης, καθώς επίσης.

► την κυρία Τίνα Σακελλάριου για την παραχώρηση των 

δικαιω μάτω ν του θεατρ ικού έργου «ο φανταράκος»

► το Πολεμικό Μουσείο, για το υλικό που μας παραχώρησε

► τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελληνικής Κεραμ ικής Τέ

χνης, κύριο Ν ικόλαο Βαλλάτο, για τη δωρεάν παρα

χώρηση του χώρου για τις πρόβες κα ι την προετοι

μασία της εκδήλω σης

► την ψυχή του εγχειρήματος, το συνάδελφο Γιώργο 

Μπασιάκο, τους σ υντελεσ τές κα ι όλους όσοι, με 

οποιονδήποτε τρόπο, συμμετείχαν στην οργάνωση 

κα ι τη πραγματοποίηση της εκδήλω σης κα ι βεβαίως

► όλους εσάς που τ ιμ ά τε  με την παρουσία σας την 

πρωτοβουλία μας κα ι συμμετέχετε στο σκοπό που 

η πρωτοβουλία αυτή υπηρετεί' έναν σκοπό, που δεν 

ε ίνα ι άλλος από τη συνοχή, τη σύμπνοια, την αλλη

λεγγύη μεταξύ των μελών της Ελληνικής κοινωνίας, 

ως απόρροια της συμβολικής δύναμης κα ι των δ ια 

χρονικών μηνυμάτων της 28ης Οκτωβρίου 1940.
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Επιτρέψτε μου. ακόμη, να διαβεβαιώσω το δήμαρχο 

του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεΰκης. τους συναδέλφους 

μου. αλλά κα ι την Ελληνική κοινωνία, τον απλό πολί

τη, πως η Ελληνική Αστυνομία είνα ι παρούσα, θα είνα ι 

πάντοτε παρούσα, όχι μόνον στις δύσκολες ώρες αλ

λά κάθε στιγμή του 24ώροσ εκπληρώνοντας μ ε  υπευ

θυνότητα. επαγγελματισμό κα ι ευαισθησία την εθνική  

και κοινω νική της αποστολή, προστατεύοντας τη χώρα 

και την κοινωνία, καταπολεμώντας το έγκλημα σ ' όλες 

τις μορφές του. αντιμετωπίζοντας οποιαδήποτε πράξη 

ή απειλή επ ιχε ιρε ί να διασπάσει την κοινω νική συνο

χή κα ι να διασπείρει αίσθημα φόβου και ανασφάλει

ας στους πολίτες».

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο ιστορικός - συγγραφέ

ας Σαράντος Καργάκος. ο ι ηθοποιοί κα Τ ιτίκα Σαριγκού- 

λη κα ι κ. Κώστας Πρέκας. ο ποιητής Αυγερ ινός Ανδρέ- 

ου. ο ι ζω γράφοι κ. Γεώργιος Σταθόπουλος κα ι κ. Γιάν

νης Αδαμάκης, ο Πρόεδρος της Π ανελλήνιας Ένωσης 

Κεραμιστών κα ι Αγγγειοπλαστών κ. Ν ικόλαος Βαλάτος 

κα ι μέλη του Δ ιο ικη τικού  Συμβουλίου Δήμου Λ υκόβρυ

σης - Πεύκης.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, παραβρέθηκαν ο 

Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου, Αντιστράτηγος Μ ι

χαήλ Καραμαλάκης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νο

τίου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάκας, ο Προϊστάμε

νος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληρο

φορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτη

γος Γεώργιος Κωτσάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφά

λειας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής, ο Προϊστάμενος 

του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυνα

μικού. Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, ο Προϊστάμενος 

Κλάδου Τάξης. Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος, Δ ιευ-
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Ελληνική Αστυνομία

“Εικόνες και Μνήμες του 40

θεατρικό αναλόγιο & βεατρυιό μονόπρακτο 
-ο φανταρόκος' του Αλίκου Σακελλάριοο

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μπασιάκος

χορηγού

προετοιμασία της εκδήλωσης

·Κ Η Κ Η  β

. Χν. Αστ. Υπαλ. Ν. Λάρισας 

• Έν. Μ-κών ΙΛ . Α Ι  Θεσσαλίας

. Ι.ΡΛ- ΤΑ-Λάριοας

. Τν. Λατ. Υπαλ. Ν Καρδίτσας 
.  LP.A. -Τ.Δ. ΚβρόΙτοας

θυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου, αστυνομικό και πολιτι

κό προσωπικό. Παρέστησαν επίσης, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Α- 

ΞΙ.Α.. κ. Ιωάννης Κατσιαμάκας και ο Πρόεδρος Πανελλήνι

ας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων 

κ. Ηλίας Παπαευθυμίου.

Μ ε το πέρας της εκδήλω σ ης π ραγματοπ οιήθηκε 

ανταλλαγή τιμητικώ ν πλακέτων κα ι δώρων.

Η εκδήλωση «Εικόνες και μνήμες του ‘40». συνολικά, 

παρουσιάστηκε σε εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν 

στις ακόλουθες τοποθεσίες:

•  στο Δήμο Ζωγράφου

4° Λ ύκε ιο  Ζωγράφου - 30 Οκτωβρίου 2017

•  στο Δήμο Πεντέλης

Πολιτιστικό Κέντρο Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων 

Δήμου Π εντέλης - 31 Οκτωβρίου 2017

•  στο Δήμο Φυλής

2° Γυμνάσιο Ζεφυρ ίου -  3 Ν οεμβρίου 2017

•  στο Δήμο Αργυρουπόλεως

Π ολιτισ τικό  Συνεδρ ιακό Κέντρο «Μ ίκης θ εοδω ρά - 

κης» - 5 Ν οεμβρίου 2017

•  στο «ΦΑΡΟ» Τυφλών

Αθήνας 17 & Δοϊράνης. Καλλιθέα - 6 Νοεμβρίου 2017

•  στο Δήμο Περάματος

Δημαρχιακό Μέγαρο - θ Ν οεμβρίου 2017

•  στο Δήμο Λαρισαίων

Δ ημοτική  Π ινακοθήκη Λάρισας. Μ ουσείο ΓΙ. Κατσί- 

γρα -1 0  Ν οεμβρίου 2017

•  στο Δήμο Καρδίτσας

Δημοτικό Κινηματοθέατρο Καρδίτσας -12  Νοεμβρίου 

2017 & 13 Ν οεμβρίου 2017

•  στο Δήμο Βάρης -  Βούλας -  Βουλιαγμένης

Αίθουσα Ιωνία -1 5  Ν οεμβρίου 2017

Σημειώ νετα ι ότι σε όλες τις  εκδηλώ σεις η ε ί

σοδος ήταν ελεύθερη  για το κοινό.

0  κύκλος των παρουσιάσεων ολοκληρώ θη

κε τη Δευτέρα 21 Ν οεμβρίου με την αποχαιρε

τιστήρια εκδήλω ση στη Σχολή Αξιω ματικώ ν της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Την εκδήλω ση παρακο

λούθησε το σύνολο των Δ οκίμω ν Υπαστυνόμων 

της Σχόλης, μαζί με το Δ ιο ικητή  της Αστυνομι

κής Ακαδημίας. Υποστράτηγο Παναγιώτη Κορ- 

δολαίμη κα ι το Δ ιο ικητή  της Σχολής Α ξιω ματι

κών. Αστυνομικό Δ ιευθυντή  Βασ ίλειο  Ρόκκο.

Οι εκδηλώ σεις πραγματοποιήθηκαν με την 

ευγεν ική  υποστήριξη των: ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ. ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΔΙΟΣ. 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ). ■
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Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, στο πλαίσιο εκ τέ 

λεσης εντάλματος σύλληψης του Ειδικού Ε φ έ- 

τη Ανακριτή, σχετικά με την αποστολή παγιδευ- 

μένων δεμάτων -  βομβών, το Μάρτιο του 2017 με διά

φορους αποδέκτες, σε χώρες της Ευρωπαϊκής'Ενωσης 

αλλά κα ι την 25/05/2017 με αποδέκτη τον πρώην Πρω

θυπουργό Λουκά Παπαδήμο, προχώρησε στη σύλληψη 

29χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Αθήνας.

0  29χρονος συνελήφθη την 28/10/2017. εξερχόμενος 

από πολυκατοικία, όπου ε ίχ ε  νο ικ ιάσει διαμέρισμα, με τη 

χρήση πλαστών στοιχείω ν ταυτότητας, ενώ στην κατοχή 

του έφ ερ ε (3) ταξιδ ιω τικούς σάκους, τσαντάκι μέσης και 

σακούλα σκουπιδιών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

► 8 πλαστές ταυτότητες

► 2 πιστόλια δ ιαμετρήματος 9m m  κα ι 300 φυσίγγια 

► πλαστικό τάπερ με ολόκληρο ω ρολογιακό εκρηκτικό  

μηχανισμό, χωρίς εκρηκτ ική  ύλη 

► δοχείο, βάρους 3310 γραμμαρίων, με άγνωστη στερεή ουσία 

► δοχείο, βάρους 8830 γραμμαρίων, με άγνωστη στερεή 

ουσία, πιθανώς ζελατινοδυναμίτιδα 

► 3 τεμάχια, βάρους 200 γραμμαρίων έκαστο, στερεός 

ουσίας, πιθανώς ΤΝΤ

► πλήθος πυροκροτητών (κοινών κα ι ηλεκτρικώ ν), φυ- 

τιλιών, κροτίδων κα ι ηλεκτρ ικώ ν σπίρτων

► φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

► επ ιστολικο ί φ άκελο ι κα ι αυτοκόλλητες μηχανογρα

φ ημένες ετ ικ έτες

► 3 συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB),

► 2 πλαστικά επιτραπέζια ρολόγια

► 2 ξύλινα μανταλάκια, στο σημείο κλεισίματος των οποί

ων υπήρχαν προσαρμοσμένες 2 μεταλλικές πινέζες

► πλαστικό μανταλάκι. με επ ικολλημένο κομμάτι χαρ

τιού με άγνωστη στερεή ουσία

► συσκευασίες με ράβδους σιλικόνης, πιστόλι σιλικόνης, 

συσκευασίες κόλλας, μονω τικές τα ιν ίες και πλήθος 

μπαταριών και εργαλείων (κόφτες, πένσες, μέτρα κ.λη.)

► τεμάχια  χαρτονιού με δ ιαγραμμίσεις

► φορητή συσκευή μέτρησης τάσης ρεύματος

► 2 κινητά τηλέφωνα. 5 πακέτα σύνδεσης κ ινητής τη 

λεφω νίας κα ι 5 κάρτες μνήμης

► 61,7 γραμμάρια ινδ ικής κάνναβης, καθώς και

► το χρηματικό ποσό των 840 ευρώ

Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ο ικ ία

από την οποία εξήλθε ο συλληφθείς, βρέθηκαν κα ι κα 

τασχέθηκαν:

► κινητό τηλέφωνο

► φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

► κάρτα s im
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► πλήθος εναυσματικών φ ιτ ιλ ιώ ν κροτίδων κα ι

► πλαστικό δοχείο με ποσότητα υγρού 

Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω οικία είχε ενοικιαστεί με πλαστά 

στοιχεία ταυτότητας ημεδαπού, από το Δεκέμβριο του 2015, 

ενώ είχε πληρωθεί το ενοίκιο έως και το Δεκέμβριο του 2017. 

Μετά τη σύλληψη του δράστη, πρωινές ώρες της 31/10/2017 

πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα και σε ισόγειο διαμέρι

σμα στην περιοχή των Εξαρχείων. Στο διαμέρισμα, το οποίο 

ο 29χρονος συλληφθείς είχε νοικιάσει μέσω internet, για το 

χρονικό διάστημα από 26 έως 31 Οκτωβρίου 2017, βρέθηκαν 

μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν φορητός ηλεκτρονικός υπο

λογιστής, κινητό τηλέφωνο και είδη ρουχισμού.

Η σε βάρος του ποινική δίωξη αφορά στη συγκρότηση - 

ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση 

τρομοκρατικών πράξεων του άρθρου 187Α παρ. 1 του Π.Κ., 

τρομοκρατικές πράξεις προμήθειας - κατοχής - κατασκευ

ής εκρηκτικών υλών με σκοπό τη χρήση τους για πρόκληση 

κοινού κινδύνου σε ξένα πράγματα και κινδύνου για άνθρω

πο. από κοινού και κατά συρροή, τελεσθείσες με τρόπο, σε 

έκταση και υπό συνθήκες, που είναι δυνατό να βλάψουν, σο

βαρά. τη χώρα και με σκοπό να εκφοβίσουν, σοβαρά, έναν 

πληθυσμό και να βλάψουν σοβαρό και να καταστρέψουν 

τις θεμελιώδεις συνταγματικές, πολιτικές, οικονομικές δο

μές της χώρας, τρομοκρατικές πράξεις παράνομης κατοχής 

πιστολών - πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, με σκοπό 

τον παράνομο εφοδιασμό οργανώσεων, από κοινού και κατά 

συρροή, τελεσθείσες με τρόπο, σε έκταση και υπό συνθήκες, 

που είναι δυνατό να βλάψουν σοβαρά τη χώρα και με σκο

πό να εκφοβίσουν, σοβαρά έναν πληθυσμό και να βλάψουν, 

σοβαρό και να καταστρέψουν τις θεμελιώδεις συνταγματι

κές, πολιτικές, οικονομικές δομές της χώρας, πλαστογρα

φία μετά χρήσεως δημοσίων εγγράφων, κατά συρροή, με 

σκοπό την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων του άρθρου 187Α 

παρ. 1 του Π.Κ., δ ιακεκρ ιμένη 

περίπτωση κλοπής από κοι

νού, τελεσθείσα, από δύο 

ή περισσότερους δράστες, 

που είχαν ενωθεί και δι- 

έπρατταν κλοπές κατ' 

επάγγελμα, με σκοπό 

την τέλεση τρομο

κρατικών πράξεων 

του άρθρου 187Α 

παρ 1 του Π.Κ. κα

θώς και για δ ιακί

νηση ναρκωτικών 

ουσιών (αγορά - 

κατοχή).
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Το σύνολο των αντικειμένων - πειστηρίων, που κατασχέθη

καν κατά τη διάρκεια των ερευνών για τη συγκεκριμένη υπό

θεση, απεστάλησαν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ

νών της Ελληνικής Αστυνομίας, για εργαστηριακές εξετάσεις.

Μ έχρ ι στιγμής, από τ ις  εργα σ τηρ ια κές εξετά σ ε ις  

έχουν προκύψει τα ακόλουθα:

► σε πειστήρια που βρέθηκαν - κατασχέθηκαν κατά τη 

δ ιενέργεια  σωματικής έρευνας στον 29χρονο συλλη- 

φθέντα κα ι ειδ ικότερα σε συσκευή αποθήκευσης ψη

φιακών δεδομένων (USB) και σε καπέλο τύπου τζόκεϊ, 

ανιχνεύθηκε ένας κύριος γενετικός τύπος ατόμου

► τα στοιχεία του παραπάνω γενετικού  τύπου εμπ ερ ιέ

χονται, ως κύρια, κα ι στα μίγματα γενετικώ ν υλικών, 

που α ν ιχνεύθηκαν σε α ντικε ίμ ενα -π εισ τήρ ια . που 

βρέθηκαν - κατασχέθηκαν κατά τη δ ιενέργε ια  της 

ίδ ιας σω ματικής έρευνας κα ι συγκεκριμένα  σε κα 

πάκι μπουκαλιού κα ι σε πορτοφόλι

Ο παραπάνω γενετικός τύπος ταυτίζετα ι με τον γ ε 

νετ ικό  τύπο ατόμου, που ανιχνεύθηκε σε ταινία, σε έναν 

από τους οκτώ (8) συνολικά παγιδευμένους με Αυτοσχέ

διο Εκρηκτικό Μηχανισμό (Α.Ε.Μ.) φακέλους, ο ι οποίοι 

εντοπίστηκαν την 20 Μαρτίου 2017 στο κέντρο διαλογής 

των ΕΛ.ΤΑ. στο Κρυονέρι Αττικής κα ι είχαν ως παραλή

πτες. πρόσωπα ευρωπαϊκών κα ι δ ιεθνών Οργανισμών.

Τα στοιχεία του παραπάνω γενετικού τύπου εμπεριέχονται:

► στον γενετικό τύπο που προέκυψε από ανάμειξη βιολογι

κών υλικών και προσδιορίστηκε σε κολλητική ταινία, που 

βρέθηκε εντός του οχήματος, όπου έλαβε χώρα έκρηξη 

Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού Μηχανισμού (Α.Ε.Μ ), περιε

χομένου σε φάκελο αλληλογραφίας, με παραλήπτη τον 

πρώην Πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο, καθώς και

► σε γενετ ικο ύ ς  τύπους που ανιχνεύθηκαν σε α ντι

κείμενα  - πειστήρια, που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο 

υπόθεσης φθορών σε καταστήματα κα ι οχήματα, κα 

θώς κα ι επ ιθέσεων εναντίον αστυνομικών δυνάμεων, 

κατά τη δ ιάρκεια  επεισοδίων, που έλαβαν χώρα στο 

κέντρο της Αθήνας την 11 Μαΐου 2011. ■
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I ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Δ ΙΑ Λ ΕΥΚ Α Ν ΣΗ  της ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Ασφάλειας Απικής κατάφερε να δια- 

λευκάνει πλήρως την ανθρωποκτονία 53χρονου δι

κηγόρου. που διαπράχθηκε την 12/10/2017, στο δι

κηγορικό του γραφείο, στην οδό Ασκληπιού, στην Αθήνα.

Όπως π ρόεκυψ ε από τη εξονυχ ισ τική  έρευνα  του 

Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευ

θερίας. εμπ λεκόμενο ι στην υπόθεση της ανθρωποκτονί

ας ε ίνα ι πέντε υπήκοοι Αλβανίας. Οι δύο - ηλ ικ ίας 32 και 

30 ετών - ε ίνα ι οι φ υσ ικο ί αυτουργοί της ανθρωποκτο

νίας. ενώ οι υπόλοιποι τρε ις  - 34. 35 κα ι 40 ετών - είνα ι 

ο ι ηθ ικο ί αυτουργοί, ο ι οποίοι κρατούνται στο Κατάστη

μα Κράτησης Κορυδαλλού, για άλλη ποινική υπόθεση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το πρωί της 12 Οκτώ- 

βριου. άγνωστος άνδρας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 

52χρονο δικηγόρο και ζήτησε συνάντηση για το απόγευμα 

της ίδιας ημέρας, επικαλούμενος ότι πρόκειται να συζητή

σουν για ποινική υπόθεση. Την 18:45' ώρα. οι δυο δράστες 

πήγαν στο δικηγορικό γραφείο και αρχικά ζήτησαν από το 

δικηγόρο και ένα συνεργάτη του. επίσης δικηγόρο, την ανά

ληψη υπεράσπισης συγγενικού τους προσώπου, που κρα

τείτο για απροσδιόριστο λόγο στη ΓΑ.Δ.Α. Σε μεταγενέστερο 

χρόνο, ένας από τους δράστες εξήλθε του γραφείου, με το 

πρόσχημα να φέρει από το αυτοκίνητο χρήματα για προκα

ταβολή και επανήλθε μετά την πάροδο λίγων λεπτών. Κατά 

την πρόοδο της συζήτησης, χωρίς να παρέχουν περισσότε

ρα στοιχεία για το άτομο, την υπεράσπιση του οποίου επι

θυμούσαν να αναθέσουν στο δικηγορικό γραφείο, απροει

δοποίητα, εμφάνισαν πιστόλια, με τα οποία απείλησαν και 

ακινητοποίησαν τους δυο δικηγόρους. Στη συνέχεια, αφού

προηγουμένως τους αφαίρεσαν τα χρήματα που είχαν επά

νω τους, τους απομόνωσαν σε διαφορετικά γραφεία, όπου 

ένας από τους δράστες πυροβόλησε τον 52χρονο δικηγό

ρο μία φορά στη θωρακική χώρα, με αποτέλεσμα να τον 

τραυματίσει θανάσιμα.

Η Δ ιεύθυνση Α σφάλειας Αττικής, αναλαμβάνοντας 

τη δ ιερεύνηση της υπόθεσης, ανίχνευσε, από τα πρώιμα 

στάδια, ενδ ε ίξ ε ις  που οδηγούσαν σε συγκεκρ ιμένα  πε

δία ερευνών, όπου εστιάστηκε το προανακριτικό έργο.

Ε ιδικότερα, η ανάλυση του τόπου του εγκλήματος, σε 

συνδυασμό με επ ιμέρους στοιχεία, όπως η επιλογή του 

χώρου κα ι του χρόνου διάπραξης της ανθρωποκτονίας, 

ο τρόπος προσέγγισης του θύματος, η κατόπτευση του 

περιβάλλοντος χώρου, ο πυροβολισμός από ιδ ια ίτερα  

κοντινή απόσταση σε ζωτικά όργανα, συγκροτούσαν εν

δ ε ίξ ε ις  οι οποίες παραπέμπουν σε προσεκτικό σχεδ ία 

σμά κα ι προπαρασκευαστικές ενέργειες, που δεν συνά- 

δουν με την εκδοχή της ληστείας ως κίνητρο. Στο πλαίσιο 

αυτό, αξιολογώντας, αναλύοντας κα ι παραμετροποιώ- 

ντας τα ερευνητικό  δεδομένα, ο ι αστυνομικοί προσανα- 

τολίστήκαν σε υπόθεση, που έχ ε ι τα χαρακτηριστικά της 

«κατά παραγγελία» ανθρωποκτονίας. Όπως δ ιακρ ιβώ 

θηκε ο ι ηθ ικο ί αυτουργοί παρήγγειλαν στους φυσ ικούς 

αυτουργούς, έναντι χρηματικής αμοιβής, να εκφοβ ίσουν 

κα ι να αποσπάσουν εκβ ιαστικά  από τον 52χρονο δ ικη 

γόρο. στοιχεία, που σχετίζονται με την ποινική υπόθεση 

για την οποία κρατούνται στις φ υλακές κα ι στην οποία 

ο δολοφονηθείς ε ίχ ε  αναλάβει την εκπροσώπηση ενός 

από τους κατηγορούμενους.
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Στο πλαίσιο των ερευνών συγκροτήθηκε ειδ ική  επ ιχει

ρησιακή ομάδα για τον εντοπισμό των φυσικών αυτουρ

γών και έτσι συνελήφθη ο 32χρονος. σε καταυλισμό ΡΟΜΑ 

στην Πάτρα, όπου είχε καταφύγει για να αποφύγει την σύλ

ληψη και να αναζητήσει τρόπους διαφυγής στο εξωτερικό. 

Όπως διακριβώθηκε, πρόκειται για το άτομο που πυρο

βόλησε το δικηγόρο, ενώ ο ίδιος ε ίχ ε επικοινωνήσει τη

λεφωνικά μαζί του για να κλείσει το ραντεβού. Επιπλέον, 

ε ίχε παραλάβει ως προκαταβολή, για τη διεκπεραίωση της 

«παραγγελίας» που του ε ίχε ανατεθεί, το χρηματικό ποσό 

των 3.000 ευρώ. Ο συλληφθείς δράστης είναι δραπέτης των 

Φυλακών Κασσάνδρας, καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο 

ε ίχ ε παραβιάσει τακτική άδεια που ε ίχε λάβει. Η παρουσία 

του στο χώρο του δικηγορικού γραφείου πιστοποιείται και 

από τμήματα δακτυλικών του αποτυπωμάτων, που βρέθη

καν κατά την εξερεύνηση του χώρου.

Επίσης, στο πλαίσιο των ερευνών, την 29 Οκτώβρι- 

ου 2017. πραγματοποιήθηκε έρευνα σε διαμέρισμα στη 

Καλλιθέα, όπου διέμεναν οι φυσ ικο ί αυτουργοί, μαζί με 

ομοεθνή τους, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή όπλων 

κα ι εκρηκτικώ ν υλών, χωρίς από τα στοιχεία που υπάρ

χουν μέχρι στιγμής να προκύπτει εμπλοκή του στην αν

θρωποκτονία.

Κατά την έρευνα, μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

► πιστόλι με γεμ ιστήρα κα ι (10) φυσίγγια.

► πολεμικό τυφ έκ ιο , με γεμιστήρα κα ι (30) φυσίγγια,

► (118) φυσ ίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

► (3) γεμ ισ τήρες δ ιαφόρων όπλων.

► χειροβομβίδα,

► (2) πλήρεις αστυνομικές στολές, εκρηκτική  ύλη, πυ

ροκροτητής κ.λπ. αντικείμενα.

Όπως προέκυψε, οι δράστες διέμεναν στο συγκεκριμένο 

διαμέρισμα μέχρι και τη διάπραξη του εγκλήματος, οπότε 

αναγκάστηκαν να διαφύγουν, προκειμένου να αποφύγουν 

τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, στο πλαί

σιο των ερευνών εξιχνιάστηκε και υπόθεση διπλής απόπει

ρας ανθρωποκτονίας σε βάρος υπηκόων Αλβανίας, τον πε

ρασμένο Σεπτέμβρη στην περιοχή της Καλλιθέας, με δρά

στη τον 32χρονο συλληφθέντα, φυσικό αυτουργό της αν

θρωποκτονίας του δικηγόρου.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό παρελθόν των δραστών, προέκυψε ότι:

► Ο 32χρονος υπήκοος Αλβανίας, δραπέτης Καταστή

ματος Κράτησης, δεν επέστρεψε ύστερα από τακτική 

άδεια, που του χορηγήθηκε. Κατά το παρελθόν έχε ι κα- 

τηγορηθεί για βιασμό, ληστεία, παράνομη κατακράτηση, 

κλοπές, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, 

απειλή, αντίσταση, καθώς και παράβαση των νόμων για 

τις εξαρτησιογόνες ουσίες και τους αλλοδαπούς.

► Ο 30χρονος υπήκοος Αλβανίας, που ταυτοποιήθηκε 

κα ι αναζητείται, έχ ε ι κα τηγορηθείγ ια  σωρεία λησ τει

ών κα ι παράβαση της νομοθεσ ίας για τα όπλα.

► Οι τρεις (3) ηθικοί αυτουργοί, έγκλειστοι σε Κατάστημα 

Κράτησης, έχουν κατηγορηθεί από κοινού για εγκλη

ματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συ

ναυτουργία και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Υπο

στράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης μετά την παρουσία
ση της υπόθεσης δήλωσε σχετικά: «θα ήθελα να συγχα

ρώ όλο το προσωπικό, που εργάστηκε για τη διαλεύκανση 

της υπόθεση αυτής κα ι κυρίω ς το Τμήμα Εγκλημάτων κατά  

Ζωής κα ι Προσωπικής Ελευθερίας για την υποδειγματική  

έρευνα και τον εξα ιρετικό  χειρ ισμό της υπόθεσης, σε όλα 

τα επίπεδα, καθώ ς επίσης κα ι τη Δ ιεύθυνση Εγκληματολο

γ ιώ ν  Ερευνών για την εξα ιρ ετική  συμβολή της στο πεδίο 

της εξερεύνησης και της ταυτοποίησης των πειστηρίων.

Ως Ελληνική Αστυνομία, δ ια τηρούμε τα ποσοστά ε ξ ι-  

χνίασης των ανθρωποκτονιώ ν στη χώρα μας. σ ε επ ίπ ε

δα αξιομνημόνευτα  για τα ευρω παϊκά κα ι δ ιεθνή  αστυ

νομ ικά  πρότυπα.

Επ ιτελούμε το καθήκον μ α ς  απέναντι στο κο ινω νικό  

σύνολο κα ι κυρ ίω ς απέναντι σ τις  ο ικο γένε ιες  των θυμά 

των. που στερούνται αγαπημένα τους πρόσωπα». ■
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Η υπόθεση δολοφονίας 32χρονης εφοριακού, που δη

μιούργησε αίσθηση στην κοινωνία, λόγω του βίαι

ου τρόπου και της αγριότητας με την οποία διαπρά- 

χτηκε. εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζω

ής & Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλει

ας Αττικής. Μια μεθοδική έρευνα 20 ημερών, που ξεκίνησε 

από την ημέρα της ανθρωποκτονίας, την 18" Οκτώβριου, στο 

Β ' Νεκροταφείο Αθηνών, ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό 

του δράστη, την προσαγωγή του στη Διεύθυνση Ασφάλειας 

Αττικής και την επακόλουθη σύλληψη του. με ένταλμα σύλ

ληψης. Πρόκειται για ημεδαπό 58 χρονών, που έχει απα

σχολήσει κατ' επανάληψη τις αστυνομικές Αρχές για κλο

πές και παραβάσεις της νομοθεσίας για όπλα και ναρκωτικά.

Οι αστυνομικοί, με βάση τα ευρήματα της αυτοψίας και 

τα επιμέρους δεδομένα που προσδιόριζαν τη μορφολογία 

της υπόθεσης, προσανατολίστηκαν σε συγκεκριμένα ερευ

νητικά πεδία, αποκλείοντας εκδοχές και ενδεχόμενα, που 

δεν ήταν συμβατά με τα δεδομένα της υπόθεσης και κατευ- 

θύνθηκαν στην περιπτωσιολογία της ανθρωποκτονίας, με κ ί

νητρο τη ληστεία. Στη συνέχεια σχηματοποιήθηκε το «προ

φίλ» του δράστη, τα «βήματα» και οι ενέργειες του μετά το 

έγκλημα και οι έρευνες διευρύνθηκαν σε διάφορα σημεία

του κέντρου της Αθήνας, με αποτέλεσμα να ταυτοποιηθούν 

τα στοιχεία του και να συνδεθεί η παρουσία του με το χώρο 

του εγκλήματος. Στο τελικό στάδιο, με τον εντοπισμό και τη 

σύλληψη του. διαλευκάνθηκε πλήρως η υπόθεση, δ ιευκρ ι

νίστηκαν τα στοιχεία που αφορούσαν στον τρόπο που ενήρ- 

γησε στον επίμαχο τόπο και χρόνο και επιβεβαιώθηκαν πλή

ρως το κίνητρο και τα αίτια της ανθρωποκτονίας. Συγκεκρι

μένα. το απόγευμα της 18 Οκτώβριου ο δράστης πήγε στο 

Β ' Νεκροταφείο Αθηνών, στο οποίο εισήλθε υπερπηδώντας 

τον τοίχο από την πλευρά των σιδηροδρομικών γραμμών, 

με σκοπό να κλέψει και στη συνέχεια να πουλήσει μεταλλι

κά και χάλκινα κηροπήγια και καντήλια από μνήματα. Εκεί, 

εντόπισε την 32χρονη και αφού την προσέγγισε, την απεί

λησε με μαχαίρι που είχε μαζί του. απαιτώντας να του δώσει 

την τσάντα της. Η εφοριακός αντέδρασε και ο δράστης την 

έπληξε επανειλημμένα με το μαχαίρι, με αποτέλεσμα να την 

τραυματίσει θανάσιμα. Κανένα από τα άτομα που βρίσκονταν 

στο νεκροταφείο κατά το χρόνο τέλεσης του εγκλήματος, 

δεν είχε αντιληφθεί την επίθεση και δεν είχε δει το δράστη, 

γεγονός που επίτεινε το βαθμό δυσκολίας για την εξιχνίαση 

της υπόθεσης. Ο δράστης φεύγοντας από το νεκροταφείο, 

ακολούθησε την ίδια διαδρομή, ενώ έκαψε την τσάντα του
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θύματος, με το περιεχόμενό της. αφού πρώτα αφαίρεσε ένα 

κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον το μαχαίρι και τη μπλούζα που 

φορούσε τα πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, σε μεγάλη από

σταση από το νεκροταφείο. Στη συνέχεια, πήγε αμέσως στην 

περιοχή της Ομόνοιας, όπου σε κατάστημα αλλοδαπών, πού

λησε το κινητό τηλέφωνο του θύματος για 20 ευρώ.

Από το δράστη ελήφθη δείγμα β ιολογικού υλικού, το 

οποίο εντοπίσθηκε, σύμφωνα με τις εργαστηριακές - συ

γκρ ιτ ικ ές  εξετάσ εις  της Δ ιεύθυνσης Εγκληματολογικών 

Ερευνών, σε δύο εμποτισμένες με αίμα του θύματος χαρ

τοπετσέτες, που βρέθηκαν κατά την αυτοψία του χώρου 

του εγκλήματος. Ο δράστης στην εξέταση του στη Δ ιεύ 

θυνση Ασφάλειας Αττικής ομολόγησε το έγκλημα κα ι πε- 

ρ ιέγραψε με λεπ τομέρειες την αλληλουχία των ενερ γε ι

ών του. κατά τη δ ιάρκεια  κα ι μετά την ειδεχθή του πράξη.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. 

Υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης. κλείνοντας την 

παρουσίαση της υπόθεσης δήλωσε: « Γ α να αντιληφ τε ί- 

τε το μ έγ εθ ο ς  της έρευνας, θα αναφέρω μόνο  ότι για την 

υπόθεση αυτή εξετά σ α μ ε συνολικά  πάνω από 300 άτο

μα. Σταδιακά, μ ε  βάση τα σ το ιχεία  που προέκυπταν, απο

κλ ε ία μ ε  κάποιους από τον «κύκλο» των υπόπτων κα ι έτσ ι

ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ I

καταλήξαμε σε μ ια  ολ ιγομελή  ομάδα ατόμων, ανάμεσα  

στα οποία ήταν τελ ικά  κα ι ο δράστης. Π ρόκειτα ι για μ ια  

υπόθεση που πραγματικά προκάλεσε αποτροπιασμό κα ι 

ιδ ια ίτερη  απαξία, συνολικά  στους πολίτες. Μ ια  γυναίκα, 

που επ ισκεπτόταν τακτικά  το Ν εκροταφ είο  κα ι ε ιδ ικ ό τε 

ρα  το μνήμα  στενού της φίλου, που ε ίχ ε  χάσει τη ζωή του 

προσφάτως. δολοφονήθηκε μ ε  άγριο τρόπο. Ή ταν κα θή 

κο ν  μ α ς  απέναντι στο κο ινω νικό  σύνολο κα ι την ο ικο γέ

νεια  της να εξ ιχν ιάσ ουμε την υπόθεση, να συλλάβουμε  

το δράστη κα ι να τον οδηγήσουμε στη Δ ικαιοσύνη.»  ■

Οπτικά Φακοί εττα

• 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
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►  Επιμέλεια: Ανβ/μος Αντώνιος Τζιβανόπουλος

ακών αναγκών του. η αποτελεσματική διενέργεια διαγωνισμών 
κατατάξεων και προσλήψεων προσωπικού γενικών και ειδικών 
καθηκόντων και γενικότερα η συστηματική παροχή ουσιαστικών 
κινήτρων, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά ώστε το αστυνο
μικό προσωπικό να αισθάνεται πληρότητα κατά την άσκηση του 
λειτουργήματος του και να αυξάνει τη διάθεσή του για προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού 
καλείται να διαχειριστεί με επιτυχία όλους αυτούς τους καθορι
στικούς για τη λειτουργία του Σώματος τομείς.

Μ ια πρώτη γνωριμία με τη Δ ιεύρυνση

Η Δ ιεύθυνση  Α στυνομ ικού  Προσωπικού συνιστά κ ε 
ντρ ική  Επιτελική Υπηρεσία του Α ρχηγείου  της Ελληνικής 
Αστυνομίας, υπάγεται δ ιο ικη τικά  στον Κλάδο Δ ιο ικη τική ς  
Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκαταλέγεται 
στις μεγαλύτερες Δ ιευθύνσεις του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, με ευρύτατο φάσμα αρμοδιοτήτων.

Διευθυντής της, από 12/3/2015, είνα ι ο Α /Δ ' Μιχαήλ 
ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ, ο οποίος υπηρετεί σ' αυτή με συνέπεια επί 
δεκαοκτώ (18) συναπτά έτη. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού 
του χρονικού διαστήματος (13 έτη) υπηρέτησε ως επιτελής 
και ως Προϊστάμενος του Γραφείου Κρίσεων -  Προαγωγών 
του Τμήματος Αξιωματικών, στη συνέχεια δ ιετέλεσ ε για 
δύο έτη Τμηματάρχης του Τμήματος Αξιωματικών και από 
το Μάρτιο του 2015 ανέλαβε τη διοίκηση της Διεύθυνσης.

«Εύστοχα έχ ε ι λ ε χ θ ε ί ό τι κ α ν ε ίς  δ εν  μ π ο ρ ε ί από μ ό νος  
του να τραγουδήσει μ ια  Συμφω νία. Χ ρ ειά ζετα ι μ ια  ολό κλη 
ρ η  ορχήστρα για  να παιχτεί. Κ α τ ' αντισ το ιχ ία , η  επ ίτευ ξη  
της αποστολής μ ια ς  Υπηρεσίας, δ εν  σ τηρ ίζετα ι α π οκλε ι
σ τικά  στο πρόσωπο του Δ ιευ θ υ ν τή  της. αλλά  σ την ο μ α δ ική  
εργασ ία  κα ι στο πνεύμα συνεργασ ίας του προσω πικού της.

Τα μεγάλα επ ιστημονικά κα ι τεχνολογικά επ ιτεύγμα
τα του 21ου αιώνα προσφέρουν σπουδαία εφόδια στο 
κοινωνικό σύνολο. 0 παράγοντας όμως που βοηθάει 

όσο τίποτε άλλο ένα σύνολο να ξεχω ρίσει, δεν ε ίνα ι τόσο 
τα τεχνικά μέσα που έχε ι στη διάθεσή του. όσο οι άνθρωποι 
που το αποτελούν, καθόσον εκε ίνο ι θα τα δ ιαχειριστούν και 
θα τα αξιοποιήσουν.

Αναμφίβολα, ο ανθρώπινος παράγοντας είνα ι καθοριστικός 
και για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο αστυνομικό 
προσωπικό στηρίζει η πολιτεία και η κοινωνία τις  προσδοκίες 
της για τη διασφάλιση της τάξης και της ευνομίας και τη δ ια
φύλαξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Έτσι, λοιπόν, η ορθή κατανομή του αστυνομικού προσωπικού, 
η ηθική και υλική επιβράβευσή του. η ενίσχυση του αισθήματος 
της δίκαιης μεταχείρισής του. η αξιοκρατική αξιολόγηση των 
προσόντων του. η απαραίτητη αποτροπή του από αντιπειθαρ- 
χ ικές συμπεριφορές, η ορθολογική ικανοποίηση των εργασι-
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Ο Δ ιευ θ υ ν τή ς  κ α λ ε ίτα ι να εμπ νεύσ ει. μ ε  το λόγο  κα ι το 
π αράδειγμά  του. όραμα στο προσω πικό του. να χα ρά ξε ι 
στρατηγική κα ι να καλλ ιεργήσ ε ι το ομαδ ικό  πνεύμα συνερ
γασ ίας στα σ τελέχη  της Δ ιεύθυνσης. Οι παράγοντες αυτοί, 
που απ οτελούν το μ υ σ τ ικό  της επ ιτυχ ίας, έχουν  αναπτυ
χ θ ε ί σ ε  μ εγά λο  β α θμό  στην Υπηρεσία μ α ς  κα ι σ υμβάλλουν  
κα θο ρ ισ τ ικά  σ την εκπ λήρω ση της αποστολής της κα ι σ την  

επ ιτυχή  δράση της.
Η  π ολυετής παρουσία μ ο υ  στη Δ ιεύθυνσ η  Α σ τυ νο μ ι

κού  Προσωπικού, εκ τό ς  από το απόσταγμα της επ ιτελ ικής  
εμπειρίας, μ ε  έχει δ ιδάξει να παρακινώ τους συνεργάτες μου  
στην ομαδικότητα. τονίζοντας την ανάγκη άψογης συνεργα
σ ίας για την επ ίλυση των υπηρεσιακώ ν ζητημάτων. Σ ε  μ ια  
πολυμελή Δ ιεύθυνση, αυτός ο ηγετικός  στόχος κά θε  άλλο 
παρά εύκολος φαντάζει. Αυτό  ε ίνα ι το μεγάλο  στοίχημα, που 
καλούμαστε να κερδ ίζο υμε καθημερ ινά, να δ ιατηρούμε δη
λαδή το ομαδικό  πνεύμα, ως απαραίτητο εφ όδ ιο  για τ ις  προ
κλήσ εις  του παρόντος κα ι ως εφαλτήρ ιο νέων πρωτοβουλιών 

κα ι δράσεω ν για το μέλλον.
Σπουδαίος αρωγός στην προσπάθειά μ α ς  ως Διεύθυνση, 

έχ ε ι σ τα θ ε ί η  Η γεσ ία  του Σώματος, η οποία αφουγκράζετα ι 
τους παλμούς κα ι τ ις  αγω νίες του αστυνομικού προσωπικού

Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΗΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνεχές μέλημα της Διεύθυνσης είναι:

► Η αναβάθμιση των συνθηκών απασχόλησης του προ

σωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

► Η παροχή κινήτρων, που συμβάλλουν στην αποδοτι
κότερη και ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών των έν 

στολων στο κοινω νικό σύνολο

► Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση θεμάτων στελέ- 

χωσης κα ι λειτουργίας των Υπηρεσιών

► Η ανάδειξη των ικανοτήτων κα ι δεξιοτήτω ν των στε

λεχών του Σώματος

► Η επ οικοδομητική συνεισφορά στην ευρύτερη προ
σπάθεια συνολικής αναδιοργάνωσης και μεταρρύθμι
σης της λειτουργίας του Σώματος και στην αναβάθμιση 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσώπων που 

το απαρτίζουν

κα ι ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών που επ ιλύουν  
χρόνια προβλήματα κα ι βελτιώ νουν τις καθημερ ινές  συνθή

κ ες  υπηρεσιακής απασχόλησής του».
Στη Δ ιεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού υπηρετούν 

συνολικά εκατόν τριάντα εννέα (139) αστυνομικοί - πολιτι
κο ί υπάλληλοι, οι οποίοι στεγάζονται, κατά κύριο λόγο, στο 
κεντρικό κτίρ ιο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ταυτόχρονα, η έδρα της Γραμματείας των Πειθαρχικών Συμ
βουλίων ευρίσκετα ι στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής 
Αξιω ματικώ ν επί της Λ. Μεσογείων, ενώ η έδρα του Εφε
δρικού Αρχείου στο πρώην Κ Δ ' Αστυνομικό Τμήμα Αθηνών, 

στην περιοχή Γουδή.
Η ξεχωριστή σημασία της έγκειτα ι στο ότι παρέχει την 

απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη στη φυσική και πολι-
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τική Ηγεσία του Σώματος, επί των θεμάτων υπηρεσιακής 
κατάστασης του αστυνομικού προσωπικού και επαρκούς 
στελέχωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Το εύρος ίω ν αρμοδιοτήτων της είνα ι πολυσήμαντο και πο
λύπλοκο. δεδομένου ότι καλύπτει ζητήματα που άπτονται της 

υπηρεσιακής ζωής και της εργασιακής καθημερινότητας άνω 
των πενήντα χιλιάδων (50.000) ανθρώπων, που απαρτίζουν το 

σύνολο των υπηρετούντων στο Σώμα. Συν τοις άλλοις, η τή
ρηση στο εφεδρικό αρχείο της Υπηρεσίας άνω των διακοσίων 

χιλιάδων ατομικών φακέλων, τόσο του εν ενεργεία  όσο και 

του εν αποστρατεία αστυνομικού προσωπικού, συνεπάγεται τη 
διεύρυνση του κύκλου των αρμοδιοτήτων της και στους από- 

στρατους αστυνομικούς, στους οποίους χορηγούνται αντίγραφα 
εγγράφων των ατομικών τους φακέλων και παρέχεται συνεχής 

ενημέρωση επί διαφόρων ζητημάτων στρατολογικής φύσης.

Η εύρυθμη κα ι ομαλή λειτουργ ία  της Υπηρεσίας, που 
κρ ίνετα ι απαραίτητη για τη δ ιαχείρ ιση ειδ ικότερω ν θεμάτων 
του πολυπληθούς προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
εξυπ ηρετείτα ι από τη διάρθρωσή της σε δύο επ ιμέρους Τμή
ματα. Βασικό κρ ιτήρ ιο της δομής αυτής ε ίνα ι η ιεραρχία των 
βαθμών του προσωπικού κα ι η συνακόλουθη διάκριση σε 
αξιω ματικούς κα ι χαμηλόβαθμους αστυνομικούς.

Στο άρθρο 13 του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών 
Ελληνικής Αστυνομίας», περιγράφεται η διάρθρωση της Δ ι
εύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού στο Τμήμα Αξιω ματι
κών και στο Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού

Πιο συγκεκριμένα, τα ως άνω Τμήματα χειρ ίζοντα ι θ έ 
ματα που σχετίζοντα ι με όλο το φάσμα της υπηρεσ ιακής 

κατάστασης τόσο των αξιω ματικώ ν όσο κα ι των ανθυπα- 
στυνόμων. αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων. αστυφυλάκων, 
συνοριακών φυλάκω ν κα ι ε ιδ ικώ ν  φρουρών. Για την αποτε
λεσματική λειτουργία  της Δ ιεύθυνσης, ο ι αρμοδιότητες των 

Τμημάτων αυτών κατανέμονται σε επ ιμέρους Γραφεία, τα 
οποία εξε ιδ ικεύοντα ι επί συγκεκρ ιμένω ν υπηρεσιακών ζη 
τημάτων, λειτουργούν όμως συμπληρωματικά κα ι υποστηρι

κτικά. εξασφαλίζοντας την αναγκαία συνοχή κάθε Τμήματος 
της Δ ιεύθυνσης.

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Στο Τμήμα Αξιωματικών, μεΤμηματάρχητονΑ /Υ ' Βασί
λειο ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ, τον οποίο αναπληρώνει λόγω της φοί
τησής του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας ο Α /Υ ' Γεώργιος 
ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ, λειτουργούν:

Το Γραφείο 1° (Μ εταθέσ εω ν), το οποίο ε ίν α ι 
κ υ ρ ίω ς  επ ιφ ο ρ τ ισ μ ένο  με τη ν  υ π οσ τήρ ιξη  
των α ρμόδ ιω ν Σ υμ β ο υλ ίω ν  Μ ετα θ έσ εω ν  ή 
άλλω ν μονομελώ ν οργάνω ν γ ια  τη  δ ιε ν έ ρ 

γε ια  τω ν τα κτ ικώ ν  μ εταθέσ εω ν τω ν α ξ ιω μ α τικώ ν  με α ντι

κ ε ιμ ε ν ικ ά  κ α ι υ π η ρ εσ ια κ ά -κ ο ιν ω ν ικ ά  κρ ιτή ρ ια , μ ε τ ις  
το π ο θ ετή σ ε ις -μ ε τα θ έσ ε ις  τω ν ανώ τατω ν κα ι ανώ τερω ν 
α ξιω μ α τικώ ν  στο πλαίσ ιο τω ν ετήσ ιω ν  τα κτ ικώ ν  κρίσεω ν, 
με τ ις  το π οθετήσ ε ις  τω ν ν εο εξερ χ ό μ εν ω ν  Υπαστυνόμων 
Β ' από τη Σχολή Α ξ ιω μ α τικώ ν  κα ι το Τμήμα Ε π αγγελ
μ α τ ική ς  Μ ετεκπ α ίδ ευ σ η ς  Ανθυπ αστυνόμω ν της Σχολής 
Μ ετεκ π α ίδ ευ σ η ς  κ α ι Ε π ιμόρφ ω σης, κα θώ ς κ α ι με τ ις  
τοπ οθετήσ εις  τω ν π ροσλαμβανόμενω ν α ξ ιω μ α τ ικώ ν  ε ι 
δ ικώ ν  καθηκόντω ν.

Το Γραφείο 2° (Κρίσεων -  Προαγωγών), στο

■ οποίο έχει ανατεθεί κατά κύριο λόγο ο χειρισμός 
των θεμάτων τακτικών και έκτακτων κρίσεων και 
επανακρίσεων των αξιωματικών για τη βαθμο-

4 6  I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |

λογική τους προαγωγή ή για άλλη υπηρεσιακή μεταβολή τους 

(μετάταξη στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου), η μέριμνα 
για την έκδοση των διοικητικώ ν πράξεων που αφορούν προ
αγωγές, παραιτήσεις και αποκαταστάσεις ύστερα από απο
φάσεις Δ ιο ικητικώ ν Δικαστηρίων, καθώς και η γραμματειακή 
εξυπηρέτηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Κρίσεων Αξιωματι
κών για την επιλογή προσωπικού στελέχωσης της Διεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων, την ανανέωση της θητείας του και τη 

μετάθεσή του από την εν λόγω Υπηρεσία.
Το Γραφείο 3° (Ατομικών Εγγράφων), το οποίο 

’ . έχε ι ως βασικές αρμοδιότητες τη συγκέντρωση. 
, - — \ \  έλεγχο, ταξινόμηση, καταγραφή και καταχώρηση 

τακτικών και έκτακτων εκθέσεων αξιολόγησης 
αξιωματικών, το χειρισμό προτάσεων απονομής σε αξιωμα

τικούς ηθικών και υλικών αμοιβών, το χειρισμό αιτημάτων 
αξιωματικών για χορήγηση ή μη άδειας, για άσκηση ιδιωτικού 
έργου με αμοιβή, το χειρισμό θεμάτων παραπομπής για την 
εξέταση της σωματικής ικανότητας των ασθενούντων αξιω
ματικών ενώπιον της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής ή της 
Αναθεωρητικής Επιτροπής και την έκδοση αποφάσεων για τη 
συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών για τον έλεγχο καταλληλότη
τας των αστυνομικών να φέρουν πυροβόλο όπλο.

Το Γραφείο 4° (Π ειθαρχικώ ν Υποθέσεων), 
κατά κύρ ιο  λόγο, μερ ιμνά  για  την έκδοση 
δ ιο ικη τικώ ν  πράξεων επ ιβολής δ ιο ικη τικώ ν  
μέτρων πειθαρχίας κα ι πειθαρχικώ ν ποινών 

στους αξιω ματικούς, χε ιρ ίζετα ι τις πειθαρχικές υποθέσεις 
όπου εμπλέκοντα ι αξιω ματικο ί, μεριμνά για τη συγκρότηση, 
λειτουργία  κα ι γραμματειακή υποστήριξη των Πειθαρχικώ ν 
Συμβουλίων που λειτουργούν στην Αττική, παρακολουθεί την 
εξέλ ιξη  των ποινικών και αστικών δικών σε βάρος αξιω ματι
κών για αδικήματα που αυτοί διέπραξαν κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας τους, φ ροντίζε ι για τη λήψη των κατάλληλων 
μέτρων κα ι μερ ιμνά για την άσκηση ποινικής δ ίω ξης για 
εγκλήματα στρεφόμενα κατά της Ελληνικής Αστυνομίας ή 

αξιω ματικώ ν της.

Το Γραφείο 5° (Δ ιο ικητικής Υποστήριξης).
το οποίο πρόσφατα εντάχθηκε στη δομή του 
Τμήματος Αξιωματικών, παρέχει άμεση συν
δρομή στους Τμηματάρχες κα ι Προϊσταμένους 

Γραφείων της Δ ιεύθυνσης, προς διεκπεραίω ση διαφόρων 
θεμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που δ ί
δονται από τον Δ ιευθυντή της Δ ιεύθυνσης, ε ίνα ι δε αρμόδιο 

κυρίως για το χειρ ισμό της αλληλογραφίας της Δ ιεύθυνσης, 
τη σύνταξη κα ι διαβίβαση περιοδικών αναφορών προς ενη 
μέρωση της Ηγεσίας, την ενημέρωση του προσωπικού ως 
προς το περιεχόμενο διαταγών και τη δ ιενέργεια  επιδόσεων 
κλήσεων μαρτύρων - κλητήριων θεσπισμάτων κα ι λοιπών 

εγγράφων.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στο Τμήμα Κατώτερου Αστυνομικού Προσωπικού, με 
Τμηματάρχη τον Α /Δ ' Κώστα ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ. ο οποίος υπη
ρετεί κα ι αυτός επί σειρά ετών στη Δ ιεύθυνση, λειτουργούν 
έξ ι Γραφεία που ε ίνα ι αρμόδια για τα αντίστοιχα θέματα του 
χαμηλόβαθμου αστυνομικού προσωπικού, ειδ ικώ ν φρουρών 
και συνοριακών φυλάκων κα ι κυρίω ς για τα ακόλουθα:

Το Γραφείο 1° (Μεταθέσεων), για τις υπηρε- 
σ ιακές μ ετακ ινήσ εις  (μεταθέσεις  - αποσπά- 
σεις - τοποθετήσεις - δ ιαθέσεις - προσωρινές 
μετακινήσεις), την προκήρυξη θέσεων για τις 

τα κτικές  μεταθέσεις με αντικε ιμεν ικά  κριτήρια (μόρια) για 
τους νεοπροαχθέντες Αρχιφύλακες κα ι τους νεοεξερχόμε- 
νους Αστυφύλακες, την ενίσχυση των αεροδρομίων, των 
τουριστικώ ν περιοχών της Χώρας, κατά τη θερινή περίοδο, 
των Δ ιευθύνσεω ν Αστυνομίας που αντιμετωπίζουν το φ α ι
νόμενο της παράτυπης μετανάστευσης κα ι της Υπηρεσίας 
Φ ύλαξης Εγκαταστάσεων Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου. 
καθώς και την καταχώρηση κα ι τον έλεγχο δηλώσεων τόπου 

συμφερόντων.
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•  Το Γραφείο 2° (Κρίσεων -  Προαγωγών), για

τις  κρ ίσε ις  κα ι επανακρίσεις για βαθμολογική 

Λ κ *  προαγωγή ή άλλη υπηρεσ ιακή μεταβολή, το 
J j  χε ιρ ισμό  των θεμάτω ν υγείας του προσωπι

κού (παραπομπές στις Υ γειονομ ικές Επιτροπές, χορήγηση 
μακρών αναρρωτικών αδειών, θέση σε υπηρεσία γραφείου, 
αποστρατείες, μ ετατάξεις  στη μόνιμη δ ιαθεσ ιμότητα), τις  
παραπομπές αστυνομικών στις Επιτροπές καταλληλότητας 
να φέρουν πυροβόλο όπλο, τον έλεγχο των δ ικα ιολογητικώ ν 
κα ι τις προτάσεις για χορήγηση επ ιδόματος στους τραυμα- 

τισθέντες κατά την εκτέλεση δ ιατεταγμένης υπηρεσίας και 
ένεκα  αυτής.

Το Γραφείο 3° (Ατομικών Εγγράφων), για
■W CEXtk ΐΠν έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για την 

προαγωγή Ανθυπαστυνόμων. που αποφοιτούν 
από το Τμήμα Επαγγελματικής Μ ετεκπ α ίδευ

σης Ανθυπαστυνόμων, στο βαθμό του Υπαστυνόμου ΕΓ, 
την εξέταση αιτημάτων χορήγησης αδειών άσκησης άλλου 

επαγγέλματος ή ιδ ιω τικού έργου, με αμοιβή, την εξέταση 
προτάσεων απονομής ηθικών κα ι υλικώ ν αμοιβών, την έ κ 
δοση διαταγών ως προς τη χορήγηση αδειών (κανονική και 
βραχεία), αδειών ανατροφής τέκνου και γονικών αδειών, την 
παραλαβή, έλεγχο, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση κα ι χορήγηση 
αντιγράφων Εκθέσεων Ικανότητας.

Το Γραφείο 4° (Πειθαρχικώ ν Υποθέσεων), για 
τ ις  κάθε μορφής π ειθαρχικές υποθέσεις του 

s  κατώτερου αστυνομικού προσωπικού, την τή 
ρηση στατιστικών στοιχείων, την παρακολού

θηση των ποινικών κα ι αστικών δικών, για αδικήματα που 
το προσωπικό δ ιέπραξε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας 
του. τη μέριμνα για τη λήψη των προσηκόντων π ειθαρχι
κών μέτρων, την εκδήλω ση των ενδεδειγμένω ν ενεργειώ ν 
για τη δ ιερεύνηση α ιτιάσεων Δ ιεθνώ ν Οργανισμών κα ι Μη 
Κυβερνητικώ ν Οργανώσεων, αναφορικά με περιστατικά κα 
κομεταχείρ ισης - κακοποίησης ημεδαπών κα ι αλλοδαπών 
κα ι χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς.

Το Γραφείο 5° (Κατάταξης), για το σχεδίασμά, 
την υλοποίηση, την επ ίβλεψη, το συντονισμό 
κα ι την παροχή των δεουσώ ν οδηγιώ ν κα ι 
κατευθύνσεω ν για τη δ ιενέργεια  των διαγω νι- 

στικών διαδ ικασ ιώ ν κατάταξης - πρόσληψης του ένστολου 
προσωπικού (αστυνομικό προσωπικό γεν ικώ ν κα ι ε ιδ ικώ ν 
καθηκόντων, ε ιδ ικ ο ί φρουροί, συνοριακοί φύλακες), για τον 
έλεγχο νομιμότητας των δ ικα ιολογητικώ ν πρόσληψης σύμ
φωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4305/2014 κα ι για την έκδοση 
αποφάσεων για το διορισμό και την απόλυση των πρόσθετων 
αστυφυλάκων.

U To Γραφείο 6° (Στρατολογίας- Εφεδρικό Αρ
χείο), για την έκδοση Δελτίου Ατομικής Υπηρε
σ ιακής Κατάστασης που π ερ ιέχει στοιχεία και 
μεταβολές στρατολογικού κα ι συνταξιοδοτικού 

περιεχομένου, την έκδοση Αντιγράφου Φύλλου Μητρώου για 
πολλαπλή χρήση, την έκδοση πιστοποιητικών και βεβα ιώ σε

ων προϋπηρεσίας στην τέως Χωροφυλακή, στην τέως Αστυ

νομία Πόλεων κα ι στην Ελληνική Αστυνομία, το χειρ ισμό 
αιτημάτων αναγνώρισης χρόνου σπουδών ως θεμελιω τικού 

συντάξιμου χρόνου κα ι την εκκαθάριση, ταξινόμηση κα ι τή 
ρηση των ατομικών φακέλω ν του ένστολου προσωπικού που 
εξέρχετα ι για οποιονδήποτε λόγο, στο Εφεδρικό Αρχείο του 
Σώματος.

Στη δομή της Δ ιεύ θυ νσ η ς Α στυνομικού  
Προσωπικού εντάσσονται και τα Πειθαρχικά  

Συμβούλια Αθηνών, τα οποία έχουν την απο

κλειστική αρμοδιότητα εκδ ίκασης πειθαρχικών 
παραπτωμάτων που επισύρουν ανώτερες πειθαρχικές ποινές 
(απόταξη, αργία με απόλυση, αργία με πρόσκαιρη παύση), 

με παραπεμπόμενους αστυνομικούς με βαθμό Α στυνομ ι
κού Δ ιευθυντή κα ι άνω. Επιπλέον, ηαραπέμπονται σε αυτά 
υποθέσεις αστυνομικών μέχρι κα ι το βαθμό του Αστυνομι
κού Υποδιευθυντή από τις  αρμόδιες Γεν ικές Αστυνομ ικές 
Δ ιευθύνσεις  που υπάγονται στην εδα φ ική  αρμοδιότητα του 
Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Στη σύν
θεση των Πρωτοβάθμιων κα ι Δευτεροβάθμιω ν Συμβουλίων 
συμμετέχουν ως μέλη κα ι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών 
των συνδ ικαλισ τικώ ν ενώ σεω ν των Α ξιω ματικώ ν κα ι των 
Αστυνομικών Υπαλλήλων, που προτείνονται ε ιδ ικά  προς το 

σκοπό αυτό από τα αντίστοιχα Δ ιο ικη τικά  Συμβούλια των 
Ενώσεων.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το δ ιαρκές  ενδ ιαφ έρον για τα ζητήματα του 
αστυνομικού προσωπικού αποδεικνύεται από 

Π \  τις  συχνές νομοθετικές πρωτοβουλίες κα ι ε ι 
σηγήσεις. που αναλαμβάνει η Υπηρεσία, προ

ωθώντας κα ι ρυθμίζοντας ζητήματα που έχουν θετικό  αντί
κτυπο στην υπηρεσιακή καθημερινότητα χιλιάδων ένστολων 
συναδέλφων.

Ενδεικτικά, αναφέρονται ορ ισμένες από τις νομοθετικές 
ρυθμίσεις, που θεσπίστηκαν κατά το χρονικό διάστημα της 
τελευτα ίας δ ιετίας (2015-2017):

1. Μ ε το π.δ. 75/2016 (Α ' 138) «Ρ ύθμ ιση  θεμάτω ν προ

σω πικού Ε λλην ικής Α στυνομ ίας», που τροπ οπ οιεί τον 
Κανονισμό Α δ ε ιώ ν  (π.δ. 27/1986), δ ιευ ρ ύ νθ η κε  το πε
δ ίο  εφ α ρ μ ο γή ς  ορ ισμένω ν α δε ιώ ν  κα ι κα θ ιερ ώ θ η κα ν  
ν έ ε ς  ε ιδ ικ έ ς  π ερ ιπ τώ σεις αδειώ ν, προς δ ιευ κό λυ νσ η  
του α σ τυνομ ικού  προσωπικού.
Ε π ισ η μ α ίν ετα ι ό τ ι με το  ίδ ιο  π ρ ο εδ ρ ικό  δ ιά τα γμ α  
π ρ ο β λ έ φ θ η κ α ν  μ ε τα β ο λ έ ς  κ α ι στον Κ ανονισ μό  
Μ ετα θ έσ εω ν  το υ  α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ  π ροσ ω π ικού  (π.δ. 
100/2003), κα θώ ς κ α ι τω ν ε ιδ ικ ώ ν  φ ρουρώ ν κα ι σ υ 
νο ρ ια κώ ν  φ υ λά κω ν  (π.δ. 211/2005). προς βελτίω σ η  
του  ισ χύ οντος  π λα ισ ίου  με την  α ντιμ ετώ π ισ η  α δ υ να 
μ ιώ ν κα ι σ τρεβλώ σεω ν που π αρατηρήθηκαν κατά την 
εφ α ρ μ ο γή  του.
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2. Με το π.δ. 81/2016 (Α ' 150) «Ρύθμιση θεμάτων αστυνο
μ ικού προσωπικού» επήλθαν τροποποιήσεις στο σύστη
μα κρίσεων -  προαγωγών (π.δ. 24/1997). με τις οποίες 

αυξήθηκε:
α. Ο κατά βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας αξιω μα

τικώ ν γεν ικώ ν κα ι ε ιδ ικώ ν καθηκόντων, 
β. Ο χρόνος πραγματικής συνολικής υπηρεσίας αξιω 

ματικού. που απαιτείτα ι για την προαγωγή Υ /Α ', Α / 
Β ', Α /Α ' κα ι Α /Υ ' στον επόμενο βαθμό, ανεξαρτήτως 

ύπαρξης κενών θέσεων.
γ. Το όριο ηλ ικ ίας μέχρι το οποίο επ ιτρέπεται να υπη

ρετούν οι αξιω ματικο ί γενικώ ν καθηκόντων κα ι ε ιδ ι

κότερα ο ι Α /Δ ', Ταξίαρχοι. Υποστράτηγοι. Αντιστρά
τηγοι κα ι Αρχηγός του Σώματος.

3. Με τα άρθρα 56 επόμ. του Ν. 4443/2016 (Α ' 232), που 
τέθ η κ ε  σε ισχύ την 9.6.2017. ορ ίσ τηκε η ανεξάρτητη 
δ ιο ικη τική  αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», ως εθνικός  
μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας 
στα σώματα ασφαλείας κα ι τους υπαλλήλους των κατα
στημάτων κράτησης. Βασική αρμοδιότητα του εθνικού 
μηχανισμού ε ίνα ι η συλλογή, καταγραφή, αξιολόγηση, 
δ ιερεύνηση κα ι προώθηση καταγγελιών που αναφέρο- 
νται σε τέσσερις (4) μεγάλες κατηγορίες παραβατικών 
συμπεριφορών των υπηρετούντων στα σώματα ασφα

λείας κα ι στα καταστήματα κράτησης, ήτου
α. Βασανιστήρια και άλλες προσβολές ανθρώπινης αξι

οπρέπειας (άρ. 137Α' Π.Κ.),
β. Παράνομες εκ  προθέσεως προσβολές κατά της ζωής 

ή της σω ματικής ακεραιότητας ή της υγείας ή της 
προσωπικής ή γενετήσ ιας ελευθερ ίας (άρ. 299επ.. 

308επ.. 322επ., 336επ. Π.Κ.). 
γ. Παράνομη χρήση πυροβόλου όπλου (ν. 2168/1993 

κα ι ν. 3169/2003) και
δ. Παράνομη συμπεριφορά με ρατσιστικό κίνητρο. Η 

αρμοδιότητά του δεν υποκαθιστά τις  υφ ιστάμενες 
στο Σώμα δομές υποδοχής κα ι εξέτασης καταγγε

λιών αυθαιρεσίας.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, επ ιτυγχάνεται η προώθηση περαιτέρω 
ουσ ιαστικής συνεργασίας του Σώματος με την ανεξάρτητη 

αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» για την καλύτερη, αποδοτικό
τερη κα ι επωφελή για το κοινω νικό σύνολο λειτουργία  του 

Εθνικού Μηχανισμού.
Στους άμεσους στόχους της Διεύθυνσης συγκαταλέγονται:

>  Η προώ θηση της θέσπ ισης κα νον ισ τικού  π λα ισ ί
ου, το οποίο εσ τ ιά ζε τα ι κυ ρ ίω ς  στην αξιολόγηση  
των α ξιω ματικώ ν της Ε λλην ική ς Α στυνομίας.
η οποία συνιστά  ένα  κρ ίσ ιμ ο  κ α ι π ολυδιάστατο 
ζή τη μ α . Ε ίνα ι γ εγ ο ν ό ς  ό τ ι ο ι σ υ ντα σ σ ό μ ενες . 
ανά έτος. Ε κ θ έσ ε ις  Α ξ ιο λ ό γ η σ η ς  α ξιω ματικώ ν, 
π αρέχουν σ η μ α ντ ικ ές  π ληροφ ορ ίες  στα αρμόδ ια  
Σ υμβούλια  Κ ρ ίσεω ν - Προαγωγών, συμβάλλοντας 
στη λήψ η  α ιτ ιο λ ο γ η μ έν ω ν  αποφάσεω ν. Κ ύ ρ ιο ς  
ά ξο να ς  τη ς  ν έα ς  ν ο μ ο θ ε τ ικ ή ς  π ρ ω το β ο υ λ ία ς

ε ίν α ι η κα θ ιέρ ω σ η  ενό ς  εκσ υ γχρ ο ν ισ μ ένο υ  κα ι 
α να β α θ μ ισ μ ένο υ  σ υσ τήμα τος α ξ ιο λό γη σ η ς  τω ν 
α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  που θα α ν τα π ο κρ ίν ετα ι σ τις  ν έ ε ς  
α π α ιτήσ ε ις  κα ι α νά γκες  του Σώ ματος, π ερ α ιτέ 
ρω δε. π ερ ιλα μ β ά νε ι κ α ι ρ υ θ μ ίσ ε ις  ο ρ ισ μ ένω ν 

επ ιμ έρ ο υ ς  ζητημάτω ν.
>  Η αντικα τάσταση του ισχύοντος εντύπ ου τη ς  έ κ 

θεσης αξιολόγησης, με δύο νέα  έντυπα α ξ ιο λό γη 
σης, σε ηλεκτρονική  φόρμα, δ ια δ ικα σ ία  η οποία 
θα δ ιευ κ ο λ ύ ν ε ι τη σύνταξη κα ι την υποβολή της. 
Η δράση αυτή, που σ τη ρ ίζε τα ι σ τις  σ ύγχρ ονες  
κ α ι π ρω τοπ ορ ια κές  υ π οδομ ές  του  Π α ν ελ λ α δ ι
κού  Π λη ρ ο φ ο ρ ια κο ύ  Συστήματος της Ε λλην ικής  
Α σ τυνομ ία ς  (P o lice  on L ine), θα υ λοπ ο ιη θ ε ί σε 

στενή συνεργασ ία  με τη  Δ ιεύ θ υ νσ η  Π λη ρ ο φ ο ρ ι
κής  κα ι έ χ ε ι ως απ αρα ίτητη προϋπόθεση τη θ έ 
σπ ιση τη ς  ν έα ς  ρύ θμ ισ ης , που π ερ ιλα μ β ά νετα ι 
σε σ χέδ ιο  π ροεδρ ικού  δ ια τά γμα τος κ α ι π ροβλέ
π ει τη ν  η λ εκ τρ ο ν ικ ή  σ ύντα ξη  κ α ι υπ οβολή τω ν 
εκθ έσ εω ν  α ξιολόγησης, μέσω  τη ς  η λεκ τρ ο ν ική ς  

εφ α ρ μ ο γή ς  «PO.L.».
>  Η υποστήριξη της δράσης «Ψ ηφιοποίηση ενεργού 

κα ι Ε φ εδ ρ ικ ο ύ  Α ρ χ ε ίο υ  τη ς  Δ .Α .Π ./Α .Ε .Α .» . με 
στόχο να σ υ μ π ερ ιλη φ θ ε ί στα σ υγχρημα τοδοτού - 
μενα  από την  Ευρω π αϊκή Έ νω ση προγράμματα 
κα ι τ ις  χρη μ α το δ ο το ύ μ ενες  μέσω  Ε.Σ.Π.Α. δρά 
σεις . Το γεγονός  αυτό θα σ υ μ β ά λλε ι κα θορ ισ τικά  
στη δ ια σ φ ά λ ισ η  της α κερ α ιό τη τα ς  τω ν εγγρά φ ω ν 
στο δ ιη ν εκ ές , στην εύ κ ο λ η  κα ι γρήγορη  πρόσβα
ση κά θε εν δ ια φ ερ ο μ έν ο υ  πολίτη. Ε ισ α γγελ ική ς  
κα ι Σ τρ α τιω τ ική ς  Α ρχής κα ι λο ιπ ώ ν Υπηρεσ ιώ ν 
κα ι στην απ λούστευση τω ν δ ιο ικ η τ ικ ώ ν  δ ια δ ικ α 

σ ιώ ν εξυπ η ρ έτη σ η ς  του α στυνομ ικού . ■

Οι σύγχρονες κοινω νικές συνθήκες, όπως διαμορ

φώνονται στο πλαίσιο της ελληνικής αλλά και της πα

γκόσμιας κρίσης, έχουν καταστήσει το λειτούργημα  

του αστυνομικού, βασικό συντελεστή εξασφάλισης της 

κοινωνικής ειρήνης και ασφάλειας και της πολιτειακής 

σταθερότητας.
Η Δ ιεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού καλείται 

να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στην προσπά
θεια ανάδειξης του πολύπλευρου έργου του Έλληνα 

αστυνομικού. Η πρόκληση είνα ι μεγάλη, η επιτυχής δε 

ανταπόκριση σ’ αυτή θα αποβεί σπουδαία για το αστυ

νομικό προσωπικό, αλλά και ευρύτερα για το κοινωνικό 

σύνολο!
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ας προστατεύσουμε το "Κεκτημένο

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

Αστυνομικά Χρονικά
Ί  Επιθεώρηση Χωροφυλακής Αστυνομική Ανασκόπηση

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ!ΣΚΟΠΟΣ

0 ,7 5 € /μ ιίν α
r

η

9€/χρόνο

δίνεις για ίο περιοδικό 
και βοηθούν κι εμένα...

Με σαφή επίγνωση των οικονομικών δυσκολιών, που υφίστανται σήμερα, θεωρούμε ότι εμείς οι ίδιοι 
(Αστυνομικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) θα πρέπει να 
διαφυλαξουμε το κεκτημένο, που ονομάζεται “Αστυνομική Ανασκόπηση” , το οποίο λειτουργεί 
ενισχύοντας οικονομικά τους 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.



Ο ικονομικές Ενισ χύ σ εις

Α ν α ξ ι ο π α θ ο ύ ν τ ο ς  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  Ε Λ . Α Σ .  
(τραυματισμοί, ασθένειες, θάνατοι, κ.λπ.)

Ο ρ φ α ν ώ ν  τ έ κ ν ω ν  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  Ε Λ . Α Ι .

Τ έ κ ν α  υ π ε ρ π ο λ ύ τ ε κ ν ω ν  ο ι κ ο γ ε ν ε ι ώ ν  Ε Λ . Α Σ .

2016 275.470 €

295.750 €

2 7 8 .9 0 0  €
^ ρ ^ ΙΒ Η ···α ·······8 Μ ········ΙΙΙ·Η ·Ι··

Συνάδελφε, 
σε ευχαριστώ!



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
►  Επιμέλεια: Ανβ/μος Αντώνιος Τζιβανόπουλος
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Α ρ χ α ίο ς  Α θ η ν α ίο ς  σ ο φ ισ τή ς

Η Δ ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ε ίνα ι Υπηρε
σία του Α ρχηγείου  της Ελληνικής Αστυνομίας κα ι 
υπάγεται στον Κλάδο Δ ιο ικη τική ς  Υποστήριξης κα ι 

Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η Δ ιεύθυνση ε ίνα ι αρμόδια για την εφαρμογή των δ ια 
τάξεω ν που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του συνό
λου των πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας 
σε όλη την επ ικράτεια . Επιπλέον, ε ίνα ι υπεύθυνη για την 
εφαρμογή του εκάστοτε νομοθετικού  πλαισίου που αφο
ρά τη δημόσια δ ιο ίκηση. Ε ιδικότερα, κατά τη δ ιάρκεια  των 
δύο τελευτα ίω ν ετών, η Δ ιεύθυνση Π ολιτικού Προσωπι
κού κλήθηκε να εφ αρμόσει το νέο μεταρρυθμιστικό 
πλαίσιο με τις  δ ια τάξε ις  του οποίου επ ιχε ιρείτα ι 
η δ ιο ικη τική  αναδιοργάνωση για την εύρυθμη 
κα ι απ οτελεσματική λε ιτουργ ία  της Δημόσ ιας 
Δ ιο ίκησ ης. Σε εφαρμογή των δ ιατάξεω ν αυ
τών, η Δ ιεύθυνση προέβη στην κατάταξη των 
πολιτικών υπαλλήλων σε νέους βαθμούς και 
μ ισθολογικά  κλ ιμάκ ια  κα ι εφάρμοσε το 
νέο σύστημα αξιολόγησης αυτών.

Σήμερα, στις Υπηρεσίες της Ελληνι 
κής Αστυνομίας σε όλη τη Χώρα υπη
ρετούν 1600 π ολ ιτ ικο ί υπάλληλοι, ο ι 
οποίο ι ανήκουν ε ίτε  στην κατηγορία 
του μόνιμου προσωπικού ε ίτε  στην 
κα τη γο ρ ία  του προσω πι
κού  με σχέση ερ γα σ ία ς  
ιδ ιω τικού  δ ικα ίου  αορίστου 
χρόνου. Στην π λε ιοψ ηφ ία  
τους ο ι πολιτικο ί υπάλληλοι

Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού 
κα Κοσμία Τσακίρη Π.Ε./Α'

εντάσσονται στους Κλάδους ΠΕ Δ ιο ικη τικού  - Ο ικονομικού, 
ΤΕ Δ ιο ικητικού  - Λογιστικού κα ι ΔΕ Δ ιο ικη τικού  - Λ ογιστι
κού με κύριο καθήκον τη δ ιο ικη τική  υποστήριξη του έργου 
κα ι της αποστολής που επ ιτελε ί η Ελληνική Αστυνομία.

Σημειώ νετα ι ότι την τελευτα ία  τετραετία  στο πολιτικό 
προσωπικό της Ε λληνικής Αστυνομ ίας προστέθηκαν πε
ρίπου 600 υπάλληλοι ΙΔΑΧ που προέρχονται κυρ ίω ς από 
Δήμους της Χώρας κα ι τέθηκαν σε δ ιαθεσ ιμότητα με το ν. 
4093/2012, καθώς και 221 πρώην δημοτικο ί αστυνομικοί που 
κ ι αυτοί τέθηκαν σε δ ιαθεσ ιμότητα με το ν. 4172/2013, εντά
χθηκαν στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδ ια ίτερης κατηγορί

ας ένστολο πολιτικό προσωπικό κα ι τελ ικά  κατατάχθηκαν 
στην κατηγορία  του μόνιμου πολιτικού προσωπικού. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των αποχωρήσεων 
λόγω συνταξιοδότησης των υπαλλήλων που ήδη υπη
ρετούσαν στην Ελληνική Αστυνομία, ε ίνα ι προφανές 

ότι το ως άνω προσωπικό που προήλθε από τους 
δήμους κα ι την πρώην Δ ημοτική Αστυνομία 

αποτέλεσε μια ευπρόσδεκτη ανανέωση και 
ενίσχυση του πολιτικού προσωπικού.

Η υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτι
κών υπαλλήλων διέπεται από τις διατάξεις 
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007). 
Η υπαλληλική σχέση ξεκινά  με το δ ιο 

ρισμό του υπαλλήλου κα ι λήγει με την 
αποχώρησή του με οποιον- 
δήποτε τρόπο από την Υπη
ρεσία. Στη δ ιά ρ κε ια  αυτής 
της σχέσης, θα προκύψουν 
θέματα  που αφ ορούν την
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ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΜΟΝΙΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

τοποθέτηση και μετακίνηση του υπαλλήλου σε Υπηρεσίες, 
την επιμόρφωση και εκπαίδευσή του. την αξιολόγησή του, τη 
βαθμολογική και μισθολογική προαγωγή του. τις άδειες που 
δικα ιούτα ι να λάβει. Για τον χειρισμό των θεμάτων αυτών, το 
προσωπικό της Διεύθυνσης έρχεται καθημερινά σε επαφή με 
τους υπαλλήλους αλλά και τις Υπηρεσίες τους, αναζητώντας 
κάθε φορά την καλύτερη λύση, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες 
του υπαλλήλου αλλά και το συμφέρον της Υπηρεσίας.

Προϊστάμενη της Διεύθυνσης είνα ι η κα Κοσμία Τσα
κίρη, Π ΕΔιοικητικού -  Οικονομικού με βαθμό Α ', η οποία 
υπηρετεί στην εν λόγω Υπηρεσία από το 2002, αρχικά ως 
Προϊστάμενη Τμήματος, έως την ανάληψη της θέσης της 

Προϊσταμένης Διεύθυνσης, το έτος 2010.
«Η τοποθέτησή μ ο υ  στη θέση της Προϊσταμένης της Δ ι

εύθυνσης μο υ  έδω σε την ευκα ιρ ία  να έλθω  σε επαφή μ ε  το 
π ολιτικό  προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομ ίας σε όλη τη 
Χώρα κα ι να κατανοήσω καλύτερα τα προβλήματα που αντι
μετω π ίζουν τόσο οι ίδ ιο ι οι υπάλληλοι όσο κα ι ο ι Υπηρεσίες 
τους. Μ ε κύρ ιο  καθήκον την καθοδήγηση του προσωπικού 
της Δ ιεύθυνσ ης στην κατεύθυνση της επ ίλυσης των προ
βλημάτων. θεω ρώ  ότι η Υπηρεσία μ ο υ  έχ ε ι συμβάλει κα ι 
συνεχ ίζε ι να συμβάλλει στην όσο γίνεται πιο αποτελεσμα
τική  δ ιαχείρ ιση  του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής  
Αστυνομίας. Π αρ ' όλο που το προσωπικό της Δ ιεύθυνσης  
δεν επ α ρ κε ί για το μεγάλο  όγκο δουλειάς που καθημερ ινά  
αντιμετωπίζουμε, οι σ υνάδελφ οί μου. ε ίτ ε  Προϊσταμένες των 
Τμημάτων, ε ίτ ε  υπάλληλοι, εκ τελού ν  μ ε  ευσ υνειδησ ία  κα ι 
ενδ ιαφ έρον τα καθήκοντά  τους, «ξεπερνώντας». όταν χ ρ ε ι

άζεται, ακόμα κα ι τον εαυτό  τους».
Η Δ ιεύθυνση απαρτίζεται από τέσσερα τμήματα, τα οποία, 

σύμφωνα με τις  δ ιατάξεις  του άρθρου 14 του π.δ 178/2014. 

έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού, με τμη- 
ματάρχη την κα Αθηνά Κομποθανάση, ΠΕ Δ ιο ικητικού - 
Οικονομικού με βαθμό Α ’ . ε ίνα ι αρμόδιο για  τα θέματα 
π ρογραμματισμού προσλήψεων, δ ιορ ισμώ ν, εντάξεω ν, 
μονιμοποιήσεων, μετατάξεων, προϋπηρεσιών, προσοντο- 
λογίου κα ι βαθμολογίου, πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων, 
βαθμολογικώ ν κα ι μ ισθολογικώ ν προαγωγών, τοποθετήσε
ων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, προσωρινών μετακινήσεω ν 
κα ι κάθε άλλου θέματος που αφορά το μόνιμο πολιτικό 
προσωπικό. Επίσης, κα τα ρ τίζε ι την επ ετηρ ίδα  του πολι
τ ικού  προσωπικού κα ι εξα σ φ α λ ίζε ι τη συνεχή ενημ έρω 
σή της κα ι π αρέχει τα απαιτούμενα σ το ιχεία  γ ια  θέματα 
αρμοδιότητας πολιτικού προσωπικού στο Γραφείο Κ ο ινο 
βουλευτικού  Ελέγχου, στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών 
Δ ημόσ ιας Δ ιο ίκησ ης κα ι άλλους φορείς , σύμφωνα με τις  

ισχύουσες δ ιατάξε ις .
Την τελευταία  διετία, το Τμήμα ασχολήθηκε με την κατά

ταξη των μονίμων πολιτικών υπαλλήλων στους νέους βαθ
μούς κα ι τα νέα μ ισθολογικά κλ ιμάκ ια  σε εφαρμογή των 
διατάξεων τωνν. 4369/2016 κα ι 4354/2015, αντίστοιχα. Στην 

παρούσα φάση, εργάζετα ι για την υλοποίηση των Περιγραμ
μάτων θέσεω ν Εργασίας για το υπηρετούν πολιτικό προσω
πικό του Φορέα κα ι την ανάρτησή τους στον προβλεπόμενο 
ιστότοπο του Υπουργείου Δ ιο ικ η τ ικ ή ς  Ανασυγκρότησης, 
προκειμένου να μπορέσει η Ελληνική Αστυνομία να συμ
μετάσχει στο Ενιαίο Σύστημα Κ ινητικότητας των υπαλλήλων 

του Δημοσίου.
Ά μεσ ος στόχος του Τμήματος ε ίνα ι η υλοποίηση του 

διορισμού βάσει των διατάξεων για την κατ' εξα ίρεση πρό
σληψη συγγενών θανόντων κα ι τραυματισθέντω ν εν ώρα 
υπηρεσίας αστυνομικών, κατόπιν της νομοθετικής ρύθμισης 

με σχετική τροπολογία.
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I  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου, με Τμηματάρχη την κα Χριστίνα Μπρά- 
μου, κλάδου ΠΕ Δ ιο ικητικού -  Ο ικονομικού με βαθμό
Α '. χε ιρ ίζετα ι επ ίσης θέματα μετατάξεων, προϋπηρεσιών, 

προσοντολογίου κα ι βαθμολογίου, πλήρωσης θέσεω ν προ
ϊσταμένων, βαθμολογικώ ν κα ι μ ισθολογικώ ν προαγωγών, 
τοποθετήσεω ν, μεταθέσεω ν, αποσπάσεων, προσωρινών 
μετακ ινήσεω ν κα ι άλλα ως προς το πολιτικό προσωπικό 
με σχέση εργασ ίας ιδ ιω τικού  δ ικαίου. Επιπλέον, χ ε ιρ ίζετα ι 
κα ι θέματα προσλήψεων κα ι κοστολόγησης μ ετεκπ α ιδεύ 
σεων προσωπικού ασφάλειας Ν.Π.Δ.Δ. (νοσοκομεία  κ.λπ.), 
οργανισμών κο ινής ω φ ελείας κα ι επ ιχειρήσεω ν (άρθρο 19 
τουν . 1339/1983. Α ' 35).

Την τελευτα ία  τρ ιετία , το Τμήμα διοργάνωσε τη δ ιαγω νι- 
στική δ ιαδ ικασ ία  για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβα
ση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις δ ια τάξε ις  του άρθρου 
6 του ν. 2527/1997. Το εν λόγω προσωπικό αποτελούνταν 
από ψυχολόγους, κο ινω νικούς λειτουργούς κα ι μεταφρα- 
σ τές-δ ιερμηνείς για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρ ισης 
Παράνομης Μ ετανάστευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Επιπροσθέτως. το Τμήμα μερίμνησε για τη διάθεση σε 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ε ίκοσ ι πέντε (25) ω φε- 
λουμένω ν (Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργώ ν κα ι υπαλ
λήλων Δ ιο ικη τικού  - Λογιστικού) στο πλαίσιο απασχόλησης 
μέσω Προγραμμάτων Κοινω φελούς Χαρακτήρα.

Επιπλέον ασχολείτα ι με την πρόσληψη βοηθητικού προ
σωπικού για τις  ανάγκες εκπ αίδευσης των Δοκίμω ν Υπα- 
στυνόμων κα ι Α στυφυλάκω ν στις αντίστο ιχες Σχολές της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Τμήμα ακόμα ασχολήθηκε με την κατάταξη του προ
σωπικού του στους νέους βαθμούς & τα νέα μισθολογικά 
κλ ιμάκια  σε εφαρμογή των δ ιατάξεω ν των ν. 4369/2016 και 
4354/2015, αντίστοιχα.

Στους άμεσους στόχους του Τμήματος ε ίν α ι η προα
γω γή στον επ όμενο βαθμό του προσωπικού που πληροί 
τ ις  π ροβλεπ όμενες από το ν. 4369/2016 π ροϋπ οθέσεις 
καθώ ς & η ολοκλήρω ση της δ ια δ ικα σ ία ς  αναγνώ ρισης 
προϋπηρεσίας τω ν υπαλλήλω ν στο δημόσ ιο  κα ι στον ιδ ι
ω τικό  τομέα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τμήμα Εκπαίδευσης - Αξιολόγησης Πολιτικού Προ
σωπικού, με Τμηματάρχη την κα Μαρία Χαλκιαδάκη. ΠΕ 
Διοικητικού -  Οικονομικού με βαθμό Α ', μεριμνά για την 
εκπαίδευση - επιμόρφωση του πολιτικού προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκ
παίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, μεριμνά για την κατάρτιση και 
υλοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων επιμόρφωσης στο πλαίσιο 
ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών του Φορέα και υλοποιεί 
σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Δ ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλους φορείς, προγράμματα 
και σεμινάρια για την επιμόρφωση του πολιτικού προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Τέλος, βασικό έργο του Τμήματος 

είναι η εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος συστήματος αξιολό
γησης του πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εντός του 2017, ολοκληρώ νετα ι από το εν λόγω Τμήμα η 
πρώτη εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης του συ
νόλου των πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, ε ιδ ικό τερ α  για το 3ο τετράμηνο έτους 2017, 
στόχος του Τμήματος ε ίνα ι ο σχεδιασμός κα ι η κατάρτιση 
Σχεδίου Εκπαίδευσης κα ι η υποβολή του στο Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Δ ιο ίκησης κα ι Αυτοδ ιο ίκησης για την επ ιμόρφω - 
ση-εκπ αίδευση των 221 υπαλλήλων ιδ ια ίτερης κατηγορίας 
ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας 
που κατατάχθηκαν στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό δυνάμει 
των διατάξεω ν του άρθρου 26 του ν. 4456/2017.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
& ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τμήμα Π ειθα ρ χ ικ ή ς  Δ εο 
ντολογίας κα ι Αδειώ ν Πολιτικού  
Προσωπικού, με Τμηματάρχη την 
κα Αναστασία Παλάζη. ΠΕ Δ ιο ικη
τικού -  Οικονομικού με βαθμό Β'. 
χ ε ιρ ίζ ε τα ι ζητήματα  π ειθαρχικώ ν 
κα ι ποινικών υποθέσεων, καθώς και 
τα θέματα των προβλεπόμενων από 

τα άρθρα 48 έω ς 60 του ν. 3528/2007 αδειώ ν του πολιτικού 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Έργο του Τμήματος ε ίνα ι ο έλεγχος κα ι η παρακολούθη
ση των αδειώ ν που παίρνουν οι πολιτικο ί υπάλληλοι, καθώς 
κα ι η καταχώρηαή τους στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. 
0  χειρ ισμός των πειθαρχικών κα ι ποινικών υποθέσεων των 
πολιτικών υπαλλήλων συνιστά σημαντικό μέρος των αρμο
διοτήτων των υπαλλήλων του Τμήματος, ο ι οποίες ασκούνται 

με την απαιτούμενη ευθύνη κα ι εχεμύθεια .

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |

Συμπερασματικά, η Δ ιεύθυνση Π ολιτικού Προσωπικού 

επ ιτελε ί σημαντικό έργο στη δ ιο ίκησ η  του ανθρώπινου 
παράγοντα, που ως γνωστόν ε ίνα ι ο αποτελεσματικότερος 
συντελεστής επ ιτυχίας κάθε Οργανισμού που παρέχει υπη
ρεσίες και ακόμη περισσότερο του Οργανισμού που παρέχει 
τις  υπηρεσίες του στον πολίτη. Εξάλλου, όπως υπ ενθυμ ίζει 

η Προϊσταμένη της Δ ιεύθυνσης:

fcT/Ow  c tfv r  aisfyfarrog2>

Πρωταγόρας. 487-412 π.Χ. 
Αρχαίος Αθηναίος σοφιστής

1
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΗΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

(Ετήσιες Συνδρομές: Ιδιώτες 15 ευρώ. Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρείες 25 ευρώ. Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ)

^Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή/συνδομήτρια στο διμηνιαίο περιοδικό Αστυνομική Ανασκόπηση 

(Λ. Κηφισίας 23, 151 23, Μαρούσι, τηλ.: 2106828525 - Fax: 2106849352), για ένα χρόνο (6 τεύχη).

Ι.Έστειλα το ποσό τω ν................. ευρώ, με την υπ’ αριθμ...........................ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω

σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.

2. Κατέθεσα στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό 6034030020778 της Τράπεζας Πειραιώς / ATE Bank, το ποσό των ...........

ευρώ και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό αναγράφοντας τα πλήρη στοιχεία:

I

*

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:......................................................ΤΗ Λ .:.................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:........ ..........
Ε π ισ ήμα νσ η: 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.

V I
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I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στα δύο προηγούμενα τεύχη έγινε μια ανασκόπηση των Υπη

ρεσιών της Άμεσης Δράσης Αστυνομίας Πόλεων και Άμεσης 

Επέμβασης Χωροφυλακής αντίστοιχα. Των Υπηρεσιών αυτών 

γόνο αποτέλεσε η Άμεση Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας 

Υπενθυμίζεται, ότι η ενοποίηση των Σωμάτων υλοποιή

θηκε με τις Υπηρεσίες Άμεσης Δράσης και Ά μεσης Επέμ

βασης, να συνενώνονται πρώτες την 1η Νοεμβρίου 1984 

και να συστεγάζονται από το 1985 στο Αστυνομικό Μέγαρο 

Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 173), ως ενιαία Διεύθυνση Α μ ε 

σης Δράσης με τον χαρακτηριστικό αριθμό κλήσης «100»! 

Παράλληλα, μεταφέρθηκαν και συστεγάστηκαν οι εγκαταστά

σεις κα ι τα μέσα που δ ιέθετε η Άμεση Επέμβαση Χωροφυ

λακής, ενώ το προσωπικό κα ι οι χειρ ισ τές και των δυο Υπη

ρεσιών συνυπηρετούσαν συγκροτώντας πλέον ενια ίο σύνολο 

με ίδ ιο έργο και αποστολή. Με ώ ριμες πλέον τις συνθήκες 

και με έκδηλη την πεποίθηση του προσωπικού για ένα καλό 

ξεκίνημα, τελέστηκαν τα εγκα ίν ια  της Άμεσης Δράσης Αττι

κής σε ενθουσιώ δες κλίμα. Στην εκδήλωση παραστόθηκαν 

-μεταξύ άλλων- κα ι οι Δ ιο ικητές  της ενοποιημένης Υπηρε

σίας· ο Α στυνομ ικός Δ ιευθυντής Μ ιχάλης Γεω ργιακάκης 

κα ι ο Αντισυνταγματάρχης Ν ίκος Βαρμαξίτης. Από κοινού 

ευχαρίστησαν το προσωπικό για τις  φ ιλότιμες  προσπάθει

ες που κατέβαλε για τη μετεγκατάσταση και συστέγαση των 

Υπηρεσιών, αναφέρθηκαν στις ευο ίω νες προοπτικές που δ ι- 

ανοίγονται και, όπως χαρακτηριστικά επεσήμαναν, έγ ινε ένα 

μεγάλο βήμα προόδου, παρακάμπτοντας τις μ ικροδιαφορές 

και τις  τυχούσες ιστορ ικές δ ιαφοροποιήσεις αντιλήψεων. Η 

πρώτη μάλιστα τηλεφωνική κλήση στην Αμεση Δράση για 

την περιοχή ευθύνης της Χωροφυλακής, δόθηκε για παρά-
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

Εγκαίνια της « Αμεσης Δράσης»

νομο κτίσμα στην Ηλιούπολη και επ ιλήφθηκε το περιπολικό 

Α1-5-6. ενώ το πρώτο τηλεφώνημα για την περιοχή ευθύνης 

της Αστυνομίας Πόλεων, δόθηκε για επεισόδιο στο Παγκρά- 

τ ι κα ι επ ιλήφ θηκε το περιπολικό Α -5 -4 . Παράλληλα, από 

το 1985 ίδ ιες  υπηρεσίες προσέφερε κα ι το Τμήμα Άμεσης  

Δράσης Θεσσαλονίκης, που υπαγόταν στη Δ ιεύθυνση Τάξης 

Θεσσαλονίκης κα ι στεγαζόταν στο Νομαρχιακό μέγαρο, με 

ίδια αποστολή.

Έως το 1990 αλλά και τα επόμενα χρόνια η Αμεση Δρά

ση ε ίχε ήδη πλαισιωθεί με ικανούς αστυνομικούς και σύγ
χρονα τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα, έχοντας σαφή τρόπο 

λειτουργίας και συγκεκριμένη αποστολή Οι πρώτοι μάλι

στα. μπορούν να χαρακτηριστούν μάχιμοι και μαχητικοί, με 

υψηλό αίσθημα υπηρεσιακής ευθύνης, εμπειρία κα ι ιδίως 

αστυνομική παιδεία. Ήταν άρτια εξοπλισμένοι, εκπαιδεύονταν 

τακτικά, συστηματικά και κυρίως διαπνέονταν από το ομαδικό 

πνεύμα, τη συναδελφική αλληλεγγύη και την ψυχραιμία ή άλ

λως αυτοσυγκράτηση. Μέχρι το 1996 έφτασε να αριθμεί 1568 

αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν στη διάθεσή τους 267 περιπο

λικά και 236 μοτοσικλέτες. Όσο αφορά τα τεχνικά μέσα της 

Υπηρεσίας, πρόκειται για 1 τηλεφωνικό κέντρο αηοτελούμενο 

από 40 γραμμές, 2 τερματικά κεντρικού ηλεκτρονικού υπο

λογιστή για παροχή πληροφοριών σχετικά με αναζητούμενα 

άτομα ή κλεμμένα οχήματα. 1 τερματικό πίνακα συστημάτων 

συναγερμού. 1 κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με UU δέκτες - 

κάμερες, που καταγράφουν όλο το 24ωρο τα συμβάντα στο 

κέντρο της Αθήνας και 2 μαγνητοεγγραφείς με δυνατότητα 

καταγραφής των εισερχόμενων κα ι εξερχόμενων κλήσεων. 

Ως προς τον τρόπο λειτουργίας, η κινητοποίηση της Άμεσης 

Δράσης γινόταν, αφενός με την αυτεπάγγελτη επέμβαση των 

περιπολικών, όπου κρινόταν αναγκαίο και αφετέρου ύστερα 

από τηλεφωνήματα ιδιωτών και άλλων Υπηρεσιών ή Αρχών. 

Με κάθε τηλεφω νική κλήση στο Κέντρο καταρτιζόταν κάρτα 

αναγγελίας συμβάντος και άμεσα ο εκφωνητής διαβίβαζε την 

εντολή στα περιπολικά, ώστε να επιληφθούν. ενώ το αποτέ

λεσμα της επέμβασης έμπαινε στο αρχείο της Υπηρεσίας. 0 

προορισμός και η βασική αποστολή της ήταν να επεμβαίνει 

σε όλα τα συμβάντα αστυνομικής αρμοδιότητας, να πραγμα-

Εποχούμενη περιπολία Αμεσης Δράοης Αττικής

τοποιεί συνεχείς περιπολίες και να ασκεί γενική αστυνόμευση 

για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης κα ι την εμπέδωση του 

αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών.

Στην επιτυχία της αποστολής αυτής, συνέδραμε -για  

ορισμένο διάστημα- κα ι η «Ομάδα Σ». η οποία συστάθηκε 

τον Ιούλιο του 1995 κα ι μολονότι λίγα χρόνια αργότερα κα - 

ταργήθηκε. πρόλαβε να κερδ ίσ ει τον σεβασμό κα ι τον θαυ

μασμό των πολιτών, ενώ για τους αστυνομικούς η υπηρεσία 

στην Ομάδα αποτελούσε ιδ ια ίτερη τιμή. Συγκεκριμένα, ήταν 

επ ίλεκτη μονάδα ταχείας επέμβασης με κορυφαία για την 

εποχή αυτοκίνητα. Π ρόκειτα ιγ ια  2 Audi Avant RS2. U Alfa 

Romeo 155 Q4. 1 Lancia Delta Integrale, 2 BMW M3 E30, 1 

Ford S ierra  Cosworth, 2 Mercedes 190E 2.5 16V. 1 Porsche 

911 tu rbo  κα ι 1 Ford Mustang! Τα πληρώματα των αστυνομι

κών που εη ιλέχθηκαν για την Ομάδα, είχαν ε ιδ ικ ές  οδηγικές 

ικανότητες, εμπειρ ία  χρόνων στο Σώμα κα ι επ ίγνωση της 

Νομοθεσίας. Στο διάστημα λειτουργίας της. η Ομάδα απο

θάρρυνε τους κακοποιούς, ενήργησε πλήθος προσαγωγών 

κα ι συλλήψεων, βεβαίωσε μεγάλο αριθμό παραβάσεων, ενώ 

διαπίστωσε πολλά πλημμελήματα κα ι όχι μόνο.

Επιπρόσθετα, η Δ ιεύθυνση Ά μεσης Δράσης, όπως ε ίνα ι 

γνωστό, στον στόλο της δεν δ ιέθετε μόνο αυτοκίνητα αλλά 

κα ι μοτοσικλέτες. 0 λόγος για την «Ομάδα Ζ ή Ομάδα Ζή

τα». η οποία αποτελούσε το τμήμα δ ικυκλιστώ ν της Άμεσης
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I  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Δράσης, με την ιστορία της να ξεκ ινά  στις 19/2/1979 οπότε 

κα ι ιδρύθηκε στην Αθήνα, ενώ λίγο αργότερα κα ι συγκεκρ ι

μένα το 1985 συστάθηκε αντίστοιχη Υπηρεσία δικυκλιστώ ν 

κα ι στη Θεσσαλονίκη. Ως αρχική αποστολή του τμήματος 

δ ικυκλιστώ ν ήταν η κάλυψη των συστημάτων συναγερμού 

κα ι η έγκα ιρη  άφ ιξη  σε σοβαρά συμβάντα. Οι αστυνομικοί 

επ ιλέγονταν με κρ ιτήρ ιο  το ήθος, τον χαρακτήρα και πρω- 

τίστως τις οδηγ ικές ικανότητες μοτοσικλέτας. Δ ιευ κ ρ ιν ίζ ε 

ται. ότι σήμερα η αποστολή της Ομάδας Ζ ε ίνα ι δ ιευρυμένη, 

αφού εντέλλετα ι να επ ιληφθεί σε σοβαρά επεισόδια, κλοπές, 

ληστείες, συλλήψ εις κακοποιών, με τους πεπειραμένους 

κα ι επ ιβλητικούς αστυνομικούς της. να κ ινούντα ι σε ζεύγη 

κα ι να καταφθάνουν πρώτοι στα σημεία συμβάντων. Γίνετα ι 

λοιπόν αντιληπτό, πως οι μοτοσ ικλετιστές της εκτελούν επ ι

κίνδυνη αποστολή, δ ιότι -εκτός των άλλων- εκτ ίθεντα ι στις 

κα ιρ ικές  συνθήκες κα ι στον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων. 

Εντούτοις, ανταπεξέρχονται μέχρι κα ι σήμερα στις προκλή

σεις και τους κινδύνους, ομαδικά, αλληλέγγυα και ομόψυχα.

Π αρομοίω ς κα ι σχετικά  πρόσφατα.η δ ίκυκλη  αστυνό

μευση εν ισ χύθηκε περαιτέρω με την ίδρυση των Ομάδων 

Δ ίκυκλης Αστυνόμευσης «ΔΙ.ΑΣ» Ε ιδ ικότερα , στις 29 

Μαρτίου 2010 άρχισε να λε ιτουργεί η νέα αυτή αστυνομική 

μονάδα ταχείας επέμβασης με δ ίκυκλα μεγάλου κυβισμού. 

Στο αρχικό στάδιο εφαρμογής του προγράμματος τα δ ίκυκλα 

αστυνόμευαν 75 Δήμους της Α ττικής κα ι 21 περιοχές της 

Θεσσαλονίκης με 2004 αστυνομικούς στην Αττική και 444 

στη Θεσσαλονίκη. Οι δυνάμεις κατανεμήθηκαν αριθμητικά 

κα ι γεω γραφ ικά  ανάλογα με την εγκληματικότητα  ανά πε

ριοχή. Δ εδομένης της επ ιτυχημένης δραστηριότητας της 

ΔΙ.ΑΣ. ο ι Ομάδες ενισχύθηκαν. με την αστυνόμευση να 

επ εκτε ίνετα ι ευθύς από τον Ιούλιο του ίδ ιου έτους σε 

όλες τις Δ ιευθύνσεις Αστυνομίας στην επικράτεια. Σήμε

ρα οι μοτοσ ικλετιστές της ΔΙ ΑΣ εντέλλοντα ι από το Ρ/Τ 

Κέντρο της Άμεσης Δράσης και καταφθάνουν άμεσα στα 

σημεία  τέλεσης παραβατικότητας ή αδικημάτων, ενώ 

πρώτιστο μέλημα ε ίνα ι η πρόληψη κάθε εγκληματικής 

κα ι παραβατικής δραστηριότητας. Επεμβαίνουν όμως και

κατασταλτικά ιδ ίω ς σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτω ν ή 

β ίαιων εγκληματικώ ν ενεργειών.

Σήμερα η Δ ιεύθυνση Α μεσ ης Δράσης Αττικής ε ίνα ι 

μηχανοκίνητη Υπηρεσία με ικανό αριθμό σύγχρονων πε

ριπολικών αυτοκινήτων κα ι μοτοσικλετών. Η αποστολή της 

επ ικεντρώ νετα ι στην άμεση κα ι συνεχή παροχή υπηρεσιών 

ασφαλείας προς τους πολίτες, την άμεση επέμβαση στα συμ

βάντα αστυνομ ικής φύσης, τη 

συνεχή περιπολία για την 

εξα σ φ ά λ ισ η  της 

δ η μ ό σ ια ς

δ ικής υποστήριξης στις λοιπές 

Υπηρεσίες.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ I

Εκφωνητής Ρ/Τ Κέντρου Άμεσης Δράοης

Η διάρθρωσή της έχει ως εξής:

• Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιώ ν

• Τμήμα Δ ιαχείρ ισης Υλικού - Χρηματικού

• Τμήμα Τεχνικώ ν Μέσων

• Τμήμα Κέντρου Επιχειρήσεων

Συνεκδοχικά, για τους άνδρες και τις γυναίκες της Άμεσης Δρά

σης έχει ιστορικά καταγραφεί σημαίνον έργο και στον τομέα της 

κοινωνικής προσφοράς με παροχή άμεσης βοήθειας στους πολί

τες. Πράγματι, η Άμεση Δράση σπεύδει να συνδράμει τραυματίες, 

αναξιοπαθούντες, ασθενείς, εγκυμονούσες γυναίκες παρέχοντας 

επείγουσα και ασφαλή συνοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Επεμ

βαίνει σε πυρκαγιές, πλημμύρες και προστατεύει ανήλικους και 

ηλικιωμένους. Άλλωστε, για τους αστυνομικούς της Άμεσης Δρά

σης η μεγαλύτερη αμοιβή είναι το αίσθημα ψυχικής ανάτασης από 

την αρωγή που προσφέρουν, ως ευαισθητοποιημένοι κοινωνικά 

και ανθρωπιστικά! Η προσφορά αυτή παρέχεται καθημερινά, παρά 

τη δύσκολη φύση της Υπηρεσίας που κλονίζεται από τραυματι

σμούς αστυνομικών σε συμπλοκές με κακοποιούς, ενώ δυστυχώς 

αριθμεί και θύματα. Για την προσφορά αυτή μάλιστα, οι πολίτες 

εκφράζουν καθημερινά τις ευχαριστίες τους προς την Υπηρεσία, 

είτε προφορικά, είτε με γραπτές ευχαριστήριες επιστολές.

Συγκριτικός Πίνακας Καταγραφής Εγκληματικότητας στη Γ Α Α Α . και Γ Α Δ .Θ . πριν και μετά 
την λειτουργία του θεσμού της Δ ΙΑ Σ, καθώς και στις ΓΑ Λ .Π . Χώρας και στο σύνολο της Επικράτειας

(Α Εξάμηνο 2010)

• Γ εν ικ ή  Α στυνομική Δ/νση Α ττικής

Α '  Τ ρ ίμ η ν ο  2 0 1 0
(προ Δ1.ΑΣ.)

Β ’ Τ ρ ίμ η ν ο  2 0 1 0
(υετό  ΔΙ Α Σ .)

Δ ια φ ο ρ ά Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τα

Ληστείες σε 
Τράπεζες, Δ Ο Υ  και 

Ε Λ ΤΑ
137 40 -9 7

Από 12 ληστείες την 
εργάσιμη εβδομάδα 
μειώθηκαν στις 3.

Ληστείες σε 
Χρηματαποστολές

4 1 -3 Σχεδόν μηδενικές

Ληστείες σε Super 
Markets

107 49 -5 8

20 ληστείες λιγάτερες το 
μήνα ή από 8 ληστείες 

την εβδομάδα μειώθηκαν 
στις 4

Ληστείες σε 
Πρατήρια Υγρώ ν 

Καυσίμων
29 16 -1 3

Από 10 ληστείες το μήνα 
τώρα έχουμε 5.

Ληστείες σε βάρος 
οδηγών ταξί

19 10 -9
Μείωση στο μισό. 

Από 6 ληστείες το μήνο 
τώρα έχουμε 3.

Σύνολο Ληστειών 1.386 1.043 -3 4 3
114 ληστείες λιγότερες 
κάθε μήνα μόνο στην 

Αττική

Κλοπές - Διαρρήξεις 14.469 12.841 -1 .5 2 8
542 διαρρήξεις λιγότερες 

κάθε μήνα μόνο στην 
Αττική

Διαρρήξεις οικιών 3.102 2.886 -2 1 6 η λγ

Διαρρήξεις
καταστημάτων

1.784 1.515 -2 6 9 οικιών και καταστημάτων

Κλοπές οχημάτων 3.983 3.565 -4 1 8
140 ουτοκίνητα λιγότερο 

το μήνα κλέβονται

Συγκριτικός πίνακας καταγραφής εγκληματικότητας

Κοινωνική προαφορά της'Αρεοης Δράοης

Τελικά, αν δεν υποχρεούμαστε, τότε σίγουρα οφείλουμε, να 

αναγνωρίσουμε το σοβαρό έργο των αστυνομικών της Άμεσης Δρά

σης. οι οποίοι συνδιαλέγονται νυχθημερόν με πολίτες, αφουγκρά- 

ζονταιτα προβλήματα και μεριμνούν για την επίλυσή τους. Για νατό 

πετύχουν μάλιστα, υιοθετούν -κατά περίπτωση- ποικίλους ρόλους· 

καλούνται να γίνουν διπλωμάτες, να πάρουν αποφάσεις στο λεπτό, 

να αντιλαμβάνονται την ψυχολογία των πολιτών, να παρέχουν πρώ

τες βοήθειες και να ενεργούν με τόλμη και ευσυνειδησία. Βέβαια, 

τέτοιους ρόλους αναλαμβάνουν όλοι οι αστυνομικοί, ας δεχτούμε 

όμως, ότι ο αστυνομικός της Άμεσης Δράσης τους υιοθετεί πιο έντο

να ή έστω συχνότερα. Για τους λόγους αυτούς η Υπηρεσία κρίνεται 

από την ιστορία, ως επιτυχημένη και άξια της αποστολής της! ■

Βιβλιογραφία

• Κ Ι. Υ.Δ.Τ., «Αστυνομ ική Επιθεώρηση», τεύχος 7-9. σ. 27-29. 

Αθήνα. 1984. Υ.Δ.Τ.
• Υ.Δ.Τ.. «Αστυνομ ική Επιθεώρηση», τεύχος Μαΐου. σ. 276-279, 

Αθήνα. 1996, Υ.Δ.Τ.

• Υ.Δ.Τ.. «Αστυνομ ική Επιθεώρηση», τεύχος Ιουνίου, σ. 371-375. 

Αθήνα. 1990. Υ.Δ.Τ.

• Υ.Δ.Τ., «Αστυνομ ική Ανασκόπηση», τεύχος 232. σ. 26-27. 

Αθήνα. 2005, Υ.Δ.Τ.

• Υ.Δ.Τ.. «Αστυνομ ική Ανασκόπηση», τεύχος 262. σ. 8-10, 

Αθήνα. 2010. Υ.Δ.Τ.

Διαδικτυογραφια
• w w w .a s tyn o m ia .g r

* Οι Αστυφύλακες Δημήτριος Τσιρίγκας και Κων/νος Κούτλας 

(απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας - Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας) υπηρετούν στο τμήμα 

Ιστορίας /  Εκδόσεων, της Δ ιεύθυνσης Επικοινωνίας του Α.Ε.Α.

*** Οι φω τογραφ ίες του άρθρου ανήκουν στο φω τογραφ ικό υλ ικό 

του Τμήματος Ιστορίας /  Εκδόσεων, της Δ ιεύθυνσης Επ ικοινω

ν ίας του Α.Ε.Α.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I 5 9

http://www.astynomia.gr


ΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
► Του Ανβ/|ΐου Αντώνη Τζιβανόπουλου

ΥΠΟΘΕΣΗ:«δουρη

Η κακοποίηση και η παραμέληση των παιδιών αποτελεί 

ένα σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο με βαθιές ρίζες ανό 
τους αιώνες. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα με 

ποικίλες προεκτάσεις στην κοινωνία και πολλαπλές επιπτώσεις 
στην ψυχική και σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Η επαναλαμ

βανόμενη παιδική κακοποίηση έχε ι αρκετά συχνά θανατηφόρα 
κατάληξη. Η παιδοκτονία αποτελεί ακόμα και σήμερα στις ανα
πτυγμένες χώρες, μια σημαντική αιτία παιδικής θνησιμότητας, 
παρά τις θεαματικές αλλαγές που έχουν επέλθει τις τελευταίες 
δεκαετίες όσον αφορά τη θέση του παιδιού εντός της οικογένει
ας και της κοινωνίας. Στις μέρες μας. μετά από μακροχρόνιους 
αγώνες, έχε ι αναγνωριστεί το παιδί ως ανθρώπινη οντότητα με 
ατομικά δικαιώματα, και έχε ι αναδειχτεί η υγεία του και η ποι
ότητα ζωής του ως πρωτεύουσα αρχή της κοινωνίας μας. Έτσι 
όταν κάποιο περιστατικό παιδοκτονίας έρθει στη δημοσιότητα, 
φαίνεται στα μάτια του κοινού ως ένα φαινόμενο παράδοξο, 
αφύσικο, αν όχι παθολογικό. Η επίκουρη καθηγήτρια εγκλη
ματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, κα Βάσω Αρτινοπού- 
λου αναφέρει χαρακτηριστικό πως «π παιδοκτονία είνα ι η πιο 
ακραία μορφή κακοποίησης που φτάνει στην ανθρωποκτονία». 
Υπάρχουν ορισμένες υποθέσεις στα εγκληματολογικά χρονικά 
που παρουσιάζονται τόσο πολύπλοκες, ώστε να μην είναι ξ ε 
κάθαρο αν ο φερόμενος ως δράστης είναι το ανθρωπόμορφο 
κτήνος που παρουσιάζουν τα ΜΜΕ ή θύμα νομικής πλάνης.

Μια τέτοια περίπτωση υπήρξε η υπόθεση Δουρή. που σόκαρε 
την κοινή γνώμη καθώς διέθετε όλα εκείνα τα στοιχεία που την 
κατέστησαν πρώτο θέμα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Το θύμα της 
υπόθεσης ήταν ανήλικο και δράστης ο πατέρας του, ενώ ο τρό
πος τέλεσης του εγκλήματος ήταν ειδεχθής. Η δραματοποίηση 
της υπόθεσης έγινε εντονότερη, με την δημοσίευσή φωτογραφιών 
του ανήλικου θύματος τοποθετημένες δίπλα στις φωτογραφίες

του θύτη, με αποτέλεσμα να αυξήσει την συναισθηματική φόρτιση 
του κοινού, να στηθούν λαϊκά δικαστήρια και η πίεση για επιβολή 
αυστηρής και παραδειγματικής τιμωρίας να είναι μεγάλη.

Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς του 1993 όταν στο Αστυνο

μικό Τμήμα του Κρανιδίου στην Αργολίδα προσέρχεται ανάστα
τος ο Μανώλης Δουρής, οικογενειάρχης με εφτά παιδιά, βιο
παλαιστής, κάτοικος Ερμιόνης. για να δηλώσει την εξαφάνιση 
του μικρού του γιου Νίκου, έξ ι ετών, ο οποίος είχε φύγει από 
το σπίτι του νωρίτερα το απόγευμα της ίδιας μέρας και δεν είχε 
επιστρέφει. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να τον καθησυχάσουν, 
καθώς είχαν περάσει μόλις λίγες ώρες από την τελευταία φορά 
που είχε θεαθεί το μικρό αγόρι. Ο Δουρής όμως εμφανιζόταν 
σίγουρος ότι κάποιο κακό είχε βρει το παιδί του. πως κάποιος 
το ε ίχε σκοτώσει. Αστυνομικοί, συγγενείς, συγχωριανοί και 
φ ίλοι άρχισαν να ερευνούν κάθε σπιθαμή της μικρής κωμόπο
λης χωρίς αποτέλεσμα για αρκετές ώρες. Τελικά, ξημερώματα 
πρωτοχρονιάς, ο Δουρής μαζί με τον μεγαλύτερο γιο του βρί
σκουν τον μικρό Νικόλα νεκρό και εμφανώς κακοποιημένο 
σωματικά και σεξουαλικά. Το πτώμα ήταν πολύ καλά κρυμμένο 

σε ένα μαντρότοιχο, πίσω από το σπίτι της οικογένειας.
Ακολούθως εκτυλίχθηκαν σκηνές τραγωδίας με τον πατέρα 

να θρηνεί σπαρακτικά για το χαμό του παιδιού του και να ορκί
ζεται εκδίκηση. Στα μάτια της κοινωνίας, που παρακολουθούσε 
σοκαρισμένη τα τεκταινόμενα, ο Δουρής ήταν ο χαροκαμένος 
πατέρας. Το άψυχο σώμα του ανήλικου αγοριού οδηγήθηκε στο 
νεκροτομείο και την νεκροψία του ανέλαβε ο ιατροδικαστής 
Φίλιππος Κουτσάφτης. Στο πόρισμά του ανέφερε πως ο θάνατος 
του παιδιού επήλθε από ασφυξία, καθώς ο δράστης είχε φράξει 
τις αεροφόρους οδούς, τη μύτη και το στόμα, ενώ προηγου
μένως το είχε βιάσει. Διαπίστωσε μάλιστα ότι το αγόρι έφερε 
τραύματα και αμυχές σε διάφορα σημεία και επιπλέον διάσπαρτα
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Τηλεοπτικό καρέ δελτίου ειδήσεων της εποχής

ΚΕΜΒΡΙΟΙ 2017 I AfTYNOMIKH ΑΙ

Η οικογένεια Δουρή στην κηδεία του ρικρού Νικόλα 0 ιατροδικαστής Φίλιππος Κουτσάφτης

εγκαύματα που προκλήθηκαν μετά θάνατο. Συλλέχτηκε βιολογικό 
υλικό, το οποίο στάλθηκε προς εξέταση στα εγκληματολογικά 
εργαστήρια. Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων αποδείχτηκε 
αργότερα ότι υπήρχε βιολογικό υλικό του πατέρα στο σώμα του 
παιδιού. Εντωμεταξύ η αστυνομική έρευνα ήταν σε εξέλιξη προ
σπαθώντας να συλλέξει κάθε είδους στοιχεία που θα την οδηγή
σουν στον δράστη. Οι αστυνομικοί έστιασαν τόσο στον τόπο που 
βρέθηκε το παιδί, που ενδεχομένως να ήταν ο τόπος της τέλεσης 
του εγκλήματος, όσο και στις καταθέσεις συγγενών του θύματος, 
γειτόνων, οικογενειακών φίλων κ.λπ. Από τις τελευταίες φέρεται 
να ανέκυψαν υποψίες σχετικό με τις συνθήκες διαβίωσης της 
πολυμελούς οικογένειας και τον τρόπο που μεταχειριζόταν ο 
Δουρής τα παιδιά του. Γίνεται επίσης γνωστό πως ο Δουρής είχε 
ψυχιατρικά βεβαρυμμένο παρελθόν, καθώς σε νεαρή ηλικία είχε 
κληθεί στην επιστράτευση του 1974 κατά την εισβολή των Τούρ

κων στην Κύπρο. Εκεί γίνεται μάρτυρας φρικιαστικών σφαγών στο 
πεδίο της μάχης που του προκάλεσαν βαθιά ψυχολογικά τραύ- 

για το λόγο αυτό νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική. 
Η διάγνωση των γιατρών ήταν πως έπασχε από το «Σύνδρομο 
της Κύπρου», ένα βαρύ μετατραυματικό σύνδρομο. Η βιασύνη 
του Δουρή να καταγγείλει την εξαφάνιση του παιδιού του, όταν 
από την εξέλιξη των ερευνών έγινε γνωστό ότι τα παιδιά του δεν 
τηρούσαν ωράρια στο σπίτι τους, συνέτεινε στο να γίνουν καχύπο- 
πτοι οι αστυνομικοί μαζί του. Τον καλούν επανειλημμένα να κατα
θέσει και εκείνος πέφτει σε αντιφάσεις, γεγονός που τον κατέστη
σε κύριο ύποπτο της ανάκρισης. Στις ανακρίσεις συμμετέχει και 
η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ναυπλίου, κα Νίκη Μουζάκη. Με 
επιμονή και μεθοδικότητα οι αστυνομικοί καταφέρνουν να οδηγή
σουν τον Δουρή στην ομολογία των πράξεών του. Περιγράφει με 
λεπτομέρειες τις συνθήκες του βιασμού και της ανθρωποκτονίας 
του γιου του. οι οποίες δένουν με τα εργαστηριακά ευρήματα της 
νεκροψίας - νεκροτομής Ως αιτία του κακού κατά τον ίδιο ήταν 
μια περίεργη ασθένεια που τον κυρίευε και τον μεταμόρφωνε. 
«Με έπιαναν κρίσεις και δεν έβλεπα μπροστά μου. Ο καθένας 
στη θέση μου το ίδιο μπορεί να έκανε».

Μόλις γίνεται γνωστή η ομολογία του Δουρή. το κοινό αντιδρά 
έντονα και τα ΜΜΕ της εποχής υιοθετούν το ρόλο του λα ϊκο ί δι
καστή και με ηχηρούς τίτλους όπως «τέρας», «δράκος», «ανθρω
πόμορφο κτήνος» διεγείρουν περισσότερο το κοινό αίσθημα. 0

ϋ κ

Δουρής οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ναυπλίου 
όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρό
θεση, που διαπράχθηκε κατά τρόπο ιδιαζόντως ειδεχθή, ενώ 
χαρακτηρίστηκε άτομο επικίνδυνο. Ήταν τόση η κατακραυγή 
της κοινωνίας, που κανένας δικηγόρος δεν ήθελε να αναλάβει 
την υπόθεσή του και έτσι η Εισαγγελία διόρισε αυτεπάγγελτα ως 
συνήγορο υπεράσπισης τον δικηγόρο κ. Βασίλη Καρύδη. Στην 
απολογία του στην ανακρίτρια Ναυπλίου κα Ποτούλα Φωτοπού- 
λου, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν από τον 
Εισαγγελέα, ισχυριζόμενος ότι ήταν άρρωστος και όταν κατέθετε 
στους αστυνομικούς ήταν υπό την επήρεια χαπιών και τελούσε σε 
πλήρη σύγχυση. Ισχυρίστηκε ότι άλλο ήταν το άτομο που βίασε και 
σκότωσε τον γιο του και μάλιστα ανέφερε ότι δέχτηκε απειλητικό 

τηλεφώνημα από άγνωστο που απείλησε να του κόψει το σπίτι αν 
μιλήσει. Κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στις φυλακές 
της Κέρκυρας. Κατά την μεταγωγή του, δέχτηκε επίθεση από 
συγκρατούμενούς του μέσα στην κλούβα της Υπηρεσίας Με
ταγωγών και όταν το αντιλήφθηκαν οι αστυνομικοί συνοδοί, ο 
Δουρής ήταν ήδη αναίσθητος και σε κακή κατάσταση. Στη φυλακή 
παρουσιάστηκε μεγάλο πρόβλημα καθώς οι κρατούμενοι δεν δέ
χονταν να συνυπάρξουν μαζί του και υπήρχε ανησυχία για πιθανή 
απόπειρα λιντσαρίσματος ή ανθρωποκτονίας εις βάρος του.

Τον Νοέμβριο του 1994 έγινε η δίκη του Δουρή στο Μικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο Κορίνθου. 0 συνήγορός του Βασίλης Καρύ- 
δης. μελετώντας την υπόθεση, δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος ήταν 
αθώος και για να τεκμηριώσει την άποψη του αυτή, παρουσίασε
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Μεταγωγή του Μανώλη Λουρή στις φυλακές Κέρκυρας
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Κτίριο φυλακών Τρίπολης

0  Μανώλης Δουρής κατά την ακροαρατικά διαδικασία

στο δικαστήριο τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 
DNA που έγιναν στην σωρό του μικρού αγοριού. Σύμφωνα με την 
έκθεση των εγκληματολογιών εργαστηρίων βρέθηκαν τρί
χες γεννητικών οργάνων στο σώμα του παιδιού οι οποίες δεν 

ανήκαν στον Μανώλη Δουρή. Ερωτώμενος σχετικά από δημο
σιογράφους ο καθηγητής εγκληματολογίας κ. Γιάννης Πανού- 
σης είχε δηλώσει: «Από την έκθεση πραγματογνωμοσύνης των 
εγκληματολογικών εργαστηρίων μπορεί να τεθ ε ί εν  αμφιβάλω η 
ταυτότητα του δολοφόνου του παιδιού. Μπορεί άλλος να είναι ο 
βιαστής και άλλος ο δολοφόνος». Επίσης από την υπεράσπιση 
ζητήθηκε ψυχιατρική εξέταση του κατηγορουμένου, η οποία 
απορρίφθηκε. Εντύπωση προκάλεσε η στάση των μελών της 
υπόλοιπης οικογένειας οι οποίοι στήριξαν τον Μανώλη Δουρή, 
διατρανώνοντας την πεποίθησή τους ότι ήταν αθώος. Ειδικότερα 
η στήριξη από την σύζυγο του Γεωργία προκάλεσε ερωτηματικά, 
καθώς ο Δουρής την κατηγόρησε δημόσια λέγοντας: «Θα είσαι 
ελεύθερη να ζήσεις τη ζωή σου όπως εσύ το ζήτησες μ α ζ ί μ ε  τον 
εραστή σου μ ε  τον οποίο σκοτώσατε τον Νίκο».

Μετά από ακροαματική διαδικασία τεσσάρων ημερών, το δι
καστήριο εξέδωσε στις 23 Νοεμβρίου 1994 την ομόφωνη από
φασή του. Το δικαστήριο επέβαλε στον Δουρή ισόβια κάθειρ
ξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε 
ήρεμη ψυχική κατάσταση, κάθειρξη 20 ετών για το βιασμό του 
παιδιού του, φυλάκιση 1 έτους για ασέλγεια και στέρηση των 
πολιτικών του δικαιωμάτων για 10 χρόνια. Η απόφαση του δ ι
καστηρίου ικανοποίησε το κοινό περί δικαιοσύνης αίσθημα, όμως 
ακολούθησε στη συνέχεια ένα δεύτερο άτυπο δικαστήριο, αυτό 
των συγκρατούμενών του. Κατά την μεταγωγή του στις φυλακές

υψίστης ασφαλείας στην Κέρκυρα, ξυλοκοπήθηκε και βιάστηκε 
από τους βαρυποινίτες που τήρησαν τον άγραφο νόμο της φυλα
κής, σύμφωνα με τον οποίο οι παιδοκτόνοι δε συγχωρούνται. Στις 
φυλακές της Κέρκυρας, παρόλο που είχε διαμορφωθεί ειδικός 

χώρος κράτησης για αυτόν, συνεχίστηκε η κακοποίησή του από 
τους υπόλοιπους τροφίμους της φυλακής. Το κλίμα ήταν τόσο αρ
νητικό. που οι αρχές αναγκάζονταν να τον μετακινούν συνέχεια. 
Μέσα σε δύο χρόνια άλλαξε τέσσερα διαφορετικά σωφρονιστικά 
ιδρύματα. Ο επίλογος της υπόθεσης γράφτηκε την 25 Φεβρου
άριου του 1996, όταν ο Δουρής απαγχονίστηκε στις εξωτερικές 
τουαλέτες των φυλακών Τρίπολης με ένα καλώδιο τηλεόρασης, 
όπως είχε προαναγγείλει στη μητέρα του και τον μεγαλύτερο 
του γιο λίγες μέρες νωρίτερα.

Ήταν ο Δουρής ένοχος ή ήταν ο μόνος ένοχος στην υπόθεση; 
0 συνήγορός του υποστηρίζει πως: «Ο Δουρής προφανώς είχε λόγο 
να αναλάβει την ευθύνη και στη συνέχεια προσπαθεί να διαφύγει τις 
συνέπειες μ ιας τέτοιας ομολογίας Πιθανότατα υπήρξε μ ια  μορφή 
κάλυψης, ε ίτε  μ ια  περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας από άλλο 
μέρος της οικογένειας, ε ίτε  από κάποιον τρίτο». 0  καθηγητής κ. 
Πανούσης σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση ανέφερε: 
δικαστήριο μπορεί να μην εμφανίστηκε όλη η αλήθεια, είναι πιθα
νόν να μην πιέστηκαν οι μάρτυρες ή οι εμπλεκόμενοι στην υπόθε
ση και να μην αποδείχθηκε κάτι. Εκεί φαινόταν πως παίζει όλη η 
οικογένεια κάποιο ρόλο. Μπορεί να μην ήταν ένας ο δράστης της 
κατάστασης και της τελικής έκβασης. Είχα την αίσθηση ότι όλη η 
οικογένεια ε ίχε επιμεριστεί ρόλους». Όποια και αν είναι η αλήθεια, 
ο Μανώλης Δουρής έμεινε στην συνείδηση της κοινωνίας ως ένας 

βιαστής και παιδοκτόνος, όπως απεφάνθη το δικαστήριο. ■
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
►  Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΝΑΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Τ ην Παρασκευή 13/10/2017 πραγματοποιήθηκε στο Α.Τ. 

Παγκρατίου από στελέχη του Συμβουλευτικού κέντρου 

Αθήνας / Κ.Ε.Θ.Ι. /  Γενική Γραμματεία Ισότητας /  Υπουρ

γείου Εσωτερικών «δράση ενημέρωσης» σε Αστυνομικούς που 

υπηρετούν στο θεσμό «Αστυνομικός της Γειτονιάς», των Α.Τ. 

Παγκρατίου και Βύρωνα με θέμα το φαινόμενο της Ενδοοικο- 

γενειακής /  Συντροφικής βίας και άλλων μορφών κακοποίησης.

Η ενημέρωση έγ ινε από την Ψυχολόγο κα Νόπη Σ ιδηρο- 

ηούλου. τη Ν ομικό κα Δέσποινα Τσεπελάκη. την Κοινωνική 

Λ ειτουργό  κα Γιώτα Δημητρ ιάδη κα ι την Κ ο ινω νική Λ ε ι

τουργό κα Βιβή Γεωργιάδη. Την παρακολούθησαν δώδεκα 

Αστυνομ ικο ί που υπηρετούν στο θεσμό «Αστυνομικός της 

Γειτονιάς», των Α.Τ. Παγκρατίου κα ι Βύρωνα, καθώς κα ι οι 

Δ ιο ικη τές  αυτών των Τμημάτων.

Τα θέματα ηου αναπτύχθηκαν σε γεν ικές  γραμμές ε ίνα ι 

τ' ακόλουθα:

α) έννοια της Ενδοοικογενειακής Βίας κα ι μορφές αυτής, 

β) ανάλυση ψ υχολογικής κατάστασης (συναισθήματα) στην 

οποία περιέρχεται το κάθε θύμα, ανάλογα το ε ίδος-μ ορ - 

φή της βίας.

γ) ανάλογα το είδος της βίας, κατά πόσο είναι εύκολο να μιλήσει 

γι' αυτό ένα θύμα γυναίκα, σε άνδρα ή γυναίκα αστυνομικό.

δ) ανάλυση περιπτώσεων, που κλήθηκαν ν' αντιμετωπίσουν 

οι υηηρετούντες στο θεσμό, ενέργειες  τους κ.λπ.. 

τρόποι χειρισμού των θυμάτων (τα οποία είναι ανεξαρτήτου 

ηλικίας, φύλου ή και εθνικότητας), καθώς και σε τι είδους 

ενημέρωση πρέπει να προβούν οι αστυνομικοί, αναφορικά 

με το είδος βοήθειας που παρέχεται από το Συμβουλευτικό 

Κέντρο (ψυχολογική υποστήριξη, διάθεση ξενώνων κ.λπ.), 

ζ) π ενδοοικογενειακή βία αποτελεί σύνθετο κοινωνικό φαινό

μενο και ως τέτοιο απαιτεί, για την αντιμετώπιση του. τη συ

νεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες και τους κατά τόπους 

Δήμους, όπου υπάρχει εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπι

κό. Στο άρθρο 21 του σχετικού Νόμου, προβλέπεται η αρωγή 

των θυμάτων και η υποχρέωση των αστυνομικών Αρχών, να 

ενημερώνουν αυτά για τη δυνατότητα παροχής αρωγής, κα

θώς και τους αρμόδιους για την παροχή αυτή φορείς. 

Δ ιανεμήθηκε στους συμμετέχοντες. από τα στελέχη του 

Συμβουλευτικού Κέντρου, οδηγός "απόδρασης από μια β ί

αιη σχέση", σε έντυπη μορφή.

Τα στελέχη του Κέντρου, εξέφ ρασαν την ευ αρέσ κε ια  

τους τόσο για τη συμμετοχή, όσο κα ι για την πρωτοβουλία 

της Υπηρεσίας, για τη διεξαγω γή της εκπαίδευσης κα ι δή

λωσαν προθυμία για επανάληψη παρόμοιας Ενημέρωσης 

κα ι στους Αστυνομικούς άλλων Τμημάτων όπου υπάρχει ο 

Θεσμός «Αστυνομικός της Γειτονιάς» ή κα ι όλου του Αστυ

νομικού προσωπικού της Δ ιεύθυνσης Αττικής, κυρίως όσων 

απασχολούνται, σε βάρδια Α ξιω ματικού Υπηρεσίας.

Το προσωπικό των Α.Τ. Παγκρατίου κα ι Βύρωνα θέλουν 

να εκφράσουν τις θερμές ευχαρ ιστίες τους, τόσο στα στε

λέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου, για την άμεση ανταπό

κριση στο σχετικό αίτημα τους, όσο κα ι στον εποπτεύοντα 

τη λειτουργία του Θεσμού «Αστυνομικός της Γειτονιάς» Υπο

στράτηγο κ. Βασιλόπουλο κα ι Αστυν. Δ /ντή κ. Σωτηρόπουλο 

της ΓΑ.Δ.Α.. για την αμέριστη συμπαράσταση κα ι συνδρομή 

τους, στην πραγματοποίηση της Δράσης. ■
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I  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
► Του Νίκου Σταματογιάννη 

Αστυνόμος Α' (ΥΓ) -  Ψυχολόγος Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων

Τα Χριστούγεννα είνα ι η εποχή που πρέπει να είμαστε 

ευτυχισμένοι. Κι όμως αυτή η διαπίστωση δεν ισχύει 

για πολλούς ανθρώπους. Στην πραγματικότητα, αυτή 

η εποχή του χρόνου μπορεί να προκαλέσει θλίψη ή ίσως και 

κατάθλιψη σε όσους τείνουν να κάνουν τον ετήσιο απολογισμό 

τους, επικεντρωνόμενοι στις δυσάρεστες εμπειρίες και τα γε

γονότα της ζωής τους και υπεραπασχολούμενοι με ό,τι τους 

λείπει. Η γενικευμένη προσδοκία της συγκεκριμένης εποχής 

είνα ι να είμαστε χαρούμενοι και γενναιόδωροι, ενώ πολλοί άν

θρωποι συγκρίνουν αυτό που αισθάνονται με αυτό που υποθέ

τουν ότι αισθάνονται οι άλλοι ή με αυτό που πιστεύουν ότι θα 

έπρεπε να νιώθουν οι ίδιοι. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώ

σεις θεωρούν ότι υπολείπονται σε κάτι και περιθωριοποιούνται.

Σύμφωνα με έρευνες και διαπιστώσεις επαγγελματιών ψυχι

κής υγείας, τα Χριστούγεννα είναι η εποχή του χρόνου που πλέον 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν δυσάρεστα συναισθή

ματα, ενώ παρατηρείται αύξηση στα πε

ριστατικά κατάθλιψης και στις από

πειρες αυτοκτονίας. Γιατί όμως 

συμβαίνει αυτό; Είναι εξα ιτί- 

ας του σκοτεινού χειμερινού 

καιρού που αυξάνει τη συ

χνότητα εμφάνισης της επο

χιακής συναισθηματικής δια

ταραχής; Ή μήπως ευθύνονται οι 

μη ρεαλιστικές προσδοκίες και η υπερ

βολικά αυστηρή αυτοπαρατήρηση τη 

συγκεκριμένη περίοδο του έτους.

Η πλήρης εμπορευματοποίηση των Χριστουγέννων, με την 

έμφαση που δίνεται στα δώρα και στις «τέλειες» κοινωνικές 

δραστηριότητες, προκαλεί συχνά θυμό και απογοήτευση. Πολ

λοί άνθρωποι απογοητεύονται επειδή τα Χριστούγεννα τους κά

νουν να παρατηρούν τις ανεπάρκειες της ζωής τους σε σύγκρι

ση με άλλους ανθρώπους που φαίνεται να έχουν περισσότερα 

αγαθά και να κάνουν περισσότερα πράγματα. Άλλοι πιέζονται 

να ξοδέψουν πολλά χρήματα για δώρα δημιουργώντας μέχρι 

και χρέη. Ακόμη και στην εποχή οικονομικής ύφεσης που ζού- 

με. η αδυναμία να ξοδεύουμε για να γιορτάσουμε μπορεί να 

θεωρηθεί ντροπή. Κάποιοι άνθρωποι αναφέρουν ότι δεν τους 

αρέσουν τα Χριστούγεννα λόγω των υποχρεώσεων για αλλε

πάλληλες κοινωνικές συγκεντρώσεις με την οικογένεια, τους 

φίλους και τους γνωστούς. Και τέλος, υπάρχουν συνάνθρω

ποί μας που αισθάνονται μοναξιά και θλίψη τα Χριστούγεννα, 

επειδή ενδεχομένως υποφέρουν από την απώλεια ενός αγα

πημένου προσώπου, πήραν πρόσφατα διαζύγιο, ενώ κάποιοι 

μπορεί να έχουν χάσει και τη δουλειά τους.

Γενικότερα παρατηρείται ότι ο ι άνθρωποι που ε ίνα ι πε

ρισσότερο προσανατολισμένοι στα υλικά  αγαθά α ισθάνο

ντα ι λ ιγότερο ικανοποιημένο ι με τη ζωή τους στο σύνολό 

της, απολαμβάνουν λιγότερο την καθημερινότητά τους κα ι 

βιώνουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα. Όσο δε αυ

ξάνετα ι ο υλισμός, μειώ νετα ι το αίσθημα ικανοποίησης από 

τη ζωή. Αντίθετα, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για αυτό που 

έχουμε απολαμβάνουμε τη ζωή μας περισσότερο.

Τι μπορούμε να κάνουμε όμως αν είμαστε ανάμεσα σε εκ ε ί

νους που υποφέρουν τα Χριστούγεννα; (σημειώνεται ότι αν νιώ-
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I

Προτάσεις χριστουγεννιάτικων δώρων: Στον εχθρό σας, τη συγχώρεση. Στον
ανοχή. Σε έναν φίλο, την καρδιά σας. Σε όλους, την 

λανθρωπία. Σε κάθε παιδί, ένα καλό παράδειγμα.

θετε κατάθλιψη, θα πρέπει να ζητήσετε τη βοήθεια ειδικού).

Αρχικά, πρέπει να θέσουμε τα προσωπικά μας όρια όσον 

αφορά τα χρήματα που επ ιθυμούμε κα ι μπορούμε να δα

πανήσουμε για δώρα κα ι κο ινω νικές εκδηλώ σεις. Ας μην 

ξεχνάμε ότι ο χρόνος που δ ιαθέτουμε για να βρεθούμε με 

αγαπημένα πρόσωπα θα πρέπει από μόνος του να θεω ρεί

τα ι δώρο για τους - κα ι από τους - δ ικούς μας ανθρώπους.

Δεύτερον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπλεχτούμε 

σε έναν κυκεώ να προσπαθειών για τέλεια  κα ι ειδυλλιακά  

Χριστούγεννα που τα μέσα ενημέρω σης ή άλλοι άνθρωποι 

ενδεχομένω ς μας επιβάλλουν. Αποφεύγουμε οποιαδήποτε 

προσδοκία για το πώς «πρέπει» να ε ίνα ι οι γ ιορτές κα ι απο

λαμβάνουμε κάθε στιγμή όσο περισσότερο μπορούμε, χω

ρίς καμία προσκόλληση σε στερεότυπα.

Τρίτον, συμμετέχουμε με το να προσφέρουμε, όχι απ 

ραίτητα με χρηματικό τρόπο, μέσα από τη φιλανθρωπία. Βο

ηθάμε όσο μπορούμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη 

κα ι έχουν σταθεί λιγότερο τυχεροί από εμάς. Τα Χριστούγεν 

να ε ίνα ι γιορτή αγάπης κα ι όχι κούρσα σπατάλης. Εάν είμα 

στε θρησκευόμενοι, ας λάβουμε περισσότερο ενεργά μέρος 

στις εκκλησ ιασ τικές  λε ιτουργ ίες  που επ ικεντρώνονται στο 

πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων.

Τέλος, ας εκμεταλλευτούμε τη ευκαιρ ία  να 

αγαπημένους μας ανθρώπους και να νιώσουμε ευγνωμοσύ

νη για ό,τι έχουμε στη ζωή μας, αντί να εστιάζουμε σε όσα 

δεν έχουμε. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ενδιαφέροντα 

κα ι διασκεδαστικά πράγματα χωρίς πίεση κα ι άγχος για το 

πότε θα ψωνίσουμε, πού θα στείλουμε κάρτες, ποιου την οι 

κογένεια θα επ ισκεφθούμε, τι ώρα θα φάμε. κλπ. Οι άνδρες 

δε χρειάζετα ι να αποδείξουν ότι ε ίνα ι Αη-Βασίληδες, ούτε ο 

γυναίκες ότι ε ίνα ι οι καλύτερες νοικοκυρές.

Η εποχή τω ν Χ ρ ισ τουγέννω ν έ χ ε ι γ ίν ε ι μ ια  δύσκολη  

π ερ ίοδος για  πολλούς ανθρώπους στην κο ινω νία  μας. Για 

όσους από εμ ά ς δεν  α ντιμ ετω π ίζου μ ε δ υ σ κο λ ίες  αυτή τη 

σ τιγμή  του έτους, ε ίν α ι μ ια  ευ κ α ιρ ία  να π ροσεγγ ίσουμε 

α υτού ς  που ε ίν α ι θ λ ιμ μ έν ο ι ή λ ιγ ό τερ ο  τυ χ ερ ο ί. Ό σ ο ι 

από εμ ά ς  α ντ ιμ ε τω π ίζο υ μ ε  δ υ σ χ έ ρ ε ιε ς  οπ ο ιουδήπ οτε 

ε ίδ ο υ ς , ε ίν α ι μ ια  ευ κ α ιρ ία  να α ναλά βουμε δράση γ ια  να 

σ κεφ τού μ ε, να α ισ θανθούμε κα ι να ενερ γήσ ου μ ε με τρό 

πους τέ το ιο υ ς  που να ξ εφ εύ γ ο υ ν  από λά θος επ ιλο γές  

του παρελθόντος. ■
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ΓΡΙΠΗ
ΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΘΕ XEIMC

' . 2 η ΰ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑΑΟΗΝΠΝ

ΙΟΙ ΠΟΥ ΟΑ Μ ΑΣ ΔΥΣΚΟΛΕΨΟΥΝ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΧΕΙΜΠΝΑ

ΓΡΙΠΗ & ΙΛΑΡΑ

Των Α/ΕΓ (ΥΓ) Ειδικός Παθολόγος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Χρηστός MD. MSc
Α/Β' (ΥΓ) Παθολόγος ΧΡΟΝΗ Γεωργία

reviKsc συνοπτικέε πληροφορίεε

Η γρίπη οφείλετα ι στους ιούς της γρίπης ομάδας A, Β και 

C. Οι ιοί της γρίπης εκτός από τους ανθρώπους προαβάλλουν 

και άλλα ζωικό είδη. Ιοί τύπου Α έχουν βρεθεί σε χοίρους, 

άλογα, πουλερικά και άλλα θηλαστικά (π.χ. φώκιες και φάλαι

νες). Οι ιο ί Β προσβάλλουν μόνο τους ανθρώπους. Γενικά οι 

ιοί τύπου Α και Β προκαλούν τη μεγαλύτερη νοσηρότητα και 

θνησιμότητα. Η Γρίπη μπορεί να προκαλέσει επ ιδημίες ακόμα 

και πανδημίες και ενδέχεται να έχε ι θανατηφόρες επιπλοκές 

ειδ ικότερα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως θα 

αναφερθεί και παρακάτω. Η πρώτη πανδημία γρίπης ταξίδεψε 

από την Αφρική προς την Ευρώπη το 1510. Η γρίπη μας επι

σκέπτεται κάθε χρόνο, αλλά κάθε 25 - 30 χρόνια παρατηρείται 

μια επικίνδυνα μεγάλη έξαρση της. Μια σοβαρότατη πανδημία 

γρίπης είνα ι αυτή του 1918 - 1919 (γρίπη των χοίρων ή και 

Ισπανική γρίπη) και κόστισε τη ζωή σε 20 εκατομμύρια ανθρώ

πους. Επιστήμονες του CDC ανακατασκεύασαν πρόσφατα τον 

ιό. Άλλες πανδημίες γρίπης είναι αυτές του 1957 (Ασιατική) και 

του 1968. οι περισσότερες πανδημίες γρίπης έχουν ξεκινήσει 

από την περιοχή της Άπω Ανατολής και ειδικότερα της Κίνας 

και των γειτονικών χωρών. Οι επ ιδημίες γρίπης συμβαίνουν 

σχεδόν αποκλειστικά τους χειμερινούς μήνες. Γι αυτό ακριβώς 

το λόγο γίνεται σύσταση για εμβολιασμό σε όσους ανήκουν σε

ευπαθείς ομάδες πληθυσμού προ της έναρξης της χειμερινής 

περιόδου. Ο κίνδυνος είναι ειδικότερα υψηλός σε συνωστισμέ

νους πληθυσμούς όπως σχολεία ή ιδρύματα, τα γηροκομεία, 

οικοτροφεία, νοσοκομέια. φυλακές. Γενικό οι επ ιδημίες από 

ιούς τύπου Β θεωρούνται πιο περιορισμένες και λιγότερο επ ι

κίνδυνες από τις επ ιδημίες από ιούς τύπου Α.

Κλινική εικόνα

Η νόσος προσβάλει το αναπνευστικό σύστημα ανώτερο 

κα ι κατώτερο κα ι συνοδεύετα ι από υψηλό πυρετό, βήχα, 

μυαλγίες αρθραλγίες (πόνους σε οστό κα ι αρθρώσεις) και 

πονοκέφαλο. Η γρίπη είναι ένα διαφορετικό νόσημα από 

το κοινό κρυολόγημα και δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση 

μεταξύ τους. Το κοινό κρυολόγημα οφείλετα ι σε άλλους ιούς 

όπως οι ρινοϊοί, κοροναϊοί. αδενοϊο ί κ.λπ.. Ο χρόνος επώα

σης της γρίπης από τη στιγμή της αρχικής έκθεσης μέχρι την 

εκδήλωση της νόσου είνα ι μεταξύ 18 - 72 ώρες. Ο πυρετός ο 

βήχας και η φαρυγγίτιδα διαρκούν από 3 - 5  ημέρες. Ανάλο

γα με την περίπτωση μπορεί να υπάρξει κα ι ποικιλία άλλων 

συμπτωμάτων όπως έμετο ι δ ιάρροιες ή ακόμα κα ι πιο ήπια 

συμπτώματα που μπορεί να μοιάζουν με απλό κρυολόγημα. 

Συνήθως οι ασθενείς παρουσιάζουν βελτίωση σε 2 - 5 ημέ

ρες η νόσος όπως μπορεί να έχε ι δ ιάρκεια  έως 1 εβδομάδα 

ή κα ι περισσότερο. Επιπλέον μπορεί να παρουσιασθεί και 

σύνδρομο κόπωσης μετά το τέλος της νόσου, το οποίο διαρ- 

κ ε ί μέχρι λ ίγες εβδομάδες (μεταίογενής κόπωση).
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Επιπλοκέο

Η κύρια επιπλοκή της γρίπης είναι η πνευμονία. Οι επιπλοκές 

εμφανίζονται κυρίως σε ανθρώπους με χρόνια νοσήματα, αυτούς 

που διαβιούν σε ιδρύματα και όσους είναι άνω των 65 ετών. Η 

γρίπη προδιαθέτει για ανάπτυξη δευτεροπαθούς πνευμονίας από 

μικρόβια όπως ο πνευμονιόκοκκος, ο σταφυλόκοκκος και ο αι- 

μόφιλος της ινφλουέντζας. Άλλες επιπλοκές είναι η ιγμορίτιδα, η 

ωτίτιδα, και σπανιότερα η εγκεφαλίτιδα, η μηνιγγίτιδα κ.α..

Πρόληψη
Η μετάδοση γίνεται μέσω σταγονιδίων κυρίως με το βήχα και 

τον πταρμό των μολυσμένων ατόμων. Μπορεί να μεταδοθεί επίσης 

από άμεση επαφή ή επαφή με μολυσμένες επιφάνειες όπως γίνε

ται και στο κοινό κρυολόγημα. Τα άτομα που νοσούν μεταδίδουν 

τη νόσο 1 ημέρα πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων και 5 - 7 

ημέρες μετά την έναρξή τους. Τα παιδιά μπορεί να παραμείνουν 

μολυσματικά για ακόμα περισσότερες ημέρες. Απλά μέσα προ

φύλαξης είναι η κάλυψη του στόματος με χαρτομάντιλο σε βήχα ή 

πταρμό εφόσον είμαστε ασθενείς ή χρήση μάσκας για προφύλαξη 

είτε των άλλων είτε του εαυτού μας από πιθανή έκθεση στον ιό. Η 

κάλυψη του στόματος με την παλάμη είναι λανθασμένη πρακτική 

και πρέπει εφόσον δεν υπάρχει μαντήλι να γίνεται με τον αγκώνα 

ή με τον ώμο ή με τη εσωτερική επιφάνεια της μπλούζας που 

φοράμε. Επιπλέον το καλό και συχνό πλύσιμο των χεριών στην 

επαφή με πιθανούς ασθενείς ή κοινόχρηστα αντικείμενα ή επι

φάνειες εκτεθειμένα σε εκκρίσεις. Για το ίδιο λόγο χρήσιμο είναι 

κανείς να έχει μαζί του αντισηπτικά μαντηλάκια ή αντισηπτικό 

υγρό για καθαρισμό χεριών. Να γίνεται καθαρισμός επιφανειών 

που μπορεί να έχουν εκκρίσεις με τον ιό. Να αποφεύγεται συ

χνή επαφή των χεριών με μύτη -  στόμα και μάτια, ειδικό όταν 

δεν είναι καθαρό. Να αποφεύγονται κατά το δυνατόν χώροι όπου 

υπάρχει μεγάλος συνωστισμός και πολύ στενή επαφή, ειδικά σε 

περιόδους έξαρσης επιδημίας. Το αποτελεσματικότερο μέτρο ε ί

ναι ο εμβολιασμός των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, ο έγκαιρος 

εμβολιασμός, συστήνεται να γίνεται κατά τους μήνες Οκτώβριο 

- Νοέμβριο, κάθε χρόνο, αλλά μπορεί να συνεχίζεται καθ' όλη τη 

διάρκεια της περιόδου γρίπης.

Τ ΙΑΤΡΙΚΟ I

Η ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ:

1. Ε ργαζόμενο ι σε χώ ρους παροχής υπηρεσιών υγείας 

(ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κα ι λοιποί εργαζόμενοι)

2. Άτομα ηλικ ίας 60 ετών κα ι άνω

3. Παιδιά και ενήλ ικες  που παρουσιάζουν έναν ή περισσό

τερους από τους παρακάτω επ ιβαρυντικούς παράγοντες 

ή χρόνια νοσήματα όπως:

>  Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες

>  Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές

>  Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επ ίκτητη εξα ιτίας 

νοσήματος ή θεραπείας)

>  Μεταμόσχευση οργάνων

Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες) 

Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα 

Χρόνια νεφροπάθεια 

Ν ευρομυϊκά  νοσήματα

5. Έ γκυες γυνα ίκες ανεξαρτήτου ηλ ικ ία ς  κύησης

6. Λ εχω ίδες

7. θηλάζουσες

8 Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) μεγαλύτερης των 

40 kg /m 2

9. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. για νόσο 

Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα) για τον πιθανό 

κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye μετά από γρίπηΙΟ. 

Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα 

των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα 

οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη 

1 1 .Οι κλε ισ το ί πληθυσμοί (προσωπικό κα ι εσ ω τερ ικο ί 

σπουδαστές γυμνασίω ν - λυκείω ν, στρατιω τικώ ν κα ι 

αστυνομικών σχολών, ε ιδ ικώ ν σχολείων ή σχολών, τρό

φ ιμο ι κα ι προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.). Στρατεύσιμοι στα 

κέντρα κατάταξης κα ι ε ιδ ικά  όσοι κατατάσσονται κατά 

τους χειμερ ινούς μήνες (Οκτώβριο - Μάρτιο) 

Επαγγελματίες όπως πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι. κτηνία

τροι, εκτροφείς, σφαγείς κα ι γεν ικά  άτομα που έρχονται 

σε συστηματική επαφή με πουλερικό

Αντιγριπικά φάρμακα -  θεραπεία

Είναι σημαντικό να τονιστεί για το ευρύ κοινό ότι τα κοινά 

αντιβιοτικά δεν έχουν καμία θέση στη θεραπεία της γρίπης 

αν και μπορεί να μπουν στην αγωγή στην περίπτωση που ο 

γιατρός υποψιαστεί δευτερογενή μ ικροβιακή λοίμωξη όπως 

πνευμονία ή ιγμορίτιδα. Υπάρχουν ειδ ικά  αντιγριπικά φάρ

μακα τα οποία αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό του ιού και 

ε ίνα ι πιο αποτελεσματικά εάν χορηγηθούν μέσα στις πρώτες 

48 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Η διάρκεια  της 

θεραπείας και για τα 2 ευρέως χορηγούμενα φάρμακα είνα ι
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5 ημέρες. Οι επίσημες ενδείξεις  χορήγησης των αντιγριπικών 

σκευασμάτων είναι:

θεραπ εία  ασθενούς με συμπτώματα γρίπης που έχ ε ι 

σοβαρές εκδηλώ σεις ή επιπλοκές ή που α νήκε ι σε 

ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση 

Προφύλαξη σε άτομο υψηλού κινδύνου για σοβαρή νό

σηση που έχε ι έλθε ι σε στενή επαφή με ασθενή με γρίπη 

Προφύλαξη σε επαγγελματία υγείας που ήρθε σε στενή 

επαφή με ασθενή με συμπτώματα γρίπης χω ρίς επαρκή 

εφαρμογή μέτρων ατομ ικής προστασίας 

Η χορήγηση συνοδεύεται από ειδικό έντυπο που αναγράφει την 

αιτία ανάγκης χορήγησης με βάση όσα αναφέρονται πιο πάνω.

Βιβλιογροφικέο Αναφορές
• Λο ιμώ ξεις κα ι ανημικροβ ιακή θεραπεία. Ελένη Γιαμαρέλλου και 

συνεργάτες. Εκδόσεις Πασχαλίδης

• WHO: Influenza & seasonal influenza

• Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων, Γρίπη & εποχική γρίπη

• «Ανάλυση βιολογικού κινδύνου στα πλαίσια της παγκοσμιοποίη

σης κα ι τρόποι περιστολής του μέσω των μονάδων υγείας». Δ ι

πλωματική εργασία Χρήστου Χαραλαμπόπουλου, Π .Μ .Ι. Ιατρικής 

Σχολής ΕΚΠΑ «Περιβάλλον και υγεία. Δ ιαχείρ ιση περιβαλλοντι

κών θεμάτων με επιπτώσεις στην υγεία» Αθήνα. Μάιος 2007

ΙΛΑΡΑ

Η ιλαρά ε ίνα ι ιογενής λοίμω ξη υψηλής μεταδοτικότητας 

που ο φ ε ίλετα ι στον ιό της ιλαράς, ο οποίος α νήκε ι στην 

ομάδα των παραμυξοϊών του γένους M orbillivirus. Είναι 

παθογόνος μόνο για τους ανθρώπους.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Στην προ των εμβολ ίω ν εποχή, η ιλαρά προκαλούσε 

κάθε 2 - 5 χρόνια επ ιδημ ίες  δ ιά ρ κε ια ς  3 - 4  μηνών, με 

περίπου 6 εκατομμύρ ια  θανάτους ανά έτος παγκοσμίως. 

Η χρήση του εμβολίου έχ ε ι συσχετισθεί με άνω του 95% 

μείω ση της επίπτωσης της ιλαράς κα ι έκδηλη  μεταβολή 

στην ηλ ικ ια κή  κατανομή των περιπτώσεων. Σήμερα η νό

σος προσβάλλει μη εμβολιασμένα παιδιά κα ι ενήλ ικες  κα ι 

επ ιδημ ικές  εξάρσεις συμβαίνουν όταν αυξηθεί το ποσοστό 

επίνοσων στον παιδικό πληθυσμό.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: Χαρακτηρίζεται από πυρετό, συ

νήθως υψηλό (έως 40,5°C) κα ι τα ακόλουθα συμπτώματα: 

κακουχία, ρ ιν ική  καταρροή, πταρμό, βήχα, φαρυγγαλγία, 

επ ιπ εφυκίτιδα  (κόκκινα  μάτια με δακρύρροια κα ι συχνά 

φωτοφοβία). Τα συμπτώματα αυτά επιδεινώνονται κα ι φτά

νουν στο αποκορύφωμά τους την ημέρα της εμφάνισης του 

εξανθήματος. Το στάδιο αυτό δ ιαρκεί 2 - 4 ημέρες. 1 - 2 ημέ

ρες πριν από την έκθυση του εξανθήματος εμφανίζοντα ι οι 

κηλίδες του Koplic, οι οποίες ε ίνα ι χαρακτηριστικές της νό

σου. Πρόκειται για μικρά λευκωπά στίγματα (σαν "κρύσταλλοι 

αλατιού") με ερυθρά άλω. που εντοπίζονται στο βλεννογόνο 

της παρειάς αντίστοιχα προς τους κάτω γομφίους.

ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: Το εξάνθημα εμ φ ανίζετα ι συ

νήθως μετά τις  πρώτες 4 ημέρες από την έναρξη της νόσου 

κα ι ξεκ ινά ε ι πίσω από τα αυτιά κα ι το πρόσωπο. Ακολούθως 

επ εκτείνετα ι ("προς τα κάτω κα ι προς τα έξω") προς τον κορ

μό κα ι τα άκρα, ενδεχομένω ς κα ι στις παλάμες κα ι στα πέλ

ματα. Π ρόκειτα ι για κηλιδοβλατιδώ δες εξάνθημα, το οποίο 

αρχικά ε ίνα ι αραιό, αλλά στη συνέχεια  ο ι βλάβες συρρέουν. 

Δ ια ρ κε ί 3 - 7  ημέρες κα ι ακολούθω ς υποστρέφει κατά τον 

ίδ ιο τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκε, συχνά με καστανό- 

χρωμο αποχρωματισμό κα ι λεπτή απολέπιση. Απυρεξία κα ι 

συμπτωματική βελτίωση συνήθως παρατηρούνται μερ ικές  

ημέρες μετά την εμφάνιση του εξανθήματος, ο βήχας όμως 

μπορεί να επ ιμένει.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Η ανοσολογική κατάσταση, η θρέψη, η ηλ ικ ία  κα ι η δ ι

αθεσιμότητα ιατρ ικώ ν υπηρεσιών επ ηρεάζουν την έκβ α 

ση της λοίμω ξης. Το ποσοστό θνητότητας της ιλαράς στις 

αναπτυγμένες χώ ρες ε ίνα ι συνήθω ς 0,03-0,1%. ενώ στις 

αναπτυσσόμενες χώρες ε ίνα ι 10 -1 0 0  φ ορές υψηλότερο.

Περίπου 30% των περιπτώσεων ιλαράς έχουν μία ή πε

ρισσότερες επιπλοκές που ε ίνα ι συχνότερες σε παιδιά κάτω 

των 5 ετών κα ι σε ενήλ ικες  άνω των 20 ετών. Οι συχνότερες 

επ ιπλοκές εμφανίζοντα ι από το πεπτικό, το αναπνευστικό 

κα ι το κεντρ ικό  νευρ ικό  σύστημα.
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ -  ΩΡΑ

Πνευμονία (ιογενής ή μ ικροβιακή), που ε ίνα ι κα ι η 

συχνότερη αιτία θανάτου 

Βρογχιολίτιδα, croup (παιδιά)

Οξεία μέση πυώδης ωτίτιδα 

Ιγμορίτιδα

•  ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
>  Εγκεφαλίτιδα (0,1%) Εμφανίζεται συχνότερα σε εφ ή 

βους κα ι ενήλ ικες  ασθενείς με εμετούς, κεφαλαλγία, 

σπασμούς κα ι ποικίλα άλλα νευρολογικά  συμπτώ

ματα. Π αρουσιάζει υψηλό ποσοστό θνητότητας (10 

- 20%) κα ι περίπου το 33% εμ φ α ν ίζε ι υπολειπόμενα 

νευρολογικά συμπτώματα μετά το πέρας τπς νόσου 

Υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτιδα (SSPE) Πρό

κε ιτα ι για σπάνια επιπλοκή που εμφανίζετα ι μετά την 

παρέλευση κατά μέσο όρο 7 ετών από την εκδήλωση 

της ιλαράς καθώς ο ιός παραμένει, πολλαπλασιάζε- 

τα ι κα ι προκαλεί βλάβη στα εγκεφαλικά  κύτταρα

•  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ

>  Δ ιάρροια

>  Ηπατίτιδα

>  Μ εσεντέριος λεμφαδενίτιδα

•  ΟΦΘΑΛΜΟΙ

>  Ιογενής κερατίτιδα

•  ΚΥΗΣΗ

>  Αποβολή

>  Πρόωρος τοκετός

>  Λ ιποβαρές νεογνό

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ιός εισέρχεται στον οργανισμό από το αναπνευστικό σύστη

μα και εγκαθίσταται στον αναπνευστικό βλενογόννο και τους επι

χώριους λεμφαδένες, όπου και πολλαηλασιάζεται. Στη συνέχεια 

μεταφέρεται με τη λεμφική οδό στο αίμα και τα διάφορα όργανα.

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Αερογενώς από άτομο σε άτομο με σταγονίδια ή με άμεση 

επαφή με μολυσμένες εκκρ ίσεις. Ο χρόνος επιβίωσης του 

ιού στον αέρα ή σε επ ιφάνειες αντικειμένων είναι μικρότερος 

των 2 ωρών. Π αρουσιάζει πολύ υψηλή μεταδοτικότητα. Η 

μετάδοση γίνεται U ημέρες πριν την έκθυση του εξανθήματος 

έως και U ημέρες μετά.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΩΑΣΗΣ

10 -1 2  ημέρες

Τ ΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κλινική, απομόνωση του ιού από αίμα, εκκρ ίσεις . προσ

διορισμός αντισωμάτων. Τα IgM αντισώματα θετικοπ οιού- 

νται κατά την οξεία  λοίμω ξη, παραμένουν για 1 - 2 μήνες 

κα ι αντικαθίστανται από τα IgG, τα οποία παραμένουν για 

πολλά χρόνια.

ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Όλα τα άτομα που δεν έχουν νοσήσει ή δεν έχουν εμ 

βολιαστεί ε ίνα ι επίνοσα στην ιλαρά.

Η φυσική νόσηση προσφέρει ισόβια ανοσία. Βρέφη από 

άνοσες μητέρες ε ίνα ι προστατευμένα μέχρι την ηλ ικ ία  των 

6 - 9  μηνών.

Ο εμβολιασμός στην ηλικία των 12 -15  μηνών προσφέρει 

ανοσία σε ποσοστό 94-98%. ενώ η δεύτερη δόση ανεβάζει 

το ποσοστό στο 99%.

Σε άγνωστο ιστορικό εμβολιασμού ή νόσησης, η εξέταση
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ΙΑΤΡΙΚΟ f

των IgG αντισωμάτων επ ιτρέπει την εξαγω γή συμπερασμά

των σε ενδεχόμενη ανάγκη εμβολιασμού λόγω επ ιδημίας.

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΕΜΒΟΛΙΟ MMR PRIORIX Π ερ ιέχε ι ζώντα εξασθενημέ- 

νο ιό ιλαράς. Πρώτη δόση 12 -1 5  μηνών κα ι δεύτερη U - 6 

ετών σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. 

Α ντενδείξεις:

Ανοσοκαταστολή, κύηση

Αλλεργία στη ζελατίνη, νεομυκίνη. Η αλλεργία στα αυγά 

δεν αποτελεί αντένδειξη

Πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον 14 ημέρες πριν ή 3 μή

νες μετά τη χορήγηση γ-σφαιρ ίνης ή μετάγγισης αίματος 

Αποφυγή εγκυμοσύνης τουλάχιστον 1 μήνα μετά τον 

εμβολιασμό

Συχνότερες Α νεπ ιθύμητες ενέρ γειες : Π υρετός ή /  κα ι 

εξάνθημα μεταξύ 5ης - 12ης ημέρας από τον εμβολιασμό

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ

τον άμεσο εμβολιασμό με το εμβόλιο  ιλαράς - ερυθρός 

- παρωτίτιδας (εμβόλιο MMR) των παιδιών, των εφήβω ν 

κα ι των ενηλίκω ν που δεν έχουν εμβολιαστεί με τις  απα

ρα ίτητες δόσεις

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παι

διά, έφ ηβο ι κα ι ενήλ ικες  που έχουν γεννηθε ί μετά το 

1970 κα ι δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να ε ίνα ι ε μ 

βολισμένοι με 2 δόσεις εμβολίου για την ιλαρά (με τη 

μορφή μονοδύναμου εμβολίου ιλαράς ή μ ικτού εμβο

λίου MMR)

τη δ ιενέργεια  της 1ης δόσης του εμβολίου MMR στην 

ηλικ ία  των 12 μηνών κα ι τη δ ιενέργεια  της 2ης δόσης 

τρε ις  (3) μήνες μετά την 1η δόση ή -εφόσον έχ ε ι παρέλ- 

θ ε ι το διάστημα αυτό- το ταχύτερο δυνατόν.

Σε περιπτώσεις υψηλού κινδύνου, η 2η δόση μπορεί να 

γ ίν ε ι με μεσοδιάστημα τουλάχιστον U εβδομάδω ν από 

την 1η. Οι συστάσεις αυτές ισχύουν για όσο διάστημα η 

επ ιδημ ική έξαρση ιλαράς ε ίνα ι σε εξέλ ιξη  κα ι μέχρι να 

εκδοθε ί νεότερη απόφαση της Επιτροπής

Λόγω του ότι δ ιανύουμε περίοδο επ ιδημ ικής έξαρσης 

ιλαράς σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες κα ι πρόσφατα στην 

Ελλάδα, η Εθνική Επιτροπή εμβολιασμών συστήνει τα ακό

λουθα μέτρα:

i ?  f t

Επιδημία Ιλαράς 
στην Ευρώπη

Προστατέυσε τον εαυτό σου!

Εμβολιάσου!
w w w .k e e lp n o .g r

ΘΕΡΑΠΕΙΑ -  ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΡΑ

Ειδική θεραπεία δεν εφαρμόζετα ι. Ανάπαυση, αντιπυ

ρετικά, ενυδότωση. Η βιταμίνη Α για 2 ημέρες με ιώ νει την 

παιδ ική νοσηρότητα κα ι χρησ ιμοπ οιείτα ι κυρ ίω ς στις ανα

πτυσσόμενες χώρες σε παιδιά με υποθρεψία.

Δήλω ση του κρούσματος. Καραντίνα π ρακτικά  δεν 

εφαρμόζετα ι. Περιορισμός επαφής του νοσούντος με ε υ 

παθή άτομα, κυρίω ς βρέφη κα ι έγκυες. Εμβολιασμός των 

στενών επαφών αν γ ίν ε ι εντός 72 ωρών από την έκθεση 

στον ιό προσφέρει ικανοποιητική προστασία.

Βιβλιογραφικέ Αναφορέο
• Ιστοσελίδα ΚΕΕΛΠΝΟ

• Current m edical d iagnosis and treatm ent. M cGrawHill

• Παθολογία STEIN. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ.Πασχαλίδη
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I ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
►  Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

’rga l^ c la n

ΙΜΕΡΑ -  ΟΡΟΣΗΜΟ 
ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 
ΊΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Α'Ο/οι οι Avfybliroi γεννίονντΑι ε/ενΙ)ε() 
£  ίΰοι 6 jyv  AfiOirpiiTiiA ΚΑι τΑ fiKAiilUAjA. 

BivAt ττροιΚιδ^ένοι f»c /toyiky kAi 6v\seify6ij 
. f t f io w  VA 6Vf»1TC()l(fi()0VTAl f»€jA}V ΤΟνζ 

[»ε ννεν^Α Αιίέ/)φοΰννι/ς>).

1° Ά ρ θ ρ ο  τ η ς  Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ή ς  Δ ια κ ή ρ υ ξ η ς  
γ ια  τα  Α ν θ ρ ώ π ιν α  Δ ικ α ιώ μ α τ α  το υ  Ο .Η .Ε .

Το προσχέδιο της Ο ικουμεν ικής Δ ιακήρυξης συνέταξε 

ο Καναδός νομ ικός Τζόν Πήτερς Χάμφρεϋ. επηρεασμένος 

από το «Ναπολεόντειο Κώδικα». Τη δεύτερη και τελ ική  μορ

φή του, την έδω σε ο επ ίσης νομ ικός Γάλλος Ρενέ Κασσίν, 

με τη συνδρομή της Ελεανόρ Ρούσβελτ. πρώτης κυρίας των 

ΗΠΑ. του Κ ινέζου φ ιλόσοφου Π.Σ. Τσάνγκ κα ι άλλων. Παρό

λο που δεν ε ίνα ι νομ ικά  δεσμευτικό  έγγραφο, η Ο ικουμεν ι

κή Δ ιακήρυξη  έγ ινε  η βάση για δύο νομ ικές  συνθήκες: Το 

Δ ιεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά  κα ι Π ολιτικά  Δ ικα ιώ ματα  

κα ι το Δ ιεθνές Σύμφωνο για τα Ο ικονομικά. Κοινω νικά κα ι 

Π ολιτιστικά  Δ ικα ιώ ματα . Παράλληλα σ υνεχ ίζουν να γ ίνο 

ντα ι αναφορές σε αυτή από ακαδημα ϊκούς, νομ ικούς κα ι 
συνταγματικά δ ικαστήρια.

« Η  υ π ε ρ ά σ π ισ η  τ ω ν  α ν θ ρ ω π ίν ω ν  δ ικ α ιω μ ά τ ω ν  ε ί ν α ι  

π ρ ο ς  το  σ υ μ φ έ ρ ο ν  όλω ν. Ο  σ ε β α σ μ ό ς  τ ο υ ς  π ρ ο ω θ ε ί  τ η ν  

ε υ η μ ε ρ ία  γ ια  κ ά θ ε  ά το μ ο , τη  σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α  γ ια  κ ά θ ε  κ ο ι 

ν ω ν ία  κ α ι  τ η ν  α ρ μ ο ν ία  γ ια  το  δ ια σ υ ν δ ε δ ε μ έ ν ο  κ ό σ μ ο  μ α ς »

έχ ε ι πει μεταξύ άλλων σε ομ ιλ ία  του ο Γενικός Γραμματέας 

των Ηνωμένων Εθνών κ. Ban K i-m oon.

Ό μω ς αν κα ι π ρόκειτα ι για δ ικα ιώ ματα  ζω τικής  

σημασίας γ ια  τη λε ιτουργ ία  δημ οκρα τικώ ν κο ινω 

ν ιώ ν α π οτελε ί τρ α γ ική  ε ιρ ω νε ία  αν ζη τη θ ε ί από 

ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων να απαριθμήσουν τα 

δ ικα ιώ ματά  τους, θα απαντήσουν μόνο την ελευθ ερ ία  

του λόγου κα ι των θρησ κευτικώ ν πεποιθήσεω ν κα ι ίσως 

δύο ή τρ ία  ακόμη. Ό μω ς το εύρος τω ν ανθρώπινων δ ικ α ι

ωμάτων ε ίν α ι πολύ μεγαλύτερο  κα ι εμ π ερ ιέχ ε ι επ ιλογές 

κα ι ευ κ α ιρ ίε ς  όπως την ελευ θ ερ ία  να απ οκτήσει κα νε ίς  

δουλειά , να α κολου θήσ ει μία σ ταδ ιοδρομ ία , να ερ γ ά ζε 

τα ι κα ι να έ χ ε ι δ ίκ α ιες  απολαβές χω ρίς απ ειλές κα ι κα 

κομεταχε ίρ ισ η . το δ ικα ίω μα  του ελεύθ ερ ο υ  χρόνου, της

To 19Α8 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπέγραψε την Πα

γκόσμια Δ ιακήρυξη των Ανθρωπίνων Δ ικαιωμάτων... 

Από τότε η 10" Δ εκεμβρ ίου  έχ ε ι οριστεί να εορτάζετα ι 

ως η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στόχος 

κα ι όραμα των εμπνευστών της Δ ιακήρυξης ήταν να καθο

ρίζοντα ι ρητώς τα δ ικαιώματα όλων των ανθρώπων κα ι οι 

ελευθερ ίες  τους χωρίς δ ιακρ ίσεις - φ υλετικές, χρώματος, 

γλωσσικές, θρησκευτικές, πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες 

πεποιθήσεις, χωρίς διαχωρισμούς με βάση την εθνική ή κο ι

νωνική καταγωγή, την περιουσία ή τη γέννηση. Από τα κράτη 
- μέλη που απάρτιζαν τη Γενική Συνέλευση τα 48 ψήφισαν 

υπέρ, κανένα κατά, ενώ 8 επέλεξαν την αποχή. Αυτά ήταν η 

Λευκορωσία, η Τσεχοσλοβακία, η Πολωνία, η Ουκρανία, η 

πρώην Σοβ ιετική Ένωση, η πρώην Γιουγκοσλαβία, η Νότια

Αφρική κα ι η Σαου

δική Αραβία.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ |

ΜΕ ΛΡΕ ALL BORN FREE AND EQUAL
k  EVERYONE IS ENTITLED A 
\  TO THESE RIGHTS F \

NO MATTER YOUR RACE. RELIGION OR NATIONALITY

ανεμπόδιστης μετακ ίνησης κ.α.. Η σημασία 

των δ ικα ιω μάτω ν του ανθρώπου ήταν πάντα 

σημαντική  όπως φ α ίνετα ι κα ι από τ ις  επα

ναστάσεις του 18ου αιώνα, τη Γαλλική Επα

νάσταση το 1789. τον Π όλεμο Ανεξαρτησ ίας 

των Η.Π.Α. το 1776. που οδήγησαν στις πρώ

τες ανά τον κόσμο συνταγματικές κατοχυρώ 

σ εις  των ανθρώπινων δικαιω μάτω ν.

Σήμερα , όμως, η προστασία αυτών των 

δ ικα ιω μ ά τω ν αποκτά μεγαλύτερη  ίσως σ η

μασία καθώ ς η κατοχύρω σή τους ε ίν α ι μεν 

δ εδ ο μ ένη  από το Σύνταγμα κ ά θ ε  χώ ρας 

κα ι από τ ις  σ υμ β ά σ εις  σε δ ιεθ ν ές  επ ίπ ε

δο. αλλά η παραβίασή τους εξα κ ο λ ο υ θ ε ί να 

υφ ίσ τα τα ι α ρ κετές  φ ορές  από τα μέσα που 

π ροσφ έρει πια η δ ια ρ κή ς  τεχνο λογ ική  ε ξ έ 

λ ιξη . Έ τσ ι δεν  ε ίν α ι αρκετή  μια απλή τυπ ική 

δ ια κή ρ υ ξή  τους αλλά επ ιβ ά λλετα ι η απ οτε

λ εσ μ α τική  εφ α ρ μ ογή  τους. Αλλά κα ι ο ι πο

λ ίτη ς  πρέπει να κα τα λά β ε ι ό τι τα ατομ ικά  

δ ικα ιώ μ α τα  δεν  ε ίν α ι μόνο κα τευ θ υ ντή ρ ιες  

αρχές, εν το λές  ή ευ χ ές  του Συντάγματος 

προς τα όργανα που ασκούν τη νο μ ο θ ετ ική  

λε ιτο υ ρ γ ία , αλλά αποτελούν α γώ γ ιμες  έν - 

νο μ ες  α ξιώ σεις .
Στην Ελλάδα τα ανθρώπινα δικαιώματα ε ί

να ι κατοχυρωμένα σύμφωνα με το σύνταγμα 

στα άρθρα 4 έως 25 αλλά κα ι στο Αστικό Δ ί

κα ιο στα άρθρα 281 έως 286.
« Α ν  θ έ λ ε ι ς  ν α  λ έ γ ε σ α ι  ά ν θ ρ ω π ο ς  δ ε ν  θ α  

π ά ψ ε ις  ο ύ τ ε  σ τ ιγ μ ή  ν '  α γ ω ν ίζ ε σ α ι  γ ια  τ η ν  

ε ιρ ή ν η  κ α ι  γ ια  το  δ ίκ α ιο . . .» ,  έγραψε το ποι

ητής Τάσος Λειβαδ ίτης το 1960. ■

Βιβλιογραφία

w w w .fra p re s s .g r/2 0 1 4 /1 2 /p a g k o s m ia - 

im era -an trop inon -d ikeom aton  

Τάσος Λειβαδίτης. Ποίηση. Κέδρος. Α θή- 

ναι 21979. ο. 121-124

^  aLk. Λ'* «μ* - · . %»

\  χ The JUniueMal Declaration / /

HUMAN RIGHTS
Nc one 
has the 
right to hold 
you in slavery.

W  you have
the right 

to own
property.

No one has the 
right to torture you.

You have the right to 
recognition everywhere as 
a person before the law.

We are all equal 
before the law and 
are entitled to equal 
protection of the law.

You have the
right to  seek legal 

‘ ahtehelp if your right 
are violated.

No one has the 
right to wrongly 
Imprison you or 
force you to leave your country.

You have the right to 
a fair and public trial

Everyone is innocent 
until PROVEN guilty.

You have the \  
right to privacy.
No one can 
Interfere with —■ your reputation, 
family, home or 
correspondence. '  /

You can travel 
wherever you want.

You have the right to
seek asylum in another 
country l(. f you are being 
persecuted In 
cotountry

F
Everyone 

ψ  T  has the right 
/  |  to belong to

£  a religion.

Freedom of Expression: 
You have the right to free 

thought and to voice 
your opinions to  others.

Everyone has the 
right to gather as a 
peaceful assembly.

You have the right to 
idhelp choose an 

to take part 
in governing 
your country,/A 
directly or - V S , 
through ^  J 
chosen 
representatives.

You have the right
to social security 
and are entitled to
economic, social and 
cultural help from your 
government.

Workers' rights: 
Every adult has the 
right to a job, g fair 
wage and to Join a 
trade union.

You have the right to 
leisure and rest from work.

Everyone has the right 
to an adequate standard
of living for themselves 

' their family.

Everyone has 
the right to a 
nationality.

Everyone 
the righthas ____....

to education.

NO ONE
Your intellectual 

, as an artist 
or scientist should 

be protected.
property

CAN T A K E  AWAY
A N Y  O F  Y O U R  R I G H T S

all entitled*·?* 
social order

so we can 
.  enjoy these 

rights.

i s u f t ® t s i . %
zon  p o n e ilu .co m
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παραπάνω επ ιγραφή επί 

μαρμάρινης πλάκας κο 

σμεί σήμερα την είσοδο 

της ιστορ ικής έπαυλης Μοδιάνο στο χωρίο Γέφυρα (παλιά 

ονομασία Τόψιν) Θεσσαλονίκης, η οποία αγοράστηκε από 

το Υπουργείο Εθνικής Ά μυνας για 

να χρησ ιμοπ οιηθεί ως Στρατιωτικό 

Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων, για 

να θυμ ίζε ι σε όλους εμάς τον σημα

ντικό ρόλο που διαδραμάτισε κατά 

την απελευθέρωση της Θεσσαλονί

κης, τον Οκτώβριο του 1912. Εγκαινι

άστηκε στις 27 Οκτώβρίου 1999 από 

την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Δημοκρα

τίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.

Η επιλογή του κτιρίου αυτού για τη στέγαση του Μουσείου των 

Βαλκανικών Πολέμων δεν ήταν τυχαία. Στο κτήριο αυτό εγκατα

στάθηκε το Γενικό Στρατηγείο με επικεφαλής τον Αρχιστράτηγο 

του στρατού Θεσσαλίας (του κυρίου εκστρατευτικού σώματος του 

ελληνικού στρατού κατά τον Α Βαλκανικό) και διάδοχο του ελ

ληνικού θρόνου, Κωνσταντίνο, το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου ερ

χόμενο από το Αδενδρο των Γιαννιτσών και παρέμεινε εδώ έως 

τα χαράματα της 27ης Οκτωβρίου. Οι τρεις αυτές ημέρες υπήρξαν 

καθοριστικές για την έκβαση του πολέμου, αλλά και γενικότερα 

για την τύχη της Μακεδονίας. Μέσα εδώ συντάχθηκαν τα τελικά 

επιτελικά σχέδια, που οδήγησαν στην απελευθέρωση της Θεσ

σαλονίκης, εδώ έγιναν οι διαπραγματεύσεις με τους Τούρκους 

και από εδώ μεταδόθηκε η χαρμόσυνη είδηση. Μέσα εδώ και οι 

τοίχοι έχουν ιστορία, ενώ πολλά αντικείμενα αποπνέουν κάτι από 

τη μεγαλειώδη ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών.

ο πάγον irrotNto* νο»ο*
Π4ΓΙΜΛ#« tTMΝ IAIOKTHI ΙΑ

τον vnovw«iov «anwm# amvna*
«ΠΙ ΥΠΟΥΧΓ4ΙΑ4

ΑΠΟtTOAOV ΑΑΑΝ ΤΖΟΧΑΤΖΟΡΟΥΛΟν 
ΚΑΙ <ΓΚΑΙΝΙΑΖ·ΗΚ4 Ο * ΗΟΥΓΟΟ 

ΚΑΛΧΑ ΝΙΚΩΝ ΑΓΟΜΟΝ 1919 -13 
ΑΠΟ TUN Α «

ΤΟΝ ΠΓ04ΛΓΟ ΤΗ* ΑΗΗΟΚΚΑΠΑΑ

ΚΩΓΤΗ ΙΚΦΛΝΟηΟΥΛΟ

Έπαυλη Μοδιάνο ή Τόψιν
Το αγρόκτημα Μοδιάνο χτίστηκε το 1906 κα ι ήταν σχέδιο 

του Ιταλού αρχιτέκτονα Π. Αριγκόνι. Π εριελάμβανε εκτός του 

κεντρ ικού οικήματος, πλήθος βοηθητικώ ν κτηρίω ν κα ι προ

ορίζονταν για εξοχ ική  κατο ικ ία  του Γιακό Μοδιάνο, ενός από 

τους τρε ις  γ ιούς του ζάμπλουτου Σαούλ Μοδιάνο, του δ εύ 

τερου σε ιδ ιοκτησ ία  ακινήτω ν σε ολόκληρη την οθωμανική 

αυτοκρατορία, γνωστού κα ι από την στοά Μοδιάνο. Επί Τουρ

κοκρατίας το χωριό Γέφυρα ονομαζόταν κα ι Τόψιν ε ξ  ου και 

το όνομα της, βίλα Τόψιν. Υπάρχουν δυο θεω ρ ίες σχετικά με 

τον τρόπο που η περιοχή πήρε την ονομασία Τόψιν, κατά την 

πρώτη θεωρία, πήρε το όνομά της από το όνομα που ε ίχ ε  η 

περιοχή κατά τη δ ιάρκεια  της Οθωμανικής κατάκτησης κα ι 

σημαίνει «τόπος κανονιού». Στην περιοχή ήταν εγκατεστημέ

νη μια μοίρα τουρκικού  πυροβολικού. Top,στα τουρκικά  ση

μα ίνει κανόνι, συνεπώς ε ίνα ι πιθανό το όνομα της περιοχής 

να ε ίνα ι συνδεδεμένο με αυτό το γεγονός. Σύμφωνα με την 

δεύτερη θεωρία, φ ορολογ ικο ί κατάλογοι της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας του 15ου αιώνα αναφέρονται στην περιοχή 

ως «Τόψιν Ιμπραήμ» (η περιοχή του πυροβολητή Ιμπραήμ). 

Π ιθανόν η περιοχή να ε ίχ ε  δοθεί ως ανταμοιβή για τις  υπη

ρεσ ίες του πυροβολητή στους πολέμους της Αυτοκρατορί- 

ας.Μέσα στα 100 κα ι πλέον χρόνια ζωής το ο ίκημα αλλάζει 

συχνά χέρια  κα ι ιδ ιοκτήτες. Μετά το 1911 το κτήμα περνά

ε ι σε Οθωμανικά χέρια, από 

όπου στην συνέχεια  περνάει 

στην ιδ ιοκτησ ία  Παπαγεωρ- 

γίου. Στον Α ' Παγκόσμιο Πό

λεμο στεγάζει το στρατηγείο 

των συμμαχικώ ν δυνάμεων.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ I

Από την επίσκεψη του ΠτΔ την 27 Οκτ 17 
στο Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων «Τόψιν» Διόραμα γραφείου στο 1° όροφο

Επιτάσσεται από το Γερμανικό στρατό στη δ ιάρκεια  του 

Β ' Παγκοσμίου Πολέμου το 1940 κα ι μετατρέπεται σε στρα

τηγείο  κα ι έπειτα σε νοσοκομείο. Μετά τη γερμανική κατο

χή περνά κα ι πάλι στα χέρια των Ελλήνων ιδιωτών κα ι στην 

ιδ ιοκτησ ία  των ο ικογενειώ ν Βοϊβόδα, Σαρόγλου (θυγατέρες 

του Παπαγεωργίου) από τις  οποίες το αγοράζει ο Ελληνικός 

Στρατός για να στεγάσει το Μ ουσείο των Βαλκανικών Π ολέ

μων το 1999. Το ο ίκημα κατοικούνταν έω ς το 1983 κα ι είνα ι 

γνωστό στους κατο ίκους της περιοχής ως κτήμα Παπαγε

ωργίου η ως απλώς το Κονάκι.

Βαλκανικοί Πόλεμοι 1 9 1 2 -1 9 1 3
Ο ιστορ ικός ρόλος που η έπαυλη δ ιαδραματίζει κατά τη 

δ ιάρκεια  του Α ' Βαλκανικού πολέμου ξεκ ινά  στις 24 Οκτω

βρίου του 1912 όπου εδώ μεταφέρετα ι το Γενικό Στρατηγείο 

του Ελληνικού Στρατού από το Άδενδρο των Γιαννιτσών και 

στο σπίτι εγκαθίστατα ι ο Αρχιστράτηγος του στρατού Θεσ

σαλίας (του κυρίου εκστρατευτικού σώματος του ελληνικού 

στρατού κατά τον Α Βαλκανικό) κα ι διάδοχος του ελληνικού 

θρόνου Κωνσταντίνος.

Σε αυτό τον ιστορικό χώρο ξεκινούν κα ι ολοκληρώνονται 

ο ι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον ελληνικό στρατό κα ι την 

τουρκική ηγεσία της Θεσσαλονίκης για την άνευ όρων παρά

δοση της πόλης. Συγκεκριμένα στις 25 Οκτωβρίου το μεσημέ

ρι στο σπίτι μεταβαίνει η τουρκική αντιπροσωπεία του Χασάν 

Ταχσίν Πασα . δ ιο ικητή της Θεσσαλονίκης, που απαρτίζεται 

από τον ταξίαρχο - επιτελάρχη του Ταχσίν Σεφ ίκ Πασά και 

αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμεων. Για τη μετάβασή 

τους χρησιμοποιείται ο σιδηρόδρομος γεγονός που μετέπειτα 

θα κάνει τον σ ιδηροδρομικό σταθμό του Τόψιν (Γέφυρας) ως 

ένα από τα σύμβολα της απελευθέρωσης της πόλης.

Την πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεω ν η τουρκ ική  

πλευρά θ έτε ι ως όρο να δ ιατηρήσει ο τουρκ ικός στρατός 

τα όπλα του κα ι να αποσυρθεί στο στρατόπεδο στη περιοχή

Καραμηουρνού (σημερινό Καραμπουρνάκι), όπου θα κρατη

θεί ως αιχμάλωτος πολέμου, κα ι έπειτα η ελληνική  πλευρά 

να μερ ιμνήσει για την ασφαλή μεταφορά του προς κάποιο 

λ ιμάνι της Μ ικρός Ασίας. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος απέρ- 

ρ ιψ ε τους όρους αυτούς κα ι έθεσε δ ιορία στους Τούρκους 

αντιπροσώπους την 6η πρωινή της επόμενης μέρας για να 

αποδεχθούν την παράδοση τους με τους όρους που αυτός 

έθετε: την άνευ όρων παράδοση της πόλης, της φρουράς 

κα ι του οπλισμού της. Την επόμενη μέρα (26 Οκτωβρίου) 

τα ξημερώματα λίγο πριν λή ξε ι η διορία που τους δόθηκε η 

τουρκική  αντιπροσωπεία επανήλθε με έναν κα ινούριο όρο. 

Να διατηρήσουν τουλάχιστον 5.000 όπλα για την εκπ α ίδευ

ση των νεοσυλλέκτων. Μετά την άρνηση κα ι αυτού του όρου 

ζητούν από το Κωνσταντίνο δ ιορ ία  ακόμα 2 ωρών για να 

απαντήσουν ξανά.

Ο Αρχιστράτηγος που υποψ ιάζετα ι ότι ο ι Τούρκοι κω 

λυσιεργούν για να κερδίσουν χρόνο επειδή γνω ρίζουν ότι 

ο Βουλγαρικός στρατός κ ινε ίτα ι προς τη πόλη αρνείται, κα 

θώς το τελεσ ίγραφό του προς τη τουρκ ική  πλευρά έχ ε ι ήδη 

λή ξε ι κα ι δ ίνε ι εντολή να ξεκ ινήσ ε ι ο ελληνικός στρατός την 

προέλασή του προς τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρ ι κα ι ενώ 

ο Κωνσταντίνος έφιππος ηγείτο του ελληνικού  στρατού, ο 

οποίος εκε ίνη  την ώρα δ ιάβα ινε τον Γαλλικό ποταμό, στις 

3:15 φτάνει στις ελλην ικές  προφυλακές ένας Τούρκος α ξ ι

ω ματικός με λευκή  σημαία κουβαλώντας γράμμα από τον 

ίδ ιο τον Χασαν Ταχσίν πασά που έγραφε:

Προς την Α. Υψηλότητα τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο, 

αρχηγό του ελληνικού στρατού
«Έχω την τιμή να πληροφορήσω την Υμετέρα Υψηλότητα 

ότι αποδέχομαι την πρότασή σας την οποία κάνατε χθες.»

ΧΑΣΑΝ ΤΑΧΣΙΝ

στρατηγός μεραρχίας & δ ιο ικητής 

του 8ου σώματος του οθωμανικού στρατού
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Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων 
«Τόψ ιν»
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|  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Κειμήλιο Ελληνικού Στρατού

Ή ταν το γράμμα με το οποίο η Θ εσσαλονίκη α π ελευθε

ρ ώ θ η κε μετά  από σχεδόν 500 χρόνια  το υ ρ κ ικ ή ς  κυ ρ ια ρ 

χ ίας. Α μέσ ω ς μ ετέβ η  στο δ ιο ικη τή ρ ιο  της Θ εσσαλον ίκης 

ελ λ η ν ικ ή  αντιπροσω πεία απ οτελούμενη  από τον Β ίκ τω - 

ρα Δ ούσμανη  κα ι τον Ιωάννη Μ εταξά, η οποία υπ έγραφ ε 

κα ι το  πρω τόκολλο παράδοσης τα ξημερώ μα τα  της 27ης 

Ο κτω βρίου. Ε ίνα ι όμω ς α ξιο σ η μ ε ίω το  ότι η ημερομην ία  

που γρ ά φ τη κ ε  στο πρω τόκολλο παράδοσης ε ίν α ι η 26η 

Ο κτω βρίου. Δ υο λό γο ι υπάρχουν γ ια  αυτό: πρώτον, η ε λ 

λ η ν ική  πλευρά γ ια  λόγους σ υμ β ο λ ικο ύς  ή θ ελε  να γρα 

φ τε ί η 26" Ο κτω βρίου ως ημέρα απ ελευθέρω σης, καθότι 

συνέπ ιπ τε με την  γ ιορτή  του π ολιούχου αγίου  της πόλης, 

του Α γ ίου  Δ ημητρ ίου . Ο δ εύ τερ ο ς  λόγος ήταν π ρακτικός 

- η ελ λ η ν ικ ή  πλευρά, δ ια ισ θ α νό μ ενη  ό τ ι ο ι Β ούλγα ρο ι 

π ιθανόν να έχο υ ν  α π α ιτήσ εις  δυαρχ ίας γ ια  την πόλη, θ ε 

ώ ρησαν σωστό να βάλουν μ ια  μέρα νω ρ ίτερα  ως ημέρα 

παράδοσης.

Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ε ίχ ε  βαθύτατα συμ

βολικό χαρακτήρα. Η ε ίσοδος του ελληνικού  Στρατού στο 

προπύργιο του ελληνισμού αναπτέρωσε το ηθ ικό των απα

νταχού Ελλήνων κα ι έδ ε ιξ ε  ξεκάθαρα πως, παρά τις  επ ιβου

λές  των γειτον ικώ ν κρατών, η Μ ακεδονία επρόκειτο τελ ικά  

να π ερ ιέλθει στην Ελλάδα.

} ! \ , Λ Ν  Γ  ,· \Π  "*■. \  1 f \ S Y \  Γ \

ISSC*» -  \ ° \ s

K E E N  A T S  M Y ' L i X r v .  
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Κειμήλια Τουρκικού Σιροτού

Στις α ίθουσες του Μ ουσείου ο επ ισκέπτης μπορεί να α ι

σθανθεί τις  σ υγκλον ισ τικές στιγμές των Βαλκανικώ ν Πο

λέμων, βλέποντας την ιστορία μέσα από πίνακες, τα ξίφη, 

τα όπλα, τα παράσημα, τις  στολές, τις  λ ιθογραφ ίες, τ ις  φω 

τογρα φ ίες  κα ι το πλήθος των κε ιμ η λ ίω ν  του Ελληνικού, 

Τουρκικού, Βουλγαρικού, Σερβικού, Μ αυροβουνιώ τικού κα ι 

Ρουμανικού Στρατού. Τα κε ιμ ήλ ια  ε ίνα ι τοποθετημένα σε

»



ΑΦΙΕΡΩΜΑ I

Κειμήλια Βουλγαρικού Στρατού Κκειμήλια στρατού Ρουμανίας, Σερβίας & Μαυροβούνιου

προθήκες στον κάτω άροτρο της έπαυλης, ανάμεσα σε έπ ι

πλά κα ι δ ιακοσμητικά εποχής που αποπνέουν τη μεγαλει

ώδη ατμόσφαιρα εκε ίνω ν των ημερών του 1912.

Στον προαύλιο χώρο του μουσείου, βρίσκεται ο τάφος του 

Χασάν Ταχσίν Πασά, ενώ στο ταφ ικό μνημείο έχουν εναποτε- 

θ ε ί κα ι τα οστά του υιού κα ι υπασπιστού του Κενάν Μεσαρέ.

Κατά την επ ίσκεψη στο μουσείο ο επ ισκέπτης μπορεί να 

παρακολουθήσει ένα οπτικοακουστικό υλ ικό  με γεγονότα 

της εποχής των Βαλκανικών πολέμων κα ι να του παρασχε

θε ί ξενάγηση από το προσωπικό του μουσείου.

Για τη μετάβαση χρησιμοποιείτα ι την εθνική  οδός Θεσ

σαλονίκης - Έδεσσας (στο 25ο χλμ. αυτής, δεξιά  του χωρίο 

Γέφυρα).Το Μουσείο δ ιαθέτει χώρο στάθμευσης λεω φ ορεί

ων κα ι IX οχημάτων.

Υπεύθυνη μονάδα για την λειτουργία  του στρατιωτικού 

μουσείου ε ίνα ι το 787 ΤΑΓΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Το Μουσείο 

λειτουργεί καθημερινά από 09:00 έως 14:00 κα ι δέχετα ι κα 

τόπιν ραντεβού οργανωμένα σύνολα επισκεπτών (σχολεία, 

σύλλογοι, γκρουπ). Τηλέφωνο επ ικοινω νίας 2310 - 716000. 

Η είσοδος στο Μ ουσείο ε ίνα ι δωρεάν. ■

Διόραμα σαλόνιΤμήμα της έκθεσης στο 1" όροφο
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Ο ι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων του Ιδρύματος 
«Εξοχές Ε λλην ικής Αστυνομίας» στον Αγιο Ανδρέα 

Ν έας Μ άκρης Αττικής, κατά τη δ ιάρκεια  του έτους 
2017. εκσυγχρονίστηκαν, εμπλουτίστηκαν κα ι αναβαθμίστη
καν ποιοτικά με σημαντικά έργα υποδομής, όπως η δ ιαμόρ
φωση των κοινόχρηστων χώρων του συγκροτήματος για δη
μιουργία πρασίνου και διαδρόμων, η τοποθέτηση συστήματος 
κλιματισμού στην αίθουσα εστιατορίου, η διάπλαση του χώρου

βάλας, κατά το χρονικό διάστημα από 21/08/2017 έως 30/08/2017, 
330 παιδιά του προσωπικού Υπηρεσιών της Βορείου Ελλάδος.

Ομοίως, στα πλαίσια του ίδιου επιδοτούμενου προγράμματος, 
στις εγκαταστάσεις του Δ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, φιλο
ξενήθηκαν σε τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους, 90 παιδιά του 
προσωπικού του Σώματος από Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης.

Να σημειωθεί ότι, για τις παραπάνω δράσεις δεν αηαιτήθη-
ση από πλευράς γονέωνκε οικονομική συνδρομή - 

συναδέλφων, καθώς το κόστος συμμετοπαραπλεύρως της παραλίας με λυόμενη εγκατάσταση για την

απασχόληση κα ι αναψυχή των κατασκηνωτών, και άλλα, με ρηγηθείσας κρατικής επιδότησης, καλύφθηκε 
αποτέλεσμα να δύνανται να υποστηρίζουν πλέον πέρα από τις Αντίστοιχα, κατά τη φ ιλοξενία οικογενειών, κατά 
παραδοσιακές δραστηριότητες και νέες δράσεις. κό διάστημα από 01/06/2017 έως 20/06/2017, ήτοι, σε δύο

Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από Απόφαση του Αρχηγού της 
ΕΛΛΣ.. Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα. στις εγκατα
στάσεις του Σώματος, υλοποιήθηκε, καταρχήν, η λειτουργία, 
για ακόμη μία χρονιά, κατά τη θερινή περίοδο, των Παιδικών 
Εξοχών ΕΛ.ΑΣ., αφενός μεν ως Α. Παιδική Κατασκήνωση, όπου 
θα φιλοξενούνταν παιδιά του εν ενεργεία και εν αποστρατεία 
προσωπικού, αφετέρου δε ως Β. Παιδική Κατασκήνωση, όπου 
θα φιλοξενούνταν ο ικογένειες του προσωπικού.

Ε ιδ ικότερα, κατά τη φ ιλοξενία παιδιών στις εγκαταστάσεις 
του Αγ. Ανδρέα Ν. Μάκρης Αττικής, κατά το χρονικό διάστημα 
από 25/06/2017 έως 16/08/2017, ήτοι, σε τρεις περιόδους των 
δεκαπέντε ημερών εκάστη, φ ιλοξενήθηκαν συνολικά 1.180 παι
διά. ηλικίας επτά έως δεκαέξι ετών, αριθμός πολύ αυξημένος 
συγκριτικά με προηγούμενα έτη.

Επίσης, στα πλαίσια του επιδοτούμενου κρατικού προγράμμα
τος έτους 20ΐ7%ΰΥπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

χο-

ριόδους των δέκα ημερών εκάστη, φ ιλοξενήθηκαν συνολικά 
75 ο ικογένειες συναδέλφων, με σύνολο φιλοξενουμένων. 310 
άτομα. Ακόμη, κατά το χρονικό διάστημα από 19/08/2017 έως 1] 
11/09/2017, σε τρεις περιόδους, δύο των επτά ημερών και μία 
των δέκα, φ ιλοξενήθηκαν συνολικά 197 ο ικογένειες συναδέλ
φων, με σύνολο φιλοξενουμένων. 787 άτομα. Το γενικό σύνολο 
καθ' όλες τις περιόδους φ ιλοξενίας ο ικογενειών προσωπικού 
του Σώματος, ανέρχεται στις 272 οικογένειες, με σύνολο φ ι
λοξενούμενων ατόμων, 1.097 άτομα.

Πέραν της αξιοποίησης των παροχών των Παιδικών Εξοχών 
υπό την καθιερωμένη, αμιγώς κατασκηνωτική συνθήκη, που έτυχε 
ενθουσιώδους αποδοχής, ζήτησης και θετικής αξιολόγησης από 
τις οικογένειες των συναδέλφων, συνεχίστηκε επιτυχώς ο θεσμός 
της διεξαγωγής - τέλεσης εντός των εγκαταστάσεων, μυστηρίων 
και λοιπών κοινωνικών ή επαγγελματικών εκδηλώσεων.

Ενδεικτική των δυνατοτήτων των υποδομών, που διατίθε-
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς Δήμους της Χώρας, φιλόξενή- νται για επαγγελματικού ενδιαφέροντος αξιοποίηση, 
θηκάν στις εγκαταστάσεις της Ν. Περάμου του Δ. Παγγαίου Κα- η ανάληψη και φ ιλοξενία, στις εγκαταστάσεις
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Εξοχών, της διημερίδας - ετήσιου συνέδριου Π.Ο.Α.Σ.Α. (26- 
27/05/2017), η οποία, κατά συνολική εκτίμηση διοργανωτών 

και συμμετεχόντων. στέφθηκε με επιτυχία.
Επίσης, η διοργάνωση δεκαπέντε σε αριθμό, εορταστικών, κοι

νωνικών εκδηλώσεων στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών, 
κατά το διάστημα προ και μετά των κατασκηνωτικών περιόδων, με 
κορωνίδα τη φιλοξενία δύο -ως ώρας- μυστηρίων βάπτισης, σημα
τοδοτεί το εγειρόμενο ενδιαφέρον του προσωπικού του Σώματος, 
να φιλοξενηθεί, αλλά και να φιλοξενήσει οικείους του, σε ένα χώρο 
που αισθάνεται ήδη «δικό του», για να μοιραστεί στιγμές χαράς. 
Τα μυστήρια τελέοτηκαν χοροστατούντος του Πανοσιολογιώτατου 
Αρχιμανδρίτη, Ταξιάρχου Νεκτάριου Κιούλου, προϊστάμενου της 
θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος, ενώ. μετά τα μυστήρια πα
ρατέθηκαν δεξιώσεις, εσωτερικά, στο χώρο του εστιατορίου, αλλά 
και υπαίθρια, στον ειδικά διαμορφωμένο ανοικτό χώρο.

Όπως δήλωσε ο Δ ιευθυντής του Ιδρύματος «Εξοχές  
Ελληνικής Αστυνομίας», Αστυνομικός Διευθυντής κ. Γε
ώργιος Μπακαλάρος: «Οι τελ ετές  αυτές, μ ε  τ ις  κο ινω ν ικές  
εκδηλώ σ εις, που ηροηγήθηκαν ή  ακολούθησαν, απ οτελούν  
έναυσμα για  επ ιπ ρόσ θετες δ ιοργανώ σ εις στο ετή σ ιο  κα λε
ντάρι του Ιδρύματος κα ι ο ι κο ινω φ ελείς  εγκα τα σ τά σ εις  του 
Σώ ματος ανο ίγουν ευρ ύτερ α  τ ις  π ύλες τους στους συναδέλ - 
φους. Τ ίθεντα ι στη δ ιάθεσ η  τω ν επ ιμέρ ους Υπηρεσιών, για  
την υλοποίηση πρωτοβουλιών, που εκφ εύ γο υ ν  του στενού  
γραφ ειοκρ ατικού  πυρήνα, αποβλέποντας στην ενδυνάμω ση  
τω ν διαπροσω πικώ ν σχέσεω ν μ ετα ξύ  τω ν συναδέλφ ω ν κα ι 
τη σ υλλογική  ανάταση, αλλά «προσκαλούν». πρωτίστως. το 
ασ τυνομ ικό  προσω πικό κα ι τα μ έλ η  τω ν ο ικο γενειώ ν  τους  

να θεμελιώ σ ουν αναμνήσ εις της κο ινή ς  τους ζωής, απολαμ- 
Λ ' -^ -■ ^ χ ο ν Ίά ε π ιτή δ ε υ τα  φ υσ ικής ομορφιάς,

π ροσ ιτής η ρ εμ ία ς  κα ι ασφάλειας.»
E n in p ^p P tfli, με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ιδρύματος, υλο
ποιείτα ι ακόμη μία πρωτοβουλία, που αφορά σε μια βραχύ
χρονη εκδοχή της φ ιλοξεν ίας - δ ιαμονής προσωπικού του 
Σώματος κα ι των οικογενειώ ν τους, εκτεινόμενη σε διήμερα^ 
τρ ιήμερα κ.λπ. ή κα ι αυθημερόν, καθ' όλη τη δ ιάρκεια  του

έτους, εξα ιρουμένω ν των κατασκηνωτικών περιόδων φ ιλο 
ξεν ίας παιδιών προσωπικού του Σώματος. Οι ενδ ιαφ ερόμε
νοι θα απευθύνουν στο Ίδρυμα σχετική αίτηση καταβάλλο
ντας συμβολικό αντίτιμο, το ύψος του οποίου καθορ ίζετα ι 
καθολικά με Απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος κα ι η κατά
θεσή του θα γ ίνετα ι σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, 

που τηρείτα ι από το Ίδρυμα.
Για τον ανωτέρω σκοπό, διατίθεται το σύνολο της δυναμικότη

τας στέγασης των εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία οικογενειών. 
Στους φιλοξενουμένους θα παρέχεται ο εξοπλισμός του δωματίου, 
το οποίο θα παραδίδεται καθαρό και απολυμασμένο. Για τα διαστή
ματα αυτά, η Κατασκήνωση δε θα παρέχει δυνατότητα σίτισης, θα 
βρίσκονται, ωστόσο, σε πλήρη λειτουργία οι λοιπές υφιστάμενες 
υποδομές, όπως το κυλικείο, για την προσφορά ανάλογων ειδών 
σε τιμές λέσχης, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, η παιδική χαρά, ενώ, 
θα είναι ελεύθερη η πρόσβαση προς την κοινόχρηστη παραλία 
βορειοανατολικά της εγκατάστασης. Σημειώνεται, επίσης, ότι θα 
παρέχονται σε 24ωρη βάση, υπηρεσίες φρούρησης, καθαριότητας 
κοινόχρηστου και περιβάλλοντος χώρου, φύλαξης και συντήρη
σης εγκαταστάσεων, τεχνικής υποστήριξης, κ.λπ..

Με τις δράσεις που επιτελούνται. το Ίδρυμα «Εξοχές Ελ 
ληνικής Αστυνομίας», καθίσταται προνοιακός αρωγός, εκπλι 
ρώνοντας την αποστολή του και ενισχύει την απήχησή του στο 
Σώμα, προάγοντας και εμπεδώνοντας το κοινωνικό πρόσωπο 
της Αστυνομίας κοντά στο συνάδελφο. ■

V
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ 
ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Κ. Νίκος 
Τόσκας συναντήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2017, μεχον Ashfaq 

Mehmood, ο οποίος υπήρξε θύμα επίθεσης στον Ασπρόπυρ- 
γο. Συνοδευόταν από τον κ. Javied Aslam, Πρόεδρο της Πακι- 
στανικής Κοινότητας στην Ελλάδα και τον κ. Πόνο Λάμπρου, 
υπεύθυνο του Τμήματος Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τη συνάντηση, έγ ινε εκτενής αναφορά στην εν λό 
γω επ ίθεση στον Ασπρόπυργο κα ι την κατάσταση στην 

περιοχή. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πο
λίτη ενημέρω σε για τα μέτρα που λαμβάνει η Αστυνομία 
για να οδηγηθούν ο ι δράστες στη Δ ικα ιοσύνη, όπως κα ι 

για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας για τους πο
λ ίτες  στην περιοχή. Ιδ ια ίτερα, τόνισε ότι ουδεμ ία  ανο

χή σε φ ασ ίζουσες πρακτικές μπορεί να υπάρξει κα ι επ ισήμανε ότι έχουν δοθεί αυστηρές οδηγίες στην Αστυνομία.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟΥ ΤΟΣΚΑ 
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ε.Ε.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ν ίκος Τόσκας συμμετείχε το δ ιήμερο 12 & 13 Οκτωβρίου 2017, 
στο Συμβούλιο Υπουργών Δ ικα ιοσύνης κα ι Εσωτερικών της Ε.Ε., που έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο. Οι εργασ ίες 
του Συμβουλίου αφορούσαν σε θέματα ασφάλειας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 
ΕΥΡΩΠΗΣ, ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Τόσκας δέχθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2017, τα μέλη της ομάδας 
μπάσκετ της Ελληνικής Αστυνομίας και αντιπροσωπεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδας, στους οποίους έδωσε 
συγχαρητήρια, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο 8ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών. 
«Συγχαρητήρια σε όλους, πραγματικά μας κάνατε περήφανους*, τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
κ. Νίκος Τόσκας απευθυνόμενος στον προπονητή και τους παίκτες της ομάδας. Ο ίδιος επισήμανε ότι η ελληνική ομάδα 
είχε να αντιμετωπίσει σκληρούς αντιπάλους, με παράδοση στο μπάσκετ, όπως η Λιθουανία και η Γαλλία, γεγονός που κα
θιστά ακόμα πιο σημαντική την επιτυχία. «Όλες ο ι ν ίκες ε ίνα ι σημαντικές», πρόσθεσε ο κ. Τόσκας «ακόμη κα ι ο ι μικρές», 
γ ια τί όπως σημείω σε «προσθέτουν ένα κομμάτι στο μεγάλο παζλ, ενθαρρύνουν το λαό μας. μ ετά  από μ ια  πολύ δύσκολη 
περίοδο, να ξανασηκωθεί. να μπορέσουμε να γυρίσουμε το καράβι προς μ ια  κατεύθυνση προόδου, ανάκαμψης κα ι β ελ τί
ωσης των συνθηκών. Ο καθένας, ανάλογα μ ε  τις  δυνατότητες του κα ι μ ε  τη δ ική  του προσπάθεια συνεισφέρει. Γ ια τί αν δεν 
δουλεύουμε κα ι ατομικά, δεν μπ ορ εί να υπάρχει καλή ομάδα. Εάν ο ι παίκτες, ο καθένας ξεχωριστά, δεν  παίζουν καλά, δεν  
γίνετα ι μ ια  καλή ομάδα, μ ια  ομάδα μ ε  νίκες...... Οι ν ίκες  ε ίνα ι σημαντικές για την πατριω τική αντίληψη, που πρέπει να μας
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διακατέχει όλους, στην προσπάθεια για ανάκαμψη». Απευθυνόμενος στους παίκτες, ο κ. Τόσκας είπε: «Εύχομαι να κερ δ ί
ζετε πάντα, να μπ ορείτε να αγω νίζεστε κα ι να αναδεικνύετε την Αστυνομία, τη χώρα κα ι τα ελληνικά  χρώματα».
«Κάνατε μ ια  υπερπροσπάθεια εσείς και οι συνεργάτες μας», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Ανα- 
γνωστάκης. «Είχα τη χαρά και τη τιμή, μ α ζ ί μ ε  τον κύριο Αρχηγό, να παρακολουθήσουμε τον τελικό της ομάδας μας. Πραγματικά ήταν 
καταπληκτικοί όλοι τους και αυτό που έχει σημασία, είναι ότι είναι ομάδα. Αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά και 
στο τέλος Όλοι μ α ζ ί μ ια  αγκαλιά, μ ια  οικογένεια αποδείξατε ότι οι νίκες έρχονται, γ ια τί υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα», τόνισε. 
«Ο αθλητισμός στην Αστυνομία ε ίνα ι ένα μεγάλο βήμα, που δείχνει ότι η  Αστυνομία δεν κ ιν ε ίτα ι μόνο στο συμβατικό της 
ρόλο. Ο αστυνομικός θεσμός έχ ει ευρύτερη κο ινω νική διάσταση, έχ ε ι κα ι ένα  άλλο πρόσωπο κα ι παράλληλα μ ε  τις  επ ι
χειρησ ιακές. εκδηλώ νει κα ι άλλες πρω τοβουλίες κα ι δραστηριότητες. Δραστηριότητες που προωθούν το ήθος, την παι
δεία. τον αθλητισμό κα ι τον πολιτισμό», υπογράμμισε ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. 
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Α.Ε.Α.Α. κ. Ιωάννης Γρίμμας ευχαρίστησε την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία και σημείωσε 
ό τ ι«η αθλητική ανάπτυξη για εμάς είνα ι αυτοσκοπός, γ ια τί έτσ ι προβάλουμε το Σώμα, μέσα από τις επ ιτυχίες που σημειώνουμε». 
«Π ροσπαθήσαμε κα ι δώ σαμε το 100% τω ν δυνάμεω ν μας. Η  ν ίκη  ήταν εύκο λη  γ ια τ ί τα π α ιδ ιά  ε ίν α ι σε πάρα πολύ 
υψ ηλό επ ίπεδο», τόνισε ο προπονητής της ομάδας κ. Χαρίλαος Φόρος. «Η  ομάδα έχ ε ι απ ίστευτη πυγμή, γ ι' αυτό  

κα ταφ έρ νει να έχ ε ι δ ιά ρ κεια  σ ε βάθος χρόνου», σημείω σε ο ίδιος.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Στις 15 Ν οεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ο ικονομικώ ν συνάντηση μελών του Δ.Σ. του Συμβολαιο
γραφ ικού Συλλόγου Εφετείω ν Αθηνών, Πειραιώς, Α ιγα ίου κα ι Δωδεκανήσων με τον Υπουργό Δ ικα ιοσύνης. Δ ιαφ ά
νειας κα ι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Σταύρο Κοντονή. τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο κα ι τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Ν ικόλαο Τόσκα, όπου έγιναν αποδεκτά τα εξής:
► Ως προς το ζήτημα της ασφάλειας των συμβολαιογράφων κα ι της ομαλής δ ιενέργειας των πλειστηριασμών. προ

ω θείτα ι νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Δ ικα ιοσύνης, Δ ιαφ άνειας κα ι Ανθρωπίνων Δ ικα ιω μάτω ν για την 

τροποποίηση των σχετικώ ν διατάξεω ν του Π οινικού Κώδικα.
► Συμφω νήθηκε η σύσταση ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου 

κα ι των συναρμόδιων Υπουργείων, η οποία θα υποβάλλει προτάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του 
νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής δ ιενέργειας των πλειστηριασμών. Η λειτουργία  και 
δ ιαχείρ ιση των ηλεκτρονικώ ν συστημάτων πλειστηριασμών, καθώς κα ι επ ιμέρους αιτήματα κα ι τεχνικά  ζητήματα, 

όπως αυτό της ψηφ ιακής υπογραφής υποψήφιων πλειοδοτών για τον έλεγχο της δικαιοπρακτικής τους ικανότητας, 
θα συζητηθούν στο πλαίσιο της ως άνω ομάδας εργασίας.

► Κατά τη δ ιενέργεια  των πρώτων ηλεκτρονικώ ν πλειστηριασμών στις 29/11, αλλά κα ι εφ εξής, θα υπάρχει εποπτεία 
της λειτουργίας των ηλεκτρονικώ ν συστημάτων πλειστηριασμών από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Δ ικα ιο 

σύνης, Δ ιαφάνειας κα ι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η συνάντηση δ ιεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας κα ι σχηματίσθηκε κοινή πεποίθηση ότι θα υπάρξει άμεση λύση στο 

ζήτημα της δ ιενέργειας των πλειστηριασμών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ, κ. ΗΑΚΙCAKO,
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτη
γος Κωνσταντίνος Τσουβάλας ε ίχ ε  στις 22 Νοεμβρίου 

2017, συνάντηση με τον Αρχηγό της Αλβανικής Αστυ
νομίας, Γενικό Διευθυντή κ. Haki Cako, στην αίθουσα 
«Παύλος Μπακογιάννης» του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδ ια 
φέροντος. που αφορούν στην αποτίμηση της μέχρι τώ 
ρα αστυνομικής συνεργασίας τόσο σε κεντρ ικό όσο και 
σε π ερ ιφερειακό επίπεδο, την αποτύπωση του διασυνο
ριακού εγκλήματος κα ι την ενδυνάμωση της ήδη υ φ ι-
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στάμενης συνεργασίας. Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι 

δύο Α ρχηγο ί επ ιβεβα ίω σαν την καλή συνεργασία μ ε 

ταξύ των αστυνομικών αρχών των δύο χωρών κα ι υπο

γράμμισαν την ιδ ια ίτερη  επ ο ικοδομητική  πρόοδο, που 

έχ ε ι σ ημειω θεί τα τελευτα ία  χρόνια μέσω των τακτικώ ν 
συναντήσεων στην καταπολέμηση του δ ιασυνορ ιακού 
κα ι οργανωμένου εγκλήματος. Ιδ ια ίτερη έμφαση δόθη
κε στην αντιμετώπιση κα ι καταπολέμηση της διακίνησης 
των ναρκωτικών.

Επιπρόσθετα, ο ι δύο Αρχηγοί αναγνωρίζοντας ότι υπάρ

χουν μορφές διασυνοριακής εγκληματικότητας (δ ιακ ίνη
ση ναρκωτικών, διάπραξη κλοπών κα ι δ ιαρρήξεω ν πλη

σίον της ελληνοαλβανικής μεθορίου, αδικήματα κατά του 
περιβάλλοντος κ.λπ.) που απασχολούν τις  δύο χώρες κα ι απαιτούν συντονισμένη δράση των δύο πλευρών, συμφώ 
νησαν προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι αντιμετώπισης τους:

► στην προώθηση του θεσμού των ταυτόχρονων (ένθεν και ένθεν) περιπολιών στην ευρεία συνοριακή ζώνη των δύο χωρών,

► στον ορισμό σημείων επαφής για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών διασυνοριακού - οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και
► στην πραγματοποίηση συναντήσεων τεχνικώ ν κλ ιμακίω ν των δύο Αστυνομιών για την αντιμετώπιση της μ ικροε- 

γκληματικότητας στις περιοχές πλησίον των κοινών χερσαίων συνόρων, καθώς κα ι την τακτική  αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους.

Τέλος, αφού οι δύο Αρχηγοί επεσήμαναν την πραγματοποίηση τακτικώ ν αξιολογήσεω ν για την υλοποίηση των συμ- 
φωνηθέντων τους, ακολούθησε συνάντηση τους με τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ν ίκο Τό- 
σκα, ο οποίος με τη σειρά του επ ιβεβαίω σε την καλή συνεργασία που υφίσταται μεταξύ των δύο Αστυνομιών, αλλά 
κα ι την προώθηση αυτής.

Από την πλευρά του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετείχαν η Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Α λ
λοδαπών & Προστασίας Συνόρων, Αντιστράτηγος Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδαπών & 
Προστασίας Συνόρων, Ταξίαρχος Α χ ιλλέας Σκανδάλης κα ι ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Δ ιαχείρ ισ ης κα ι Ανάλυσης 

Πληροφοριών, Ταξίαρχος Αθανάσιος Κοκκαλάκης. Συμμετείχαν ακόμη, οι Δ ιευθυντές  των Υποδιευθύνσεων Α ντιμ ε
τώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος & Εμπορίας Ανθρώπων κα ι Δ ίω ξης Ναρκωτικών, της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Ατ
τικής, Αστυνομ ικο ί Δ ιευθυντές  κ. Στυλιανός Σπανάκης κα ι κ. Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος. αντίστοιχα, ο Αναπλη
ρωτής Δ ιευθυντή  της Δ ιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ε ιδικώ ν Εγκλημάτων Βίας. Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Ε λευθέ
ριος Χαρδαλιάς καθώς κα ι ο Αστυνομικός Σύνδεσμος της Ελλάδας στα Τίρανα, Αστυνόμος Β' κ. Γεώργιος Κουνατίδης. 
Την αντιπροσωπεία της Αστυνομίας της Αλβανίας αποτελούσαν η Επικεφαλής του Τμήματος Συνόρων και Μετανάστευ
σης, κα Aida Hajnaj, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της, κ. Ilo Kecka, ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Εγκλη- 
ματολογικών Ερευνών, κ. Xhevahir Celoaliaj, ο Προϊστάμενος της Εθνικής Μονάδας Europol. κ. Andi Likaj. ο Αστυνομι
κός Σύνδεσμος της Αλβανίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Renaldo Ndoni και η μεταφράστρια - διερμηνέας κα Alsena Kokalari.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Σε θερμό κα ι εγκάρδιο  κλίμα πραγματοποιήθηκε την 
17 Οκτωβρίου 2017, συνάντηση του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη με αντιπρο
σωπεία του Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο Πρόεδρος του Ο.ΚΑ. 
ΝΑ., κ. Ευάγγελος Καφετζόπουλος. η κα Ελένη Κερασι- 
ώτη, υπεύθυνη για την υλοποίηση του δ ιμερούς Πρωτο
κόλλου, η κα Ευγενία Σταθακοπούλου, προϊσταμένη του 
Τμήματος Προγραμμάτων κα ι Χρηματοδότησης κα ι ο κ. 
Παναγιώτης Τριανταφύλλου, στέλεχος του Κέντρου Εκ
παίδευσης κα ι Εποπτείας του Ο.ΚΑ.ΝΑ..
Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρευρέθηκαν ο
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Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μ ιχαήλ Καραμαλάκης, ο Δ ιευθυ 
ντής της Δ ιεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου, Ταξίαρχος Παναγιώτης Κούμπουλας κα ι ο Δ ιευθυντής της 
Δ ιεύθυνσης Εκπαίδευσης κα ι Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου, Ταξίαρχος Γεώργιος θεοδωρακόπουλος. 
Συζητήθηκαν τρόποι για την ενίσχυση της ήδη καλής κα ι γόνιμης συνεργασίας στον τομέα της αντιμετώπισης του 
πολυσύνθετου προβλήματος των ναρκωτικώ ν κα ι αναλύθηκαν θέματα, που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο Συ

νεργασίας, που ε ίχ ε  υπογράφει τον Μάιο του 2016.

Συγκεκρ ιμένα  αναφέρθηκαν:
► στη διεύρυνση του προγράμματος επιμόρφωσης στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σε πρακτικές ήπιας αστυνόμευσης 

των εξαρτημένων συνανθρώπων μας, μέσω στοχευμένων ενημερώσεων - διαλέξεων στις Αστυνομικές Σχολές,
► στην ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων, σε επίπεδο επ ικράτειας για την ενημέρωση του αστυνομικού προσωπικού 

των υπηρεσιών πρώτης γραμμής του Σώματος.
► στην ενίσχυση κα ι διεύρυνση της συνεργασίας με τις  υπηρεσίες Α μεσης Παρέμβασης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και

► στην επέκταση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με τα κατά τόπους Κέντρα Πρόληψης που εποπτεύονται από τον Ο.ΚΑ.ΝΑ.. 
0 Γενικός Γραμματέας κα ι ο πρόεδρος του Ο.ΚΑ.ΝΑ. συμφώνησαν, ότι η μέχρι τώρα υλοποίηση του πρωτοκόλλου 
συνεργασίας έχ ε ι θετικό  πρόσημο, ενώ θα καταβληθεί κα ι από τις  δύο πλευρές κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
επ ίτευξη των στόχων του προγράμματος, προς όφελος της κο ινω νικής συνοχής κα ι της ασφάλειας των πολιτών.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τελετή ορκωμοσίας των εβδομήντα εννέα (79) πρωτοετών Δοκίμω ν Υπαστυνόμων της Σχολής Αξιω ματικώ ν της Ελ
λην ικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Ν οέμβριου 2017, στην έδρα της Σχολής, στις Αχαρνές. Στην 
τελετή χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Αιγύπτου, κ. Θεόδωρος, συνεπ ικουρούμενος από 
τον Προϊστάμενο της θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη-Ταξίαρχο Ν εκτάριο 
Κιούλο. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού 
θεμάτω ν Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών κα ι Παράτυπης Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Τζα- 

νέτος Φ ιλιπηάκος κα ι ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. τίμησαν την 

τελετή  με την παρουσία τους.
Παρέστησαν επίσης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕ.ΕΘ.Α., ο Υποστράτηγος Σπυρίδων Λυμπερίου, ως εκπρόσωπος 
του Αρχηγού ΓΕ.Σ., ο Ταξίαρχος Ιωάννης Χατζηδήμος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕ.Ν., ο Πλοίαρχος Β ασ ίλει
ος Βασιλογιαννακόπουλος, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕ.Α., ο Ταξίαρχος Γεώργιος Φασούλας. ο Β Υπαρχηγός 
του Λ ιμεν ικού  Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Παναγιώτης Παρασκευάς κα ι ως εκπρόσωπος του 

Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραρχος Σπυρίδων Βαρσάμης.
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Παραβρέθηκαν ακόμη, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμα- 
λάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφαλείας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιο ικητι

κής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης, ο Δ ιοικητής της Αστυνομικής Ακαδημί

ας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης και ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης, Ταξίαρχος Δημήτριος Αθανασόπουλος. 
Παρέστησαν ακόμα, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αχαρνών κ. Θεόδωρος Συρινίδης, Αξιω ματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων 
και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι των Συνδικαλιστικών Σωματείων και Φορέων, καθηγητές της Σχολής Αξιω μα
τικών Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και συγγενείς και ο ικε ίο ι των πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων. Οι πρωτοετείς Δό

κιμοι Υπαστυνόμοι έδωσαν τον νενομισμένο όρκο και ο Δ ιοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυ
νομικός Δ ιευθυντής κ. Βασίλειος Ρόκκος, ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.

Ενόψει της ορκωμοσίας των πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 

Κωνσταντίνος Τσουβάλας, στο χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Γζωρίζω καλά πως η σημερινή ε ίνα ι μ ια  ημέρα  

ξεχω ριστή για εσάς. Είναι μ ια  ημέρα σημαντική για το μέλλον σας. για τη ζω ή σας. Ε ίναι η ημέρα που μ ε  τον όρκο σας επ ιβε

βα ιώ νετε κα ι τυπικά την επαγγελματική σας επ ιλογή κα ι ξεκ ινά τε αυτόν το μακρύ, δύσκολο κα ι απαιτητικό, μ α  συνάμα εξα ι
ρ ετικά  ενδιαφέροντα κα ι υψηλής εθν ικής κα ι κο ινω νικής ευθύνης, δρόμο του χρέους κα ι της προσφοράς. Όμως, η ημέρα  
αυτή ε ίνα ι μ ια  ιδ ια ίτερη ημέρα, ένα εξίσ ου σημαντικό γεγονός κα ι για τη νέα ο ικογένεια  στην οποία εντάσσεστε' την ο ικογέ

νεια  της Ελληνικής Αστυνομίας, ω ς Αρχηγός της οποίας, μ ε  μεγάλη χαρά κα ι ικανοποίηση καλωσορίζω, σήμερα, εβδομήντα  
εννέα (79) νέους συναδέλφους, νέους συνοδοιπόρους, στο αστυνομικό Σώμα.

. . . Η  επιλογή σας. όμως, να ενταχθειτε κα ι να υπηρετήσετε στην Ελληνική Αστυνομία είναι, περισοότερο ίσως κ ι από τα τυπι
κά σας προσόντα, σημαντική κα ι αξιέπαινη. Γιατί δείχνει, πως ο λόγος που σας φέρνει στη μεγάλη αστυνομική οικογένεια, δεν 

είνα ι απλώς η επαγγελματική σας αποκατάσταση. Δείχνει, πως πραγματικά θέλετε να προσφέρετε, όχι μόνον στον εαυτό σας. 
στην οικογένειά  σας αλλά κα ι στη χώρα, στην κοινωνία, στον άνθρωπο. Δείχνει, πως ήρθατε αποφασισμένες/οι να μοιραστεί

τε μαζί μας. μ  εμάς τους παλαιότερους συναδέλφους σας. το μόχθο, τις αγωνίες, τον κίνδυνο εν ίο τε' μα  κα ι την ικανοποίηση, 
τη χαρά κα ι την υπερηφάνεια όταν οι κόποι κα ι ο ι προσπάθειές μας αποδίδουν, μετατρέπονται σε προσφορά προς τη χώρα και
την κοινω νία κα ι επιστρέφουν σ εμάς μ ε  την καθολική αναγνώριση κα ι το δημόσιο έπαινο των πολιτών.......Εντάσσεστε στην
Ελληνική Αστυνομία σε μ ια  δύσκολη περίοδο. Σ ε μ ια  περίοδο, που οι συνέπειες της ο ικονομικής κρίσης δοκιμάζουν καθημε
ρ ινά  τη συνοχή κα ι την αντοχή της κοινωνίας. Μ ιας κοινω νίας που προσπαθεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις της. να ανακάμψει 

οικονομικά κα ι να ξαναβρεί το βηματισμό της στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Μ ιας κοινω νίας που προσβλέπει 
στη Ελληνική Αστυνομία, ως το σταθερό εκείνο  παράγοντα που θα της εξασφαλίσει τα αγαθά, που περισσότερο απ ' οτιδήποτε 
άλλο έχει ανάγκη την κρίσ ιμη αυτή περίοδο. Την ασφάλεια, την προστασία, την ομαλότατα- τη δυνατότητα να σ ταθεί όρθια κα ι 
ασφαλής, να ξεπεράσει τις  δυσκολίες, να ορίσει ξανά το μέλλον της μ ε  όρους ελπίδας, αισιοδοξίας κα ι αξιοπρέπειας.

...Η  Ελληνική Αστυνομία έχει αποδείξει κα ι αποδεικνύει καθημερινά, πως έχει όχι μόνο τπ βούληση, αλλά κα ι τις δυνατότητες να 
ανταποκρίνεται απολύτως στη θεσμική της αποστολή' δυνατότητες οι οποίες, όπως είνα ι προφανές, εξασφαλίζονται, πρωτιότως
από την ικανότητά του έμψυχου δυναμικού της να εκπληρώνει μ ε  επαγγελματισμό κα ι υπευθυνότητα τα καθήκοντά του.......Μ '

αυτές τις σκέψ εις σας καλωσορίζω στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, σας εύχομαι καλή φοίτηση κα ι σας ζητώ, ως Αρχηγός, 
αλλά κυρίως ως μεγαλύτερος στα χρόνια κα ι σε εμπειρία συνάδελφός σας. να επ ιδείξετε τη μέγιστη δυνατή επ ιμέλεια  κα ι να άξι
ο ποιήσετε αποδοτικά αυτά τα χρόνια της εκπαίδευσής σας. Είμαι βέβαιος πως οι άξιο ι καθηγητές κα ι το εκπαιδευτικό προσωπικό 
της Σχολής θα φροντίσουν γ ι' αυτό. Επιτρέψτε επίσης, να συγχαρώ τους γονείς σας. όντας βέβαιος για την ουσιαστική συμμε
τοχή τους στη επ ιτυχία κα ι βεβαίω ς στην επιλογή σας κα ι να τους διαβεβαιώσω πως τα παιδιά τους, ο ι νέοι Δ όκιμοι κα ι αυρια
νο ί αξιω ματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, θα τύχουν της φροντίδας, της προσοχής, της συμπαράστασης κα ι της αγάπης μας...»
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ |

Τον ηροβλεπ όμενο όρκο έδω σαν στις 10 Ν οεμβρ ίου  

2017. τετρακόσ ιο ι ογδόντα επτά 487 Δ όκ ιμ ο ι Αστυφύ
λακες. 1ης εκπ α ιδευτικής περιόδου, εκπ αιδευτικής σ ει
ράς 2017-2019. στις έδρες των Τμημάτων Δοκίμω ν Αστυ

φυλάκω ν (Τ.Δ.Α.) Δ ιδυμοτείχου κα ι Κομοτηνής.
Στην τελετή που έλαβε χώρα στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυ
λάκων Κομοτηνής, όπου είναι και η έδρα της Σχολής Αστυ
φυλάκων. κατά την οποία ορκίστηκαν 296 Δόκιμοι Αστυφύ
λακες. παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.
Δημήτρης Αναγνωστάκης. συνοδευόμενος από το Γενικό 

Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγο 
Χρήστο Δραγατάκη. το Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό 
Διευθυντή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Υποστράτη
γο Νικόλαο Μενεξίδη και το Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων. Αστυνομικό Διευθυντή κ. Παύλο Δασκαλάκη. Στην τελετή 
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων. Παρέστησαν οι βουλευτές Ρο
δόπης κ. Μουσταφά Μουσταφά και κ. Αίχάν Μεμέτ Καρά Γιουσούφ. η εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακε
δονίας & Θράκης κα Ζωή Κοσμίδου. ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γεώργιος Πετρίδης. ο Σοφολογιότατος Μουφτής Κομοτηνής 
κ. Τζεμαλή Μέτσο. ο Αρχιμανδρίτης των Αρμενίων κ. Μπαρέτ Χατσεριάν. ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Κομοτηνής και 
Δ ιοικητής της 29ης ΤΑΞΠΖ Ταξίαρχος Γεώργιος Χατζηγεωργίου. ο εκπρόσωπος του Διοικητή της 21ης ΤΘΤ Συνταγματάρχης 
κ. Βασίλειος Σύρηας και ο Δ ιοικητής της 2ης Μ.Σ.Ε.Π. Επισμηναγός κ. Φώτιος Καράμπελας. Παρέστησαν, επίσης, ο Δ ιευ 
θυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης. Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Μιχαήλ Σεβδυνίδης. ο Δ ιοικητής της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδος. Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Διονύσιος Κούγκας. ο εκπρόσωπος 
του Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πύραρχος κ. Αντώνιος Αντω

νίου. ο Δ ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής Αντιπύραρχος Κωνσταντίνος Παπάζογλου, άλλοι αξιωματικοί 

και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου ορκίστηκαν 191 Δόκιμοι Αστυφύλακες, χοροστατούντων του Αρχιμανδρίτη 
Νικηφόρου και του Αρχιμανδρίτη Κυρίλλου, ως εκπροσώπων της Ι.Μ. Διδυμοτείχου. Ορεστιάδας και Σουφλίου. Στην τελετή 
παρέστη ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας. Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης. συνοδευόμενος από το Διευθυντή 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Ταξίαρχο Παναγιώτη Κουτούζο και το Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Ορεστιάδας, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Πασχάλη Συριτούδη. Παραβρέθηκαν οι βουλευτές Ν. Έβρου κ. Γεώργιος Καΐσας και κ.
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Δημήτριος Ρίζος, ο κ. Μαργαρίτης Αστεριάδης. ως εκπρόσωπος του Βουλευτή Έβρου κ. Δημοσχάκπ Αναστάσιου, ο Αντιδήμαρ- 

χος Διδυμοτείχου κ. Ιωάννης Τοπαλούδης και μέλη του δημοτικού συμβουλίου, Περιφερειακοί Σύμβουλοι του Νομού Έβρου, 

δημοτικοί σύμβουλοι των Δημοτικών Συμβουλίων Ορεστιάδας. Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, ο Υποδιοικητής της 16ης Μηχα
νοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού Ταξίαρχος Σταύρος Σταυρόπουλος, ο Διοικητής του 296 ΚΙΧΝΕ, Αντισυνταγματάρχης κ. Ευάγγελος 
Μουταφτσής, ο Διοικητής της Διοίκησης Εθνοφυλακής, Συνταγματάρχης κ. Ευάγγελος Δρίτσας. εκπρόσωποι δικαστικών αρχών, 
συνδικαλιστικών ενώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 
0 Δ ιοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στους 

ορκισθέντες πρωτοετείς Δόκιμους Αστυφύλακες, τους οποίους συνέχαρη για την επιτυχία τους. Από τους Δ ιο ικητές των 
Τμημάτων αναγνώσθηκαν οι Ημερήσιες Διαταγές, με τις οποίες μεταξύ άλλων συνεχάρησαν τους Δόκιμους Αστυφύλακες 
για την επιτυχία και την επιλογή τους. Στις τελετές παρέστησαν επίσης, το διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων, γονείς, 

συγγενείς και φ ίλοι των ορκιζόμενων Δοκίμων Αστυφυλάκων. Οι εκδηλώσεις καλύφθηκαν από τον τοπικό έντυπο και ηλε

κτρονικό τύπο, ενώ η ατμόσφαιρα που επικράτησε ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Μετά το πέρας των τελετών ακολούθησαν 
μικρές δεξιώσεις προς τιμήν των επισήμων και λοιπών προσκεκλημένων.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Τελετή αγιασμού πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 
Νοεμβρίου 2017, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωμα
τικών Ελληνικής Αστυνομίας για την έναρξη του νέου εκ 
παιδευτικού έτους 2017 - 2018.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμμα

τέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Γενικός 

Γραμματέας Συντονισμού θεμάτων Αλλοδαπών, Υπηκόων τρί
των χωρών και Παράτυπης Μετανάστευσης Υπουργείου Εσω
τερικών, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος και ο Αρχηγός της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας. Χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος. 
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης - Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος. 0 Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Βασίλειος Ρόκκος, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ευχήθηκε στους Δόκιμους Υπαστυνόμους. για 
το νέο εκπαιδευτικό έτος. Παρέστησαν επίσης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου. Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, 
ο Προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Ανδρέας Δασκαλάκης. ο Δ ι
οικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, Ταξίαρχος Γεώργιος θεοδωρακόπουλος, ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Αστυνο
μικός Διευθυντής κ. Βασίλειος Βράντζας και ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης Τζουβάνας. Πριν την τελετή αγιασμού, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρης 
Αναγνωστάκης, πραγματοποίησε διάλεξη στους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, με θέμα: «Αστυνομία και κοινωνι
κή προσφορά». 0 Γενικός Γραμματέας στη διάλεξή του, ανέπτυξε και ανέλυσε την κοινωνική προσφορά του Σώματος, δίνοντας 
έμφαση στο ανθρώπινο πρόσωπο του αστυνομικού, ως αρωγού και προστάτη του κοινωνικού συνόλου, αναλύοντας ιδιαίτερα, 
πότε η άσκηση του επαγγέλματος μετατρέπεται σε λειτούργημα προσφοράς στον άνθρωπο και την κοινωνία.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ,
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο μέχρι πρότινος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, 
κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ορ ίστηκε Γενικός Γραμματέας Συντονισμού θεμάτω ν Αλ
λοδαπών. Υπηκόων Τρίτων Χωρών κα ι Παράτυπης Μετανάστευσης του Υπουργείου 

Εσωτερικών.
Π ρόκειτα ι για αναβάθμιση της προϋφιστάμενης θέσης με αρμοδιότητες που καθορ ί

ζονται στο Π.Δ. 119/2017 (02/10/17):
α) εποπτεία κα ι έλεγχο των Δ ιευθύνσεω ν Αλλοδαπών, Προστασίας Συνόρων κα ι Δ ι

αχείρ ισης Μετανάστευσης του ο ικείου  Κλάδου του Αρχηγείου κα ι των π ερ ιφ ερει

ακών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
β) εποπτεία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων. Μετανάστευσης 

κα ι Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.).
γ) άσκηση των δ ιο ικητικώ ν αρμοδιοτήτων σε θέματα αλλοδαπών, 
δ) μέριμνα για την επ ικοινωνία, επαφή κα ι συνεργασία των υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κα ι 

Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αστυνομίας με το Λ ιμ εν ικό  Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς κα ι με 
τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μ εταναστευτικής Π ολιτικής κα ι τα συναρμόδια Υπουργεία. Αρχές κα ι 
Υπηρεσίες, σχετικά με την αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη δράσεων κο ινής αντιμετώπισης της παράτυπης 

μετανάστευσης κα ι
ε) εκπροσώπηση του Υπουργείου κατ' εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών σε συναντήσεις, συ

νέδρια  κα ι εκδηλώ σεις δ ιεθνούς επιπέδου σε θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανά

στευσης κα ι τις  σχετικές αρμοδιότητες κα ι δράσεις των Σωμάτων Ασφαλείας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ,
ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ_____________

Ο νυν Γενικός Γραμματέας Συντονισμού θεμάτω ν Αλλοδαπών, Υπηκόων Τρίτων Χωρών κα ι Παράτυπης Μετανάστευ
σης. κ. Τζανέτος Φιλιππάκος, συναντήθηκε την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, με τον Ε ιδικό Τομεακό Γραμματέα Ιθαγέ

νειας στο Υπουργείο Εσωτερικών, κ. Λάμπρο Μπαλτσιώτη.
Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ταξίαρχος Ευστράτιος Παπαδέας. καθώς κα ι συνεργάτες των δύο Γραμματέων. Αντικείμενο  της συνάντησης ήταν 

θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΔΡΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποι
ήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017, η 2"
Πολυθεματική Ημερίδα του Κ εντρι
κού Ιατρείου Αθηνών της Διεύθυνσης  
Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, με θέμα: «Κρίσ ιμες Καταστάσεις 

για την Υγεία & την Ασφάλεια. 0  Ρόλος 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Δράσεις - 

Συνεργασίες».
Η Η μερ ίδα  π ρα γμα τοπ ο ιήθηκε στο 
Ίδρυμα Ιατροβιολογικώ ν Ερευνών του 
Πανεπ ιστημίου Αθηνών, με τη συνερ
γασία της Ελληνικής Εταιρείας Δ ια χε ί-
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I  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ρισης Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας. Στην ημερίδα συμμετείχαν με ε ισηγήσεις ο Δ ιευθυντής του Κεντρικού Ια

τρείου Αθηνών. Ταξίαρχος (ΥΓ) Αθανάσιος Μπαδέκας. εξε ιδ ικ ευ μ ένο ι γ ιατρο ί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και 
αξιω ματικο ί της Δ ιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικώ ν Μηχανισμών 
κα ι Συνοδών Αστυνομικώ ν Σκύλων κα ι της Δ ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Ε ιδικότερα, ο ι θεματολογίες που αναπτύ
χθηκαν ήταν:

► Αναδυόμενα Λοιμώδη Νοσήματα ► Τροχαία ατυχήματα

► Ν έες μορφές τρομοκρατίας - Αναγνώριση θυμάτων ► Ψ υχικά προβλήματα στο ένστολο προσωπικό
► Τραυματισμοί από πυροβόλα όπλα - Εκρήξεις

Στην Ημερίδα παραβρέθηκαν κα ι απηύθυναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού θεμάτω ν Αλλοδαπών. 

Υπηκόων Τρίτων Χωρών κα ι Παράτυπης Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ο Προ
ϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Μ ιχαήλ Καραμαλάκης κα ι ο Δ ιευθυντής 
της Δ ιεύθυνσης Υγειονομικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστράτηγος (ΥΓ) Ηλίας Μαλεβίτης.

Χαιρετισμό απηύθυναν. επίσης, ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Υπο
ναύαρχος (ΥΙ) Αναστάσιος Σπανός, ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Υγειονομικού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Τα
ξίαρχος (ΥΙ) Δημήτρ ιος Χατζηγεωργίου. ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Υγειονομικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Αρχιπύραρχος (ΥΙ) Απόστολος Σταμότης, η Πλοίαρχος (ΥΙ) κα Χριστίνα Μπόρα της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Λ ι
μεν ικού Σώ ματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικώ ν Υπαλλήλων, κ. 
Γρηγόρης Γερακαράκος. ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Α ξιω ματικώ ν Αστυνομίας, κ. Ανδρέ- 
ας Βέλλιος κα ι ο Πρόεδρος φ ίλων Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Συμεών Παληός. 
Παρέστησαν ακόμα, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Δ ιο ικη τική ς  Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος 
Ανδρέας Δαοκαλάκης, ο Βοηθός Προϊσταμένου Επιτελείου. Ταξίαρχος Γεώργιος Τηλελής, ο Δ ιευθυντής της Δ ιε ύ 
θυνσης Δ ίω ξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος. Αστυνομικός Δ ιευθυντής κ. Γεώργιος Παπαπροδρόμου. καθώς κα ι ε κ 
πρόσωποι συνδικαλιστικώ ν Ενώσεων. Στο πλαίσιο της Η μερίδας αναδείχθηκε το υψηλό επίπεδο κα ι η ε ξ ε ιδ ικ ευ μ έ - 
νη επ ιστημονική κατάρτιση του υγειονομ ικού προσωπικού του Σώματος κα ι ο ι επ ο ικοδομητικές συνεργασίες, που 
αναπτύσσει με άλλους ιατρ ικούς φορείς, κατά την εκπλήρωση της αποστολής του.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΙΟΥΒΑΛΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΤΗΣ Π.ΠΔ.Μ., κ. LAZO VELKOVSKI, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

0  Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Τσουβάλας ε ίχ ε  στις 9 Οκτωβρίου 2017 συνά
ντηση με τον ομόλογό του, Αρχηγό της Αστυνομίας της Π.ΓΔ.Μ., κ. Lazo Velkovski. στη Θεσσαλονίκη. Στη συνά
ντηση συζητήθηκαν θέματα αμοιβα ίου ενδ ιαφέροντος, που αφορούν στην αποτίμηση της μέχρ ι τώρα αστυνομικής 
συνεργασίας, στην καταπολέμηση του δ ιασυνοριακού εγκλήματος, στη δ ιαχείρ ιση του μεταναστευτικού ζητήματος 
κα ι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Με απώτερο σκοπό να τεθούν νέες  βάσεις για μια εν ισχυμένη αστυνο

μ ική  συνεργασία, υπήρξε κοινή διαπίστωση της ανάγκης για εμβάθυνση της συνεργασίας κα ι αποφασίστηκε ότι 
κρ ίνετα ι επ ιβεβλημένη:
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Εξελιγμένοι Φακοί Υψηλής Ποιότητας

► η ανταλλαγή επ ιχειρησιακών πληροφοριών σε «πραγ
ματικό χρόνο», για την αντιμετώπιση του σοβαρού 

διασυνοριακού εγκλήματος.
► η πραγματοποίηση επ ιχειρησιακών συναντήσεων αρ

μοδίων εμπειρογνωμόνων για θέματα ναρκωτικών, 
μετανάστευσης, δ ιαχείρ ισης συνόρων κα ι τρομοκρα

τίας,
► ο ορισμός σημείω ν επαφής 24/7 για την εφαρμογή 

κα ι υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων, προκει
μένου να εξασφαλιστεί άμεση επ ικοινωνία,

► η πραγματοποίηση τακτικώ ν συναντήσεων, τόσο σε 
κεντρικό, όσο και σε π ερ ιφερειακό κα ι τοπ ικό επ ί
πεδο. μεταξύ των όμορων Υπηρεσιών,

► η αξιοποίηση των θεσμοθετημένω ν διαύλων επ ικο ι

νωνίας και
► η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων πολυμερούς 

συνεργασίας που παρέχονται στο πλαίσιο ευρωπα
ϊκώ ν κα ι δ ιεθνών οργανισμών (Europol. Frontex και 

Interpol).
Στο πλαίσιο της συνάντησης, τέθηκε, επιπλέον, προς συ
ζήτηση κα ι δ ιερεύνηοη  η ενδεχόμενη προοπτική λ ε ι
τουργίας κοινού κέντρου επαφής, σε σημείο των χερ 
σαίων συνόρων, για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών 
αντιμετώπισης του διασυνοριακού εγκλήματος. Επίσης, 
συζητήθηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης κοινών πε
ριπολίων σε τουρ ιστικές περιοχές, στο πλαίσιο της αμοι
βαιότητας. Τέλος, αποφασίστηκε. η Ελληνική Αστυνομία 
να παρέχει εκπαίδευση σε προσωπικό της Αστυνομίας 
της Π.ΓΔ.Μ.. σε δ ιαφόρους τομε ίς  επαγγελματικού εν

διαφέροντος.
Στη συνάντηση που π ραγματοπ οιήθηκε στο Α στυνομ ι
κό Μ έγαρο Θ εσσαλονίκης, σ υμμ ετε ίχα ν  από την Ελ
λη ν ική  Αστυνομ ία  η Γεν ικός Επ ιθεω ρητής Α στυνομ ί
ας Αλλοδαπ ώ ν κα ι Π ροστασ ίας Συνόρων, Α ντισ τρά 
τηγος Ζαχαρούλα Τσιρ ιγώ τη. ο Γεν ικός Επ ιθεω ρητής 
Αστυνομ ίας Βορείου Ελλάδος. Αντιστράτηγος Χρήστος 
Δ ραγατάκης. ο Δ ιευθ υ ντή ς  της Δ ιεύθυ νσ ης Α ντιμ ετώ 
πισης Ε ιδ ικώ ν Εγκλημάτω ν Β ίας, Ταξίαρχος Γεώ ργιος 
Γιάννινας, ο Π ρο ϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Α ντι
μετώ π ισης Ο ργανω μένου Ε γκλήματος κα ι Εμπορίας 
Ανθρώπων της Δ ιεύθυνσης Α σφ ά λειας Θ εσσαλονίκης. 
Α στυνομ ικός Υπ οδιευθυντής κ. Ν ικόλα ος Π αυλακίδης 

κα ι ο Α στυνόμος Β' κ. Εμμανουήλ Π ασχαλίδης της Δ ι
εύ θ υνσ η ς  Α στυνομ ίας Κ ιλκ ίς . Η αντιπροσω πεία  της 
Α στυνομ ίας της Π .ΓΔ.Μ . απ οτελε ίτο  από τη Δ ιε υ θ υ 
ντή του Γραφείου του Αρχηγού, κα B iljana  M arkova, 
το βοηθό του Δ ιευθυ ντή  Α σφ αλείας, κ. M arjan  Kocev. 
τη βοηθό του Δ ιευθυ ντή  του Τμήματος Π ληροφοριώ ν 
κα ι Ανάλυσης, κα Ju lija  Popovska A leksandrovska  κα ι 
τον επ ικεφ α λής της Ν ότιας Π ερ ιφ έρεια ς, κ. G erasim co 

Atanasov.

MH25GT
- Ισχύς 1000 Lumens
- Μεγίστη ένταση 51.100 κεριά
- Μεγίστη απόσταση 452 μέτρα
- Εξαιρετικό LED CREE XP-L Hi V3
- Επαναφορτιζόμενος από USB
- Περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία NITEC0RE 18650 /  3400mAh
- Διάμετρος Κεφαλής: 40mm με μεγάλο καθρέπτη
- Αδιάβροχος με πιστοποίηση ΙΡΧ8 (Υποβρύχιος έως και 2 μέτρα βάθος)
- Ανθεκτικός σε πρόσκρουση έως και από 1,5 μέτρα ύψος
- Αξεσουάρ στη Συσκευασία: θήκη Cordura, Ατσάλινο Κλιπ, Επιχειρησιακό 
Δαχτυλίδι, Λουρόκι Καρπού, Καλώδιο Φόρτισης, Ανταλλακτικά

- Πολλά προαιρετικά Αξεσουάρ: (Κώνοι, Φίλτρα, Βάσεις, Απομακρυσμένος 
Διακόπτης Ελέγχου, κ.ά.)

- 5 Χρόνια Γραπτή Εγγύηση

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος:

V a s i u k o s

www.nitecore.gr
Λαγκαδά 7 & Βάκχου 1 / Τ.Κ. 546 29 · ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλ.:2310 540847, 2310 536191 / Fax:2310 536195 
e-mail: info@nitecore.gr

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


I ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΕ ΑΘΗΝΑ & ΒΕΡΟΙΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Τελετές αγιασμού πραγματοποιήθηκαν την 23 Οκτωβρίου 2017, το πρωί, στις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελλη
νικής Αστυνομίας της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε Αθήνα και Βέροια αντίστοιχα, ενόψει του εκπαιδευτικού έτους 2017 - 2018. 
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Μ ετεκπ αίδευσης κα ι Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομί
ας, στις Αχαρνές Αττικής, χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης - Ταξίαρχος Ν εκτάρ ιος Κ ιούλος. Ο Προ
ϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μ ιχαήλ Καραμαλάκης κα ι ο Δ ιο ικητής 

της Σχολής Μ ετεκπ αίδευσης κα ι Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αναστάσιος Μ ανιάτης απηύθυναν 
σύντομο χαιρετισμό στους μετεκπ α ιδευόμενους κα ι εξέφρασαν ευχές για καλή κα ι παραγωγική φοίτηση. Την τελετή 

τίμησαν με την παρουσία τους ακόμα, ο Δ ιο ικητής της Αστυνομ ικής Ακαδημίας. Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδο- 
λα ίμης, ο Δ ιευθυντής της Δ ιεύθυνσης Εκπαίδευσης κα ι Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου της Ελληνι

κής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Γεώργιος θεοδωρακόπουλος, ο Δ ιο ικητής κα ι ο Υποδιοικητής της Σχολής Αξιω ματικώ ν 
Ελληνικής Αστυνομίας, Α στυνομ ικο ί Δ ιευθυντές κ. Βασ ίλειος Ρόκκος κα ι κ. Ευάγγελος Καραπαπάς, αντίστοιχα, ο 
Υποδιοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομικός Δ ιευθυντής κ. Χαράλαμπος Καλόγηρος, ο Υποδιοικητής 
της Σχολής Μ ετεκπ αίδευσης κα ι Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Μάριος Βα- 
σ ιλακόπουλος κα ι το προσωπικό της Σχολής.

Σε αντίστοιχη τελετή  που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Μ ετεκπ αίδευσης κα ι Επιμόρφωσης Βορείου Ελ
λάδας. στο Πανόραμα Βέροιας, χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης κ. Μ ητροφάνης Τουτζιαράκης. Ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Χρήστος Δραγατάκης κα ι ο Δ ιο ικητής της Σχολής 
Μ ετεκπ αίδευσης κα ι Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Δ ιονύ 
σιος Κούγκας, αφού καλωσόρισαν τους μετεκπαιδεύομενους, τους έδωσαν ευχές για καλή κα ι δημ ιουργική φοίτηση. 
Την τελετή  τίμησαν με την παρουσία τους ακόμα, ο Δ ιευθυντής της Γενικής Π ερ ιφ ερεια κής Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης 
Κ εντρ ικής Μ ακεδονίας, Ταξίαρχος Αθανάσιος Μ αντζούκας κα ι το προσωπικό της Σχολής.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΞΙΦΩΝ ΣΕ ΕΝΝΕΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τελετή επίδοσης ξιφώ ν σε εννέα Αξιω ματικούς Ειδικών Καθηκόντων, που αποφοίτησαν από το Τμήμα Μ ετεκπαίδευ
σης Αξιω ματικώ ν της Σχολής Μ ετεκπαίδευσης κα ι Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε στις 
13/10/2017, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στις Αχαρνές Αττικής.

Τα ξίφη επέδωσε ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, ενώ ο 
Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Αναστάσιος Μανιάτης, ανέγνωσε 

την Ημερήσια Διαταγή. Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης -  Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος, ενώ 
την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Γεώργιος Κωτσάκης, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος 
Εμμανουήλ Πλουμής καθώς και ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος Παναγιώτης Κορδολαίμης.
Παρέστησαν επίσης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος, ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Βα-
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σίλειος Βράντζας, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Αστυνομικός Διευθυντής κ. Βασίλειος Ρόκκος. λοι
ποί ανώτεροι Αξιωματικοί, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθηγητές της Σχολής καθώς και συγγενείς των αποφοίτων. 
Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση των εννέα Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων, με ειδ ικότητες Υγειονομικού, Ψυχολόγου. 
Οικονομικών. Πληροφορικής και Εγκληματολογιώ ν Εργαστηρίων, είχε ως στόχο την παροχή της απαιτούμενης κατάρτι
σης και ενημέρωσης για το ευρύτερο επαγγελματικό αστυνομικό περιβάλλον. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακο
λούθησαν ήταν διάρκειας (4) εβδομάδων και υλοποιήθηκε από διακεκριμένους καθηγητές του επιστημονικού χώρου και 
έμπειρους Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ περιλάμβανε μεταξύ άλλων:

► Α σ τυνο μ ικά  θέματα  - Ο ργανισμός /  Κ α νο ν ισ μ ο ί Ε λλη ν ική ς  Α σ τυνομ ία ς
► μ η χ α νο γρ α φ ικ ές  εφ α ρ μ ο γ ές  π ληρ οφ ορ ικής , επ ισ τη μ ο ν ική  Α σ τυνομ ία ς
► θέμ ατα  ανθρω π ίνω ν δ ικα ιω μ ά τω ν  -  ρατσ ισμού  - ξ εν ο φ ο β ία ς
► θέμ ατα  δ ιο ίκ η σ η ς  - επ ικο ινω ν ία ς  -  ψ υ χο λο γ ία ς  - δ ιεθ νώ ν  σ χέσ εω ν
► θέμ ατα  α υτοά μυνα ς - αυτοπ ροστασ ίας - α μ υ ν τ ική ς  σ κοπ οβολής.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΑ.ΑΣ.

Σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε την 9/10/2017 στη Βουδαπέστη, απονεμήθηκε αηό το Διευθυντή της Ευρωπαϊκής 

Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) Prof.h.c. Dr. Ferenc Banfi και τον Πρύτανη Prof. Dr. D. Alejandro Tiana Ferrer του Ισπανι
κού Πανεπιστημίου UNED, στην Αστυνόμο Α ' κα Βαγιωνά Ελένη, της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογιών Ερευνών Βορείου 
Ελλάδος, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών «Αστυνόμευση στην Ευρώπη», με θέμα διατριβής της·. «Μικτές προσφυγικές ροές 
και Ασφάλεια στην Ευρώπη: Η πρόκληση της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας». Η εν λόγω Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., 
η οποία τυγχάνει πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης, 
συμμετείχε και ολοκλήρωσε επιτυχώς το διάρκειας δύο ετών (2015-2017) Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ευρωπα
ϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο οποίο επίσης συμμετείχαν 25 Ευρω

παίοι Αξιωματικοί αντίστοιχων Κρατών Μελών, όπως Αυστρία.
Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία κ.α. Για 

πρώτη φορά στην ιστορία της. η CEPOL υλοποίησε το πρώτο 
Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, στον τομέα της Αστυ
νόμευσης στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο 
παρέχει στους αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς κατάλληλη επι
στημονική κατάρτιση, στις νομικές και επιχειρησιακές πτυχές 
της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας, με 
στόχο την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, στο πλαί
σιο της εσωτερικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ■
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I  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ_____________________________________________
►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017

Η Ελληνική Αστυνομία, συνεπής στην αρχή της ανοι

χτής δ ιακυβέρνησης κα ι της ενημέρω σης του πολίτη, 

δημοσ ίευσε στατιστικά, απολογιστικά στοιχεία  του A  
εξαμήνου του έτους 2017. σχετικά  με το περιβάλλον 

ασφάλειας της χώρας, καθώς κα ι τη συνολική αστυνο
μ ική  ανταπόκριση, όπως αποτυπώνεται στο ηλεκτρονι
κό σύστημα Police On Line.

Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του 2010, για πρώτη 
φορά, η Ελληνική Αστυνομία με ε ιδ ικό  λογισμ ικό απο- 
τυπώνει ηλεκτρονικά  κα ι σε πραγματικό χρόνο όλα τα 
αδικήματα κα ι τα συμβάντα αστυνομικού ενδ ιαφ έρο 
ντος. Με το νέο αυτό τρόπο καταγράφονται καθημερ ι
νά. μέσω του συστήματος Police On Line, αναλυτικά και 
με πληρότητα όλα τα περιστατικά, σε κάθε αστυνομική 
Υπηρεσία της χώρας.

Στον απολογισμό που δημοσιοποιείται, περιλαμβά
νονται στατιστικά στοιχεία των βασικών μορφών εγκλη 
ματικότητας. αναλυτικά κα ι ανά κατηγορία αδικήματος, 

καθώς κα ι τα συνολικά αποτελέσματα της αστυνομικής 
ανταπόκρισης (συλλήψεις, εξ ιχν ιά σ ε ις , εξαρθρώ σεις 
εγκληματικώ ν ομάδων).

Επίσης, δ ίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοι
χεία  για τις  εγκλημ ατικές  συμπεριφορές, που στρέφο

νται κατά της Ο ικονομίας κα ι της Δημόσιας Περιουσίας, 

για την παράτυπη μετανάστευση, την αστυνομική δρα
στηριότητα στα θέματα της οδ ικής ασφάλειας, καθώς 

κα ι στοιχεία σχετικά με τη διάθεση ανθρώπινου δυνα

μ ικού  της Ε λληνικής Αστυνομίας σε συγκεντρώ σεις, 

πορείες κα ι λοιπές εκδηλώ σεις (αριθμός αστυνομικών 
που δ ιατέθηκαν κ.λπ.).

Σε γεν ικ ές  γραμμές, το Α  εξάμηνο του 2017, κα 
ταγράφοντα ι δ ιακυμάνσεις στη συχνότητα διάπραξης 

συγκεκριμένω ν αδικημάτων, που παρουσιάζουν επ ιμέ- 
ρους αυξομειώ σεις, με βάση τις  τοπ ικές συνθήκες και 
τα ιδ ια ίτερα  χαρακτηριστικά κάθε Π ερ ιφέρειας.

Ε ιδικότερα, σε σύγκριση με το Α  εξάμηνο του 2016. 
καταγράφονται λιγότερες ληστείες και κλοπές σε ο ι
κ ίες  κα ι καταστήματα, λ ιγό τερες λησ τε ίες  σε Σούπερ 
Μ άρκετ - Καταστήματα Ψ ιλικώ ν κα ι Τράπεζες καθώς 
κα ι λ ιγότερες αρπαγές τσαντών.

Ως προς τον αριθμό των συλλήψεων, το Α  εξά μ η 
νο του 2017 συνελήφθησαν συνολικά (59.434) άτομα 
για  αξιόπ ο ινες συμπ ερ ιφορές κα κουργηματικού  κα ι 
π λημμεληματικού  χαρακτήρα. Από τους σ υλληφ θέ- 
ντες, (34.450) ενέχονται σε ανθρωποκτονίες, ληστείες, 
κλοπές κα ι δ ιαρρήξεις  σπιτιών, αυτοκινήτων, καταστη
μάτων, ναρκωτικά, απάτες κ.λπ..

Π αράλληλα, εξαρθρώ θηκαν (187) π ολυμελείς  
εγκληματικές οργανώσεις, που διέπρατταν πράξεις 
β ίας ή άλλες σοβαρές μορφές αδικημάτων. Επιπλέον,

ΣΠΕΙΡΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΈΞΑΜΗΝΟ 
ΕΤΟΥΣ 2017, ΑΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑ

Λ Ο ΙΠ Ε Σ ΣΠΕΙΡΕΣ 

ΠΕΡΙ Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η ΤΩ Ν  

Λ Α Θ Ρ Ε Μ Π Ο Ρ ΙΟ  

ΑΠΑΤΕΣ

Δ ΙΑ Κ ΙΝ Η Σ Η Σ  Μ Ε Τ Α Ν Α ΣΤΩ Ν  

Ν Α Ρ Κ Ω ΤΙΚ Α  

ΚΛΟΠΕΣ Δ ΙΑ ΡΡΗ ΞΕΙΣ-ΛΗ ΣΤΕΙΕΣ
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εξιχνιάστηκαν (19.193) υποθέσεις του κοινού και ορ
γανωμένου εγκλήματος, που αφορούν σε όλο το φάσμα 

της εγκληματικής δραστηριότητας.
Επίσης, το περασμένο εξάμηνο, ο ι Υπηρεσίες της 

Ελληνικής Αστυνομίας χειρ ίσ τηκαν υποθέσεις σε επ ί
πεδο δ ιεθνούς συνεργασίας, στο πλαίσιο των οποίων 
συνελήφθησαν για σοβαρά αδικήματα (244) άτομα, τα 
οποία καταζητούνταν με Ευρωπαϊκά κα ι Δ ιεθνή εντάλ

ματα σύλληψης.
Αξιοσημείω τη ε ίνα ι ακόμα η συμβολή της Δ ιεύθυν

σης Ο ικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης 
Η λεκτρονικού Εγκλήματος, στην αντιμετώπιση ο ικονο
μικώ ν εγκλημάτω ν κα ι εγκλημάτω ν που διαπράττονται 

μέσω διαδ ικτύου ή με τη χρήση αυτού.
Στον τομέα της Ο δικής Ασφάλειας, που αποτελεί βα

σ ικό πυλώνα της αντεγκληματικής πολιτικής παρατη- 
ρείται γενική  μείωση ίω ν τροχαίων ατυχημάτων στην 

Επικράτεια, σε σχέση με το Α  εξάμηνο του 2016. σε πο
σοστό 10.9%.

Επίσης το Α  εξάμηνο  2017, συνελήφθησαν (24.984) 
άτομα να ε ισ έρχοντα ι παράτυπα στα σύνορα της χώ 
ρας μας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν (9 .438) επ ι
σ τροφ ές αλλοδαπών στις χώ ρες καταγω γής τους.

Επίσης, στο ίδ ιο  χρον ικό  διάστημα, ένας μεγάλος 
α ρ ιθμός κα ι σ υγκεκρ ιμ ένα  (52.965) α στυνομ ικο ί δ ια 
τέθ η κα ν  για  την ομαλή δ ιεξαγω γή  κα ι τη δ ιατήρηση 
της δημόσ ιας τά ξης στις (2.414) κ ινη τοπ ο ιήσε ις , συ
γκεντρώ σ εις , σ υνα θρο ίσ εις  κα ι πορείες, που πραγμα
τοπ ο ιήθηκαν σε ολόκληρη  την Επ ικράτεια , καθώ ς κα ι 
σε π ερ ιστάσεις  όπως η αντιμετώ π ιση του παρεμπ ορί- 
ου. ο ι κο ινο ί έλεγχο ι με άλλες Α ρχές κα ι Φ ορείς  του 
Δημοσ ίου, η συνδρομή σε περιπτώ σεις φ υσ ικώ ν κα 
ταστροφώ ν κα ι δυσμενώ ν κα ιρ ικώ ν  φ α ινόμενω ν κα ι 
άλλα συναφή θέματα.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΈΞΑΜΗΝΟΥ2017
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I ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ (Κ.Ι.Α.)

νο εξοπλισμό και τη δυνατότητα να παρέχει υψηλότερου 
επιπέδου υπηρεσίες στους δικαιούχους.

Στα μέσα Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, υλοποιήθηκε 

η ανακαίνιση του Οδοντιατρικού Τμήματος του Κ.Ι.Α. Μ ε
τά από απόφαση της επιτροπής του ιδρύματος Βαφειάδη, 

που πάρθηκε στις 15/9/2017, εγκρίθηκε το αναγκαίο ποσό 
για την ανανέωση του οδοντιατρικού εξοπλισμού. Με την 
απόφαση αυτή, δόθηκε η αφορμή για την ανακαίνιση των 
δύο αντίστοιχων χώρων. Για την έγκριση και υλοποίηση 

ελήφθησαν υη' όψη σημαντικοί παράγοντες, όπως ο με
γάλος όγκος ασθενών, που επισκέπτονται το οδοντιατρικό 
τμήμα μηνιαίως, καθώς επίσης και το γεγονός ότι σχετικές 
δαπάνες δεν εγκρίνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παρο
χής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Το υψηλό κόστος υλικών, 
αναλώσιμων και εξοπλισμού θα ήταν απαγορευτικό για την 
υλοποίηση τέτοιου εγχειρήματος με τις υπάρχουσες οικο
νομικές συνθήκες στη χώρα, ωστόσο έγινε πραγματικό

τητα μέσω της δωρεάς Βαφειάδη, η οποία αξιοποιήθηκε 
από την αντίστοιχη επιτροπή της Διεύθυνσης Υγειονομι
κού. Πλέον το οδοντιατρικό τμήμα του Κ.Ι.Α. έχε ι σύγχρο-

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

► Μ ε το βαθμό ίου  Αστυνόμου Β ' οΐ: Βουδούρης Χα
ράλαμπος, Γρυπαίος Ν ικόλαος, Μπαλάσκας Κων
σταντίνος.

► Μ ε το βαθμό του Υπαστυνόμου Β ' ο: Τριανταφύλ- 
λου Ν ικόλαος.

► Μ ε το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οΐ: Γεωργούλης 

Γεώργιος. Καλυμνίου Κωνσταντία. Κατιρτζής Κυριά
κος, Κατσιώτης Ιωάννης, Κ όκκ ινης Μιχαήλ. Ν ιόλης 
Σταύρος, Χρονοπούλου Παναγιώτα.

► Με το βαθμό του Αρχιφύλακα Ο: Κατσαντώνης Βασίλειος.

► Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο: Σπύρου Γεώργιος. ■

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
Σ Τ Ι Σ  Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ε Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ευκλείδης)

ψ  Π ροσ φ έροντα ι 2 '3  δ ια φ ο ρετικά  φαγητά  ημερησ ίω ς

ψ  Π ε ρ ιλ α μ β ά ν ο ν τα ι:  κ υ ρ ίω ς  π ιά το , φ ρ ο ύ το , σ α λ ά τα
κ α ι κ ά θ ε  Π α ρ α σ κ ε υ ή , τ υ ρ ί  ή γ λ υ κ ό  & κ ρ α σ ί ή α ν α ψ υ κ τ ικ ό

ψ  Τ ιμ έ ς :  Γεύ μα  &  Δ ε ίπ ν ο  3 ευρώ , Μ όνο δ ε ίπ ν ο  2 ευρώ

Κ α θ η μ ε ρ ιν ά :  1 2 . 0 0 - 1 6 . 3 0  κ α ι  1 9 . 0 0 - 2 3 . 0 0 ,  Κ υ ρ ια κ έ ς  &  Α ρ γ ίε ς  π ρ ο σ φ έ ρ ε τ α ι  μ ό ν ο  Γ ε ύ μ α
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Όλα ία είδη της UNICEF μπορείτε να τα βρείτε στα:

Περίπτερα UNICEF

• ΑΘΗΝΑ

Κοραή και Σταδίου

• ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

• ΓΛΥΦΑΔΑ

Γρ. Λαμπράκη & Άγγ. Μεταξά

• ΙΚΕΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

• ΙΚΕΑ ΚΗΦΙΣΟΥ

• ΙΚΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΙΚΕΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

• ΙΚΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

• The Christmas Factory 

Τεχνόπολη, Γκάζι

Επίσης, ΚΑΡΤΕΣ θα βρείτε:
• Σε επιλεγμένα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς
• στα ΕΛ.ΤΑ.

Καταστήματα U NICEF

ΑΘΗΝΑ: Ξενίας 3, Πλ. Μαβίλη - Τηλ.: 210 77 99 056 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: I. Δέλλιου 2, Πλ. Συντριβανίου - Τηλ.: 2310 286 916

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες:

8 0 1  5 0 0  1 2 3 4 5  όλο το 24ωρο w w w .u n ic e f .g r  (e -s h o p )

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Θ Ν Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  U N I C E F
ΑΝΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 & ΤΖ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ 37, 161 21 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Τηλ.: 210 7255 555, Φαξ: 210 7252 555

unicef |

http://www.unicef.gr
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ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ ΔΙΑΡΡΗΚΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησί
ας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πολυμελής εγκλη

ματική οργάνωση που διέπραττε ληστείες και διαρρήξεις σε 

ο ικ ίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Μεσημβρινές ώρες της 19/10/2017, από αστυνομικούς της 

ανωτέρω Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχεί

ρηση, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας αλλά και στο Ναύ

πλιο. κατά τη διάρκεια της οποίας, συνελήφθησαν έξι (6) από 

τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και 

τα αρχηγικά μέλη, εκ των οποίων, τέσσερις (4) άνδρες ηλικίας 

30, 37, 40 και 42 ετών και δύο (2) γυναίκες ηλικίας 19 και 40 

ετών, όλοι υπήκοοι Γεωργίας. Ταυτοποιήθηκε και αναζητεί- 

ται, ένα (1) επιπλέον μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, επί

σης υπήκοος Γεωργίας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική 
δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης 

εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες και διακεκριμένες κλοπές 

κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, πλαστογραφία με

τά χρήσης και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά 

Ιδιοκτησίας διαπίστωσε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 

τη σύσταση και δράση εγκληματικής ομάδας, αποτελούμενης 

από άτομα γεωργιανής υπηκοότητας, τα μέλη της οποίας δι- 

έπρατταν διακεκριμένες κλοπές και ληστείες από οικίες σε 

διάφορες περιοχές της Αττικής. Για το λόγο αυτό συστάθηκε 

ειδική ομάδα αστυνομικών, με αποκλειστικό καθήκον τη συλ

λογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων για τον εντοπισμό και 

την σύλληψη των μελών της. Όπως προέκυψε από την έρευ

να, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από πενταετίας, 

είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, που 

διέπραττε κλοπές και ληστείες σε οικίες και εταιρείες, σε δ ι

άφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας παράλληλα 

πλαστά έγγραφα, προκειμένου να κινούνται ελεύθερα, χωρίς 

να κινδυνεύουν να εντοπισθούν και να συλληφθούν.

Η εγκληματική αυτή οργάνωση είχε τα χαρακτηριστικό που 

διακρίνουν όλες τις καλά δομημένες και ιδιαίτερα δραστή
ριες εγκληματικές οργανώσεις στο πλαίσιο των Διεθνικών

►  Επιμέλεια: Ανθ/μος Οδυσσέας Παππάς

Εγκληματικών Ομάδων και Οργανώσεων του Ευρασιατικού 

Οργανωμένου Εγκλήματος, με κύριο χαρακτηριστικό την πί

στη και την αφοσίωση στην ομάδα, η οποία διασφαλίζεται 

από το γεγονός ότι τα μέλη της έχουν κοινή εθνική και ο ικο

γενειακή βάση (οικογενειακές σχέσεις μεταξύ των μελών). 

Η δράση της οργάνωσης περιλάμβανε κεντρικό συντονισμό, 

στρατολόγηση και εκπαίδευση των μελών, σχεδίασμά και πα

ρακολούθηση των θυμάτων για την συλλογή πληροφοριών για 

τις συνήθειες τους, αντικατάσταση των συλληφθέντων μελών 

και την προστασία τους, αλλά και τη χρήση ψευδών στοιχείων 

ταυτότητας από τα ηγετικά στελέχη.

Ως προς την δομή της οργάνωσης, ο 37χρονος και ο 40χρο- 

νος από τους συλληφθέντες, έχαιραν του σεβασμού όλων 

των υπολοίπων μελών, διατηρώντας ηγετικό - συντονιστικό 

και αναντικατάστατο ρόλο στην οργάνωση, ακόμα και όταν 

κάποιος εξ αυτών είχε συλληφθεί από τις Αστυνομικές Αρ

χές. Συγκεκριμένα, στο ανώτερο επίπεδο της οργάνωσης βρι

σκόταν ο 37χρονος, ο οποίος κατείχε τον τίτλο του «V0R» και 

από τον οποίο εξαρτιόταν η δραστηριότητα της οργάνωσης. 

Είχε τον απόλυτο έλεγχο της οργάνωσης και από αυτόν περ

νούσαν όλες οι σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την δράση 

της ομάδας, τους στόχους, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα και 

την περαιτέρω διάθεση αυτών. Μετά την διάπραξη κάθε αξι

όποινης πράξης, έκρινε τα μέλη ανάλογα με τα αποτελέσμα

τα, τις ενέργειες τους και τις επιδόσεις τους. Είχε τον πλή

ρη έλεγχο και το συντονισμό, ακόμα και σε περίπτωση που 

βρισκόταν έγκλειστος κέντρων κράτησης. Στην ιεραρχία της 

ομάδας, μετά τον «VOR» ακολουθούσε ο 40χρονος, ο οποίος 
ήταν ο επιχειρησιακός αρχηγός της οργάνωσης. Είχε πλούσιο 

εγκληματικό παρελθόν και εμπειρία ώστε να ασκεί αυστηρό 

έλεγχο στα υπόλοιπα μέλη. Η οργάνωση κατείχε και «ταμείο» 

για την κάλυψη των άμεσων αναγκών τους, με οικονομικό δ ι

αχειριστή τον 40χρονο. Στο ταμείο συνεισέφεραν όλα τα μέλη, 

ενώ σε περίπτωση σύλληψης των μελών, τα χρήματα χρησιμο

ποιούνταν για κάλυψη εξόδων για δικηγόρους, μεταφραστές 

κλπ. Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης ήταν επιπέδου δρόμου 

και ενεργούσαν με διακριτούς ρόλους (φυσικοί αυτουργοί, 

τσιλιαδόροι, κατοπτεύοντες), τηρώντας μεταξύ τους κανόνες 

σχετικής ιεραρχίας. Η ομάδα διέθετε και υποστηρικτικά μέ

λη, που παρείχαν με κάθε μέσο διευκόλυνση (φερόμενοι ως 

ιδιόκτητες αυτοκινήτων, ενοικιαστές διαμερισμάτων, άτομα 

που χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν και να διαθέσουν 

τα κλεμμένα στα ενεχυροδανειστήρια κ.λπ.).

Σχετικά με τη διαμονή τους, η οργάνωση ακολουθούσε επίσης, 

την πρακτική που ακολουθούν όλες οι αντίστοιχες οργανώσεις 

του Γεωργιανού Οργανωμένου Εγκλήματος, ήτοι ενοικίαση δι

αμερισμάτων σε στοιχεία γυναικών υπηκόων Γεωργίας ώστε 

να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός τους, ενώ τα ενοίκια πλη

ρώνονταν από τα έσοδα της εγκληματικής τους δραστηριότη

τας. Την ίδια τακτική ακολουθούσαν και με τα αυτοκίνητα που
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χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δραστηριότητα και 

τα οποία τις περισσότερες φορές ήταν καταχωρημένα σε στοι

χεία έτερων αλλοδαπών προσώπων, προκειμένου με αυτό τον 

τρόπο να καταστήσουν δυσχερή τον εντοπισμό τους, σε περί

πτωση που το επιχειρησιακό όχημα γίνει αντιληπτό από μάρ

τυρες, τη στιγμή που εκτελούσαν την κλοπή. Χρησιμοποιούσαν 

συγκεκριμένη μεθοδολογία και για την δράση τους επέλεγαν 

τις περιοχές, τις οποίες εξερευνούσαν για να εντοπίσουν τους 

μελλοντικούς στόχους τους. Μετέβαιναν στην περιοχή που 

επέλεγαν, τόσο πρωινές ώρες, που οι ένοικοι έλειπαν, όσο και 

βραδινές, χρησιμοποιώντας τα επιχειρησιακά αυτοκίνητα της 

οργάνωσης. Η ενδυμασία τους ήταν διαφορετική, ανάλογα με 

την περιοχή, που επέλεγαν να δράσουν, για να μπν κινήσουν 

τις υποψίες των περαστικών.

Αφού επέλεγαν την περιοχή στην οποία θα δρούσαν και απο
φάσιζαν να προχωρήσουν στην διάρρηξη των οικιών, στάθ

μευαν τα επιχειρησιακά αυτοκίνητα σε κοντινά των στόχων 

σημεία και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνά

σματα (για παράδειγμα προσποιούμενοι τους υπαλλήλους 

delivery) προσπαθούσαν να πείσουν τους ιδιοκτήτες των ο ι

κιών, να τους επιτρέψουν την πρόσβαση στην κεντρική είσοδο 

των πολυκατοικιών, προκειμένου να μην προβούν σε διάρρη

ξη, διότι κινδύνευαν να γίνουν αντιληπτοί από διερχόμενους 

πολίτες. Τουλάχιστον δύο μέλη, επιτηρούσαν εξωτερικά την 

οικία, ενώ παράλληλα, άλλο μέλος μιλούσε συνεχώς στο τη

λέφωνο με τους τσιλιαδόρους για να έχει άμεση ενημέρω

ση αν πλησίαζε κάποιος από τους ενοίκους ή αστυνομικοί. 

Προκειμένου μάλιστα να έχουν κάλυψη, σε περίπτωση που 

γίνουν αντιληπτοί από διερχόμενους ή ελεγχθούν από αστυ

νομικούς, σε κάποιες περιπτώσεις δεν δίσταζαν να πάρουν 

μαζί τους ηλικιωμένες ημεδαπές γυναίκες, εκμεταλλευόμε

νοι το γεγονός ότι τις φρόντιζε η ΑΟχρονη, η οποία παρείχε 

υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας και φροντίδας ηλικιω

μένων ατόμων. Οι ηλικιωμένες παρέμεναν, καθ' όλη την διάρ

κεια της διάρρηξης, στο αυτοκίνητο, νομίζοντας ότι επρόκειτο 

για βόλτα, κάτι που τις ευχαριστούσε ιδιαίτερα.

Όταν αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό της πολυκατοικί

ας. επέλεγαν το διαμέρισμα στο οποίο θα ενεργούσαν, αφού 

βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι του απουσιάζουν και με τη χρή

ση διαρρηκτικών εργαλείων, παραβίαζαν τους ομφαλούς των 

κλειδαριών και εισέρχονταν στις οικίες. Σε άλλες περιπτώσεις 

σημάδευαν πρόσφορα διαμερίσματα, σε περίπτωση που απο

φάσιζαν να επιστρέψουν στην οικία για να την διαρρήξουν. Κα

τείχαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία, εξειδίκευση και ικανότητες στην 

παραβίαση διαφόρων τύπων κλειδαριών που κυκλοφορούν. Τα 

μέλη της οργάνωσης, κατά την είσοδό τους στις οικίες, ερευ

νούσαν κάθε πιθανό σημείο, στο οποίο θα μπορούσαν οι ένοι

κοι να αποκρύπτουν αντικείμενα αξίας. Ιδιαίτερη προτίμηση 

έδειχναν στο ηλεκτρικό ψυγείο της κάθε οικίας, αφενός μεν 

γιατί αυτό αποτελεί μία «έξυπνη» κρυψώνα, αφετέρου δε γιατί

βλέποντας το περιεχόμενο του ψυγείου, έβγαζαν συμπέρασμα 

ως προς την οικονομική επιφάνεια των ενοίκων.

Εκτός από τις οργανωμένες διαρρήξεις, τα μέλη της οργάνω

σης διέπρατταν και ληστείες, σε περίπτωση που οι ένοικοι των 

διαμερισμάτων βρίσκονταν εντός των οικιών τους. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις τα μέλη της οργάνωσης δεν δίστασαν να απειλούν 

τα θύματά τους με χρήση διαφόρων αντικειμένων (κατσαβίδια 

κλπ) προκειμένου να ασκήσουν ψυχολογική βία για να κατα

φέρουν να επιτύχουν τον σκοπό τους. Αμέσως μετά τις διαρ

ρήξεις, μετέβαιναν σε ενεχυροδανειστήρια, κυρίως στο κέντρο 

της Αθήνας όπου διέθεταν τα κλοπιμαία (κοσμήματα, ρολόγια. 

χρυσαφικά και λοιπά τιμαλφή) προς πώληση έναντι χρηματικών 

ποσών. Τα οικονομικά οφέλη που αποκόμιζαν τα μοιράζονταν 

μεταξύ τους, καθ' υπόδειξη και υπαγόρευση πάντα του 37χρο- 

νου. ο οποίος καθόριζε αυστηρά το ποσό που θα πάρει το κά

θε μέλος, ανάλογα με τις υπηρεσίες του, τπν θέση του και τις 

ανάγκες του ταμείου της οργάνωσης. Τα μέλη της οργάνωσης 

χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, ώστε να δυσχεραίνουν τον 

εντοπισμό τους από τις Αρχές. Σε όλα τα στάδια των δραστηριο

τήτων τους, ελάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, ενώ για τις 

μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα 

και κάρτες SIM, καταχωρημένες σε ονόματα ανύπαρκτων αλλο

δαπών (κάρτες του κιλού), ενώ σε πολλές περιπτώσεις την ώρα 

των διαρρήξεων χρησιμοποιούσαν φορητούς ασυρμάτους για 

να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες εντοπισμού τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατα

σχέθηκαν ένα (1) περίστροφο, πλήθος κοσμημάτων και ασημικών, 

μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών, όπως 

τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές, 

κινητά τηλέφωνα, αποδεικτικά εμβασμάτων στο εξωτερικό συνο

λικού ποσού που υπερβαίνει τις 85.000 ευρώ, δελτία αποστολής 
αντικειμένων και ιδιωτικά συμφωνητικά από ενεχυροδανειστήρια 

συνολικού ποσού που υπερβαίνει τις 27.000 ευρώ. Από τη μέχρι 
στιγμής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν τριάντα πέντε (35) κλοπές από 

οικίες, με λεία που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι οι 

συλληφθέντες έχουν διαπράξει δεκάδες ακόμη κλοπές με παρό

μοια μεθοδολογία. Οι έρευνες θα συνεχιστούν για την πλήρη εξα

κρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, τη 

συμμετοχή τους σε παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, την αναγνώρι

ση και απόδοση στους παθόντες του συνόλου των κατασχεθέντων, 

καθώς και τον εντοπισμό και άλλων αγνώστων μελών της εγκλη

ματικής οργάνωσης, αλλά και τον εντοπισμό των χρηματικών πο

σών που οι ανωτέρω δράστες έχουν αποστείλει στο εξωτερικό.
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΕΠΡΑΤΤΕ 
ΕΝΟΠΛΕΣ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΟΠΑΠ

Το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δ ι
εύθυνσης Ασφάλειας Αττικής κατάφερε να εξαρθρώ 

σει εγκληματική  ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν 

ένοπλες λησ τείες  κυρίω ς σε καταστήματα κα ι πρακτο

ρεία ΟΠΑΠ.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, συνελήφθη την 17/10/2017, 

επ' αυτοφώρω, στο Παλαιό Φάληρο. 24χρονος ημεδαπός, 

ενώ στις 18/10/2017 συνελήφθησαν κατόπιν ενταλμάτων 

σύλληψης, 25χρονος ημεδαπός, δραπέτης φυλακώ ν κα ι 

23χρονος ημεδαπός. Σε βάρος τους, σχηματίσθηκε δ ικο 

γραφ ία  για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της λησ τε ί

ας, του εμπρησμού κατά συναυτουργία κα ι κατά συρροή 

κα ι για απόδραση κρατουμένου, καθώ ς κα ι για παρά

βαση του νόμου για τα όπλα. Ε ιδ ικότερα, το τελευτα ίο  

χρονικό διάστημα διαπ ιστώ θηκε η δράση εγκληματικής 

ομάδας, η οποία διέπραττε συστηματικά ένοπλες ληστεί

ες. κυρ ίω ς σε καταστήματα κα ι πρακτορεία ΟΠΑΠ. Για 

την επ ίτευξη  του σκοπού τους, διατηρούσαν καλυμμένα 

τα χαρακτηριστικά τους κα ι χρησιμοποιούσαν, πολεμι

κό τυφ έκ ιο , ενώ μετακινούνταν με κλεμμένα α υτοκ ίνη 

τα. Το Τμήμα Δ ίω ξης Εγκλημάτων κατά Ιδ ιοκτησ ίας ε ίχ ε  

συστήσει ε ιδ ικ ή  ομάδα για τον εντοπισμό κα ι τη σύλλη

ψη των μελών της εγκλημ ατικής ομάδας κα ι μετά από 

επ ισταμένες κα ι μ εθοδ ικές  έρευνες, επετεύχθη, σε συ
νεργασ ία  με την Υποδιεύθυνση Α σφ άλειας Αθηνών, η 

ταυτοποίηση τους.

Ως προς το χρονικό των συλλήψεων, τ ις  πρώτες πρωινές 

ώρες της 17/10/2017, ο ι δράστες, με την απειλή πολεμι

κού τυφεκίου , αφαίρεσαν αυτοκίνητο από την περιοχή 

της Καλλιθέας. Στη συνέχεια , μετέβησαν σε κατάστημα 

ψ ιλ ικώ ν στο Παλαιό Φάληρο, όπου αποπειράθηκαν να 

αφαιρέσουν χρηματικό ποσό από το ταμείο, πλην όμως 

ο υπάλληλος αντιστάθηκε κα ι συνεπλάκη μαζί τους. Κα

τά την δ ιάρκεια  της συμπλοκής, ένας από τους δράστες 

πυροβόλησε με το όπλο κα ι δ ιέφ υγε, ενώ ο 24χρονος 

α κ ινητοηο ιήθηκε κα ι συνελήφθη. Λ ίγη ώρα αργότερα, 

το παραπάνω κλεμμένο αυτοκίνητο, βρέθηκε καμμένο 

στην περιοχή της Ν έας Σμύρνης. Την 18/10/2017, εντοπ ί

στηκαν στην περιοχή του Φαλήρου οι άλλοι δύο δράστες 

(23 κα ι 25 ετών) κα ι εν συνεχεία , συνελήφθησαν. Για τον 

25χρονο προέκυψε επιπλέον, ότι ε ίνα ι δραπέτης φ υλα 

κών από τον περασμένο Αύγουστο. Στην κατοχή τους, 

βρέθηκαν κα ι κατασχέθηκαν πολεμικό τυ φ έκ ιο  τύπου 

Kalashnikov, καθώς κα ι ε ίδη  ένδυσης που έφ εραν κατά 
την διάπραξη των ληστειών.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, δ ιακρ ιβώ θηκε ότι η παρα

πάνω εγκληματική  ομάδα έχε ι διαπράξευ

► την 17 Οκτωβρίου 2017, ένοπλη ληστεία σε βάρος πολι

τών με αφαίρεση αυτοκινήτου στην Καλλιθέα και από

πειρα ληστείας σε κατάστημα ψιλικών

► την 29 Σεπτεμβρίου 2017, ένοπλη ληστεία σε βάρος 

αστυνομικού, με αφαίρεση υπηρεσιακού οχήματος στην 

περιοχή του Παλαιού Φαλήρου

► την 30 Σεπτεμβρίου 2017, ένοπλη ληστεία σε κατάστη

μα σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης

► την 1 Οκτωβρίου 2017, ένοπλη ληστεία σε κατάστημα 

σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης

► την 11 Οκτωβρίου 2017. ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο 

ΟΠΑΠ στον Άγιο Δημήτριο

► την 14 Οκτωβρίου 2017. ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο 

ΟΠΑΠ στον Νέο Κόσμο

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΟΥΣΕ ΑΝΑΒΟ
ΛΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η Δ ιεύθυνσ η Ο ικονομικής Αστυνομίας, εξάρθρω σε 

εγκληματική  οργάνωση δ ιεθν ικού  χαρακτήρα, που δρα

στηριοποιούνταν στην παρασκευή, δ ιακίνηση κα ι εμπορία 

αναβολικών φαρμάκων, τόσο στην ελληνική  επ ικράτεια 
όσο κα ι στο εξω τερικό.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν την 17/10/2017. μετά 

από ευρείας κλίμακα αστυνομική επιχείρηση, που πραγ

ματοποιήθηκε στην Αττική, συνολικά (16) άτομα και συγκε

κριμένα (15) ημεδαποί ηλικίας από 23 έως 63 ετών καθώς 

και 26χρονη αλλοδαπή, υπήκοος Ρωσίας, ενώ, μεταξύ των 

συλληφθέντων. περιλαμβάνεται και το αρχηγικό μέλος της 

οργάνωσης. Είχε προηγηθεί εμπεριστατωμένη αστυνομική 

έρευνα, από εξειδ ικευμένα  κλιμάκια αστυνομικών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, δ ιακρ ιβώ θηκε ότι η εγκλη μ α 

τ ική  οργάνωση αποτελούνταν από (2) πυρήνες - υπο

ομάδες. Τα μέλη  του Α  πυρήνα ήταν επ ιφ ορτισ μένα  

με τη δ ια κ ίνησ η  κα ι εμπορία  των παράνομων ουσιών, 

ενώ  τα μέλη του Β ' με την παρασκευή κα ι την αποθή-
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κευση  αυτών. Α ξιοσ ημ είω το  ε ίν α ι το γεγονός, πως η 

εγκλη μ α τική  οργάνωση π ροκε ιμένου  να δ ια σ φ α λ ίζε ι 

την παράνομη δράση της, ε ίχ ε  συστήσει σε π ερ ιοχές 

της Α ττικής. (2) παράνομα εργαστήρ ια  - παρασκευα

στήρια, α π οθηκευτικό  χώρο κα ι ε ιδ ικ ά  δ ιαμορφ ω μένο  

χώρο ως τυπογραφείο , ενώ  το εύρος της παράνομης 

δραστηρ ιότητάς της εντοπ ίζετα ι κα ι σε πολλές χώ ρες 

του εξω τερ ικού .
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες 

με τη συνδρομή στελεχών του Εθνικού Οργανισμού Φαρ
μάκων, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

► πάνω από 2.000.000. τεμάχια παράνομων ουσιών και 

σκευασμάτων

► μηχανολογικός εξοπλισμός, κατάλληλος για παρασκευή 

των ουσιών και εξοπλισμός τυπογραφείου, καθώς επ ί

σης πλήθος παραστατικών, σφραγίδων και

► το χρηματικό ποσό των 344600 ευρώ

Για τη διακίνηση των σκευασμάτων, η οργάνωση χρησι

μοποιούσε Ιδ ιω τικής Χρήσεως Επιβατικά αυτοκίνητα, τό

σο ιδ ιοκτησ ίας των μελών της, όσο και άλλων προσώπων, 

ενώ για τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων χρησ ιμο

ποιούνταν κα ι φορτηγά οχήματα. Επιπλέον, για τις  απο

στολές των δεμάτων, τόσο εντός, όσο κα ι εκτός Ελλάδας, 

(όπως Ισπανία. Βουλγαρία, Μάλτα. Αγγλία, Ολλανδία, Λ ι

θουανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο. Κύπρο, Ρουμανία, 

Μ εξικό  κ.α.). χρησιμοποιούσαν ετα ιρείες ταχυμεταφορών 

κα ι μεταφορικές, ενώ προκειμένου να μην ε ίνα ι δυνα

τή η συσχέτισή τους με αυτές, δήλωναν ψευδή στοιχεία 

ταυτότητας κα ι επ ικοινω νίας ή επω νυμίες ανύπαρκτων 

νομικώ ν κα ι φυσ ικών προσώπων.

Κατά τη συντονισμένη επ ιχείρηση, που πραγματοποιή

θηκε στις 17 Οκτωβρίου 2017 στους χώρου,ς που χρησ ι

μοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, βρέ

θηκαν κα ι κατασχέθηκαν:

► μεγάλες ποσότητες αναβολικών και φαρμακευτικών 

σκευασμάτων

► πρώτες ύλες για την παρασκευή των σκευασμάτων και 

των συσκευασιών τους

■ ,*■·**
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► μηχανολογικός εξοπλισμός
► χρηματικό ποσό 35.000 ευρώ και 101 χρυσές λίρες,

► χειρόγραφες σημειώσεις με οδηγίες και δοσολογίες 

για την παρασκευή αναβολικών

► έγγραφα τραπεζικών συναλλαγών και αποδείξεις πλη

ρωμής και
► σφραγίδες διαφόρων επιχειρήσεων

Επίσης, κατά τις  έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις 

ο ικ ίες  των συλληφθέντων βρέθηκαν κα ι κατασχέθηκαν:

► το χρηματικό ποσό των 309.600 ευρώ, 40 λίρες Αγγλί

ας, 153 LEI Ρουμανίας

► απαγορευμένα αναβολικά σκευάσματα

► δύο πιστόλια με τέσσερις γεμιστήρες, εκ  των οποίων το 

ένα με αλλοιωμένο σειριακό αριθμό

► εκατόν δύο (102) φυσίγγια

► δύο (2) πιστόλια κρότου - λάμψης

► σαράντα οκτώ (48) φυσίγγια κρότου

► τέσσερις (4) κάλυκες διαμετρήματος 7.62 mm

► φυσίγγιο διαμετρήματος 7.62 m m

► ηλεκτρονικοί υπολογιστές

► κινητά τηλέφωνα
► πλήθος έγγραφων και σφραγίδες

Σ η μ ε ιώ ν ετα ι ό τ ι το σύνολο  τω ν κα τα σ χεθ έντω ν  ο υ 

σ ιώ ν κ α ι σ κευ α σ μ ά τω ν εκ τ ιμ ά τα ι. ό τ ι υ π ερ β α ίν ε ι τα 

2.000.000 τεμ ά χ ια , ενώ  με βάση τ ις  π ροσ δ ιορ ισ μένες 

τ ιμ έ ς  πώ λησης, ε κ τ ιμ ά τα ι ό τ ι η σ υ νο λ ική  α ξία  το υ ς  

υ π ερ β α ίν ε ι τα 10.000.000 ευρώ  κ α ι ο ι δ ια φ υ γ ό ν τες  

φ ό ρ ο ι (Φ.Π.Α. κ α ι φ όρ ος ε ισ ο δ ή μ α το ς), από τη ν  πώ- 

λησή τους, ξεπ ερ νο ύ ν  τα 3 .000 .000 .€ . Σε βάρος τω ν 

σ υ λλη φ θ έν τω ν  σ χ η μ α τ ίσ τη κ ε  δ ικ ο γ ρ α φ ία  κ α κ ο υ ρ - 

γ η μ α τ ικ ο ύ  χαρ ακτήρα , γ ια  τα -κ α τά  π ερ ίπ τω σ η- α δ ι

κήμα τα  τη ς  σ υγκρ ό τη σ η ς , έν τα ξη ς  κ α ι δ ιεύ θ υ ν σ η ς  

ε γ κ λ η μ α τ ικ ή ς  οργά νω σ ης, κα θώ ς κ α ι π α ρ α β ά σ εις  

που α φ ορ ού ν  τη νο μ ο θ εσ ία  γ ια  τον ερ α σ ιτε χ ν ικ ό  κα ι 

επ α γ γ ελ μ α τ ικ ό  α θλητ ισ μ ό , τη  ν ο θ ε ία  τροφ ίμ ω ν, τη 

π ρόληψ η κα ι κα τασ τολή  τη ς  ν ο μ ιμ ο π ο ίη σ η ς  εσ όδω ν 

από εγ κ λ η μ α τ ικ ή  δρα σ τηρ ιό τη τα  κα ι τη  φ ο ρ ο λο γ ική  

νο μ ο θ εσ ία .
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ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΠΟΛΥΜΕΛΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ. «ΣΚΛΗΡΩΝ» ΛΗΣΤΩΝ

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής 

της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε πολυμε

λής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν 

συστηματικά ληστείες και διαρρήξεις σε ο ικ ίες στην ευρύ

τερη περιοχή της Αττικής. Για την αποδόμηση της εγκλη

ματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 

2017 συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Συνελήφθησαν επτά (7) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης 

και συγκεκριμένα έξ ι (6) υπήκοοι Γεωργίας (19. 28, 32, 34, 

37 και 38 ετών) και 34χρονος υπήκοος Καζακστάν, ενώ ταυ- 

τοποιήθηκε και αναζητείται ένας ακόμη 47χρονος υπήκοος 

Γεωργίας. Σε βάρος των εμπλεκόμενων σχηματίστηκε δικο

γραφία κακουργηματικού χαρακτήρα -για τα κατά περίπτω

ση- αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, των ληστει

ών και δ ιακεκριμένων κλοπών κατά συναυτουργία και κατ' 

εξακολούθηση, της αντίστασης καθώς και για παραβάσεις 

των νόμων για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί 

(30) ληστείες κα ι κλοπές από ο ικ ίες , ενώ η συνολική λεία 

της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τα 2 εκατομμύ

ρια ευρώ. Όπως προέκυψε, ο ι συλληφθέντες είχαν συ

γκροτήσει δομημένη εγκληματική  οργάνωση, με δ ιαρκή 

δράση, τουλάχιστον τον τελευτα ίο  χρόνο κα ι διέπρατταν 

συστηματικά δ ια κεκρ ιμ ένες  κλοπές κα ι ληστείες σε ο ι

κ ίες, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης τους (m odus operandi), 

τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ε ίχαν κατανείμε ι 

μεταξύ τους δ ιακρ ιτούς ρόλους, δρώντας μεθοδικά και 

οργανωμένα, ως ακολούθως:

► αρχικά επέλεγαν την περιοχή στην οποία θα δρούσαν. 

στοχοποιώντας κατοικίες, τις οποίες στην συνέχεια πα
ρακολουθούσαν

► προετοίμαζαν τις ενέργειες τους, προβαίνοντας σε προ

παρασκευαστικές ενέργειες και σε «πρόβες», προκει

μένου να καθορίσουν την επ ιχειρησιακή θέση και τους 

ρόλους τους, κατά τη δ ιάρκεια των διαρρήξεων

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ

► στάθμευαν τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, σε κοντινά 

σημεία των στόχων, καλύπτοντας όλους τους περιμετρι

κούς δρόμους, ενώ τουλάχιστον δυο μέλη επιτηρούσαν 

εξωτερικά την οικία παρέχοντας κάλυψη και ενημέρω

ση, για να αποφύγουν ενδεχόμενη σύλληψή τους.

Το ρόλο του επιχειρησιακού συντονιστή είχε ο 34χρονος 

συλληφθείς. υπήκοος Καζακστάν, ο οποίος δρούσε ως 

«οργανωτής», εποπτεύοντας και κατευθύνοντας την ομάδα 

«δράσης», ενώ ως άτομο με ε ιδ ικές  ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α) δεν 

κινούσε εύκολα υποψίες με την παρουσία του στο χώρο. Τα 

μέλη της οργάνωσης διέθεταν τεχνογνωσία και ιδ ια ίτερες 

ικανότητες στην παραβίαση διαφόρων τύπων κλειδαριών, 

την οποία είχαν αποκτήσει ύστερα από εκπαίδευση και εξά 

σκηση σε δείγματα κλειδιών - κλειδαριών ασφαλείας, πλή

θος από τις οποίες βρέθηκαν στις ο ικ ίες τους.

Μάλιστα, ήταν τέτο ια  η αρτιότητα τους στην παραβίαση 

κλειδαριών, που σε πολλές περιπτώσεις δεν άφηναν κα 

νένα ίχνος παραβίασης, ενώ σε ορ ισμένες περιπτώσεις 

χρησιμοποιούσαν κα ι κλε ιδ ιά  "passepartou t". Κατά τη 

δράση τους, φορούσαν κατάλληλα ρούχα, ώστε να καλύ

πτουν τα χαρακτηριστικά τους κα ι να μην αφήνουν ίχνη 

στον τόπο του εγκλήματος, με σκοπό να δυσχεραίνουν 

την ταυτοποίησή κα ι την αναγνώρισή τους.

Επιπλέον, δε δίσταζαν να ασκήσουν σκληρή σωματική βία 

στους παθόντες. ώστε να τους εξαναγκάσουν να υποδείξουν 

τα σημεία - κρυψώνες με χρηματικά ποσά, αντικείμενα αξί

ας και χρηματοκιβώτια, ενώ κατά τη διάρκεια ληστείας σε 

οικία στην Κυψέλη προκάλεσαν βαριά σωματική βλάβη σε 

ηλικιωμένη ένοικο, με ηλεκτρικό ο ικιακό σίδερο.

Η εγκληματική οργάνωση, για τη διαμονή των μελών της, 

ακολουθούσε την πρακτική των οργανώσεων του γεωργια- 

νού οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή την ενοικίαση δια

μερισμάτων σε στοιχεία γυναικών, ώστε να μην είναι εύκο

λος ο εντοπισμός τους, ενώ την ίδια τακτική ακολουθούσαν 

και στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, τα οποία ήταν 

καταχωρημένα σε στοιχεία άλλων αλλοδαπών προσώπων. 

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κα το ικ ίες  των 

μελών, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν κα ι στην κα 

τοχή τους βρέθηκαν κα ι κατασχέθηκαν:

►
►
►
►
►
►

(7) οχήματα

(2) πιστόλια και (2) μαχαίρια 

(324) φυσίγγια 

ποσότητα κάνναβης 

(5.450) ευρώ

χρυσές λίρες, πλήθος κοσμημάτων, ρολογιών & ασημικών
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ηλεκτρονικές συσκευές
δελτία αποστολής αντικειμένων από ενεχυροδανειστή

ρια και αποδεικτικά εμβασμάτων στο εξωτερικό 

πλήθος κλαπέντων επωνύμων ειδώ ν ένδυσης κα ι 

υπόδησης, κα ι
πλήθος ρούχων που φορούσαν κατά τη διάπραξη των 

ληστειών διαρρηκτικών εργαλείων, κινητών τηλεφώ 

νων. καρτών SIM

Σημειώ νετα ι ότι. τα μέλη της οργάνωσης έχουν πλούσιο 

ποινικό παρελθόν σε παρόμοια αδικήματα, ενώ ο 38χρο- 

νος έχ ε ι εκτ ίσ ε ι ποινή κάθειρξης.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΗΡΩΙΝΗΣ 
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Συνελήφθησαν την 06/11/2017, σε περιοχή του Δήμου 
Ηρακλείου, 56χρονος ημεδαπός κα ι 34χρονος αλλοδα

πός. υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενοι για κατοχή και 

δ ιακίνηση ναρκωτικώ ν ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και ειδικών 

δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυν

σης Κρήτης, για την καταπολέμηση της κατοχής και δ ιακί

νησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποί

ησης στοιχείων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε, συ

ντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, από αστυνομικούς του 

Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφα

λείας Ηρακλείου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, διαπι
στώθηκε ότι. ο 34χρονος μετέβη στην οικία του 56χρονου 

και στη συνέχεια διενεργήθηκε έρευνα στην εν λόγω οικία, 
όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 γραμμάρια ηρωίνης 

και ναρκωτικά δισκία, για τα οποία στερείτο την απαιτούμε- 

νη από το Νόμο ιατρική συνταγή.

Ακολούθησε έρευνα στην ο ικ ία  του 34χρονου, κατά τη 

δ ιάρκεια  της οποίας βρέθηκαν κα ι κατασχέθηκαν:

► ποσότητα ηρωίνης σε μορφή βράχου και σε σκόνη, συ

νολικού μεικτού βάρους 3 κιλών και 32 γραμμαρίων,

► 84 γραμμάρια κοκαΐνης
► 450 ναρκωτικά δισκία, για τα οποία στερείτο την απαι- 

τούμενη από το Νόμο ιατρική συνταγή

► 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ I
Β Η Η ■ ■ Π Η η Μ Η Η Η Η Η Η Η Μ Η Μ η

► σύνεργα κονιορτοποίησης & ανάμειξης ηρωίνης και 

κοκαΐνης

► Το χρηματικό ποσό των 3.290 ευρώ

► 2 κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδ ιοκτησ ίας 

34χρονου. ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΦΥΓΟΔΙΚΟΥ ΜΕ -41- ΚΙΛΑ 
ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ

Συνελήφθη την 07/11/2017 στο 177ο χιλιόμετρο της Ιόνιας 

Οδού, στο ύψος του Γοργόμυλου Πρέβεζας, από αστυνομι

κούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικό

τητας (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Ασφάλειας Πρέβεζας, ένας 

31χρονος υπήκοος Αλβανίας, κατηγορούμενος για μεταφο

ρά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό τη διακίνηση. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την κατα

πολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, εντοπίστηκε 

και ακινητοποιήθηκε για έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο 

οδηγούσε ο 31χρονος, όπου μετά από έρευνα στο εσωτερικό 

του οχήματος, βρέθηκαν (39) δέματα, που περιείχαν κάννα

βη. συνολικού βάρους (41.252) γραμμαρίων.

Από τον περαιτέρω έλεγχο των στοιχείω ν του 31χρονου 

δράστη διαπ ιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν τα 

παρακάτω δ ιω κτικά  έγγραφα:

► ένταλμα σύλληψης του 9ου Τακτικού Ανακριτή Πρω

τοδ ικείου  Αθηνών, για απόπειρα ανθρωποκτονίας
► ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κέρ

κυρας για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και

► καταδικαστική απόφαση του ΕΓ Μ ονομελούς Πλημ

μελειοδ ικείου  Αθηνών, ποινής φυλάκισης (27) μηνών, 

για παράνομη οπλοφορία κα ι οπλοχρησία

Συνολικά κατασχέθηκαν:

► τριάντα εννέα δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συ

νολικού βάρους (41.252) γραμμαρίων

► το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας έτερου αλλοδαπού που 

αναζητείται
► το χρηματικό ποσό των (1.300) ευρώ και (1.000) λεκ 

Αλβανίας

► δύο κινητά τηλέφωνα. ■
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Την Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017, δ ιεξήχθη ο 35ος 

Α υθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, ο οποίος ε ί 

ναι παγκοσμίως γνωστός για τη μοναδικότητα της 

αυθεντικής διαδρομής αλλά και το μεγάλο βαθμό δυσκο
λίας αυτής. Δ εκαοκτώ  χ ιλ ιά δες δρομείς  συμμετείχαν στο 

μαραθώνιο δρόμο, ενώ οι συμμετοχές στα αγωνίσματα των 

ΙΟ.ΟΟΟμ κα ι 5.000μ, που δ ιεξήχθησαν παράλληλα, ξεπέρα- 

σαν τις  60.000.

Η Ελληνική Αστυνομία ήταν παρούσα στη μεγάλη αυτή 

γιορτή του αθλητισμού, καθώς δεκάδες ήταν ο ι συνάδελ

φ ο ι αστυνομ ικο ί που δήλωσαν συμμετοχή. Φέτος, με πρω

τοβουλ ία  του Π ροϊσταμένου Κλάδου Α σφ α λείας της Ελ

λη ν ική ς  Αστυνομίας. Υποστρατήγου Εμμανουήλ Πλουμή. 

ενενήντα (90) αστυνομικοί, όλων των βαθμών, από δ ιά φ ο 

ρες Υπηρεσ ίες της Ε λλην ικής Αστυνομίας, σ υμμ ετε ίχα ν  

οργανωμένα στη διοργάνωση, απαρτίζοντας την «Hellenic  

Police Running Team», τρέχοντας στην κλασσική δ ιαδρο

μή των 42.195 μέτρων του Μαραθωνίου. Παράλληλα, εθ ε 

λοντές αστυνομικοί, από την Υπηρεσία Φ υσ ικής Αγωγής και 

Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, προσέφεραν τιμ η τι

κά τις  υπηρεσίες τους στο «σταντ» ανεφοδιασμού των αθλη

τών, στο 22ο χ ιλ ιόμετρο  της διαδρομής. Η εμφάνιση - φ α

νέλα της «Hellenic Police Running Team» ήταν προσφορά 

της Π ανελλήνιας Ομοσπονδίας Α ξιω μα τικώ ν Αστυνομίας

(Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) κα ι της Π ανελλήνιας Ομοσπονδίας Α στυνομ ι

κών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ). Οι άντρες κα ι ο ι γυνα ίκες  της 

ΕΛ.ΑΣ. ήταν παρόντες όχι μόνο στο αγωνιστικό, αλλά κα ι στο 

οργανωτικό τμήμα της διοργάνωσης, αφού για  την ομαλή 

δ ιεξαγω γή του 35ου Μ αραθώνιου της Αθήνας, δ ιατέθηκαν 

συνολικά, σε μέτρα τροχαίας, τάξης κα ι ασφάλειας, περισ

σότεροι από (800) αστυνομικοί.

Η ιδέα του «Hellenic Police Running Team» ανάγεται ου

σιαστικά στο 2011, όταν ο Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής 

συμμετείχε στα μέτρα τάξης του τότε Μαραθωνίου, ως υπεύθυ

νος εγκατάστασης στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, οπότε και έγινε 

μάρτυρας του κλίματος ενθουσιασμού και ικανοποίησης, που 

επικρατούσε στον τερματισμό, τόσο μεταξύ των συμμετεχό- 

ντων, όσο και στο πλήθος. Ωστόσο, η αφορμή, αλλά και πραγ

ματική έμπνευση για τον ίδιο, ώστε να ασχοληθεί με το μαρα

θώνιο δρόμο, ήταν η συνάντηση του το 2015. με ένα φίλο του, 

ηλικίας 72 ετών, ο οποίος τον πληροφόρησε, πως είχε τερματί

σει για 4η φορά την κλασσική διαδρομή. Την ίδια χρονιά, έκανε 

αίτηση συμμετοχής για το Μαραθώνιο του 2016, στον οποίο και 

συμμετείχε για την εμπειρία, χωρίς ιδιαίτερη προπόνηση, παρά 

μόνο τους τελευταίους μήνες. Στην αφετηρία του Μαραθωνίου, 

ο Υποστράτηγος, παρατήρησε ότι υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί 

-που αναγνώρισε, αλλά και τον αναγνώρισαν- . Ταυτόχρονα, 

παρατήρησε ομάδες ανθρώπων που ήταν οργανωμένες, φο-
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ρώντας διακριτικά - κοινές εμφανίσεις. Τότε του γεννήθηκε η 

ιδέα, να τρέξουν και οι αστυνομικοί δρομείς, ως οργανωμένο 

γκρουπ. 0 ίδιος, πρότεινε το εγχείρημα του «Hellenic Police 

Running Team» για το 2017. στην Πολιτική και Φυσική Ηγε

σία του Σώματος, οι οποίοι και το αγκάλιασαν, κρίνοντας πως 

θα ήταν ωφέλιμο για την Ελληνική Αστυνομία και εξυπηρετεί 

την εξωστρέφεια προς τη κοινωνία, που τη χαρακτηρίζει. Ως εκ 

τούτου, στις 3/10/2017 οι συνάδελφοι αστυνομικοί, που είχαν 

ήδη δηλώσει συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο ενημε

ρώθηκαν μέσω σήματος POL. πως μπορούν να κατέβουν στον 

αγώνα με την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι συμμετοχές 

ξεηέρασαντις προσδοκίες, με αποτέλεσμα, λόγω του μεγάλου 

αριθμού συμμετεχόντων, να ζητηθεί συνδρομή από τις Ενώ

σεις. ο ι οποίες πρόθυμα ανέλαβαν τα έξοδα των εμφανίσεων 

της ομάδας. Η ανταπόκριση του κόσμου στη θέα της εμφάνισης 

- φανέλας της ομάδας της ΕΛ.ΑΣ. ήταν θετικότατη και οι συνά

δελφοι δέχονταν συνεχώς συγχαρητήρια για την προσπάθειά 

τους, αλλά και τη συμμετοχή στη δράση αυτή. Η επιβράβευση 

των αστυνομικών δρομέων ήρθε όχι μόνο από τους πολίτες, 

αλλά και από τους συναδέλφους, που συμμετείχαν στα μέτρα 

τάξης για τις ανάγκες της διοργάνωσης.

Ο ίδιος ο Υποστράτηγος, σχετι

κά με τη δική του εμπειρία, δήλωσε: 

« Τα συναισθήματα του τερματισμού 

ε ίνα ι πράγματι συγκινητικά. Η  ικα 

νοποίηση. που αισθάνεται ο δρομέας 

λόγω της επ ιτυχημένης ολοκλήρω

σης της προσπάθειάς του. αλλά και 

της επιβράβευσης του από τους θ ε

ατές κα ι τους δικούς του ανθρώπους, 

είνα ι απερίγραπτη. Δ ε  χρειάζεται να είσαι αθλητής για να τα κα 

ταφέρεις. Α ρ κ ε ί να ορίσεις το στόχο κα ι να πιστέψεις σε αυτόν. 

Σημασία έχει ο τερματισμός, όχι ο χρόνος.» και συμπλήρωσε: 

«Προσδοκούμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, να κινητοποι

ηθούν ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι, γ ια τί αποδεικνύουμε 

μ ε  τη συμμετοχή μας ότι όλοι μπορούν να βιώσουν το αίσθημα

χαράς κα ι ικανοποίησης που β ιώ νει κάθε δρομέας στον τερ

ματισμό. εκπληρώνοντας έναν προσωπικό άθλο. Παράλληλα, 

θα προσπαθήσουμε να καθ ιερω θεί η «Hellenic Police Running 

Team», ως ένα από τα πολυπληθέστερα γκρουπ σε κάθε μ ελ 

λοντική διοργάνωση και ως ε κ  τούτου, να χορηγούνται από την 

επίσημη Αρχή του Μαραθωνίου δωρεάν οι αρ ιθμο ί συμμετο

χής στους αστυνομικούς, ως ανταπόδοση για τις υπηρεσίες που 

παρέχει το Σώμα κάθε χρόνο στη διοργάνωση. Επίσης, γίνονται 

ενέργειες για να εν ισχυθεί το δρομικό κίνημα στους κόλπους 

της ΕΛ.ΑΣ.. μ ε  τη δρομολογούμενη, για το 201 θ. διοργάνωση του 

πρώτου «RUN» αστυνομικών, στις εγκαταστάσεις της Σχολής 

Αξιω ματικώ ν Ελληνικής Αστυνομίας. Ευχαριστώ σύσσωμη την 

Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος, γ ια τί πίστεψαν στην 

ιδέα της «Hellenic Police Running Team» και την υποστήριξαν 

θερμά. Ιδιαίτερα, θέλω να ευχαριστήσω τον Αρχηγό. Αντιστρά
τηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα. ο οποίος την παραμονή του αγώ

να. μας υποδέχθηκε στο γραφείο του για να μας ενθαρρύνει, 

δείχνοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή του. στην προσπάθεια 

που έγινε. Επίσης, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, π ούμε  

τη συμμετοχή τους έδωσαν υπόσταση στην ομάδα, τις Ενώσεις 

(Π. Ο.ΑΞΙΑ. Π.Ο.ΑΣ. Υ.) για τη χορηγία τους, αλλά κα ι το συνά

δελφο. πανελληνιονίκη μαραθωνοδρόμο. Χριστόφορο Μερού- 

ση. που πρόθυμα φόρεσε τη φανέλα της ομάδας κα ι φωτογρα- 

φήθηκε μ ε  τους συναδέλφους αστυνομικούς.»
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Ο Προϊστάμενος Κλάδου Ο ικονομ ικοτεχνικής Υποστήρι

ξης & Π ληροφορικής της Ελληνικής Αστυνομίας. Υποστρά

τηγος Γεώργιος Κωτσάκης παγματοποίησε φέτος την έβδο

μη συμμετοχή του στο Μαραθώνιο της Αθήνας.

Ο ίδιος δήλωσε σχετικά με τη 

φετινή εμπειρία του, τρέχοντας 

με την «H e lle n ic  Po lice  R unn ing  

Team »: «Σ υ μ μ ε τε ίχ α  γ ια  πρώ 

τη φορά στο Μ αραθώ νιο το 2010. 

Ο Πλάτων αναφέρει στους νόμους 

του "το να νικάς τον εαυτό  σου ε ίνα ι 

η πρώτη κα ι η καλύτερη νίκη απ ’ό 

λες". Η  έβ δομη  σ υμμετοχή  μου. 

αυτή τη φορά μ ε  την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μ ε  

έκα νε  να αισθανθώ ιδ ια ίτερη  τιμή κα ι να αποκομίσω ξεχω ρι

στές αναμνήσεις. καθώ ς στην προκειμένη περίπτωση, έτρεξα  

μεταξύ  ατόμων προερχόμενων εκ  του σώματος της ΕΛ.ΑΣ.. μ ε  

αμο ιβαία  αλληλοεκτίμηση. στήριξη κα ι σεβασμό, ιδανικά  που 

προωθούνται μέσω  της ευγενούς άμ ιλλας του αθλητισμού. 

Επίσης, η ε ικόνα  που προβλήθηκε, κα ι εννοώ την εξω στρέ- 

φ ε ια  στους πολίτες κα ι τα θετικά  σχόλια που την ακολούθη

σαν. αποτελούν ορόσημο κα ι πηγή έμπνευσης για μελλοντικές  

συμμετοχές, ακόμη περισσοτέρων συναδέλφων, στο δύσκολο  

μεν. αλλά όχι ακατόρθωτο αυτό εγχείρημα».

Περαιτέρω, ως έμπειρος δρομέας αποστάσεων, αναφέρθηκε 

στο κίνητρο που ωθεί έναν ερασιτέχνη δρομέα να ασχοληθεί με 

το μαραθώνιο δρόμο, αλλά και για τη μετάβαση από αγωνίσμα

τα μικρότερων αποστάσεων στο μαραθώνιο των 42.195 μέτρων: 

«Για να ασχοληθεί κάποιος μ ε  το μαραθώνιο, θα ήταν συνετό 

και μακροχρόνια ω φέλιμο να ξεκ ινήσει από μικρότερες απο

στάσεις. όπως για παράδειγμα τα 3χλμ ή τα 5χλμ. Σκοπός αυτού 

του σκεπτικού είνα ι να εξο ικ ιω θε ίκα ι σταδιακά να ανεβάζει τον 

πήχη, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την απαιτητική δια

δρομή του Μαραθωνίου. Μ ε τη συστηματική κα ι ορθή προετοι

μασία αποφεύγονται οι τραυματισμοί. Η  μετάβαση από τη μ ία  

βαθμίδα στην άλλη καθίσταται ευκολότερη, εφόσον προέρχεται 

από τακτική και μεθοδικότητα. Εξάλλου, στο μαραθώνιο όλοι 
είναι νικητές. Όταν υπάρχει στόχος κα ι σωστή προετοιμασία, 

η αρχική ιδέα υλοποιείται. Κάθε επόμενη συμμετοχή αηοφέρει 

καλύτερους χρόνους και προσωπική πρόοδο».

0  Δ ιο ικητής της Σχολής Εθνικής 

Ασφάλειας, Αστυνομικός Δ ιευθυ

ντής κ. Βασίλειος Βράντζας. έτρε- 

ξε για πρώτη φορά σε μαραθώνιο, 

ύστερα από προτροπή του Υποστρα

τήγου Πλουμή. «Η  σ υμμετοχή σε  

ένα  μαραθώνιο, πόσο μάλλον στον 

Αυθεντικό, ε ίνα ι μ ια  συγκλονιστική  

εμπειρία, που δοκιμάζεις τα ψυχικά  

κα ι σωματικά σου όρια, τρέχοντας στα «χνάρια» της ιστορίας. 

Τα μηνύματα που αναδεικνύει αυτή η προσπάθεια, έχουν να 

κάνουν μ ε  την ευρύτερη ζωή του ανθρώπου, πρεσβεύοντας 

αρετές όπως η αγωνιστικότητα, η μαχητικότητα κα ι η επίπονη 

προσπάθεια, που προάγουν τον άνθρωπο κα ι συνεπακόλουθα 

τη κοινωνία. Α ξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Υποστράτηγο 

Εμμανουήλ Πλουμή. που συνέλαβε και έθεσε σε εφαρμογή την 

ιδέα  να συμμετάσχει στον αγώνα ομάδα της Ελληνικής Αστυ

νομίας. μ ε  ομοιόμορφη στολή κα ι το έμβλημα του Σώματος. 

Τα ευμενή σχόλια χιλιάδω ν θεατών κα θό λη  τη διαδρομή από 

το Μαραθώνα ως το Παναθηναϊκό Στάδιο, καταδεικνύουν για

■
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ακόμη μ ία  φορά, ότι οι αστυνομικο ί συμμετέχουν σε όλα τα 

κοινω νικά δρώμενα, ως «σαρξεκ της σαρκός» της κοινωνίας 

μας. Προτρέπω όλους τους συναδέλφους, ανεξαρτήτως ηλικίας  

να ζήσουν αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία» ανέφερε σχετικά.

Τέλος, ο προπονητής στίβου της ΕΛ.ΑΣ., ο Αρχιφύλακας 

Βαξεβάνης Χρήστος, κάνοντας μια αποτίμηση της παρουσίας 

της «Hellenic Police Running Team» δήλωσε: «Η πολύ μεγά 

λη  ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, μ ε  κατέηληξε μ ε  τη δυ

ναμική της. γ ια τί πέρα από τον Χριστόφορο Μερούση. που για 

ακόμη μ ία  χρονιά ήταν μεταξύ  των νικητών, οι χρόνοι των υπό

λοιπων συναδέλφων, που έτρεξαν ερασιτεχνικά, ήταν άκρως 

ικανοποιητικοί. Ως προπονητής στίβου της Υπηρεσίας Φυσικής 

Αγωγής κα ι Αθλητισμού, περιμένω κάθε ενδιαφερόμενο συνά

δελφο για να του δώσω κατευθύνσεις, συμβουλές, προπονητι- 

κές  οδηγίες για τον Αυθεντικό Μαραθώνιο του 20181»

Ξεχωριστή ήταν η εμφάνιση του Αρχιφύλακα Χριστόφο
ρου Μερούση. που πρωταγωνίστησε για ακόμη μία χρονιά στον 

Αυθεντικό Μαραθώνιο, καθώς τερμάτισε δεύτερος μεταξύ των 

Ελλήνων συμμετεχόντων. αν και αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια 

του αγώνα προβλήματα υγείας, που δυσχέραναν την προσπά- 

θειά του. 0  ίδιος δήλωσε: «Η ζωή ε ίνα ι δρόμος ...κάτι σαν την 

κλασική διαδρομή, μ ε  τα πάνω της και τα κάτω της. Αένε. πως 

όταν πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Ο Αυθεντικός Μαρα

θώνιος φέτος, αυτό ήταν. Μ ια μακρά. επίπονη διαδρομή, όπου 

αφήσαμε πολλά κομμάτια του εαυτού μας. Τόσα, ώστε να κα 

ταλήξω στο νοσοκομείο Γεννήματος δυστυχώς... Όταν μπαίνεις  

όμως στην φωτιά, ε ίσα ι έτο ιμος για όλα. Τίμησα κα ι προσπαθώ

να τιμώ το πιο ιερό  λάβαρο μα ς  κα ι την ιδια ίτερη πατρίδα μου  

μ ε  όλες τις δυνάμεις μου. Θέλω να συγχαρώ όλους, νικητές και 

μη. τερματίσαντες και μη. διότι όλοι μας αφήσαμε κομμάτια του 

εαυτού μας στα γήπεδα της προετοιμασίας, στους δρόμους, στο 

μεγάλο ΑγώναΙΕίμαστε όλοι μεγάλο ι νικήτες!»

Σημειώνεται ότι. συνολικά, ολοκλήρωσαν την απαιτητική 

διαδρομή του Μαραθωνίου της Αθήνας, 7Θ συνάδελφοι αστυ

νομικοί, τρεις εκ  των οποίων σε χρόνο μικρότερο των τριών 

ωρών, οπότε και εγγράφονται στον κατάλογο των μαραθωνοδρό

μων, ενώ υπήρξαν και ορισμένοι 

που δεν ολοκλήρωσαν την προ- 

σπάθειά τους λόγω τραυματι

σμών. Ωστόσο, όλοι τους ανανέ

ωσαν τη συνάντησή, για τον Αυ

θεντικό Μαραθώνιο του 2018!

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ
Α Θ Η Ν Α Σ

0  Α Υ Θ Ε Ν Τ ΙΚ Ο Σ

m
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Στο κλειστό γυμναστήριο του Π ανελληνίου ΠΣ. δ ι-  

ε ξή χ θ η  την Κ υρ ιακή  0 5 /1 1 /1 7 . το πρωτάθλημα  

πάλης Ενόπλων Δ υνάμεω ν κα ι Σωμάτων Α σ φ α

λ ε ία ς . Ν ικ ή τρ ια  ομάδα  ήταν αυτή  του  Στρατού Ξηρός, 

που στην γ εν ικ ή  βαθμολογ ία  υπ ερ ίσχυσε της ομάδας της 

Ε λλη ν ική ς  Α σ τυνο μ ία ς  με βρα χεία  κ εφ α λ ή  μ ό λ ις  ενό ς  

βαθμού, σπ άζοντας ένα  εκ π λ η κ τ ικ ό  ρ εκό ρ  που κ α τ ε ί

χ ε  η ΕΛ.ΑΣ., μ ε 32 σ υνεχόμ ενα  πρω ταθλήματα από το 

1984. όταν ενο π ο ιή θ η κα ν  Α στυνομ ία  Π όλεω ν κ α ι Ε λλη

ν ικ ή  Χ ω ροφ υλακή . Ως εκπ ρόσω π ος του  Α ρ χ η γε ίο υ  της 

ΕΛ.ΑΣ., το υ ς  αγώ νες τ ίμ η σ ε  ο Α σ τυ νο μ ικό ς  Δ ιευ θ υ ν τή ς  

κ. Σ ίμ ος  Λ αλούσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ

•  75 κιλά__________________

1ος Π ρεβολαρόκης Γιώργος

•  80 κιλά__________________

1ος Βάρκας Ν ικόλαος 

2ος Βασιλείου Κων/νος

•  85 κιλά__________________
10ς Σπυριδάκης Ιωάννης 

20ς Μπούκης Ηλίας

•  98 κιλά

•

1ος Κουντουρατζής Σπύρος 

2ος Παπαγερίδης Ιωάννης 

3ος Κτάνης Δημήτρ ιος 

130 κιλά

2ος Βουρδάνος Κων/νος

ΕΛΕΥΘΕΡΑ

• 70 κιλά

•
3ος Πάσχος Χρήστος 

74 κιλά

•
2ος Κορωνιός Απόστολος 

86 κιλά

•
2ος Π ελιτάρης Ηλίας 

125 κιλά

10ς Καργιωτάκης Γιάννης 

2°ς Νυφαδόπουλος Χρήστος

ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1ος Στρατός Ξηράς 102 βαθμοί
2" ΕΛ.ΑΣ. 101 βαθμοί
3" Πυροσβεστική 43 βαθμοί
4° Λ ιμενικό  Σώμα 26 βαθμοί
5" Πολεμική Αεροπορία 23 Βαθμοί
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Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ  Σ Τ Ο  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο  
Π Ρ Ω Τ Α Ο Λ Η Μ Α  Π Α Γ Κ Ρ Α Τ Ι Ο Υ  Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ

Το 5° πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα παγκρατίου αθλήματος διεξήχθη από 6 

έως β Οκτωβρίου στο Λουτράκι. Στο αγώνισμα «Αγών ημιεπαφής», στην κα

τηγορία ίων 77 κιλών, την πρώτη θέση κατέκτησε ο Αστυφύλακας Κοκκι- 
νάκης Σταύρος, ίου Α.Τ. Αγιου Δημητρίου, πραγματοποιώντας τρεις νίκες σε ισάριθ

μους αγώνες, κερδίζοντας μάλιστα, τον περσινό. Ρουμάνο παγκόσμιο πρωταθλητή.

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α  Ξ Ι Φ Α Σ Κ Ι Α Σ
Ε Ν Ο Π Λ Ω Ν  Δ Υ Ν Α Μ Ε Ω Ν  &  Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Ενόπλεων Δυνάμεων & Σω
μάτων Ασφαλείας, πραγματοποιήθηκε το διήμερο 2 -3  Νοεμβρίου

στις εγκαταστάσεις της Στρατιωτικής Σχολής Αξιω ματικώ ν Σωμάτων, 

όπου έλαβαν μέρος συνολικά 29 αθλητές από όλα τα Σώματα. Στην κατηγο

ρία του ατομικού, ο Υπαστυνόμος Β' Κολέντσης Αναστάσιος κατέλαβε την 1η 

θέση, ενώ στην κατηγορία του ομαδικού, η ομάδα της Ελληνικής Αστυνο

μίας κατέλαβε την 3η θέση. Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέλαβε 

την 2" θέση στη Γενική Κατάταξη των Σωμάτων.

Σύμβουλος Επιστημονικής και Πρακτικής Εκπαίδευσης
ΛΣΗΜΛΚΗΐ: ΓΚΟΛΦΗΣ/ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΙΜ. ΕΛ-ΑΣ

ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ που εργάζεσθε ως προσωπικό 
Ι.Ε.Π.Υ.Α ή επιλέγετε να εργασθεΐτε για πρώτη φορά, εμπιστευθείτε μας, 

προκειμένου να δώσετε ευτυχή διέξοδο στην επαγγελματικής σας αναζήτηση.

„_____  N E W  Y O R K
J Κ ΕΝ ΤΡ Ο  ΔΙΑ ΒΙΟΥ Μ ΑΘΗΣΗΣ 2 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΠΟ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 2 NEW YORK COLLEGE

Π ΙΣ Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ  ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Ω Ν  
Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε Ω Ν  Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν  

Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ  I. Ε. Π .Υ.Α . -  SECURITY

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

0 2  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 τηλεκστάρτιση, e- Learning 
από το σπίτι σε όλη την Ελλάδα.

0 3  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
εμπιστεύονται το πρόγραμμα ιδιώτες, επιχειρήσεις 
Ι.Ε.Π.Υ.Α, εταιρίες κάθε μορφής, οργανισμοί Δ.Ε.Κ.Ο, 
υγειονομικές μονάδες. Βιομηχανίες <αι κάθε 
εργασιακός χώρος που εφαρμόζονται τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα με επ ιδότηση του  ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

ΟΙ Τ ΙΜ Ε Σ Δ ΙΔΑΚΤΡΩ Ν
ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΡΜ ΟΝΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ  
Μ ΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ  
«ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ»

Ε 1  Θεσσαλονίκης 286, Καλλιθέα, Τ.Κ. 177 78 w w w .n yc .g r
Τηλ.: 210 Δ838071, 210-4838241 Φαξ: 210 Δ820067 
e-mail: i.dalkafouki@newyorkstudies.gr

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
Σ Χ Ο Λ Η  Ο Δ Η Γ Ω Ν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 280

ΜΗΧΑΝΗ 130
€

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΧΟΛΑΡΓΟΣ /  ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

Αριστοτέλονς 50, Χαλάνδρι Αναστάσεως 9. Χολαργός I A , Β , Γ , Δ ΚΑΙ Π.Ε.Ι 

ιη*: 21068 20 020 τη*: 210 6540 590 \  ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΟΧΗΜΑΤΑ!!!. τηΛ: 2ΐυο

'  Δ.ΠλΔ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ Α Θ Η Ν Α
Ηρακλείτου t Ελλησπόντου 11-13 Μεσογείων 31 S Βιωτίας 2 
(Μετρά Δουκίσσης Πλακεντίας) τηλ: 213 04 22 019
τηλ: 210 66 35 450

ΑΜ ΠΕΛΟΚ ΗΠΟ Ι ΠΑΙΑΝΙΑ

ΛΡιανκούρ 34 & Αργολίδας 4 2 , Αμπελόκηποι,Αθήνα Λ  Λαυρίου 75

τ η λ :21069 97 776 τ η λ  : 213 04 38 263

http://www.nyc.gr
mailto:i.dalkafouki@newyorkstudies.gr
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Α Γ Ω Ν Ε Σ  Σ Κ Ο Π Ο Β Ο Λ Η Σ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ι σκοπευτές της Ελληνικής Αστυνομίας, για μια ακόμη 

χρονιά, ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου, στους 

αγώνες Σκοποβολής Ενόπλων Δυνάμεων κα ι Σωμά

των Ασφαλείας. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε δυο σκοπευτήρια.

Τα αγωνίσματα με πυροβόλο πιστόλι ανδρών και γυναικών 

έγιναν στο σκοπευτήριο Μαλακάσας κα ι αυτά με αεροβόλο 

τουφέκι και πιστόλι ανδρών- γυναικών, πυροβόλο τουφέκι αν

δρών- γυναικών, καθώς και του ελεύθερου πιστολιού ανδρών, 

στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα. Τη διοργάνωση των αγώνων 

ανέλαβε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με τη συν

δρομή της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδας καιτηνεποπτεία 

του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Πιστόλι ταχείας βολής 10" -  8" -  6" Ανδρών

10ζ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΦΟΡΗΣ 

20ς ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάκτησε την 1η ομαδική ν ίκη  στο ανωτέρω αγώ

νισμα. με τουςΔΙΟΝΥΣΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΟ- 

ΦΟΡΗ κα ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Πιστόλι ταχείας βολής 10" -  8" -  6" Γυναικών

3" ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ

Πιστόλι κεντρικής πυροδότησης (30+30) Ανδρών

1°ζ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΦΟΡΗΣ 

2ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάκτησε την 1η ομαδική ν ίκη  στο ανωτέρω αγώ 

νισμα, με τουςΔΙΟΝΥΣΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΟ 

ΦΟΡΗ κα ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ

SPORT Πιστόλι Γυναικών

3η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Αεροβόλο πιστόλι Ανδρών

1°< ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

2ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ 

3ος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΦΟΡΗΣ

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάκτησε την 1" ομαδ ική  ν ίκη  στο ανωτέρω αγώ 

νισμα. με τουςΔΙΟΝΥΣΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΟ 

ΦΟΡΗ κα ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Αεροβόλο πιστόλι Γυναικών

2η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ

Αεροβόλο τυφ έκιο  Ανδρών

10ζ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

20ς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ

Αεροβόλο τυφ έκιο  Γυναικών

1η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

3" ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΠΕΝΕΚΗ

Τυφ έκιο  0,22 πρηνηδόν Ανδρών

20ς ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

3ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ

Τυφ έκιο  0,22 πρηνηδόν Γυναικών

1" ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

2" ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΠΕΝΕΚΗ

Ελεύθερο πιστόλι ανδρών

10ζ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

3ος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΦΟΡΗΣ

Η ΕΛ.ΑΣ. κατάκτησε την 1η ομαδική ν ίκη  στο ανωτέρω αγώ

νισμα. με τουςΔΙΟΝΥΣΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ. ΓΡΗΓΟΡΗ Μ 0- 

ΦΟΡΗ κα ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Τυφ έκιο  3x40 ανδρών

30ς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΤΟΥΔΟΣ 

3ος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Τυφέκιο  3x20 γυναικών

1η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 

3Π ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΠΕΝΕΚΗ

108 I ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ I Ν ΟΕΜ ΒΡΙΟΣ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ  2017
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ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ § |  ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ j

1" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 89 βαθμοί 1" ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 63 βαθμοί

2" ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 28 βαθμοί 2" ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 39 βαθμοί

3" ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 12 βαθμοί 3n ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 6 βαθμοί

4” ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ 9 βαθμοί 4" ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 5 βαθμοί

5" ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 6 βαθμοί 5" ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 4 βαθμοί

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕ 
Α Γ Ω Ν Ε Σ  Υ Π Ε Ρ Α Π Ο Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Σ τις 29 Σεπτεμβρίου 2017 έλαβε μέρος στον υπερμαραθώνιο αγώνα 
«ΣΠΑΡΤΑ0ΛΟΝ», απόστασης 246 χιλιομέτρων (Αθήνα - Σπάρτη), ο 
Αστυφύλακας Βαμβακίδης Αλέξανδρος του Α.Τ. Λουτρακιού, ο οποίος 

τερμάτισε σε χρόνο 33:01:14. Το σπάρταθλο αποτελεί έναν από τους πλέον δύ

σκολους. αλλά και ξακουστούς αγώνες υπεραποστάσεων παγκοσμίως. λόγω του 

ιστορικού του υποβάθρου, καθώς αναβιώνει τα βήματα του Αθηναίου Φειδιππίδη, 

ο οποίος το 490 π.Χ, πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, εστάλη στη Σπάρτη, για να 

ζητήσει βοήθεια εναντίον των Πέρσών. Επιπρόσθετα, το μήνα Μάιο, έλαβε μέρος 
στον «Ευχίδειο Αθλο», αγώνα υπεραποστάσεων συνολικής διαδρομής 215 χλμ, από τους Δελφούς στις Πλαταιές, όπου τερμάτισε 

σε 27 ώρες και 35 λεπτά, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στη συνολική κατάταξη και την 1η μεταξύ των Ελλήνων συμμετεχόντων. ■
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► Επιμέλεια: Π.Υ. Μόρια Νέζερη

--- * ---  -

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ:  π
Ν.Π.Ι.Δ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ

1946

Καλλιθέα, 8 Νοεμβρίου 2017 
Αρ. Πρ. S S 1 3 S

Προς Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα

Ευχαριστήρια Επιστολή

Αξιότιμε κύριε Τσουβάλα.

Με την παρούσα θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τις πράξεις κοινωνικής ευαισθησίας και 
ιστορικής συνείδησης που αναπτύσσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο 
θεματικής σειράς εκδηλώσεων εθελοντικού χαρακτήρα για την εθνική επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
με τίτλο "Εικόνες και μνήμες του '40".

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος είχε την χαρά και τιμή να αποτελεί έναν από του σταθμούς της εν 
λόγω παράστασης και να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου το 
μοναδικό αυτό ιστορικό αφιέρωμα στο έπος του '40.

Ευχαριστούμε από καρδιάς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και φυσικά τους συντελεστές 
της παράστασης, αστυνομικούς και πολιτικούς υπαλλήλους ’του Σώματος, για την άψογη 
παρουσίαση με σεβασμό στην ιστορία μας, αλλά και στο κοινό στο οποίο απευθύνονταν.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες για την συνεργασία και συγχαρητήρια για την πίστη στο έργο του 
απευθύνουμε και στον κύριο Γεώργιο Μπασιάκο.

Προσβλέπουμε και σε περαιτέρω συνεργασίες με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και προς 
τούτο παρακαλσύμε όπως οριστεί άμεσα μια συνάντηση μαζί σας.

Με εκτίμηση,

Δήμητρα Κατσαρού 
Γενική Γραμματέας ΑΣ.

Αθηνάς 17- Καλλιθέα ΤΚ 176 73, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9415222, Fax: 210 9415271, Website: www.fte.org.gr, E-mail: info@fte.org.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλιά, 16/11/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 35

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. &  Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

β/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΙΑ-Σ

Ταχ. Δ /νση: Γαλιά
Ταχ. Κώδικας: 70400
Τηλ.: 2892022120
ΦΑΞ: 2892022120
Ε- m a il: mail@dim-qalias.ira.sch.qr

ΠΡΟΣ: Τον Αρχηγό της ΕΛΑΙ 

Αντιστράτηγο κ. Τσουβάλα Κωνσταντίνο

ΘΕΜΑ; Ευχαριστήρια Επιστολή

ΣΧΕΤΙΚΑ: Με το Πρόγραμμα «Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια των παιδιών» στο 

Ηράκλειο Κρήτης

Αξιότιμε κ. Τσουβάλα,

Ο διευθυντής, οι εκπαιδευτικοί και ο ι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Γαλιάς 
Ηρακλείου Κρήτης νιώθουν την ανάνκη να σας ευχαριστήσουν και να σας συγχαρούν, για 
την υλοποίηση της σπουδαίας ιδέας σας, σχετικά με την οδική ασφάλεια. Με την πράξη σας 
αυτή καταφέρατε να δώσετε στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν με έναν όμορφο 
και βιωματικό τρόπο τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς και κυκλοφορίας. Οι γνώσεις 
αυτές θα τους ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή, προστατεύοντάς τους από τις αρνητικές 

συνέπειες μιας άσχημης οδικής συμπεριφοράς.

Οι εξαιρετικά πρόθυμοι και ευγενικοί συνάδελφοί σας κατάφεραν με τον τρόπο και 
τα λόγια τους να δείξουν στα παιδιά τη φιλική και προστατευτική διάθεση της Αστυνομίας. 
Ως εκπαιδευτικοί θεωρούμε ότι τέτοιου είδους δράσεις -  «ανοίγματα» της Ελληνικής 
Αστυνομίας προς τα σχολεία είναι απαραίτητες, προκειμένου να προληφθούν επικίνδυνες 
συμπεριφορές και ατυχήματα. Θερμές ευχαριστίες, λοιπόν, αξίζουν σε όσους συνεισέφεραν 
στην επίτευξη αυτού του αποτελέσματος. Ελπίζουμε να ουνεχίσετε το εποικοδομητικό σας 

έργο, υλοποιώντας τέτοιες δράσεις, γιατί πραγματικά αξίζουν

Καλή δύναμη στο έργο σαςΙ

ιντής

ίνςς Αγριμάνης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

■■*■»·■ m m m

0  κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου. Αρχηγός της Α στυνομίας της Κ υ

πριακής Δημοκρατίας, με επιστολή του στον Αρχηγό της Ελληνικής  

Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Μ εταξύ  άλλων 

αναφ έρει:

« Μ ε την  παρούσα επ ισ το λή  θα  ή θ ελα  να σ ας εκψ ράσ ω  τ ις  θ ερ μ ές  

ευ χ α ρ ισ τ ίες  της Α σ τυ νο μ ία ς  Κύπ ρου γ ια  την  εγ κ ά ρ δ ια  υποδοχή κα ι 

φ ιλ ο ξ εν ία  π ου έ τυ χ α ν  τα π α ιδ ιά  τω ν μ ε λ ώ ν  της  Υπηρεσίας μας, σ τις  

π α ιδ ικ ές  κ α τα σ κη νώ σ ε ις  π ου δ ιο ργά νω σ ε η  Ε λλη ν ική  Α σ τυ νο μ ία ς  

κα τά  το τρ έχον  έτος.

Ιδ ια ίτερ η  π αράκλησή μ α ς  ε ίνα ι όπως δ ια β ιβ ά σ ετε  τα συγχαρητήρ ια  

μ α ς  π ρος το Δ ιευ θ υ ν τή  κα ι το υπόλοιπο προσω π ικό  του Ιδρύματος  

«Εξοχές Ε λλην ικής  Α σ τυνομ ίας»  γ ια  την άρτια  οργάνω ση κα ι υλοπ ο ί

ησ η  του κα τασ κηνω τικο ύ  προγράμματος. Η  προώ θηση κα ι υλοποίηση  

τέτο ιω ν  π ρογραμμάτω ν σ υ μ β ά λλε ι τόσο σ τη  β ελ τ ίω σ η  της  ε ικ ό ν α ς  

τω ν Α σ τυ νο μ ικώ ν  Σω μάτω ν προς τους νέους, όσο κα ι στη εξύψ ω σ η  

κ α ι τον σ εβ α σ μό  τους προς το ευ ρ ύ τερ ο  κ ο ινω ν ικό  σύνολο. Τέτο ιες  

δ ρ ά σ ε ις  ενισχύουν, αναμφ ίβολα , τη σ υνεργασ ία  μ ε τα ξ ύ  τω ν Α σ τυ νο 

μ ικ ώ ν  Σ ω μά τω ν Ε λλάδας - Κύπρου.

Κ α τα ληκτικά , σ ας εκ φ ρ ά ζω  γ ια  α κό μ η  μ ία  φορά, τ ις  ο λό ψ υ χ ες  

ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  μ ο υ  κ α ι τη β α θ ύ τα τη  ε κ τ ίμ η σ ή  μ ο υ  γ ια  την  π ο λύ τιμ η  

β ο ή θ ε ια  που δ ια χ ρ ο ν ικά  μ α ς  παρέχετε. Ε π ιθυμώ  επ ίσ η ς  να σ ας δ ια 

βεβα ιώ σω . ό τι από π λευράς  μας. θα  σ υ νεχ ίσ ο υ μ ε  να κ α τα β ά λλο υ μ ε  

κ ά θ ε  δυνατή  προσπ άθεια  γ ια  τη δ ια τήρ ησ η  της  μ ε τα ξ ύ  μ α ς  αγαστής  

κ α ι επ ο ικ ο δ ο μ η τ ικ ή ς  συνεργασίας».

Ο  κ. Joshua F ra z a r ,  β ο η θ ό ί Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι

ακού δ ιευθ υντή  Διπλωματική; Ασφάλεια; 

Και η πρεσβεία των Η .Π Α  στην Α θήνα, 

ευχαριστούν το ν  /Αστυνομικό δ ιευ θ υ ντή  κ. 

Σπυρίδωνα Σκλάβο και Του; υπηρετσύντε; 

στη δ ιεύ θ υ νσ η  Π ρ ο σ τα σ ία ;  /Αλλοδαπών 

Αξιωματούχων Και Ευπαθών Στόχων για 

την υποστήριξή του; κατά τη διάρκεια τη ; 

επίσκεψη; του Π ρέσ βη  τω ν Η .Π Α .  σ την  

Α θήνα  κ. J o i i r e y  F y a f f  στη Θ εσσαλονίκη.

0 κ. Δαυίδ Σαλτιέλ Πρόεδρος της Ισραηλινός 

Κοινότητας Θεσσαλονίκης ευχαριστεί τον Αρ

χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο 

Κωνσταντίνο Τσουβάλα, τον Γενικό Αστυνομικό 

Αιευδυντό Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγο Φώ

τιο  Αομζαρίδη και τα  στελέχη της Ελληνικός 

Αστυνομίας, διότι συνέβαλαν τα μέγιστα στην 

ασφαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωσή της 

επίσκεψης του Πρωθυπουργού του Ισραήλ 

κ. Μπένζαμιν Νετανιάχου στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κ· Μ α νόλη; ΖαχαριουδάΚη;, Πρόεδρο; 

Και η Έ φη Φλουρή, Γενική Γραμματέα; τη ; 

Διεθνού; Ένωση; /Αστυνομικών -  Ε λλη ν ι

κό  Εθνικό Τμήμα -  Τοπική Ένωση Ηρα

κλείου-, συγχαίρει όλου; του; /Αστυνομικού; 

που εργάστηκαν για τη διαλεύκανση τηε απα

γωγή; του επιχειρηματία Κ. ΓΗιχάλη Λεμπι- 

δάκη Και τη σύλληιμη τω ν απαγωγέων του.

Η κα Ολυμπία Μπισκηνη, Γενική Γραμματέας 

του Ομίλου «Φίλοι Αστυνομίας Αδηνών» και 

το Δ.Σ. συγχαίρουν τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ. και 

τους Αστυνομικούς που εργάστηκαν για την 

επιτυχή έκβαση της υπόδεσης απαγωγής του 

κ. Λεμπιδάκη.

Ο  Κ. Ν ικόλαο; Ζ ω γράφο;,/Αντιστράτηγο; 

ε.α. ΈΛ.ΑΣ, Σύμβουλο; /Ασφαλεία;, εκφ ρά 

ζει τα  συγχαρητήριά του στον Αρχηγό τη ; 

Έ Α.ΑΣ. Και στου; εμπλεκόμενου; Αστυνο

μικού;, για την σύλληφη των απαγωγέων 

του κ. Λεμπιδάκη.

0 κ. Θεόδωρος Γεωργόπουλος, Ταξίαρχος ε.α. 

συγχαίρει τον Αρχηγό της ΕόΛΣ. και όλους 

όσους συνετέλεσαν στην επιτυχή σύλληψη των 

απαγωγέων του κ. Μιχάλη Λεμπιδάκη.

Ο  Κ. Γιώ ργο; ΚουτλάΚη;, Επιθεωρητή; 

Σ -Α .Δ -  Αρχιπλοίαρχο; Εμπορικού Ναυτι

κού συγχαίρει το Αρχηγείο τη ; Ε Α  .ΑΣ. 

Και όλου; όσου; χειρίστηκαν την υπόθεση 

τη ; απαγωγή; του επιχειρηματία κ. (Φΐιχάλη 

Λεμπιδάκη.

Η κα Φωτεινή Νικολοπούλου συγχαίρει την 

Ελληνικό Αστυνομία γ ια  την απελευθέρωση 

του κ. Λεμπιδάκη.

Ο  Κ- βασ ίλε ιο ; Λ ιμπ ιτάκη; συγχαίρει την 

Ε Λ .Α Σ . για την διαλεύκανση και αναίμακτη 

απελευθέρωση του Κ. ΐΉιχάλη Λεμπιδάκη.

Η Κα Αντρια Παπαδσηούλσυ συγχαίρει την 

ΕΛ-ΑΣ. για του; χειρισμού; τη ; στην υπό

θεση Λεμπιδάκη

Η κα Αντρια Παπαδοπούλου συγχαίρει την 

ΕΛΑΣ. για τους χειρισμούς της στην υπόδε- 

ση Λεμπιδάκη. ■
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# ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΑΚ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Δ. Φιλοσόφου & Γλυκήδων
Τ.Κ. -  Πόλη: 452 21 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πληροφορίες: Μάρθα Πατταδοττούλου
Τηλ: 26510 34469
Fax: 26510 30967
M all: mail@qak.ioa.sch.gr

Βαθμός Ασφαλείας :
Να διατηρηθεί μέχρι:

Ιωάννινα 3-11-2017 

Αριθμός Πρωτοκόλλου :Φ.7/231

Προς
Τον Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας 
κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα 
Αντιστράτηγο 
Π. Κανελοττούλου 4 
Τ.Κ. 101 77 Αθήνα

Θέμα: «Ευχαριστήριος ετπστολή»

Κύριε Αρχηγέ,
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες για την τιμητική διάκριση που λάβαμε και το κλίμα 

συνεργασίας, σύμπνοιας, μεθοδικότητας και αλληλεγγύης της Ελληνικής Αστυνομίας με 
αφορμή την επιτυχημένη διεξαγωγή της έκθεσης παιδικής ζωγραφικής με θέμα: «Η ΟΔΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» στον εκθεσιακό χώρο ΓΑΚ-Ιστορικό 
Αρχείο Ηπείρου.

Η έκθεση ζωγραφικής, με την άριστη συνεργασία, των κ.κ. Κωνσταντίνου Σκούμα, 
Υποστράτηγου, Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Αστυνομίας Ηπείρου, του 
Ιωάννη Βασιλάκου, Διευθυντή Αστυνομίας Ιωαννίνων και Γεωργίου Αζέλη, Διοικητή Τροχαίας 
Ιωαννίνων είχε μεγάλη επιτυχία, όπως αποδεικνύει και η μεγάλη προσέλευση 8.000 ατόμων 
εκ των οποίων 4.000 ήταν μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Ο χώρος που αποπνέει ιστορία με τους οπλαρχηγούς της Ελληνικής Επανάστασης, τους 
έφππτους αξιωματικούς χωροφυλακής, οι οποίοι είχαν ως αποστολή τη δημόσια ασφάλεια και 
την καταπολέμηση της ληστείας, ανέδειξε το έργο της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία με τη 
«Συμμαχία για την Ελλάδα» εκπαιδεύει τους νέους, προστατεύει τον πολίτη και είναι 
θεματοφύλακας του δικαίου και των νόμων.

Με εκτίμηση

... r .. ·>

Αξτόττμε Κόρτε. καθηγητές « ρU *

t a r - r s j j s r ; · ·»*  "
ouvt^ S  ΐΓ' ς · . ^  εοάς προσωπικά ^ ^ ω Γ  ανθρώπων του

νόμου, εκ ε ίν η  *■ is 
Σ υ ν ε χ ίσ τε '11 
Με εκτίμΠ°Π 
ο Διευθυντής
Γ ^ κ ή ς / ^ τ ο η Χ β π τ ρ ο Χ Ρ ν σ ς .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yahoo.gr Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr

Τηλέφωνα : 210-5249884 ΦΑΕ: 210-5228253
Αρμόδιος :
Γενικός Γραμματέας
ΚΟΥΤΙ ΟΠΟΔΙΩΤΗΧ Οδυσσεύς Αντιστράτηγος ε.α.

Αθήνα 27-10-2017 

ΠΡΟΣ
Α.Ε.Α./ Επιτελικό Γρ. κ. Αρχηγού 

Ελληνικής Αστυνομίας 
κ. Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ.

Π. Κανελλοπούλου 4 Τ.Κ. 101 77

Κ. Α ρ χ η γ έ ,

Με την ευκαιρία της καθόλα επιτυχημένης επιχείρησης της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την απελευθέρωση του απαχθέν.ος επιχειρηματία κ. 
Μιχαήλ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ, εμείς οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας, 
που ανήκουμε στη μεγάλη, ενιαία και αδιαίρετη αστυνομική 
«οικογένεια», θέλουμε να εκφράσουμε τη χαρά μας μαζί με τα θερμά 
μας συγχαρητήρια στο πρόσωπό σας, ως Αρχηγού του Σώματος και σε 
όλα τα στελέχη, που οργάνωσαν, σχέδιασαν, διηύθυναν και έφεραν εις 
πέρας μία τόσο πολυσχιδή και δύσκολη υπόθεση.

Αποδεικνύεται ότι η Ελληνική Αστυνομία, διαθέτει το κατάλληλο 
έμψυχο δυναμικό, την επιστημονική οργάνωση, τη μεθοδικότητα, την 
επαγγελματική δεοντολογία, την επιχειρησιακή ικανότητα, την 
αφοσίωση στο καθήκον, την αγάπη στο αστυνομικό λειτούργημα και τη 
μεγάλη διάθεση προσφοράς στον Έλληνα πολίτη.

Όλα αυτά τα στοιχεία υπό τη δική σας καθοδήγηση και εποπτεία, 
βρήκαν την αρμονική τους έκφραση στη συγκεκριμένη υπόθεση, που 
στέφτηκε με το απόλυτα επιτυχές αποτέλεσμα, ήτοι, την απελευθέρωση 
του επιχειρηματία ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ, χωρίς να κινδυνεύσει ο ίδιος, ή άλλοι,

Η μεγάλη αυτή επιτυχία ενίσχυσε το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στο εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό, παράλληλα δε, προσέφερε 
αισθήματα ανακούφισης, χαράς και εμπιστοσύνης στους πολίτες προς 
την Ελληνική Αστυνομία, σε μια συγκυρία που η ελληνική κοινωνία 
δοκιμάζεται από την παρατεταμένη κρίση.

Η κρίση αυτή παρότι ασφαλώς έπληξε και πλήττει και τα στελέχη της 
Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τρόπο αδικαιολόγητο, αποδεικνύει ότι η 
Ελληνική Αστυνομία έχει τη δύναμη και τη θέληση να υπερβαίνει όλα 
τα εμπόδια, γιατί πάνω από όλα βρίσκεται το αίσθημα ευθύνης και η 
διάθεση προσφοράς στον Έλληνα πολίτη.

Ευχόμαστε η Ελληνική Αστυνομία να παραμείνει απερίσπαστη στο έργο 
της για να υπερασπίζεται την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία και τα 
ατομικά δικαιώματα, όπως αρμόζει σε μια ευνομούμενη χώρα και είναι 
βέβαιο ότι οι επιτυχίες αυτές θα συνεχισθούν, για το καλό της πατρίδας 
μας και του κοινωνικού συνόλου.

Ο
Γεν. Γραμματέας

ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσ'φ 
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ |

L
ΠΡΟΣ

TON K° ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Κ° ΝΙΚΟ ΤΟΣΚΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Ελένη Σιμιτζή Παπαχρήστου

(οδός Ερμού ap . Α* Αθήνα Τ.Κ. 10563)

Με την παρούσα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης νια την συμπαράσταση και την βοήθευτ πού μού 
2017 διά των αρμοδίων του από τά Γραφεία του Αρχηγείου ΕΛΑΣ, της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, καί Αμεσης Δράσης.

Επίσης να ευχαριστήσω και την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσε
ων της ΕΛΑΣ πού με «άκουσε» σε κάθε περίπτωση πού απευθύνθηκα 
εκθέτοντας «λάθη» κα, παραλείψεις ορισμένων πού δεν ενεργούσαν 

όπως προ βλέπεται.

Αθήνα, 8" Οκτωβρίου 2017 Η Υπογράφουσα

Κ  ·α- Α ΙΟ  Χ Ε IP C  Υ Ρ  Π  Κ  Ι' 
‘ • S s g jy g s S ·*  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Ταξίαρχο Κο Δ. Στεργιόττουλο 
Διευθυντή Αμεσης Δράσης Απικής 
Λ. Αλεξάνδρας 173 
115 22 
Αθήνα

Αθήνα, 20/09/2017

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Θέλω να σας συγχαρώ για την συνδρομή της Υπηρεσίας σας στην προσπάθεια του 
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου να πραγματοποιηθεί μεταμόσχευση καρδιάς στις 
19/09/2017, σε δίχρονο ασθενή, ο οποίος έπασχε από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και 
βαρειά καρδιακή ανεπάρκεια.

θα  σας παρακαλούσα επίσης να διαβιβάσετε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας στον Επόπτη 
Τηλεφωνικού Κέντρου Αστυφύλακα κ. I. Βλέτση ο οποίος συντόνισε η ν  διαδικασία με την 
διάθεση δυο μοτοσικλετών καθώς και στο πλήρωμα αυτών το οποίο απαρτίζεται από τους 
κ.κ. Α. Χριστοδούλου. Αστυφύλακα και X Τζίμας, Αστυφύλακα από την Ομάδα «ΔΙΑΣ» και 
στους Ειδικούς Φρουρούς κ. κ. Μ. Στράλη και X. Μπελούμπαση, οι οποίοι μετέφεραν με 
ταχύτητα και ασφάλεια π)ν Μεταμοσχευτική Ομάδα και το καρδιακό μόσχευμα από το Π. Γ. Ν. 
«Αττικόν» προς το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.

Ο ασθενής μας. ηλικίας 51 ετών, έχει μέχρι στιγμής ικανοποιητική μετεγχειρητική πορεία.

Με τιμή,

Σ. Αδαμόπουλος
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
► Επιμέλεια: Αρχ/κας Τρίκκας Ανασιόσιος

Τέκνα Αστυνομικών
π ου π έ τ υ χ α ν  σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ |

ΑΒΡΑΜΗ Χριστίνα ΑΤΕΙ Ιονίων Νόσων ΑΒΡΑΜΗΣ Δημότριος Υ/Α' - ΑΕΑ / Δ-νση Οικονομικών

ΑΔΑΜ Ευθαλία Τμ. Ιστορίας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΑΔΑΜ Βασίλειος Αρχ/κας - Α.Τ. Βέλους - Βόχας

ΑΖΑΚΑ Ευαγγελία Τμ. Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Αθηνών ΑΖΑΚΑΣ Ιωάννης Υ/Α’ - Α.Τ, Διρφύων - Μεσσαπίων

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗ Ειρήνη-Νεφέλη Τμ. Ιστορίας & Εθνολ. - Δημ. Πανεπ. Θράκης ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Φίλιππος Αρχ/κας - ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας

ΑΛΕΛΗΣ Τιμόθεος Μηχαν. Πληροφορικής - ΤΕΙ Αθήνας ΑΛΕΛΗΣ Θεοδόσιος Ανθ/μος ε.α.

ΑΛΕΞΑΚΗΣ Κων/νος Τμ. Λογιστ. & Χρημ/κής Ηρακλείου ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ Αριστέα Αρχ/κος - Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Στυλιανό Διατροφολογίας -Διαιτολογίας - ΤΕΙ Καρδίτσας ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - ΤΜΔ Λάρισας

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία Νοσηλευτική - ΤΕΙ Διδυμοτείχου ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Α.Τ. Προμαχώνα

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλικό Τμ. Λογοθεραπείας - ΤΕΙ Πελοπόννησου ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Διονύσιος Υ/Β' - Α.Τ. Μεγαλόπολης

ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ Αθανασία Σχ. Ιστορίας - Εθνολογίας - Πανεπ. Θράκης ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας -  Τ.Α. Κιλκίς

ΑΝΑΓΝΟΣΤΑΚΗ Ναυσικά-Μαρία ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ευάγγελος Α.Δ. - Δ.Α. Ηλείας Επιτελείο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Κων/νος Αρχειον. Βιβλιοθ/μίας & Μουσ/γίας - Πανεπ. Πελοπόννησου ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ευάγγελος Α.Δ. - Δ.Α. Ηλείας Επιτελείο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Κων/νος-Δαμιανός Μηχαν. Μηχανικών - ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Ιωάννης Υ/Α' - Τ.Τ. Κορίνθου

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολ. - Πανεπ. Αθηνών ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Σ. Μεθάνων

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Κων/νος Τμ. Μουσ. Επιστ. & Τέχνης - Πανεπ. Πακεδονίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χρήατος Αρχ/κας - Τ.Σ.φ. Προμαχώνα

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Ευάγγελος Λογιστικής & Χρημ/κής - Πανεπ. Μακεδονίας ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας - Δ.Α. Ηρακλείου Επιτελείο

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος Τμ. Ηλεκτρ. Μηχανικών - ΤΕΙ Κρήτης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Υ/Β' ε.α.

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΠΟΥΛΙΩΤΟΥ Ελένη Υ/Α - Ίδρυμα Εξοχές

ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗ Ειρόνη Φυσικοθεραπείας - ΤΕΙ Αθήνας ΑΝΤΩΝΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ Ηλίας Ανθ/μος ε.α.

ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ Μαρία Τμ. Ιστορίας & Αρχαιολ. - Πανεη. Κρήτης ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ Κων/νος Ανθ/μος ε.α.

ΑΠΑΤΖΙΔΟΥ Ελευθερία Νομική Θεσσαλονίκης ΑΠΑΤΖΙΔΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Δοϊράνης

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Βασιλικό Χημείας - Πανεπ. Αθήνας ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Ήλιδας

ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Υπαστ. - Τ.Τ. Πύργου

ΑΡΕΤΟΣ Νικόλαος Σχολή Αστυφυλάκων ΑΡΕΤΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας - ΤΣΦ Άνω Πωγωνίου

ΑΣΤΟΓΛΟΥ Σοφία Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΑΣΤΟΓΛΟΥ Δημήτριος Υ/Β' - Υ.Ε.Ε.Β/Ε

ΒΑΒΑΤΖΙΑΝΗ Γεωργία Εργοθεραηείας - ΤΕΙ Αθηνών ΒΑΒΑΤΖΙΑΝΗΣ Αυγερινός Υ/Α' - Α.Τ. Περιφέρειας Σερρών

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος Τμ. Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Πελοποννήσου ΒΑΓΓΕΛΗΣ Θεόδωρος Αρχ/κας -  ΤΑΔ Ιωαννίνων

ΒΑΛΑΩΡΑΣ Αγαθοκλός-Ιωάννης Οργ. & Διοικ. Επιχ/σεων - Πανεπ. Μακεδονίας ΒΑΛΑΩΡΑΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - Τ.Τ. Λάρισας

ΒΑΛΕΡΑΣ Βασίλειος Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφ. - Πανεπ. Ιωαννίνων ΒΑΛΕΡΑΣ Μηνάς Αρχ/κας - ΤΣΦ Άνω Πωγωνίου

ΒΑΜΒΑΚΑΣ Δημότριος Οργαν. & Διοικ. Επιχ/σεων - Πανεπ. Πειραιά ΖΙΑΜΠΑΡΑ Χρυσούλα Αρχ/κας-ΑΕΑ /  Δ.Α.Π.

ΒΑΡΕΛΑΣ Ευστράτιος Ιστορ. & Εθνολογίας - Δημ. Πανεπ. Θράκης ΒΑΡΕΛΑΣ Ευθύμιος Ανθ/μος ε.α.

ΒΑΣΙΛΑΚΗ Αικατερίνη Μαθηματικό Πάτρας ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Γεώργιος Υ/Α' - Α.Τ. Νάξου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιάσωνας Τμ. Δημοτ. Εκπ/σης - Πανεπ. Ιωαννίνων ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αναστάσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Μετσόβου

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χαράλαμπος Τμ. Οργάν. & Διοικ. Επιχ/σεων - Οικ. Πανεπ. Αθηνών ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Βησσαρίων Αρχ/κας - Α.Τ. Ιτέας

ΒΟΓΚΛΗ Γεωργία Τμ. Διεθν. Ευρωπ. & Περιφ. Σπουδών - Πάντειο Πανεπ. ΛΑΛΑ Παναγιώτα Ανθ/μος - Υ.Α. Ιωαννίνων

ΒΟΪΒΟΛΑ Στέλλα Λογοθεραπείας - ΤΕΙ Ηπείρου ΒΟΪΒΟΛΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Α.Τ. Εχίνου

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Σταμάτιος Σχ. Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Εμμανουήλ Υ/Β' ε.α.

ΓΑΛΑΝΟΥ Ευαγγελία Παιδαγ. Τμήμα Δημοτ .Εκπ/σης - Πανεπ. Θεσσαλίας ΓΑΛΑΝΟΣ Θεόδωρος Αρχ/κας - ΓΕΠΑΔ Νοτ.Αιγαίου

ΓΑΛΛΙΟΣ Κων/νος Σχ. Διοικ. Επιχ/σεων - ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΓΑΛΛΙΟΣ Ιωάννης Υ/Α' - Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημότριος Οικον. Επιστ. - Πανεπ. Θράκης ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Στυλιανός Αρχ/κας - Α.Τ. Αγιός

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σάββας Σχ. Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κυριάκος Αρχ/κας - Α.Τ, Σταυρούπολης

ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ Βλαδίμηρος-Ιωάννης Τμ. Οικονομ. Επιστημών - Πανεπ. Κρήτης ΓΙΑΛΕΣΑΚΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Α.Τ. Αερολ. Κω

ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Άννα Παδαγωγικό Θεσσαλίος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος Ανθ/μος ε.α.

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτης Τμ. Διοικ. Εποι/σεων - Γρεβενά ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αρχ/κας- Α.Τ. Νάξου

ΠΑΤΡΑΣ Αθανάσιος Μηχαν. Πληροφορικής - ΤΕΙ Δυτ.Ελλάδας ΠΑΤΡΑΣ Ανδρέας Ανθ/μος ε.α.
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

I  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΤΣΑΣ Δημήτριος Σχ. Μονίμων Υπαξ/κών Αεροπορίας ΓΙΤΣΑΣ Αντώνιος Αρχ/κας - Α.Τ. Λάρισας
ΓΙΩΡΗ Κων/να Παιδαγ. Δημ. Εκπαιδ. - Δημ. Πανεπ, Θράκης ΓΙΩΡΗΣ Πασχάλης Α/Υ' - Δ.Α. Ξάνθης Επιτελείο
ΓΚΕΛΗ Αικατερίνη Αρχιτεκτονική - Πανεπ. Ιωαννίνων ΓΚΕΛΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - ΤΣΦ Κόνιτσας
ΓΚΙΚΑΙ Δημήτριος Τμ. Οικονομ. Επιστημών - Πανεπ. Οεσ/νίκης ΓΚΙΚΑΣ Ευάγγελος ΑΛ" - Δ.Α. Ξάνθης Επιτελείο
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗ Μαρία Παιδαγωγική - Πανεπ. Θεσσαλίας ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης Π.Υ. - Α.Τ. Σαλαμίνας
ΓΚΟΥΝΕΛΑΙ Κων/νος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών ΓΚΟΥΝΕΛΑΣ Αθανάσιος Υ/Β' ε.α.
ΓΚΟΥΓΟΥΜΗ Ευδοκία Κοινών. Διοίκησης & Πολ. Επιατ. - Δημ. Πανεπ. Θράκης ΓΚΟΥΤΟΥΜΗΣ Ευθύμιος Υ/Β' ε.α.
ΓΚΡΕΚΟΣ Ευάγγελος Μαθηματικό Ιωαννίνων ΓΚΡΕΚΟΣ Νικόλαος Υ/Β' - Τ.Τ. Κιλκίς

ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Τμ. Μηχαν. Μηχανικών - ΤΕΙ Κοζάνης ΓΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Υ.Π.Α.Α. & Ε.Σ.
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ Χρυσαυγή Χημείας - Πανεπ. Πατρών ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Πηνειού
ΓΟΥΡΝΟΠΑΝΟΣ Ανδρέας Τμ. Λογιστ. & Χρημ/κής - ΤΕΙ Ηπείρου ΓΟΥΡΝΟΠΑΝΟΣ Σωτήριος Ανθ/μος - Δ.Α. Ιωαννίνων Επιτελείο
ΓΟΥΤΙΔΗΣ Μάριος Τμ. Πληροφορικής - Πανεπ. Ιονίου ΓΟΥΤΙΔΗΣ Γεώργιος Α/Α ' - Α.Τ, Σιδηροκάστρου
ΔΑΛΙΕΤΟΙ Αλέξανδρος-Νικόλαος Τμ. Μηχαν. & Τεχν. Αεροσκαφών - ΤΕΙ Χαλκίδας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας Αρχ/κας - Α.Τ. Κορυδαλλού
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Αθανασία Μαθηματικό - Πανεπ. Κρήτης ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Α /Δ '- Δ.Α. Δυτ. Αττικής
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Στυλιανό Τμ. Διεθνών & Ευρωπ. Σπουδών - Πανεπ. Πειραιά ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Α /Δ '- Δ.Α. Δυτ. Αττικής
ΔΕΔΟΥΣΗ Καλλιόπη Τμ. Διοικ. & Οργαν. Επιχ/σεων - Οικ. Πανεπ. Αθηνών ΔΕΔΟΥΣΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Α.Τ. Ερμιονίδας

ΔΕΡΑΤΣΑ Νικολέπα-Αθηνά Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΥ Βασιλική 
ΔΕΡΑΤΣΑΣ Κυριάκος

Α/Β' - Α.Τ. Κηφισιάς 
Α/Υ' ε.α.

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Αλέξανδρος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Νικόλαος Ανθ/μος ε.α.
ΔΗΜΕΑΣ Γεώργιος Ιατρική - Πανεπ. Θράκης ΔΗΜΕΑΣ Εμμανουήλ Υ/Α' - Κλ. Αλλοδ. & Προστ. Συνόρων
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος Ηλεκτρ. Μηχανικών - Μετά. Πολυτεχνείο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας - Α.Τ. Αγ. Βαρβάρας
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα Παιδαγωγικό - Πανεπ. Αιγαίου ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Υηοδ.Ασφ.Σερρών
ΔΗΜΟΣ Ιωάννης Φυσικό Ιωαννίνων ΔΗΜΟΣ Νικόλαος Π.Υ. - Α.Τ. Ιωαννίνων
ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ Κων/νος Ηλεκτρ. Μηχαν. - ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΔΟΡΜΠΑΡΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης Χημείας Ιωαννίνων ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ Στέφανος Α/Υ' - Α.Τ. Κιλκίς
ΔΟΥΜΑΝΗ Γεωργία Σχ. Φιλοσ. Παιδαγ. & Ψυχολογίας Ιωαννίνων ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Ανδρομάχη Αρχ/κας - Υ.Ε.Ε.Β/Ε

ΔΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Χημικών Μηχαν. - Πανεπ. Θεσσαλονίκης ΔΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Α.Τ. Ν. Ζίχνης

ΔΡΟΥΒΗΣ Νικόλαος Σχολή Αστυφυλάκων ΔΡΟΥΒΗΣ Στέφανος Αρχ/κας - Α.Τ. Πωγωνίου
ΔΡΟΥΛΙΑ ΑΒηνά Χημικό Πάτρας ΔΡΟΥΛΙΑΣ Διονύσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Τρίπολης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μιχαήλ Τμ. Διοικ. Συστημ. Εφοδιασμού - ΤΕΙ Στερεός Ελλάδας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Παναγιώτης Αρχ/κας - Τμ. Επιστροφών
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κων/νος Τμ. Φιλολογίας - Πανεπ. Ιωαννίνων ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Τ.Τ. Ιωαννίνων

ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ Δήμητρα - Στεφανία Συντηρ. Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης - Πανεπ. Δυτ.Αττικής ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Στέφανος Αρχ/κας - Δ. Αμ .Δρ. Αττικής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γεώργιος Ανώτατο Εκη. Ίδρυμα Πειραιά ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Χρήστος Αρχ/κας - Α.Τ. Μαντουδίου
ΖΑΒΒΟΥ Ιωάννα Σχ. Μον. Υπαξ/κών Ναυτικού ΖΑΒΒΟΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Τ.Τ. Ναυπλίου
ΖΑΡΑΒΕΛΑ Χριστίνα Τμ. Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Ιωαννίνων ΖΑΡΑΒΕΛΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Υ.Α. Ιωαννίνων
ΖΑΡΑΝ ΙΚΑ Διονυσία Τμ. Διοικ. Επιχ/σεων - ΤΕΙ Κοζάνης ΖΑΡΑΝΙΚΑΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Δ.Α. Ιωαννίνων Επιτελείο

ΖΑΧΑΡΙΑ Αιμιλία Μαθηματικό Πάτρας ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σπυρίδων 
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ Παναγιώτα

Αρχ/κας ε.α.
Αρχ/κας - Α.Τ. Κορίνθου

ΖΗΚΟΥ Παναγιώτα Πολιτικών Μηχανικών - ΤΕΙ Θεσσαλίας ΖΗΚΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Ζαγορίου
ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ Αννα Γαλλική Φιλολογία - Πανεπ. Θεσ/νίκης ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ Ευάγγελος Υ/Α - Τ.Μ.Δ. Λαμίας

ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ Χρυσούλα-Μαρία Τμ. Ψυχολογίας - Πανεπ. Ρέθυμνου ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ Ευάγγελος Υ/Α - Τ.Μ.Δ. Λαμίας

ΖΗΣΗ Παναγιώτα Τμ. Διοίκησης Επιχ/σεων Μον. Υγείας & Πρόνοιας - ΑΕΙ Αθήνας ΖΗΣΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Τ.ΕΙΔ.Α.Ε. Λαγονησίου
ΖΙΩΡΗ Όλγα Σχολή Αστυφυλάκων ΖΙΩΡΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Τ. Ιωαννίνων
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗΣ Χριστόφορος Φυσικό - Πανεπ. Κρήτης ΘΑΛΑΣΣΙΝΑΚΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας - Υ.Α. Ηρακλείου
ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ Χρυσούλα Επιατ. Τροφ. & Διατροφής - Πανεπ. Αιγαίου ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ Ανδρέας Α/Υ' ε.α.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Κων/νος Τμ. Πληροφορικής - Πανεπ. Ιωαννίνων ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χρήστος Αρχ/κας - Α ' ΤΣΦ Δελβινακίου
ΙΣΑΛΟΓΛΟΥ Σοφία Σχ .Τεχν. - Γεωπ. & Τεχν. Τροφίμων - ΤΕΙ Ανατ. Μακεδονίας ΙΣΑΛΟΓΛΟΥ Ιωάννης Α/Β' - Τμ. Αλλοδ. Πειραιά
ΙΧΤΙΑΡΗΣ Ευάγγελος Οικονομικών Επιστημών - Πανεπ. Μακεδονίας ΙΧΤΙΑΡΗΣ Στέφανος Αρχ/κας - Τ.Τ. Σερρών

ΚΑΪΝΑΝΑ Ελένη Τμ. Πληροφορικής - Αριστ. Πανεπ. θεσ/νίκης ΚΑΙΝΑΝΑΣ Χρήστος Αρχ/κας - Υ.Α. Λάρισας Τ.Δ.Ν.
ΚΑΙΤΗ Μαρία Ναυτιλίας & Επιχ. Υπηρ. - Πανεπ. Αιγαίου ΚΛΙΤΗΣ Αντώνιος Αρχ/κας - Α.Τ. Μαστιχοχωρίων

ΚΑΛΑΜΙΔΑ Παναγιώτα Μαιευτική - ΤΕΙ Αθηνών ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ Νικόλαος Υ/Α' - Τμ. Αλλοδ. Β/Α Αττικής
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ |

ΚΑΛΑΦΑΤΗ Αθηνά-Καλυψώ Μαιευτική - ΑΤΕΙ θεσ/νίκης ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Α.Τ. Αγιός

ΚΑΜΕΛΙΔΟΥ Ζωή Μαθηματικό Θεσσαλονίκης ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Ιωάννης Υ/Β '- Υποδ.Ασφ.Σερρών

ΚΑΜΠΑΝΟΥ Αναστασία Επιστήμης & Τεχν. Υλικών - Πανεπ. Κρήτης ΚΑΜΠΑΝΟΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας - Δ.Α. Λασιθίου / Επιτελείο

ΚΑΝΕΛΛΟΥ Μαριάνθη Σχ. Ρωσικής Γλώσσας & Φιλολ. - Πανεπ. Αθήνας ΚΑΝΕΛΛΟΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Α.Τ. Σηερχιάδας

ΚΑΞΗΡΗ Μαρία Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών - Πανεπ. Τρίπολης ΚΑΞΗΡΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Α.Τ. Μαστιχοχωρίων

ΚΑΡΑΚΟΣ Χρηστός Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΡΑΚΟΣ Φώτιος Αρχ/κας - ΟΕΠΤΑ Ξάνθης

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Οργ. Διοίκησης Επιχ/σεων - Πανεπ. Μακεδονίας ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ Ελένη Α/Β' - Τμ. Τουρ. Αστ. Ηρακλείου

ΚΑΡΑΜΑΤΣΙΔΟΥ Παρασκευή Μαιευτική - ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΚΑΡΑΜΑΣΙΔΗΣ Χαράλαμπος Αρχ/κας - ΠΡΟΚΕΚΑ Ξάνθης

ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ Ελευθερία Τμ. Ιστορ. & Αρχαιολογίας - Πανεπ. Κρήτης ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ Κων/νος Αρχ/κας - Σχ. Μετ. & Επιμ. Βορ. Ελλάδας

ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ Ιωάννης Διοικ. Επιχ/σεων - ΤΕΙ Κοζάνης ΚΑΡΑΤΑΪΡΗΣ Νικόλαος Αρχ/κας - ΤΜΔ Λάρισας

ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ Γεώργιος Ιστορ. Αρχαιολ. & Διαχ. Πολιτ. Αγαθών - Πανεπ. Πελοηοννήσου ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ Ιωάννης Υπαστ. - Δ.Α. Ηλείας Επιτελείο

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ραφαήλ-Γεώργιος Χημικό Πάτρας ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Κων/νος Αρχ/κας - Τ.Α. Άργους

ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Κων/νος Μον. Υπαξ/κών Αεροπορίας ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Παναγιώτης Αρχ/κας - Δ.Α. Ηλείας (Επιτελείο)

ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ Κων/νος Κοιν. Διοίκησης & Πολιτ. Επιστήμης - Πανεπ. Κομοτηνής ΚΑΣΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης Υ/Α' ε.α.

ΚΑΤΣΑΝΟΥ Νικολέτα Πολιτικής Επιστ. & Δημ.Διοίκηαης - Πανεπ. Αθηνών ΚΑΤΣΑΝΟΣ Αιμίλιος Αρχ/κας - Α.Τ. Ελασσόνας

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Δημήτριος-Μάριος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΠΕΚΑ Σπυριδούλα Αρχ/κας - ΤΑΔ Ιωαννίνων

ΚΑΤΣΕΤΑΣ Κων/νος Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφ. - Πανεπ. Ιωαννίνων ΚΑΤΣΕΤΑΣ Πέτρος Αρχ/κας - ΤΣΦ Κόνιτσας

ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗ Μαρία-Αθανασία Μηχανικών Επιστ. Υλικών - Πανεπ. Ιωαννίνων ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ Χαράλαμπος Υ/Α' - Τ.Α. Άργους

ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ Ευάγγελος Μαθηματικών & Εφαρμ. Μαθημ. - Πανεπ. Κρήτης ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ Νεκτάριος Αρχ/κας - Τ.Δ.Α. Σητείας

ΚΑΤΣΟΥΛΗ Όλγα Αγγλικής Φιλολογίας - Πανεπ. Αθηνών ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Φώτιος Αρχ/κας - Α.Σ. Βαρθολομιού

ΚΑΦΑΤΟΣ Εμμανουήλ Φιλοσ. & Κοιν. Σπουδών Ρέθυμνου ΚΑΦΑΤΟΣ Κων/νος Αρχ/κας - Α.Τ. Αστερουσίων Ηρακλ.Κρήτης

ΚΑΦΟΥΣΙΟΣ Γεώργιος Νοσηλευτική - ΤΕΙ Πάτρας ΓΙΑΟΥΡΤΑ Καλλιόπη Π.Υ. - Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης

ΚΑΨΑΛΑΚΗ Ειρήνη-Χρυσοβ.-Ευαγγ. Σχ. Τεχν. Εφαρμογών Γεωπόνων - ΤΕΙ Κρήτης ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Α/Β' ε.α.

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Αντώνιος Σχ. Τεχν. Εφαρμογών Γεωπόνων - ΤΕΙ Κρήτης ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Α/Β' ε.α.

ΚΕΡΑΜΑΣ Αθανάσιος Τμ. Πληροφορικής - Πανεπ. Πειραιά - Αστ/κας - Α.Τ. Αγ. Ιωάννη Ρέντη

ΚΗΠΟΥΡΙΔΟΥ Ευανθία-Ειρήνη Οικον. Επιστ. - Αριστ. Πανεπ. θεσ/νίκης ΚΗΠΟΥΡΙΔΗΣ Αλκιβιάδης Αρχ/κας - Δ.Α. Κιλκίς Επιτελείο

ΚΙΤΙΙΟΣ Αλέξανδρος Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφ. - Πανεπ. Ιωαννίνων ΚΙΤΣΙΟΣ Απόστολος Αρχ/κας - Α.Τ. Ζαγορίου

ΚΙΤΣΙΟΥ Γεωργία Νομική Κομοτηνής ΚΙΤΣΙΟΣ Δημήτριος Υ/Α' - Υ.Α. Λάρισας

ΚΛΑΔΗ Βασιλική Τμ. Διοικ. Επιχ/σεων - Πανεπ. Αιγαίου ΚΛΑΔΗΣ Παναγιώτης Ανθ/μος - Υ.Α.Μ.Κ.Π.Π.

ΚΟΕΝΤΑ Αναστασία Αγρονόμων & Τοπογρ. Μηχαν. - Αριστ. Πανεπ. Θεσ/νίκης ΚΟΕΝΤΑΣ Βασίλειος Αρχ/κας - Α.Τ. Παιονίας

ΚΟΙΛΙΑΡΗ Δημητρία Αισθητ. & Κοσμηματολογίας - ΤΕΙ Αθήνας ΤΣΟΥΚΑΡΗ Καλλιόπη Αρχ/κας - Υ.Α. Χίου

ΚΟΙΝΗΣ Γεώργιος Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ΚΟΙΝΗΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Τ.Α. Τρίπολης

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος Χημικών Μηχαν. - Πανεπ. Πάτρας ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος Ανθ/μος ε.α.

ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ειρηναίος Σχολή Ευελπίδων ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δημήτριος Υ/Α' ε.α.

ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ Σταματία Τμ. Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Πελοηοννήσου ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Ευάγγελος Υ/Α' -  ΤΣΦ Κόνιτσας

ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ Μαρίνα Τμ. Φιλοσ. Παιδαγ. & Ψυχολ. - Πανεπ. Ιωαννίνων ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Τ.Τ. Άμφισσας

ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Άγγελος Κτηνιατρική Σχολή - Πανεπ. Θεσσαλίας ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος Αρχ/κας-Τ.Μ.Δ. Λαμίας

ΚΟΤΤΑΣ Κων/νος Τμ. Ηλεκτρ. Μηχαν. & Μηχαν. Υπολογιστών - Πολυτ. Κρήτης ΚΟΤΤΑΣ Γεώργιος Αρχ/κας - A.T. Κρεστενων

ΚΟΥΒΑΡΑ Μαρία - Άννα Ψυχολογία - Πάντειο Πανεπ. Αθηνών ΚΟΥΒΑΡΑΣ Πέτρος Αρχ/κας - Δ.Α. Αρκαδίας Επιτελείο

ΚΟΥΛΙΣΟΓΛΟΥ Αντωνία Παιδαγωγικό Θράκης ΚΟΥΛΙΣΟΓΛΟΥ Βίκτωρ Αρχ/κας - Α.Τ. Σερρών (ΔΙΑΣ)

ΚΟΥΝΙΟΥ Ιωάννα Τμ. Πληροφορικής - Αριστ. Πανεπ. Θεσ/νίκης ΚΟΥΝΙΟΣ Χρήστος Αρχ/κας - Α.Τ. Σιδηροκάστρου

ΚΟΥΡΤΗ Διονυσία Μαθηματικό Ιωαννίνων ΚΟΥΡΤΗΣ Χρήστος Υ/Α' - Τ.Σ.Φ. Ξάνθης

ΚΟΥΡΤΗ Σοφία Παιδαγωγικό Ειδ. Αγωγής (Βόλος) ΚΟΥΡΤΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας- Α.Τ. Νάξου

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ Στυλιανή Παιδαγ. Δημ. Εκπαιδ. - Πανεπ. Αιγαίου ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης

ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑΣ Κων/νος Εφ. Μαθηματικών & Φυσ. Επιστημών - Εθν. Μετσ. Πολυτεχνείο ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΑΣ Θεοφάνης Αρχ/κας - ΑΕΑ / Δ.Α.Π.

ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Μηχαν. - Μηχανικών - ΤΕΙ Χαλκίδας ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Τρύφωνας Υ/Α' - Τμ. Αλλοδ. Β/Α Αττικής

ΚΡΥΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Άρτεμις Δασοπονίας & Διαχ. Φυσ. Περιβαλλ. - ΤΕΙ Αν. Μακεδ. & Θράκης ΚΡΥΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αρχ/κας - Τ.Τ.Α. Αγ.Νικολάου Κρήτης

ΚΥΡΙΑΖΗ Αναστασία Τεχν. Πετρ. & Φυσ. Αερίου - ΤΕΙ Ανστ. Μακεδ. & Θράκης ΑΜΑΛΙΩΤΗ Σοφία Ανθ/μος - Α.Τ. Σερρών

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θεμιστοκλής Διοικ. Τουριστ. Επιχ/σεων & Επιχ. Φιλοξενίας - ΤΕΙ Θεσσαλίας ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ιπποκράτης Ανθ/μος ε.α.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ Χαράλαμπος Τμ. Τεχν. Γεωπόνων - ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΚΥΡΙΤΣΗΣ Χρήστος Α/Υ' - Τ.Τ. Άμφισσας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ Μαρία-Ιωάννα Παιδαγωγικό Ρεθύμνου ΚΩΝΙΤΑΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης Α/Β' ε.α.
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I ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

I  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Αποστολία Λογιστικής & Χρημ/κής - ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος ε.α.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Πελοποννήσου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Α.Τ. Τρίπολης

ΛΑΓΙΟΣ Γεράσιμος Διοίκηση Επιχ/σεων - Πανεπ. Πειραιά ΛΑΓΙΟΣ Χρήστος Αρχ/κας - Τμ. Τουρ, Αστ. Ηρακλείου

ΛΑΓΙΟΥ Ευαγγελία Τμ. Μηχαν. Φυσ. Πόρων & Περιβ. Χανίων ΠΑΝΑΓΟΥ Αικατερίνη Αρχ/κας - Δ.Α. Φθιώτιδας

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ θωμάς ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Θεοφάνης Αρχ/κας - Α.Τ. Ξάνθης

ΛΑΖΟΥ Αλεξάνδρα Χημικό Ιωαννίνων ΛΑΖΟΣ Θεόδωρος Αρχ/κας - ΤΑΔ Ιωαννίνων

ΛΑΙΝΑΣ Ευστάθιος Σχ. Μονίμων Υπαξ/κών Αεροπορίας ΛΑΙΝΑΣ Δημήτριος Αρχ/κας - Α.Τ. Δομοκού
ΛΑΜΠΟΣ Φώτιος Σχ. Δημ.Διοίκησης - Πάντειο Πανεπ. ΛΑΜΠΟΣ Ιωάννης Υ/Β' - Α.Τ. Ιτέας

ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Κων/νος Ακαδ. Εμπορ. Ναυτικού Πρέβεζας ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - ΤΑΔ Ιωαννίνων

ΛΑΜΠΡΟΥ Ιωάννης Επιστήμης Υπολογιστών - Πανεπ.Κρήτης ΛΑΜΠΡΟΥ Σπυρίδων Αρχ/κας - Β' ΤΤ Αυτ. Φθιώτιδας

ΛΕΝΤΗ Όλγα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης ΛΕΝΤΗΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Δωδώνης

ΛΕΤΣΟΥ Μαργαρίτα Τμ. Λογοθεραπείας - ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΛΕΤΣΟΣ Επαμεινώνδας Αρχ/κας - Α.Τ. Δωρίδος
ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ Σχ. Τεχν.Εφαρμ. - ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης Α/Υ' - Α.Τ. Κηφισιάς

ΛΙΑΡΤΣΗΣ Δπμήτριος Τμ. Επιστ. Εκηαιδ. της Προσχ. Ηλικίας - Πανεπ. Αλεξανδρούπολης ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΛΙΑΡΤΣΗΣ Αναστάσιος Αρχ/κας - Α.Τ. Γουμένισσας

ΛΥΡΑΚΗΣ Στυλιανός Τμ. Μηχαν. Οικον. & Διοικ. - Πανεπ. Αιγαίου ΛΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αρχ/κας - ΤΑΕ Λασιθίου

ΛΩΛΗ Μαρία-Σοφία Νομική Αθηνών ΛΩΛΗΣ Ελευθέριος Υπαστ. ε.α.

ΜΑΚΡΗ Θεώνη Αρχιτεκτονική - Αριστ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης ΜΑΚΡΗΣ Απόστολος Αρχ/κας - Δ.Α. Λάρισας Επιτελείο
ΜΑΛΑΜΑΣ Κων/νος Πληροφορικής & Τηλεπ/νιών (Αθήνα) ΜΑΛΑΜΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας- Α.Τ. Νάξου

ΜΑΛΙΑΡΟΣ-ΡΑΪΖΗΣ Κοσμάς Μηχαν. Μηχανικών - Πολυτενχ. Σχολή Κοζάνης ΜΑΛΙΑΡΟΣ-ΡΑΙΖΗΣ Αριστοτέλης Ανθ/μος ε.α.

ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ειρήνη Φαρμακευτική Πάτρας ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος Αρχ/κας - Τ.Α. Ξάνθης
ΜΑΝΑΣΗΣ Κων/νος - Ραφαήλ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΑΝΑΣΗΣ Χρήστος Αρχ/κας - Α.Τ. Κω

ΜΑΝΕΛΑΣ Ιωάννης Οικονομικών Επιστημών - Πανεπ. Αθήνας ΜΑΝΕΛΑΣ Ταξιάρχης Αρχ/κας - Τ.Α.Δ. Λαμίας

ΜΑΝΗΣ Ιωάννης Διοίκηση Επιχ/σεων - ΤΕΙ Καβάλας ΜΑΝΗΣ Σταύρος Αρχ/κας - Τ.Σ.Φ. Δοϊράνης
ΜΑΝΘΟΣ Ηλίας Τμ. θεατρικών Σπουδών - Πανεπ. Πατρών ΜΑΝΘΟΣ Αντώνιος Αρχ/κας - Α.Τ. Ιωαννίνων

ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ Μαρία - Ελένη Σχολή Αστυφυλάκων ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Φανούριος Αντιστράτηγος ε.α.

ΜΑΝΟΣ Παναγιώτης Φιλολογίας - Πανεπ. Αθήνας ΜΑΝΟΣ Αναστάσιος Ανθ/μος ε.α.

ΜΑΝΟΥΔΗ Μαρία Τμ. Ρωσικής Γλωσ. & Φιλολ. Σλαβικών Σπουδών - Πανεπ. Αθηνών ΜΑΝΟΥΔΗΣ Κων/νος Αρχ/κ/ας - Α.Τ. Μεγαλόπολης

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Βασίλειος Οικονομικών Επιστημών - Πανεπ. Θεσσαλίας ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Ηλίας Αρχ/κας - Τ.Α. Ξάνθης

ΜΑΡΑΓΚΟΣ Αντώνιος Διοικ. Τουριστ. Επιχ/σεων & Επιχ. Φιλοξενίας - ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΜΑΡΑΓΚΟΣ Φραγκίσκος Αρχ/κας- Α.Τ. Ερμούηολης

ΜΑΡΑΟΩΝΙΤΗΣ Γεώργιος Σχ. Μονίμων Υπαξ/κών Αεροπορίας ΜΑΡΑΟΩΝΙΤΗΣ Μιχαήλ Υ/Β' - Α.Τ. Προμαχώνα

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Ιωάννης Τμ. Λογιστικής - ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δαφνούλης Αρχ/κας - Υποδ. Ασφ. Σερρών
ΜΑΡΚΑΚΗ Ειρήνη Οπτικής & Οπτομετρίας - ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ιωάννης Ανθ/μος ε.α.

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να Επιστ. Τροφ. & Διατροφής - Γεωπον. Πανεπ. Αθηνών ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Φίλιππος Π.Υ. - Α.Τ. Ήλιδας

ΜΑΡΟΥΛΑ Αλεξάνδρα-Μαρία Μον. Υπαξ/κών Αεροπορίας ΜΑΡΟΥΛΑΣ Νικόλαος Αρχ/κας - Τ.Α. Ξάνθης

ΜΑΡΤΑΒΑΤΖΗ Μαρίνα Παιδαγ. Δημ. Εκηαιδ. - Πανεπ. Αιγαίου ΜΑΡΤΑΒΑΤΖΗΣ Γεώργιος Αρχ/κας - Τ.Μ.Δ.Η.

ΜΑΥΡΩΜΑΝΩΛΗ Βασιλική Οικιακής Οικον. & Οικολ. - Χαροκόπειο Πανεπ. ΟΝΤΩΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ασημίνα Ανθ/μος - ΑΕΑ /  Δ.Α.Π.

ΜΑΥΡΩΜΑΝΩΛΗΣ Σταύρος Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Τρίπολης ΟΝΤΩΝ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ασημίνα Ανθ/μος - ΑΕΑ / Δ.Α.Π.

ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗ Αικατερίνη Τμ. Ψηφιακών Μέσων & Επικ. - ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗΣ Νικήτας Υ/Β' - Α.Τ. Βιάννου

ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ Φώτιος Τμ. Οικον. Επιστημών - Πανεπ. Πελοποννήσου ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ Αντώνιος Υ/Α' - Δ.Α.Α. / ΥΕΛ

ΜΗΖΥΘΡΑΣ Δημήτριος Σχ. Ανθ/πυραγών για πολίτες ΜΗΖΥΘΡΑΣ Αναστάσιος 
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να

Ανθ/μος ε.α.
Π.Υ. - Α.Τ. Ραφήνας-Πικερμίου

ΜΗΛΙΟΥ Αγγελική-Μελανία Τμ. Σχεδ. & Τεχν. Ένδυσης - ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ευαγγελία Αρχ/κας - Σχ. Μετ. & Επιμ. Βορ. Ελλάδας
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Δημόσιας Διοίκησης - Πάντειο Πανεπ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεμιστοκλής Αρχ/κας - Υ.Α. Ηρακλείου Κρήτης

ΜΙΧΑ Χρυσαυγή Νομική Αθηνών ΜΠΑΝΙΑ Στυλιανή Π.Υ. Συνταξιούχος

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Σοφία Αγγλικής Φιλολογίας - Πανεπ. Θεσσαλονίκης ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Παντελής Αρχ/κας - Α.Τ. Ιωαννίνων

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Χριστίνα Τμ. Φιλοσ. Παιδαγ. & Ψυχολ. - Πανεπ. Ιωαννίνων ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Αναστάσιος Α/Β' - Α.Τ. Παιονίας

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος Ιστορικό Τμήμα - Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Δημήτριος Π.Υ. - Α.Τ. Ιαλυσού

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Γεώργιος Νοσηλευτική Αθήνας ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Εμμανουήλ Α /Δ '- Δ.Α. Αθηνών Επιτελείο

ΜΟΥΤΣΙΟΥ Αργυρώ Νοσηλευτική - ΤΕΙ Ιωαννίνων ΜΟΥΤΣΙΟΣ Αθανάσιος Αρχ/κας - ΤΑΔ Ιωαννίνων

ΜΠΑΚΑΛΗ Δήμητρα Επιστ. Τροφ. & Διατροφής - Γεωπον. Πανεπ. Αθηνών ΜΠΑΚΑΛΗΣ Κων/νος Υπαστ. - Δ.Α. Ηλείας Επιτελείο
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Χρήστος Σχ. Οικον. Επιστήμης - Οικον. Πανεπ. Αθηνών ΜΠΡΟΖΟΥ Βασιλική Αρχ/κας - Δ.Α. Κιλκίς Επιτελείο

Συνεχίζονται στο επόμενο τεύχος
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Εργασίες του 27ου Πανελλαδικού 
Συνεδρίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ολοκληρώθηκαν οι τριήμερες (26 έως 28/9/2017) εργα
σίες του 27ου Πανελλαδικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρί
ου της Ομοσπονδίας μας, οι οποίες κορυφώθηκαν με την 
εκλογή του νέου, ανανεωμένου Διοικητικού Συμβουλίου, και 
σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό, για πρώτη φορά 
και της δμελούς Γραμματείας Γυναικών, καθώς επίσης και 
των μελών των Επιτροπών Εργασίας, που έχουν συσταθεί 
για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στο συνέδριο, που διεξήχθη στην Αθήνα (ξενοδοχείο 
Τιτάνια), με κεντρικό σύνθημα: «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΑΖΕΤΑΙ, 
ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ! Εσύ: Πρωταγωνιστής ή Κομπάρ
σος; Η απόφαση στα χέρια σου!», υπήρξε μαζική προσέ
λευση όλων των αντιπροσώπων (514) οι οποίοι με την εποι
κοδομητική τους συμμετοχή και παρουσία, την ανταλλαγή 
επιχειρημάτων για ζητήματα που τέθηκαν με οξύτητα, αλ
λά και το παγιωμένο πνεύμα ενότητας στη λειτουργία της 
Ομοσπονδίας μας, υπερψήφισαν τον Δ ιοικητικό Απολογι
σμό, τον Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό 
της Ομοσπονδίας για το επόμενο έτος. Τα προβλήματα που 
ταλανίζουν τον αστυνομικό οργανισμό, την ελληνική κοι
νωνία και την αστυνομική οικογένεια, αποτυπώθηκαν στο 
Ψήφισμα του συνεδρίου, το οποίο εμπλουτίστηκε και με τις 
προτάσεις που κατατέθηκαν από τους συνέδρους.

Οι εργασίες του συνεδρίου κινήθηκαν εντός του πλαι
σίου λειτουργίας της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το νό
μο 3839/2011 (άρθρο 18), που επιτρέπει την έκφραση και 
συμμετοχή των συνέδρων μέσω διαφορετικών συνδυα- 
σμών-συλλογικοτήτων, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο 
κύρος και «χρώμα» στο συνέδριο, ενισχύοντας την ποιό
τητα του συνδικαλιστικού λόγου και βάζοντας πολύ ψηλά 
τον πήχη των απαιτήσεων των συνέδρων για μια πιο ου
σιαστική και πιο αποτελεσματική ΠΟΑΣΥ, πέρα και πάνω 
από κομματικές και πολιτικές σκοπιμότητες.

► Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

Πατώντας σταθερά στο σημαντικό κα ι πλούσιο πα- 
ραχθέν έργο της απερχόμενης διοίκησης, το νέο Δ ιο ι
κητικό Συμβούλιο είνα ι κ ι αυτό αντιμέτωπο με τις  βα
ρ ιές συνέπειες της συνεχιζόμενης μνημονιακής πολιτι
κής των περικοπών δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας, 
των κοινωνικών υπηρεσιών του κράτους, της μείωσης 
μισθών και συντάξεων, της απαξίωσης του αστυνομικού 
λειτουργήματος κα ι της καταρράκωσης των θεσμών λ ε ι
τουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, σε μια 
καθημαγμένη κοινωνία, μέρος της οποίας αποτελούμε 
και εμείς , βιώνοντας με τον ίδιο ή και χειρότερο, δρα
ματικό τρόπο, τις καταδικασμένες από το λαό μας, πο
λ ιτ ικές  των μνημονίων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν εκ μέρους της Κυβέρνησης, 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Ν ίκος Τόσκας, 
καθώς επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. 
Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμ
ματέας κ. Τζανέτος Φιλιππάκος. ο πρόεδρος της Ένωσης 
Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης, ο Αναπληρωτής Τομε- 
άρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για 
θέματα Προστασίας του Πολίτη, κ. Μάξιμος Χαρακόπου- 
λος, ο βουλευτής του ΚΚΕ κ, Θανάσης Παφίλης. ο επ ικε
φαλής του Τομέα Δημόσιας Τάξης του ΠΑΣΟΚ - Δημοκρα
τική Συμπαράταξη κ. Απόστολος Ψωμάς, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος 
Τσουβάλας, η πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ, Ταξίαρχος κα Πα
ναγιώτα Χαρώνη, ο εκπρόσωπος του Μακαριότατου Αρ
χιεπισκόπου Αθηνών και Πόσης Ελλάδος κκ Ιερωνύμου, 
πρωθιερέας του Καθεδρικού Ναού Αθηνών, πρωτοπρε
σβύτερος κ. Δημήτριος Νίκου, καθώς και εκπρόσωποι άλ
λων συνδικαλιστικών οργανώσεων και συνδέσμων.

Παρέστη, επίσης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ - 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Παύλος Χρηστίδης και ο 
Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης.

Στο πλαίσιο των εργασιών. Εισηγήσεις έγιναν από τον 
Ομότιμο Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην 
Επιστημονικού Διευθυντή του ΙΝΕ - ΓΣΕΕ κ. Σάββα Ρο
μπόλη με θέμα «Η οδύσσεια του ασφαλιστικού» και από 
τον Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και Ομότιμου 
Καθηγητή Διεθνούς Δ ικαίου κ. Γρηγόριο Τσάλτα με θέμα 
«Εκπαίδευση στις Αστυνομικές Σχολές - Ανωτατοποίηση 
Αστυνομικής Ακαδημίας».

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ., το νέο 
προεδρείο της Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας υπόψη του τα 
νέα δεδομένα, τις παρεμβάσεις των συνδυασμών και των 
συνέδρων, τις τοποθετήσεις των προσκεκλημένων και το 
εγκρ ιθέν νέο ψήφισμα, θα συνεδριάσει με αντικείμενο 
την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και την ενδυνάμωση 
των αγωνιστικών μας δράσεων, δεδομένου ότι τα οξυμένα 
προβλήματα και τα ανοικτά μας μέτωπα, δεν επιτρέπουν 
κανέναν εφησυχασμό.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Αποτελέσματα εργασιών 28ου 
Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου Π.Ο.ΑΞΙ.

Με κεντρικό σύνθημα «Όραμα και ελπίδα για τον συνάδελ
φο. για μια αστυνομία αποτελεσματική, για στελέχη με κοινω
νική και επαγγελματική καταξίωση», πραγματοποιήθηκε στην 
Καλαμάτα το διήμερο 23 και 24 Οκτωβρίου 2017, το 28° τακτι
κό μας συνέδριο, συνεχίζοντας «παραδοσιακά» τη διοργάνωση 
των συνεδρίων εκτός Αθηνών, προκειμένου να τονισθεί αφενός 
το ενδιαφέρον μας για την ανάδειξη της οντότητας των Πρωτο
βαθμίων Ενώσεων και την προβολή των τοπικών προβλημάτων, 
αφετέρου δε για να τονίσουμε το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκη
σης και τις απαράγραπτες ιστορικές παρακαταθήκες κάθε τόπου.

Οι εργασίες του συνεδρίου στέφθηκαν με επιτυχία όχι μόνο 
επειδή υπήρξε ουσιαστική συμμετοχή των συνέδρων, αλλά και διότι 
το συνέδριο αγκαλιάστηκε από τους τοπικούς φορείς, στηρίχθηκε 
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και έτυχε ευρείας προβολής.

Την έναρξη των εργασιών τίμησαν με την παρουσία τους και 
απηύθυναν χαιρετισμό ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσση
νίας κ,κ. Χρυσόστομος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης 
κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος κ. Κων/νος Τσουβάλας. καθώς και εκ
πρόσωποι πολιτικών κομμάτων και συνδικαλιστικών φορέων.

Χαιρετισμό απέστειλαν ο πρώην Πρωθυπουργός και βου
λευτής Μεσσηνίας κ. Αντώνης Σαμαράς και ο Αναπληρωτής 
Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών κ. Τζανέτος Φιλιηπάκος.

Ο Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Αναγνωστά- 
κης χαιρετίζοντας τις εργασίας του συνεδρίου έκανες αναφο
ρά στην αναδιοργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών, στους 
θεσμούς ήπιας αστυνόμευσης (κινητές αστυνομικές μονάδες, 
τοπικός αστυνόμος, αστυνόμευση με ποδήλατα, αστυνομικός 
της γειτονιάς), στην εκπαίδευση των αστυνομικών καθώς και 
στα μεταπτυχιακά προγράμματα που προωθείτο Υπουργείο σε 
συνεργασία με Υπουργείο Παιδείας.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Κων
σταντίνος Τσουβάλας αναγνώρισε πως η συμβολή της Π.Ο.ΑΞΙ.Α 
υπήρξε διαχρονικά σταθερή και ουσιαστική. Η υπευθυνότητα, η 
λογική, η μετριοπάθεια, η αυτοσυγκράτηση και η αξιοπρέπεια 
στην έκφραση του συνδικαλιστικού της λόγου αποτελούν σημα

ντικούς παράγοντες εξασφάλισης της συνοχής του προσωπικού, 
κι έχουν επιτρέψει στην Ελληνική Αστυνομία, ειδικά σ' αυτή την 
κρίσιμη για τη χώρα και την κοινωνία περίοδο της οικονομικής 
κρίσης, του οξύτατου προσφυγικού-μεταναστευτικού φαινομέ
νου και της γενικότερης αναταραχής στον ευρύτερο διεθνή χώ
ρο, να παραμείνει συμπαγής και αλώβητη από εσωτερικές τριβές 
και αντιπαραθέσεις και να διατηρήσει τη λειτουργική επάρκεια 
και την απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση της σημαντικής 
εθνικής και κοινωνικής της αποστολής, επιχειρησιακή δυναμική.

Κατά τις εργασίες του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και 
εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός κα
θώς και ο νέος Προϋπολογισμός. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 
συνέχεια και αφού το λόγο έλαβε μεγάλος αριθμός συνέδρων, 
αναδείχθηκαν τα προβλήματα που ταλανίζουν τον αστυνομι
κό οργανισμό και τους Αξιωματικούς και περιλαμβάνονται στο 
εγκριθέν ψήφισμα υπό τη μορφή προτάσεων - αιτημάτων.

Εκτενείς αναφορές στους αγώνες που έδωσε το συνδικαλι
στικό μας κίνημα έγιναν από τον πρόεδρο της ΠΟΑΞΙΑ ενώπιον 
της Ηγεσίας, πολιτικής και φυσικής, καλώντας τους να πάρουν 
θέση σε ειδικότερα θέματα, όπως:
► Η διασφάλιση της 35ετούς παραμονής των Αξιωματικών στο 

Σώμα, σύμφωνα με την πρόταση και το πόρισμα που έχει συ
νταχθεί στο Αρχηγείο, θέμα για το οποίο ο κ. Αρχηγός, μετα- 
φέροντας τη θέση του κ. Υπουργού, δήλωσε ότι έως το τέλος 
του έτους θα έχει επιλυθεί. Το θέμα αυτό ρυθμίστηκε ήδη στις 
Ένοπλες Δυνάμεις και όπως τονίσαμε είναι απορίας άξιο πώς 
δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμα στην Ελληνική Αστυνομία, όταν 
ως γνωστόν ισχύει το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό κα
θεστώς. Επίσης, για το θέμα της προαγωγής των ανθυπαστυ- 
νόμων και των αξιωματικών του νόμου 3689/2008, ζητήσαμε 
να υπάρξει άμεσα απεμπλοκή από την κωλυσιεργία υπηρεσι
ακών παραγόντων με δεδομένο ότι το νέο μισθολόγιο καταδι
κάζει αυτήν την κατηγορία των συναδέλφων σε μισθολογική 
στασιμότητα μετά τα 21 έτη υπηρεσίας. Απάντηση, ωστόσο, 
επ' αυτού δεν δόθηκε και γι' αυτό το προσεχές διάστημα θα 
υπάρξει διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο μας.

► Η αντικειμενικοποίηση του συστήματος κρίσεων και η διαδι
κασία επιλογής της Ηγεσίας, θέματα στα οποία αναφερόταν 
το προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά παραμένουν 
κενό γράμμα αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά την ευκο
λία εξαγγελιών και τη δυστοκία λήψης καίριων αποφάσεων.

► Η μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, θέμα για το οποίο 
επίσης δεν δόθηκε απάντηση και ως γνωστόν με την ολοκλή
ρωση της εκδίκασης της νέας μας προσφυγής στην Επιτροπή 
Συμμόρφωσης, θα προσφύγουμε στο Δικαστήριο ανθρωπί
νων δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Αν και ακόμα δεν έχει 
τεθεί σε εφαρμογή το νέο μισθολόγιο, αποφασίστηκε από το 
συνέδριο να υποβληθούν βελτιωτικές προτάσεις για να αρ
θούν οι αδικίες που αναμένεται να υποστούν οι διοικούντες 
χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί (ΤΕΜΑ και ανθυπαστυνόμοι).

► Ένα θέμα που θα γίνει σημαία μας το προσεχές διάστημα, όπως 
τονίστηκε και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας με τον πλέον
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επίσημο τρόπο, είναι η καθημερινή σχεδόν διάθεση των διοι
κητών των Αστυνομικών Τμημάτων ιδίως της ΓΑΛΑ, σε μέτρα 
τάξης. Μια νοσηρή κατάσταση η οποία δεν τιμά ούτε το θεσμό 
της αστυνομίας ούτε τους ιδίους αφού έτσι δεν είναι σε θέση 
να ασκήσουν τα ουσιαστικά τους καθήκοντα ενώ αργότερα, θα 
κριθούν υποτίθεται για το έργο τους. Από την πλευρά του, ο κ. 
Αρχηγός δεσμεύτηκε ότι θα επιληφθεί προσωπικά προκειμέ
νου το φαινόμενο αυτό να αντιμετωπιστεί άμεσα.

► Οι συνενώσεις υπηρεσιών δεν συνιστούν σε καμία περί
πτωση αναδιάρθρωση πολλώ δε μάλλον δεν καλύπτουν τις 
υπαρκτές ανάγκες του Σώματος για μακρόπνοες παρεμβά
σεις που θα απαντούν σε στρεβλώσεις δεκαετιών αναφορικά 
με θεσμικά θέματα, την καθημερινότητα του πολίτη και την 
αποτελεσματική και διαρκή αστυνόμευση σε όλη τη χώρα.

ΑΝΑΚ Ο ΙΝΩ ΣΕ ΙΣ  ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ.

Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχε
τικά με τις διαδικασίες εφαρμογής του νέου μισθολογίου των 
ένστολων (ν.4472/2017), το οποίο ψηφίστηκε την περασμένη 
άνοιξη και έχει αναδρομική εφαρμογή από 01/01/2017. Παρό
λο που ο νόμος έχει ψηφιστεί και έχει εκδοθεί σχετική εγκύ
κλιο από τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών (σχετ. οικ.2/52259/ 
ΔΕΠ/19.07.20170), η εφαρμογή του δεν κατέστη δυνατή ακόμη.

Πληροφορηθήκαμε πως αυτή θα πραγματοποιηθεί με την μι
σθοδοσία του Ιανουάριου 2018 και όπως διαφαίνεται με το παρόν 
νομικό πλαίσιο, δεν μπορεί να παραταθεί άλλο. Οι καταργήσεις των 
σχετικών ΚΑΕ, δεν επιτρέπουν τη συνέχιση εφαρμογής του παρόντος 
μισθολογίου και θεωρείται σχεδόν βέβαιη η εφαρμογή του πλαισίου 
μισθοδοσίας όπως περιγράφεται στον ν.4472/2017 με την μισθοδο
σία Ιανουάριου 2018. Ήδη όλα τα Ταμεία καθορίζουν και υποβάλ
λουν το νέο ηλαίσιο κρατήσεων προσαρμοσμένο στα νέα δεδομένα.

Η συνεχόμενη καθυστέρηση εφαρμογής του μισθολογίου 
έχει προκαλέσει σοβαρές αναδρομικές επιπρόσθετες κρατή
σεις οι οποίες είναι αβέβαιο αν θα πραγματοποιηθούν εφά
παξ ή με δόσεις, θεωρείται σχεδόν σίγουρο όμως πως αυτές 
θα συνυπολογιστούν σε κάθε περίπτωση όχι από την πρώτη 
μισθοδοσία εφαρμογής (μισθ. Ιανουάριου 2018) αλλά από την 
δεύτερη (μισθ. Φεβρουάριου 2018).

θεωρώντας ως Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. πως το επίπεδο του μισθολο
γίου όπως έχει ψηφιστεί είναι υποδεέστερο εκείνου του επι
πέδου του 2012, αλλά και λόγω του πλήθους των ασαφειών 
και αδικιών που περιγράφονται στο νέο νόμο, καταθέσαμε 
το προηγούμενο διάστημα Αίτημα Ακύρωσης της υπ' αριθμ. 
οικ.2/52259/ΔΕΠ/19.07.20170 εγκυκλίου του Αναπλ. Υπουρ
γού Οικονομικών στο Συμβούλιο της Επικράτειας, προσδο
κώντας την πλήρη αναμόρφωσή του εναρμονισμένο στις ήδη 
υπάρχουσες Αποφάσεις του Συμβουλίου.

ΑΝΑΚ Ο ΙΝΩ ΣΕ ΙΣ  ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Α.

1" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ - ΕΝΩΣΕΩΝ Ν. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π.Ο.Α.Σ.Α.)

Στο Ναύπλιο, την 5" Νοεμβρίου 2017, τα μέλη της 1"ς Περιφε
ρειακής Συνδιάσκεψης των Συνδέσμων-Ενώσεων Νοτίου Ελλάδας 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, 
μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συνεδρίου, τη διεξαγωγή 
συζήτησης και ανταλλαγή απόψεων, ομοφώνως αποφάσισαν και 
ενέκριναν το περιεχόμενο ψηφίσματος, το οποίο έχει ως εξής:
1. Αποτίουν φόρο τιμής, στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλεί

ας 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 συλλυ
πητήρια και τη συμπαράστασή τους προς τους συγγενείς και 
τους συναδέλφους τους.

2. Συγχαίρουν την Ελληνική Αστυνομία, με την ευκαιρία της 
καθόλα επιτυχημένης επιχείρησης για την απελευθέρωση 
του απαχθέντος επιχειρηματία κ. ΜιχαήλΛΕΜΠΙΔΑΚΗ, τόσο 
στο πρόσωπο του Αρχηγού του Σώματος, όσο και σε όλα τα 
στελέχη, που οργάνωσαν, σχέδιασαν, διηύθυναν και έφεραν 
εις πέρας μία τόσο πολυσχιδή και δύσκολη υπόθεση.

3. Συγχαίρουν το Πυροσβεστικό Σώμα για την επιτυχή αντιμε
τώπιση των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
πράγμα το οποίο δημιούργησε συνθήκες ασφάλειας τόσο 
στους Έλληνες πολίτες, όσο και στα εκατομμύρια των του
ριστών που επισκέφτηκαν τη χώρα μας.

U. Συγχαίρουν το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή τόσο 
για την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλουν για τη διαφύ
λαξη των θαλάσσιων συνόρων της χώρας μας όσο και για 
την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και του έντονου ηρο- 
σφυγικού προβλήματος. Είναι υποχρέωσή μας η τιμή αυτή 
στους «αφανείς ήρωες του Αιγαίου».

5. Ανησυχούν για τη συνεχώς επιδεινούμενη κρίση, στη Χώρα μας, 
την εκτεταμένη ανεργία, τη μεγαλύτερη αναγκαστική «μετανά
στευση» των νέων από τη χώρα τους, την επιβολή νέων επώ- 
δυνων ισοπεδωτικών πολιτικών που οδηγούν συνεχώς ανθρώ
πους στο κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο, το κλίμα γενικευ- 
μένης ανασφάλειας, ανομίας και ατιμωρησίας, την αποσάθρωση 
της κοινωνικής ασφάλισης, τη μεγάλη κρίση θεσμών και αξιών.

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

7. Εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τις επαναλαμ
βανόμενες άδικες και ασύμμετρες περικοπές στις αποδοχές 
των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας στην ενέργεια και
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αποστρατεία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
της εργασίας τους και το μέγεθος της προσφοράς τους.

8. Αντιδρούν στις επαχθείς ρυθμίσεις του ν.4387/16 σε συνδυα
σμό με αυτές του ν.4472/17, γιατί είναι οι δυσμενέστερες που 
έχουν νομοθετηθεί μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά καταργούνται για 
πρώτη φορά οι στρατιωτικές συντάξεις και αποδεσμεύονται οι 
συντάξεις από το προσωπικό στην ενέργεια, ενώ ο επανυπο- 
λογισμός των συντάξεων και οι νέες περικοπές (από το 2019) 
που εισάγονται με το ν.4472/17 (ύψους έως 187. στις κύριες και 
επικουρικές συντάξεις), καθώς και η φορολογική αφαίμαξη με 
τη δραματική μείωση του αφορολογήτου εισοδήματος, θα προ- 
καλέσουν «μαζική» φτωχοποίηση, η δε «αήθους» έμπνευσης 
«προσωπική διαφορά» του ν.4387/16. θα εξαφανιστεί.

9. Εκφράζουν την αγανάκτησή τους γιατί η κυβέρνηση ηθελη
μένα αγνοεί ότι τα μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης της 
ανταποδοτικής σύνταξης (ν,4387/16), πλήττουν κυρίως τα 
ανωτέρω στελέχη, τα οποία κρίνονται κάθε έτος και δεν 
αποχωρούν από την υπηρεσία τους «οικεία βουλήσει» και 
αφού συμπληρώσουν τον απαιτούμενο ασφαλιστικό χρόνο.

10. Απαιτούν άρση των αδικιών, άμεση εφαρμογή των αποφάσε
ων του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επαναφορά των 
αποδοχών και συντάξεων του ν.4093/12. όπως δεσμεύτηκε 
η κυβέρνηση με το ν.4337/15 και επανασύνδεση των συ
ντάξεων με τις αποδοχές των στελεχών στην ενέργεια των 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

11. Καλούμε την Κυβέρνηση να προβεί στην άμεση τροποποίηση 
του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, που αφορά στις Συντάξεις Χη
ρείας. Ειδικότερα να νομοθετήσει για την άρση των ηλικιακών 
κριτηρίων χορήγησης σύνταξης και την επαναφορά του ποσο
στού χορήγησης στο 707. που θα εδικαιούτο ο εκλιπών σύζυγος.

12. Ζητούν τη διακοπή από την ενιαία σύνταξη των συνταξιούχων 
στελεχών των Σωμ. Ασφαλείας της παρακράτησης της Εισφο
ράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και της επιπλέον Εισφοράς 
άρθ.2 ηαρ.14 εδάφ. α ν.4002/2011 από 10/2/2017, ημερομηνία 
δημοσίευσης της υπ' αριθ. 244/2017 Αποφάσεωςτης Ολομέλει
ας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και την αναδρομική επι
στροφή όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών 
υπέρ Ε.Α.Σ. αηό την ημερομηνία της 10/2/2017.

13. Συστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους, για αυτόνομη λειτουρ
γία και οικονομική αυτοτέλεια του βιώσιμου ασφαλιστικού

f  Υπαστυνόμος Β ' ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ Νικόλαος. Γεν
νήθηκε το έ το ς  1983 στην Αθήνα. Α π εβ ίω σ ε την  
24/07/2017 από παθολογικά αίτια.

f  Υπαστυνόμος Β '  ΓΙΑΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Δημήτριος.
Γτννήθηκε το έτος  1960 στην Ελευθεροΰηολη Κα-

τους Φορέα ΤΕΑΠΑΣΑ, με την επαναφορά και αποκατάστα
ση των αποθεματικών στα μεγέθη του έτους 2012 και τη δι
ατήρηση του συνόλου της περιουσίας των επικουρικών και 
προνοιακών τομέων ασφάλισης των μετόχων και μερισμα- 
τούχων των Σωμάτων Ασφαλείας.

14. Εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους, για την καταφανή αναντιστοι- 
χία εκπροσώπησης των αποστράτων αστυνομικών και συντα
ξιούχων υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας στο νέο ασφα
λιστικό φορέα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), για τη μη θεσμοθέτηση 
αυτόνομης Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ 
με θέματα μόνο των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΕ
ΑΠΑΣΑ, καθώς και τη συνεχιζόμενη μη αναλογική εκπροσώ
πησή τους στο Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.).

15. Επιδιώκουν σταθερά τη διεύρυνση της βάσης των δικαιού
χων νοσηλείας για το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
στην ενέργεια και αποστρατεία, στο ΝΙ.ΜΤΣ..

16. Στηρίζουν ανεπιφύλακτα, τις προσπάθειες των Αρχηγείων 
των Σωμάτων Ασφαλείας και των Διοικητικών Συμβουλίων 
του ΤΕΑΠΑΣΑ και των συνδικαλιστικών ενώσεων των στε
λεχών των Σ.Α. στην ενέργεια που έχουν κοινό τόπο τη βελ
τίωση του ασφαλιστικού νομοθετικού πλαισίου και της οικο
νομικής θέσης των αποστράτων και εν ενεργεία στελεχών, 
καθώς και τη δημιουργία ενιαίου κλάδου υγείας, σταδιακά 
για το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού.

17. Δηλώνουν απερίφραστα την αμέριστη συμπαράστασή τους, 
στους εν ενεργεία συναδέλφους τους, στην μεγάλη προ
σπάθεια που καταβάλλουν, κάτω από δυσμενείς συνθήκες, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους όρους 
τάξεως. ασφαλείας και κοινωνικής γαλήνης, στους πολίτες.

18. Δηλώνουν όλοι οι απόστρατοι των Σωμάτων Ασφαλείας, σε αρ
ραγή ενότητα και ομοψυχία με τους εν ενεργεία συναδέλφους, 
ότι θα σταθούν όρθιοι μπροστά σε ένα παρακμιακό περιβάλλον 
που χαρακτηρίζεται από την τραγική διάψευση κάθε προσδο
κίας, που καλλιεργήθηκε από «μηχανής θεούς» και δοκησίσο- 
φους «μάγους» της πολιτικής, χωρίς να υποστείλουν τη σημαία 
του αγώνα, μέχρι η δικαιοσύνη να γίνει πράξη, γιατί πάνω από 
όλα θέλουν την Πατρίδα τους περήφανη μαζί με το λαό της.

19. Τέλος εξουσιοδοτούντο Προεδρείο του Συνεδρίου να υπο
βάλει το παρόν προς όλους τους αρμόδιους φορείς. ■

_____________________ ΠΕΝΟΗ |
βάλας. Απεβ ίω σε την 16/09/2017.

f  Ανθυπαστυνόμος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνος.
Γτννήθηκε το έτος  1966 στην Αθήνα. Απεβίω σε την 
23/8/2017 συνεπεία τροχαίου δυστυχήματος, m
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I  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ 
Οστυνομικό πρόβλημα (πα ιχν ίδ ι 1)

Επιμέλεια: Ανθ/μος Αντώνης Τζιβανόπουλος

αέρας.

Η κα Θωμαή είνα ι ένα κοινωνικά ευαισθητοποιημένο άτομο, γι' αυτό στο εστιατόριό της έχε ι προ- 
σλάβει νεαρά παιδιά από αναμορφωτήρια, προκειμένου να τους βοηθήσει. Στον καθένα από αυτούς 

έχε ι αναθέσει από ένα καθήκον. Ο Βούλης είνα ι υπεύθυνος για την εξω τερ ική καθαριότητα. Ο 
Νίκος, ο μικρότερος όλων, ε ίνα ι υπεύθυνος για την καθημερινή λάτρα στην κουζίνα κα ι τα 
κτοποίηση των προμηθειών. Η Γεωργία ε ίνα ι ταλέντο στα γλυκό. Ο Λεωνίδας έχε ι κλήση 
στο μάνατζμεντ κα ι γ ι αυτό η κα θωμαή τον αφήνει υπεύθυνο όποτε λείπ ει σε δουλειές. 

Μια Δευτέρα, επιστρέφοντας από εξω τερικές δουλειές, βρήκε τον Υπαρχιφύλακα Τσου
καλά να την περιμένει στην πόρτα. «Θωμαή μου  λυπάμαι, αλλά ένας υπάλληλός σου. ο Λεωνίδας, 
ανέφερε κλοπή από το ταμείο. Λείπουν 300 ευρώ που ε ίχ ες  αφήσει για να πληρω θεί ο προμη
θευτής». Αναστατωμένη η κα θωμαή, παρακάλεσε τον Υπαρχιφύλακα να μιλήσει πρώτη στους 
υπαλλήλους για να ηρεμήσει την κατάσταση. Τακτοποίησε ένα πακέτο λαστιχένια γάντια στην 
άδεια θήκη και καθαρές πετσέτες στην λινοθήκη, δίνοντας χρόνο στον εαυτό της να σκεφτεί. 

Πρώτα μίλησε στον Λεωνίδα. «Ήμουν όλο το πρωινό στην κουζίνα  μ ε  την Γεω ργία που 
έψ η νε  κέ ικ . Την επέβλεπα γ ια τ ί ξ έρ ε τε  πόσο τσαπατσούλα είναι, αλλά δεν  άκουσα το κουδουνάκι της εξώ πορτας να 

χτυπά παρά μόνο  όταν ήρ θε ο Υπαρχιφύλακας. Την άφησα μονάχα για λ ίγο  όταν ήρθε ο π ρομηθευτής σ τη χ ^ α ω  αυλή».
Στην συνέχεια μίλησε στη Γεωργία. «Ήμουν όλο το π ρω ί μ ε  τον Λ εω νίδα  στην κουζίνα  κα ι δ εν  αβομάτησέίζγα κάνε ι 

άνοστα αστεία  για το πόσο ακατάστατη ε ίμα ι. Μ ε άφ ησε ήσυχη μόνο  όταν ήρθε ο προμηθευτής». 1 
Κατόπιν μίλησε με τον Νίκο. «Είχα ένα  απαίσιο πρωινό γ ια τ ί ξεχάστηκα  κα ι φόρεσα λα σ τιχ έ  

τα π ιάτα κα ι τώρα μ ε  πονάνε τα χέρ ια  μ ο υ  λόγω  της δερματοπ άθειας που έχω».
Τέλος μίλησε με τον Βούλη. «Κα Θωμαή νομίζω  πως πρέπει να ε ίσ τε  περήφανη για μένα. Ά σ τρ α ψ β ^ ^ ^  

θαριότητα η αυλή μπροστά στο εστιατόριο. Μ ου πήρε κα μ ιά  ώρα να μαζέψ ω  όλα τα φ ΰ ^λα  γ ια τ ί φυσούρι 
αλλά τα κατάφερα». \  |

Ό ταν έμ ε ιν ε  μόνη, σ κέφ τηκε αυτά που της είπαν οι υπάλληλοι κα ι μετά από λίγο κσνγω’ 
χ ιφύλακα για να του υπ οδείξε ι τον ένοχο. Ποιον νομίζετε ότι έχ ε ι κατά νου και γιατί;

1

Λ
Β

Το φως του σηματοδότη είναι πράσινο. Το όχημά σας κινείται στη δεξιά λωρίδα 
κυκλοφορίας και έχετε την πρόθεση να στρίψετε δεξιά. Πως πρέπει να ενεργήσετε;

Να συνεχίσετε την πορεία σας
Να σταματήσετε πριν από το σηματοδότη επειδή πάνω από αυτόν υπάρχει πινακίδα υπο
χρεω τικής παραχωρήσεως προτεραιότητας

2 Ποιο ή ποια από τα οχήματα πρέπει να περιμένουν;

A  Το όχημα 3 για να περάσουν τα 1 και 2 
Β Τα οχήματα 1 και 2 για να περάσει το 3 
Γ  Τα οχήματα 2 και 3 για να περάοει το 1

3 Σκοπεύετε να σταθμεύσετε στην οδό της φωτογραφίας κάποια ημέρα του Ιουλίου. 
Ποια πλευρά του οδοστρώματος θα επιλέγατε;

Α  Την αριστερή 
Β Τη δεξιά

4 Όταν συναντάτε αυτή την πινακίδα,
οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:

Α  Ναι 
Β Ό χι
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Παιχνίδια γνώσης (πα ιχν ίδ ι 4)

1. Ποιο χρώμα είναι απέναντι από το κόκκινο 
στο χρωματικό δίσκο;

Α. Μπλε Β. Μοβ Γ .Ρ οζ Δ. Πράσινο

2. Ποιο ερευνητικό σκάφος προσεδαφίστηκε στον Αρη 
στις U Ιουλίου 1987;

A. To Roaming Bird " v fcL jo  Pathfinder Γ. To Scout
7 .  m m

3. Ποιο μνημείο βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο 
της Λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι;

Α. Η Βασιλική τπ ζίερής Καρδιάς 
Β. Το Κέντρο Ζωρζ Πομπιντού 
Γ. Η Αψίδα του θριάμβου -

4. Ποια είναι η κοινή ονομασία του στοιχείου με το σύμβολο Fe
Α. Σίδηρος Β. Αλά^ί
Γ. Υδράργυρος Δ. Νερό

Ονέκδοτο

Οι επιθυμίες μιας συζύγου...

Ήταν μια φορά κι έναν καιρό μια γυ
ναίκα που περπατούσε στο δάσος. 

Βλέπει έναν βάτραχο παγιδευμένο 
σε κάτι κλαδιά. Της λέε ι λοιπόν ο 
βάτραχος:

- Αν με ελευθερώσεις, θα πραγ
ματοποιήσω τρεις επιθυμίες σου.

Χωρίς δεύτερη κουβέντα τον ελευθε
ρώνει και τότε της λέε ι ο βάτραχος:

- Ξέχασα να σου πω ότι κάθε επιθυμία σου θα εκπληρώ
νεται στο δεκαπλάσιο για τον άντρα σου.

- Εντάξει, λέε ι η γυναίκα και έτσι αρχίζουν. Η πρώτη της 
ευχή, ήταν να γίνει η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο.

- Μην ξεχνάς όμως, της λέε ι ο βάτραχος, πως ο άντρας 
σου θα είναι δέκα φορές πιο όμορφος από σένα.

- Δεν πειράζει, λέε ι αυτή, αφού και εγώ θα είμα ι η πιο 
όμορφη στον κόσμο θα έχε ι μάτια μόνο για μένα. Έτσι 
και έγινε. Η δεύτερη ευχή της ήταν να γίνει η πιο πλούσια 
στον κόσμο.

- Εντάξει, λέε ι ο βάτραχος, όμως και ο άντρας σου θα 
είναι δέκα φορές πιο πλούσιος από σένα.

- Δεν πειράζει, λέει αυτή, ότι είναι του άντρα μου, είναι & δικό μου.
- Και τώρα, ώρα για την τελευταία σου ευχή.
- θέλω να πάθω ένα πολύ μικρό έμφραγμα...

ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ; ...ελεύθερο ερμηνείας!

,εστ αστυνομικών γνωσεων

1 .0  εργάτης Ε ενός εργοστασίου τσιγάρων τοποθετεί σε 
σάκο 10 κούτες τσιγάρων σε απόμερο σημείο του εργο
στασίου. προκειμένου να τον μεταφέρει στο σπίτι του τη 
νύχτα, ο Ε πραγματώνει την ειδική υπόσταση του εγκλή
ματος της:
Α) κλοπής (αρ. 372 ΠΚ). διότι την κατοχή των τσιγάρων την 

έχει ο εργοστασιάρχης
Β) υπεξαίρεσης (αρ. 375 ΠΚ). διότι την κατοχή των τσιγά

ρων την έχε ι ο Ε
Γ) απόπειρα κλοπής (αρ. Δ2 § 1 σε συνδ. με αρ. 372 ΠΚ). 

διότι ο κάτοχος έχε ι χάσει την κατοχή (εργοστασιάρ- 
χης) επειδή δεν μπορεί να ασκήσει φυσική εξουσία, 
αλλά ο Ε δεν θεμελίωσε δική του (απομάκρυνση του 
κινητού πράγματος χωρίς τελικά να αποκτηθεί η κατο
χή από τον Ε)

2. Ο οφειλέτης Ο, ο οποίος με τη χρήση σωματικής βίας 
άρπαξε από τα χέρια της δανείστριας Δ 
επιταγή ποσού 10.000 ευρώ, εκδό- 
σεώς του, την έσκισε και στη συ
νέχεια έφυγε, έχει διαπράξει την 
ειδική υπόσταση του εγκλήματος 
της:
Α) ληστρικής εκβίασης (αρ. 380 § 1 εδ. 

β ' ΠΚ)
Β) ληστείας με στενή έννοια (αρ. 380 §

1 εδ. α ' ΠΚ)
Γ) απλής βασικής εκβίασης (αρ. 385 

§1 εδ . γ '  ΠΚ)

3. Ο υπάλληλος κατά την έννοια του 
αρ. 13α ΠΚ. μη εξεταζόμενος ως δι
άδικος ή μάρτυρας, ο οποίος αναφέ- 
ρεται στην αρχή, αν εν γνώσει πα
ρέχει ψ ευδείς πληροφορίες που 
δεν ανάγονται στην αρμοδιότητά 
του κα τ' αντικείμενο και 
κατά τόπο (αναρμόδιος 
υπάλληλος), διαηράττει 
το έγκλημα της:
Α) ψευδούς βεβαίωσης (αρ. 242 § 1 ΠΚ) - διανοητική πλα

στογραφία
Β) ψευδούς καταμήνυσης (αρ. 229 § 1 ΠΚ) - ευθεία κατα- 

μήνυση
Γ) ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης (αρ. 225 § 2 εδ. α ' ΠΚ) 

- ψευδής έκθεση προς την αρχή (περίπτωση ψευδο
λογίας προς την αρχή μη προβλεπόμενης ειδ ικώ ς από 
το νόμο)
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η ευθεία που συνδέει σημείο της περιφέρειας με το κέντρο
2. Προσωπική αντωνυμία β ' πληθυντικού προσώπου - 

Γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου
3 . Αποχή από το φαγητό
4. Διπλό ... βιάζεται
5. Αεροπορική εταιρεία του Ισραήλ
6. Ομόηχα φωνήεντα - Αρχικά αριθμού στρατευμένων
7. Δίχως ψεγάδια αυτά

ΚΑΘΕΤΑ
1. Έλλειψη σαφήνειας
2. Αμερικανός καλλιτέχνης της κάντρι - 

Βασιλιάς σαιξπηρικής τραγωδίας
3 . Διπλό ... δηλώνει δυσκολία 
U. Ταλαίπωρος, δυστυχής (αρχ.)
5. Εκεί έγινε ένα από τα θαύματα του Χριστού - 

Περιέχονται στα ... οστά
6. Ελάττωση της πυκνότητας

Π  φωτογραφία του μήνα

Υ ιατί το λέμε έτσι-.

«Του έβαλε τα δυο πόδια σ' ένα παπούτσι»

Όλοι οι αυτοκράτορες του βυζαντίου. διατηρούσαν στα 
παλάτια τους νάνους, για να τους διασκεδάζουν στα συμπό
σιά τους. Οι «τζουτζέδες» αυτοί -όπως τους έλεγαν- ήταν 
σχεδόν παντοδύναμοι και μπορούσαν να καταδικάσουν σε 
θάνατο ή να ανεβάσουν στα ψηλότερα αξιώματα, όποιον 
ήθελαν. Οι αυτοκράτορες τους είχαν φοβερή αδυναμία και 

ποτέ δε τους χαλούσαν το χατίρι. Τους είχαν, ακόμη, ως μυ- 
στικοσύμβουλούς και, κατασκόπους. Μόνο όταν έπεφταν σε 
βαρύ παρόπτωμα/ρε 
περίεργ

ορρύνΑταν κι αυτοί με μια

Η τιμωρία αιπήκρ 
τέλοζ ο ν ΐίνος^  
αφάνταστο a u to f  

κράτορα; για να
«Μου έβ

3φρρ

1 τα ι

στο ίδιο 

«δώντας. 
4ήνες. Στο 

ισότερο το 
αυτο- 

fr  φράση: 
' έν&'πόπόύτσι»

Πηγή: «Λέξεις και φράσεις' ποροιμιώδ
‘- ^ ^ '■ • ^ - ' - ^ έ ιφ Σ μ υ ρ ν ω τ ^  ~ 4

Οπαζοκεφαλιά (πα ιχν ίδ ι 3)

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΣΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ;
Τέσσερα άτομα πρέπει να διασχίσουν μια γέφυρα βράδυ με 
τη βοήθεια  ενός φ α κ ο ^ π ο *  ξ $ β * |& α ζ ί τους. Μπορούν να 
περνούν τη γέφυρα έω ήδυ ο  άτομα την φορά. Καθένας από 
τους παραπάνω δ ιάσχιση υ τ γ έ ώ ίώ ι αε δ ιαφ ορετικό  χρό
νο. 0  πρώτος χ ρ ε ιά ζ ε ΐ^ τ ο υ λ ^ Ρ τ τ ο ν  1 λεπτό, ο δεύτερος 2 
λεπτά, ο τρ ίτος 5 λ ίπ το  κα ι ο ΐέταρτοςι^Ρ  λεπτά. Με ποιόν 
τρόπο θα μπορέσουν να περάσουψϋλοι από το ένα άκρο της 
γέφ υρας ως το άλλο σε 17 λεπτά:

V_______________ _______________ J

Λ ό γ ια  σοφών ανθρώπων

V.

Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι 

μπορούν να αντέξουν 

στις κακουχίες, 

αλλά αν θες να δοκιμάσεις 

τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, 

δώσε του εξουσία.

- ABR AH AM  LINCOLN -
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Π  γλώσσα μας

προβολή -  προπαγάνδα -  διαφήμιση

Η λέξη προβολή έχει γενική σημασία και θετικό περιεχόμενο: 
Η προβολή των αξιών στις οποίες πιστεύει ένας λαός είναι έργο 
της παιδείας. Αρνητική χροιά έχει η σημασία της λέξης προπαγάν
δα. Δηλώνει την προβολή πολιτικών, κοινωνικών και ιδεολογικών 
κυρίως αρχών και διδαγμάτων με κάθε τρόπο, συχνά παραπειστι
κό, αποπροσανατολιστικό, επικοινωνιακά ανέντιμο, αφού μπορεί 
να περιέχει ελλιπείς, παραποιημένες ή εσφαλμένες πληροφορίες, 
που δεν βοηθούν να διαμορφώσει κανείς ορθολογική, τεκμηριω
μένη και αντικειμενική γνώμη. Ας σημειωθεί ότι η προπαγάνδα ξε
κίνησε ως επίσημη ενημερωτική κίνηση της Καθολικής Εκκλησίας 
(το 1559) προς διάδοση της πίστεως, πέρασε στην οργανωμένη 
διάδοση κοινωνικοπολιτικών και ιδεολογικών αντιλήψεων από 
τις χώρες του πρώην Ανατολικού Συνασπισμού, λιγότερο και στον 
Δυτικό, λεγόμενο, κόσμο, για να φτάσει στο αποκορύφωμά της με 
την οργανωμένη προπαγάνδα του γερμανικού χιτλερικού φασι
σμού του Γκαίμπελς. Η μεταπολεμική, όλο και περισσότερο κατα
ναλωτικά προσανατολισμένη, κοινωνία, με προεξάρχουσα χώρα 
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προέβαλε και επέβαλε τπ 
διαφήμιση, την προβολή καταναλωτικών κυρίως προϊόντων με 
κύριο στόχο το εμπορικό κέρδος.

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή γλωσσο

λογίας Γ Μπαμπινιώτη.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 304

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017)
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
0 δολοφόνος ήταν η γραμματέας της κας Καραβασίλη, η κα Πα- 
ηαδάκη. Το θύμα ο κ. Πετρόχειλος δολοφονήθηκε πριν της 07:13 
γιατί δεν είχε ομπρέλα ή αδιάβροχο μαζί του αλλά παρόλα αυτά 
ήταν στεγνός. Επομένως ήταν στο γραφείο της κας Καραβασίλη 
μεταξύ 06:45 που έφτασε για πρώτη φορά η κα Καραβασίλη και 
07:13 που άρχισε η βροχή. Η κα Καραβασίλη αποκλείεται για
τί ήταν πολύ σίγουρη για τις κινήσεις της και έδωσε κατευθείαν 
το κινητό της στην αρχιφύλακα να το ελέγξει. Ο κ. Παπαντωνίου 
απαλλάσσεται από τις υποψίες καθώς έφτασε στην εταιρεία στις 
07:25 και η ομπρέλα του ήταν βρεγμένη. Ο δε διευθυντής της 
εταιρείας κατέφθασε στις 07:40 και μπορεί να το επιβεβαιώσει 
και ο σοφέρ. Επομένως απομένει η γραμματέας.

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ
(παιχνίδι 2) (παιχνίδι 4)

1- Β 2-Α 3-Β 4-Β 1-Δ 2-Β 3-Γ 4-Α
ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 

(παιχνίδι 4)
Στο σπίτι Α, γιατί έχει το αυτοκίνητο στραμμένο προς το 
δρόμο έτοιμος να το σκάσει.

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορτάζοντες.

Ν Ο ΕΜ ΒΡ ΙΟ Σ

Κοσμάς Δαμιανός. Ανάργυρος, Ανόργυρη, 
Αναρνυρούλα. Δαβίδ 1/11
Άγγελος. Αγγέλα, Γαβριήλ, Μιχαήλ, Μιχαέλα, 
Σεραφείμ. Μεταξία. Ραφαήλ, Σταμάτης, Σταματία, 
Ματίνα, Στρατής. Ταξιάρχης 8/11
Νεκτάριος. Νεκταρία, Θεοκτίστη 9/11
Αρσένιος, Πάτρα. Ορέστης 10/11
Μηνάς 11/11
Δαμασκηνός. Χρυσόστομος 13/11
Φίλιππος, Φίλιππας 14/11
Ιφ ινένεια, Ματθαίος 16/11
Πλάτωνας, Πλάτων. Πλατωνία, Πλατώνα 18/11
Μαρία, Μάριος. Βιρνινία. Δέσποινα 21/11
Βαλέριος, Φιλήμων 22/11
Αικατερίνη, Μ ερκούριος 25/11
Στυλιανός, Στέργιος 26/11
Φαίδρα. Φ ιλούμενος 29/11
Ανδρέας 30/11

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ
Αρετή 1/12
Βαρβάρα 4/12
Σάββας 5/12
Νικόλαος 6/12
Άννα 9/12
Σπυρίδων, Σπυριδούλα 12/12
Άρης , Αδάμ. Αδαμάντιος, Εύα. Ραχήλ 13/12
Αρριανός. Λευκή 14/12
Ελευθέριος. Ελευθερία. Ανθή 15/12
Δανιήλ 17/12
Ιουλία 21/12
Αναστασία, Νατάσα 22/12
Ευνενία 24/12
Εμμανουήλ. Χρήστος. Χρυσή. Εμμανουήλ. Μανώλης, 
Μανόλης, Μανουήλ, Μόνος, Μανούσος, Μανουσάκης, 
Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Μανουέλα. Μανωλία * 25/12
Κωνστάντιος. Κωστάντιος, Κωνσταντία. Κωσταντία, 
Ντία 26/12

(*) Κ ιν η τή  γ ιο ρ τή

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΤΕΥΧΟΥΣ 305

(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017)

ΤΕΣΤ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΝΩΣΕΩΝ
1.Γ 2.Β 3.Γ
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I ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ
Νέα Φυσική Ηγεσία
(300/6)
θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά του 
προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.
(300/30)
Σύλληψη της αναζπτούμενης για τρομο
κρατική δραστηριότητα Παναγιώτας Ρούπα
(300/34)
Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υπο
στήριξης. συμβουλευτικής & ενημέρωσης
(301/41)
Παρουσίαση των μη στελεχωμένων αερο
σκαφών (DRONES)
(302/6)
Η Υπηρεσία Μουσικής της ΕΑ.ΑΣ. παρουσί
ασε το μουσικά έργο «Σαν Παλιά Σινεμό»
(302/30
Απόδοση κλεμμένου ιατρικού εξοπλισμού 
στον Αναπ. Υπουργό Υγείας
(303/20)
Εξιχνίαση απαγωγής του επιχειρηματία 
κ. Μιχαήλ Λεμπιδάκη
(304/6)
δημιουργία ιστοσελίδας του περιοδικού 
«Αστυνομική Ανασκόπηση»
(304/23)
Διαλεύκανση της ανθρωποκτονίας 
του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρύπουλου
(305/40)
Παρουσίαση επετειακού αφιερώματος 
«Εικόνες και Μνήμες του 40»
(305/34)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
* Διεύθυνση Διαβατηρίων & Εγγράφων 

Ασφαλείας
(300/36. Ανθ/μος Κίκπ Αικατερίνη)

* Υπηρεσία Μουσικής της ΕΛ.ΑΣ.
(300/42. Ανθ/μος Τξιβανόπουλος Αντώνιος)

* Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών 
(301/44. Ανθ/μος Τξιβανόπουλος Αντώνιος)

* Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής 
(301/52. Ανθ/μος Κίκη Αικατερίνη)

* Παρουσίαση ΓΕ.Π Λ.Δ. Κρήτης 
(302/36. Ανθ/μος Κίκη Αικατερίνη)

* Παρουσίαση της θ ' Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Δωδεκανήσου
(303/46. Ανθ/μος Κίκη Αικατερίνη)

* Διεύθυνση Οργάνωσης & Νομικής Υποστήριξης 
(304/40. Ανθ/μος Τξιβανόπουλος Αντώνιος)

* Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού 
(305/44. Ανθ/μος Τξιβανόπουλος Αντώνιος)

* Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού 
(305/52. Ανθ/μος Τξιβανόπουλος Αντώνιος)

ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

• Η οδική ασφάλεια μέσα από τη μάτια των παιδιών 
(300/54. Α/Β' Ιωάννας Μαρμάρου)

• Εν αμφιβολία υπέρ της ελευθερίας 
(301/72. Καθηγητής Γιάννης Πανούσης)

• Ενημερωτική καμπάνια: Stay Safe in the city 
of Athens (303/34)

• ΗΕΛ.ΑΣ. ενεργοποιείται για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας
(305/63. Π.Υ Μαρία Νέξερη)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• Το διαδίκτυο στην καθημερινότητά μας

(303/73. Ανθ/μος Τξιβανόπουλος Αντώνιος)
* Η πράληψη του εγκλήματος

και οι λόγοι που την καθιστούν αναγκαία
(304/60. Δρ. Κοινωνιολογίας -  Εγκληματο- 
λόγος Βασίλειος Μηουρλιάσκος)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
• Χωροφυλακή & Αστυνομία Πόλεων 

επί τροχών
(300/46. Αστ. Τσιρίγκας Δημήτριος.
Ε.Φ. Κούτλας Κων/νος)

• Η Ελληνίδα αστυνομικός 
διαχρονική αξία -  ανεκτίμητη προσφορά 
(301/64. Αστ. Τσιρίγκας Δημήτριος.
Ε.Φ. Κούτλας Κων/νος)

• 76 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης 
(302/52. Καθηγητής Νικόλαος Πουλοντξάς)

• Τουριστική Αστυνομία
(302/64, Αστ. Τσιρίγκας Δημήτριος.
Ε.Φ. Κούτλας Κων/νος)

• Αστυνομία Πόλεων 
Αμεση Δράση
(303/66. Αστ. Τσιρίγκας Δημήτριος.
Ε.Φ. Κούτλας Κων/νος)

• Αμεση Επέμβαση 
Χωροφυλακής
(304/56. Αστ. Τσιρίγκας Δημήτριος.
Αστ. Κούτλας Κων/νος)

• Αμεση Δράση ΕΛ.ΑΣ.
(305/56. Αστ. Τσιρίγκας Δημήτριος,
Αστ. Κούτλας Κων/νος)
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ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
• Το άγχος των Πανελλήνιων εξετάσεων 

στους εφήβους
(304/52. Α/Α' (ΥΓ) ψυχολόγος 
Νίκος Σταματογιάννης)

• Τα Χριστούγεννα είναι α καλύτερη εποχή 
του χρόνου! ή μήπως όχι;
(305/64. Α/Α'(ΥΓ) ψυχολόγος 
Νίκος Σταματογιάννης)

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
• Η τελευταία εκτέλεση θανατοποινίτη στην 

Ελλάδα, υπόθεση Λυμπέρη
(300/50. Ανθ/μος Τζιβανόπουλος Αντώνιος)

• Υπόθεση Ντουφτ -  Μπασενάουερ 
(301/68. Ανθ/μος Τζιβανόπουλος Αντώνιος)

• Υπόθεση Πρεκεζέ -  Καηερώνη
(302/58. Ανθ/μος Τζιβανόπουλος Αντώνιος)

• Υπόθεση Σεχίδη
(303/60. Ανθ/μος Τζιβανόπουλος Αντώνιος)

• Υπόθεση Λήσταρχου Παπακυριτσόπουλου 
(304/48. Ανθ/μος Τζιβανόπουλος Αντώνιος)

• Υπόθεση Αουρή
(305/60. Ανθ/μος Τζιβανόπουλος Αντώνιος)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
• Χάνδρες από Κεχριμπάρι 

(300/120. Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος)
• Νομοθεσία για το έγκλημα στον κυβερνο- 

χώρο & στην ψηφιακή εγκληματικότητα 
(304/92. Ανθ/μος Παππάς Οδυσσέας)

• Χαρίλαος Τρικοόπης-0 πολιτικός & ο άνθρωπος 
(304/95. Π.Υ. Μαρία Νέζερη)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Γιώργος Ζοχαριόδης. 
ο αστυνομικός υπερμαραθωνοδρόμος 
(300/52. Ανθ/μος Παππάς Οδυσσέας) 
θεοχάρης Φώτιος, 
ο αστυνομικές που κατακτά 
τις κορυφές του κόσμου 
(301/78. Ανθ/μος Παππάς Οδυσσέας)

Ένας θιασιώτπς του αρχαίου θεάτρου στις 
τάξεις της ΕΛ.ΑΣ.
(302/98. Ανθ/μος Παππάς Οδυσσέας) 
Μουσείο Τυπογραφίας 
Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη 
(303/83. Π.Υ. Ευστάθιος Κούρος)

Η Αστυνομική Ανασκόπηση «ταξιδεύει» 
στο διαδίκτυο
(304/28. Ανθ/μος Παππάς Οδυσσέας)
Για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας 
(304/66. Π.Υ. Μαρία Νέζερη)
«ΤΟΨΙΝ» Στρατιωτικό Μουσείο
Βαλκανικών Πολέμων
(305/74. Αντ/χης (ΕΜ) Ευάγγελος Χαντζόπουλος)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
0 Πύμπιος Αίλιος, Τραϊανός. Αδριονάς 
(300/116. Π.Υ. Μαρία Νέζερη)
60 Χρόνια μετά το θάνατο 
του Νίκου Καζαντζάκη 
(301/116. Π.Υ. Μαρία Νέζερη)
10 Δεκεμβρίου ημέρα ορόσημο 
για το Διεθνές Δίκαιο και τα δικαιώματα 
του ανθρώπου 
(305/72, Π.Υ. Μαρία Νέζερη)

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Συνέντευξη με το συγγραφέα αστυνομικών 
μυθιστορημάτων κ. Πέτρο Μάρκαρη
(303/80. Π.Υ. Μαρία Νέζερη)

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ
300 τεύχη Αστυνομική Ανασκόπηση
(300/56. Ανθ/μος Παππάς Οδυσσέας)

ΙΑΤΡΙΚΑ
Γρίπη και ιλαρά
(305/66. Α/Β'(ΥΓ) Χρηστός Χαραλαμπόπου- 
λος. Α/Β'(ΥΓ) Γεωργία Χρόνη)

Κίκη Αικατερίνη 

Κούρος Ευστάθιος 
Κούτλας Κωνσταντίνος 
Μαρμάρου Ιωάννα 
Μπουρλιάσκος Βασίλειος 

Νέζερη Μαρία 

Πανούσπς Γιάννης 
Παππάς Οδυσσέας 
Πουλαντζάς Νικόλαος 

Σταματογιάννης Νίκος 
Τζιβανόπουλος Αντώνιος 
Τσιρίγκας Δημπτριος 
Χαντζόπουλος Ευάγγελος 

Χαραλαμπόπουλος Χρηστός 
Χρόνη Γεωργία
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Εφόσον έχετε σύνδεση από τον 
Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσσαλονίκης
κάντε εγγραφή για να δείτε τα ειδικά προνόμια για εσάς.

www.diktyoshop.gr Λεωφ. Κω ν/νου Καραμανλή

http://www.diktyoshop.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧΟΙ

Αποκλειστικά
για τις Ένοπλες Δυνάμεις & 

τα Σώματα Ασφαλείας

Αναγνωρίζουμε την προσφορά σας. 
Σας στηρίζουμε στην πράξη.
Στην E urobank πιστεύουμε πως ο ι άνθρω π οι που βρ ίσκοντα ι δίπλα μας και μας 
προσέχουν, αξίζουν και τη δ ική μας ιδ ια ίτερη  προσοχή. Μ ε αυτή τη σκέψη, 
δ ια μ ο ρ φ ώ σ α μ ε αποκλειστικά για εσάς, το  προσωπικό τω ν Ενόπλων Δ υνάμεω ν & 
τω ν Σω μάτω ν Α σ φ α λείας της χώρας, το  πρόγραμμα προνομίω ν «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΣΥΜΜΑΧΟΙ», που σας προσφέρει:

• Ό φ ελ ο ς  5 %  επιστροφ ή  από τα καθημερ ινά  σας έξοδα  σε σούπερ μάρκετ 
&  βενζίνη στους συνεργάτες του προγράμματος.
Σκλαβενίτης, Μασούχης, Χαλκιαδάκης, ΕΚΟ

• Επιτόκιο 2%(1) στο λο γα ρ ια σ μ ό  μ ισ θ ο δ ο σ ία ς  σας για τα πρώτα €5.000.

• Απεριόριστα εξερχόμενα/εισερχόμενα εμβάσματα αποστολής εντός Ελλάδας, 
πάγιες εντολές, πληρω μές πιστωτικών καρτώ ν άλλω ν τραπεζών &  όλω ν των 
λογαρ ιασμώ ν (ΔΕΚΟ, κ.ά.) με χαμηλή μηνιαία συνδρομή μόλις € ί ή εντελώς 
δωρεάν(2> μέσω του π ρογράμματος e -Συναλλαγές.

• Δ ιευκόλυνση στην πραγματοποίηση α γορ ώ ν με τη χρήση π ιστωτικών καρτώ ν 
με δωρεάν συνδρομή, μειωμένο επιτόκιο κατά 3,50% και πληρω μές οφ ειλώ ν  
προς το  δ η μ ό σ ιο  σε έω ς και 12 ά τοκες  δόσεις.

• Δυνατότητα υπερανάληψης παρέχοντας τα πρώτα €150 κάθε μήνα άτοκα
για  άμεση κάλυψ η με μετρητά  σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

(1) Το ε π ιτό κ ιο  ε ίν α ι κ λ ιμ α κ ω τό . ΣΕ.Π .Α .: 1,7072%. Η  Σ υ ν ο λ ικ ή  Ε τήσ ια  Π ρ α γ μ α τ ικ ή  Α π ό δ ο σ η  (ΣΕ.Π.Α.) υ π ο λο γ ίσ θ η κ ε  μ ε  

τη ν  π α ρ α δ ο χ ή  ότι, γ ια  έν α  (1) έτος, το  π οσ ό  κ α τά θ ε σ η ς  κ α ι ro ε π ιτό κ ιο  π α ρ α μ έ ν ο υ ν  α μ ε τά β λ η τα  κ α ι δ ε ν  

α ν α λ α μ β ά ν ο ν τα ι ο ι τό κ ο ι εξα μ ή νο υ . Σ α ν  α π ο τέλεσ μ α , η  ΣΕ.Π .Α. π ρ ο κύ π τε ι μ ε τά  τη  φ ο ρ ο λ ό γ η σ η  τω ν  τό κ ω ν  μ ε  

σ υ ν τελ ε σ τή  15% κ α ι το ν  ό μ η ν ια ίο  α ν α το κ ισ μ ό . Το π ρ ο ϊό ν  δ ια τ ίθ ε τα ι υ π ό  το υ ς  π ε ρ ιο ρ ισ μ ο ύ ς  κ α ι τ ις  π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  της 
α π ό  18.07.2015 Π Ν Π , ό π ω ς  ε κ ά σ το τε  ισχύει. Γ α  το υ ς  ό ρ ο υ ς  κ α ι π ρ οϋπ οθέσ ε ις , ε ν η μ ε ρ ω θ ε ίτ ε  σ ε  κ α τά σ τη μ α  τη ς  
Τράπ εζας ή  σ το  w w w .e u ro b a n k .g r .

(2)  Το π ρ ό γ ρ α μ μ α  e -Σ υ ν α λ λ α γ ές  π α ρ έχ ετα ι δ ω ρ ε ά ν  ό τα ν  το  μ η ν ια ίο  υ π ό λο ιπ ο  σ ε  κ α τα θ έ σ ε ις  ή /&  επ εν δ ύ σ ε ις  

α ν έρ χ ετα ι σ ε  το υ λ ά χ ισ το ν  €3.000. Η  εν ερ γ ο π ο ίη σ η  τω ν  e -Σ υ ν α λ λ α γ ώ ν  μ π ο ρ ε ί να  γ ίνει ε ίτε  σ τα  κ α τα σ τή μ α τα  τη ς  
Τράπ εζας ε ίτε  μ έ σ ω  E u ro P h o n e  B a n k in g  ή  e -B a n k in g .

"^Eurobank

http://www.eurobank.gr

